
 

LĘKI DZIECI I MŁODZIEŻY.  Mechanizmy obrony przed lękiem  

Lęk jest odczuwany przez daną osobę jako coś przykrego, w związku z czym dąży ona do 

uwolnienia się od niego. Istnieje bardzo wiele sposobów obrony przed lękiem, rozumianych 

jako pewną nawykową formę radzenia sobie z tym nieprzyjemnym stanem psychicznym. K. 

Horney uważa, że ludzie stosują najczęściej następujące techniki obrony przed lękiem:  

1) Racjonalizacje, kiedy człowiek broniąc się przed lękiem wynajduje nieświadomie jakieś 

racjonalne powody, tłumaczące w jego oczach lęk o siebie, drogie osoby lub wartości. 

Racjonalizacje zmniejszają poczucie bezradności, gdyż w momencie przekształcenia lęku 

wewnętrznego w lęk przed czymś z zewnątrz jednostka może podjąć walkę z zagrożeniem;  

2) Zaprzeczanie istnieniu lęków czyli usuwanie lęku ze świadomości, wypieranie, tłumienie. 

W wyniku tego lęk wyraża się za pomocą innych reakcji organizmu, pozornie nie mających 

nic wspólnego  z lękiem, np. dreszcze, pocenie się, duszności, gwałtowne bicie serca, 

wymioty, biegunka;  

3) Stosowanie środków odurzających, zmniejszających napięcie lękowe, np. alkohol, 

narkotyki, ale też nadmiar snu, obciążanie się pracą, działalność społeczna;  

4) Unikanie myśli, uczuć, bodźców, które wyzwalają reakcje lękowe. Unikanie może 

przebierać dwie formy: po pierwsze unikanie wykonywania jakiejś czynności, która wyzwala 

reakcje lękowe, kierując się jakimiś innymi powodami niż chęcią uniknięcia lęku, a po drugie 

ujawnianie reakcji zahamowania - polega ona na niemożności myślenia o czymś lub 

wykonywania czegoś,  co mogłoby wyzwalać lęk.  

J. Ranschburg łączy rodzaje lęku oraz mechanizmy obrony przed nim z fazami 

rozwoju dziecka  i według kolejności pojawiania się wyróżnia trzy sposoby:  

1) Ucieczka – polega na oddalaniu się od obiektu budzącego lęk, odwracaniu głowy, 

odwracaniu się tyłem, przytulaniu się do matki, kryciu się w jej ramionach;  

2) Racjonalizacja – dziecko tłumaczy sobie pozorność rzekomo groźnych sytuacji, 

wynajduje  ich pozytywne aspekty. Z czasem racjonalizacja może przerodzić się w prawdziwe 

zainteresowanie;  

3) Projekcja – polega na tłumaczeniu postawy uciekającej inną przyczyną, 

akceptowaną przez środowisko.  

  

I. Obuchowska uważa, że dzieci obniżają napięcie lękowe poprzez konkretyzację lęku, 

polegającą  na ukonkretnieniu w przedmiocie lęku bezprzedmiotowego lub powiązaniu go  

z przypadkową sytuacją.  

  



Według B. Weinera uczniowie dotknięci lękiem przed niepowodzeniem stosują 

równocześnie dwie formy obrony przed nim.   

  W pewnych sytuacjach lęk występuje u każdego człowieka. Jednak u niektórych 

jednostek staje się on na tyle kłopotliwy i uciążliwy, że oprócz posługiwania się 

mechanizmami obronnymi jako sposobami radzenia sobie z przykrym lękiem może to 

doprowadzić do zaburzeń lękowych, które w konsekwencji nie pozwalają na prawidłowe 

funkcjonowanie.  

  

Źródło: materiały szkoleniowe Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU- MACH; Dr Maria 

Jankowska „Źródła, uwarunkowania i rodzaje lęku u dzieci i młodzieży w aspekcie 

rozwojowym”.  

  


