
Celem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy 
na temat występowania zjawiska potraumatycznego 
rozwoju u dzieci i młodzieży, mogącego pojawić się 
w odpowiedzi na stres lub uraz psychiczny. W przewa-
żającej części dotychczasowy nurt badań koncentrował 
się na zjawisku rozwoju po traumatycznym doświad-
czeniu u dorosłych, ale ostatnie studia zwracają uwagę 
na ważne znaczenie tego zjawiska u dzieci i młodzieży. 
Przedstawione poniżej badania są próbą usystematyzo-
wania wiedzy na temat korzystnego wpływu potrauma-
tycznego rozwoju na funkcjonowanie dzieci i młodzie-
ży. Temat jest we współczesnej psychologii klinicznej 
i psychiatrii kontrowersyjny, bowiem dotychczasowe 
paradygmaty zakładały obligatoryjnie związek silnego 
urazu psychicznego z zaburzeniami rozwoju emocjo-
nalnego i intelektualnego. Klasyfi kacja ICD-10 zawie-
ra liczne nomotetyczne klasy kategorialne rozpoznań, 
których kryteria zakładają negatywny wpływ urazu 
psychicznego na rozwój psychiki dziecka i dorosłego. 
Tymczasem w pewnych sytuacjach przeżycie trauma-
tyczne może okazać się nieznaczące dla podmiotu lub 
nawet korzystne dla jego rozwoju.

URAZ PSYCHICZNY I JEGO KONSEKWENCJE

Traumatyczne zdarzenie – uraz psychiczny wy-
jaśniane jest jako takie doświadczenie, które znajdu-
je się poza zakresem normalnych przeżyć ludzkich 
i wywołuje znaczące symptomy dystresu u prawie 
każdego człowieka [1]. Tedeschi i Calhoun wskazują, 
że przeżycie zdarzenia traumatycznego wywołuje sze-
reg skutków, wśród których wymienia się trzy konse-
kwencje przeżytej traumy. Są to:
 – przetrwanie (survival) – stan, którego cechą cha-

rakterystyczną jest obniżenie poziomu funkcjo-
nowania w porównaniu do funkcjonowania przed 
traumą,

 – powrót do stanu równowagi (recovery),
 – wzrost i rozwój (thriving, growth) – charakteryzu-

jący się wyższym poziomem funkcjonowania niż 
przed przeżyciem traumatycznym [2].
Według Green, Wilson i Lindy [3] przebieg traumy 

i późniejsza adaptacja uzależnione są od indywidual-
nych cech jednostki oraz również od środowiska, w któ-
rym ma miejsce proces adaptacji potraumatycznej. 
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Z punktu widzenia psychologii rozwoju człowieka sy-
tuacji traumatycznej towarzyszy podwyższone ryzyko 
patologii w rozwoju jednostki, na skutek braku równo-
wagi między wymaganiami w sferze biologicznej, psy-
chologicznej i społecznej, a możliwościami jednostki 
doznającej stresu [4].

Doświadczenie traumy obok zaburzeń psychicz-
nych, może spowodować długotrwałe fi zjologiczne, 
biochemiczne, a nawet anatomiczne zmian w ukła-
dzie nerwowym. Jedną z pierwszych zdiagnozowa-
nych była nerwica pourazowa, zwana fi zjonerwicą, 
opisana przez Abrama Kardinera [5], który zajmo-
wał się badaniem weteranów I wojny światowej. 
Stwierdził on, że gwałtowne reagowanie strachem, 
nadmierna czujność, koszmary senne a także nie-
które dolegliwości psychosomatyczne, wynikają 
z chronicznego pobudzenia autonomicznego układu 
nerwowego. Inni badacze wśród zaburzeń będących 
konsekwencją stresu wymieniają m.in. zakłócenie 
funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-nadner-
cza, dysregulację neuromodulacji opioidowej, wdru-
kowanie i konsolidację traumatycznych wspomnień. 
Wśród biologicznych zaburzeń wymienia się zmiany 
funkcjonowania psychofi zjologicznego (np. nasilo-
ne reakcje odruchowe na bodziec kojarzony z trau-
mą oraz nadwrażliwość na inne, neutralne bodźce), 
zmiany pamięci (amnezje, hiperamnezje), zmiany 
wydzielania neuroprzekaźników (podwyższony po-
ziom wydzielania katecholamin, spadek wydzielania 
serotoniny oraz wzrost wydzielania opiatów pod-
czas kontaktu z bodźcem przypominającym traumę), 
zmiany pamięci (amnezje, hiperamnezje) oraz zmia-
ny neuroanatomiczne [5].

W dziedzinie psychologii i psychiatrii w ciągu 
ostatnich 30 lat wyodrębniony został obszar teorii i ba-
dań w zakresie wpływu szczególnie nasilonego stresu 
na ludzką psychikę. Badacze są zgodni co do tego, iż 
stres traumatyczny wywoływać może głębokie i trwa-
łe zmiany w funkcjonowaniu fi zjologicznym i psy-
chologicznym jednostki go doświadczającej. Istotnym 
momentem w sferze naukowej badań nad konsekwen-
cjami skrajnie urazowych przeżyć było ukazanie się 
w 1980 roku systemu klasyfi kacji i diagnozy zaburzeń 
psychicznych opracowanego przez Amerykańskie To-
warzystwo Psychiatryczne. Do systemu tego wprowa-
dzono wówczas nową jednostkę chorobową określoną 
jako zespół stresu pourazowego (post-traumatic stress 
disorder, PTSD) [5].

Wyróżniono stresory, których doświadczenie 
może prowadzić do PTSD, wśród nich znajdują się: 
agresywny napad, gwałt, walka frontowa, klęski ży-
wiołowe, katastrofy komunikacyjne i przemysłowe 
oraz tzw. man-made disasters czyli bombardowanie, 
obozy koncentracyjne, tortury, terroryzm [5].

Zespołowi stresu pourazowego przypisane są symp-
tomy polegające na:

– ponownym odtwarzaniu traumy, polegającym na 
powracających snach na temat traumy, powtarzają-
cych się natarczywych wspomnieniach (intruzja);

 – objawach psychofi zycznego pobudzenia, takich 
jak: wzmożona czujność, trudności z zasypianiem, 
snem, koncentracją uwagi (pobudzenie);

 – uporczywym unikaniu i zmniejszeniu ogólnej 
reaktywności, objawiającym się unikaniem my-
śli i uczuć związanych z traumą, niemożnością 
przypomnienia sobie ważnego aspektu traumy 
(unikanie) [6].
Doświadczenie zdarzenia traumatycznego wy-

wołuje negatywne konsekwencje zarówno u doro-
słych, jak i u dzieci i młodzieży. Skutki przeżycia 
głębokiego stresu mogą być destrukcyjne dla funk-
cjonowania fi zycznego i psychicznego młodego or-
ganizmu oraz mogą być czynnikiem zaburzającym 
jego prawidłowy rozwój. Stresorami, które mogą 
w najwyższym stopniu wpływać na dalszy rozwój 
są śmierć bliskiej osoby oraz doświadczanie nadużyć 
seksualnych [7]. Im młodszy wiek dziecka, tym bar-
dziej niekorzystne konsekwencje ma dla jego zdro-
wia psychicznego doświadczenie przeżycia trauma-
tycznego zdarzenia [8]. Badania wskazują, że mło-
dzież, która doświadczyła traumy jest w większym 
stopniu narażona na wystąpienie epizodów depresji, 
emocjonalnych zaburzeń po stresie traumatycznym, 
nadużywanie i uzależnienie od substancji [9].

PTSD U DZIECI I MŁODZIEŻY

Co czwarte w grupie dzieci i młodzieży doświad-
cza przeżycia traumatycznego, w wyniku którego 
u części z nich doprowadza to do wystąpienia zespołu 
stresu pourazowego [10]. Rozpowszechnienie zda-
rzeń traumatycznych wśród dzieci i młodzieży wynosi 
od 59% do 70%. Natomiast u 15-25% ujawnia się ze-
spół stresu pourazowego [11]. Sytuacje traumatyczne, 
z jakimi mają do czynienia dzieci i młodzież, to:
 – nadużycie seksualne,
 – przemoc domowa lub w środowisku szkolnym 

bądź innym,
 – udział w katastrofi e lub wypadku,
 – działania wojenne, akty terroru, uchodźstwo,
 – skutki procedur medycznych,
 – tragiczna śmierć kogoś bliskiego,
 – inne niespodziewane wydarzenia wywołujące 

wstrząs i przerażenie [10].
Dzieci i młodzież doświadczające traumy narażo-

ne są na wystąpienie zaburzeń podobnych w charak-
terze, jak dorośli. Może u nich również wystąpić ze-
spół stresu pourazowego o różnym stopniu nasilenia. 
Po upływie około miesiąca czasu od doświadczenia 
traumatycznego można zaobserwować wystąpienie 
u dziecka lub nastolatka zespołu stresu pourazowego. 
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Wystąpienie w dzieciństwie zespołu stresu pourazo-
wego wpływa m.in. na obniżenie wyników w nauce, 
zaburza zdolności poznawcze, sprzyja występowaniu 
depresji, nadużywaniu substancji psychoaktywnych, 
podejmowaniu prób samobójczych. U dorosłych, któ-
rzy w dzieciństwie (do 17 roku życia) doświadczyli 
traumy i wystąpił wtedy u nich zespół stresu poura-
zowego mogą pojawić się zaburzenia lękowe a także 
trudności w budowaniu związków [10].

ZJAWISKO POTRAUMATYCZNEGO 
ROZWOJU

Potraumatyczny rozwój to zjawisko związane 
z przeżyciem zdarzenia traumatycznego oznaczają-
cego poprawę funkcjonowania w stosunku do okre-
su sprzed traumy. Pojęcie to wprowadzone zostało 
przez Tedeschi’ego i Calhouna [12], którzy rozwojem 
potraumatycznym (posttraumatic growth) nazwali 
opisywany przez siebie zespół pozytywnych zmian, 
które pojawiały się u osób po doświadczeniach trau-
matycznych, w wyniku podejmowanych prób pora-
dzenia sobie z nową sytuacją. Rozwój potraumatycz-
ny, określany jest również przy pomocy innych pojęć, 
takich jak: odkrycie znaczenia, rozkwit, wzrost zwią-
zany ze stresem, pozytywne złudzenie, czerpanie siły 
z przeciwności, transformacyjne radzenie sobie, itp. 
Użycie pojęcia rozwoju potraumatycznego oznacza 
odzyskaną równowagę, przejście transformacji i osią-
gnięcie poziomu funkcjonowania wyższego niż przed 
zajściem wydarzenia traumatycznego. Określa się, iż 
o potraumatycznym rozwoju można mówić wówczas, 
kiedy wystąpią cztery elementy [2]:
 – rozwój objawia się w sytuacji poważnego kryzy-

su, a nie w przeżywaniu łagodniejszego stresu;
 – stanowi jednostki towarzyszy ważna zmiana ży-

ciowa, transformacja nie będąca skutkiem błędów 
w postrzeganiu czy interpretowaniu zdarzeń;

 – rozwój doświadczany jest w kategorii wyniku 
określonego postępowania, a nie sposobu;

 – występuje radykalna zmiana podstawowych zało-
żeń co do własnego życia.
Potraumatyczny rozwój jest więc procesem po-

znawczym, w którym ci, którzy doświadczyli trau-
my stosowali pozytywne interpretacje i znaleźli sens 
w traumatycznych wydarzeniach. Rezultatem tego 
procesu jest przywrócenie przedtraumatycznego sche-
matu i pozytywnych zmian w percepcji siebie, rela-
cjach interpersonalnych i fi lozofi i życiowej. Rozwój 
potraumatyczny jak określają Tedeschi i Calhoun [13] 
ma charakter fl uktuacyjny. Oznacza to, iż charaktery-
zuje go niezwykłość i brak możliwości zapobieżenia 
i kontrolowania a jednocześnie skala zagrożenia jest 
na tyle istotna, iż może wywołać szereg nieodwracal-
nych, rewolucyjnych zmian. Trauma dzieli życie jed-

nostki na to przed i po doświadczeniu traumatycznym. 
Osoby przeżywające traumę przenoszą ją na wartość 
pozytywną, mają poczucie zwycięstwa, przetrwania, 
zyskują świadomość zwiększonych umiejętności radze-
nia sobie w życiu i w sytuacji stresowej, stawiają sobie 
nowe wyzwania i cele. Paradoks towarzyszący opiso-
wi rozwoju potraumatycznego można w tym aspekcie 
wyrazić stwierdzeniem, iż strata tworzy coś warto-
ściowego. Jednostki doświadczające traumy z jednej 
strony podkreślają zwiększone poczucie bezradności 
wywołane konfrontacją ze zdarzeniami, których nie 
można kontrolować, ani im zapobiec a które wywołują 
cierpienie, z drugiej zaś stawienie czoła takim doświad-
czeniom daje zwiększone poczucie własnych zdolności 
do przetrwania i zwycięstwa [13].

ROZWÓJ POTRAUMATYCZNY U DZIECI 
I MŁODZIEŻY

U dzieci i młodzieży potraumatyczny rozwój 
defi niuje się podobnie jak u dorosłych. W związku 
z tym, Cohen i Hettler [14] wyrażają pogląd, iż dzieci 
są mniej odporne niż osoby dorosłe, zatem wystąpie-
nie u nich pozytywnych zmian wskutek potrauma-
tycznego rozwoju jest mniej prawdopodobne. Zwłasz-
cza, że słabsze są też ich możliwości poznawcze. 
U dzieci brak jest takich czynników sprzyjających 
rozwojowi po traumie, jak doświadczenie życiowe, 
czy zintegrowana osobowość.

Dostępne jednak badania dotyczące potrauma-
tycznego rozwoju wśród dzieci i młodzieży w więk-
szości potwierdzają tezę, że rozwój po traumatycz-
nych wydarzeniach może mieć miejsce wśród dzieci 
i młodzieży, które były ofi arami terroryzmu [15], 
klęsk żywiołowych [16], wypadków komunikacyj-
nych [17], chorób nowotworowych [18].

Odkrycie pozytywnych zmian koresponduje ze 
stanowiskiem salutogenetycznym Antonovskiego, mó-
wiącym o tym, że stresujące wydarzenia mogą dawać 
jednocześnie negatywne i pozytywne rezultaty [19].

Badania nastolatków, którzy utracili rodziców, 
przeprowadzone przez Sharlene Wolchik i wsp. [20] 
wykazały, że predyktorem rozwoju potraumatyczne-
go były: ocena zagrożenia, aktywne radzenie sobie, 
radzenie sobie oparte na unikaniu oraz poszukiwanie 
wsparcia u osób dorosłych.

Aldridge i Roesch [20] zaobserwowali, że oso-
by – dzieci i młodzież – aktywnie radzące sobie do-
świadczyły znacznie większego rozwoju po wyda-
rzeniu traumatycznym. Ogólnie aktywne radzenie 
sobie i przewartościowanie są powiązane z rozwojem 
potraumatycznym u dzieci i młodzieży, z pewnymi 
jednak wyjątkami – aktywne radzenie sobie może 
okazać się mniej efektywne w radzeniu sobie z nie-
kontrolowanymi stresorami.
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W badaniach naukowców z Uniwersytetu w Tel 
Avivie [19] poświęcono uwagę zależności pomiędzy 
wystąpieniem zespołu stresu pourazowego a rozwo-
jem potraumatycznym. Wyjaśniono, iż rozwój po trau-
mie występuje wówczas, kiedy doszło do przeżycia 
traumatycznego, które skutkowało zespołem stresu 
pourazowego, który zmusił osoby doświadczające go 
do radzenia sobie z jego skutkami. Badacze dodają, 
że potraumatyczny rozwój jest doświadczeniem bo-
lesnym, w związku z tym, iż wywołuje konieczność 
odbudowania schematów dotyczących życia, świata 
i samego siebie. Z tego punktu widzenia wystąpienie 
zespołu stresu pourazowego uznać należy za klucz 
do wystąpienia rozwoju [19]. Jak zauważają Meyer-
son i wsp. [21], wcześniejsza ekspozycja na stresują-
ce wydarzenie może dla młodych ludzi może pomóc 
w wyćwiczeniu strategii radzenia sobie. Salter i Stal-
lard wykazali dodatnią korelację między PTSD a PTG 
[17]. U 42% młodych ludzi, którzy przeżywali potrau-
matyczny rozwój, jednocześnie 37% z nich raportowa-
ło objawy zespołu pourazowego. Większość badań ba-
dało liniową zależność między tymi zmiennymi, jed-
nak w jednym badaniu [21] wykazano, że największy 
poziom potraumatycznego rozwoju wśród młodych 
ludzi wiąże się z umiarkowanym poziomem PTSD. 
Podobne zależności ujawniły wyniki badań Ogińskiej-
-Bulik [22]. Krzywoliniowy związek (odwrócone U) 
sugeruje, że PTSD może utrudniać lub wspomagać 
wystąpienie potraumatycznego rozwoju, w zależności 
od wielkości doświadczonego cierpienia. Pewien po-
ziom cierpienia wydaje się niezbędny do wystąpienia 
procesu potraumatycznego rozwoju, jednak jego zbyt 
wysoki poziom może utrudniać lub wręcz uniemożli-
wiać możliwości rozwoju.

Badania dotyczące roli rodziców i opiekunów 
w rozwijaniu procesu potraumatycznego u dzieci 
i młodzieży są niejednoznaczne. Luthar i wsp. są zda-
nia, że choć z jednej strony wsparcie ze strony rodzica 
mogą służyć jako funkcja ochronna w obliczu trauma-
tycznego wydarzenia, to z drugiej może być to czyn-
nik, który zmniejsza szansę na wystąpienie pozytyw-
nych zmian po traumie [23]. Hafstad, Kilmer i wsp. 
wnioskują, że na adaptację po urazie mogą mieć 
wpływ zachowania rodzicielskie a także inne źródła 
wsparcia w rodzinie dziecka [24]. Oprócz tego Chun 
i Lee [24] wskazują, że zjawisko potraumatycznego 
rozwoju może przejawiać się większym znaczeniem 
więzi rodzinnych. Salmon i Bryant [24] natomiast 
stwierdzili, że rodzice mogą wspomagać proces roz-
woju po traumie poprzez wskazanie dziecku sposo-
bów poradzenia sobie z takim wydarzeniem.

Zależność między wsparciem społecznym a po-
traumatycznym rozwojem u dzieci i młodzieży jest 
zróżnicowana w oparciu o źródła społecznego wspar-
cia. Wolchik i wsp. [20] w wyniku przeprowadzo-
nych długofalowych sześcioletnich badań stwierdzili, 

że znaczenie dla rozwoju po traumie u dzieci i mło-
dzieży ma wsparcie otrzymywane od rodziców/opie-
kunów i innych dorosłych. Również u młodych doro-
słych, którzy mają za sobą doświadczenie przeżycia 
w dzieciństwie poważnej, zagrażającej życiu choroby 
pojawia się aspekt wsparcia bliskich jako ten, który 
wzmacnia rozwój po traumie, promuje lepsze dosto-
sowanie się i tworzenie adaptacyjnego modelu radze-
nia sobie. Ponadto w badaniach potwierdza się teoria, 
iż za wsparciem społecznym idzie wyraźna tendencja 
do dzielenia się własnymi odczuciami, która dalej po-
woduje i sprzyja indywidualnemu porozumiewaniu 
się na drodze do samoodkrywania i ewoluowaniu pro-
cesu poznawczego [23].

O tyle, o ile rozwój potraumatyczny jest dość kon-
trowersyjnym konstruktem wśród dzieci i młodzieży, 
to badania dostępne w literaturze wykazały, że w ob-
liczu negatywnych zdarzeń życiowych w okresie doj-
rzewania i wczesnej dorosłości jednostki są zdolne 
doświadczać pozytywnych jego skutków [14].

PODSUMOWANIE

Badania nad potraumatycznym rozwojem wska-
zują, że dzieci i młodzież są zdolne do doświadczania 
pozytywnych zmian w obliczu negatywnych wydarzeń 
w życiu. Skłania do poszukiwania nowych perspek-
tyw badań, których wyniki pozwolą na formułowa-
nie uogólnionych wniosków i tez. Te z kolei pozwolą 
na opracowanie skutecznych metod i form terapeutycz-
nych mogących wspierać zdrowienie psychiczne i po-
wrót na linię harmonijnego rozwoju u młodego czło-
wieka doświadczonego traumą. Powstaje uzasadnione 
pytanie w jaki sposób oddziaływać na rodzinę nukle-
arną i środowisko społeczne, aby umożliwić dzieciom 
i młodzieży wzrost po traumatycznych wydarzeniach?
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