
Zaburzenia Zachowania, Czyli Klopoty Wychowawcze 

Zaburzenia zachowania to trudny problem. U dziecka obserwuje sie zmiany w psychice, nie tylko 
w zachowaniu. Dzieci, mlodsze i starsze, z tymi zaburzeniami nie potrafia przestrzegac nakazów i 
zakazów, lamia normy i reguly, slowem zachowuja sie w sposób spolecznie nieakceptowany. 
Kilkakrotnie czesciej sa to chlopcy niz dziewczynki. Niektórzy sa dodatkowo obciazeni, poniewaz 
stwierdza sie u nich równiez deficyt uwagi oraz objawy depresji. W oczach zarówno rówiesników, 
jak i osób doroslych taki chlopak nie jest chory, lecz po prostu "zly" czy "wykolejony". 
 
Oto charakterystyczne zachowania dla tego typu zaburzen 
 
Agresja wobec ludzi i zwierzat 

• tyranizuje, zastrasza, poniza innych,  
• czesto wszczyna bójki,  
• posluguje sie niebezpiecznymi przedmiotami jako bronia przeciwko innym (siega po kij, 

cegle, stluczona butelke, nóz, pistolet),  
• zneca sie fizycznie nad ludzmi i zwierzetami,  
• dokonuje czynnej napasci i okrada ofiare,  
• wymusza stosunek seksualny.  

Niszczenie cudzej wlasnosci 

• rozmyslnie podklada ogien z zamiarem poczynienia szkody,  
• rozmyslnie niszczy cudza wlasnosc.  

Kretactwa, klamstwa i kradzieze 

• wlamuje sie na dzialki, do cudzych domów, samochodów,  
• klamie w celu wyludzenia rzeczy, korzysci lub unikniecia odpowiedzialnosci,  
• kradnie (w sklepie, na bazarze itd.).  

Powazne naruszanie zakazów 

• wlóczy sie po nocy wbrew zakazom rodziców,  
• wagaruje,  
• ucieka z domu.  

Specjalisci dowodza, ze dzieci z zaburzeniami zachowania maja male szanse na pomyslna 
przyszlosc, jesli one same i ich rodziny nie otrzymaja odpowiednio wczesnie wielokierunkowej 
pomocy. Trudne dzieci powinny byc objete specjalnymi programami, gdyz inaczej wiele z nich nie 
bedzie w stanie przystosowac sie do wymogów doroslego zycia, bedzie mialo trudnosci w 
relacjach miedzyludzkich i nie utrzyma sie w pracy zawodowej. Czesto lamia prawo i demonstruja 
antyspoleczne postawy. 
 
Wiele czynników jest odpowiedzialnych za zaburzenia zachowania, miedzy innymi uszkodzenie 
mózgu, nieprawidlowosci rozwojowe, niepowodzenia w szkole, zle doswiadczenia rodzinne i 
spoleczne, w tym wykorzystywanie seksualne. "Zle" zachowanie dziecka powoduje negatywne 
reakcje otoczenia, prowokujace do jeszcze gorszych zachowan. 
 
Leczenie zaburzen zachowania jest bardzo trudne. Przyczyny choroby sa zlozone, a kazde 
dziecko wymaga indywidualnego podejscia. Stosuje sie wiele metod postepowania, zaleznie od 
tego, na ile zachowanie odbiega od normy. Trzeba pokonywac negatywne nastawienie dziecka, 



jego niechec do wspólpracy, strach, nieufnosc wobec doroslych. Wytyczajac kompleksowy 
program postepowania, psychiatra dziecieco-mlodziezowy konsultuje sie w razie potrzeby z 
innymi specjalistami, zbiera informacje od rodziny i nauczycieli. To wszystko pomaga mu uzyskac 
wglad w przyczyny powstalych zaburzen. 
 
Terapia behawioralna i psychoterapia sa z reguly niezbedne, by dziecko nauczylo sie 
kontrolowania i bezpiecznego dla siebie i innych uzewnetrzniania negatywnych emocji. Zajecia 
wyrównawcze w szkole sa potrzebne w przypadkach specyficznych zaburzen rozwoju 
umiejetnosci szkolnych. Rodzice z pomoca specjalistów powinni ustalic i konsekwentnie 
wprowadzac zalecane w takich przypadkach metody wychowawcze i elementy dodatkowego 
ksztalcenia. W tych przypadkach, gdy u dziecka stwierdza sie takze deficyt uwagi, 
nadpobudliwosc ruchowa lub depresje, stosuje sie leki. 
 
Rzadko kiedy leczenie trwa krótko, poniewaz wyksztalcenie u dziecka nowych postaw i wzorców 
zachowania wymaga czasu. Istnieja jednak szanse na znaczaca poprawe dorazna i zwiekszaja 
sie pomyslne rokowania na przyszlosc. 


