
Stres - problem współczesnych nastolatków 

 

     Stresu nikt nie jest w stanie uniknąć. Można jednak mieć nad nim kontrolę i zaradzać jego skutkom. 

Pierwszym krokiem do tego, jest poznanie mechanizmów działania stresu, uświadomienie sobie, jakie są 

jego przyczyny, objawy i długotrwałe konsekwencje. Potem można spróbować z nim walczyć.  

     Na początku warto przypomnieć, że pewien poziom stresu jest w życiu niezbędny, ponieważ pobudza 

do działania, sprzyja mobilizacji. Zatem nieprawdą jest, że trzeba go całkowicie i za wszelką cenę 

eliminować. Z drugiej strony nadmierny stres ma działanie paraliżujące - powoduje apatię wynikającą      

z poczucia, że cokolwiek się zrobi - nie polepszy się. Dlatego warto pracować nad eliminowaniem 

niepotrzebnych przyczyn stresu. 

     Wydawać by się mogło, że najbardziej beztroskie życie wiodą obecnie dzieci oraz młodzież, którzy 

nie mają tak wielu obowiązków, a rodzice zapewniają im spokojne bytowanie każdego dnia. Nic bardziej 

mylnego. 

     Tempo życia we współczesnym świecie, chęć dorównania innym, czy inaczej rzecz ujmując - potrzeba 

nieodbiegania od innych, sprawia, że coraz więcej młodych osób jest narażonych na sytuacje stresogenne.  

     Jednym z podstawowych obszarów, w  których młodzież przeżywa sytuacje trudne jest niewątpliwie 

szkoła. Trudności szkolne są najczęściej doświadczanym stresorem w okresie dorastania obok problemów 

osobistych i rodzinnych oraz trudności w relacjach rówieśniczych. Największa część stresorów szkolnych 

dotyczy kwestii związanych z nauką (egzaminy, klasówki, oceny), specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się, a także z brakiem motywacji i zdolności do nauki. Źródłem stresu dla młodych ludzi jest także 

zdemaskowanie ich nieprzygotowania do lekcji oraz spóźnianie się do szkoły. Bardzo silnym stresorem 

jest konieczność repetowania klasy. Źródłem stresu mogą być nadmierne wymagania i oczekiwania, 

związane z realizacją programu szkolnego – i to zarówno ze strony szkoły, jak i rodziny oraz niewłaściwe 

reakcje rodziców na szkolne niepowodzenia dzieci. Stresogenny jest kontakt z nauczycielem, który nie 

lubi swojej pracy, demonstruje swoją władzę, ośmiesza, niesprawiedliwie ocenia, bezdusznie egzekwuje 

wymagania. Źródłem stresu są także relacje z rówieśnikami, które mogą dotyczyć np. niezdrowej 

rywalizacji, wyśmiewania uczniów zdolnych, upokarzania w obecności kolegów. Coraz częściej dają         

o sobie znać różnice społeczne. Zdecydowanie bardziej zestresowane są te dzieci, które odbiegają 

statusem społecznym od pozostałych rówieśników. Źródłem stresu szkolnego jest również zmiana szkoły. 

Każda zmiana może okazać się stresogenna, a co najważniejsze młode osoby silniej niż dorośli je 

przeżywają.  

     Do najczęstszych stresogennych obszarów życia zaliczyć również można: 

1. Życie rodzinne – brak miłości, zrozumienia, oparcia, poczucia bezpieczeństwa, konflikty rodzinne, 

problemy materialne, rywalizacja między rodzeństwem, życie seksualne, rozwód rodziców, śmierć lub 

choroba w rodzinie, powiększenie się rodziny, przeprowadzka, większy zakres obowiązków domowych. 

2. Strefa psychiczna - poczucie winy, kompleks niższości, niewiara w siebie, negatywny obraz samego 

siebie, pesymistyczne usposobienie, neurotyczna osobowość, zawyżone aspiracje, nadmierny 

perfekcjonizm w działaniu, silna potrzeba dominacji, narcyzm, wrogość wobec innych, nowa grupa 

towarzyska, potrzeba szybkiego usamodzielnienia się, brak czasu, pośpiech, nadmierne obciążenie. 

3. Strefa fizyczna - pogorszenie się stanu zdrowia, niesprawność, mankamenty urody (subiektywne 

przekonanie), przybieranie na wadze, brak akceptacji samego siebie, zmiany zachodzące w ciele, burze 

hormonalne, brak lub znaczne ograniczenie dostępu do podstawowych czynników niezbędnych dla 

normalnego funkcjonowania, nadmiar bodźców. 



     Z perspektywy dorosłych wiele z tych sytuacji nie powinno stanowić źródła trudności, ale o tym, czy 

dana sytuacja jest stresująca, decyduje subiektywna ocena osoby, która jej doświadcza. Zbagatelizowanie 

sprawy może prowadzić do rozwoju u młodych ludzi różnych fobii i nerwic, a także prowadzić do 

samobójstw. 

     Jako rodzic: 

 słuchaj uważnie swojego dziecka i kontroluj, czy nie podejmuje zbyt wielu zobowiązań 

(zapisywanie się na zbyt wiele zajęć dodatkowych, zbyt dużo wyjazdów i spotkań towarzyskich); 

 rozwiń swą umiejętność zdrowego radzenia sobie ze stresem i bądź wzorcem; 

 wspieraj zainteresowanie uprawianiem sportu i rozwijaniem przyjaźni (osobistej, nie internetowej); 

 monitoruj, na ile stres wpływa na zdrowie, zachowanie, myśli i uczucia dziecka; najczęstsze reakcje 

na stres to: przyspieszenie oddechu, rozszerzona źrenica, gęsia skórka, suchość w ustach, zaburzenia 

rytmu serca, przyspieszenie akcji serca - wysokie tętno, potliwość, brak apetytu, mimowolne 

oddawanie moczu, pobudzenie emocjonalne, podekscytowanie, obraźliwość, drażliwość, 

poirytowanie, złość, kompulsywne myślenie o problemie, niecierpliwość, obniżenie nastroju, 

poczucie zagrożenia, stan napięcia, płytki, przerywany sen, kłopoty z zaśnięciem, bezsenność, nagłe 

wybuchy gniewu i płaczu, ciągły pośpiech, niepokój ruchowy, wzmożenie niektórych odruchów 

nerwowych (skurcze, tiki), wymioty, zawroty głowy, obgryzanie paznokci, drżenie rąk. 

     Chociaż stres towarzyszy każdemu, to należy nauczyć się jak z nim żyć, aby nie stał się na tyle 

uciążliwy, by nie zdominował całego życia. Jeśli mamy świadomość, że nasze dziecko w większym 

stopniu jest podatne na stres, to wówczas musimy nauczyć je, w jaki sposób przekształcać rzeczywistość, 

aby nie była dla niego tak frustrująca. Długotrwałe lub nasilone działanie stresu może bowiem prowadzić 

do rozregulowania organizmu i psychiki. Konsekwencje stresu mogą ujawniać się w różnych obszarach 

ludzkiego funkcjonowania: 
 

1. Na poziomie psychologicznym i duchowym: 

- nerwice, fobie, depresje, choroby psychiczne, załamanie umysłowe i nerwowe; 

- zmęczenie (w tym przewlekłe), problemy ze snem, zaburzenia koncentracji i przebiegu procesów 

poznawczych; 

- brak satysfakcji życiowej, zanik świata wartości, zwątpienie, myśli samobójcze. 
 

2. Na poziomie społecznym: 

- nadmierna aktywność, zahamowanie aktywności, izolacja społeczna, zachowania antyspołeczne; 

- zachowania hałaśliwe, gwałtowność; 

- wandalizm, przestępczość, wypróbowywanie granic własnych możliwości. 
 

3. Na poziomie zdrowia somatycznego: 

- zawał, choroba niedokrwienna, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu; 

- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, rozstrój żołądka, zaburzenia przemiany materii, wysoki 

poziom cholesterolu we krwi, przyspieszenie procesów miażdżycowych, obniżenie odporności; 

- zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia seksualne, zaburzenia mówienia; 

- astma, alergie, choroby skóry, nowotwory, choroby układu mięśniowo-kostnego, migreny;  

- alkoholizm, lekomania, narkomania. 

 

     Młodzież w lepszy lub gorszy sposób radzi sobie ze stresem, najczęściej niestety ucieka się do agresji, 

używek (alkoholu czy środków psychoaktywnych). Bezpieczną formą ich odstresowania się jest słuchanie 

muzyki, czytanie książek oraz wzmożony wysiłek fizyczny. Często jednak jest tak, że problem ich 

przerasta i nie potrafią sobie sami poradzić, dlatego trzeba im pomóc. Nie chodzi o to, aby wyeliminować 



stres z życia młodego człowieka, ale o to, aby nadać mu właściwe miejsce oraz obniżyć siłę jego 

oddziaływania. Dzieci muszą nauczyć się, jak walczyć z naciskami i w jaki sposób rozwiązywać 

konflikty. Rodzice powinni dążyć do tego, aby nauczyć dzieci większej odporności na stres. 

     Należy: 

 Dopilnować, aby dziecko miało wystarczającą ilość snu. Sen stwarza organizmowi okazję do odnowy 

oraz przywraca równowagę umysłową i czujność. Jeżeli dzieci nie mają wystarczającej ilości snu nie 

dają sobie rady z wymaganiami, jakie są im stawiane. Przesadnie się zamartwiają, szybko popadają 

w stan frustracji, zachowują się agresywnie, krzyczą. 

 Pomagać dziecku utrzymać dobrą kondycję fizyczną. Uprawianie sportu, wysiłek na świeżym 

powietrzu, turystyka, weekendowe wypady za miasto są bezcenne. Niwelują napięcia i przeciążenia 

psychiczne. 

 Nauczyć dziecko sztuki relaksu. Pomocne mogą okazać się techniki relaksacyjne, korzystanie               

z dobrodziejstw łagodnej muzyki czy wieczorne ciepłe kąpiele w ziołach. 

 Wzmocnić u dziecka poczucie własnej wartości. Służą temu pochwały i wszelkie działania, które są 

dostosowane do możliwości dziecka, adekwatne do aktualnych chęci i warunków. Dziecko musi 

wynieść z tych sytuacji wiarę we własne siły oraz przekonanie, że umie, potrafi, da sobie radę. 

 W razie potrzeby skorzystać z pomocy specjalisty – psychologa. 

     Dziecko posiadające zdrowy obraz siebie jest bardziej odporne na nadmierny stres. Szacunek dla 

samego siebie wytwarza poczucie pewności, pomaga dzieciom uwierzyć, że dadzą sobie radę z każdym 

wyzwaniem. Życie znów okaże się pięknie. 
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