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ΠΡΟΛοrΟΣ:

Όταν κοπος δύο μάτια παιδικά σου είναι αδύνατο να κατανοήσεις πως είναι

δυνατό να σκέφτονται με διαστρεβλωμένο τρόπο και πως μπορεί να οδηγηθούν σε

ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές. Πολλά παιδιά είναι από τη φύση τους ευαίσθητα και

δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα. Παρόλα αυτά δε θα μπορούσε

κανένας να με πείσει πως τα παιδιά γεννιούνται με γονίδια απαισιoδo~ίαs, άγχους και

κατάθλιψης. Κανένα παιδί που γεννιέται και μεγαλώνει φυσιολογικά δεν θα μπορούσε

να σκεφτεί πως θα πάθει κακό ή θα πεθάνει!

Οι βαθιά αρνητικές πεποιθήσεις και αρνητικές σκέψεις που οδηγούν το παιδί σε

κατάθλιψη. είναι δημιούργημα του περιβάλλοντός του. Η στάση και η συμπεριφορά

των γονιών απέναντί του αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτύπωση και έπειτα τη

μίμηση λανθασμένων προτύπων.

Είμαστε συνυπεύθυνοι τόσο ως εκπαιδευτικοί όσο και ως αυριανοί γονείς να

φροντίσουμε ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν λειτουργικό τρόπο

σκέψης διαμορφωμένο έτσι ώστε να ενθαρρύνονται στις υπάρχουσες και να

προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις της ζωής τους.

Μιλώντας για γονείς .αντιλαμβανόμαστε πως λόγω ατομικών διαφορών και

διαφορετικών εμπειριών διαμορφώθηκαν διάφορα είδη γoνέJ:iJν. Μέσα από αυτή την

εργασία χρειάστηκε να μελετήσω το συναισθηματικό προφίλ τριών διαφορετικών τύπων

γονέων. Αυταρχικός γονιός μπορεί να είσαι είτε για να προστατέψεις το παιδί (με λάθος

τρόπο βέβαια) είτε γιατί μεγόλωσες με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω τι

είδους δύναμη βρίσκουν κάποιοι γονείς ώστε να αδιαφορούν πραγματικά για τα παιδιά

τους. Η παραμέληση των παιδιών γίνεται όπως και με ένα λουλούδι: όσο το παραμελείς

τόσο περισσότερο αυτό θα αρχίσει να μαραίνεται. Τα παιδιά χρειάζονται κυρίως

αγάπη και εμπιστοσύνη. Για να φθάσεις στο σημείο να γίνεις γονιός πιστεύω πως

οφείλεις πρωτίσιως να τα βρεις με τον εαυτό σου. να γίνεις ολοκληρωμένος άνθρωπος

και έπειτα να κάνεις ανθρώπους.

Από την όλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν το ρόλο του

γονιού μπορούν με διάφορες μεθόδους και εφαρμογές να βοηθήσουν τα παιδιά να

αντιμετωπίσουν ή να αποφύγουν έναν δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης.

Αισθάνομαι πολύ τυχερή που ανέλαβα να μελετήσω το παρόν θέμα διότι

κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται οι σκέψεις των παιδιών έρχεσαι

πολύ πιο κοντά τους και επικοινωνείς μαζί τους με ουσιώδη τρόπο. Έμαθα τόσα πολλά

ενδιαφέροντα και ρεαλισιικά πράματα που αυτό με έκανε και εμένα καλύτερη ως

άνθρωπο. Κατάλαβα πως το παν στην επικοινωνία των ατόμων είναι το να είσαι σε θέση

να κατανοήσεις τη νοητική κατάσιαση των άλλων και να μπορείς να βοηθήσεις κάποιο

άτομο να αλλά~ει τρόπο σκέψης. προκειμένου να βελτιώσει την αυτοεκτίμησή του την

αυτοαντίληψη του και τη στάση του απέναντι στον κόσμο.

Με τις γνώσεις που απέκτησα από αυτή την εργασία νιώθω ότι έχω

«περιηγηθεί» σε ένα σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης υπόστασης_ Γνώρισα την

αλήθεια και πλέον όταν συναντώ ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονται περίεργα λέω

στον εαυτό μου «έχει τις δικές του πεποιθήσεις, το δικό του τρόπο σκέψης!!». Ο

κάθε άνθρωπος είναι το αποτέλεσμα της ζύμωσης μεταξύ της φύσης του και του

ευρύτερου περιβόλλοντος του.
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει το γεγονός ότι οι

άνθρωποι (στα χωριά κυρίως) διατηρούν καλά τις προκαταλήψεις. Οι προκαταλήψεις

απέναντι σε άτομα ή καταστάσεις έχουν ως βάση τους, βαθιά αρνητικές πυρηνικές

πεποιθήσεις.

Επομένως ένας άνθρωπος που είναι υπέρ της διαπολιτισμικότητας θα

δυσκολευτεί να «επιβιώσει » ή να γίνει αποδεκτός σε ένα χωριό του οποίου οι

κάτοικοι πιστεύουν πως όλοι οι αλλοδαποί είναι κλέφτες!

«Εύχομαι μέσω αυτής της εργασίας να κατάφερα να στείλω κα εγώ τα δικά μου

μηνύματα και το σημαντικότερο είναι πως μαζί με εμένα υπάρχουν φοιτητές που

πραγματικά ενδtαφέΡOνται να δουν κάτι παραπάνω στο αντικείμενο που σπουδάζουν. Η

αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετό τρέ~ιμo, μοφάζοντας ερωτηματολόγια σε πολλά

παιδιά , πολλή δουλειά , ~ενύχτια παρέα με το PC μου. θυσίες από ε~όδoυς. πtOτεύω

πως κάτι θα κατάφερα να αφήσω με αυτή την εργασία στο χώρο του ΠανεπtOτημίου.

τιμώντας παράλληλα μέσα από αυτή την εργασία εκείνους που πολύ πριν από εμάς

τους μικρούς ερευνητές (με την ιδιότητα του φοιτητή), κατάφεραν να δημιουργήσουν

σημανηκές θεωρίες και να αφήσουν το δικό τους λιθαράκι στην ΠΡOσπάθεtα

κατανόησης της παιδικής ψυχοσύνθεσης. Ελπίζω να έβγαλα ασπροπρόσωπες τις

επιβλέπουσες καθηγήτριές μου. Κυρία 2αφεφοπούλου Μαρία κω Κυρία Ρούση

Χριστίνα.

, , Πιστεύω πραγματικά, σύμφωνα με τις πυρηνικές μου πεποιθήσεις πως

κατάφερα κάη μικρό και μπορώ να ισχυριστώ, πως οι σκέψεις μου με βοηθάνε να

είμαι αtOιόδo~η για το αποτέλεσμα αυτού του έργου!!!" »
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ΕΥΧΑΡΙΣ:ΤΙΕΣ:

Αρχικά μέσα από αυτή την εργασία ,θα ήθελα να ευχαριστησω την Κυρία Μαρία

Ζαφειρσπουλου που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω το παρόν θέμα. Ένα μεγάλο

ευχαριστώ οφείλω και στην Κυρία Χριστίνα Ρούση η οποία με καθοδήγησε και με

συμβουλευσε τόσο για τις βιβλιογραφικές πηγές όσο και για τα αποτελέσματα της

έρευνας. Παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διευθυντές των κάτωθι

σχολείων:

!)Γυμνάσιο ΝίκαιαςIΛάρισα).

2)Έκτο Δημοτικό σχολείο Βόλου

3 )Πέμπτσ Γυμνάσιο Βόλου.

4)Πρώτσ Δημοτικό σχολεΙο Φαρσάλων

Οι οποίοι μου δώσανε την άδεια ,με ιδιαίτερα φιλό~ενη αντιμετώπιση να

πραγματοποιήσω το πρακτικό κομμάτι της έρευνας μου. Η θετικη τους διάθεση με

βοήθησε να προσεγγίσω και εγώ τα παιδιά με άνεση και ευκολία. Στο σημείο αυτό

α~ίζει να ευχαριστήσω και τους πρωταγωνιστές αυτου του έργου ,που δεν είναι άλλοι

από τα παιδιά. Ο τρόπος που με αντιμετωπίσανε με έκανε να αγαπησω περισσότερο το

επάγγελμα μου και να αντιληφθώ πως έχω κάνει τη σωστη επιλογη. Ήταν πραγματικά

ένα ευΧάριστο κομμάτι στην φοιτηηκη μου πορεία. Η επαφη μου με τα παιδιά

ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο την επιθυμία μου να μελετησω καθώς και να

διερευνησω το θέμα της πτυχιακης μου. Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία που θα τη

θυμάμαι με νοσταλγία.

Θα ηθελα τέλος μέσω αυτης της εργασίας να ευχαριστησω όλους εκείνους που

με βοηθησανε να φθάσω ως εδώ. Τους καθηγητές μου και τους γονείς μου. Τους

πρώτους για ης τόσο σημαντικές γνώσεις που μου δώσανε, τις σημαντικές συμβουλές

για τη ζωη και την επαγγελματική μου πορεία. Τους δεύτερους για τις τόσες θυσίες που

κάνανε για να σπουδάσω! Οι γονείς μου δουλέψανε υπό δύσκολες συνθηκες-όπως στο

χωράφι υπό θερμοκρασία καύσωνα -για να με στηρί~oυνε στις σπουδές μου! ! Τους
είμαι ευγνώμων και τους ευχαριστώ για όλα αυτά διόη οι ίδιοι δεν σπουδάσανε αλλά

κάνανε τα πάντα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους!!Θέλω να τους τα ανταποδώσω όλα

αυτά όπως τους α~ίζει πραγματικά!
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έρευνα έχει βασικό σκοπό να μελετήσει τις σκέψεις των παιδιών και

τον τρόπο που τις συνδέουν με τα συναισθήματά τους. τόσο σε θεωρητικό όσο ΚΟΙ σε

πρακτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη γνωσnκή ψυχολογία, υπάρχουν συγκεκριμένοι

εσωτερικοί νοητικοί μηχανισμοί ΟΙ οποίοι διαμορφώνονται κατα την πρώϊμη παιδική

ηλικία και είναι υπεύθυνοι για το γενικότερο τρόπο σκέψης των παιδιών. Αυτοί οι

μηχανισμοί καλούνται γνωστικά σχήματα. Επίσης σύμφωνα με το γνωστικό μοντέλο,

τα συναισθήματα είναι στενά συνδεδεμένα με τις σκέψεις, επομένως ο τρόπος με τον

οποίο σκέπτονται τα παιδιά xρωματί~ει και τα ΣUνOlOθηματά τους. Η έρευνα αυτή

απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας εννέα έως δεκατρία ετών(9-13).

Συγκεκριμένα διερευνούνται οι έννοιες: Αυτόματες σκέψεις. Γνωστικά σχηματα

και Αιmοδοςία. Είναι τρεις έννοιες που αρχικά θα προσεγγιστούν χωριστά η μια από

την άλλη και έπειτα θα μελετηθεί η σύνδεση τους. καθώς η σχέση ανάμεσά τους είναι

σΧέση αιτίας-αποτελέσματος. Το είδος των γνωστικών σχημάτων που έχουν και οι

αυτόματες σκέψεις που κάνουν τα παιδιά επηρεά~oυν τις προσδοκίες τους. ώστε τελικά

να είναι αισιόδοςα η απαισιόδοςα.

Αρχικά στο θεωρητικό μέρος γίνεται μια εισαγωγη στην συναισθηματικη και

νοητική ανάmυςη των παιδιών. ώστε να υπάρςει σφαιρική οπτική αυτης της μελέτης.

Στη συνέχεια διερευνούμε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνοντ:αι τον

εαυτό τους και ερμηνεύουν τα συναισθηματά τους. με βάση τα γνωστικά σχηματα που

έχουν διαμορφώσει για τον εαυτό τους και πως αντιλαμβάνονται τους άλλους.

Τέλος οι προς μελέτη έννοιες θα συνδεθούν με ψυχοπαθολογικές καταστάσεις

όπως τ:ο άγχος. Η διατηρηση των δυσπροσαρμοστικών γνωστικών σχημάτων που

διαμορφώνονται και παγιώνονται κατά την παιδικη ηλικία. ευθύνεται για την ανάπτυςη

της ψυχοπαθολογίας στην ενήλικη ~ωή. Βασικοί παράγοντες μελέτης στο παρόν θέμα

αποτελούν και οι σχέσεις του παιδιού με τα άτομα του περιβάλλοντός του (Σημαντικοί

άλλοι).οι οποίοι επηρεά~oυν τη γνωστική και συναισθηματικη ανάπτυςη του.

Στο πρακτικό κομμάτι παρoυσιά~oνται αναλυτικά, η προβληματικη της έρευνάς

μας και τά αποτελέσματα. Μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε το είδος των γνωστικών
σχημάτων που διαμορφώνουν συνηθως τ:α παιδιά. το είδος των αυτόματων σκέψεων

που συνηθί~oυν να κάνουν και να προσδιορίσουμε ποιά γνωστικά σχηματα και ποιές

αυτόματες σκέψεις συνδέονται με την αισιοδοςία.

Επιλογικά θα μπορούσαμε να πούμε πως ο γενικότερος σκοπός αυτης της

εργασίας ηταν να εισέλθουμε (με εισιτηριο την έρευνά μας), στην πολυδιάστατη και μη

απόλυτα αναπτυγμένη ψυχοσύνθεση του παιδιού, καθώς η φυσική ανάγκη του να

ανταποκρίνεται στα εςωτερικά ερεθίσματα με τον δικό του ςεχωριστό τρόπο -ως

αποτέλεσμα της εγωκεντρικής φύσης του - επηρεά~ει τον τρόπο που αλληλεπιδρά με

τους γύρω του, και αυτό επηρεά~ει το πως αντιλαμβάνεται τον κόσμο και το μέλλον

του.

--------·----ΓΝΩΣΤιΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ- ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΕΨΕ ΙΣ-ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ···---·-------------- 8



Βουηά θα κάυω στου μαγικό κόσμο της σκέψης σου, υα αυακαλύψω τα μυστικά

σου και όσα ουεψεύεσαι.....Όμως n ψεύπκο από αυτό του κόσμο υα κλέψω για υα σε

προστατέψω; π αληθιυό υα σου δώσω ώστε υα μη σε πληγώσω; πως υα σεβοθήσω υα

κατακτήσεις τηυ αλήθεια χωρις υα πέσω σrηυ παγiδα υα σε παραπληροφορήσω; Εισαι έυα

μικρό ρομποτάκι που ήρθες στου κόσμο αυτό, υα αυταποκριθεις σε κάθε μας πράξη και

μέσα από το αθώο σου βλέμμα υα ποησεις τη σκέψη σου .... υα τη στολισεις με όσα

βλέπεις ,ακούς ,αιοθdvεσαι.....ΙΙΕύχομαι υα μηυ rρομdξεις ,υα μη φοβηθεΙς αλλd υα υα

σχηματισεις στο μυαλό σου όσες τπο όμορφες και αισιόδοξες εικόυες για του εαυτό σου,

για του κόσμο και για το μέλλου σου και έτσι υα πορεύεσαι, γιατι αυτό και μόυο σου

αξίζει........

Αφιερωμέυο στα τπο αληθιυά πλάσματα αυτού του πλαυήτη ...τα παιδιά!!

Παπαθαυασioυ Αρετή

------------ΓΝΩΣτιΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ- ΑVTΟΜΑΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ--------------- 9



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΓΝΩΣΤΙΚΗ

ψγΧΟΛΟΓΙΑ

Στο κεφάλαιο αυτό θα σuνανιήσετε έwοιες και

ορισμούς από τη γνωσnκή ψυχολογία. Γίνεται

μια πρώτη εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες

καθώς αυτές αποτελούν την κινητήριο δύναμη
•

της σκεψης.

------------ΓΝΩΣΤΙΚΑ rXHMATA- ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΕψΕIΣ-ΑIΣIΟΔΟΞIΑ--------------- 10



1.1. ΓΝΩΣΤΙΚΗΨΥΧΟΛΟΓIΑ

Η Γνωστική ψυχολογία είναι η πειραματική διερεύνησητων νοητικών

λεnουργιών: Σκέψη. ΑντΙληψη , προσΟΧή. μνήμη. γλώσσα και μάθηση .

• • • • •
Ο βασικός στόχος της γνωστικής ψυχολογίας, είναι να μελετήσει την ανθρώπινη

συμπεριφορά όΧΙ μόνο μέσω των ~ωτεΡΙKών ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. αλλά

είναι ανάγκη να την εςηγήσει πρωτίστως εν μέσω εσωτερικών νοητικών

Αε:.ιτουργιών. Οι γνωσηκοί ψυχολόγοι πιστεύουν πως . ο τρόπος με τον οποίο ένας

οργανισμός αποκτά πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον εςαρτάται από τρεις

βασικές ικανότητες:

1. Ικανότητα αναπαράσιασης του περιβάλλοντος

2. Ικανότηταχειρισμού των αλλαγών αυτών των αναπαρασιάσεων

3. Ικανότητα αςιοποίησηςτων αποτελεσμάτωντης γνωστικήςδιαδικασίας.

Η Γνωσnκή-Συμπεριφοριοτικήψυχολογία αποτελείτο κυρίαρχοθεωρηηκό

πλαίσιο. για την ερμηνεία της συμπεριφοράςκαι της νόησης και έχει μεγάλη

επίδραση σε όλους τους άλλους τομείς της ψυχολογίας. Για παράδειγμαείναι δύσκολο

να κατανοήσει κανείς το φαινόμενοτης κοινωνικήςαλληλεπίδρασης.χωρίς να

συμπεριλάβειυπόψη του ης αντιλήψεις, ης γνώσεις και ης σκέψεις των ανθρώπωνγια

τους άλλους. Επιπρόσθεταοι γνωσηκέςδιαδικασίες. παί~oυν σημαντικό ρόλο στην

ερμηνεία των κλινικών προβλημάτων.

Σήμερα γνωρί~oυμεπως ένα μεγάλο ποσοστό των συμπτωμάτων.παθολογικών

συμπεριφορώνκατάθλιψηςκαι άγχους σε παιδιά και ενήλικες. oφεiλoνται στον τρόπο

που ερμηνεύουντη συμπεριφοράτων άλλων απέναντί τους. Ο τρόπος δηλαδή με τον

οποίο σκέπτονται. επηρεάζει τη συναισθημαηκήτους κατάσταση. Η εκπαιδευηκή

ψυχολογία δίνει έμφαση στις νοηηκές διαδικασίες. προκειμένουνα επιτευΧθούν

εποικοδομηηκοίμέθοδοι διδασκαλίας.

Οι περισσότεροιγνωσηκοί ψυχολόγοι θεωρούν το νου ως ένα σύστημα που

οικοδομείκαι xειρί~εται σύμβολα. Οι νοηηκές διεργασίεςκαθιστούντο άτομο ικανό να

αναπαριστάης πληροφορίεςκαι ης εμπειρίεςτου σε γνωσηκές δομές. τα λεγόμενα

γνωσηκάσΧήματα που θα αναφερθούνστη συνέχεια. Η μεγαλύτερηςσημασίας

νοηηκή διεργασία είναι η σκέψη, καθώς πάνω σε αυτή βασί~oνταικαι οι υπόλοιπες και

είναι αυτή που πρoσδιoρί~ειτα συναισθήματακαι τη συμπεριφοράτου ατόμου.

Παρακάτωγίνεται περιγραφή της διαδικασίαςτης σκέψης και τη σημασία της στην

οργάνωση των πληροφοριώνσε δομές.

·-----------·ΓΝΩπιΚΑΣΧΗΜΑΤΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣΣΚΕψΕιΣ·ΑIΣιΟΔΟΞιΑ------------ 11



1.1. 2 Περιγραφή γνωστιχών λειτουργιών

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στις γνωστικές λειτουργίες σκέψη.

αντίληψη και μνημη. Σύμφωνα με το θέμα της μελέτης μας. μας ενδιαφέρει να

κατανοήσουμε πως σκέφτονται τα παιδιά και πως αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και

τους άλλους. Ωστόσο αυτός ο περιορισμός δεν παραβλέπει τη σημασία και των

υπόλοιπων γνωστικών λειτουργιών: προσΟΧή, γλώσσα, καθώς όλες συνεργά~OVΤαι

προκειμένου να μπορεί το άτομο να οργανώσει τις εμπειρίες του, να επικοινωνεί και

να κινείται στον κόσμο.

Q. Σκέψη: Η σκέψη είναι μια γνωστική λειτουργία όπου πραγματοποιείτην

νoητικiι εnε~εργααίατων ιδεών, των ερεθισμάτων,των πληροφοριώνή δεδομένων.

των εικόνων, των συμβόλων, των λέ~εων . των αντιληψεων • των τάσεων Κ.λ.Π . που

δέχεται το άτομο. με στόΧο να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα. Τα

συμπεράσματα αυτά αποτελούν την νέα επε~εργασμένη και οργανωμένη στον εγκέφαλο

πληροφορία. Η σκέψη αποτελεί την πιο ενεργητική γνωστική λειτουργία του

ανθρώπου.

β . Αντίληψη: Αντίληψη είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι πληροφορίες

που εισέρχονται από το περιβάλλον ,ερμηνε:ύovται για να σχηματίσουν. εικόνες.

αντικείμενα, ήχους, γεγονότα(γνωστικά σχήματα). Η αντίληψη είναι μια ερμηνευτική

διαδικασία. κατά την οποία τα άτομα πολλές φορές αντιλαμβάνονται διάφορες

καταστάσεις με λάθος τρόπο -αντιληπτική πλάνη-ο Η σημασία της αντίληψης στην

ερμηνεία του κόσμου ,καθιστά το άτομο αυτόνομο και ικανό να xειρί~εται καταστάσεις

και προβλημαια.

γ . Μνήμη: Η μνημη είναι μια λειτουργία μεγάλης σημασίας για τον άνθρωπο.

Χωρίς τη μνήμη δεν θα μπορούσαμε να ουγκρατήσουμε καμία από τις εμπειρίες μας

και επομένως δεν θα υπηρχε η μάθηση. Οι ψυχολόγοι συλλαμβάνουν τη μνήμη σαν

μια λειτουργία που αποτελείται από τρία στάδια:

Ι. Την κωδικοποίηση

2. Την αΠOθηKΕUση

3. Την ανάσυρση

Βλέπουμε, πως και οι τρείς παραπάνωγνωστικέςλειτουργίεςσυνδέονται μεταξύ

τους καθώς η μια προϋποθέτειτην ύπαρ~η της άλλης.

Το άτομο επ~εργά~εταινέα δεδομένα μέσω της μνήμης. τα συγκρίνει με

προηγούμεναερεθίσματα και τα ερμηνεύειμε ένα συγκεκριμένοερμηνευτικόστυλ

όπως τα αντιλαμβάνεται.

---------ΓΝΩΣΤΙΚΑΣΧΗΜΑΤΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ--------------- 12
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1.1.2.0 Οι διοδιχοσίεsτηs σκέψηs

Όταν ο άνθρωποςσκέπτεται. αυτό σημαίνει πως κάτι συμβαίνει στον εγκέφαλο

του. Παλιότερα, οι επιστήμονεςδυσκολευόταν,τόσο να διερευνήσουνόσο και να

εςηγήσουντην σκέψη ως εγκεφαλικήλειτουργία ή δυσλειτουργία.Σήμερα οι

ψυχολόγοιυπoστηρί~oυνπως η σκέψη συνίσταται από συνειρμούς ιδεών. Οι δε

συνειρμοί ,έχουν ένα σκοπδ και βάση αυτών συγκροτείταιη εγκεφαλική

δραστηριότητα. Για τους συμπεριφoρισrέςη νοητική δραστηριότηταείναι μια απάντηση

στα ερεθίσματατου έςω κόσμου. Αναλύουντους νοητικούςμηχανισμούςκαι

υποστηρίζουνότι η σκέψη διαμορφώνεταιαπό μη προφερόμενεςλέςεις. Για τους

πειραματικουςψυχολόγουςπου εργάζονται στ:α εργαστήρια, η σκέψη «φαίνεται»

,όταν το ζώο ή ο άνθρωποςθα λύσει ένα παρουσιαζόμενοπρόβλημα. Η ανθρώπινη

σκέψη. όμως. δεν μπορεί να είναι μόνο μια λύση ενός προβλήματοςούτε επίσης μια

μηχανική απάντηση σε ένα ερέθισμα αλλά και ούτε μπορεί να συγκριθείμε μια

διαδικασίαυπολογισμούπου πραγματοποιείένας ηλεκτρονικόςυπoλoγισrής.

Αςιόλογο ρόλο στη διαδικασίατης σκέψης παίζει και η συγκίνηση. Η συγκίνηση

επηρεάζει ποιοτικά τη σκέψη. Φαίνεται ότι η σκέψη χρωματίζεταιαπό τις

συγκινησιακέςκαταστάσεις.Τα όνειρα για παράδειγμαμε την ονειρική τους σκέψη

υποδηλώνουντην ύπαρςη δύο τUπων σκέψης: α) την καθαρά λογική με τους λογικούς

μηχανισμούς και β) τις συγκινησιακέςσκέψεις. Το ίδιο θα μπορούσαμενα πούμε

πως συμβαίνεικαι σε δυσλειτουργικάάτομα π.χ σχιζοφρένεια.

Γενικά θα μπορούσαμενα πούμε πως η σκέψη αποτελείτην πιο ενεργητική

νοητική δρασrηριότητατου ανθρώπου. Αυτή η δρασrηριότηταπροϋποθέτειομαλή

εγκεφαλικήλειτουργία. Μια ομαλή εγκεφαλική λειτουργία της σκέψης διαδραματίζεται

εν μέσω μιας συγκεκριμένηςπορείας επίλυσης ενός παρουσιαζόμενουπροβλήματος.

ΟΜΑΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ .

Βήμα Ι) Παρουσιαζόμενο πρόβλημα(ερέθισμα)---7

Βήμα 2) Αναζήτηση τρόπου επίλυσης ---7

Βήμα 3) Επιλογή ενός γνωστού τρόπου αντίδρασης--7

Βήμα 4) Διερεύνηση του τρόπου (το άτομο εδώ προτείνει στον εαυτό του

εναλλακτικές λύσεις επίλυσης. λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική που απαιτεί η

επίτευςη του σrόxoυ. ·--7

Βήμα 5) Επιλογή της κατάλληλης δράσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

I)Φοβάμαι να κοιμηθώ μόνος μου(πρόβλημα)-7

2)Τι θα κάνω για να μη φοβάμαι;--73.4(διερεύνηση και ζύγιση)

α.Να κοιμηθώ με την αδελφή μου.

-------------------ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ- ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ-------- 13



β. Να φωνάςω τη μητέρα μου, να μου πει ένα παραμύθι ώσπου να κοιμηθώ.

γ. Να αφήσω ένα φωτάκι ανοικιό κ.λ.π ...

3)Θα επιλέςω αυτόν που θεωρώ ιον καλύτερο και με κάνει να νιώθω

πιο ασφαλή, Π.Χ Να φωνάςω τη μητέρα μου να μου πει ένα παραμύθι ώσπου να

κοιμηθώ.

Η σκέψη είναι από τις πιο ενεργητικές νοητικές λειτουργίες του ατόμου εφόσον

δε σταματά ποτέ να σκέφτεται και να επεςεργάζεται πληροφορίες ακόμη και όταν τα

ερεθίσματα απoυσιά~oυν, Υπάρχουν σκέψεις οι οποίες γίνονται εντελώς αυθόρμητα και

παρορμητικά χωρίς το άτομο να προλάβει να τις επεξεργαστεί. Αυτές είναι η λεγόμενες

αυτόματες σκέψεις και θα αναφερθούν στα επόμενα κεφάλαια. Η γνωστική Ψυχολογία

ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η σκέψη στο παιδί και κατά

πόσο επηρεάζει την αναπτuςιακή του εςέλιςη. Στην επόμενη ενότητα μελετάμε την

αναμενόμενη γνωστική ανάπτυςη των παιδιών και κάνουμε λόγο για τα στάδια που

είναι κρίσιμα για την ομαλή πορεία της γνωστικής ανάπτυςης.

Παράδειγμα διαδικασίας αυτόματων σκέψεων:

Πάντα μέσα στο μυαλό μας υπάρχουν βαθειά κάποια ερεθίσματα (πυρηνικές

πεποιθήσεις-δεςεπόμενα κεφάλαια-) τα οποία μας παρακινούν να σκεφτόμαστεχωρίς

να το καταλαβαίνουμε. Με άλλα λόγια η διαδικασία αυτών των σκέψεων- που

ενεργοποιούνταιυπό την επιρροή των πυρήνων -, δε γίνεται σύμφωνα με την

προαναφερθείσα πορεία. αλλά το άτομο οδηγείται αμέσως σε συμπεράοματα χωρίς να

επεςεργά~εται τα ερεθίσματα. Αυτό σημαίνει πως τα ερεθίσματα αυτά(πυρηνικές

πεποιθήσεις) είναι τόσο ισχυρά. που χειραγωγούν τις αυτόματες σκέψεις ώστε να τις

, 'xρωματί~oυν" με ένα συγκεκριμένο περιεΧόμενο, το οποίο πολλές φορές είναι

διασφεβλωμένο.

Έτσι κάποιος έχοντας αρνηιική αντίληψη για τον εαυτό του π.χ «είμαι

άσχημος», οι αυτόματες σκέψεις θα επιβεβαιώνουν αυτή του την αντίληψη: «Η

Ελένη δε με προσέχει. επειδή είμαι άσχημος», <<Δεν θα έχω ποτέ κορίτσι» , Το
άτομο κάνει αυθόρμητα αυτή τη σκέψη χωρίς να επεςεργαστεί τα δεδομένα και νρ

προτείνει και άλλες λύσεις στον εαυτό του.

Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται αναλυτική περιγραφή του ρόλου των αυτόματων

σκέψεων στα παιδιά τη φύση τους και τη συχνότητα εμφάνισής τους.

--------------ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ- ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ---------- 14



ΚΕΦΑΛΙΟ 20

Η ANAΠTVSH ΤΩΝ ΠΑιΔΙΩΝ

Σε αυτή την υποενότηΤΩ μελετάται η πορεία της

ανάπτυ~ης του παιδιού και οι παράγοντες που τη

διαμορφώνουνκαι την επηρεάζουν. Κάνοντας αρχικά

μια γενική περιγραφή της αναπτυξιακήςδιαδικασίας

του παιδιού ,στη συνέχεια εστιάζουμετο ενδιαφέρον

μας σrην γνωσηκή και συναισθημαηκήανάπιυξη. Το

παιδί σε κάθε ηλικία βρίσκεται και σε διαφορετικό

στάδιο ανάπτυ~ης και επομένως η σκέψη του

λειιοuργεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το

αναπτυςιακόστάδιο στο οποίο βρίσκεται. Το φύλο και

η ηλικία είναι παράγοντες που καθορίζουν το πως

αντιδρά ένα παιδί, σε εςωιερικά ερεθίσματα. Αρχικά

κάνουμε μια ., βουτιά" στον κόσμο της σκέψης των

παιδιών μέσω της θεωρίας του Piaget. Έπειτα μιλάμε

για τα συναισθήματα, πως αναπτύσσονται στο παιδί

και σε τι το ε9.'πηρετούν. Με βάση το τρίγωνο

Τρίγωνο: Σκέψη -----7Συναίσθημα---

7 Συμπεριφορά, εδώ θα δώσουμε έμφαση οro πρώτο

στάδιο του τριγώνου, στη σκέψη και τη σύνδεσή της με

τα συναισθήματα. Στα επόμενα κεφάλαια διερευνούμε

το πως αυτή η σύνδεση οδηγεi σrην ψυχοπαθολογiα

των παιδιών.

Piaget: Ξέρεις τι σημαίνει

σκέπτομαι;

Παιδί: Ναι.

Piaget: Τότε σκέψου το σπίτι

σου. Με τι σκέφτεσαι;

Παιδί: Με το στόμα.

Piaget: Μπορείς να σκεφτείς με

το στόμα κλειστό;

Παιδί: Όχι

Piaget: Με τα μάτια κλειστά;

Παιδί: Ναι.

Piaget: Τώρα κλείσε το στόμα

σου και σκέψου το σπίτι σου.

Σκέφτεσαι;

Παιδί: Ναι.

Piaget: Με τι σκέφτεσαι;

Παιδί: Με το στόμα.
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2.1 Η φύση τηs ανάnτu~ηs

Το πρώτο βήμα για να έρθουμε πιο κοντά στο να κατανοήσουμεπως

σκέφτεται και πως αισθάνεταιτο παιδί είναι να κάνουμεμια ,. βουτιά" στην

αναΠΙUςωKήιου εςέλιςη. Γνωριζσνταςτην πσρεια της αναμενόμενηςανάΠΙUςηςτων

παιδιών αλλά και τους παράγοντεςπου τη ρυθμίζουνκαι την επηρεάζουν.έχουμε

αποκτήσει το Χάρτη για να περιηγηθούμεστο μυστικό και παρά~ενo κόσμο που λέγεται

παιδί .

Η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είνω κάη σταηκό αλλά κάιι που εξελίσσεται

καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου και αυτό ε91vείται μέσα από την ανάπτυξη

ιου(νσητική ,συναισθηματική, σωματική). Ο κλάδσς της ψυχσλσγίας, γνωστός ως

αναπτυςωκή ψυχολογία ασχολείται με την ερμηνεία των αλλαγών της συμπεριφοράς

του ανθρώπου καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής του από τη σύλληψη έως το θάνατό

του(Βοσνιάδου, 2001). Οι αναπτυξιακοίψυχολόγοι και οι συμπεριφορίστές

προσπαθούννα δώσουν εςηγήσειςσύμφωνα με το πως αναπτύσσεταιη συμπεριφορά

και ποιοί είναι οι παράγοντεςεκείνοι που την επηρεά~oυν.

Η μελέτη και η ερμηνεια της ανάπιuςηςτης αναμενόμενηςανθρώπινης

συμπεριφοράς.έχει μέγιστη σημασία προκειμένουνα εντοπίσουμεκαι τους

παράγοντεςπου οδηγούν στην εκδήλωση διαταραγμένωνσυμπεριφορών.Πολλά από

τα προβλήματαπου αντιμετωπί~oυμε,όπως οι διαταραχέςτου άγχους ή οι διαταραχές

της κατάθλιψηςθα μπορούσαν να αντιμετωπιστούνπιο αποτελεσματικάαν γνωρί~αμε

τους βαθύτερουςνοητικούςκαι εσωτερικούςπαράγοντεςπου τα δημιουργούν.

Ο Richard Lemer (1991) κάνει λόγσ για την ύπαρςη τεσσάρων δυναμικών

παραγόντων οι οποίοι επηρεά~oυν τη φύση της ανάπτυςης:

Ο φυσικόs χώρσs μέσα στον οποίο KινOύVΤαι τα παιδιά. π.χ.

το σπίτι, το σχολείο.

Οι κοινωvικέs επιδράσειs. όπως η οικογένεια των παιδιών , οι

συνομήλικοι.

Τα προσωπικά χαρακτηριστιχά των παιδιών όπως είναι η

ιδιοσυγκρασία. η εμφάνιση, οι γλωσσικές ικανότητες κ.λ.π

Οι εnιδράαειs του χρόνου . δηλαδή οι αλλαγές που είναι αποτέλεσμα

χρόνου.

Επίσης η ηλικία και το φύλο. σε κάθε ηλικία οι ρυθμοί ανάΠΤUςης

διαφοροποιούνται και οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα είναι σημαντικές_
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2.1.α Παράγοντες που κατευθύνουν την ανάmυ~q

Εδώ τίθεται το ερώτημα μετα9J του «γίνεται ή γεννιέται;». Τελικά ποιός είναι

υπεύθυνος για την πορεία της ανάπτυ~ης . η ίδια η φύση η το περιβάλλον μέσα στο

οποίο ζει. μαθαίνει και κινείται το παιδί. Υπάρχουν 3 οπτικές μέσω των οποίων

ερμηνευετοι η πορεία της ανάπτυξης.ΟΟι γενετιστές βλέπουν την ανάπτυξη ως

αποτέλεσμα της φυσης .2)Οι περιβαλλοντιστές βλέπουν την ανάπτυξη ως αποτέλεσμα

του περιβάλλοντος και 3)Το αλληλεπιδραστικό μοντέλο που είναι και το πιο σύγχρονο.

εστιάζει στη συνισταμένη δύναμη του περιβάλλοντος και της φύσης.

Περιγραφικά:

1. Φύση και αυάπωξη

Η βασικη θεωρία της επιστημης της γενετικης , είναι ότι οι ικανότητες και τα

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας(ευφυ"ϊα, επιθετικότητα) αποτελούν έμφυτα

στοιχεία της κληρονομικότητας. Οι σύγχρονοι οπαδοί αυτής της άποψης κάνουν λόγο

για εγγενείs τάαειs ή για περωρωμους στην ανάπτυξη. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι το

βρέφη είναι «προγραμματισμένα» από τη φύση τους για τον τρόπο με τον οποίο θα

αντιδρούν σε συγκεκριμένα ερεθίσματα η να δίνουν προσοχη σε ορισμένα είδη

πληροφοριών. Για παράδειγμα ο Slobin (1985). ο οποίος μελέτησε τη γλωσσική

ανάπτυ~η των παιδιών θεωρεί ότι τα παιδιά γεννιούνται με ορισμένουςμηχανισμούς

που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ακούν και προσπαθούν να καταλάβουν τους

διάφορους ήχους.

Μετά τη γέννηση η φύση μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυ~η και με άλλους

τρόπους και συγκεκριμένα μέσω του γενετικού προγραμματισμούπου καθορίζει την

περαιτέρω πορεία της ανάπτυ~ης. Ο Gesel χρησιμοποίησετην έννοια της

, .ωρίμανσιις" προκειμένου να ε~ηγησει τη σταδιακη πορεία της γενετικά

προκαθορισμένης αλλαγής(ανάπτυξη). Οι αλλαγές στη μορφή του σώματος, αλλαγές

στο νευρικό σύστημα, στο ορμονικό κατά την εφηβεία είναι διαδικασίες ανάπτυ~ης οι

οποίες πραγματοποιούνται με προκαθορισμένο τρόπο. Οι επιδράσεις του

περιβάλλοντος μπορουν να αλλάξουν το ρυθμό της ανάmυξης μιας διαδικασίας

ωρίμανσης αλλά όχι και την χρονική αλληλουχία της. Δηλαδή η αναπτυξιακή

διαδικασία επηρεάζεται μόνο ποσοτικά και όχι ποιοτικά. Το άτομο προκειμένου να

διδαχθεί μια ορισμένη ικανότητα ή δε~ιότητα . θα πρέπει να αποκτήσει την

απαιτούμενη ωριμότητα.

Επιλογικά δύο βασικοί παράγοντες είναι αυτοί όπου περιγράφουν τη διαδικασία

της ανάπτυξης μέσω της φυσης:

1)Οι εγγενείς τάσεις

2)Η διαδικασία της ωρίμανσης.
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2. ΠερlβάJιλoυ και αυάιπυξη

Οι περιβαλλοντιστές έχοντας «πu~ίδα » το περιβάλλον, ερμηνεύουν την

ανάπτυξη του παιδιού ως αποτέλεσμα των εμπειριών του και των αλληλεπιδράσεων που

δέχεται από το περιβάλλον του. Πολλοί συμπεριφοριστές μελέτησαν την ανάπτυξη μέσα

από τις αλλαγές που επιτυγχάνονται στη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά αλλάζει υπό

την επίδραση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. Ο Pavlov από τους μεγαλύτερους

επιστήμονεςτου συμπεριφορισμου . μέσα από μια σειρά πειραμάτων που

πραγματοποίησε, στηρίχθηκε στην κλασσική εξαρτημένη μάθηση. Συμφωνα με αυτή,

η συμπεριφορά συγκροτείται και εξελίσσεται ,μέσα από την αντίδραση σε εξωτερικά

ερεθίσματα(ερέθισμα-αντίδραση).Επίσης ο Watson οπαδός του Pavlov, πίστευε πως ο

άνθρωπος γίνεται ,δε γεν/ιέται.

Σήμερα οι θεωρίες του περιβάλλοντος έχουν πάρει περιπλοκες διαστάσεις.

καθώς οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη τους και τρεις πτυχές, οι οποίες συμπληρώνουν

την επίδραση του περιβάλλοντος. Αυτές είναι:

l)H χρονική στιγμή της εμπειρίας: Η ηλικία και η χρονική περίοδος στην οποία το

παιδί δέχεται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. καθορίζει και την ποιότητα

ανταπόκρισηςσε αυτά.

2)0 τρόπος με τον οποίο αvταΠOKρίνεταιτο παιδί στο περιβάλλον:Η κεντρική

ιδέα εδώ είναι ότι η απόκτηση μιας εμπειρίας. εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο

την επεξεργάζεταιτο άτομο και την ερμηνεύει υποκειμενικά.Οι γνωστικοί ψυχολόγοι

πιστεύουν πως το παιδί αναπτύσσει ένα σύνολο νοητικών μοντέλων :Σύνολο ιδεών για

τον εαυτό του, για τις σχέσεις του με τους άλλους και για το μέλλον(γνωστικά

σχήματα). Μέσω αυτών των μοντέλωντο παιδί φιλτράρει όλες τις περαιτέρω εμπειρίες

ιου (Epstein, 1991).
3)Το γενικό κοινωνικοποΑιτισμικόnλ.αίσιO το οποίο nρoσφtρει τις εμπειρίες.

3. ΠεplβάΛλσv+φυση = Άυάιπυξη (Αλληλεmδρασπκο μoυrέλo)

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κατανοήσαμε πως η ανάπτυξη δεν είναι

αποτέλεσμα μιας αιτίας αλλά αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων. Ένας

τρόπος για να εξετάσουμε την αλληλεπίδραση φύσης και περιβάλλοντος. είναι να

θεωρήσουμε τόσο το περιβάλλον όσο και την φύση ως δυνάμει θετικούς και αρνητικούς

παράγοντες. Παράδειγμα ,ένα παιδί που κακοποιείται ,δέχεται αρνητικά ερεθίσματα

και ο κίνδυνος απόκτησης ψυχικών διαταραχών είναι πολύ μεγάλος. Αντίθετα η σωστή

φροντίδα του παιδιού αποτελεί θετική επιρροή του περιβάλλοντος.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως η αλληλεπίδραση μεταξύ της φύσης και του

περιβάλλοντος είναι μια συνεχής διαδικασία. Το γενετικό υπόβαθρο καθορίζει το

γενικό επίπεδο της ανάπτυξης, ωστόσο με τις επιδράσεις του περιβάλλοντος μπορεί να

διαφοροποιηθεΙ

Μπορούμε λοιπόν βάση των δεδομένων να ισχυριστούμε πως η σχέση ανάμεσα

στους γενετικούς παράγοντες και το περιβάλλον είναι σχέση αμοιβαίας
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αλληλεπίδρασης. Επομένως για να προσεγγίσουμε με εγκυρότητα τον τρόπο σκέψης

των παιδιών και τη συμπεριφορά τους. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ποιότητα της

αλληλεπίδρασης: περιβάλλον+ φυση . καθώς οι τρόποι με τον οποίο αλληλεπιδρουν

αυτοί οι δυο παράγοντες ποικίλουν από άτομο σε άτομο και από κοινωνία σε κοινωνία.

Η ανάπτυξη του παιδιου .η συμπεριφορά του. ο τρόπος με τον οποίο

αντιλαμβάνεται τον κόσμο και η εκδήλωση συναισθηματικών διαταραχών. αποτελουν

θέματα που μπορουμε να τα κατανοήσουμε καλυτερα μελετώντας τους εξής

παράγοντες:

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

1) Ιδιοσυγκρασία
2) Ευαλωτότητα και ψυχική ανθεκτικότητα

3)Ύπαρξη κρίσιμων περιόδων

4)Νσηιική ανάπτυξη

5) Συναισθημαιική ανάπτυξη

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΔιΑΠΡΟΣΩΠIΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

l)Οικογένεια

2)Συνομήλικοι- Σχολείο

2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤιΚΑΤΗΣ ΠΡΟΟΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Οι εγγενείς παράγοντεςτης προσωπικότηταςτων παιδιών. όπως η ιδιοσυγκρασία

. η ψυχική ανθεκτικότητα και η υπαρξη κρίσιμων περιόδων στην ανάπτυξη. είναι

καθοριστικοί τόσο για το πως αλληλεπιδρά το άτομο με το περιβάλλον όσο και για το

κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες είναι κρίσιμοι ώστε να αναπτυξει το παιδί αρνητικό

τρόπο σκέψεις και εν τέλει ψυχικές διαταραχές.

1.Iδιoaυyrφααία

Η ιδιοσυγκρασία αποτελεί τον μοναδικό συναισθηματικό κόσμο του

ατόμου και αφορά στον τρόπο με τον οποίο εKφρά~εται. Οι επιστήμονες όπως η

Mary Rothbart (1981), έχσυν μελετήσει τη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας και

αναλυουν σε ποιές πτυχές της προσωπικότητας γίνεται αντιληπτή.

Η ιδιοσυγκρασία θεωρείται πρωτογενής ανθρώπινη ιδιότητα που εξελίσσεται και

διαμορφώνεται ανάλογα με τη σωματική δομή του κάθε ατόμου και τις πειβαλλοντικές

επιδράσεις_ Στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας είναι φανερά από τις πρώτες ημέρες της

γέννησης και μέσα οτους πρώτους μήνες η ιδιοσυγκρασία έχει διαμορφωθεί _Ωστόσο ο

τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει το παιδί. το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται

επηρεά~oυν τη φυση και την έκφραση της ιδιοσυγκρασίας. Δηλαδή η ιδιοσυγκρασία
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του ατόμου διαπλάθεταt μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τους άλλους και κάποια

στιγμη παγιώνoνταt έχοντας αποκτησει συγκεκριμένο χαρακτηρα.

2. Ψυχικά ευ,άλωτα και αυθεκ'Πκά παιδιά.

Σύμφωνα με τον Grotberg( 1995) ψυχικη ανθεκτικότηταείναι μια

ικανότητα βάση της οποίας, ένα άτομο είναι σε θέση να

αντιμετωπίσει τους παράγοντες κινδύνου μιας κατάστασης, μια

αντίςοη συνθηκη και τις αρνητικές επιπτώσειςτων δύσκολων

βιωμάτων του.

Είναι αποδεκτό πως ορισμένα παιδιά που κατά τη γέwηση ανηκουν σε ομάδες

υψηλού κινδύνου, είναι δυνατόν να βοηθηθούν με την κατάλληλη παρέμβαση ώστε να

αναπτυΧθούνφυσιολογικά π.χ πρόωρος τοκετός. Αντίθετα ένα παtδί που γεννιέταt

φυmολογικά είναt δυνατόν το αρνητικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει να εμποδίσει

τη φυσιολογικητου ανάπτυςη.

Bέβαtα το κατά πόσο θα αντιδράσει το άτομο στις αρνητικές επιδράσεις,

εςαρτάταt Kαt από το πόσο XαραKτηρί~εταtως ψυχικά ανθεκτικό η ευάλωτο. Ένα

βρέφος που γεwιέταt με μειωμένο βάρος, ένα παtδί που γεννιέταt σε πάμπτωχη

οικογένεια, ένα παιδί που έχει μια δύσκολη ιδιοσυγκρασία, αρxί~ει τη ~ωη του πολύ

πιο αρνητικά απ 'ότι ένα άλλο παtδΙ.

Ο Horowitz( 1987) ,θεωρεί πως ένα παtδί είναι ευάλωτο λόγω εγγενών

παραγόντων , όπως ένας πρόωρος τοκετός. γπoστηρί~ει πως η ψυχικη

ευαλωτότητα η ανθεκτικότητα ενός παιδιού είναι μια ιδιότητα που μπορεί να

αντισταθμίσει τις συνθηκες του περιβάλλοντος του.

Παράδειγμα ένα ευάλωτο παιδί που γεwιέται και μεγαλώνει σε ένα

,.φτωχό" περιβάλλον (δύσκολοΙ, είναι ένα παιδί που θα αντιμετωπίσει πολλά

προβληματα. Σε αντίθεση με ένα ευάλωτο παιδί που μεγαλώνει σε ένα

διευκολυντικό περιβάλλον με στοργικούς γονείς που νoιά~oνται Kαt το

φρoντί~oυν, το παtδί αυτό θα βοηθηθεί ώστε να αναπτυΧθεί

κανονικά(προστατευτικοίπαράγοντες).

Επομένως αν το παιδί xαραKτηρί~εται από τη φύση του ως ανθεκτικό,

μεγαλώνει φυσιολογικά σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ενώ στο δύσκολο

περιβάλλον έχει την ικανότητα να ανταπεςέλθει στις δυσκολίες(εδώ η

ανθεκτικότητα είναt προστατευτικός παράγοντας). Αντίθετα ένα παtδί που

XαραKτηρί~εταt από τη φύση του ως ευάλωτο, σε συνδυασμό με αρνητικό

περιβάλλον σίγουρα θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και προβληματα , ενώ

αν μεγαλώσει σε ενθαρρυντικό περιβάλλον θα αναπτυχτεί φυmολογικά.

Συνδέοντας την ανθεκτικότητα των παtδιών με τη γνωστικη τους ανάπτυςη θα

λέγαμε πως τα ανθεκτικά παιδιά έχουν πιο ευέλικτη σκέψη και αυτό τα βοηθά ώστε να

αντισταθμί~oυν τα αρνητικά στοιχεία με τα θετικά. Σε αντίθεση με τα ευάλωτα παtδιά ,
τα οποία παγιδεύονται στις αρνητικές σκέψεις που τους δημιουργούν τα αρνητικά

βιώματα, δυσκολεύονται να τις αντικαταστησουν με θετικές και έτσι οδηγούνται πιο

εύκολα στην εκδηλωση ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών
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3. Κρίσιμες περίοδοι ιcατά τ"υ αυάπτιιξ"

Κρίσιμες περίοδοι.Ονομάζονταιέτσι οι

περίοδοι αυτοί κατά ης οποίες τα παιδιά είναι

πιο δεκτικά σε εςωτερικά ερεθίσματααπ'όη σε

άλλες περιόδους.

Κατά την διαδικασίατης ανάπτυςηςοι επιστήμονεςεντόπισανπως οι

αναμενόμενεςαλλαγές κάποιων χαρακτηριστικώνή συμπεριφορών.σε κάποιες

περιόδουςσυμβαίνουνπιο γρήγορα ενώ σε κάποιες άλλες πιο αργά.

Σύμφωνα με τον B.Bloom., ΟΙ εςωτερικέςεπιδράσειςασκούν τη μεγαλύτερη

ποσοτική επίδραση σε κάποlΟ χαρακτηριστικό ,όταν αυτό βρίσκεται στη φάση της

γρήγορηςαλλαγής και την μικρότερη όταν αυτό το χαρακτηριστικόβρίσκεται στη φάση

της βραδείας αλλαγής. Οι περίοδοι αυτοί κατά ης οποίες τα παιδιά είναι πιο δεκτικά σε

εςωτερικά ερεθίσματααπ'ότι σε άλλες περιόδους. καλουνταιως «Κρίσιμοι περίοδοι

της ανάπτυ~ης».

Κρίσιμοι επίσης αποτελούνκάποιες περίοδοι γιο την ομαλή ψυχοσυνθεσητων

παιδιών. Δηλαδή ένα παιδί που κατά την πρώιμη πωδική ηλικία όπου είναι πολυ

δεκτικό στα εςωτερικά ερεθίσματα ,βιώνει δύσκολες κατασιάσεις(όπωςκακοποίησηή

παραμέληση),οιεμπεφίες αυτές «στιγματίζουν» την πορεία του κοι αποκτά ψυχικά

τραύματα. Η ευαίσθητη πρώιμη ηλικία είναι κρίmμη ώσιε να αναπτύςει το πωδί στο

μέλλον ψυχοπαθολογικέςσυμπεριφορές.Τα αρνητικά ή θετικά βιώματα του. αυτή τη

δύσκολη περίοδο που χτίζει την προσωπικότητάτου. αποτελουντην βάση σύμφωναμε
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την οποία δομείται ο τρόπος που σκέmεται το παιδί και αντιλαμβάνεται τις

καταστάσεις γύρω του.

Γνωρίζοντας λοιπόν την υπαρξη κρίσιμων περιόδων και την ανάγκη να

διερευνήσουμε το πως σκέπτονται και εν συνέχει πως αισθάνονται τα παιδιά, α~ίζει να

μελετήσουμε τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με το τρίγωνο Σκέψη

>Συναίσθημα->Συμπεριφορά, οι κρίσιμοι περίοδοι της γνωστικής ανάπτυ~ης είναι

συνδεδεμένοι με τις κρίσιμες περιόδους της συναισθηματικής ανάπru~ης.

2.3 ΝΟΗΤΙΚΗ ANAΠTYSH

2.3.α Ο. θεωρίεs του Pίaget Υια τrι ιιorιτιιcή αιιάπτυξrι

Συμφωνα με τον Piaget νοημοσύνη είναι μια συλλεκτική διαδικασία κατά

την οποία το άτομο επε~εργάζεται,διαχειρίζεταικαι συγκροτεί στον εγκέφαλότου τα

ε~ωτεΡΙKά ερεθίσματα, ώστε να Kαταλή~ει σε προϊόντα γνώσης. Όλοι οι τυποι νοητικής

δραστηριότηταςόπως: η κατανόηση, η λυση προβλημάτων.οι συγκρίσειςκαι οι

συσχετίσειςκ.λ.π αποτελουνμέρη της γνωστικήςδιαδικασίας. Η νοημοσύνη δεν

περιλαμβάνειμόνο απαντήσειςσε συγκεκριμένεςκαταστάσειςαλλά επίσης και την

κατανόηση ορισμένωνγεγονότων. Η γνώση και η νοημοσύνη κατά τον Piaget
αναπτυσσονταιδια μέσω μιας αλληλουχίαςσταδίων οι οποίες είναι ποιοτικά

διαφορετικές. Οι αλλαγές από στάδιο σε στάδιο ολοκληρώνονταιαπό μια

προκαθορισμένηαλληλουχίααναπτυ~ιαKήςδιαδικασίας. Είναι σημαντικό ωστόσο να

αντιληφθουμε , ότι τα χαρακτηριστικά αυτών των σταδίων δεν αποτελουν από μόνα

τους μια ολοκληρωμένη περιγραφή της ανάπτυξης αλλά αποτελούν τα συμmώματα της

αλληλεπίδρασης του παιδιου με τα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον.

2.3.ft Στάδ.α vοrιτ.ιcήs aVdm:ufrιs

Α. Βρέφη 0-4

Κατά τη βρεφική ηλικία τα παιδιά βρίσκονται στο αισθητηριοκινητικόστάδιο

ανάπτυξηςτης σκέψης. Τα βρέφη αντιλαμβάνονταιτα διάφορα ερεθίσματα μέσω των

αισθήσεων τους και ανταποκρίνονταισε αυτά μέσα από συμπεριφορέςδράσης. Π.Χ

Όταν βλέπουντη μητέραςτους ή ακουνε τη φωνή της. απαντουν σε αυτή με

χαρακτηριστικέςεκφράσειςκαι κραυγέςχαράς.

Β. Νήπια 4-7

Κατά τη νηπιακή ηλικία τα παιδιά βρίσκονταιστο τέλος του αισθητηριοκινητικου

υποσταδίου και λίγο πριν την κατάκτησητης παιδικήςσκέψης(νοητικέςδιεργασίες).

Εδώ έχει ολοκληρωθεί το αισθητηριοκινητικόυποστάδιο και το παιδί κατακτά την
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αναπαραστατική σκέψη. Σε αυτό το στάδιο, όπως διαπίστωσε ο Piaget με μια σειρά

πειραμάτωνπου πραγματοποίησεμε παιδιά νηπιακής ηλικίας, τα νήπια υπόκεινται σε

γνωστικούςπεριορισμούς,καθώς οδηγούνταισε λάθη και συγχύσεις. Αυτό συμβαίνει

διότι η σκέψη των παιδιών νηπιακής ηλικίας δε βασί~εται σε λογικούς συλλογισμούς.Η

ανάπτυςη λοιπόν της σκέψης κατά την ηλικία αυτή, μπορεί να θεωρηθεί μια

διεργασίαυπέρβασηςτων γνωστικών περιορισμώνέως ότου επιτευΧθεί η

αναπαραστατικήσκέψη. Ο Piaget ονόμασε το στάδιο αυτό, στάδιο προλογικής

νόησης. Στην φάση αυτή η σκέψη των παιδιών χαρακτηρίζεται ως «μονόπλευρη»

,δηλαδή τα παιδιά εστιά~oυν την προσοχή τους σε μια πτυχή των προβλημάτωνχωρίς

να μπορούννα αντιληφθούνκαι άλλες πτυχές και έτσι κάνουν λάθη.

r. Παιδική ηλικία 7-ΙΙ

Κατά την παιδική ηλικία η σκέψη βρίσκεται στο στάδιο της ΛΟΥικήs νόησηs. Η

σκέψη των παιδιών βασί~εται σε εσωτερικευμένες νοητικές ενέργειες(δείτε τη διαδικασία

σκέψης). Εδώ τα παιδιά έχουν κατακτήσει γλωσσικές ικανότητες οι οποίες τους

επιτρέπουν να πραγματοποιήσουν νοητικές ενέργειες/πρά~εις ,όπως Συνδυασμό,

διαχωρισμό. λογική μετατροπή πληροφοριών. Σε αντίθεση με τη νηπιακή ηλικία τα

παιδιά εδώ μπορούν να συγκρατήσουν στο νου τους δύο κατηγορίες ούγκρισης

(ιδιότητες αντικειμένων)και όχι μια όπως τα νήπια.

2.3.V' ΕΥωrcεurρ.σμόs

Ο εγωκεντρισμός αφορά την ερμηνεία του κόσμου μέσα από τη σκοπιά

του «εγώ », χωρίς να λαμβάνονταιυπόψη εναλλακτικέςπροοπτικές.

«Η γη είναι επίπεδη.....»

Η παραπάνω φράση αντιπροσωπεύει μια κοινή παρανόηση των περισσότερων

μικρών παιδιών, γύρω από το πως αντιλαμβάνονται τον κόομο. Ο εγωκεντρισμός εδώ

εμπoδί~ει τα παιδιά να αντιληφθούν το πως είναι πραγματικά αυτά που βλέπουν. Η

σκέψη τους από τη μια, δεν τους επιτρέπει να κάνουν τις κατάλληλες νοητικές

διεργασίες και η τάση του εγωκεντρισμού από την άλλη τους ωθεί ώστε να κρατάνε

αυτές τις πεποιθήσεις-παρανοήσεις, σταθερές. Με λίγα λόγια τα παιδιά είναι

παγιδευμένα στη δική τους άποψη και έτσι πιστεύουν πως όλοι οι άλλοι βλέπουν τα

πράγματα όπως αυτά. Ένας τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η εγωκεντρική φύση του

παιδιού, είναι η tλλειψη ηρooιπUςΉς στο χώρο. Τα παιδιά όταν δούνε ένα

αντικείμενο από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, δυσκολεύονται να φανταστούν πως

θα φαίνεται το ίδιο αντικείμενο όταν μεταφερθούν στην απέναντι πλευρά. Όσο

μεγαλώνει το παιδί και έρχεται πιο κοντά στην κατάκτηση της λογικής σκέψης,

μειώνεται και ο εγωκεντρισμός του. Αυτό πραγματοποιείται και μέσα από τις

κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, όπου μέσα από πειράματα επιτυγΧάνεται
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θΕΩΡΙΑ ΊΌΥΝΟΥ: Η Ικανότητα να

σκέφτεται κανείς σχετικά με τη

νοητική κατάσταση των άλλων.

γνωστική και κοινωνιογνωστική σύγκρουση (π.χ δυο μπάλες ανόμοιου όγκου. τελικά

έχουν την ίδια μάζα .όταν τις ζυγίσουμε).

2.3.6 EyωltεVΤΡlltόςλόΥος, α6υυαμία ltαταVΌηoηςτης σκέψης τωυ

άλλωυ και θεωρία του υου

Η εγωκεντρική φυση των παιδιών διαπιστώνεται και στην ομιλία τους.

Είναι πασίγνωστο πως τα μικρά παιδιά έχουν την τάση να ουμμετέχουν σε

<συλλογικουςμονολόγους >. αντί να κάνουν πραγματικό διάλογο όταν παίζουν

μαζί. Ο Piaget θεωρεί πως τα μικρά παιδιά είναι παγιδευμένα στην άποψη τους

και δεν πρoσnαθoυν να επικοινωνήσουν.

Αυτό συμβαίνει ~αιτίας του ότι δεν μπορουν

να δώσουν τις σωστές πληροφορίες στους

άλλους.

Παράδειγμα

Ο μικρός Κωνσταντίνος, έχει κρύψει την κούκλα της αδελφής του

μέσα στην ντουλάπα. Όταν η μητέρα τον ρωτά που την έχει βάλει . της

απαντά «εκεί μέσα»!

Για τον Κωνσταντίνο η προηγουμενη δήλωση έχει νόημα, καθώς ~έρει που

αναφέρεται ,σε αντίθεση με τη μητέρα του η οποία δεν γνωρίζει που «μέσα »
εν/οεί ο Κωνσταντίνοc.

Μέσα από αυτό το παράδειγμα αντιλαμβανόμαστε τόσο την εγωκεντρική

φυση του παιδιού . όσο και την αδυναμία του να κατανοήσει το τι σκέπτονται οι

άλλοι.

Αν πούμε σε μικρά παιδιά την ιστορία του Κωνσταντίνου, και ρωτήσουμε

«που θα πρέπει να ψά~ει η μητέρα του Κωνσταντίνου για να βρει την κούκλα;

» .τα νήπια θα θεωρήσουν πως η μητέρα θα πάει στην ντουλάπα. Ενώ στην

πραγματικότητα δεν γνωρίζει που είναι. Θεωρουν δηλαδή πως η μητέρα έχει τις

ίδιες πληροφορίες με αυτά. Αντίθετα τα μεγαλύτερα παιδιά. θα απαντήσουν πως

η μητέρα δεν ~έρει που είναι η κούκλα. κάτι που είναι αλήθεια.

Ωστόσο μια ποικιλία δεδομένων δείχνει ότι αυτή η ικανότητα των παιδιών

να σκέπτονται τη νοητική κατάσταση των άλλων και συχνά αναφέρεται ως

θεωρία του νου, εμφανίζεται στα παιδιά σε ηλικία τεσσάρων ετών (Astington et
al .. 1993). Ορισμένες έρευνες έφεραν στην επιφάνεια, πως τα παιδιά είναι σε

θέση να εκτιμήσουν τη νοητική κατάσταση των άλλων πολυ νωρίτερα από ότι

πίστευε ο Piaget. Αυτό αποδείχθηκεμέσα από μια σειρά πειραμάτων, όπου και

διαπιστώθηκε πως τα μικρά παιδιά, είναι ικανά να αντιληφθουν τις προθέσεις

των άλλων και τη διαφορά μεταξύ σκόπιμων πρά~εων και αυτών που γίνονται

χωρίς πρόθεση. Αυτές οι συμπεριφορές είναι τα πρώτα βήματα που κάνουν τα

παιδιά ώστε να καταλάβουντι σκέφτονται οι άλλοι. Μια επιπρόσθετη ένδει~η πως
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τα μικρά παιδιά μπορούν να κατανοήσουν από νωρίς τη σκέψη των άλλων. είναι

η προσπάθειά τους να τους ε~απατήσoυν. Ο Michael Chandler και συνεργάτες

του το 1989 πραγματοποιήσανεένα πείραμα. Δημιούργησαν ένα παιχνίδι στο

οποίο μια κούκλα έκρυβε ο' ένα κουτί ένα θησαυρό. αφήνοντας ίχνη από μελάνι.

Τα παιδιά έπρεπε να κάνουν κάτι ωστε να κρύψουντο θησαυρό από αυτούς που

θα μπαίνανε έπειτα στο δωμάτιο. Αποδείχθηκεπως τα παιδιά ηλικίας 2.5 με 3
ετων έσβηναν το μελάνι. προκειμένου να ε~αφανίσoυν τα ίχνη. Εηομένως αφού

η ε~αηάτηaη εΙναι μια διαδικασΙα ενστάλα~ηs μιαs λανθασμiνηs

ιιε.ηοίθησης σε κάηοιον άΑ10 . ο Chandler διαπίστωσε πως και τα παιδιά

ηλικίας 2.5 ετων πρέπει να έχουν κάποια ιδέα για τις διεργασίεςτης σκέψης των

άλλων. Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι τα παιδιά ήδη από πολύ μικρή

ηλικία έχουν τη τάση να αντιληφθούν τις προθέσεις των άλλων. κάτι που

απορρέει από την ανάγκη τους να επικοινωνήσουνμε τους άλλους. Ωστόσο δεν

είναι απόλυτα σε θέση να κατανοήσουνκαι το τι σκέmονται.

2.3.ε Πολιτισμόsκα. υοητική αυάπτυξη τωυ μιιcpώυ παιδιώυ

Σύμφωναμε τη θεωρία του πολιτισμικού πλαισίου. κατά την διαδικασία

ανάπτυ~ηςτων παιδιων επιτελείταιτο φαινόμενο της κοινωνικής σuν·δημιoυργίας.

Η κοινωνική συν-δημιουργία.είναι μια αμφίπλευρηδιαδικασία κατά την οποία

επιτυγχάνεται, η ενεργή αλληλεπίδρασηπεριβάλλοντοςκαι παιδιού ωστε να

επιτευχθείδημιουργικάη δόμηση της ανάπτυ91ςτου παιδιού. Τα παιδιά πρέπει να

αντιμετωπίtονταιως δημιουργοί της ανάπτυ~ήςτους. κάτι με το οποίο συμφωνεί ο

Piaget. Ωστόσο ο ρόλος των γονιων και η ,. σφραγίδα" τους στην ανάπτυ~η των παιδιων

τους είναι δεδομένα .καθως οι ίδιοι διαμορφωνουν το περιβάλλον στο οποίο θα

μεγαλωσουν τα παιδιά τους. Τόσο οι πολιτισμικές πεποιθήσεις των γονιων όσο και οι

κοινωνικές παραδόσεις, κατευθύνουν τη διαμόρφωση νοητικων μοντέλων και

σχημάτων στο παιδί για την ερμηνεία του περιβάλλοντοςτου. Τα σχήματα είναι πολύ

σημαντικά στις ερμηνείες της ανάπτu~ης με βάση το πολιτισμικό πλαίσιο. αλλά

γίνονται αντιληπτά με κάπως διαφορετικό τρόπο.

ΠαράδεΙΥμα

Σε μια κοινωνία τσιγγάνων θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό και φυσιολογικό

.πως η ηλικία γάμου για τα κορίτσια κυμαίνεται μετα~ύ 14 και 17 ετων. Επομένως

ένα κοριτσάκι 13 ετων. είναι απόλυτα φυσιολογικόμεγαλωνονταςσε αυτή την

κοινωνία. να έχει την ιιε.ηοίθηση ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. θα είναι

παντρεμένη. Καθως έχει διαμορφωσει το γνωστικό σχήμα(πολιτισμική πεποίθηση

γονιων που περνά στο παιδί) «Τα κορίτσια πρέπει να παντρεύονται στα 14 .το

πολύ στα 17!!»

Τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορα πολιτισμικά γεγονότα.

αποκτούν γενικευμένες γνωσεις των γεγονότων ή σενάρια.
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•

Σενάρια είναι οι γενικευμένες αναπαραστάσεις γεγονότων που

αναπτύσσονται από τα άτομα ως αποτέλεσμα της επανειλημμένης συμμετοχής τους

σε συνιθισμένες πολιτισμικές δραστηριότητες,

Τα σενάρια είναι σχήματα τα οποία πρoσδιoρί~oυν τους ανθρώπους που

συμμετέχουν σ'ένα γεγονός, τους κοινωνικούς ρόλους που αναλαμβάνουν και τα

παιδιά γνωρί~oυν τη διαδοχή των ενεργειών που δομούν ένα γεγονός,

Παράδεινuα

Η μικρή Παρασκευούλα είναι τεσσάρων ετών και είναι καλεσμένη στο πάρτι

γενεθλίων του ~άδελφoυ της, Η Παρασκευούλα αν και μικρή έχει παρευρεθεί

πολλές φορές σε παιδικά πάρτυ. Αυτό τη βοήθησε ώστε να οργανώσει στο

μυαλουδάκι της • το σενάριο γύρω από το πως γίνονται τα πάρτι: τι κάνουμε

εκεί/κάποιος θα οβήοει κεράκι/του πηγαίνουμε δώρα/θα φάμε τούρτα/θα

χορέψουμε...κ.λ.π. Όλες αυτές οι οργανωμένες πληροφορίες. ρέουν ως αυτόματες

σκέψεις σro μυαλουδάκι της Παρασκευούλαςκαι την κάνουν να αισθάνεται πολύ

χαρούμενη. Επομένως όταν θα πάει σro πάρτι του ~άδελφoυ της. θα ~έρει ότι θα

πρέπει να του ευχηθεί χρόνια πολλά και θα περιμένει να βγει η τούρτα,
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2.4 ΣΥΝΑιΣθΗΜΑΤΑΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

c
J; «Τα αυναισθήματαείναι ένα θαυμάσιο δώρο που μας επιτρέπει να

γνωρίζουμε τι σκεφτόμαστε!!»

Μπομ Ντοιλ

Euvaioθqpa : είναι η ευάρεστη ή δυσάρεστη ψυχική κατάσταση που

συνοδεύεται από ελαφριές μεταβολές των λειτουργιων του οργανισμού και είναι

αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Το συναίσθημα διαφέρει από την

συνκίνηση. γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από αυτήν. Π.Χ. μια ευγενική

χειρονομία ενός φίλου μας μάς προκαλεί στιγμιαία συγκίνηση. ενώ το συναίσθημα της

εκτίμησης και της φιλίας που έχουμε για αυτόν είναι διαρκές. Το συναίσθημα είναι

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της ψυχικής μας ζωής και ασκεί μεγάλη επίδραση σ'

όλες τις εκδηλώσεις μας. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις. επιβάλλεται και στη λογική

και στις ιδέες μας.

Πιο καθημερινά και επαναλαμβανόμενα συναισθήματα στη ζωή ενός ανθρώπου

είναι ο φόβος, η αγάπη, ο θυμός, το μίσος, η αισιoδo~ία, η απαισιoδo~ία ,η δυστυΧία, η

ευτυΧία κ.ά.

2.4.α Η σvυα,σθηματ,ιcή αυάπw.ξη τωυ πα,δ,ώυ

Καμιά συζήτηση για την ανάπτυ~η της προσωπικότητας και την κοινωνική

ανάπτυ~η δεν θα είναι ολοκληρωμένη εάν δεν ε~ετάσoυμε, το πως τα παιδιά

καταλήγουν να καταλαβαίνουν, να ρυθμίζουν και να εκδηλώνουν τα συναισθήματα

που συνοδεύουν και διαμορφώνουν τις σχέσεις τους με τους άλλους.

Η ανάπτυ~η των συναισθημάτων κατά την νηπιακή ηλικία απαιτεί από τα παιδιά

να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα των άλλων, να ρυθμίζουν τα συναισθήματα τους

και να ελέγχουν τις αντιδράσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο τα εκδηλώνουν. Τα

παιδιά που αποκτούν γρήγορα αυτό τον έλεγχο, μπορούν και επικοινωνούν καλύτερα

με τους άλλους και να αισθάνονται καλύτερα τον εαυτό τους
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2.4.β Στάδ.α σvvα.σθ'1ματιιcr1S' αvάπτv~'1S' ιcα. σvυα.σθ'1ματιιcή

υO'1μoσVυ'1

Από την ηλικία των 6 ή 7 μηνών. τα βρέφη μπορούν να διαβάσουν το πρόσωπο

της μητέρας τους και αυτό τους καθοδηγεί για το πως αναμένεται να νιώσουν σχετικό

με μια κατάσταση.

Όταν φτάσουν στην ηλικία των 2 ετών, ςέρουν ότι οι άλλοι νιώθουν άσχημα

όταν τους χτυπάς κω όταν τους δίνεις κάτι όμορφο, τους κάνεις να νιώθουν καλά. Στη

νεαρή αυτή ηλικία. φράσεις όπως «Κοίτη έχει δάκρυα!» , «Μπαμπάς θυμωμένος

κλαίω στο κρεβάτι» δείχνει πως τα παιδιά κατανοούν ΠΩs νιώθουν ΟΙ

Mλot(Bretherton et al.. 1986).
Μελέτες από σuνενrεύςειςόπου τα μικρά παιδιά έπρεπε να ερμηνεύσουνπως θα

ένιωθαν άλλα παιδιά σε υποθετικές συνθήκες δείχνουν επίσης όιι τα παιδιά είναι ικανά

να εκτιμήσουν τα συναισθήματατων άλλων με ενιυπωοωκή ακρίβεια. Η Linda
Michalson και ο Michael Lewis(l985) παρουσίασανδιάφσρες εικόνες σε παιδιά

ηλικίας 2 ως 5 χρόνων. Οι εικόνες περιγράφσυν διάφορα γεγονότα στα οποία

συμμετέχει ένα μικρό κσριτσάκι. Τα παιδιά καλούνται να περιγράψουν πως νιώθει η

μικρή Ηρώνδα. Τα αποτελέσματα έδει~αν πως τα παιδιά μπορούσαν να καταλάβουν

πως η ηρωίδα είναι χαρούμενη στα γενέθλιά της, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν

πως νιώθει τρομαγμένη όταν χάθηκε από τη μητέρα της στο σούπερ μάρκετ. Αντίθετα

τα μεγαλύτερα παιδιά υπέθεσαν τα σωστά συναισθήματα για κάθε εικόνα.

Όταν λοιπόν τα παιδιά φθάσουν στην ηλικία των 9 με 10 ετών, τότε είναι σε

θέση να αντιληφθούντι νιώθουν οι άλλοι στις σύνθετες καταστάσειςκαι μπορούννα

~εχωρίσoυντι ακριβώςνιώθουν και τα ίδια. Είναι πλέον φυσιολογικήαντίδραση του

οργανισμού το αν θα νιώσουν φόβο, λύπη ή χαρά σύμφωνα με όσα βιώνουν και

σύμφωνα με το πως μάθανε να αντιδρούν σε κάθε γεγονός. Τα παιδιά στεναχωριούνται

ή χαίρονται με γεγονότα που είναι καθολικάαποδεκτά, ωστόσο από εκεί και πέρα οι

ατομικές διαφορές και οι εμπειρίεςτους καθορίζουντο είδος και την ποιότητα των

συναισθημάτων

Διαπιστώνουμελοιπόν πως η συναισθηματικήανάπτυ~η των παιδιών

ενεργοποιείταιαπό την αλληλεπίδρασήτους με τους άλλους. Σ.ύμφωνα με την γνωστική

ψυχολογίατα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούνπως τα συναισθήματαεπηρεάζονται

από τις σκέψεις μας. έτσι δυσκολεύονταινα ερμηνεύσουνμια συμπεριφοράτους έν

μέσω των σκέψεών τους και η βασική απόδοση που της δίνουν είναι το συναίσθημα,

Π.χ Χτύπησα το Γιαννάκη γιατί ήμουν θυμωμένοςμαζί του ή χάρηκα όταν ήρθε ο

μπαμπάςμου στο σπίτι. Ο θυμός εδώ ίσως κρύβει σκέψεις όπως: «ο Γιάwης ποτέ δεν

παίζει μαζί μου!!» , «Με θυμάται μόνο για να του λύσω τις ασκήσεις!!». «Με

κοροϊδεύει» ....Αυτές οι σκέψεις λοιπόν όπου ενεργοποιούν το θυμό. είναι μεν

υπαρκτές για τα παιδιά ωστόσο δυσκολεύονται να τις αντιληφθούν και να τις

εκφράσουν με λόγια.
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2.4.Υ ΑυΤοΡΡ.ύθμισητωιι σuιιαισθ"μάτωιι

Η διαχείΡιση . η ρύθμιση και η εκδήλωση τωυ ΣUυαισθημάτωυ μας aποτΜούυ του

καθρέπτη της συμπεριφοράς μας...Να θυμώσουμε είυαι πολύ εύκολο!! Το υα

συγκρατήσουμε όμως roυ θυμό μας ώστε υα μηυ οδηΥηθούμε σε ακραίες συμπεριφορές.

πόσο εύκολο εΊVaι ;;;

Ακόμη και τα πολύ μικρά βρέφη μπορούν να ρυθμίσουν τα συνωοθήματά τους.

έως ένα βαθμό. Ηρεμούν μόνα τους πιπιλώντας τα δάχτυλά τους, μια πιπίλα ή την

άκρη της κουβέρτας roυς ή λικνι~όμενα ρυθμικά.

Σης ηλικίες από 2-6 ετών, τα παιδιά συνεχίζουννα χρησιμΟΠΟlΟύναυτές ης

στρατηγικέςκα να αναπτύσσουνκαι άλλες ΟΙ οποίες βοηθούν στον έλεγχο των

συναισθημάτωνroυς (Bridges et al.. 1993). Αποφεύγουν ή περlOρί~oυνης

συναισθημοηκάφορησμένες πληροφορίες κλείνοντας τα μάτια τους. στρέφοντας το

κεφάλι ή σκεπάζονταςτα αυηά με τα χέρια τους.

Χρησιμοποιούντη βρεφική τους γλώσσα κω ης γνωστικέςτους δε~ιότητΕS για να

μπορέσουννα επανερμηνεύσουντα γεγονότα, ώστε να δημιουργήσουνμια πιο

αποδεκτή εκδοΧή του τι συμβαίνει:

1) Για να δημιουργήσουν μια πιο αποδεκτή εκδοχή του τι συμβαίνει:

<<Δεν ήθελα να παί~ω μα~ί της, έτσι κι αλλιώς είναι κακιά!»

2) Για να καθησυχάσουν τον εαυτό τους:

«Η μαμά είπε ότι θα γυρίσει αμέσως!»

3) Και να πάρουν θάρρος:

«Είμαι μεγάλη και μπορώ να τα καταφέρωl»

Παρατηρούμε λοιπόν πως τα παιδιά έχουν την τάση να κατευθύνουν τις

συναισθηματικές τους αντιδράσεις ακόμη και μπροστά σε απειλητικά γεγονότα, σαν να

το κάνουν για να «προστατέψουν» τον εαυτό τους από δυσάρεστα

συναισθήματα(ικανότητα αυτόματης ίασης) και εν συνέχει ελέγχουν τη συμπεριφορά

τους. Στο στάδιο αυτό έχουν αρχίσει να αποκτούν αυτοέλεγχο και σύμφωνα με τη

γνωoτIΚή τριάδα: Σκέψη 7Συναίοθημα 7 Συμπεριφορά. τα μεγάλα παιδιά

αντιλαμβάνονται πως οι αρνητικές τους σκέψεις τους οδηγούν σε δυσάρεστη

συναισθηματική κατάσταση.

Κάνοντας θετικές σκέψεις κατευθύνουν και ρυθμί~oυν τα συναισθήματά τους και

τη συμπεριφορά τους. Επομένως το παιδάκι που Kαθησυxά~ει τον εαυτό του με την

σκέψη «Η μαμά θα γυρίσει σύντομα». δε θα κλάψει.

Δύο ~εxωριστά δεδομένα προκύπτουν ως προς την ανάπτυ~η και τη

ρύθμιση των συναισθημάτων στη νηπιακή ηλικία:

1. Κάθε πλευρά της συναισθηματικής ανάπτυ~ης φαίνεται να περνάει από

διάφορα στάδια. Αποδείχθηκε πως σε αντίθεση με τα νήπια 3·5 ετών τα μεγαλύτερα

παιδιά έδει~αν σημαντική ικανότητα αναγνώρισηςτων συναισθημάτωντων άλλων,
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μπορούν να ελέγχουν όσα νιώθουν αλλά να ελέγχουν και την εκδήλωση των

συναισθημάτων τους.

2. Η συναισθηματική ανάπτυςη , η κοινωνική ανάπτυςη και η γνωσιική

ανάπτυςη συνδέονται σιενά. Τα συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά περιλαμβάνουν

πάντα μια γνωσιική εκτίμηση της τρέχουσας συμπεριφοράς που κατευθύνεται σε ένα

σιόΧο. Η νόηση και το συναίσθημα είναι σιενά αλληλένδετες ψυχολογικές διεργασίες.

Οι σκέψεις μας και τα γνωσιικά σχήματα διαμορφώνουν τα συναισθήματα που

βιώνουμε.

2.4.ε Συναισθηματική αγωγή και κατηγορ;εs γονέων

Μέσα από έρευνες που έχουνε γίνει έχει αποδειΧθεί πως η σιάση των γονιών και

οι συμπεριφορά τους προάγει ή κωλύει την συναισθηματική ανάπτυςη των παιδιών.

Διδάσκουν δηλαδή συναισθηματική αγωγή οι γονείς και σιέλνουν σια παιδιά τους

μηνύματα μέσω λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας για την αξία των

συναισθημάτων τους. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται ή όχι τα

συναισθήματά τουςl Μαθαίνουν να είναι εκδηλωτικά ή όχι. Μαθαίνουν να ςεχωρίζουν

σε ποιές κατασιάσεις θα κλάψουν και σε ποιές θα χαίρονται.

Η αδιάφορη, η αποδοκιμαστική και η παραχωρητική συμπεριφορά των γονιών

μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά ώσιε να Χάσουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους και

να οδηγηθουν σε διαταραγμένες συμπεριφορές.

Στο τελευταίο κεφάλαιο μιλάμε για τα είδη των γονέων όπου με τη σιάση τους

απέναντι σια συναισθήματα των παιδιών αλλά και με τον τρόπο που αυτοί

εκδηλώνονται σια παιδιά, επηρεάζουν τη συναισθηματική τους ανάπτυςη. Τα παιδιά

οδηγούνται στην ενεργοποίηση διαταραγμένων συναισθημάτων τις περισσότερες φορές

εςαηίας της λάθος αντιμετώπισης από τους γονείς τους.

Τα συναισθήματα βρίσκονται μετά από τις σκέψεις και πριν από τη

συμπεριφορά και αυτό δείχνει σια παιδιά τι σκέψεις κάνουν οι άλλοι αλλά και πως

περιμένουν να συμπεριφερθούν. Το σημαντικό λοιπόν είναι να καταλάβουμε πως τα

συναισθήματα είναι η «πόρτα» για να μπορέσει το παιδί να επικοινωνήσει με τους

άλλους. Τα παιδιά αδυνατούν να εςηγήσουν πως σκέπτεται ένα άτομο αν δεν δεί στο

πρόσωπό του ή σιις κινήσεις του αυτό που αισθάνεται.

Συζητώντας λοιπόν για τη νοητική και συναισθηματική

ανάπτυςη των παιδιών ήρθε η σιιγμή να δούμε πως

συνδέονται τα συναισθήματα με τις σκέψεις τους διότι

η σύνδεσή τους είναι πολύ σημαντική για τον

προσδιορισμό των δυσλειτουργικών συμπεριφορών σια

παιδιά.

Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία ,όπως μελετάται

παρακάτω σιοχεύει σιο να διερευνήσει τις

ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές ως αποτέλεσμα

διασιρεβλωμένων σκέψεων και εν συνέχει τη γένεση

διαταραγμένων συναισθημάτων .
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Σ-ΑΣ ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ Σ-ΤΟ 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ-

ΕΔΩ ΘΑ Σ-ΥΝΑΝΤΗΣ-ΕΤΕ ΤΙΣ

ΕΞΗΣ- ΕΝΝΟΙΕΣ-:

-ΓΝΩΣ-ΙΑΚΗ Σ-ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣ-ΤΙΚΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

-ΓΝΩΣ-ΤΙΚΑ Σ-ΧΗΜΑΤΑ

-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ- Σ-ΚΕΨΕΙΣ-

-ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ- ΠΕΠΟΙΘΗΣ-ΕΙΣ-

-ΑΙΣ-ΙΟΔΟΞΙΑ

Πως τα γνωστικά σχήματα που

διαμορφώνονται πολυ νωρίς. ouνδέονται με

τις σκέψεις και πως αυτές με τη σειρά τους

ρυθμίζουν την ανάmuξη ouναισθημάτων

αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας:
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3. 1 ['NΩΣlAΚH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ 8ΕΡΑΠΕΙΑ (['Σ8)

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία συμπεριλαμβόνει τις

ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. που έχουν σαν στόΧο την μείωση της ψυχολογικής

δυσφορίας και της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς μέσω της αλλαγής των

γνωσιακών διαδικασιών (ΚaΡ1aπ et al., 1995).
Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία βασίζεται στην υπόθεση ότι τα

συναισθήματα και η συμπεριφορά. σε μεγάλο βαθμό, παράγονται από τις γνωσίες και

για αυτόν τον λόγο οι γνωσιακές συμπεριφοριστικέςπαρεμβάσειςμπορούν να

επιφέρουν αλλαγές στη σκέψη, στο συναίσθημα και στην συμπεριφορά (Κeπdall.

1991). Συνεπώς, η ΓΣΘ περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της γνωσtαKής και της

συμπεριφοριστικήςθεωρίας και όπως έχει προσδιοριστείαπό τους Kendall και Ηοllοη

(1979):
Η rεe επιδιώκει να δΙΩτηρήσει την Ωποτελεσματικότητατων

σuμηεριφoριατικώντεχνικών αλλά μέσα σε ένα λιγότερο δογματικό nAαισιο

ηου λαμβάνει υη' όψιν τιs γνωσιακέs ερμηνειεs και τιs αιτιακέs αnοδόσειs

του ΠΩιδιοΊί σε σχέση με τα γεγονότα.

Οι αΡΧές της γνωσιακής θεωρίας βασίζονται στην αρΧή της γνωσtαKής τριάδας:

Ι. Σκέψη -~Tι σκεφτόμαστε~

2. Συναισθήματα7 Τι αισθανόμαστε"?

3. Συμπεριφoρά~πως συμπεριφερίμαστε!

Ένα παιδάκι που εκδηλώνει διατεραγμένη συμπεριφορά έχει διαστρεβλωμένο

τρόπο σκέψης. Έτσι ο θεραπευτής σύμφωνα με τη ΓΣΘ αρχικά εντoπί~ει τις

διαστρεβλωνμένες σκέψεις με τη χρήση κατάλληλων ερωτήσεων και συγκεκριμένων

μεθόδων μέτρησης των αρνητικών σκέψεων.

Έπειτα βοηθά το παιδί να αντικαταστήσει τις αρνητικές σκέψεις με εναλλακτικές

που θα το βοηθήσουν να σκέπτεται με τρόπο τέτοιο ώστε να συμπεριφέρεται

λειτουργικά.
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3.2 rΝΩΣ:ΤιΚΑΣ:ΧΗΜΑΤΑ

Ο ι ό και lδιό τε των ωστικών οχ uό.τα.

c:
Ο όρος σχήμα (schema) χρησιμοποιήθηκεκαι

μελετήθηκεαπό το χώρο της γνωσηκής ψυχολογίας. Πολλοί

επιστήμονεςασχολήθηκανκατό καιρους και μελέτησαντα

γνωστικό σχήματα και την επίδρασή τους στην ομαλή ανάmu~η

του παιδιού. Υπάρχει μια σημαντική προσέγγιση που κάνει

λόγο για τα γνωστικά σχήματα και τον ρόλο τους στην

εκδήλωση και τη διατήρησητων ψυχικών διαταραχώνστην

ενήλικη ζωή(Βeck, 1987}.

Ι'νωστικά σχήματα -ορισμόs: Ι} Σύμφωνα με τον Piaget γνωσηκό σχήμα
είναι ένα γνωστικό πλαίσιο ή μια έννοια, σύμφωναμε τα οποία οργανώνονταικαι

ερμηνεύονταιοι πληροφορίες.Ένα σχήμα αναπαριστόγνώση για μια έννοια ή ένα

τύπο ερεθίσματοςκαι συμπεριλαμβάνειτις ιδιότητεςτης έννοιας ή του τύπου

ερεθίσματος,καθώς και τις σχέσεις μεταςύ αυτών των ιδιοτήτων.

Οι πληροφορίεςκαι τα ερεθίσματαπου δέχεται το άτομο από το περιβάλλον

,οργανώνονταισε γνωστικό πλαίσια ή γνωστικέs δομέs, έπειτα από τη διαδικασία rIlS
επεςεργασίαs και του φιλτραρίσματοs που συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατά

τη διαδικασία της Σ:κέψηs.

2) Σύμφωνα με την προσέγγιση του Beck (Ι987) τα γνωσιικά σχήμαια είναι

νοητικό μοντέλα και παγιώνονταινωρίs στη ζωή του ατόμου. ήδη από την πρώιμη

παιδική ηλικία. Τα γνωστικά σχήματα αρχίζουν να διαμορφώνονταιωs αποτέλεσμα

των πρώιμων εμπειριώνκαι χρησιμοποιούνταιγια να αποτιμήσουνγεγονότα και να

προσδιοριστούνοι μελλοντικέςπροσδοκίεsτων παιδιών. Οι εμπειρίεsτου παιδιου και

τα βιώματό του κατά την ευαίσθητη περίοδο παγίωσηsτων σχημάτων ,παρόγουν

συγκεκριμέναγνωστικό σΧήματα. Τα σχήματα avanruaaovtat με λογικό τρόπο και

δομούν τον τρόπο με τον οποίο το παιδί κατανοεί και ενεργεΙ

Τα σχήματα μπορουννα είναι χρήσιμα, επειδή επιτρέπουνσε μαs, να πάρουμε

IOUS συντομότερουs "δρόμουs" στην ερμηνεία ενόs απέραντου ποσου πληροφοριών.

EvtourotS, αυτά τα διανοητικά πλαίσια μαs αναγκάζουν να αποκλείσουμεIιS σχετικές

πληΡOφOρίΕS ,υπέρ αυτών που επιβεβαιώνουν IιS προύπάρχουσεs πεποιθήσειs και IιS

ιδέες μας.

Τα σχήματα μπορούν να συμβόλουν στα στερεότυπα και να καταστήσουν

δυσκολο το να διατηρηθουν οι νΈΕS πληροφορίεs. που δεν προσαρμόζονται στα

καθιερωμένα σχήματό μαs. Ένα σχήμα περιγρόφει IιS διανοητικέs και φυσικές

ενέργειΕS που περιλαμβάνονται στην κατανόηση και τη γνώση.

Τα σχήματα είναι KατηγOρίΕS γνώσηs που μαs βοηθουν για να ερμηνευσουμε

και να καταλόβουμε τον κόσμο. Κατά την όποψη του Piaget. ένα σχήμα περιλαμβόνει

μια κατηγορία γνώσηs και τη διαδικασίαεκείνη η οποία οδηγεί στη γνώση. Καθώς
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διαδραματίζεται μια νέα εμπειρία. αυτές οι νέες πληροφορίες χρησιμοποtoύνται για να

τροποποιήσουν. να προσθέσουν. ή να αλλά~oυν τα προηγουμένως υπάρχονια σχήματα.

Παραδείγματος Χάριν, ένα παιδί μπορεί να έχει ένα σχήμα για έναν τύπο ζώου.

όπως ένα σκυλί. Εάν η μόνη εμπεφία του παιδtoύ ήταν με τα μικρά σκυλιά, είναι

λογικό να θεωρήσει ότι όλα τα σκυλιά είναι μικρά. γούνινα, και έχουν τέσσερα πόδια.

Υποθέστε έπειτα όη το παιδί αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο σκυλί. Το παιδί θα πάρει

αυτές ης νέες πληροφορίες. που τροποποtoύν το προηγουμένως υπάρχον σχήμα για να

ης προσθέσει στις παλιές. Επομένως το σχήμα για το σκυλί άλλα~ε.

Μέσω των γνωστικών σχημάτων τα παιδιά συγκροτούν γνώση γύρω από

διάφορους τομείς, ωστόσο οι τύποι σχημάτων που είναι σημανηκοί για την ανάπτυ~η

των παιδιών είναι αυτά που αφορούν τον εαυτό. τον κόσμο και το μέλλον(προσδοκίες).

Ο Beck υπέθεσε πως οι αρνηηκέςπρώϊμες εμπεφίεςτων παιδιών οδηγούν στη

δημtoυργίααρνηηκώνσχημάτωνγια τον εαυτό. το μέλλον και τον υπόλοιπο κόσμο.

Παρόμοια ο Young πρότεινε ότι η ψυχοπαθολογίαστην ενήλικη χωή προκύπτει

από την υπερδραστηρtoποίησητων δυσπροσαρμοστικώνσχημάτων.

Συνοψίζονταςθα λέγαμε πως τα γνωστικά σχήματα είναι νοητικά μοντέλα που

αναπαριστούνσυγκεκριμέναπεριεΧόμενακαι γνώσεις για καταστάσειςπου επηρεάζουν

τη ζωή του ατόμου. Σε επόμενες ενότητες θα μελετήσουμετους παράγονιεςπου

επηρεάζουντη διαμόρφωσηαρνηηκών σχημάτων, τόσο εσωτερικούςόσο και

ε~ωτεΡΙKoύςκαι την επίδρασή τους στην ε~έλι~η του παιδtoύ.

Παράδεινμαορνάνωσηςννωστικών σχημάτων

Όταν δούμε μια καρέκλα για πρώτη φορά .συγκεντρώνουμετις

πληροφορίεςγια τις ιδιότητες της καρέκλας(ΣΧήμα/Χρο>μα/χρήση),καιτις

οργανώνουμεσε ένα σχήμα το οποίο θα επιβεβαιωθείτην επόμενη φορά που θα

δούμε καρέκλα. Βέβαια μπορεί να διαφέρει με την προηγούμενηόσον αφορά

ορισμένεςιδιότητες(χρώμα/desίgπ)-διαφορετικόςκατασκευαστής,διαφορετική

αtαθηηKή κ.λπ-. ωστόσο η βασική ανατομία της καρέκλας είναι κοινή σε όλα τα

είδη και παγκοσμίως αποδεκτή: έχει τέσσερα πόδια, πλάτη και μια βασική

χaπσπ ->καθόuαστε,

Τα σχήματα τροποποtoύνταισυνεχώς με δύο συμπληρωματικέςδιαδικασίες

όπως ο Piaget πιστεύει. την αφομοίωση και τη στέγαση. Η αφομοίωση αναφέρεται στη

διαδικασίαμέσω της οποίας οι νέες πληροφορίες, ενσωματώνονταισε ένα υπάρχον

σχήμα. Με άλλα λόγια, αφομοιώνουμετη νέα εμπεφία με το συσχετισμότης με τα

πράγματα που ~έρoυμε ήδη. Η στέγαση αναφέρεται στο τι συμβαίνει όταν αλλάζει το

ίδιο το σχήμα για να προσαρμόσειτη νέα γνώση. Σύμφωνα με τον Piaget, η γνωστική

ανάπτυ~η περιλαμβάνειμια τρέχουσα προσπάθειανα επιτευχθεί μια tαOρρoπία μετα~ύ

της αφομοίωσηςκαι της στέγασηςτην οποία κάλεσε την tαOρρόπηση.
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Εξαγωγη συμπερασμάτων

Μπροστά σε νέα ερεθίσματα .άτομα ή καιαστάσεις. οι γνωστικές λειτουργίες και

ιδιαίτερα η σκέψη συνεργάζονται ώστε το άτομα να οδηγηθούν σε κάποια

συμπεράσματα. Το άτομο επεξεργά~εται ης πληροφορίες του ερεθίσματος και ης

συγκρίνει με τα νοήματα/έννοιες αυτών που γνωρίζει, δηλαδή των προτύπων εννοιών

που έχει στο νου του.

Για παράδειγμα ένα παιδί που γνωρίζει πως είναι η γάτα ,όταν δει τη ζωγραφιά

ενός φίλου του .θα καταλάβει ότι είναι γάτα διότι οι πληροφορίες που περιγράφουν την

εικόνα της γάτας είναι ήδη οργανωμένες στον εγκέφαλό του σε γνωστικές δομές_

Επομένως αφού έχει τέσσερα πόδια .μια μακριά ουρά. τρίχωμα. πράσινα μάτια κ.λ.Π-

~Άρα είναι μια γάτα. Το ίδιο συμβαίνει και με την εξαγωγή συμπερασμάτων και γιο

άτομα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο Κων/vος είναι 8 ετων ,δεν έχει αναπτύξει εντελώς συγκροτημένο τρόπο

σκέψης- Οι γονείς του είναι οι βασικοί δάσκαλοι καθοδήγησης του τρόπου σκέψης

του και της ερμηνείας των γεγονότων που πραγματοποιεί το παιδί. Όταν λοιπόν οι

γονείς αδιαφορουν έντονα για το παιδί ,θα αναπαράγεται ένα σύνολο πεποιθήσεων

του τύπου «Κανείς δε νοιάζεται για εμένα !Κανείς δεν μ .αγαπάει. είμαι ασημαντος

κ.λ.π»-Αρνητικό σχήμα για τους άλλους και γιο τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν όταν

πάει στο σχολείο και ο φίλος του ο Γιάwης δεν του δίνει σημασία επειδή είναι

απασχολημένος με μια άσκηση ,λογικό είναι τα συμπεράσματα που θα εξαγάγει

για τη συμπεριφορά του φίλου του να μοιάζουν με αυτά που του δημιούργησε η

συμπεριφορά των γονιών του. <<.Δεν με παίζει ο Γιάννης ,Κανείς δε νοιάζεται για

εμένα κ.λ.π»

Παρατηρούμε στα παραδείγματα λοιπόν .πως το παιδί έχει την τάση να

επιβεβαιώνει τα ήδη υπάρχοντα σχήματα μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τα νέα

ερεθίσματα. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των γονιών, τα παιδιά τη θεωρούν

φυσιολογική και περιμένουν από κάθε άνθρωπο να συμπεριφερθεί το ίδιο. Βέβαια στο

άνωθι παράδειγμα ο Γιάννης στην πραγμαnκότητα δεν παραμελεί τον Κώστα. όμως

αυτός το αντιλαμβάνεται και το ερμηνεύεται όπως το γνωρίζει. Θα λέγαμε επίσης πως

αν οι γονείς του Κώστα συνεΧίσουν να είναι αδιάφοροι, τότε είναι πολύ πιθανό(αν όλες

οι συνθήκες είναι αρνηnκές) να εγκαθιδρύσει ένα μοντέλο αρνητικών πεποιθήσεων όπ

κανείς δεν τον αγαπάει. Επομένως είναι λογικό, να θεωρεί φυσιολογικό το να συνάπτει

σχέσεις. με άτομα που θα αδιαφορούν γι' αυτόν ,έτσι ασυνείδητα θα τείνει να βρίσκει

φίλους οι οποίοι θα είναι πραγμαnκά αδιάφοροι.

Σ.την ψυχολογιά υπάρχουν διάφοροι τύποι σχημάτων, ανάλογα με το

πολιπσμικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει το παιδί:

Είδη σχημάτων

Τα γνωστικά σχήματα χωρίζονται σε κατηγορίες .ανάλογα με τον τομέα δράσης

του ατόμου. Υπάρχουν:

1)Σχήματα νια άτομα. Εξατομικευμένη γνώση για συγκεκριμένα άτομα. ~ Η

Μαρία παίζει πάντα με την Ελένη.
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Ι

2)ΣχrΊματα νια ρόλους.Γνώση για κατόχους ρόλων και την αντίστοιχη

συμπεριφορά που μπορεί να αναμένει κάποιος. 7 Είμαι φίλη της Γεωργίας και στο

σχολείο καθόμαστε μα~Ι

3)ΣχrΊυατα για γεγονότ.α rΊ Kατ.OστάσεΙS. Γνώση για τη σημασία γεγονότων. 7> Στη

θάλασσα περνάμε ευΧάριστα.

4)Σχήματα για κανόνες Αυτά τα σχήματα δεν έχουν περιεχόμενο για κατηγορίες

, αλλά περιέχουν κανόνες για τον τρόπο επεςεργασίας πληροφοριώνο70 φίλος του

φίλου μου ,είναι και δικός μου φίλος.

5)ΣxrΊματα για τον εαυτό. Τα άτομα έχουν κάποια εικόνα για τον εαυτ.ό τους, τα

οποία είναι πιο πολύπλοκα από τα υπόλοιπα σχήματα. Μέσω αυτών των σχημάτων τα

άτομα oρί~oυν το ποιοί είναι. 7 Είμαι καλόςl Με αγαπάνε όλοι. / Δεν με συμπαθεί

κανείς.

Ο Young μελέτησε την ύπαρςη 15 γνωστικών σχημάτων στα παιδιά, τα οποία

αφορούν τον εαυτό, τους άλλους και το μέλλον τους. Η ύπαρςη αρνητικών σχημάτων

και η υπερδραστηριοποίησή τους στην παιδική ηλικία, οδηγεί στην εκδήλωση

ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών.

...
Στην παρούσα μελέτη μας ενδιαφέρουν κυρίως τα σχήματα του εαυτού, για

τους άλλους και για το μέλλον, καθώς στοχεύουμε να διερευνήσουμε τον τρόπο με

τον οποίο τ.α παιδιά αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τον εαυτό τους, πως βλέπουν

τους άλλους απέναντί τους και τέλος πως βλέπουν το μέλλον τους όπου αυτό

καθο ίζει εάν σκέφτονται αισιόδo~η_όxι . ~ ~ _

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένα παιδί που μεγαλώνει με αυταρχικούς γονείς ,οι οποίοι θέτουν

αυστηρά όρια σης πρωτοβουλίες του και το επικρίνουν, θα αναπτύςει τ.ην

nεηoίθηση πως κάθε φορά που θέλει να κάνει κάτι ,θα πρέπει να Υ1τά

την άδεια των γονιών του(έστω και να παίςει/να φάει ...κ.λ.π ) και πως

μόνος του δε μπορεί να καταφέρει και πολλά σε διάφορα έργα «Όσο και

να προσπαθήσω ,δεν θα τα καταφέρω» ,«για να τα καταφέρω Xρειά~oμaι

πάντα τη Βοi!θεια των άλλων».
Αντίθετα ένα παιδί που μεγαλώνει με γονείς οι οποίοι το

ενθαρρύνουν και το ενισχύουν θετικά, το παιδί αυτό θα αναπτύςει την

πεποίθηση πως τον αγαπούνε και μπορεί να τα καταφέρει σε κάτι που

κάνει. «Είμαι καλός σε αυτό που κάνω»

Και στα δύο παραδείγματα βλέπουμε πως η φυσική ανάγκη του παιδιού να

ανακαλύψει τον κόσμο και να δώσει νόημα στις κατ.αστάσεις(ανάπτυςη γνωστικών
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σχημάτων), αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και με τις εμπειρίες του και έτσι

. 'κατευθύνεται" η ποιότητα ,των σχημάτων που παράγονται. Επομένως οι γονείς

(Σημαντικοί άλλοι) ,έπειτα οι εκπαιδευτικοί και οι συνομίληκοι, επηρέζουν τη

διαμόρφωση των γνωστικών σχημάτων του παιδιού σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Γενικές ιδιότητες των γνωστικών σχημάτων

:> Αποτελούν δομές για τον εντοπισμό, την κωδικοποίηση και την α90λόγηση

των εισερχόμενων ερεθισμάτων

:> Avamuooovtat νωρίς στη ~ωή του ανθρώπου

:> Ενεργοποισύνται κάτω από την επίδραση του στρες (πραγματικού ή

εκλαμβανόμενου)

:> Ενεργοποιημένα, έχουν το ρόλο φίλτρου στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα

» Συμβάλλουν στην οργάνωση της εμπειρίας του ατόμου

:> Διαμορφώνουν τις προσδοκίες του

» Σύμφωνα με τον Beck (1987) οι εμπειρίες ης πρώιμης παιδικής ηλικίας

οδηγούν στη διαμόρφωση βασικών σχημάτωνγύρω από την έwοιο του εαυτού. το

μέλλον και τον ε~ωτερικό κόσμο.

Ι'νωστική τριάδα:

το μέλλον

ο

εαυτός

οι

άλλοι

Τα γνωστικά σχήματα αποτελούν μοντέλα που αναπαριστούνσε "περιεχόμενα"

και σε δομές τη γνώση του ατόμου για τον εαυτό του, το μέλλον και για τους άλλους.

Πως όμως γνωρί~oυμε το περιεχόμενο των γνωστικών σχημάτων; Υπάρχει κάποιος

παράγονταςπου μας βοηθά ώστε να αντιληφουμε ότι τα αυτοσχήματά μας για

παράδειγμα είναι αρνητικά; Οι αυτόματες σκέψεις που κάνουμε προδίδουν και φέρουν

στην επιφάνεια το είδος των γνωστικών σχημάτων. Στην επόμενη ενότητα αναφερόμαστε

στις αυτόματες σκέψεις. στους παράγοντες που τις διαμορφώνουν και έπειτα θα τις

συνδέσουμε με τα γνωστικά σχήματα καθώς το ένα ε5αρτάται από το άλλο.
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3.3 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣΣΚΕΨΕΙΣ

Ορισμό$'αυτόματωυσκέψεωυ: Είναι σκέψεις και εικόνες. οι οποίες έρχονται

στο μυαλό με ~αφνΙKό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συνοδεύοντο άτομο σε

μόνιμη βάση καθώς δεν σταματάνενα έρχονται σιο μυαλό. Είναι συνειδητέςαπό το

άτομο και αφορούν εσωτερικούςσχολιασμουςγια τη συμπεριφοράτου και για το

περιβάλλοντου . Eπηρεά~oυν τα συναισθήματα του ατόμου αλλά και τις πρά~εις του.

Οι αυτόματες σκέψεις ανάλογα με το περιεχόμενό τους μπορεί να είναι αρνητικές (θα

πεθάνω) ή θετικές(η ~ωή είναι ωραία) και επηρεάζουν ανάλογα τη συναισθηματική

κατάσταση του ατόμου.

Μέσα από μια άλλη προσέγγιση:

Οι αυτόματες σκέψεις είναι ακριβώς ό.τι το όνομα υπονοει. Είναι σι σκέψεις

που εμφανίζονται συνεχώς δεδομένου ότι τα μυαλά μας επιδιώκουν να διηγηθούν τι

πηγαίνει γύρω από μας.

Το επιχείλ\ο oiιoτrιμα είναι η περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει την άμεση

απάντησή μας σης καταστάσεις, και αυτό είναι το μέρος όπου οι αυτόματες σκέψεις

μας γεννιούνται. A~toλoγεί τι συνεxί~εται γρήγορα και καθιστά μ1α αιφνιδιαστική κρίση

βαmσμένη στις προσιτές πληροφίες . Αυτό είναι πολύ χρήσιμο στις καταστάσεις όπου

μια γρήγορη απάντηση επιδιώκεται, όπως μια έκτακτη ανάγκη ή μια κρίση. Σε άλλες

καταστάσεις. εν τούτοις. θα ήταν καλύτερο για μας να επιβραδύνουμε και να

περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες και να μην αντιδράσουμε στις καταστάσεις

βασισμένες στα μηνύματα του επιχείλtoυ συστήματός μας μόνο.

Εάν αφήνονται ανεξέλεγκτες, οι αυτόματες σκέψεις μπορούν να οδηγήσουν στις

συναισθηματικές ανησυχίες (wel1ness) όπως ανησυχία, κατάθλιψη, πίεση και

διαταραχή ύπνου. Ένα πρόβλημα προκύπτει όταν φανερώνονται οι αυτόματες σκέψεις

μας ως γνωστικές διαστρεβλώσεις. Οι διαστρεβλωμένες ή λανθασμένες αρνητικές

σκέψεις ,οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο αρνητικών συναισθημάτων.

Οι αρνητικές σκέψεις έπονται των γνωστικών σχημάτων καθώς το περιεχόμενό

τους , Kαθoρί~εται από την ποιότητα των γνωστικών σχημάτων. Εάν δηλαδή ,ένα παιδί

έχει διαμορφώσει αρνητικά γνωστικά σχήματα γύρω από τον εαυτό του και πιστεύει ότι

κανείς δεν του δίνει σημασία, οι αυτόματες σκέψεις που θα κάνει πιθανόν να είναι του

τύπου: Κανείς δεν με αγαπάει. Η μαμά δεν με ρώτησε πως έγραψα στο διαγώνισμα

κ.λ.π.

3.3.α Ιδιότητες τωυ αυτόματωυ σrcέψεωυ:

./ Οι αυτόματεςσκέψεις έχουν συγκεκριμένοπεριεχόμενοκαι μπορούν να

συνειδητοποιηθούνεύκολα από τα άτομα. Π.χ Ο Γιώργος δε θέλει να παί~ει μα~ί μου.
./' Αποτελούν τους «υπηρέτες» των γνωστικών σχημάτων, καθώς η φύση

τους επηρεά~εται και διαμορφώνεται υπό την επιρροή αυτών .
./' Αν για παράδειγμα το γνωστ1κό σχήμα που έχει διαμορφώσει ένα άτομο

για ένα συγκεΚΡ1μένο θέμα (το σχολείο)είναι αρνητικό, τότε και ΟΙ αυτόματες σκέψεις
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που θα ενεργοποtoύνται γύρω από αυτό το θέμα θα είναι αρνητικές(οι συμμαθητές μου

με αντιπαθούν, δεν είμαι καλός μαθητής, δεν μου αρέσει εδώ κ.λ.π) .
./ Οι αυτόματεςσκέψεις αποκαλούνταικαι ως γνωσίες λόγω του

ιδtoσυγκρασιακούτους περιεχόμενου.

./ Αποτελούντους βασικούςμοχλούςενεργοποίησηςτης θεραπευτικής

διασικασίαςστα παιδιά! Για να επιφέρουμεαποτελεσματικήθεραπεία ,πρέπει να

εντοπίσουμετον τρόπο σκέψης του παιδtoύ, τις αυτόματεςσκέψεις δηλαδή και να τις

τροποποιήσουμε,προτείνονταςστο παιδί εναλλακτικούςτρόπουςσκέψης και

ερμηνείαςτων γεγονότων.

3.3.fl ΟΡόλος τωυ αυτόματωυσrcέψεωυστηυ αυάππι§" του πα.δ.ού κα. "
σιίυδεσή τοus με τα yυωoτtΙΙCά σχήματα.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Beck η ανάΠΤU~η του παιδιού(Βecket al.. 1979).
αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία παράγονται και διαμορφώνονταιτα βασικά

γνωστικά σχήματα, τα οποία αποτελούνταιαπό τις εμπειρίες του παιδιού. τις

αντΊλήψειςτου και τις στάσεις του για τον κόσμο. Τα γνωστικά σχήματα

διαμορφώνονταικαι «καθοδηγούνται»μέσα από την αλληλεπίδρασητου παιδιού με

τους γύρω του. Πρώτιστο ρόλο εδώ παί~oυν οι σημαντικοίάλλοι που δεν είναι άλλοι

από τους γονείς του παιδιού. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνκαι αλληλεπιδρούν

οι γονείς με το παιδί τους επηρεά~ει τη φύση των γνωστικώνσχημάτωνκαι εν μέρει τη

φύση των αυτόματωνσκέψεων. Αν δηλαδή τα γνωστικά σχήματα ενός παιδιού για τον

εαυτό του είναι αρνητικής φύσης,τότε οι αυτόματεςσκέψεις όπου «υπηρετούν» τα

σχήματα, θα είναι αρνητικού περιεχομένου.Ένα παιδί που οι γονείς του το

αντιμετωπί~oυνμε αγάπη είναι περισσότεροπιθανό να έχει θετικές αυτόματεςσκέψεις

«Μπορώνα τα καταφέρω!!».Σε αντίθεση με παιδιά που δέχονται έντονη κριτική ή

τιμωρία και είναι λογικό να αναπτύ~oυνπαραποιημένοτρόπο σκtψηs όπου θα

αναπαράγονταιαρνητικέςαυτόματεςσκέψεις. Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι πιθανό να

λειτουργήσειως εμπόδto σε εναλλακτικέςμορφές σκέψης, καθώς το παιδί θα μάθει να

στηρί~ταισε παραποιημένεςσκέψεις του τύπου «όλα ή τίποτε». Αυτό το φαινόμενο

παρατηρείταισυχνά στα παιδιά και συνοδεύεταιαπό αισθήματα άγχοus και nuaqS
στο παιδί ώστε να είναι καλύτερο ,να βελτιώνεται κάτι που δυστυχώς πιθανόννα

οδηγήσει το παιδί και σε απόγνωση ,παραίτηση και πεποιθήσειςτου τύπου «Ότι και

να κάνω δεν θα τα καταφέρω, μάταια προσπαθώ» .......Η σύνδεση αισθημάτωνάγχους

και αυτόματωνσκέψεων διερευνάταιστα επόμενα κεφάλαια.

Κάνοντας μια πρώτη αναφορά στα γνωστικά σχήματα και τις αυτόματεςσκέψεις,

μΊλήσαμεγια τη σημασία τους. για το πότε αναπτύσσονταικαι πως επηρεά~oυντο

άτομο. Ωστόσο είναι σημαντικό προκειμένουνα κατατοπιστούμεπερισσότεροκαι να

αποκτήσουμεσφαιρική εικόνα των πραγμάτων, να προσδιορίσουμετους εσωτερικούs

παράγοντεςπου επηρεά~oυντη δημιουργίατων γνωστικώνσχημάτωνκαι εν συνέχει

των αυτόματωνσκέψεων. Ποιός εσωτερικός παράγονταςευθύνεται για τη διαμόρφωση
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αρνηηκών ή θεηκών γνωστικών σχημάτων; Ποιά είναι η σχέση του παράγοντα αυτού με

ης αυτόματες σκέψεις:

Οι πυρηνικές πεποιθήσεις είναι «ο πυρήνας» που κατευθύνει ης σκέψεις και

τα συναlΟθήματα του ατόμου.

ΤΙ ΕΔΕΙ:;:ΑΝ ΟΙ ΈΡΕΥΝΕ1: ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΆ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕ1: ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;

Στην προσπάθε1Ω να γίνει πεΡlΟσότερο κατανοητή η φύση, ό τύπος και η

ανάπτυςη των σημαντικά κλινικών γνωΟ1ών στα παιδιά, έχουν γίνει ελάχιστες έρευνες.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί ερωτηματολόγια και μέσα μέτρησης γ1Ω τον

προσδlΟρισμό των γνωστικών λαθών και των διαστρεβλωμένων αυτόματων σκέψεων που

κάνουν τα παιδιά (Ronan et al., 1994) και (Schnieήngand Rapee, 2002).
Σε μ1Ω πρόσφατη έρευνα σχετικά με την μέτρηση των αρνητικώνγνωστικών

σχημάτων(Βeck!eΥ, 2002 ), χρησιμοποιήθηκε και δοκιμάστηκε η εγκυρότητα του

ερωτηματολογίου που απαρτίζεται από τα 15 δυσπροσαρμοστικάγνωστικά σχήματα

που πρότεινε ο Young, 1998 και εφαρμόστηκεσε μη κλινικό πληθυσμό. Στην έρευνα

αυτή συμμετείχανπαιδιά ηλικίας 11- 17 ετών. Ωστόσο ο μέσος όρος των ηλικιών

κυμάνθηκεμεταςύ 12 και 13 ετών. Τα αποτελέσματαέδειςαν πως τα μικρότερα παιδιά

είναι περισσότεροπιθανό να ΠlΟτεύουνπως θα τους συμβούν άσχημα πράγματα. Αυτό

ίσως απορρέει από το φόβο που αισθάνονταιαπέναντι στις ςένες και καινούργιες

καταστάσειςόπου εμπλέκονται.Αυτή η ανησυχία όταν ςεπερνάει το αναμενόμενο

προκαλεί στα παιδιά έντονη ανησυχία και συναισθήματαάγχους. Επίσης τα παιδιά

δήλωσαν πως: Δεν είναι υπεύθυναγ1Ω ότι κάνουν ή για ότι λένε. πιστεύουν πως είναι

μια αποτυχία και δηλώνουνπως για να επιτύχουνχρειάζονταιτη βοήθεια άλλων

ατόμων.

Τα παιδιά που πιστεύουνπως είναι μια αποτυχία. χαρακτηρίζονταιαπό χαμηλή

αυτοεκτίμηση,κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνοι κυρίως οι Σημαντικοί άλλοι.

Όταν οι τελευταίοι αποδοκιμάζουνέντονα τα παιδιά. όταν αδ1Ωφορούνγια τα

επιτεύγματάτους και όταν τους θέτουν αυστηρά όρια. τότε είναι λογικό τα παιδιά να

υποτιμούντον εαυτό τους και να εςαρτώνταιαπόλυτα από την βοήθεια των άλλων ώστε

να καταφέρουνκάτι.

Όσον αφορά τις αυτόματεςσκέψεις

3.4 ΠΥΡΗΝΙΚΕΣΠΕΠΟΙθΗΣΕΙΣ

Τα γνωστικά σχήματα όπως προαναφέραμεείναι νοητικά μοντέλα που

αναπαριστούνσε περιεχόμενατη γνώση του ατόμου για τον εαυτό του. για τους άλλους

και γ1Ω το μέλλον. Κατά την ενεργοποίησήτους, λειτουργούνως νοητικά φίλτρα στα

περιβαλλοντικάερεθίσματα. Η λέςη ,. φίλτρα" υπονοεί πως τα γνωστικά σχήματα.

βρίσκονται μεταςύ των ερεθισμάτων που δέχεται το άτομο και ενός παράγοντα που

διαμορφώνει το είδος τους και όλα τα ερεθίσματα προσαρμόζονται στην ποιότητα αυτού

του παράγοντα. Αυτός ο παράγοντας είναι οι λεγόμενες πυρηνικές πεποιθήσεις. Οι

πυρηνικές πεποιθήσεις αποτελούν ιδέες που έχουμε για τον εαυτό μας. Κατευθύνουν

το άτομο 'ώστε να προβλέπει η πρόκειται να συμβεί στο μέλλον και να κατανοεί

καλύτερα τον κόσμο.

·-··---···..---ΓΝΩΣΤιΚΑΣΧΗΜΑΤΑ·ΑΥΤΟΜΑΤΕΣΣΚΕψΕIΣ·ΑIΣIΟΔΟΞIΑ·············__•••• 40



Με άλλα λόγια κατευθύνουν το είδος των γνωστικών σχημάτων που

διαμορφώνουν τα άτομα για τις διάφορες καταστάσεις. Παράδειγμα όταν ένα άτομο έχει

μια αρνητικη πεποίθηση για τον εαυτό του, τότε και τα γνωστικά σχηματα για τον εαυτό

του θα είναι αρνητικά. Οι πυρηνικές πεποιθησεις διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια

της παιδικης ηλικίας και οι πρώιμες εμπειρίες το ατόμου τις πλάθουν ώστε να γίνουν

απόλυτες και σταθερές σχετικά με το πως:

βλέπουμε τον αυτό μας

κρίνουμε και αντιλαμβανόμαστε τι πρά~εις μας

και πως βλέπουμε το μέλλον

Θα λέγαμε πως οι πυρηνικές πεποιθησεις διαμορφώνουν τα γνωστικά οχηματα.

Τα γνωστικά σχηματα με τη σειρά τους διαμορφώνουν το είδος των αυτόματων

σκέψεων. Επομένως επειδη οι αυτόματες σκέψεις είναι συνειδητές και επομένως τα

άτομα τις αντιλαμβάνονται πιο εύκολα, αποτελούν το μέσον έκφρασης των πυρηνικών

πεποιθησεων. Δηλαδη οι αυτόματες σκέψεις αντηχούν τις πυρηνικές πεποιθησεις .
Επομένως αρνητικές αυτόματες σκέψεις σημαίνουν αρνητικές πεποιθησεις.

Με ένα απλό παράδειγμα σύγκρισης, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο σπόρος

μιας τριανταφυλλιάς γνωρ!~oυμε ότι θα γίνει μια τριανταφυλλιά. Οι πυρηνικές

πεποιθησεις είναι ο σπόρος, τα γνωστικά σχηματα είναι το Χώμα μέσω του οποίου ,ο

σπόρος ποτίζεται, δέχεται νερό(νέες πληροφορίες) και βγαίνει έ~ω από το Χώμα που

σιγά-σιγά θα γίνει τριανταφυλλιά. Χωρίς το Χώμα δεν θα αναπτυΧθεί ο σπόρος, το Χώμα

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Και το λουλούδι που αναπτύσσεται και βρίσκεται

πην επιφάνεια είναι οι αυτόματες σκέψεις. Η εντολη που δίνει ο σπόρος (πυρηνικές

πεποιθησειςΙ, για το πως είναι φαινοτυπικά το λουλούδι(σκέψεις), εκτελείται από το

λουλούδι το οποίο αποτέλεσμα είναι αντιληπτό(ρo~ ανθός, ψηλό φυτό). Έτσι και οι

αυτόματες σκέψεις, ανάλογα με τον αν οι πυρηνικές πεποιθησεις για κάποιο τομέα

(εαυτό, κόσμο, μέλλον) είναι αρνητικές, τότε θα είναι αρνητικές και οι σκέψεις κα αν

οι πυρηνικές πεποιθήσεις ,είναι θετικές τότε και οι αυτόματες σκέψεις θα πηγά~oυν ως

θετικές.

Σχηματικό
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Σύμφωνα και με το σχήμα 1, οι πυρηνικές πεποιθήσεις είναι ο ..πυρήνας, ,
όπου η ποιότητά του παγιώνεται ήδη από τα πρώτα παιδικά χρόνια. Το είδος τους

επηρεά~ι και διαμορφώνει την ποιότητα των γνωστικών σχημάτων. Τα γνωστικά

σχήματα αποτελούν τον' .υποθάλαμο' . και τη βάση μεταξύ του "πυρήνα' 'και των

αυτόματων σκέψεων. Δέχονται τις πληροφορίες, τις επ~εργάζoνται , ελέγχουν αν

επιβεβαιώνουν τον πυρήνα και προσαρμόζονται σε αυτόν. Τελικά οι πληροφορίες

φιλτράρoνrαι μέσω των γνωστικών σχημάτων και εKφράζoνrαι μέσω των αυτόματων

σκέψεων.

Το άνωθι σχήμα αναπαριστά τη δομή του ερμηνευτικό στυλ των ατόμων. Όταν

λοιπόν τα παιδιά από νωρίς εγκαθιδρύσουν αρνητικές πυρηνικές πεποιθήσεις για τον

εαυτό ωυς/ για ω μέλλον/για ωυς άλλους, διαμορφώνουν διαστρεβλωμένο

ερμηνευπκό oιuλ. Έτσι πολλές φορές πραγμαωποιούν γνωσιακό οφάλματα. Δηλαδή

ένα παιδί που έχει αρνητική πεποίθηση για τον εαυτό του, θα παράγει μια σειρά

αρνητικών αυτόματων σκέψεων που την επιβεβαιώνουν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΜΑΡΙΑ:

1

2

3

-πγΡΗΝIΚΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ:

-«AEv αξίζω τίποταΙ [»

-ΓΝΩΠΙΚΑΣΧΗΜΑΤΑ

-«ΝομΙζω ότι καvείς δε μου δΙvεισημασία»

οΑΥΤΟΜΑΤΕΣΣΚΕΨΕΙΣ

-«Η ΣοΦίαδεv παίζει μαζί μου»,«Ημαμά ποτέ

δε με βοηθάστα μαθήματα»,«Η Δήμητρα

αποΦεύγεινα μου μιλήσειγια τα καινούργιατης

παιχvΙδια.»κλ.π
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Οι διασφεβλωμένες πυρηνικές πεποιθήσεις εμπoδί~oυν το άτομο να ερμηνεύσει

τα ερεθίσματα που δέχεται με ρεαλιστικό τρόπο. επομένως τα παιδιά πολλές φορές

ταλαιπωρούνται από λανθασμένες πεποιθήσεις(διαστρεβλωμένο ερμηνευτικό στυλ). Οι

πεποιθήσεις των παιδιών είναι πολύ δύσκολο να αλλά~oυν. διότι όπως αναφέρθηκε σε

προηγούμενο κεφάλαιο. χαρακτηριστικό στοιχείο της ανάπτυ~ης των παιδιών είναι ο

εγωκεντρισμός. Σύμφωνα με τον εγωκεντρισμό τα παιδιά θεωρούν πως έχουν απόλυτο

δίκιο όταν πιστεύουν κάτι.

Βέβαια αναρωτιόμαστε πόση απόσταση υπάρχει ανάμεσα σης αυτόματες

σκέψεις που κάνουν τα παιδιά και στην πραγματικότητα. Στο παραπάνω παράδειγμα η

Μαρία κάνει την αυτόματη σκέψη :«Η μαμά ποτέ δε με βοηθάει στα μαθήματα» και

αναρωτιέται κανείς αν αυτή η σκέψη αποτελεί μια λανθασμένη άποψη που

προέρχεται από τον πυρήνα ή αποτελεί μια πραγματικότητα που ενδυναμώνει τον

πυρήνα;;

Δηλαδή αν όντως η μητέρα της Μαρίας είναι αδιάφορη και δε βοηθά τη Μαρια ,
τότε θεωρούμε τη στάση της μια αιτία για τη δημιουργία της αρνητικής πεποίθησης της

Μαριας: «Δεν α~ίζω τίποτα». Αν όμως η μητέρα βοηθά τη Μαρια αλλά όΧΙ συχνά

επειδή μεγάλωσε και για να την ενθαρρύνει να τα καταφέρει από μόνη της, τότε η

Μαρία θα αποκτήσει εσφαλμένη πεποίθηση και θα πιστεύει πως η μητέρα της είναι

αδιάφορη και εδώ όμως μεγάλη ευθύνη έχει ο γονιός αν δεν ε~γεί τις στάσεις του και

το λόγο που συμπεριφέρεται έτσι.

Είναι σημαντικό να διερευνήσουμε τους παράγοντες που εηηρεά~oυν τη

δημιουργία αρνητικών πεποιθήσεων. Τόσο οι εγγενείς παράγοντες της προσωπικότητας

του παιδιού. όσο και το περιβάλλον(Σημανnκοί άλλοι. σχολείο).είναι συνυπεύθυνα.

καθώς τα παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμα στάδια για την ανάπτυ~ή τους. Η παγίωση μιας

αρνητικής πεποίθησης Otο παιδί και η μη αντιμετώπισή της, είναι περισσότερο πιθανό

να το ταλαιπωρεί και στην ενήλικη ~ωή.

Οι πυρηνικές πεποιθήσεις. τα γνωστικά σχήματα και οι αυτόματες σκέψεις

αποτελούν μια δομή όπου και τα τρία συστατικά συνδέονται με σχέση ε~άρτησης του

ενός από το άλλο. Τι γίνεται όμως πέρα από αυτό το σχήμα; Πως επηρεά~ει την

ψυχοσύνθεση του ατόμου;

Στη συνέχεια θα εισάγουμε την έννοια των

συναισθημάτων αΙ010δo~ίας και απαισιοδοξίας, τα

οποία ενεργοποιούνται υπό την παρουσία των

θετικών ή των αρνητικών σκέψεων αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε τη <<γέφυρα» που

ενώνει τις σκέψεις με τις διαταραγμένες

συμπεριφορές. Πως οι σκέψεις οδηγούν τα παιδιά

ώστε να είναι αισιόδοξα ή απαισιόδοξα; Πως

ενεργοποιούνται τα συναισθήματα aπαισιoδoξίας'

ποιές είναι οι αιτίες και πως αυτά τα συναισθήματα

συνδέονται με την ψυχοπαθολογία των παιδιών;
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3.5 Η ΑJΣJΟΔΟSJΑΣΤΑ ΠAJΔJA

3.5.4 Ειίυδεαη αυτόματωυOJ(έψεωv και yvωoτΙKώυαχημάτωυμε τα

avvα.σθrjματαΙCα. τη avμπφ.φσΡά

Η γνωστική συμπεριφοριστικήθεραπεία εστιά~ει στον τρόπο με τον οποίο οι

σκέψεις μας δημιουργούντα συναισθήματάμας. και τα συναισθήματάμας μας

αναγKά~oυννα συμπεριφερθουμεανάλογα. Οι περισσότερεςαπό τις σκέψεις που

έχουμε σε οποιαδήποτεδεδομένη κατάσταση καλούνταιαυτόματεςσκέψεις.

Αναφέρονταιως «αυτόματες.επειδή δεν τις δημιουργουμεαλλά είναι βασισμένεςσης

πεποιθήσειςπου έχουμε για μας και τον κόσμο στον οποίο ~oύμε. Όταν

καταλαβαίνουμεπώς ΟΙ αυτόματεςσκέψειςμας δημιουργούντα συναισθήματάμας και

στη συνέχεια τη συμπεριφοράμας, μπορούμενα επιδιώ~oυμενα αλλάςουμετις

αυτόματεςσκέψεις μας με την αλλαγή των βαθειά-κρατημένωνπεποιθήσεων

nuρηνωνμας. Εάν κάποιος τρέχει πολύ με το αυτοκίνητο στο δρόμο. μπορούμενα

έχουμε μια αυτόματη σκέψη: «Αυτός είναι τόσο αγενής και επικίνδυνος!.Αυτή η σκέψη

θα προκαλέσειέπειτα ένα συναίσθημα θυμού. Εάν αισθανόμαστεθυμό. μπορεί να

κραυγάσουμεκαι να φωνά~oυμεμέσα στο αυτοκίνητόμας και αυτός ο θυμός ίσως

μεταφερθεί στους αγαπημένουςμας στο σπίτι. Εκείνη η ενιαία αυτόματη σκέψη αρxί~ι

μια αλυσιδωτή αντίδραση αρνητικώνσκέψεων και συναισθημάτων.

Θεωρούμεότι η αυτόματη σκέψη μας είναι σωστή. αλλά υπάρχουνπραγματικά

πολλές διαφορετικέςσκέψεις που να έχουμε στην ίδια κατάσταση. Η αυτόματη σκέψη

στην κατάσταση που απεΙKoνί~εταιείναι βασισμένη σε μια πεποίθηση πυρήνων: «Οι

άνθρωποι δεν πρέπει ποτέ να κάνουν τα λάθη και εάν κάνουν. πρέπει να τιμωρηθούν•.
Όταν αισθανόμαστε το θυμό. προσπαθούμε να τιμωρήσουμε το πρόσωπο που έκανε το

λάθος. Καταλήγουμε συνήθως με τα υπερφορτισμένα συναισθήματά μας υε λάθος

συμπεριφορές. Τι είδους αυτόματη σκέψη θα είχαμε εάν αλλά~αμε την πεποίθηση;

Εάν πιστεύαμε αντ' αυτού. «οι άνθρωποι κάνουν τα λάθη από καιρό σε καιρό για

ποικίλους λόγους. και δεν το κάνουν για να με βλάψουν σκόπιμαl.(ευέλικτη σκέψη)

τότε θα σκεφτούμε. «Μάλλον έχει κάποιο σοβαρό λόγο για να τρέχει έτσι. Επομένως

σίγουρα θα σκεφτούμε πιο ελαστικά και δεν θα νιώσουμε έντονο θυμό. Δεν είναι

απαραίτητο να αντιδράσουμε με το θυμό. Η κατάσταση είναι η ίδια. αλλά οι

διαφορετικές αυτόματες σκέψεις διαμορφώνουν το πως αισθανόμαστε και πώς

αντιδρούμε.

Η γνωστική συμπεριφσριστική θεραπεία εστιά~ει στην αλλαγή των πυρηνικών

πεποιθήσεων μας έτσι ώστε να έχουμε υγιέστερες και λιγότερο καταστρεπτικές

αυτόματες σκέψεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απληροφόρητοι της φύσης των

αυτόματων σκέψεών τους.

Οι γνωστικές διαστρεβλώσεις είναι αυτόματες σκέψεις που είναι βασισμένες στις

βαθειά ρι~ωμένες αρνητικές πυρηνικές μας πεποιθήσεις. με αποτέλεσμα το άτομο να

οδηγείται στην εκδήλωση ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών.

Τα άτομα βέβαια και ειδικά τα παιδιά. δεν ~έρoυν ότι βλέπουνε τον κόσμο από
την άποψη αυτών των γνωστικών διαστρεβλώσεων. Ακριβώς όπως το όνομα υπoν~εί.

είναι βασισμένες στον ελαπωματικό συλλογισμό. Υπάρχουν διάφοροι τύποι Koινω~

γνωστικών διαστρεβλώσεων. Πολλές έρευνες στο ~ωτερΙKό εστιό~oυν στο να εντοπισου ν
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τις γνωστικές διαστρεβλώσεις παιδιών και εφήβων ,μέσω προσωπικών δηλώσεων . Οι
προσωπικές δηλώσεις των παιδιών και των εφήβων εμπεριέχουν γνώσεις γύρω από τον

εαυτό τους, τον κόσμο και το μέλλον.

Εδώ τίθεται το ερώτημα σύμφωνα πάντα με το γνωστικό τρίγωνο: σκέψεις

-7συναισθήματα~Συμπεριφoρά , τι είδους αρνητικές σκέψεις δημιουργούν τα

αρνητικά συναισθήματα όπως αυτά της λύπης, του θυμού, της απαισιοδοςίας και

αυτά με τη σειρά τους οδηγούν σε διαταραγμένες συμπεριφορές. Κάτωθι ΕSετά~oυμε τα

συναισθήματα αισιοδοςίας-απαισιοδοςίας και πρoσδιoρί~oυμε την «πηγή» τους,

συνδέοντας τη διαμόρφωση των γνωστικών σημάτων και των αυτόματων σκέψεων των

παιδιών με τα βιώματά τους.

3.5.β Aισιoδo~Ια και Aηαισιoδo~Ια

Aισιoδo~ία : Η αισιοδοςία αντανακλά τις θετικές προσδοκίες των ατόμων για το

μέλλον τους. Η αισιοδοςία μεταμορφώνει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, ενώ η

απαισιοδοςία τις μετατρέπει σε παγίδες. Αυτό διαπίστωσε ο Μάρτιν Σέλιγκμαν, ο οποίος

μελετά την αισιοδοςία εδώ και τριάντα χρόνια. Ο Σέλιγκμαν διαπίστωσε επίσης πως

κανείς δε γεννιέται αισιόδοςος ή απαισιόδοςος, αλλά μαθαίνει να είναι. ''Πρόκειται για

έναν τρόπο σκέψης που μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής

ηλικίας", εςηγεί. ''Αιτιολογούμε στον εαυτό μας οτιδήποτε μας συμβαίνει με βάση τη

στάση που κρατάμε απέναντι στη ~ωή. Αν είμαστε αισιόδοςοι πιστεύουμε πως έχουμε

κάποια αςία. Αν είμαστε απαισιόδοςοι θεωρούμε τον εαυτό μας ανάςιο και

αςιοκαταφρόνητο. Αυτή η διαφορά Kαθoρί~ει κυριολεκτικά το πεπρωμένο μας!

AηΩισιoδo~ία: Είναι ψυχική διάθεση που xρωματί~ει αρνητικά την αντίληψη

για τη ~ωή και το μέλλον, ειδικά όσον αφορά τα μελλοντικά γεγονότα. Οι κρίσεις αςίας

για ένα γεγονός μπορούν να ποικίλουν εντυπωσιακά μεταξύ των ατόμων, ακόμα και

όταν οι κρίσεις του γεγονότος είναι αδιαφιλονίκητες. Η απαισιοδοςία αντανακλά τις

αρνητικές προσδοκίες των ατόμων για το μέλλον τους.

c
Η αισιοδοςία και η απαισιοδοςία είναι θετικές και αρνητικές

προσδοκίες που συνδέονται με την ευημερία στους ενηλίκους. Η έρευνα

για τη σημασία της αισιοδοςίας και της απαισιοδοςίας στα παιδιά

περιορίζεται από την έλλειψη ενός εςελικτικά κατάλληλου μέτρου των

προσδοκιών των παιδιών.
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Σύμφωνα με τον Seligman( 1992) τα παιδιά που είναι περισσότεροευάλωτα

οιην ανάπτυξη κατάθλιψηςθεωρούν ότι οι αιτίες των κακών πραγμάτων που

συμβαίνουν σε αυτά, είνω μόνιμες και θα επαναληφθούν.Ένας παράγονταςπου

σxετί~εται με αρνητικό ερμηνευτικόστυλ στην οποία τα παιδιά πιστεύουν πως τα

αρνητικά γεγονότα είναι παγκόσμια κω μόνιμα είναι ο εγωκεντρισμόςτους. Ο

Seligman(l992) υΠOOIηρί~ειπως αρνητικοί νοητικοί παράγοντεςσxετί~oνταιμε τον

κίνδυνο για κατάθλιψη και τη δημιουργίαφτωχών διαπροσωπικώνσχέσεων. Τα παιδιά

που γίνονται καταθλιπτικάείναι πιθανό να να κάνουν διαστρεβλωμένεςερμηνείες των

γεγονότων, τα πωδιά αυτά έχουν αρνητικό ερμηνευτικόστυλ (Sharpe et al., 1994).
Αντίθετα τα πιο αισιόδοξα πωδιά. πιστεύουν ότι οι αιτίες των κακών πραγμάτων

είναι προσωρινές. Παραδείγματοςχάριν υπάρχουν διαφορετικέςερμηνείες ενός

δύσκολου γεγονότος από τα παιδιά. Οι διαφοροποιήσειςαυτές έχουν ως κύριο φόντο

τις ατομικές διαφορές ι έτσι λοιπόν μελετώνταςμια περίπτωση της πρώτης μέρας σε

κωνούργιο σχολείο θα λέγαμε ότι:

1) Τα απωσιόδοξα παιδιά θα σκεφτόταν:

«Κανένας δε θα θελήσει να γίνει φίλος μου στο νέο μου σχολείο, όλοι θα με

αντιπαθήσουν ».
Αυτή η αρνητική σκέψη χαραKτηρί~εταιαπό απολυτότητακαι μονιμότητα. Τα

πωδιά αυτά στηρί~oνταισε πεποίθηση του τύπου «Όλοι με αντιπαθούν» , επομένως
ερμηνεύουν τα πάντα μέσω αυτής της διαστρεβλωμένης πεποίθησης. Δεν μπορεί να

σκεφθεί πως δεν είναι όλοι σαν τα άτομα που πιθανόν το απέρριψαν, αντίθετα με τις

διαστρεβλωμένες σκέψεις οδηγείται σε διαστρεβλωμένες συμπεριφορές και τελικά

επιβεβαιώνεται αυτό που πιστεύει για τον εαυτό του κω τους άλλους σε σχέση με το

μέλλον.

Με λίγα λόγια, η συμπεριφορά μας γίνεται καθρέπτης των αρνητικών

σκέψεων που κάνουμε και αυτό περνάει στους άλλους. Τα πιθανά αποτελέσματα αυτής

της σκέψης θα είναι ένα παιδί που δεν τολμά να πλησιάσει τα υπόλοιπα παιδιά και

επομένως τα παιδιά από την πλευρά τους βλέποντας το απαθές, ίσως σκεφτούν «Δεν

μιλάει εύκολα, μάλλον δεν μας θέλει για φίλους του » ή «ο καινούργιος φαίνεται

περίεργος !Δεν πλησιά~ει κανέναν».

Συμπεραοματικά το παιδί χωρίς να θέλει και ασυνείδητα απωθεί τους νέους του

συμμαθητές του κω αυτό γίνετω επίσης επειδή πιθανόν δεν γνωρί~ει τον τρόπο ώστε να

τους προσεγγίσει σωστά. Επομένως είτε τους προσεγγίζει λάθος, είτε παραμένει

αποστασιοποιημένος.

2)Αντίθετα τα αισιόδοξα παιδιά θα σκεφτόταν:

«Θα πάρει χρόνο ώστε να καταφέρω να κάνω καινούργιους φίλους, στο νέο μου

σχολείο»
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Παρατηρούμε λοιπόν πως τα αισιόδοςα παιδιά, έχουν ιην ικανότητα να

πρoσεγγί~oυν τα γεγονότα με ρεαλισιικό τρόπο καθώς τα ερμηνεύουν με βάση την

λογική.

Τα απαισιόδοςα παιδιά που έχουν βιώσει απόρριψη, είτε κακοποίηση ή είναι

από τη φύση τους πολύ ευάλωτα, είναι δύσκολο να σκεφτούν με ελαστικό τρόπο

εφόσον έχουν εγκαθιδρύσει ένα αρνητικό ερμηνευτικό στυλ. Οι δυσλειτουργικές

πεποιθήσεις λειτουργούν ως εμπόδιο τόσο στο να σκεφτούν ρεαλιστικά και με

συμβιβασιικό τρόπο όσο και να συμπεριφερθούν λειτουργικά.

Επομένως η πρώτη απαιοιόδοξη ερμηνεία, βλέπει τη νέα δι]οκολη συνθήκη ως

μόνιμη, ενώ η δεύτερη πιο αισιόδοςη σκέψη τη βλέπει ως προσωρινή και το άτομο

δείχνει ικανό να ενεργοποιηθεί, να συμπεριφερθεί ανάλογα ώστε να την αντιμετωπίσει.

Έτσι το αισιόδοςο παιδί θα τολμήοει να κάνει και από μόνο του το βήμα ώσιε να

προσεγγίσει τους νέους του συμμαθητές.

Πως ακριβώς συνδέονται βέβαια όλα αυτά με τις σκέψεις; Υπάρχουν

συγκεκριμένες αυτόματες σκέψεις που κάνουν τα παιδιά ώστε να είναι αισιόδοξα ή

απαισιόδοςα;

3.5.γ Τι έδειgαν οι έρευνες σχετικά με την αιαιοδοgία στα παιδιά

Οι θετικές και αρνητικές προσδοκίεςγια το μέλλον στους ενήλικες, είναι

συνδεδεμένεςμε φυοικές και ψυχολογικέςεκβάσεις(Scheίeret al., 1994). Η
σημαντικότητααυτών των προσδοκιώνστη ~ωή των παιδιών δεν ήταν ποτέ πλήρως

ερευνημένη λόγω έλλειψης ενός κατάλληλου μέτρου το οποίο θα συλλάβει το

εwοιολογικό περιεχόμενοτης παιδικής αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας.

Προηγούμενες έρευνες πρότειναν πως όταν τα παιδιά εισέρχονται στην εφηβεία

, τα δυσπροσαρμοστικά ερμηνευτικά σιυλ τους αποτελούν τους πιο κρίσιμους

παράγοντες για την ανάπτυξη της κατάθλιψης και άλλων διαταραχών (Kazdin et al.,
1983.. Nolen-Hoksema et al" 1992). Είναι πιθανό ότι η αισιοδοξiα μπορεί να

αποτελέσει μια σημαντική πηγή για την αντιμετώπιση των αρνητικών καταστάσεωναπό

τους εφήβους;

Σης έρευνες για τον προσδιορισμότης αισιοδοξίαςμέτρο αξιολόγησηςείναι οι

αυτοαναφορέςτων παιδικών προσδοκιώναποτελούν οι αυτοαναφορέςτων παιδιών.

Ίσως και σύμφωνα με την ηλικία τους ,οι θετικές πίστεις των παιδιών για τον εαυτό

τους και για το μέλλον τους είναι περισσότεροεσωτερικευμένεςκαι εξυπηρετούντο

παιδί να αντιλαμβάνεταιτα αρνητικά γεγονότα με ελαστικότητα και να αποφεύγει τις

απαισιόδοξες προσδοκίες .
Οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορεί να είναι περισσότερο σταθεροί όταν εμπλκέκονται

σε γνωστικές διαδικασίες πιο σύνθετης σκέψης και ωστόσο γίνονται περισσότερο

επεςηγηματικοί για τις συναισθηματικές τους εμπειρίες μέσω των αυτοαναφορών τους.

σε αντίθεση με τα μικρότερα παιδιά για τα οποία είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι

σκέψεις τους ώστε να προσδιορισιεί η αισιοδοξία τους.

Διαφυλικές και φυλετικές διαφορές δεν βρεθήκανε ανάμεσα στις αυτοαναφορές

των παιδιών (Snyder et al.. 1997)και των ενηλίκων για την αισιοδοξία και την

απαισιοδοξiα (Scheier et al., 1994). Παρατηρήθηκανδιαφορέςμεταξύ των επιπέδων
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της παιδικής αισιoδo~ίας και απαισιoδo~ίας. Το επίπεδο απαισιόδοξων αυτοαναφορών

βρέθηκε το υψηλότερο στα αγόρια. Για τις έρευνες αυτές ήταν εκπληκτικό το ότι τόσο

τα αγόρια όσο και τα κορίτσια βρισκόταν σε κίνδυνο να αναπιύ~oυν κατάθλιψη και τα

κορίτσια τείνουν στο να εκδηλώνουν περισσότερα συμπτώματα άγχους σε καταστάσεις

tVIaoηs(Compas et al., 1993).
Επιλογικά οι περισσότερεςέρευνες είναι ανάγκη να μελετήσουνπερισσότερο

προσεκτικάτις φυλετικέςκαι διαφυλικέςδιαφορέςμεταξύ των παιδικών προσδοκιών

για το μέλλον τους και όταν εμπλέκονταισε νέα περιβάλλοντα.

Η σχέση ανάμεσα στην παιδική απαισ\Oδo~ία και τα συναισθηματικάκαι

συμπεριφοριστικάπροβλήματατων παιδιών αποτελεί ένα πλέγμα (Kazdin et al..
1983).

Επιπρόσθετα.κάποιες έρευνες που λαμβάνουνυπόψη τους και τη στάση των

γονιών. διεπίστωσανεκπλήκτωςότι οι αναφορέςτων γονιών για τις εσωτερικευμένες

διαταραχέςτων παιδιών (άγχος ή κατάθλιψη ). διέφερε σημαντικά με αυτές των παιδιών

τους. Ίσως οι γονείς είναι σε θέση να αντιληφθούν περισσότερο τις έκδηλες

διαταραγμένες συμπεριφορές των παιδιών τους παρά τις μη έκδηλες (εσωτερικευμένες).

Σαφώς και υπάρχουν στοιχεία της βιβλιογραφίας για την παιδική κατάθλιψη .που

αποδεικνύουν ότι οι αναφορές των άλλων για τις εσωτερικευμένες διαταραχές των

παιδιών διαφέρουν σε υψηλό βαθμό από τις ίδιες αυτοαναφορές των παιδιών (Compas
et al.. 1993). Προτείνεταιπως οι μελλοντικέςέρευνες είναι σημαντικό να εστιάσουν

στις αναΠΤU~ιαKέςδιαφορέςμεταξύ της αισιoδo~ίας και της απαισ\Oδo~ίαςστα παιδιά

και τους νέους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ψγΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

........ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕΣΤΟ 50 ΚΕφΑΛΑΙΟ....
Κάνοντας μια ανασκόπηση στα προηγούμενα κεφάλαια θα διαπιστώσουμε

εμφανώς πως τόσο το περιβάλλον όσο και η φύση του παιδιού είναι υπεύθυνα για τη

δημιουργία της κατάθλιψης και του άγχους στα παιδιά. Επίσης μιλήσαμε για τους

γνωστικούς παράγοντες και τη σημασία αυτών στην καλλιέργεια και τη διατήρηση

ψυχολογικών διαταραχών. Επομένως μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι Σημαντικοί

άλλοι. που είναι κυρίως οι γονείς και έπειτα οι συνομήλικοι επηρεά~oυν το

ερνηνευτικό στυλ του παιδιού. με τρόπο τέτοιο ώσ[ε να κάνει απαισιόδοςες σκέψεις (σε

μεγαλυτερο βαθμό αν το παιδί είναι ευάλωτο από τη φύση του) και με συνέπεια να

διαταράσσεται η συναισθηματική του κατάσταση σε μόνιμη βάση. Αυτή η αρνητική

συναισθηματική μονιμότητα επηρεά~ει τη γενικότερη διάθεση των παιδιών με

αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κατάθλιψη ή άγχος. Σύμφωνα με το γνωστικό μοντέλο. η

κατάθλιψη στα παιδιά συνδέεται με αρνητικές γνωσίες που αφορούν τον εαυτό. το

μέλλον και τους άλλους και με αυτόματες σκέψεις προσωπικής αποτυχίας. Το άγχος

στα παιδιά συνδέεται κυρίως με γνωσίες που κάνουν το άτομο να πιστεύει πως θα

πάθει κάτι κακό ή δεν θα τα καταφέρει σε δύσκολες καταστάσεις και αυτόματες

σκέψεις που αφορούν την κοινωνική ή φυσική απειλή και την αρνητική α~ιoλόγησή

τους από τους άλλους .

ο Ο

/
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4. ΠΑιΔΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑθΟΛΟΓΙΑ

4.1 Ψυχοπαθολογίακοι γνωστικοί παράγοντες

Οι ψυχολογικέςθεωρίες της ψυχοπαθολογίαςπαιδιών εμπλέκουντους

γνωστικούςπαράγοντεςως κρίσιμουςστην ανάπτυSη και τη συντήρηση της

συναισθηματικήςδιαταραχήςστα παιδιά (Beck et al., 1993).
Συγκεκριμένα.οι αυτόματεςσκέψεις ή οι προσωπικές δηλώσεις των παιδιών

είναι η εστίαση της αυςανόμενηςερευνητικήςπροσοχής. Σύμφωνα με τη θεωρία του

Beck , οι αρνητικά συναισθηματικές περιοχές συνοδεύονται από τις προσωπικές

διατυπώσεις ή τον εσωτερικό διάλογο στα ιδιαίτερα θέματα (Beck, 1967, 1976). Αυτός

ο εσωτερικόςδιάλογοςόπως έχει περιγραφεί περιλαμβάνειτις γνώσεις, τις αυτόματες

σκέψεις. και τις εικόνες. τα οποία είναι παροδικά και ευπρόσιτα στη συνειδητοποίηση.

Στην ανάπτυςη των γνωστικών σχημάτων, μια από τις πιό βασικές ερωτήσειςαφορά τη

φύση και την οργάνωση των αυτόματωνσκέψεων. Παρά την αυ~ανόμενη ερευνητική

προσοχή. εντουτοις, υπάρχουν πολυ λίγες μελέτες που ε~ετά~oυνάμεσα την

ελλοχευουσαοργάνωση ή τη δομή των αυτόματωνσκέψεων είτε στα παιδιά είτε τους

ενηλίκους.

Ο Beck και οι συνάδελφοίτου (Beck et al.. 1976) προτείνουν ότι οι αυτόματες

σκέψεις είναι κεντρικές στη διαφοροποίησημεταφ των συναισθηματικώνπεριοχών.

έτσι ώστε κάθε διαταραχή xαρακτηρί~εταιαπό το μοναδικόγνωστικό περιεχόμενο. Η

γνωστική θεωρία του Beck θέτει ως αίτημα ότι οι προσωπικέςδηλώσεις των

στενοχωρημένωνατόμων απεΙKoνί~oυντο περιεχόμενοτων δυσπροσαρμοστικών

σχημάτωντους (Beck, 1967, 1996). Η ανησυχία συνδέεται με τις σκέψεις και τις

εικόνες της αντιληπτήςφυσικής ή ψυχολογικήςαπειλής και μια αίσθηση της

ευπάθειας. ενώ η κατάθλιψη συνδέεταιμε τις αρνητικέςπεποιθήσειςπου ε~oυσιά~oνται

από την προσωπική απώλεια, την αποτυχία. και την αρνητικότητα (Beck et al., 1967).
Αντίθετα. οι πεποιθήσειςπου κρυβονταικάτω από το θυμό και την εχθρότητα.

αντιστοιχούνστις αντιλήψειςτων παιδιώννα ε~απατηθoυνή να βλαφτούν. και

παρέχουντην αιτιολόγησηγια την επιθετική συμπεριφορά (beck. 1999). Οι γνωστικοί

θεωρητικοί έχουν διαμορφώσεισε αυτό το πρότυπο με την πρόταση των πιό

λεπτομερώνσυλλήψεωντης επε~εργασίαςπληροφοριώνπου συνδέονταιμε τις

συγκεκριμένεςκλινικές διαταραχές. όπως η ανησυΧία και η κατάθλιψη ( Fairburn et
al. , 1985).

Κατά αυτόν τον τρόπο. τα γνωστικά πρότυπα ιδιομορφίαςπροβλέπουνότι η

ελλοχευουσαφύση ή η δομή των γνωστικών σχημάτων πρέπει να οργανωθεί συμφωνα

με διάφορουςθεματικά παρόμοιουςπαράγοντες. όπως η απειλή. η αρνητικότητα. και

η εχθρότητα. Σημαντικό είναι να πουμε ότι το περιεχόμενοκαι η δομή των γνωστικών

σχημάτων. πρέπει να είναι παρόμοια και στις κανονικέςκαι στις υπερβολικές

συναισθηματικέςαντιδράσεις. Επισημαίνεταιμε λίγα λόγια η σταθερότητατων

γνωστικών σχημάτων που έχουν ήδη παγιωθεί. το περιεχόμενότους είναι ίδιο

ανε~άρτηταερεθισμάτωνπου επε~εργά~εταιτο άτομο. Έτσι επόμενο είναι οι

θεωρητικοίνα υπoστηρί~oυνότι τα κλινικά και μη κλινικά συναισθηματικά

«κράτη» είναι ίδια από την άποψη τηs μορφήs και του περιεχομένου.και

ποικίλλουνμόνο στην ένταση και το κατώτατο όριο (Beck. 1996).
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Ωσιόσο μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε πρωτίσιως το περιεχόμενο των

γνωσιικών σχημάτων στα παιδιά προκειμένου να εντοπίσουμε τις συναισθηματικές

διαφοροποιησεις η ομοιότητες. Οι υπάρχουσες μελέτες έχουν εςετάσει το ιδεαστικό

περιεχόμενο των προσωπικών -δηλώσεων μέσα στις ενιαίες περιοχές της έλλειψης

προσαρμοστικότητας της παιδικης ηλικίας. Παραδείγματος Χάριν. οι μελέτες δείχνουν

ότι η καταθλιmική νεολαία επικυρώνει τις πιο αρνητικές σκέψεις της προσωπικής

αποτυΧίας. της απώλειας, και της απόγνωσης. Λιγότερες μελέτες όμως έχουν εςετάσει

τις αυτόματες σκέψεις ή τα γνωστικά σχήματα των ανήσυχων παιδιών και των εφήβων.

Λίγα στοιχεία προτείνουν. εντούτοις, ότι τα πολύ ανήσυχα παιδιά και οι έφηβοι

εκθέτουν περισσότερες σκέψεις της απειλής σε σύγκριση με τα λιγότερο ανήσυχα

παιδιά (Prins et aJ., ] 999).
Ένας μικρός αριθμός αναλυτικών μελετών παρέχει τα αμεσότερα στοιχεία στη

δομή των αυτόματωνσκέψεων στους νέους. Διαπιστώθηκεπως κατά μέσο όρο. πως το

διαστρεβλωμένοπεριεχόμενο των αυτόματωνσκέψεων στους εφήβους αφορά την

ανησυχία απειλής. Τα παιδιά αντιπροσωπεύουντις ανησυΧίες κατά μηκος δύο

σημαντικών διαστάσεων: φυσική απειλή ή ζημιά και απειλή αρνητικήςκοινωνικής

α~ιoλόyησης (Stattin, ]991) .

4. 2. 'IIuxonaeoAoyia και ε~ωτερικoί παράγοντες:Σημαντικοίάλλοι.

ouνομήλικοι.

Σύμφωναμε όσα αναφέρθηκανσε προηγούμενεςενότητες αντιλαμβανόμαστετη

μέγιστη σημασία των δυσλειτουργικώνσχημάτων και πεποιθησεων . στην ανάπτυςη και

τη διατήρηση των διαταραγμένων συμπεριφορών. Ωστόσο δεν μπορούμε να

παραβλέψουμε τους παράγοντες που οδηγούν στη διαμόρφωση και παγίωση αυτών των

δυσλειτουργικών σχημάτων.

Γνωρίζουμε πως το παιδί από τη στιγμή της γέννησης του καλείται να

ανταποκριθεί σε πλήθος εσωτερικών μηνυμάτων και ερεθισμάτων όπου με τη βοήθεια

και τη συμβολή αυτών διαπλάθει την προσωπικότητά του. Το είδος των γονέων και η

ποιότητα σχέσης που διαμορφώνουν με τα παιδιά τους. κατευθύνει και διαμορφώνει

τον τρόπο που σκέπτονται τα παιδιά.

Τα παιδιά όπου το άτομο με το οποίο έχουν δημιουργησει δεσμούς

προσκόλλησης «υποφέρουν ». όταν η βάση αυτού του δεσμού στηρίζεται στην

αβεβαιότητα.Το άγχος αποχωρισμούέχει τις ρίζες του στη δημιουργίαανασφαλη

δεσμού ή ασφαλή δεσμό τύπου αμφιθυμίας.Τα παιδιά με ανασφαλή δεσμό είναι πιο

φοβισμένα και αυτό απορρέει από την αβέβαιη στάση του ατόμου που τα φροντίζει.

Όταν δηλαδη το άτομο αυτό. δεν ανταποκρίνεταιστις πραγματικέςανάγκες του

παιδιού και το παραμελείτο παιδί αναστατώνεται.

Σύμφωναμε τη θεωρία των δεσμών Bowlby η περίοδος κατά την οποία

διαμορφώνεταιο δεσμός είναι πολύ σημαντική και καθοριστική στη μετέπειτα ζωή του

ατόμου. Επομένως με βάση το είδος και την ποιότητα του δεσμού το παιδί αποκτά ένα

συγκεκριμένοπροφίλ προσωπικότητας(τολμηρό. ντροπαλό. κοινωνικό κ.λ.π).
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4.2.α. Παράγοντες που επηρεά~oυν τη δημιουργία και τη διατήρηση των

διαπροσωπικών σχέσεων

«Οι ζεσιές δtατψoσωπ;ικές σχέσεις aποτελούυ τη .,βάση της ευτυχίας και της

ψυχικης ισορροτΠας τωυ αυθρώιτωυ»

Οι περισσότεροι άνθρωποι αλληλεπιδρούν καθημερινά με μεγάλο αριθμό άλλων

ανθρώπων. Στην παιδική ηλικία ο βασικός κοινωνικός περίγυρος είναι η οικογένεια και

καθώς μεγαλώνει το παιδί, εντάσσεται σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια --σχολείο.

φροντιστηριο, η παρέα του κ.λ.π- . Οι άνθρωποι ανάλογα με το πόσο επενδύουν

συναισθηματικά σε μια σχέση καλλιεργούν δύο είδη σΧέσεων. τις διαπροσωπικές και

τις τυπικές. Σαφώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό

συναισθηματικής επένδυσης, σε αντίθεση με τις τυπικές που απαιτούν ελάχιστη έως

και μηδαμινή.

Η σχέση που δημιουργούν τα παιδιά με τους γονείς τους είναι καθοριστικές

προκειμένου να αναπτύ~ει το παιδί τις κατάλληλες κοινωνικές δε~ιότητες για τη

δημιουργία αποτελεσματικών και υγιών σχέσεων. Ιδιαίτερα η πρώτη σχέση με τη

μητέρα .η οποία βασίζεται επί των πλείστων σε μεγάλη συναισθηματικη και εκφραστικη

επένδυση .καθορίζει το είδος σχέσεων που θα τείνει να δημιουργεί το άτομο σε

μεγαλύτερη ηλικία. Με λίγα λόγια ο τύπος προσκόλλησης που αναπτύσσεται μετα~ύ

της μητέρας και του βρέφους. διαμορφώνει κατά κάποιο τρόπο την ανάπτυ~η των

απαραίτητων κοινωνικών δε~ιoτητων για τη σύναψη σχέσεων. Σύμφωνα με τον bowlby
υπάρχουντρία βασικά είδη προσκόλλησηςμεταξύ μητέρας-βρέφους: 1. Ασφαλής
τύπος 2. Ανασφαληςτύπος και 3. Ανασφαληςτύπου αμφιθυμίας. Για παράδειγματο

παιδί με ασφαλη τύπο προσκόλλησης,αντιστοιχείσε έναν ενηλικα ικανό να ρισκάρει.

να δημιουργεί πολλές και σταθερές διαπροσωπικέςσχέσεις, είναι άτομο εκφραστικό

και ευαίσθητο.

Μέσω των διαπροσωπικώνσχέσεων ικανοποιούνταιβασικές ψυχολογικές

ανάγκες. όπως το μοίρασμα των συναισθημάτων.των ανησυχιώνκαι των

προβλημάτων.Οι διαπροσωπικέςσχέσεις επίσης ικανοποιούντις ανάγκεςτων

ανθρώπωννα φροντίζουνκαι να δέχονται φροντίδα .καθώς και την ανάγκη

επιβεβαίωσηςκαι της αξίας τους από τους άλλους ανθρώπους.

Οι διαπροσωπικέςσχέσεις καθορίζονταιαπό το είδος των συναισθημάτωνπου

ανταλλάσσονταιμετα~ύ ληπτη και δότη .καθώς το συναίσθημααποτελεί τη βάση για τη

δημιουργίατης σχέσης. Τα είδη των συναισθημάτωνπου επικρατούνκατά τη διάρκεια

της σχέσης όπως φόβος. αγωνία. χαρά, απελπισία. ευτυΧία κ.λ.π και ο βαθμός

έντασης τους έντονα, ηρεμα , ησυχα • βαρετά. προσδιορίζουν τον τύπο της σχέσης.
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4.2. α.Ι. Μη λεκταή επικοινωνία

Η λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο επηρεά~ει

τη συμπεριφορά.τη νοητική κατάσταση ή τα συναισθήματακάποιου άλλου.

χρησιμοποιώνταςένα ή περισσότεραλεκτικά κανάλια. Όλες οι πηγές μετάδοσης

πληροφοριώνκαι συναισθημάτων.εκτός του λόγου. αποτελουντα «κανάλια»της μη

λεκτικής επικοινωνίας.Σύμφωναμε τους Richmond. Mc Croskey και Payπe (1991). η

ολική επικοινωνία μετα~ των ανθρώπων επιτυγχάνεται μεταδίδονταςτο γνωστικό

μέρος μέσω της λεκτικής οδού και το oιτvαισθηματu<όή σuγκινηoιαxό μέρος

τηs εΠΙΚΟ1.νωνiαs • μέσω τηs μη λεκτutί)s οδού. Τα μη λεκτικά μηνίJνατα στους

ανθρώπους εκπέμπονται από τρεις βασικές πηγές: l)Η γενική εντύπωση που

δημιουργεί το ίδιο το άτομο στους άλλους ανθρώπους <εμφάνιση τους σώματος.

εκφράσεις του προσώπου. το βλέμμα. τις κινήσεις Κ.λ.Π>. 2)Τα μη λεκτικά στοαεία του

λόγου <ένταση λόγου. χρώμα φωνής. παύσεις. προφορά Κ.λ.Π> . Τα μη λεκτικά

μηνίJματα μπορεί να είναι=> Α.πλήρως συνειδητά ή ελεγχόμενα 8. Κατά το ένα μέρος

ασυνείδητα και κατά το άλλο ελεγχόμενακαι r. Τόσο ο λήπτης όσο και δότης δεν

έχουν επίγνωση ή έλεγχο των λεκτικών μηνυμάτων. Τέλος 3)Τα μη λεκτικά μηνύματα

που μεταδίδονται από το Χώρο <η αρχιτεκτονική του Χώρου. ο φωτισμός. τα χρώματα

και η μυρωδιά του Χώρου επηρεά~oυν έντονα τις διαθέσεις των άλλων ανθρώπων.

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι από τους πιο αvτιπρoσωπευΤΙKoυς τρόπους

επικοινωνίας των μικρών παιδιών. Τα πολυ μικρά παιδιά δεν που δεν έχουν

κατακτήσει το φωνολογικό σύστημα ακόμη, επικοινωνούν μέσω των εκφράσεων. Οι

εκφράσεις στα πρόσωπα των γονιών τους ή των συνομήλικων τους. τους βοηθά να

κατανοούν τη συναισθηματική κατάστασή τους.

4.2.β. Τα είδη γονέων και πώs επιδρά το κάθε είδοs στη σuναισθηματική

ανάπτυ~η των παιδιών

1. Οι αποστασιοποιημένοιyoVEis

Οι γονείς που αποστασιοποιούνται.αποφευγουν και παραβλέπουντα

συναισθήματατων παιδιών τους έχουν συνήθως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

.:- Aνnμετωπί~oυν τα συναισθήματα του παιδιου τους ως ασήμαντα.

-:. Anοσταοιοποιουνται ή αγνοούν τα συναισθήματά του .
•:. Επιθυμουν τη γρήγορη ε~αφάνιση όλων των αρνητικών συναισθημάτων του

.:. Παιδιού τους .
•:. Χρησιμοποιουν με χαρακτηριστικό τρόπο διάφορους περισπασμούς

προκειμένου να αναστείλουν τα συναισθήματα του παιδιού τους.
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.:. Πιστεύουν ότι τα συναtσθήματα του παιδιού είναι παράλογα και γιΌυιό

δεν έχουν σημασία .
•:. Δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον γιΌυτά που {ο παιδί προσπαθεί να

εκφράσει.

Τα παιδιά που μεγαλώνουν με αποστασιοποιημένους γονείς. μαθαίνουν ότι τα

συναισθήματά τους είναι λανθασμένα. ακατάλληλα και δίχως αξία. Μπορεί να

καταλήξουν να πιστεύουν ότι από τη φύση τους «κάτι δεν πάει καλά» μόνο και μόνο

επειδή νιώθουν έτσι και οδηγούνται σε διαστρεβλωμένο τρόπο σκέψης-7Αυτόματη

οκέψη «Υπάρχει κάτι πολύ στραβό με μένα» . Τα παιδιά αυτά επίσης μπορεί να

πιστεύουν πως δεν αξίζουν τίποτα ή ότι κανείς δεν τους αγαπάει. Άλλωστε δεν είναι

τυχαίες οι πεποιθήσεις αυτού του τύπου. εφόσον τα παιδιά νιώθουν την

«συναιοθηματική παραμέληση » από τους γονείς τους ως γενικότερη παραμέληση.

Τα παιδιά αυτά είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο χειρισμό των

συναισθημάτων τους. τόσο στον έλεγχό τους όσο και στην εκδήλωσή τους.

2.01 επuφ1.Τ1.Κoίγονείs

Οι γονείς που αποδοκιμάζουνκαι επικρίνουν τη συναισθηματικήέκφραση των

παιδιών τους

.:. Έχουν πολλά χαρακτηριστικά με τους αποστασιοποιημένους γονείς, αλλά

με περισσότερο αρνητικό τρόπο

.:. Κρίνουν και επικρίνουν τις συναιοθηματικές εκφράοεις του παιδιού τους

.:. Έχουν μια υπερβολική επίγνωση της ανάγκης του να θέτουν όρια στο

παιδί.

Τα παιδιά που μεγαλώνουν με επικριτικούς γονείς. φοβούνται πολλές φορές να

εκφράσουν όσα νιώθουν. Autrl η περίπτωση μοιάζει με το προηγούμενο είδος γονέων

<αποστασιοποιημένοι>όπου τα παιδιά έχουν πολλές πιθανότητες να αναπτύξουν

προβληματα στη διαχείρηση των συναισθημάτωντους. που αυτό έχει σημαντικό

αντίκτυπο στις κοινωνικές του σχέσεις.

Τα παιδιά των αποδοκιμαστικώνγονων . δεν τολμούν καθώς τους θέτονται

αυστηρά όρια και δε λειτουργούν αυτόνομα σε πολλές καταστάσεις.

Έτσι πολλές φορές μπορεί να σκέπτονται πως «κάτι δεν πάει καλά μένα »
όπως στην προηγούμενη περίπτωση και ότι<<Δεν κάνω τίποτα σωστά» ή «οι άλλοι

προσπαθούν να με πληγώνουν». Τα παιδιά αυτά είναι συνήθως συνεσταλμένα.
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3.0ι επιτρεπτικοί γονείς

Οι γονείς που επιτρέπουν χωρίς να προσφέρουν καθοδήγηση:

.:. Αποδέχονται ελεύθερα οποιαδήποτε συναισθηματική έκφραση του παιδιού

τους .
•:. Παρηγορούν το παιδί που βιώνει αρνητικά συναισθήματα .
•:. Δε μαθαίνουν στο παιδί τίποτα σχετικό με τα συναισθήματα .
•:. Δεν βοηθούν το παιδί τους να λύσει τα προβλήματά τους

.:. Δεν του διδόσκουν μεθόδους επiλυσης προβλημαιων

Όπως είναι αναμενόμενο τα παιδιά που μεγαλώνουν με επιτρεπτικούς γονείς δεν

μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, δυσκολεύονται να κάνουν φίλους

και γενικά να τα πάνε καλά με τους συνομήλικους τους.

Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος πυρήνων και σκέψεων που αφορούν σε

γνωστικά περιεχόμενα του τύπου <<Δεν με προσέχει κανείς!». «Έχω κάνει τη ζωή

μου Χάλια!».

Τα παιδιά εδώ δεν έχουν δεχτεί την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση των

συναισθημάτων τους από τους γονείς τους και έτσι δε γνωρίζουν πως θα πρέπει να

αντιδρούν σε διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις με αποτέλεομα πολλές φορές να

συμπεριφέρονται άσχημα .Τα παιδιά αυτά συνήθως είναι παρορμητικά.

4.2. γ. Η σημασίατων κοινωνικώνσχέσεωνμε τους συνομήλικουςστην

κοινωνικοσυναισθηματικήανάnτugητων παιδιών

Οι παράμετροιτου κοινωνικού περίγυρου και τα χαρακτηριστικάτων παιδιών,

προσδιορίζουντο είδος των σχέσεων που θα διαμορφώσουνμε τους συνομηλίκουςτους

, εντός του σχολείου. Η καλλιέργεια τω πρώιμων παιδικών σχέσεων ήδη από το

νηπιαγωγείο είναι πολύ σημαντική καθώς αυτές οι σχέσεις επηρεάζουν την κοινωνική.

τη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυ~η των παιδιών.

Ενδεχόμενη αποτυΧία των παιδιών στις επιδιώ~εις να δημιουργήσουν φίλους,

μπορεί να τα οδηγήσει σε αυ~ημένo όγχος , χαμηλή αυτοεκτίμηση ή εχθρότητα. Αυτές

οι αντιδράσεις με τη σειρά τους προετοιμάζουν το έδαφος για παραπέρα απόρριψη

(Damon & Hart 1988). Παιδιά που δεν έχουν σχέσεις ή αποσύρονταιαπό την ομάδα

ουνομηλίκωνκινδυνεύουννα παρουσιάσουνπροβλήματα τόσο στο κοινωνικο-γνωστικό

επίπεδο όσο και στο επίπεδο συμπεριφορός IRubin et al., 1990). Οι συνομήλικοι

αυτής της ηλικιακήςομόδας λειτουργούνήδη μέσα από την αλληλεπiδρασήτους ως

ρυθμιστέςτης συμπεριφοράς.καθώς δεν ανταποκρίνονταιστις κοινωνικέςνόρμες ή

ενισχύουν πολιτισμικόαποδεκτές συμπεριφορές (Hartup 1983).
Τα μικρότερα παιδιά στη φάση της KOινωνΙKOΓVωOΤΙKήςανάπτυ~ης δεν μπορούν

να χωρίσουνσαφώς τα ψυχολογικάαπό τα φυσικά χαρακτηριστικάτων φίλων τους (
Selman 1980) και κατό την επιλογή των φίλων στις δραστηριότητέςτους ρόλο παί~oυν

~ εγγύτητα και η ομοιότητα. Γενικά τα νήπια τείνουν να επιλέγουν συντρόφουςτου

{διου φύλου, της ίδιας εθνικότητας κα. του ίδιου επιπέδου επιδόσεων (Hunter&Elias
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1999. Wrighi 1995). Επιπλέον οτις επιλογές ή απορρίψειςσυντρόφωνσ(ηρίζονται στην

έκδηλη συμπεριφορά και αδυνατούννα αναζητήσουντα αίτια ή τα κίνητρα της(

Υounniss 1980).
Αποδεχόμενοι λοιπόν ότι σι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών μέσα σrη σχολική

τά~η αποτελούν έναν καθοριστικό παραγovια τόσο για την ομαλή κοινωνικοποίηση

τους όσο και για την κοινωνική ένταξή τους, κατανοούμεπως αποτελούν το <<ισιμέντο

» με το οποίο θα χτίσει το παιδί και θα διαμορφωσει την εικόνα του για τους άλλους

αλλά και για τον κόσμο γενικότερα.

Επιλογικά πως αναφέραμε κα σης προηγούμενες ενότητες σι πρώιμες σχέσεις

του παιδιού τόσο με τους γονείς όσο και με τους συνομήλικους τους είναι κρίσιμες. για

το αν θα διαμορφώσουν αρνητικά γνωσιικά σχήματα. συναισθήματα απαισιοδοξίας και

εν συνέχει αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους, για το μέλλον και για τους άλλους.

Έτσι τα παιδιά μπορει ε~αιτIας μιας απόρριψης από κάποιους συμμαθητές του. να

πιστεύει και να σκέπτεται πως όλα τα παιδιά θα τον κοροϊδέψουν, ότι θα γελάσουν

μαζί του. ότι δε θα του δώσουν σημασία και άλλες αρνητικές σκέψεις που

συμπεριλαμβάνοuν τη γνωστική τριάδα.

4.3. Ψυχοηαθολογίακαι ανάητυ~ητων ηαιδιών

Η πληρέστερη κατανόηση της παθολογικήςσυμπεριφοράςτων παιδιών.

προϋποθέτεινα γνωρίζουμετην αναμενόμενησυμπεριφοράτους σε κάθε αναπτυ~ιαKό

στάδιο. Μελετώνταςτην πορεια της φυσιολογικήςανάπτυ~ης των παιδιών. αποκτούμε

σημαντικέςπληροφοριεςσχετικά με την τυπική πορεία της ανάπτυ~ηςαλλά και τις

δε~ιότητεςπου αναμένεταινα αποκτήσειτο παιδί σε κάθε στάδιο. Σύμφωνα με τους

ειδικούς (Erikson. 1980. Piaget. 1983). η ανάπιuςη των παιδιών διέρχεται μέοα από

κάποια στάδια γνωστικής. κοινωνικής. ηθικής. και κοινωνικο-συναισθηματικής

ανάπτυ~ης. Σε κάθε αναΠΤU~ιαKόστάδιο τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπαμε μια σειρά

νέων προκλήσεωντις οποίες αν δεν μπορέσουννα τις αντιμετωπίσουναποτελεσματικά

και δεν προσαρμοστούνμε αυτές, τότε ενδέχεται να παρουσιάσουνψυχοκοινωνικά

προβλήματα(ΚelΙam. 1990).
Κατά την ανάπτυ~η των παιδιών υπάρχουν τρεις βασικές μεταβατικέςπερίοδοι

και αναγνωριζονταιως κρίσιμες: α) 18-24 μηνών κατά την οποία τα παιδιά αρχίζουν να

κατακτούντην κινητική αυτονομίατους και τη χρήση της γλώσσας. β) 5 ετών όπου

επιτυγχάνεται η γνωστική ανάπτυ~η και γ) 12-16 η εφηβεια κατά τη διάρκεια της

οποίας αυ~άνoνται δραματικάοι σε~oυαλΙKέςορμόνες και αλλάζουν δραματικάτα

εςωτερικά χαρακτηριστικάπροετοιμάζονταςτους έτσι στην κατάκτηση του ρόλου του

ενήλικα(Αchenbachet al., 1990). Κατά τη διάρκεια της εφηβεiας .οι αλλαγές που

συμβαίνουν επηρεάζουνσημαντικάτην ψυχολογική ισορροπια των παιδιών.

Ορισμένες έρευνες έχουν δεί~ει πως τα κορίτσια που ωριμάζουνπρόωρα. τεινουν να

έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους και περισσότερασυναισθηματικάκαι

ψuχοσωμαιικάπροβλήματαοε σχέση με τα αγόρια(Βuchananet al.. 1992). BaOtKOi
παράγοντες όπως η ιδιοσυγκρασία του παιδιού. ο τρόπος με τον οποίο

διαπαιδαγωγούνται από τους γονείς. η επίδραση του σχολείου και η σχέση του με τους

συνομήλικους. μπορεί να διευκολύνουν ή να δυσχεράνουν την ομαλή αναπτυ~Ι?-Kή ,
διαδικασία των παιδιών. Ειδικά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυ~ης είναι σημαντικα , διοτι

·-··--------------ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ- ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ···----····-----····- 56



αν το παιδί αναπτύξει παθολογικές συμπεριφορές οι πιθανότηιες να μην ης αποβόλλει

ως ενήλικας είναι πόρα πoλλές(εκrός αν ακολουθήσει περίπιωση αυιόματης ίασης ή

θεραπευηκής παρέμβασης). Ο πρσβλημαησμός ωστόσο εστιάζεται ειδικά στους

«μηχανισμούς» με τους οποίους οι παρόγοντες αυιοί αποτελούν κίνδυνο για την

ομαλή πορεία ανάΠΤU~ης.

4.4 Ερευνητικάευρήματα στην αναmυ~ιακήψυχοπαθολογία

Τα ερευνητικό πορίσματα για την παθολογικήσυμπεριφορόσε παιδιό και

εφήβους, έδειξαν πως ένα σημανιικό ποσο<πό 17-22% των εφήβων κόιω ιων 18 ετών,

παρουσιάζειδιάφορες μορφές ψυχικών διαταραΧών(Κazdin&κagaπ,1994). Επίσης
μέσα από ης έρευνες διαπι<πώθηκεη τόση καταθλιπτικώνδιαταραχών σε όλο και

μικρότερες ηλικίες. Το γεγονός αυιό προβλημότιοειδιαίτερα τους ειδικούς καθώς όπως

προαναφέρθηκε, οι διαταραχές οι οποίες εμφανί~oνιαι σε μικρό παιδιό, τείνουν να

εξελίσσονιαι σε χρόνιες καταστόσειςμε δυσμενείς επιδρόσεις <πα παιδιό, ια οποία

διανύουν τις πιο κρίσιμες και δημιουργικές περιόδους στην ανόπιυξή Lous(Rey, 1992).
Η έρευνα στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία,εστιόζεται στο να διερευνήσει ιην

ικανότητα των παιδιών με διαταραγμένεςσυμπεριφορές,να ανταποκριθούνμε

κατόλληλο ιρόπο <πις απαιτήσειςτου περιβόλλοντος(ανόλογαμε την ηλικία τους).

Σ.ημαντικό επίσης είναι να μελειηθούν οι παρόγοντ.ες, οι οποίοι αυξόνουν τις

πιθανότητεςνα εκδηλώσουντα παιδιό κόποια διαιαραχή. Ο ιρόπος αλληλεπίδρασης

της φύσης ιου παιδιού(ιδιοσυγκρασία,γνωσιική ανόπτυξη, ψυχική ανθεκrΙKότητα

τρωτότητα) με το περιβόλλον του (Σ.ημαντικοί όλλοι , σχολείο), κατευθύνει την

φυσιολογική ανόπτυξη του παιδιού ώ<πε το αποτέλεσμα είναι διαμόρφωση κόποιων

ψυχικών διαταραχών ή λειτουργικής συμπεριφορός. Εδώ παί~ει ρόλο, το να

προσδιορίσουμε και τα αναπτυξιακό στόδια ιου παιδιού που αποτελούν ευαίσθητες

περίοδοι για ιην καλλιέργεια και την εγκαθίδρυση ψυχικών διαταραχών.

Το συμπερασματικό αποτέλεσμα των ερευνών, είναι πως τα παιδιό είναι

περισσότερο πιθανό να αναπτύξουν κόποια ψυχική διαταραχή σε περιπιώσεις όπου

βιώνουν δύσκολες κατασιόσεις όπως για παρόδειγμα, παιδιό που οι γονείς τους

πόσχουν από κόποια ψυχική διαταραχή ,παιδιό που αντιμετωπί~oυν μαθησιακές

δυσκολίες ή που μεγαλώνουν με γονείς οι οποίοι τα παραμελούν και διαμορφώνουν

μια ασταθή και μη συνεπή σΧέση με τα παιδιό ιους. Παρόλληλα τα παιδιό που

μεγαλώνουν σε αρνητικό περιβόλλον και χαραKιηρί~oνιαι ταυτόχρονα από ψυχική

ιρωιότητα, τότε είναι περισσόιερο σίγουρο να αναπτύξουν παθολογικές συμπεριφορές.

Βέβαια το αρνηιικό περιβόλλον πολλές φορές, εξισορροπείται από εγγενείς

παρόγονιες της προσωπικότητας του παιδιού και εξωγενείς προσταιευτικούς

παρόγοντες . Έτσι λοιπόν ένα παιδί που μεγαλώνει σε δύσκολο περιβόλλον

προσιατεύεται από την εκδήλωση παθολογικής συμπεριφορός όταν: 1. Xαρακrηρί~εται
από υψηλή νοημοσύνη και είναι ικανό <πην επίλυση προβλημότων(Ηeπenl{Q111 et al. ..
1994), 2. Υπόρχει κόποιος έμπιστοςενήλικας-εκτός οικογενείας- στον οποίο μπορει

να σιραφεί ιο natBi(Jenkis et al., 1990) ,3. Η υποσιηρικτικήσχέση τουλόχιοτον με
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τον ένα γονέα (Bradley et al.. 1994) και 4. Η βρεφική περίοδος διαδραματίζεται

ομαλά(Wemer. 1989) .
Ο Kohlberg κοι οι συνεργάτεςτου (Ι972) εκτιμούν πως η ικανότητα του παιδιού

να πρoσαρμό~εταιστις απαιτήσειςτου περιβάλλοντοςτου και στις νέες αλλαγές,

αποτελεί σημαντικόδείκτη για μια ενδεχόμενημεταγενέστερηανάπτu~η ψυχικών

διαταραχών.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμενα ισχυριστούμεπως η ύπαρ~η κάποιας

διαταραχήςστην παιδική ηλικία, δεν είναι απαραίτητονα οδηγήσει στην εκδήλωση

κάποιας διαταραχήςκαι σιην ενήλικη ~ωή. Αυτό ε~ηγείται όπως προαναφέραμε. από

το γεγονός ότι η πορεία και η έκβαση μιας παθολογικήςσυμπεριφοράςμπορεί να

ρυθμιστείαπό ποικίλους παράγοντες οι οποίοι θα λειτουργήσουνπροστατευτικάή

επιδεινωτικάγια την ψυχολογική κατάσιαση του ατόμου.

4.4.0 Ανοmu~ιακήψuχοnαθολογίο.φύλο κοι ιιλιικίο.

Ο ρόλος του φύλου στην ανάπτυ~η παθολογικώνσυμπεριφορών,αποτελεί

μείζων θέμα για τους ειδικους. Οι δωφορές μεταςύ των δύο φύλων είναι εμφανείς

καθώς τα αγόρια ωριμάζουν πιο αργά σε σχέση με τα κορίτσια. Οι έρευνες έχουν

απoδεί~ει πως τα αγόρια είναι περισσότεροευάλωτα σε διαταραχέςσυμπεριφοράςσε

σχέση με τα κορίτσια. Ωστόσο ορισμένεςαγχώδεις δωταραχές , δωταραχές της

διάθεσης και της διατροφής. εμφανίζονται συχνότερα στα KopitolQ(Keenan&Shaw,
1997). Σε ορισμένεςπεριπτώσειςμπορεί η εμφάνιση και η εκδήλωση της διαταραΧής

να δωφέροuν-ως προς την ένταση και τη συχνότητα εμφάνισης-μέΧρικάποια ηλικία

και σιη συνέχεια αυτή η διαφορά να ελαχιστοποιείταιή να αντιστρέφεται.Η βασική

διαφορά μεταςύ των δύο φύλων στην ψυχοπαθολογία,είναι ότι τα αγόρια είναι πιο

επιρρεπή σε ε~ωτεΡΙKεuμένεςδ1αταραγμένεςσυμπεΡ1φορές(π.χεΠ1θεηκότητα)σε

αντίθεση με τα KOpitma σια οποία εμφανίζοντα1 κυρίως εσωτεΡ1κευμένες μορφές

συμπεριφοράς(π.Χ δειλία).

Στην ψυχοπαθολογία σημανηκό ρόλο παίζε1 ΚΟ1 η αλληλεπίδραση της ηλ1κίας

με το φύλο. ΜέΧΡ1 την ηλ1κία των 4 ετών, δεν παρατηρούντα1 σημαντ1κές δωφορές σια

προβλήματα συμπεΡ1φοράς μετα~ύ των δύο φύλων. Από τα 4 έτη κα1 μετά* όμως ΟΙ

δ1αφορές αυ~άνoντ01. Γεν1κότερα ΟΙ έρευνες έχουν δεί~ε1 πως τα αγόρ1Ο παρουσ1άζουν

περωσότερα προβλήματα συμπεΡ1φοράς. ενώ τα κορίτσ1Ο .είνα1 περωσότερο

συναωθημαηκά.

Μ1Ο άλλη άποψη υΠOσιηρίζεt πως ΟΙ δ1αφορές αυτές δεν ευθύνοντα1

αποκλε1σι1κά σε γενεηκούς παράγοντες αλλά αντακλούν το βαθμό ενόχλησής τους ή

ανοχής τους από το ε~ωγενές πεΡ1βάλλον. Γ1Ο παράδε1γμα, το Κ01νων1κό πεΡ1βάλλον

αναγνωρίζε1 πω εύκολα τη δ1Οσπασι1κή συμπεΡ1φορά σια αγόΡ1α απ'όη σια κορίτσ1α.

Σε αυτή την προσέγγ1ση παίζε1 ρόλο κα1 η δ1Οδ1κασία Κ01νων1κοποίησης κα1 τα

Κ01νων1κά σιερεότυπα όπου θέλουν τα αγόρ1Ο να είνα1 πω εΠ1θεηκά.ανηδρασι1κά κα1

υπεΡΚ1νηηκά ενώ τα κορίτσω παρουσ1άζουν συμπεΡ1φορές όπως ντροπαλότητα. δε1λία

κα1 υποταγή. Γ1Ο το λόγο αυτό ενδέχετα1 να παραπέμποντα1 σιους ε1δ1κούς

περωσότερα αγόΡ1α κα1 επομένως να αυ~άνε1 ο αΡ1θμός των αγΟΡ1ών που λαμβάνουν

κάπ01Ο δ1άγνωση . ενώ ΟΙ δυσκολίες των κορησ1ών θεωρούντα1 πω φυσωλογ1κές με

αποτέλεσμα να περνωύντα1 απαρατήρητες(Gaub & Carlson. 1997).
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Η τάση των κοριτσιών για συχνότερη εκδήλωση εσωτερικευμένων προβλημάτων

της συμπεριφοράς. ε~ηγείται από το γεγονός ότι είναι περισσότερο ευαίσθητα και

παρoυσιά~oυν αυ~ημένη ικανότητα ενσυναίσθησης. Βέβαια τα KOpiIffiG παρoυσιά~oυν

σημαντική ανησυχία για την α~ιoλόγησή τους από τους άλλους, κότι το οποίο μπορεί

να αυ~άνει το άγχος τους κατό την αλληλεπίδρασή τους με τους όλλους.

Αποτελεσματικό τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα στα συναισθηματικά προβλήματα(2ahn

-Waxler, 1993).
Συμπερασματικό .καταλήγουμεστο ότι. οι εγγενείς διαφορές. ορισμένοι

βιολογικοί παράγοντες και σι διαφορετικέςπροσδοκίες μετα9J των δυο φυλων

.αλληλεπιδρουνδυναμικό ώστε να υπάρχουν διαφορές στην ψυχοπαθολογίατων δυο

φυλων.

4.5. ΆΥΧΟS: Διαταραχή ouναισθήματοsστα παιδιά.

Ορισμός όγχους: Το άγχος είναι ένα συναίσθημαπου θέτει τον οργανισμόσε

ετοιμότητα .όταν έρχεται αντιμέτωπομε κόποιο κίνδυνο. Αποτελεί φυσική αντίδραση

του οργανισμου μπροστά σε καταστόσειςαπειλής και κινητοποιείτο άτομο.

Το όγχος αποτελεί ένα γνώριμο και οικείο συναίσθημασε όλους τους

ανθρώπους.Όπως προαναφέρθηκε,ο βασικός του ρόλος έγκειται στο ότι βοηθό τον

οργανισμόνα δρόσει απέναντι σε απειλιτικά ερεθίσματα. Σε αυτή του τη μορφή είναι

ένα λειτουργικόσυναίσθημαπου οδηγεί το άτομο από την ε~άρτηση στην αυτονομία.

Ωστόσο όταν η διόρκεια και η ένταση του είναι περισσότεροισχυρέςαπό ότι θα έπρεπε

,τότε χάνει τη λειτουργική σημασία του και το ότομο αποφευγεινα αντιμετωπίσειτις

αγχογόνεςκαταστάσεις. Όταν το ότομο αποφευγει διαρκώς τις αγχογόνεςκαταστάσεις.

τότε το άγχος κορυφώνεταισε σημείο που γενικευεται και το άτομο αισθόνεται όγχος

ακόμη και στην απουσία των αγχογόνωνερεθισμότων .

Παραδε\γμα:

Τα μαθηματικά είναι το χειρότερο μάθημα του Γιαννάκη. Όταν ο Γιαννόκης

αποφευγει να διαβόσει την υλη των μαθηματικών για τις ε~ετάσεις.τ ο αποτέλεσμα θα

είναι λίγες ημέρες πριν την έναρ~η των ε~ετόσεων , να βλέπει τα μαθηματικά

περισσότερο απειλητικό και ακόμη στην ώρα της ~εKoυρασης ή του φαγητου .
διακατέχεται από έντονη ανησυχία για τα μαθηματικό. Οι σκέψεις του πιθανόν να

είναι: «Δεν έκανα τίποτα!», «Μόταια θα προσπαθήσω .δεν θα τα καταφέρω» κ.λ.π.

Αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθεί ένας φαυλος κυκλος αρνητικών

σκέψεων(αυτόματες σκέψεις) ,οι οποίες με τη σειρά τους επιδεινώνουν την

διαταραγμένη συναισθηματική κατόσταση του Γιάννη και αυτό ίσως επηρεόσει το

συνολικό αποτέλεσμα στις ε~ετόσεις του.

Όσον αφορά τα παιδιό. παρόλο που η συχνότητα διαταραχών όγχους στις μικρες

ηλικίες είναι συχνό φαινόμενο. δεν έχει δοθεί εως τώρα η ανάλογη βαρυ(ητα. τόσο σε
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τρόπους διάγνωσης όσο και αντιμετώπισης. Οι ίδιοι οι γονείς άλλωστε, στην περίπτωση

που τα συμπτώματα είναι ορατά ,δυσκολεύονται να αντιληφθούν αν πρόκειται για

φυσιολογικές ή παθολογικές εκδηλώσεις άγχους και φόβου.

Σύμφωνα με έρευνες-έκδοση ιου DSM-III-R(American Psychiatric Association,
1987)-, διοπιστώθηκεπως οι συχνές αγχώδεις διαιαραχέςτης παιδικήςκαι εφηβικής

ηλικίας είναι ?

ε

ού

της παιδικής και

διατα QX'

Τα γενικά χαρακτηριστικάτου άγχους εκδηλώνονταιμέσα από διάφορες

κινητικές αντιδράσεις.Το κλάμα. η αποφυγή ορισμένων καταστάσεων.η τρεμούλα, η

ονυχοφαγία ,η ταχυκαρδίαείναι ορισμένεςαπο τις πιο συχνές αντιδράσειςτου ατόμου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΜΙΑΣ ΦΥΣlOΛΟΓΙΚΗΣΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ

(ΑΜΥΝTlΚΟΣΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ)

EPEθII:MA:OΤιΓΡΗΣ ------------7 Ι:ΚΕΨΕΙΙ: ιου

Κυρίου

Τρομοκρατημένου:

-+«Θεέ μου, ένας τίγρης»?

«Θα με κάνει κομματάκια»?

«Θα πεθάνω»-7

I:ΥΝΑιl:θΗΜΑ----7Έντονο συναίσθημααγωνίας και

φόμου,απελπιαία ΑΝΤIΔΡΑΙ:Η(Συμπεριφορά)-----7 Ταχυκαρδία,~αλάδα,

λιποθυμία(αποφυγή) ή φέξιμο (αίσθημα επιβίωσης).

Το παράδειγμα αυτό φανερώνει φυσιολογικές αντιδράσεις οι οποίες θα ήταν

κοινές για όλους τους ανθρώπους που θα βρισκόταν ~αφνΙKά μπροστά σε ένα τέτοιο

θέαμα και κυρίως από το κοινωνικό περιβάλλον γνωρί~oυν την επικινδυνότητα αυτού

του ~ώoυ. Στην περΙΠτωση που το άτομο είναι κυνηγός ή γνωρί~ι από άγρια φύση ,
τότε θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον τίγρη πιο ψύχραιμα σε σχέση με τον Κύριο

τρομοκρατημένο. Η ταχυκαρδία. ο πονοκέφαλος ή η τάση για εμετό, θεωρούνται

φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού υπό την επιρροή του άγχους και είναι
κοινές σε όλους τους ανθρώπους καθώς δεν παρaβιά~oυν τους κοινωνικούς κανόνες.
Εκτός βέβαια από ομοιότητες, οι διαταραχές του άγχους παρoυσιά~oυν και αρκειες
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διαφορές. Οι διαφορές στην εκδήλωση των διαταραχών άγχους είναι τόσο ενδοατομικές

όσο και διατομικές. Παράδειγμα το ίδιο το άτομο μπορεί να αντιδράσει με ποικίλους

τρόπους μπροστά σε διαφορετικά ερεθίσματα και διαφορετικά άτομα μπορεί να

αντιδράσουν με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο ερέθισμα.

Παράδειγμα Ι:

Ίδιο άτομο. διαφορετικά ερεθίσματα,

Η μικρή Μαρία φοβάται όλα τα έντομα εκτός από τα μυρμήγκια.

Μια ημέρα που ~εKίνησε να πάει στο σχολείο. καθώς περπατούσε στο δρόμο

βρέθηκε μπροσιά της μια ακρίδα. Η Μαρία συνδέοντας την ακρωα(έντομο)με το

φόβο της και τις προηγούμενες τρομακτικές εμπειρίες της με τα έντομα,αντιδρά

αναμενόμενα. Αισθάνεται έντονο τρόμο και αρχίζει να φωνάζει. Γυρίζει στο σπίτι και

αρνείται διστακτικά να πάει στο σχολείο. Αυτό το γεγονός ίσως την οδηγήσει να μην

~αναπάει στο σχολείο από αυτό το δρόμο ή να τη συνοδεύουν πάντα οι γονείς της

εώς και να μην βγει από το σπίτι για ορισμένες ημέρες. Αυτό βέβαια ε~αρτάται και

από τη σωστή διαχείριση του φόβου της,τόσο από την ίδια όσο και από τους γονείς

της.

Μια άλλη ημέρα η Μαρια πήγε σιο σπίτι της φίλης της για να

παίςουνε. Το σπίτι της φίλης της έχει μια μεγάλη αυλή. Εκεί η Μαρία βρήκε

μια μεγάλη μυρμηγκοφωλιά. Το σίγουρο ειναι ότι δε φοβήθηκε καθόλου.

'Ετσι . συνέχισε να παίιε'ι άcoοΒα σα να un oυVEBn τίποτα.

Στο πρώτο παράδειγμα .η αντίδραση της Μαρίας θεωρειται φυσιολογική.για το

λόγο ότι φοβάται τα έντομα. Επομένωςη αντίδρασrι της θεωρείται αναμενόμενηαλλά

δεν χαρακτηρίζεταιως λειτουργική. Στηρίζεται πάνω σε προηγούμενααρνητικά

ερεθίσματα και βιώματα. πάνω στα οποία στηρίζεται και η φοβία της για τα έντομα.

Παράδειγμα2 :
Διαcoοοετικά άτουα ίδιο εοέθΙmJα

Η Αννα φοβάται το σκοτάδι .Οι αρνητικές σκέψεις που κάνει όταν

βρεθεί στο σκοτάδι της δημιουργούν έντονο άγχος. με συνέπεια τη νυχτερινή

ενούρηση.(εσωτερικευμένη συμπεριφορά-δειλία).

Αντίθετα ο Γιώργος που επίσης φοβάται το σκοτάδι . αντιδρά

διαφορετικά από την Άννα. Φωνάζει τη μητέρα του κάθε πέντε λεπτά. ώσπου

να Koιμηθεί.(ε~ωτεΡΙKευμένη συμπεριφορά-αντιδραστικότητα).

5. 5.α Περιγραφήαγχωδώνδιαταραχώνστα παιδιά και η cnίνδεσή τοus

με τα γνωστικάσχήματα και τιs αuτόματεsσκέψειs

Οι αγχώδεις διαταραχέςείναι από τις διαταραχέςπου παρουσιάζονταιμε τη

μεγαλύτερη συχνότητα κατά την παιδική και εφηβική ηλικΙα. Η συχνότητα εμφάνισης

αυτών των διαταραχών.βρέθηκε μέσα από έρευνες ότι κυμαίνεταιμετα~ 3-
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18%(Barlow. 1988). Σε' μια μεγάλη επιδημιολογικήέρευνα βρέθηκε πως το 17-21%
των παιδιών του δείγματοςπαρoυσία~εανησυχητικάσυμπτώματαάγχους ενώ τα μισά

!1ερίπου από αυτά μπορούσαννα χαρακτηριστούνως «κλινικές

περιπτώσεις»(Κashaniet aI. 1990). Στην παράγραφο αυτή θα γίνει μια προσέγγιση

στην περιγραφή των διαταραχών άγχους ,όπως εκδηλώνονταιστα παιδιά. Παράλληλα

θα συνδέσουμετο άγχος με τα γνωστικά σχήματα και τις αυτόματες σκέψεις μέσα από

παραδείγματαώστε να κατανοησουμετην σuνεπαγωγΙKήσχέση τους και πως οδηγούν

σε διαταραγμένεςσυμπεριφορές.

1. Διαταραχήτου άγχους αηοχωρισαού.

Τα νήπια και τα παιδιά προσχολικήςηλικίας είναι απόλυτα φυσιολογικό.να

παρoυσιά~oυνκάποιο βαθμό άγχους σε περmτώσειςαποχωρισμούή απομάκρυνσης

από το σπίτι. Έτσι όταν πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο, είναι λογικό να γα~ώνoνται

συνέχεια στη μητέρα τους και πολλές φορές ξεσπάνε σε κλάματα. Το άγχος θεωρείται

φυσιολογtκόαναπτυξιακόφαινόμενο. για τις ηλικίες των 7 μηνών έως έξι ετών περίπου.

Επομένως τα νήπια λόγω του φόβου του αγνώστου, των νέων προκλήσεων που

δέχονται. στις οποίες καλούνται να προσαρμοστούν και τέλος λόγω το φόβου να

αποχωρtστούν το άτομο με το οποίο είναι προσκολλημένα ,λογικό είναι να αγχώνονται.

Όταν το άγχος αποχωρισμού εκδηλώνεται και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας,

με ιδιαίτερη ένταση και συχνότητα ,τότε καθίσταται ανησυχητικό για το παιδΙ Για την

έγκυρη διάγνωση αυτής της διαταραχής ,θα πρέπει το το άγχος να είναι δυσανάλογο

της χρονολογικής ηλικίας και του αναμενόμενου αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού.

Επίσης τα παιδιά που παρoυσιά~oυν άγχος αποχωρισμού , αντιμετωπί~oυν
προβλήματα κοινωνικής λειτουργtκότητας.

DUpίIvas των φόβων και των ανησυχιών αποχωρισμού, είναι οι πεποιθήσεις

(πυρηνικές πεποιθήσεις) ότι θα Χάσουν τους γονείς τους, θα συμβεί κάτι κακό σε

αυτούς ή στα ίδια. Βασικότερες και πισ συχνές αντιδράσεις του άγχους αποχωρισμού

στα παιδtά είναι: Ορισμένες φορές αποφεύγουν καταστάσεις (π.χ ισxυρί~oνται

ΠOνόKσtλO προκειμένου να μην πάνε στο σχολείο-εκτός αν πονάνε αλήθεια και αυτό

είναι φυσιολογική αντίδραση του οργανtσμού στην ιδέα ότι θα πρέπει να φύγουνε από

το σπίτι). Σε περιπτώσεις όπου καταφέρουν να απομακρυνθούν από το σπίτι τους,

9lτούν επίμονα από τους γονείς να βρίσκονται μα~ί τους ή να μιλάνε διαρκώς στο

τηλέφωνο.
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Ayx0S' απσχωρισμού και aιcέψ:ε:ΙS~:__...ξ__---",,/'--;Υ-------

«Οιγονείς μου θα ανησυχήσουν!!»

«Φοβάμαιότι η μαμά μσυ θα πάθει

κακό!!»

Εδώ θα μπορούοενα έχει μια ΠΥΡΗΝΙΚΗΠEΠOIΘHΣH-~

«Κάη κακό θα συμβεί!!»

Και

ΓΝΩΣΤΙΚΑΣXHMATA~

«Οι γινείς μου θα ανησυχήσουν!!»

«Μου συμβαίνουνάσχημα πράγματα!!»

Τα παιδιά που εκδηλώνουνιο άγχος αποχωρισμούσκέπτονται

υπό το πρίομα του φόβου πως θα συμβεί κάτι κακό. Πως όμως δημιουργήθηκαν

οι φόβοι αυιοί και οι λανθασμένεςπεποιθήσεις; Μπορούμενα πούμε πως τα παιδιά

υποφέρουναπό αυτές ης σκέψεις, δεν είναι τολμηρά και δεν μπορούν να απολαύσουν

ακόμη και τα παιχνίδια με τους συνομήλικουςτους. Η σχέση τους με ιους

σημαντικούςάλλους καθορίζει αν το παιδί θα συμπεριφέρεταιαυτόνομα και δε θα

ε~αρτιέται από τους άλλους σε όη κάνει. Θα λέγαμε πως επί των πλείστων οι γονείς των

παιδιών με άγχος αποχωρισμού,δεν έχουν προωθήσειτην αυτονομίαστο παιδί και

την πεποίθηση όη «μπορώνα τα καταφέρω και από μόνος μου». Αντίθετα οι γονείς

αυτοί πιθανόν να μην έθεσαν ης βάσεις για ασφαλή δεσμό. αλλά μέσα από ης στάσεις

και τις συμπεριφορέςτους δημιούργησανένα τρομοκρατημένοπαιδί.

Επίσης η συμπεριφοράτων γονιών αποτελεί ισχυρό πρότυπο για τα παιδιά.

Επομένωςένα παιδί που μεγαλώνειμε γονείς οι οποίοι τρομοκραιούνταιμε το

παραμικρό ,τότε λογικό είναι ιο παιδί να φοβάται να φύγει από το σπίη.
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Σύμφωνα με το εγχεφίδιο του DSM-IV τα συμπτώματα του όγχους αποχωρισμού

σια παιδιό εκδηλώνονιαι με μια σεφό συμπεριφορών όπως:

./ Επαναλαμβανόμενη και υπερβολικήανησυΧίαγια το ότομο με το οποίο

έχει αναπτu~εισυναισθηματικόδεσμό. Τα παιδιό έχουν την πεποίθηση ότι θα χόσουν

με κόποιο τρόπο τα σημανιικό ότομα στη ~ωή τους. Σκέφτονται δηλαδή

I)Ότι θα πόθουν κότι κακό οι γονείς τους.

2)ότι κόποιο δυσόρεσιογεγονός θα οδηγήσει σε αποχωρισμόμε το ότομο

τ/ς προσκόλλησης,

3)Απροθυμίανα πόει οπουδήποτεακόμη και στο σχολείο.

4)Θέλει να βρίσκεται συνέχεια δίπλα του με έναν σημαντικόενήλικα ακόμη και

για να κοιμηθεί.

./ Βασικό οργανικό συμπτώματαείναι κυρίως:

-σιομαΧόπονοι

-κεφαλαλγίες

-ναυτία

-εμετός

Όλα αυτό συμβαίνουνσε μόνιμη βόση στο μυαλό του. το περιεΧόμενοαυτών

των σχημότων για τον αποχωρισμόδεν αλλό~ει . Η μόνη διαφοροποίηση είναι τα

συμπτώματα που εκδηλώνονιαι σε ένιονο βαθμό ,όταν προβλέπεται αποχωρισμός.

2. ΔιαταρaxήΚοινωνικήςφοβίας

Βασικό χαρακτηρισιικότης κοινωνικήςφοβίας είναι ο ένιονος φόβος και η

ανησυχίαπου διακατέχει παιδί σε μια ή περισσότερεςκοινωνικέςκατασιόσεις. Σε

τέτοιες περιπτώσειςφοβόται ότι θα βρεθεί σε κατόσιαση αμηχανίαςή ότι θα εκτεθεί. Η

έκθεση του σε κόποιο κοινωνικό περιβόλλον-συνήθωςτο σχολείο-μπορείνα οδηγήσει

σε έντονα συναισθήματαόγχους έως και πανικό. Τα παιδιό που παρoυσιό~oυν

κοινωνική φοβία(κοινωνικήαπειλή) . συνήθως έχουν λίγους φίλους. δεν είναι

συνεργόσιμα . δε συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. είναι μοναχικό και

θεωρούνται ήσυχοι και συνεσιαλμένοι από τους γονείς και τους δασκόλους. Πολλές

φορές φοβοUνται να πόρουν το λόγο στην τό~η διότι πιστεύουν ότι θα γίνουν ρε~ίλι

(διαστρεβλωμένη πεποίθηση), ανησυχοUν για τη σχέση τους με τα όλλα παιδιό. Τα

παιδιό αυτό έχουν αρνητική αυτοεικόνα και συχνό βιώνουν συναισθήματα

απόρριψης. Η κοινωνική φοβία εκδηλώνεται κυρίως σε έφηβους και σπανιότερα σε

παιδιό κότω των δέκα ετών. Τέλος έχει διαπιστωθεί πως εκδηλώνεται με την ίδια

συχνότητα τόσο σε αγόρια όσο και σε KOpitata(StrauSS. Last. 1995).
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Κοινωνική φοβία κω σκέψεις:

ΠΥΡΗΝ1ΚΕΣ ΠΕΠΟlθΗΣ:ΕΙΣ:7

000

«Φοβάμαιότι θα νΙνω

ρεζίλιl!»

«Οι άνθρωποιείναι

κακοΙΙΙ»

«Οι άνθρωποι θέλουν πάντα να κάνουν κακό!!»

ΓΝΩΣ:ΤΙΚΑΣ:ΧΗΜΑΤΑ7

«Οι άλλοι προσπαθούννα με πληγώνουν»

«Κανείς δεν με αγαπάει »

Τα ΠΟ1διά στην περίπτωση αυτή όπως αντιλαμβανόμαστε τείνουν να κάνουν

αρνητικές σκέψεις για τους άλλους. Αυτή η περίπτωση αφορά τα σχήματα που έχουν

για τους άλλους κω συμπεριλαμβάνουν την κοινωνική απειλή. Τα παιδιά αυτά έχουν

βιώσει έντονη κριτική από τους γονείς τους και οι συμπεριφορές τους γίνονται

απαδεκτές μέαα από όραυς. (Αποδοχή με όρους).

Τα παιδιά εδώ φοβούντω να εκφράσουν τις επιθυμίες τους ή τις σκέψεις τους

διότι φοβούνται ότι θα γίνουν ρε~ίλι. Οι αυταρχικοί γονείς πεΡlOρί~oυν την ελευθερία

σκέψης και έκφρασης του παιδlΟύ , με αποτέλεσμα να δημιουργείτοι μια σύγχυση

μεταςύ αυτών που σκέπτεται και αυτών που «πρέπει »να σκεφτεί. Τα παιδιά με

κοινωνική φοβία έχουν βιώσει απόρριψη και παραμέληση των συναlΟθηματικών τους

αναγκών από τους γονείς τους.
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Τα παιδιά με αυτή τη διαταραΧή νιώθουν να βρίσκονται σε κατάσταση έντασης

και συχνά αδυνατούν να χαλαρώσουν, λόγω της πολύ μεγάλης τους ανησυΧίας_ Συχνά

μπορεί να ανησυχούν για τις επιδόσεις σιο σχολείο, τη σχέση τους με τους συμμαθητές

τους και πολλές φορές δίνουν την εντύπωση του τελειομανή. Σε πολλές περιπτώσεις

διακατέχονται από την αγωνία μήπως οι επιδόσεις τους πέσουν πιο χαμηλά από τις

προσδοκίες ιous(Strauss, 1990).
Τα παιδιά με γενικευμένη διαταραχή συχνά υπερεκτιμούν τα ενδεχόμενα των

αρνητικών συνεπειών ορισμένων καταστάσεων. Το φαινόμενο αυτό σύμφωνα με

γνωστική-συμπεριφοριστικήθεωρία καλείται ως καταστροφολογία.Τα παιδιά

«πνίγονται» από τις αρνητικές σκέψεις και τις δίνουν τέτοια ένταση όπου βιώνουν

συνθήκες επερχόμενης καταστροφήςκαι αυτό τους οδηγεί σε κατάπτωση.

Τα παιδιά αυτά συνήθως ερμηνεύουντα αρνητικά γεγονότα μέσα από έναν

μεγεθυντικό φακό και αυτό τους δημιουργεί έντονη και αφύσικη ανησυΧία για το

μέλλον. Τα περισσότερα παιδιά με γενικευμένη αγΧώδη διαταραχή είναι συνήθως

ντροπαλά, δειλά και κοινωνικά απομονωμένα_

Η διαταραχή αυτή σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα πρωτοεμφανίζεται

κυρίως στις ηλικίες 10-12 ετών (Last, Strauss et al., 1987).

«Τα παιδιά θα με κσρσ'ίδέΨσυν!Ι»

«Θα σκεΦτούν ότι είμαι χαζός!»

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠEΠOlθHΣEIΣ~«Δενσ~ίζω ιίποισl»

rNOETIΚA ΣXHMATA~«Oιάλλοι είναι καλύτεροι από μένα!»
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Μέχρι πρόσφατα οι ειδικοί θεωρούσανπως η διαταραχή πανικού εκδηλώνεται

μόνο σε ενήλικες και πολύ σπάνια σε παιδιά και εφήβους_ Αυτή η εντύπωση είχε

επικρατήσειγια πολύ καιρό επειδή πίστευαν πως για την εκδήλωση αυτής της

διαταραχής.απαιτούνταιορισμένεςνοητικές διεργασίεςτις οποίες αδυνατούννα

πραγματοποιήσουντα παιδιά(ΚearneΥ& Silvermaπ, 1992).
Σ.υγκεκριμένα οι ειδικοί εκτιμούσαν πως τα παιδιά δεν μπορούν να οδηγηθούν

σε καταστροφικές παρερμηνείες οι οποίες αφορούν σωματικά συμπτώματα. Σ.ύμφωνα

με το Dsm-iv τα συμπτώματατου πανικοό. διαρκουν κατά μέσο όρο 10 λεπτά και

υποχωρουν μέσα στα επόμενα 30 λεπτά(ανάλογαβέβαια και με τις συνθήκες).

Τα συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν:

1. Αίσθημα γρήγορων παλμών, ταχυκαρδία

2. Εφίδρωση

3. Τρεμούλα ή έντονος πόνος

4. Αίσθημα ασφυ~ίας ή λαχανιάσματος

5. Αίσθημα πνιγμονής

6. .όβος θανάτοu

Παυιιcός ιcαι σκέψεις:

«Θα πεθάνω!!»

«Τρελαίνομαι!I»

ΠΥΡΗΝΙΚΗΠΕΠΟΙθΗΕΗ7 «Θα πάθω κάποιο ατύχημα»

ΓΝΩΣΤιΚΑΕΧΗΜΑΤΑ7 «Μου συμβαίνουνάσχημα πράγματα>

5.Διατα τά από Τ αuuατικό στ ε
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Τα παιδιά με τη δωταραχή αυτή παρουσιάζουν επίμονο άγχος, ως

επακόλουθο ενός τραυμαηκοό γεγονότος που βίωσαν και το οποίο είναι ασυνήθωτη

στα πλαίσω της ανθρώπινης εμπεφίας.

ΟΙ ανηδράσεις του παιδlΟό με τη δωταραχή αυτή συμπεριλαμβάνει έντονους

πόνους, επίμονους φόβους, αίσθημα αβοηθησίας . Οι αντιδρόσεις αυτές συχνά μπορεί

να εκφράζονται με αποδlΟργανωμένη συμπεριφορά.

Το άτομο αναβιώνει το τραυμαηκό γεγονός μέσα από ενοχληnκές, ανακλήσεις

του γεγονότος, εφιάλτες, αναβίωση των συναωθημάτων ίδιων με αυτά τη στιγμή της

δραμαηκής εμπεφίας και ενοχλήσεις από νύ~εlς ΟΙ οποίες θυμίζουν το γεγονός.

Τραυμαηκές εμπεφίες όπως:

• το δωζυγlΟ των γονιών,

• κακοποίηση και βία προς το παιδί,

• Όταν το παιδί γίνεται θεατής έντονης βίας ή κάΠΟlΟυ εγκλήματος,

• ΣεlΟμός και γενικά φυσικές καταστροφές.

Αποτελούν ης βασικές αηίες δημlΟυργίας του μετατραυμαηκοό στρες και της

δωμόρφωσης αρνηηκών πεποιθήσεων για τους άλλους(κοινωνική απε-ιλή) αλλά και την

παγίωση φόβων(φυσική και κοινωνική απε-ιλή). Ένα παιδάκι γω παράδειγμα το οποίο

έχει κακοποιηθεί είτε με από ~υλoδαρμό είτε από βωομό, είναι απόλυτα λογικό να

φοβάται τους άλλους ιδωίτερα εκείνους που μοιάζουν στο δράστη .

«Ποτέ δε θα ξεπεράσω

τα προβλl\ματά μου»

=
=

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣ:Η ~ « Τα πάντα είναι μαύρα!»

rΝΩΣ:ΤιΚΑ Σ:XHMATA~ « Οι άλλοι προσπαθούν να με πληγώνουν!!»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Και από τη θεωρία περνόμε στην πρό~η .

Σ.το θεωρηnκό μέρος κάναμε μια ε~ερεύνηση στην νοητική και συναισθηματική

ανάrπυ~η των παιδιών. Περιγράψαμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν και

επηρεάζουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις των παιδιών. Συμφωνα με το γνωστικό

μοντέλο, τα γνωστικά σχήματα και οι σκέψεις των παιδιών ρυθμίζουν τα συναισθήματά

τους και είναι υπεύθυνα για την ενεργοποίηση ψυχοπαθολογικών διαταραΧών.

Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας. μας καθοδήγησε στο να κατακτήσουμε την

αλήθεια σχετικά με το περιεΧόμενο των σκέψεων που κάνουν συνήθως τα παιδιά καθώς

και να εντοπίσουμε ποιές είναι οι σκέψεις εκείνες που προβλέπουν την αισιοδοςία στα

παιδιά.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας_ Τα

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκπεραίωση αυτου του έργου.

αποτέλεσαν το μέσον ώστε να αντλήσουμε πληροφορίες από την πηγή αυτου του

~τήματoς που δεν είναι άλλη από τα παιδιά.

Στο μέρος αυτό περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος σύμφωνα με την οποία

πραγματοποιήθηκε η έρευνα μας και τα πειραματικά εργαλεία που

χρησιμοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα παρoυσιά~oνται μέσα από πίνακες συχνοτήτων

και ραβδογραμμάτων.
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Η ΕΡΕΥΝΑ

1. Η προβληματικήτηs έρεuvαs

Αν και υποθέτουμεότι τα γνωστικά σχήματα αναπτύσσονταικατά την παιδική

ηλικία, υπάρχει ελάχιστος εμπειρικόςέλεγχος αυτής της υπόθεσης_ Η μελέτη και ο

εντοπισμόςτων σχημάτωνσε φυσικές ομάδες πληθυσμώναποτελεί ένα σημαντικό

αίτημα καθώς μπορει να συμβάλλει στη διαμόρφωσηκαι στη διευκόλυνση εφαρμογής

ψυχοπαιδαγωγικώνπρογραμμάτων παρέμβασηςκαι πρόληψης. Όταν γνωριζουμετην

αναμενόμενησυμπεριφοράτων παιδιών και τα συνηθισμέναγνωστικά σχήματα που

διαμορφώνουν,μπορούμετότε πιο ευκολα με τον εντοπισμότων δυσπροσαρμοστικών

σχημάτωννα εντοπίσουμετις αποκλίνουσεςσυμπεριφορές. Επίσης γνωρί~oνταςτα

γνωστικά σχήματα που διαμορφώνουνσυνήθως τα παιδιά μπορουμενα εισέλθουμε

στον κόσμο των σκέψεώντους και να προσδιορίσουμετα επίπεδα των προσδοκιώντους.

Ερωτήματα:

l)Το πρώτο σημαντικό ερώτημα της έρευνάς μας αποσκοπείστο να εντοπίσει

ποιά είναι τα πιο συνηθισμέναγνωστικά σχήματα στα παιδιά;

2)Το δεύτερο ερώτημα αφορά τον προσδιορισμότων αυτόματων σκέψεων: ποιες

είναι πιο αυτόματεςσκέψεις που κάνουν τα παιδιά;

Το ερευνητικό κομμάτι που αφορά τα επίπεδα αισιoδo~ίαςστα παιδιά

,λαμβάνονταςυπόψη τα γνωστικά σχήματα και τις αυτόματεςσκέψεις ,αποσκοπείστο

να εντοπίσει :

3) Ποιά γνωστικά σχήματα συνδέονται με την αισιoδo~ία στα παιδιά; Και

4) Ποιές αυτόματες σκέψεις συνδέονται με την αισιoδo~ία στα παιδιά;

Και τα τέσσερα ερωτήματα αναλύονται παρακάτω λαμβάνοντας υπόψη κάθε

φορά τους παράγοντες: φύλο . ηλικία-τά~η.
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2. Ο στόχοs

Ο βασικός στόχος αυτής της έρευνας. όσον αφορά τον γνωστικό τομέα ήταν να

εντοπίσουμεποιά είναι τα πιο συνηθισμέναγνωστκά σχήματα που συναντάμεσε μη

κλινικό πληθυσμό και ποιες είναι οι πιο συνηθισμένεςαυτόματεςσκέψεις που κάνουν

τα παιδιά.

Έπειτα στοχευουμεστο να προσδιορίσουμετα επίπεδα της αισιοδοςίας , καθώς
επίσης ποιά γνωστικά σχήματα και ποιές αυτόματες σκέψεις συνδέονται με την

αισιοδοςία στα παιδιά.

3. Η μΙθοδοs

Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκεσε σχολεία (δημοτικά και γυμνάσια) της

ευρύτερηςπεριοχήςτης Θεσσαλίας. Η μέθσδσς συμπεριλαμβανειτη χρήση

ερωτηματολογίωντα οποία και αποτέλεσαντα πειραματικάμας εργαλεία.

Τα ερωτηματολόγιαμοιράστηκανστα παιδιά και το κάθε παιδί κλήθηκε να

δηλώσει αυτά που σκέπτεται σημειώνονταςτη δήλωση που αντιστοιχείστις δικές του

σκέψεις. Το δείγμα μας αποτελείταιαπό μη κλινικό πληθυσμό.

Οι προσωπικέςδηλώσεις των παιδιών και οι αυτοαναφορέςτους αποτελούντην

καλύτερη μέθοδο συλλογής πληροφοριώνγια το παιδί! Παράλληλατο ίδιο το παιδί

αποτελεί την πιο αντιπροσωπευτικήκαι πιο αξιόλογη πηγή πληροφοριώνγύρω από τον

εαυτό του.

Το καθένα από τα ερωτηματολόγιααποσκοπούσενα μετρήσει κότι

συγκεκριμένο: 1)ποιά γνωστικά σχήματα διαμορφώνουνσυνήθωςτα παιδιό, 2)το είδος

των αυτόματωνσκέψεων που κάνουν και 3)τα επίπεδα αισιοδοξίας. Και τα τρία

ερωτηματολόγιαπεριέχουνπροσωπικέςδηλώσεις και κλίμακεςγια την σωστή

αυτοαξιολόγηση . Τα ερωτηματολόγια περιγράφονται πιο αναλυτικά στη συνέχεια.

Αναφορικά:

--Για τη μέτρηση της αισισδσ~ίας χρησιμσπσιήθηκε το νέο εργαλείο μέτρησης

και αξιολόγησης των αρνητικών και θετικών προσδοκιών στα παιδιό. Συγκεκριμένα

αναφερόμαστε στο YLOT (the Youth Life Orientation Test).
--Για τη μέτρηση και τον προσδιορισμό των γνωστικών σχημάτων

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που περιλαμβόνει τα 15 γνωστικό σχήματα όπως

τα διετύπωσεο Young.
--Για τη μέτρηση των αυτόματων σκέψεων χρησιμοποιήθηκετο ερωτηματολόγιο

(CATs-the Children's automatics thoughts scale <<Τα επίπεδα των αυτόματων

σκέψεων των παιδιών».
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4. Το δείγμα

Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν279 παιδιά από σχολεία της Θεσσαλίας.

Οι ηλικίες των παιδιών που συμμετείχανστην έρευνα κυμάνθηκαν μεταξύ 9 και 13
ετών (τρίτη δημοτικού έως και πρώτη Γυμνασίου) αγόρια και κορίτσια. Όπως

προαναφέρθηκειο δείγμα αντιστοιχεί σε μη κλινικό πληθυσμό.

Τα παιδιά συμπλήρωσαντα ερωτηματολόγιαμε τον ε~ής τρόπο:

Ατομικά το κάθε παιδί, έπρεπε να αξιολογήσειτον εαυτό του μέσα από τις

κλίμακεςτων δηλώσεων.Έτσι το κάθε παιδί σημείωνε σιην αντίστοιχη κλίμακα η οποία

πρoσδιόρι~εκατά πόσο η κάθε δήλωση ισχύει ή όχι για τον εαυτό του.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογήςδεν υπήρ~αν ιδιαίτερα προβλήματαμε τα

παιδιά όσον αφορά την κατανόηση των περιεχομένωντων ερωτηματολογίων.Ορισμένες

περιπτώσειςπαιδιών της τρίτης και τετάρτηςτάξης διετύπωσανκάποιες απορίες

σχετικά με ορισμένες δηλώσεις. Παράδειγμαδεν γνωρί~ανε τη σημασία του ρήματος

«προσδοκώ».

Από την πλευρά μου προσπάθησανα γίνω όσο το δυνατόν περισσότερο

επε~ηγηματικήαπέναντι στα παιδιά για τη σωστή εφαρμογή των πειραματικών

εργαλείων. Για τη συμπλήρωσητου κάθε ερωτηματολογίου χρειάστηκανκατά μέσο

όρο 20 λεπτά της ώρας. Στις μεγαλύτερεςτά~εις ωοτόσο(lη Γυμνασίου) 10 λεπτά

αρκούσαν.
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5.Περιγραφή των πειραματικών εργαλείων.

Για την δ\ε~αγωγή της έρευνας τα εργαλεια μέτρησης όπως προαναφέραμε

αποτέλεσαν, ερωτηματολόγια δομημένα με προσωπικές δηλώσεις. Τα ερωτηματολόγια

που χρησιμοποιήσαμε περιγραφικά ήταν ως ε~ής:

πρώτο --Young

Αρχικά το ερωτηματολόγιοτων γνωστικώνσχημάτων, έχει στόχο να ανακαλύψει

την ύπαρξη των 15 πρώιμων κλινικών γνωστικώνσχημάτων στα παιδιά. Απαρτίζεται

από 15 δηλώσεις οι οποίες αντιστοιχουνστα 15 κλινικά σχήματα όπως τα πρότεινε ο

Young και αφορούν αρνηηκά περιεχόμεναγύρω από τον εαυτό, τους άλλους και το

μέλλον. Τα παιδιά καλουνταινα αυτoα~ιoλoγήσoυνης δηλώσεις σημειώνονταςσε μία

από ης δύο κλίμακες Διαφωνώ ή Συμφωνώ:

l)Είναι σημαντικόγια μένα να είμαι καλύτερος/ηαπό τους άλλους σε

ό,η κάνω

2)Νομίζω όη κανείς δεν με καταλαβαίνει

3)Οι άλλοι προσπαθουννα με πληγώνουν

4)Οι άνθρωποιπου αγαπώ δεν θα είναι ποτέ δίπλα μου όταν τους χρειαστώ

5)Χρειάζομαιτη βοήθεια άλλων ανθρώπωνγια να επιτυχω

6ΙΜου σuμβαΙνoυνάσχημα πράγματα

7)Κανείς δεν μ'αγαπάει ή νοιάζεται για μένα

8)Είναι πιο σημαντικόνα βάζω ης επιθυμίες και ης ιδέες των άλλων πάνω από

ης δικιές μου

9)Οι άλλοι άνθρωποι είναι καλυτεροιαπό εμένα

lO)Ειμαι πιο σημαVΤ\Kός-ηή ~εxωρ\στός-η από τους άλλους.

11 )Εάν πω τα πράγματα που πραγμαηκά θέλω οι άλλοι θα θυμώσουν ή θα είναι

αντίθετοι

12)Δεν πρέπει να δείχνω τα συναισθήματα μου στους άλλους.

13)Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι γονείς μου σε όη κάνω

14) Δεν είμαι υπευθυνος για όη κάνω ή λέω

15)Ειμα\ αποτυχημένος !η

·-·······---···_·ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ· ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΙψΙIΣ-ΑIΣIΟΔΟΞIΑ·-·-----·.·····---- 73



Δέυτε o-Cat

Το ερωτηματολόγιοπου μετρά τις αυτόματες σκέψεις των παιδιών, απαρτί~εται

από δηλώσεις σι οποίες αντιστοιχούνσε αρνητικέςαυτόματεςσκέψεις_ Το

ερωτηματολόγιοCAT εντoπί~ει ποιές αρνητικές αυτόματες σκέψεις κόνουν συνήθως τα

παιδιά.

Σ.ύμφωνα με το γνωστικό μοντέλο, σι αρνητικές αυτόματες σκέψεις που

σχετίζονται με την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας xωρί~oνται σε τέσσερις κατηγορίες:

l)Αυτόματες σκέψεις που δηλώνουν φυσική απειλή.

2)Αυτόματες σκέψεις που δηλώνουν κοινωνική απειλή ή αρνητική αξιολόγηση.

3)Αυτόματες σκέψεις που δηλώνουν εχθρικότατα.

4)Αυτόματες σκέψεις που δηλώνουν προσωπική αποτυΧία.

Το Cat συμπερtλαμβόνει40 προσωπικέςδηλώσεις που αντιστοιχουνσε

αυτόματεςσκέψεις και με τα τέσσερα προαναφερθένταείδη σκέψεων .Τα παιδιά

έπρεπε να αςιολογήσουντις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό τους σε κλίμακες του

«Ναι» ή του« Όχι». Αν τα παιδιά απαντουσαν«Ναι». περνουσανσιη δευτερη

κλίμακα όπου έπρεπε να σημειώσουνσε μια από τις τρεις κλίμακες 1. Σπάνια 2.
Συχνά 3. Συνέχεια

Το CAT απαρτί~εται από τις εςής προσωπικές δηλώσεις - σκέψεις:

1) Τα παιδιά σκέφτονται ότι είμαι xα~ός

2) Έχω το δικαίωμα να εκδικηθώ αν ο άλλος το αςί~ει

3) Δεν κάνω τίποτα σωσιά

4) Θα πάθω κάποιο ατυχημα

5) Τα άλλα παιδιά είναι xα~ά

6)ΑνησυΧώ ότι θα με κοροϊδέψουν

7)Τρελα(νομαι

8)Τα παιδιά θα γελάσουν με εμένα

9) Θα πεθάνω

10)Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εναντίον μου

ΙlΙΔεν αςί~ω τ(ποια

12)Η μαμά και ο μπαμπάς θα σιεναχωρηθουν

13)Τίποτα δε μετράει για μένα πια

14ΙΘα φανώ ηλ(θιος

15)Δε θα αφήσω κανέναν που με πειρά~ει να ςεφυγει

16ΙΦοβάμαι ότι θα Χάσω ων έλεγχο

ΙΊ)Εγώ φταίω που τα πράγματα πήγαν άσχημα

18)Οι άνθρωποι σκέφτονται άσχημα για μένα

19)Αν κάποιος με πληγώσει έσω το δικαίωμα να τον πληγώσω και εγώ

20ΙΘα πληγωθώ

21 )Φοβάμαι για το τι θα σκεφτουν τα άλλα παιδιά για μένα

22)Μερικοί άνθρωποι αςί~oυν αυτά που παθαίνουν

23Ι'Εχω κάνει τη ~ωή μου Χάλια
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24)Φαίνομαι οαν ηλίθιος

25)Ποτέ δε θα είμαι τόσο καλός όσο οι άλλοι

26)Κάη άσχημο κάτι τρομερό θα συμβεί

27)Πάντα με κατηγορούν για πράγματα που δε φταίω

28)Είμαι μια αποτυΧία

29)Τα άλλα παιδιά κάνουν πλάκα με εμένα

30)Δεν αξί~ει να ~εις

31)Όλοι με κοιτούν επίμονα

32)Φοβάμαι ότι θα γίνω ρε~ίλι

33)Φοβάμαι ότι κάποιος μπορεί να πάθει κακό

34)Ποτέ δε θα ξεπεράσω τα προβλήματά μου

35)Οι άλλοι προσπαθούν πάντα να με μπλέ~oυν

36)Υπάρχει κάτι πολύ στραβό με εμένα

37)Οι άνθρωπο είναι κακοί

38)Μισω τον εαυτό μου

39)Κάτι κακό θα συμβεί σε κάποιον που αγαπω

40)Οι άνθρωποι αξί~ει να τιμωρούνται

Τρίτο -Optimism

Το ερωτηματολόγιοπου χρησιμοποιήθηκεγια τη μέτρηση της παιδικής

αισιoδo~ίας . απαρτίζεται από 16 προσωπικές δηλώσεις. Καλείται Ωs «Το νέο μέτρο

προσδιορισμού των παιδικών προσδοκιών» και υπάρχουν τρεις κλίμακες με τις

οποίες τα παιδιά α~ιoλoγoύν τις προσδοκίες τους:

1) Ισχύει απόλυτα για μένα

2)Ισχύει λίγο /κάπως για μένα

3)Δεν ισχύει καθόλου για μένα

Οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στις προσδοκίες είναι οι ε~ής:

I)Γενικά περιμένω να μου συμβούν περισσότερα καλά πράγματα απ' ότι κακά

2)Όσο και αν προσπαθώ δε θα τα καταφέρω

3)Κάθε μέρα προσδοκώ να περνάω καλά

4)Είμαι τυχερό άτομο

5)Εάν είναι να συμβεί κάτι καλό, οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι αυτό δε

θα συμβεί σε εμένα

6)Όταν δεν είμαι οίγουρος/η για το τι θα συμβεί μετά. συνήθως περιμένω να

είναι κάτι καλό

7)Είμαι πάντα αισιόδοξος/η για το μέλλον μου

8)Συνήθως δεν περιμένω να μου συμβούν καλά πράγματα

9)Τα πράγματα συνήθως πάνε στραβά για μένα
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lO)Συνήθως περιμένω να έχω μto καλή μέρα

11)Όταν τα πράγματα πάνε καλά. περιμένω όη κάτι θα πάει στραβά

12)Είνοι εύκολο για μένα να περνάω καλά

γ 13)Συνήθως δεν περιμένω τα πράγματα να πάνε όπως τα θέλω

14)Μου αρέσει να είμαι ενεργητικός/ή

15)Κάθε μέρα περιμένω ότι θα μου συμβούν κακά πράγματα

16)Όταν τα πράγματα πάνε στραβά. περιμένω ότι θα πάνε καλύτερα

4. Αηοτελέσματα

Τα αποτελέσματατης έρευνας μας αθροίστηκανμε το πρόγραμμαSpss 15.
Αρχικά παρoυσιά~oυμετο μέγεθος του δείγματός μας σε ποσοστά μέσα από έναν

πίνακα συχνοτήτων. Όπως προαναφέρθηκεστην έρευνά μας συμμετείχαν αγόρια ΚΟΙ

κορίτσια ηλικίας από 9 έΩS και 13 ετών.

Πίνακας 1: Ποσοστά παιδιών ανά φύλο

Φ';1.0 F(Συχ Perce
νότπτα) πι (%)

Αγόρι 136 48.7
%

Κορίτσι 141 50.5
%

Σύνολο 277 99.2
%

Αδιευκρίνιστο 2 0.8%
Φύλο*

Σύνολο 279 100"Α>

δείνuατoς

*Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως το συνολικό δείγμα μας είναι 279 παιδιά και δύο

από αυτά δεν σημείωσαντο φύλο τους.
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Πίνακας 2: Ποσοστά παιδιών ανά τάξη

Tά~η F(Σuχνότητα) Percent (%)
Τοίτη 27 9.7 %

Τετάοτη 66 23.7%
Πέμητη 64 22.9%
'EKm 72 25.8%
Πρώτη 50 17.9%

ruuvaaiou
Σύνολο 279 100%

Σχόλιο: Σύμφωνα με τους δύο πίνακες. παρατηρούμεπως το δείγμα μας είναι

ομοιογενές ως προς το φύλο. Ως προς την τά~η τα ποσοστά των παιδιών της Τετάρτης.

Πέμmης.Έκτης και Πρώτης Γυμνασίου κυμαίνονταισε επίπεδα από 17- 26 %
περίπου. Ωστόσο τα παιδιά της τρίτης δημοτικού παρουσιάζουν μια απόκλιση,

αποτελώντας μόλις το 9.7 % του συνολικού δείγματος.

Απαντήσεις ερωτημάτων

1° ερώτημα

Στη συνέχεια παρουσιάζουμετη συχνότητα εμφάνισηςτων γνωστικώνσχημάτων

στα παιδιά! Ποιά γνωστικά σχήματα εμφανίζονταισυνήθως στα παιδιά; Με τον πίνακα

συχνοτήτωνπαρουσιάζουμε και τα 15 γνωστικά σχήματα προκειμένουνα εντοπίσουμε

τη συχνότηταεμφάνισηςτου κάθε σχήματος_ Ο έλεγχος χ2 δεν έδει~ε διαφορές

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια συνήθως

διαμορφώνουντα ίδια γνωστικά σχήματα.

Πίνακας 3: Οι συχνότητεςεμφάνισηςτων 15 wωστικώνσχημάτωνσε όλο το

δείΥμα.
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Δείνμα=279*

F( Συχνότητα) ΡercenΙ(%)

Σ:ύνολο

Σ:Χ""'Ω δείγμaτοs

Διαφωνώ Συμφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ
που

Ωπάντησε(%)

I)Είναι

σημαντικό για

μένα να είμαι

καλύτερος/ η

από τους
47.3% 99.3%

άλλους σε ότι 145 132 52%
κάνω

2)Νομίζω ότι

κανείς δεν με

καταλαβαίνει 196 81 70.3% 29.0% 99.3%

3)01 άλλοι

προσπαθούν να

με πληγώνουν 232 42 83.2% 15.3% 98.2%

4)01 άνθρωποι

που αγαπώ δεν

θα είναι ποτέ

δίπλα μου όταν 235 42 84.2% 15.1% 99.3%
τους χρειαστώ

5)Χρειάζομαlτη

βοήθεια άλλων

ανθρώπωνγια
133 143 47.7% 51.3% 98.9%

να επιτύχω

6)Μου

συμβαίνουν

άσχημα 209 69 74.9% 24.7% 99.6%
πράγματα

7)Κανείς δεν

μ'αγαπάειή 238 31 85.3% 11.1% 96.4%
νοι6ζεται νια
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μένα

8)Είναι πιο

σημαντικό να

βάζω ης

επιθυμίες και

τις ιδέες των
197 78 70,6% 28% 98,6%

άλλων πάνω

από τις δικές

μου

9)Οι άλλοι

άνθρωποι είναι

καλύτεροιαπό
196 78 70,3% 28% 98,2%

εμένα

10)Είμαι πιο

σημαντικός-ηή

ξεχωρισιός-η

από τους 192 80 68,8% 28.7% 97,5%
άλλους_

II)Εάν

πω τα πράγματα

που

πραγματικά

θέλω οι άλλοι
156 122 55.9% 43,7% 99,6%

θα θυμώσουνή

θα είναι

αντίθετοι

12)Δεν

πρέπει να

δείχνω τα

συναισθήματα 145 132 52% 47.3% 99.3%
μου στους

άλλους_
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13)Είναι

σημανnκό να

συμμετέχουν ΟΙ

γονείς μου σε

ότι κάνω 105 172 37,6% 61,6% 99,3%

14) Δεν είμαι

υπεύθυνος για

ότι κάνω ή λέω
206 71 73,8% 25,4% 99,3%

15)Είμαι

αποτυχημένος

/η

246 27 88,2% 9,7% 97,8%

Σύμφωναμε τον παραπάνω πίνακα. παρατηρούμεπως καμία από τις 15
δηλώσεις δεν απαντήθηκεαπό ολόκληροτο δείγμα (lΟΟΟιΌ), Ελάχιστα από τα παιδιά

του συνολικού δείγματος, γιο καθένα από τα 15 γνωστικά σχήματα είτε δεν

απαντούσαν ι είτε δεν δlευκρίνι~αντην απάντησή τους. Ωστόσο τα ποσοστά όλων των

απαντήσεωνκαλύπτουν έναν αντιπροσωπευτικόαριθμό του δείγματόςμας.

Προκειμένουνα απαντησουμεστο ερώτημά μας: Ποια γνωστικά σχηματα

διαμορφώνουνσυνήθωςτα παιδιά, λαμβάνουμευπόψη μας, τον πληθυσμότου

δείγματοςπου απάντησεστην κλίμακα «Συμφωνώ».Παρατηρούμελοιπόν πως

γνωστικά σχηματα των παιδιών με τις μεγαλύτερεςσυχνότητεςεμφάνισηςείναι το

ακόλουθα;

1) Young 1747,3 % «Είναι σημαντικό για μένα να είμαι

καλύτερος/η από τους άλλους σε ότι κάνω!»

2) Υοuπg 5751,3 % <<Χρειάζομαι τη βοήθεια άλλων ανθρώπων για

να επιτύχωl»

3) Young 11743,7% « Εάν πω τα πράγματα που πραγματικά

θέλω οι άλλοι θα θυμώσουν ή θα είναι πραγματικά αντίθετοι!»

4) Υοuπg 12747,3 % <<Δεν πρέπει να δείχνω τα συναισθήματά μου

στους άλλους!»

5) Youπg 13761,6 % «Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι γονείς

μου σε ότι κάνω!»
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άτων στα παιδιά.

.,%

Παρατηρούμε λοιπόν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών θεωρεί πολύ

οημαντικη την βοήθεια και τη στήρι~η των άλλων και ιδιαίτερα των γονιών τους. Και τα

5 αυτά οχήματα εκφράζουν την αντίληψη των παιδιών για τους άλλους, το βασικό

συστατικό τους στοιχείο δηλαδή είναι οι άλλοι. Αυτό φανερώνει την προσκόλληση που

έχουν τα παιδιά με τους Σημαντικούς άλλους, την ανάγκη τους να υπάρχουν στο

κοινωνικό ούνολο υπό την πρoσrασία αυτών αλλά και την ανάγκη τους να είναι

απoδεκroί από τους άλλους.

Το δημοφιλέοτερο γνωστικό σχήμα( young 13) με τη μεγαλύτερη συχνότητα

εμφάνισης. αντανακλά την ανάγκη των παιδιών ,να βρίσκονται κοντά τους οι γονείς

τους κάτι που είναι αναμενόμενο για ης ηλικίες αυτές. Τόσο τα αγόρια όσο και τα

κορίτοια θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεοη στη ~ωή τους. τη ουμβολή των γονιών τους

οε ότι κάνουν. Ειδικά η έναρςη της εφηβείας συνεπάγεται με πολλές αλλαγές στη

συναισθηματική ζωή των παιδιών και η σrάση των γονιών τους σε αυτό το στάδιο ,
θεωρείται κρίσιμη.

Όσον αφορά το σχήμα 1 «είναι σημαντικό για μένα να ~εxωρίζω από τους άλλους!»

τα παιδιά δηλώνουν πως είναι πολύ σημαντικό να ~εxωρίζoυν από τους άλλους και

αυτό εκφράζει μια ανησυΧία για τον εαuτό τους. Πολλές φορές μια τέτοια δήλωοη

αντανακλά την ανάδυση του ανταγωνισμού από πολύ νωρίς στα πλαίσια της σχολικής

τά~ης. Άλλωστε δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως πολλοί γονείς. θέτουν σrα παιδιά
τους όρια αποδοχής. Παράδειγμα με το να τους λένε «Αν γράψεις άριστα θα πάμε

στο λούνα πάρκΗ» ή «Αν βγεις πρώτος θα σου αγοράσω το αγαπημένο σου

παιχνίδι!» . Δηλαδή οι διαδικασίες της καθημερινής-κοινωνικής μάθησης.

(αλληλεπίδραση με τους άλλους) είναι τέτοιες που κατευθύνουν τις αντιλήψεις των
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παιδιών για τον εαυτό τους και τον κόσμο. Θα λέγαμε πως η δήλωση αυτή. αντιστοιχεί

σε σιην ανάγκη του παιδιού να γίνει αποδεκτό. Οι όροι που του θέτουν οι γονείς

του<<Αν βγεις πρώιος ». κάνουν τα παιδιά να πιστεύουν, πως το να ~εxωρίζεις

Kερδί~εις κυρίως την προσοχή και την αποδοχή των άλλων! Έτσι η ανησυΧίατων

παιδιών να ~εxωρί~oυν συνδέεται στενά με την ανησυΧίατους να γίνουν αποδεκτοίκαι

να ~εxωρί~oυνγι' αυτό που είναι.

20 ερώΤ!ΙQa

Μετά τον προσδιορισμό των πιο συνηθισμένων γνωστικών σχημάτων που

εντοπίσαμε στα παιδιά. εδώ αναλύουμε τις αυτόμαιες σκέψεις που συνηθί~Oυν να

κάνουν τα παιδιά. Σύμφωνα με το γνωστικό μοντέλο και όπως προαναφέραμε στο

θεωρηιικό μέρος. αναμένουμε οι συνηθέστερες αυτόματες σκέψεις που κάνουν τα

παιδιά να συνδέονται με το αντίστοιχο περιεχόμενο των δημοφιλέστερων γνωστικών

σχημάτων.

Πίνακας 4: Οι συχνότητες των αυτόματων σκέψεων που κάνουν τα παιδιά

F(συχνότητα) Percent %

Αuτόματες Όχι Ναί Όχι Ναί Ευνολο

σκέψεις δείγματος

ROU
•

αηαvτoσε

1%1
Catl 195 79 69.9% 28.3% 98.2%
Cat2 118 155 42.3% 56.8 97.8%
Cat3 204 74 73.1% 26.5% 99.6%
Cat4 178 98 63.8% 35.1% 98.9%
Cat 5 226 52 81% 18.6% 99.6%
Cat 6 144 133 51.6% 47,7% 99,3%
Cat 7 225 51 80.6% 18.3% 98.9%
Cat8 165 111 59.1% 39.8% 98.9%
Cat 9 235 43 84.2% 15.4% 99,6%
Cat 10 211 66 75.6% 23.7% 99.3%
Cat 11 236 42 84.6% 15.1% 99.6%
Cat 12 141 135 50.5% 48,4% 98.9%
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Cat 13 240 37 86% 13,3% 99.3%
Cat 14 206 73,8 74,4% 25,6% 99,3%
Cat 15 111 165 39.8% 59,1% 98.9%
Cat 16 170 106 60,9% 38% 98.9%
Cat 17 176 101 63,1% 36.2% 99,3%
Cat 18 202 75 72,4% 26,9% 99,3%
Cat 19 140 133 50,2% 47.7% 97,8%
Cat 20 163 115 58,4% 41,2% 99,6%
Cat 21 124 153 44,4% 54,8% 99,3%
Cat 22 120 157 43% 56,3% 99,3%
Cat 23 231 45 82,8% 16,1% 98,9%
Cat 24 188 88 67,4% 31,5% 98,9%
Cat 25 231 46 82,8% 16,5% 99,3%
Cat 26 189 87 67,7% 31,2% 98,9%
Cat 27 152 120 54,5% 43% 97,5%
Cat 28 241 37 86,4% 13,3% 99,6%
Cat 29 192 83 68,6% 29,7% 98,6%
Cat 30 227 47 81,4% 16,8% 98,2%
Cat 31 205 70 73,5% 25,1% 98,6%
Cat 32 154 122 55,2% 43,7% 98,9%
Cat 33 121 153 43,4% 54,8% 98,2%
Cat 34 216 61 77,4% 21,9% 99,3%
Cat 35 195 80 69,9% 28,7% 98,6%
Cat 36 216 56 77,4% 20,1% 97,5%
Cat37 183 90 65,6% 32,3% 97,8%
Cat 38 227 50 81,4% 17,9% 99,3%
Cat39 175 102 62,7% 36,6% 99,3%
Cat 40 45 230 16,1% 82,4% 98,6%

Ραβδόνραμμασυχνοτήτωντων δημοφιλέστερωναυτόματωνσκέψεων που κάνουν

τα παιδιά
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Εχο.!ιασμόs αποτελεσμά.των για τιs αuτόματες σκέψεις·Eυμnεράσματα

Cat 2~ Έχω το δικαίωμανα εκδικηθώ αν ο άλλος το α~ί~ει

Cat 19~ Αν κάποιος με πληγώσει έχω το δικαίωμα να τον πληγώσω και εγώ

Cat 207 Θα πληγωθώ

Cat 21~ Φοβάμαι για το τι θα σκεφτούν τα άλλα παιδιά για μένα

Cat 22~ Μερικοί άνθρωποι α~ί~oυν αυτά που παθαίνουν

Cat 27~ Πάντα με κατηγορούνγια πράγματαπου δε φταίω

Cat 327 Φοβάμαι όl1 θα γίνω ρεζίλι

Cat 33 ~ Φοβάμαι ότι κάποιος μπορεί να πάθει κακό

Cat 40 ~ Οι κακοί άνθρωποι α~ί~ει να τιμωρούνται

Οι σκέψεις που κάνουν συνήθωςτα παιδιά παρατηρούμεπως αντανακλούν

κοινωνική απειλή και φόβο για αρνητική α~ιoλόγησηαπό τους άλλους. Οι Cat 20. Cat
21. Cat27. Cat 32 ανήκουν στην κατηγορίατων σκέψεων που εKφρά~oυν κοινωνική

απειλή και φόβο.

Τα παιδιά αυτά - συμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο- . πιθανόν έχουν βιώσει

απόρριψη ή έντονη αποδοκιμασία από τους τριγύρω τους και συνήθως

xαρακτηρί~oνται από χαμηλή αυτοεκτίμηση . Τα παιδιά αυτά έχουν το φόβο ή την

ανησυχία ότι θα πληγωθούν γιατί πιθανότατα γνωρί~oυν τα συναισθήματα της

απόρριψης. Τα παιδιά φοβούνται τα άσχημα που τους συμβαίνουν. ιδιαίτερα αν

μεγαλώνουν με γονείς που είναι αδιάφοροι ή με τις στάσεις τους τα πληγώνουν. είναι

λογικό να πιστεύουν πως θα πληγωθούν ~ανά.

Οι σκέψεις Cat 2. Catl9. Cat 22 και Cat 40 είναι φανερό πως εκφράζουν

εΧθρικότητααπέναντι σε άλλους. Τα παιδιά πιστεύουνπως η εκδίκιση είναι ένας

τρόπος ώστε να ανταποδώσουμετην απόρριψη ή την αρνητική α~ιoλόγηση που

δεχόμαστεαπό τους άλλους. Ναι μεν τα παιδιά φοβούνται ότι θα πληγωθούναλλά

συγχρόνωςδηλώνουν πως αν αυτό συμβεί θα εκδικηθούν. Αυτές οι δηλώσεις θα

μπορούσαμενα ισχυριστούμεπως αντανακλούντο ανταγωνιστικόκλίμα που επικρατεί

ιδιαίτεραμεταςύ των παιδιών στα σχολεία σήμερα. Οι σκέψεις αυτές αντικρούονται

μετα~ύ τους και αντιπροσωπεύουντο όλα ή το τίποτα. δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση.

Σ.υνδυά~oνταςαυτές τις σκέψεις μεταςιJ τους. αντιλαμβανόμαστεπως τα παιδιά

νιώθουνφόβο και εχρικότητα. Θα λέγαμε πως είναι λογικό τα παιδιά να αισθάνονται

κάποιο φόβο ή ανασφάλειαως προς τις κοινωνικέςτους σχέσεις και αυτό απορρέει από

10 γεγονός ότι προσπαθούννα κοινωνικοποιηθούναλλά είναι δύσκολο να φανταστούμε

πως άτομα αυτής της ηλικίας αισθάνονταιεχθρικότητακαι σκέφτονταιμε τρόπο

εκδικητικό.

Τέλος η σκέψη cat33 εKφρά~ει ευαισθησία και την ανησυχίαπου νιώθουν τα .
παιδιά για τα δικά τους άτομα. Αυτή η ανησυΧία συνδέεται με το άγχος αποχωρισμου.

······-···---·-ΓΝΩΙΤιΚΑ ΙΧΗΜΑΤΑ- ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ-·------·-··-··. 84



Τα μικρότερα παtδιά είναι αναμενόμενο να νιώθουν ανησυχία όταν βρίσκOνταt μακριά

από τη μητέρα τους(νέες καταστάσεις).

Αντίθετα για τα μεγαλύτερα παtδιά , αυτές οι σκέψεις θεωρούνται αποκλίνουσες

και η ανησυχία αυτή που αtσθάνOνται τα παιδιά γtα τους άλλους, αντανακλούν φόβο ο

οποίος όταν γίνει μόνψος φθάνει το άτομο σε έντονη ανησυχία.

A\cnoδo~ia

Πίνακας 5: Μέτρησης της παtδΙKής αtσΙOδOξίας

Όπου Μ.Ο=Μέσος όρος

Όπου Τ.Α=Τυπική απόκλtση

Μεταβλητή Σύνολο Ανόρια Κορίτσια

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α

Αισιοδοξία 38.84 4.58 38.86 4.6 38.8 4.56

Σχόλιο: Ο έλεγχος χ2 δεν έδειξε δtαφoρές: στα επίπεδα αtσΙOδoξίαςως προς το φύλο

και την τάξη.

30 Ερώτημα

Πο\ά γνωστ\κά σχήματα auνδέοvτα\ με την α\(J10δο~iα στα πα\δ\ά:

Πίνακας 6: Αποτελέσματα βιωματικής γραμμικής παλινδρόμησης για τον έλεγχο των

γνωστικών σχημάτων που συνδέονται με την αtσΙOδOξία.

Aνε~άρτητη R' R'adj. Beta Τ

, μεταBλnτίι
Σχήμα 6. Μου .083 .079 -.248 -4,45
συμβαίνουν

άσχπυα πΡάνuατα

ΣΧήμα 4. Οι .129 .122 -.185 -3.29
άνθρωποι που

αγαπώ δεν θα είναι

ποτέ δίπλα μου

όταν τους χοειαστώ
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Σχήμα 8 . Είναι πιο .152 .143 -.128 -2.31
σημαVΤIKό να βάςω

ης επιθυμίες και

ης ιδέες των άλλων

πάνω από τις δικές

UOll

ΣΧήμα 10. Είμαι ,169 .157 ,156 2,82
nlO σημαVΤIKός-η ή

ξεχωρισιός-ηαπό

τους άλλους.

,183 ,168 ,120 2,2

ΣΧήμα 13. Είvoι

σημαντικό να

συμμετέχουν ΟΙ

γονείς μου σε ότι

κάνω

Σχήμα 2. Νομίςω ,194 ,177 -116 -2,01
όη κανείς δεν με

καταλαΒαίνει

Τα 6 γνωστικά σχήματα του πίνακα 6 προβλέπουν το 17,7% της συνολικής

δlΟκύμανσηςτης αισlΟδοξίας.Αυτό σημαίνει δηλαδή πως τα συγκεκριμέναγνωστικά

σχήματα είναι ικανά να προβλέψουντην ωσlOδo~ίασε ένα παιδί στο 17,7%

Ραβδόγραμμαμε τα ποσοστά που εμφανίζονταιτα γνωστικά σχήματα στα

παιδιά.

Στο θεωρηηκό πλαίσlΟ •
μιλήσαμε για τα σχήματα και τη

σημασία τους. Μιλήσαμε επίσης για

τις ιδιότητές τους, όπως ότι τα

σχήματα χωρίςονται σε αυτά που

ερμηνεύουν τον εαυτό μας, αυτά που

ερμηνεύουν το μέλλον και τέλος τον

κόσμο. Τα γνωστικά σχήματα

σύμφωνα με το γνωστικό μοντέλο.

συνδέονται με τα συναισθήματα

καθώς το περιεχόμενο τους καθορίςει

αν τα συναισθήματα θα είναι άσχημα
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ή θετικά. Επομένως η αισιοδοξία είναι ένα συναίσθημα που συνδέεται με

συγκεκριμένα γνωστικά περιεχόμενα.

Από τα πιο συνηθισμένα σχήματα που εμφανίζονται στα παιδιά με βάση το

ραβδόγραμμα των πιο συνηθισμένων γνωστικών σχημάτων, μόνο το σχήμα 13
συνδέεταιμε την αισιοδοξία.Όπως προαναφέρθηκε είναι αποδεκτό πως για τα παιδιά

είναι πολύ σημαντική η στήριξη και η συμμετοχήτων γονιών τους σε ότι κάνουν.

Σύμφωνα με τον πίνακα 6 , παρατηρούμε πως το σχήμα 10 συνδέεται θετικά με

την αισιοδοξία και εκφράζει το πως βλέπουντα παιδιά των εαυτό τους. «~ο Είμαι πιο

σημαντικός-ηή ξεχωριστός-ηαπό τους άλλους». Αυτό σημαίνει πως όταν υπάρχει

αυτό το σχήμα σια παιδιά. τότε τα παιδιά είναι αισιόδοξα και χαρακτηρίζονταιαπό

υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα σχήματα. παρατηρούμεπως συνδέονται αρνητικά με

την αισιοδοξία. αυτό δηλαδή σημαίνει πως τα συγκεκριμένασχήματα όταν υπάρχουν

αντανακλούντην απαισιοδοξία.

Αρχικά το σχήμα 6 είναι ένα σχήμα που εκφράζει αρνητική αντίληψη για τον

εαυτό. Η εμφάνιση αυτού του σχήματος σια παιδιά ερμηνεύει την απαισιοδοξία καθώς

τα παιδιά πισιεύουν πως τους συμβαίνουν άσχημα πράγματα. «Μου συμβαίνουν

άσχημα πράγματα». Το σχήμα 6 χαρακτηριζει μόλις το 24.7% του δείγματοςμας.

Το σχήμα 8 «Είναι πιο σημαντικό να βάζω τις επιθυμίες και τις ιδέες των

άλλων πάνω από τις δικές μου>. εκφράζει το πως αντιλαμβάνεται το παιδί τους άλλους

και η δήλωση ότι είναι σημαντικότεροι οι άλλοι, αντιλαμβανόμαστε πως τα παιδιά που

διακατέχονται από αυτό το σχήμα, υποτιμούν τον εαυτό τους και υπερεκτιμούν τους

άλλους. Επομένως αυτη η δηλωση συνδέεται αρνητικά με την έννοια του εαυτού και τα

παιδιά που το πιστεύουν αυτό τείνουν να γίνουν απαισιόδοξα. Το σχήμα 8
χαρακτηρίζει το 28 % του συνολικού δείγματος.

Το σxiιμα 4 αναπαριστά γνώση για τους άλλους. Τα παιδιά που πιστεύουν ότι

:«Οι άνθρωποι που αγαπώ δεν θα είναι ποτέ δίπλα μου όταν τους χρειασ[ώ».

ερμηνεύουν αρνητικά τους άλλους και εκφράζουν ανησυχία ως προς τη σχέση του με

τους άλλους σιο μέλλον. Η ύπαρ~η του σχήματος 4 αντανακλά συναισθήματα

απαισισδ~ίας. Μόλις το 15.1 % του δειγματός μας συμφώνησε θετικά σιο σχήμα αυτό.

Το σχήμα 2« Νομίζω ότι κανεις δεν με καταλαβαίνει» εκφράζει αρνητική

'{Υώση για τους άλλους όπως και το σχημα 4. Είναι λογικό να αισθάνονταιαπαισιόδοξα

συναισθήματατα παιδιά, όταν πιστεύουν πως κανείς δεν τους καταλαβαίνειόταν

συγχρόνως η πλειοψηφία αυτών δηλώνει πως είναι πολύ σημαντικόνα συμμετέχουνοι

άλλοι σε ότι κάνουν. Το σχήμα 2 αντιπροσωπεύει το 29% του δείγματόςμας.

Συμπερασματικά,σύμφωνα με τα αποτελέσματατα γνωσnκά σχήματα που

συνδέονται αρνητικά με την αισιοδοξία, προβλέπουνδηλαδη την απαισιοδοξία

εμφανίζονταιστο δείγμα μας σε ποσοστά κάτω των 300/0 και αυτό είναι σημαντικό

καθώς το υπόλοιπο ποσοστό των παιδιών τείνουν να είναι αισιόδοξα. Η ύπαρξη στα

παιδιά. των σχημάτων 2.4.6 και 8 προβλέπουν το 17. 7 % της αισισδo~Ιας.
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40 ερώτημα

Ποιέ:ς αυτόματες σκέψεις σuνδέ:ovται με την Ωισιοδοgία στα παιδιά:

Πίνακας 7: Aπoτελέσuατα βημαΤΙKιlς γραμμικής παλινδΡόμησης για τον έλεγχο

των αυτόματων σκέψεων που συνδέονται με την αισιοδοξία

Aνε~άρτητη R' R'B Bet t
υεταBλnτή dl. a

Cat 17. Εγώ ,061 ,057 -,179 -2,84
φταίω που τα

πράγματα πήγαν

ασχημα

Cat 3. Οι ,089 ,082 -,153 -2,5
άλλοι προσπαθούν
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Οι αυτόματες σκέψεις που συνδέονται με την αισιoδo~ία και την προβλέπουν

. έχουν αρνητικό περιεχόμενο και εKφρά~oυν απαισιoδo~ία. Τα παιδιά μέσα από αυτές

τις σκέψεις δηλώνουν αρνητική διάθεση και κριτική για τον εαυτό τους.

Από αυτές τις σκέψεις η σκέψη 33 «Φοβάμαιότι κάποιος μπορεί να πάθει

κακό». παρατηρήθηκεως μια από τις πιο συνηθισμένεςαυτόματεςσκέψεις στον

πίνακα με τις πιο ουνηθισμένεςαυτόματεςσκέψεις και εKφρά~ει την ανησυΧία των

παιδιών για κάποιο από τα δικά τους άτομα, αυτή η σκέψη εKφρά~ει τη γενικότερη

φυmκή απειλή και θεωρείται ως αναμενόμενηκαθώς είναι ουνηθισμένη στα παιδιά. Το

54.8 % του δεΙγματος συμφώνησε με αυτή τη σκέψη.

Η σκέψη 3 «Οι άλλοι προσπαθούν να με πληγώνουν ». εKφρά~ι κοινωνική

απειλή κα εμφανί~εται αρνητικά σε σχέση με την αισιoδo~ία καθώς η ύπαρ~η της.

ερμηνεύει την απαισιoδo~ία.

Η σκέψη 17 «Εγώ φταίω που τα πράγματα πήγαν άσχημα ». συνδέεται με

αρνητική αυτoα~ιoλόγησηκαι προσωπική αποτυΧία. Οι παρουσία αυτών των σκέψεων

. μειώνει την αυτοεκτίμηση και αυ~άνει τα επίπεδα της απαισιoδo~ίας.

Τέλος η σκέψη 38 «μισώ τον εαυτό μου» . σαφώς και εKφρά~ι αρνητική

αυτoα~ιoλόγηση. Είναι λογικό λοιπόν σκέψεις αυτού του περιεχομένου να οδηγούν σε

απαισιoδo~ία. Παρατηρούμε πως στο δείγμα μας οι σκέψεις που εKφρά~oυν

απαισιoδo~ία δεν είναι συνηθισμένες αλλά αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος του

δεΙγματος μας.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα. παρατηρήσαμε πως ο μη κλινικός πληθυσμός

που αποτέλεσε το δείγμα μας. συνηθίζει να διαμορφώνει γνωσιικά περιεχόμενα που

έχουν σΧέση κυρίως με το πως αντιλαμβάνονται τους άλλους και τον εαυτό τους σε

σχέση με τους άλλους. Τα παιδιά θεωρούν πολύ σημαντική την υπoστήpι~η και τη

βοήθεια των άλλων ώστε να τα καταφέρουν. Αυτές οι δηλώσεις αντανακλούν τις στενές

σχέσεις που έχουν διαμορφώσει με τους σημανnκούς άλλους.

Επίσης τα παιδιά θεωρούν πως είναι σημαντικό να ξεχωρίζουν από τους άλλους

γεγονός που φανερώνει το σύγχρονο τρόπο ζωής του ανθρώπου ο οποίος καλλιεργεί τον

ανταγωνισμό ήδη από τα πρώτα χρόνια ζωής. μέσα από το σχολικό περιβάλλον.

Παράλληλα οι συνηθισμένες αυτόματες σκέψεις των παιδιών χρωματίζονται επί

των πλείστων, από περιεΧόμενα που αντιστοιχούν σε κοινωνική απειλή και

εχθρικότητα. Τα παιδιά ανησυχούν για τη στάση των άλλων απέναντί τους «ότι θα

γίνουν ρεζίλι ή ότι δεν θα είναι δίπλα τους κάποιος όταν τον χρειαστούν » . Αυτές οι

αυτόματες σκέψεις είναι αποτέλεσμα των γνωστικών σχημάτων όπου συνδέονται με

αρνητικές αντιλήψεις για τους άλλους. Επίσης τα παιδιά εKφρά~oυν εχθρικότητα. κάτι

που ίσως απορρέει από τον ανταγωνισμό.

Τόσο τα γνωστικά σΧήματα όσο και οι αυτόματες σκέψεις που ενισΧύουν την

απαισιοδοξία. αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του δείγματός μας.

Η σκέψη 33 αντιπροσωπεύειένα μεγάλοτμήμα του δείγματος, είναι από τις πιο

συνηθισμένεςκαι συνδέεται αρνητικά με την αισιoδ~ία. Είναι φυσιολογικόνα

ανησυχούντα παιδιά για κάποιο δικό τους άτομο. ειδικά αυτό που τα φρoντί~ει .
ωστόσο ότα αυτή η ανησυΧία είναι μόνιμη συνδέεται με την εκδήλωση του άγχους

αποχωρισμού.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το πιο συνηθισμένο γνωστικό σΧήμα 13 το οποίο

εκφράζει την ανάγκη των παιδιώννα βρίσκονται οι γονείς τους κοντά τους. Το σΧήμα

αυτό συνδέεται θετικά με την αισιoδo~ία,

Συμπερασματικάαποδεικνύεταιη στενή σχέση που έχουν τα παιδιά με τους γονείς

τους και η ανησυχίατους γι' αυτούς δηλώνει προσωπική ευαισθησίακαι συνδέεται με

το άγχος αποχωρισμού.

Είναι λογικό λοιπόν σε μικρές ηλικίες να εκδηλώνονταισκέψεις ανησυχίαςγια

τους άλλους σε αντίθεση με τις μεγαλύτερεςηλικίες όπου οι σκέψεις ανησυχίαςγια το

αν θα γίνουν ρε~ίλι ή αν θα πάθουν κάτι άσχημο, υποδηλώνειτην πιθανή εκδήλωση

διαταραχώνάγχους.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τελειώνοντας με αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να τονίσω πως οι γνώσεις που

απέκτησα κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής μου με το παρόν θέμα ήταν πολλές και

σημαντικές.

Η έρευνα αυτή με έφερε πολύ κοντά στην αλήθεια των παιδιών και μπορώ να πω

πως πολλά από τα αποτελέσματα με ε~έπλη~αν. Συνήθως οι περισσότεροι αναμένουμε

από τα παιδιά να είναι ευδιάθετα . ~έγνoιαστα και χωρίς ανησυχίες. Όμως εδώ

ανακαλύψαμε πως η αλήθεια διαφέρει κατά πολό. Η αληθεΙΩ κρύβεται στις σκέψεις

των παιδιών και σε αυτές οφείλουμε να εστιά~oυμε την προσΟΧή μας για να

ανακαλύψουμε τις ανησυχίες τους. τους φόβους τους και όλα αυτά που εμείς οι

μεγάλοι δεν μπορούμε η καλύτερα δεν θέλουμε να δούμε! Για τους περισσότερους

ενήλικες ειδικά για ιους γονείς, είναι δύσκολο να αποδεχτούν πως τα παιδιά μπορεί

να σκέπτονται διαστρεβλωμένα ή ότι διακατέχονται από φόβο, ενώ συγχρόνως

παραβλέπουν πως τα δικά τους <<λάθη » κυρίως, οδηγούν τα παιδιά σε λάθος

σκέψεις και λάθος συναισθήματα. Πολλοί δεν γνωρίζουν πως να επικοινωνήσουν με τα

παιδιά. Πολλοί δε γνωρίζουν πως τα παιδιά περιμένουν από αυτούς ένα χαμόγελο το

οποίο τους αρκεί να ~εKινήσoυν με «αισισδo~ία» το τα~ίδι τους στη ζωή. Πολλοί δε

γνωρίζουν πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται ολόκληρο τον κόσμο όπως είναι ο δικός τους

κόσμος7ΤΟ σπίτι τους. Πολλοί αδυνατούν να αντιληφθούν πως ένα χαμογελαστό παιδί.

μπορεί να κάνει διαστρεβλωμένες σκέψεις.

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία άνoι~ε το δρόμο προς τον εντοπισμό όλων

εκείνων των λανθασμένων πεποιθήσεων και σκέψεων που κάνουν τα παιδιά να

υποφέρουν χωρίς να μπορούν να το εκφράσουν. Το μυστικό για να μπούμε στον κόσμο

των παιδιών, είναι να μπορούμε να μιλάμε στη γλώσσα τους, να επικοινωνούμε

ουσιαστικά μαζί τους, λαμβάνοντας υπόψη και την αναπτυ~ιαKή τους πορεία ώστε να

καταλάβουμε πως και τι σκέπτονται. Είναι στο χέρι μας να βοηθήσουμε τα παιδιά να

σκέπτονται θετικά και αισιόδo~α. Η αισισδo~ία είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος ώστε

να μπορούν τα παιδιά να σκέπτονται ευέλικτα και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά

τις Qντί~oες συνθήκες.

Επιλογικά πιστεύω πως μπορούμε να σκεφτούμε θετικά και να είμαστε αισιόδοξοι για

τη βελτίωση των διαδικασιών εντοπισμού και θεραπείας, των διαστρεβλωμένων σκέψεων

και συναισθημάτων στα παιδιά.
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