
 

Wprowadzenie 
 

W ostatnich latach coraz poważniejszym problemem wychowawczym stają się 

ryzykowne zachowania młodych ludzi niosące szereg zagrożeń związanych z ich 

bezpieczeństwem personalnym i rozwojem psychospołecznym. Wiele młodych ludzi 

sięga po alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze czy inne substancje 

psychoaktywne. Pojawiły się również zachowania związane z przyjmowaniem tego 

rodzaju substancji w postaci leków uspokajających i nasennych, środków 

wziewnych, sterydów anabolicznych, dopalaczy (Jędrzejko, Kowalski, 2016), a także 

rożnych połączeń leków lub narkotyków z alkoholem. Wymienione zachowania są  

w literaturze przedmiotu określane „zachowaniami ryzykownymi”, (w przypadku gdy 

akcentowane jest ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia i rozwoju 

psychospołecznego) (Jessor, 1998) lub „zachowaniami problemowymi młodzieży”, 

(kiedy wskazywany jest antynormatywny charakter tego rodzaju zachowań) (Jessor, 

Jessor, 1997). 

W szerokim spektrum rodzaju zachowań ryzykownych, poza „klasycznymi” 

zachowaniami problemowymi młodzieży takimi, jak: picie alkoholu, palenie 

papierosów, używanie narkotyków, ryzykowne kontakty seksualne, ucieczki  

z domu, stosowanie przemocy wobec rówieśników, popełnianie przestępstw  

i wykroczeń pojawiały tzw. nowe zachowania, związane z intensywnym rozwojem 

technologii informacyjnych, a zwłaszcza nadmierne korzystanie z sieci internetowej, 

cyberprzemoc, pornografia internetowa, cyberseks, dostęp do gier hazardowych 

online, gry komputerowe zawierające przemoc (Pyżalski, 2012). Ponadto coraz 

poważniejszym problemem wśród młodzieży stają się próby samobójcze, 

nieumyślne urazy ciała, przestępczość i przemoc rówieśnicza w środowisku 

szkolnym, dręczenia (ang. bullying), przemoc w Internecie (ang. cyberbulling), 

ucieczki z domu i bezdomność, nieosiąganie  potencjalnych sukcesów szkolnych  

i porzucenia szkoły (Grunbaum i wsp., 2003, s. 53; Sarzała, 2017a; 2017b), a także 

różnego rodzaju  przejawy  ryzykownej aktywności seksualnej i związane z tym 

zjawiskiem ciąże nieletnich, czy choroby przenoszone drogą płciową (Dzielska, 

Kowalewska, 2014, s. 141-142. W ostatnich latach do listy zachowań ryzykownych 

dzieci i młodzieży dołączyły też takie zjawiska, jak: zaburzenia w odżywianiu 

(anoreksaja, bulimia), brak dbałości o higienę osobistą i sprawność fizyczną oraz 



 

stan uzębienia (Sarzała, 2017c, Szurowska, 2020). 

Konsekwencje zachowań ryzykownych przejawiają się nie tylko w naruszaniu 

przez młode osoby standardów społecznych obwiązujących w ich grupie wiekowej, 

lecz także niosą ze sobą duże ryzyko poniesienia szkód zdrowotnych  

i rozwojowych mogących doprowadzić do trwałego zaburzenia zdrowia, kariery 

szkolnej lub zawodowej, a w konsekwencji przyczynić się do pogorszenia jakości 

całego życia. Niektórzy badacze tej problematyki zachowania ryzykowne 

umiejscawiają nawet na czele listy pierwotnych czynników ryzyka przedwczesnej 

utraty zdrowia i życia (Wojcieszek, Porzak, 2019, s. 171).  

Pojawienie się zachowań ryzykownych i niebezpieczne ich skutki można  

w znacznym stopniu ograniczyć podejmując wczesne działania o charakterze 

profilaktycznym. Amerykańska agencja Center for Disease Prevention and Control 

(za: Kelley, Schochet, Landry, 2004, s. 27-32) szacuje, że trzy czwarte 

przedwczesnych zgonów wśród nastolatków miało przyczyny, którym można było 

zapobiec. Dotyczy to także innych negatywnych konsekwencji związanych  

z podejmowaniem zachowań ryzykownych, miedzy innymi takich jak: uzależnienia, 

niechciane ciąże, konflikty z prawem, groźne infekcje, urazy itd. Badacze zajmujący 

się tą problematyką podkreślają, że wpływ na występowanie tego rodzaju zachowań 

ma szereg różnego rodzaju czynników między innymi takich, jak: płeć, wiek, 

środowisko rodzinne, relacje z rodzicami i rówieśnikami, poziom wiedzy, potrzeba 

akceptacji czy uwarunkowania osobnicze (Spear, Kulbok, 2001, s. 83). Skuteczność 

profilaktyki zależy zwłaszcza od wykorzystania w praktyce wiedzy naukowej, której 

bardzo ważną jej częścią jest dobre zrozumienie specyfiki i przyczyn zachowań 

ryzykownych występujących zwłaszcza w okresie dojrzewania, zwanego okresem 

adolescencji, stanowiącego czas wzmożonego podejmowania tego rodzaju 

zachowań. Zachodzące w okresie adolescencji zmiany (biologiczne, społeczne, 

psychologiczne) mogą bowiem stymulować typowe dla tego okresu zachowania 

ryzykowne. (por. (Studenski, 2004, Ostaszewski, 2017, Daspe i wsp., 2018; 

Michalczyk, 2018). Większość tego rodzaju zachowań może być związana  

z oceną i obrazem własnej osoby w odniesieniu do grupy rówieśniczej (Szkodny, 

Kaczor-Szkodny, 2018, s. 236). Nie można również zapominać o rosnących 

wymaganiach (stawianych zwłaszcza w tym okresie przez dorosłych) dotyczących 



 

pełnienia ról społecznych czy też osiągania samodzielności przy jednoczesnym 

nieprzywiązywaniu należytej wagi do poważnego traktowania (adolescenta jako 

osoby dorastającej) powodują powstanie u osób w tym wieku dysonansu  

i negatywnych emocji. Nasilająca się potrzeba znalezienia ujścia dla wezbranych 

emocji w wyniku pobudzenia i nagromadzenia energii powoduje, że wzrasta 

prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych, których głównym 

zadaniem jest zwiększenie poczucia osobistej kontroli nad otoczeniem. Określony 

stopień ryzyka, który wpisany jest w kształtowanie własnej tożsamości, staje się 

zatem elementem stylu życia dorastającej młodzieży (Szkodny, Kaczor-Szkodny, 

2018, s. 236-237). Ważną rolę w etiologii zachowań ryzykownych mogą odgrywać 

również takie czynniki jak poziom poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz 

postawy uczniów wobec szkoły. W celu wypracowania skutecznych sposobów 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym należy przede wszystkim poszerzać 

wiedzę o ich etiologii, a zwłaszcza mechanizmach psychospołecznych 

warunkujących tego rodzaju zachowania. Wiele osób dorosłych, obserwując 

zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież, często postrzega je 

bowiem, jako nieprzemyślane występki i nie może zrozumieć powodów tego rodzaju 

zachowań (Dzielska, Kowalewska, 2014, s. 143).  

Podjęta w monografii analiza ma na celu przybliżenie specyfiki zachowań 

ryzykownych, zarówno ich etiologii jak i negatywnych skutków oraz sposobu 

rozumienia tego terminu. Zaprezentowano również dotychczasowe wyniki 

aktualnych badań dotyczących etiologii tego rodzaju zachowań oraz wybrane teorii 

naukowe odnoszące się do tej problematyki. Szczególną uwagę zwrócono na 

predyktory, które intensyfikują prawdopodobieństwo występowania zachowań 

ryzykownych. W niniejszej monografii przedstawione zostały także wyniki badań 

własnych dotyczące poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności i postaw wobec 

szkoły uczniów i uczennic. W badaniach którymi objęto 258 uczniów i 291 uczennic 

w wieku 11-15 lat, skoncentrowano się na ustaleniu różnic zachodzących  

w poczuciu bezpieczeństwa, odpowiedzialności i postaw wymienionych 

respondentów wobec szkoły. Problematyka ta była bowiem dotychczas  

w niewystarczającym stopniu przedmiotem badań naukowych.  

Efektem analizy problematyki podjętej jest wskazanie czynników, mogących 



 

skutecznie neutralizować negatywne działanie ryzyka, a także zwiększać poczucie 

bezpieczeństwa i ogólną odporność nastolatków na tego rodzaju zachowania. 

Uwzględnienie tego rodzaju wiedzy, w konstruowaniu programów profilaktycznych, 

może przynieść młodemu pokoleniu wymierne korzyści zdrowotne i społeczne. 

Struktura i objętość monografii jest próbą syntetycznego przybliżenia czytelnikowi 

najistotniejszych aspektów problematyki dotyczącej zachowań ryzykownych  

i zainspirowania do dalszych dociekań naukowych w obszarze zasygnalizowanych 

problemów badawczych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


