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STRESZCZENIE 

 

Praca zawodowa stanowi w życiu człowieka jedną z ważniejszych czynności mającej 

związek z jego egzystencją. Praca pracownika socjalnego polega przede wszystkim na kontak-

cie z klientem, który realizując usługę pracy socjalnej jest narażony na działanie różnych czyn-

ników stresogennych, związanych z opieką, wsparciem, ochroną i ratowaniem życia ludzkiego. 

Jednym z najgroźniejszych skutków stresu w pracy jest „zespół wypalenia zawodowego”, mo-

gący w konsekwencji doprowadzić do przedmiotowego traktowania podopiecznych a nawet 

porzucenia zawodu. Głównym celem niniejszej pracy jest analiza zjawiska wypalenia zawodo-

wego w kontekście uwarunkowań indywidualnych, interpersonalnych i organizacyjnych wśród 

pracowników socjalnych pracujących z rodziną. 

 Badanie zostało przeprowadzone wśród 150 pracowników socjalnych, zatrudnio-

nych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie podkarpackim. 

Udział osób uczestniczących w badaniu był dobrowolny a respondenci zostali zapoznani z ce-

lem i procedurą badania. Wszystkie osoby z badanej grupy zostały poproszone o wypełnienie 

autorskiego kwestionariusza, kwestionariusza wypalenia zawodowego - Maslach Burnout 

Inventory (MBI) oraz kwestionariusza Wzorca Zachowań i Przeżyć Związanych z Pracą 

(AVEM). 

 Całościowo kwestionariusz został tak skonstruowany, aby zdiagnozować zjawisko 

wypalenia zawodowego w badanym środowisku. Podstawowe problemy badawcze dotyczą ko-

relacji wypalenia zawodowego i cech psychospołecznych pracowników socjalnych,  jego struk-

tury oraz wzorców zachowań, związanych z wykonywaną pracą. Uzyskane wyniki z badań 

wskazują na niektóre zależności, występujące pomiędzy zespołem wypalenia zawodowego a 

czynnikami socjodemograficznymi, np. indywidualnymi odczuciami, interpersonalnymi rela-

cjami, czynnikami organizacyjnymi, itp. Wskazano również na zależność między wypaleniem 

zawodowym a cechami osobowościowymi badanych.  

 

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, pracownik socjalny, praca socjalna 
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ABSTRACT 

 

Professional work is one of the most important activities in human life related to his 

existence. The work of a social worker is primarily based on contact with the client, and while 

providing a social work service, he or she is exposed to various stress factors related to the care, 

support, protection and saving of human life. One of the most dangerous consequences of this 

stress at work is the "burnout syndrome", which may consequently lead to the treatment of 

people in a given way and even to abandon the profession. 

The main goal of this work is to analyze the phenomenon of occupational burnout in 

the context of individual, interpersonal and organizational conditions among social workers 

working with the family. The survey was conducted among 150 people: social workers, 

working in organizational units of social assistance in the Podkarpackie Province. The partici-

pation of people participating in the study was voluntary and the people were acquainted with 

the purpose and procedure of the study. 

All survey participants were asked to complete copyright questionnaire – professional 

burnout questionnaire - Maslach Burnout Inventory (MBI) and Work Related Behavior and 

Experiance Pattern questionnaire – (AVEM). The whole questionnaire was designed to re-

cognize professional burnout in selected research group. The main issues addressed in the qu-

estionnaire were: causes of professional burnout, its structure and patterns of behaviour asso-

ciated with their work. 

The results do not explain all the assumptions of the variables, but: the relationships 

between vocational burnout syndrome and socio-demographic factors are scarce. The ratio of 

professional burnout syndrome and its areas has been associated with individual and interper-

sonal feelings as well as with organizational factors. Correlations between burnout syndrome 

and personality characteristics could also be noticed. A higher level of burnout syndrome was 

found among participants with small professional involvement, low mental toughness and low 

emotional attitude towards work. 

 

 

 

Keywords:  burnout syndrome, social worker, social work 
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WSTĘP 

Jedną z najważniejszych form aktywności człowieka jest praca, która odgrywa ważną 

rolę w życiu codziennym i tworzy podstawę życia społecznego. Praca daje  możliwość uczenia 

się nowych umiejętności, stwarza warunki do nawiązywania przyjaźni, dostarcza poczucia bez-

pieczeństwa. Praca to także, a niekiedy najczęściej, źródło utrzymania siebie i swojej rodziny. 

Jednak dla wielu ludzi praca to również źródło stresu, którego skutki są niekorzystne nie tylko 

dla  instytucji, która zatrudnia pracownika i dla klienta/petenta – odbiorcy usług (świadczeń), 

ale także – a może przede wszystkim – dla samego pracownika, który wykonuje swoją pracę.  

Praca socjalna – jako szczególny rodzaj pracy, określany także terminem „profesja” 

zamiast „zawód” – polega na stałym, intensywnym obcowaniu z innymi ludźmi, angażowaniu 

się w ich problemy społeczne, psychologiczne i fizyczne. Codzienne kontaktowanie się z oso-

bami nieradzącymi sobie z trudnościami życiowymi jest często obciążające, co w rezultacie 

może prowadzić do różnych negatywnych konsekwencji. Pracownicy socjalni,  coraz mniej 

zadowoleni z wykonywanej pracy, wyczerpują własne siły (zwłaszcza psychiczne) i  „kumu-

lują” w sobie stres, z którym nie zawsze sami potrafią sobie poradzić. W ten sposób coraz bar-

dziej oddalają się od osób, z którymi pracują. Skutkiem takiego długotrwałego stresu i niesku-

tecznego radzenia sobie z przeciążeniami zawodowymi jest zespół wypalenia zawodowego. 

Wypalenie zawodowe to zjawisko przynoszące negatywne skutki samym pracowni-

kom, podopiecznym jak i pracodawcom. Dla pracownika socjalnego są to najczęściej „koszty” 

psychologiczne, np. brak chęci do pracy, poczucie niezadowolenia, zmęczenie pracą, rutynowe 

obsługiwanie klientów, brak zainteresowania ich konkretnymi problemami życiowymi. Nato-

miast pracodawca również ponosi „koszty”, np. ciągła nieobecność pracownika, niska wydaj-

ność w pracy, niewłaściwe wykorzystywanie czasu w pracy przez pracownika. 

W niniejszej pracy, zatytułowanej „Zespół wypalenia zawodowego jako współczesny 

problem społeczny pracowników socjalnych w kontekście pracy z rodziną”, w oparciu o litera-

turę przedmiotu i uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań, zanalizowano zależności przy-

czynowo-skutkowe wypalenia zawodowego wśród specyficznej grupy pracowników, w szcze-

gólny sposób narażonych na ten syndrom. Wybór tematu został podyktowany głównie wła-

snym, ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w pomocy społecznej, teoretycznymi po-

szukiwaniami naukowymi w tym względzie, ukończonymi studiami, szkoleniami i kursami z 

zakresu pomocy społecznej oraz prowadzonymi zajęciami ze studentami pracy socjalnej. Warto 

w tym miejscu zauważyć, że temat wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych nie 

jest dostatecznie rozpoznany w literaturze przedmiotu. Autorzy często poruszają zagadnienia 
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związane z zadaniami pracowników socjalnych, problemami społecznymi czy też formami 

działań w pracy socjalnej, natomiast bardzo rzadko można znaleźć publikacje, w których po-

dejmuje się problem wypalenia zawodowego w kontekście indywidualnych, interpersonalnych 

i organizacyjnych uwarunkowań.  

Praca składa się z pięciu rozdziałów, poprzedzonych wykazem skrótów, streszcze-

niami w języku polskim i angielskim oraz wstępem, a zwieńczonych zakończeniem, bibliogra-

fią, spisami tabel, wykresów, rycin (rysunków) i załącznikami, na które składają  kwestionariu-

sze badawcze, klucz do kwestionariusza AVEM i wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej obję-

tych badaniami. Rozdział pierwszy zatytułowany „Wokół pojęcia «zespół wypalenia zawodo-

wego»” ma charakter teoretycznych analiz nad podstawowymi terminami, wokół których będą 

się koncentrować dalsze poszukiwania badawcze. Zwrócono w nim uwagę na historyczne po-

strzeganie pojęcia „wypalenie zawodowe”; różnorakie ujęcia definicyjne tego problemu; kon-

cepcje stresu zawodowego; przyczyny powstawania i objawy „zespołu wypalenia zawodo-

wego” oraz mechanizmy obronne w sytuacjach stresowych. W drugim rozdziale pracy sku-

piono się na analizie zespołu wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych w spe-

cyfice wykonywanego zawodu i uwarunkowaniach stresogennych oraz możliwości przeciw-

działaniu temu zjawisku. Trzeci  rozdział pracy pt. „Konteksty pracy pracownika socjalnego z 

rodziną” wskazuje uprawnienia i obowiązki pracownika socjalnego w świetle ustawodawstwa, 

umiejętności i trudności w pracy socjalnej oraz role zawodowe, jakie często musi pełnić pra-

cownik socjalny. Rozdział czwarty ma charakter metodologiczny i zamieszczono w nim infor-

macje, niezbędne w realizacji prac naukowych. Zwrócono uwagę na: cel i przedmiot badań; 

podstawowy problem badawczy i problematykę szczegółową; tzw. „warsztat” naukowy, nie-

zbędny w poszukiwaniach badawczych; postawiono hipotezy badawcze; zaprezentowano me-

tody i narzędzia badawcze; scharakteryzowano teren badawczy i badaną populację oraz opisano 

przeprowadzone badania. W końcowym, piątym rozdziale dysertacji przeprowadzono analizę i 

interpretację wyników badań własnych. Zweryfikowano hipotezy badawcze oraz opisano za-

leżności przyczynowo-skutkowe między „wypaleniem zawodowym” a niektórymi zmiennymi, 

typem zachowań i cechami osobowościowymi. Wnioski z przeprowadzonych badań i na ich 

podstawie oraz w oparciu o literaturę przedmiotu autorskie sugestie zamieszczono w zakończe-

niu pracy. 
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ROZDZIAŁ  I. WOKÓŁ POJĘCIA „ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO“ 

  

Wypalenie zawodowe jest jedną z wielu możliwych reakcji organizmu na chroniczny 

stres związany z pracą w zawodach, których wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludźmi i zaan-

gażowanie emocjonalne w ich problemy. Do nich zalicza się m.in.: pielęgniarki, lekarzy, nau-

czycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, pracowników socjalnych, kurato-

rów sądowych, księży i osoby zajmujące się szeroko rozumianą pomocą drugiemu człowie-

kowi.  

1.1 „Zespół wypalenia zawodowego“ w ujęciu historycznym  

Termin „wypalenie” znany w języku angielskim jako „burnout” został po raz w hi-

storii użyty przez znanego pisarza Grahama Greena w 1961 roku w opowiadaniu fabularnym 

zatytułowanym A Burnout Case. W tym opowiadaniu opisuje życiowe losy młodego, pełnego 

nadziei architekta, który rozpoczyna swoją życiową podróż z wielkimi oczekiwaniami. Stop-

niowo traci złudzenia i w końcu, zniesmaczony absurdem życia towarzyskiego, porzuca pracę 

i udaje się do afrykańskiej dżungli. Na początku wypalenie, jako słowo należące do języka 

potocznego i przypisywane częściej psychologii ludowej niż naukowej, nie było traktowane 

poważnie. Lekceważenie terminu powodowało odsunięcie uwagi od tego istotnego problemu. 

W niektórych środowiskach zawodowych stało się wręcz tematem tabu. Posługiwanie się nim 

oznaczałoby akceptację faktu, że profesjonaliści postępują czasem niezgodnie z przyjętymi 

standardami czyli "nieprofesjonalnie". Dlatego też najczęściej zaprzeczano istnieniu wypale-

nia, a jeśli uznawano jego istnienie to przypisywano je osobom o wyraźnie zaburzonej psychice. 

Termin „wypalenie” w psychologii został po raz pierwszy użyty przez psychoanali-

tyka Henrycha Freudenbergera w 1974 roku i nie jest wykluczone, że najprawdopodobniej za-

inspirował go Graham Green. Według Freudenbergera wypalenie było stanem wyczerpania ze 

spadkiem osobistej pomysłowości, co jest odpowiedzią na emocjonalne przeciążenie pracą, 

które występuje w zawodach eksponowanych emocjonalnie. alkoholizm, zażywanie narkoty-

ków i nasilone myśli samobójcze. Zaburzenia te zostały później zidentyfikowane w konkret-

nych przypadkach jako patologiczna reakcja na stresujące zatrudnienie. Wstępne badania do-

tyczyły syndromu stresu związanego z niektórymi zawodami, badaniem braku ergonomii, m.in. 

optymalnie dogodne warunki pracy, przepracowanie, a także prace o wysokim poziomie ryzyka 

i stresu. (Freundeberger, 1977, Visiniti, 1996). 

Freudenberger przedstawiał idealistycznie nastawionych młodych ludzi, którzy pra-

cowali charytatywnie w ośrodku dla narkomanów. Zajęcie to było nad wyraz wyczerpujące. 
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Pomimo entuzjazmu i zaangażowania nie udawało się im osiągnąć zamierzonych celów w 

pracy z klientami. Pracując w tym samym ośrodku, Freudenberger zaobserwował u nich stop-

niową, ale dość szybką utratę energii i malejące zaangażowanie w pracę. Wydawało się, że 

wolontariusze otrzymywali za mało nagród w stosunku do wkładanego w pracę wysiłku. 

Niemal jednocześnie z Freudenbergerem badania nad wypaleniem prowadziła Chri-

stina Maslach - psycholog socjalny, która badała sposób radzenia sobie z emocjami w miejscu 

pracy. Maslach przeprowadziła wywiady z setkami osób pracujących w służbie zdrowia, z któ-

rych wynikało, że emocje towarzyszące kontaktom zawodowym z ludźmi cierpiącymi mogą 

być źródłem bardzo silnych, czasem wręcz obezwładniających napięć emocjonalnych. Te chro-

niczne napięcia powodowały, że osoby początkowo zaangażowane w swoją pracę, czuły się 

emocjonalnie wyczerpane i wyzute z wszelkich uczuć (Maslach, 2000). Kolejne badania wy-

kazały, że podobne zjawisko zwane potocznie wypaleniem dotyczy również wielu innych za-

wodów, w których niezbędne są opiekuńcze relacje między osobą udzielającą pomocy i osobą 

otrzymującą pomoc. Maslach opisała swoje spostrzeżenia w opublikowanym w 1976 roku ar-

tykule pod tytułem "Burned out". 

Obciążające relacje pomocy mogą występować także w niektórych sytuacjach poza-

zawodowych. Bliski, emocjonalny kontakt rozwija się również, gdy osoba wspierająca udziela 

pomocy jako wolontariusz lub gdy opiekuje się niepełnosprawnym lub przewlekle chorym 

członkiem rodziny. Mówimy wtedy o wypaleniu rodzicielskim, małżeńskim, opiekuńczym 

(choć te określenia nie są jeszcze tak popularne jak wypalenie zawodowe). 

W latach 80. prace nad wypaleniem przesunęły się w kierunku systematycznych ba-

dań empirycznych na dużych populacjach. Do badań zaczęto wykorzystywać specjalnie opra-

cowane kwestionariusze. Wśród nich najlepszymi właściwościami psychometrycznymi charak-

teryzuje się skala Maslach Burnout Inventory (MBI) skonstruowana przez Christinę Maslach i 

jej współpracowniczkę Susan Jackson, którą do dnia dzisiejszego najchętniej posługują się 

osoby badające zjawisko wypalenia. Istotę wypalenia zawodowego najpełniej wyjaśnia trójwy-

miarowa teoria wypalenia Christiny Maslach. W jej definicji wypalenie zawodowe określane 

jest jako "zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań 

osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony spo-

sób". Definicja ta sugeruje, że do opisu zjawiska niezbędne będzie scharakteryzowanie trzech 

elementów składowych wypalenia zawodowego. 

Wyczerpanie emocjonalne (emotional exhaustion) objawia się zniechęceniem do 

pracy, coraz mniejszym zainteresowaniem sprawami zawodowymi, obniżoną aktywnością, pe-

symizmem, stałym napięciem psychofizycznym, drażliwością, ale także zmianami 



11 
 

somatycznymi - chronicznym zmęczeniem, bólami głowy, bezsennością, zaburzeniami ga-

strycznymi, częstymi przeziębieniami itp.  

Depersonalizacja (depersonalization) związana jest z obojętnością i dystansowaniem 

się wobec problemów klienta, powierzchownością, skróceniem czasu i sformalizowaniem kon-

taktów, cynizmem, obwinianiem klientów za niepowodzenia w pracy. Formy depersonalizacji 

uzależnione są od rodzaju aktywności zawodowej pracownika. W przypadku nauczycieli bę-

dzie ona polegała np. na zwracaniu się do uczniów po nazwisku lub numerze z dziennika, sto-

sowaniu wobec nich niewybrednych epitetów; w przypadku lekarzy ? na stawianiu szybkiej, 

mechanicznej diagnozy, traktowaniu pacjentów jako "jednostek chorobowych"; w przypadku 

pracowników socjalnych - na świadomym niedostrzeganiu realnych potrzeb podopiecznych; w 

przypadku psychologów - na skracaniu czasu kontaktu czy braku zaangażowania w autentyczny 

kontakt z klientem. Depersonalizacja czyli odczłowieczenie lub jeszcze inaczej uprzedmioto-

wienie, jest próbą zwiększenia psychicznego dystansu wobec osoby, z którą się pracuje. Sym-

boliczne odebranie klientowi człowieczeństwa i traktowanie go jako "przypadku" pozwala na 

mniejsze zaangażowanie się w relacje z drugim człowiekiem. Może więc być świadomą lub 

nieuświadomioną formą ochrony siebie przed dalszym eksploatowaniem poważnie uszczuplo-

nych już zasobów emocjonalnych. 

Obniżone poczucie dokonań osobistych (reduced personal accomplishment) jest ten-

dencją do widzenia swojej pracy z klientami w negatywnym świetle. Objawia się to niezado-

woleniem z osiągnięć w pracy, przeświadczeniem o braku kompetencji, utratą wiary we własne 

możliwości, poczuciem niezrozumienia ze strony przełożonych, stopniową utratą zdolności do 

rozwiązywania pojawiających się problemów i niemożnością przystosowania się do trudnych 

warunków zawodowych. W relacji z ludźmi może ono przyjmować skrajne formy zachowań 

agresywnych (np. agresja werbalna), jak i ucieczkowych (absencja w pracy). Symptomy te two-

rzą samonapędzający się mechanizm. Pracownik, który czuje się zmęczony, mniej angażuje się 

w realizację zadań zawodowych, jego praca coraz częściej oceniana jest negatywnie, sam rów-

nież nie jest zadowolony z jej efektów, poszukuje źródeł takiego stanu rzeczy i bardzo często 

uznaje, że brakuje mu kompetencji, wiedzy, umiejętności, aby radzić sobie z trudnymi sytua-

cjami w pracy, a nawet - by wykonywać swój zawód i z przerażeniem myśli o kolejnym dniu, 

w którym musi udać się do pracy.  

Obecność trzech występujących w charakterystycznym układzie elementów składo-

wych wypalenia, jest cechą odróżniającą syndrom wypalenia od innych następstw stresu zawo-

dowego. 
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1.2 Próba zdefiniowania pojęcia „Zespół wypalenia zawodowego” 

Jakkolwiek o zjawisku stresu wiadomo niemal wszystko, zważywszy na fakt, iż ba-

dania jego istoty trwają już niemal od stulecia (np. Selye, 1936; Reykowski, 1966; Cox, Laza-

rus, Folkman, 1984; Griffiths, Rial-Gonzalez, 2006), o tyle jedno z jego drastycznych konse-

kwencji, wypalenie zawodowe, uznane przez pionierkę i czołową badaczkę fenomenu, Chri-

stinę Maslach, za największe zagrożenie, z którym muszą zmierzyć się osoby aktywne zawo-

dowo, wciąż w dużej mierze pozostaje wieloznaczne (Maslach, 1982, 2011). Już od lat siedem-

dziesiątych ubiegłego stulecia trwają badania nad jego naturą i mechanizmami (Freudenberger, 

1974), lecz wciąż brak pełnej, a co najważniejsze, spójnej wiedzy w tym zakresie.  

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji wypalenia zawodowego, nie-

rzadko nawet wykluczających się, badania toczą się w różnych paradygmatach, a więc i narzę-

dzia, za pomocą których naukowcy starają się zmierzyć ów proces, pozostają w służbie rozma-

itych modeli teoretyczno-badawczych, zróżnicowanej nomenklatury pojęciowej, jak i odmien-

nych ocen przypisujących udział w jego rozwoju, bądź to czynnikom podmiotowych (Edel-

wich, Brodsky, 1980; Pines, 1996; Sęk, 2000; Tucholska, 2009; Mańkowska, 2013) bądź orga-

nizacyjnym (Cherniss, 1980; Golembiewski, Munzenrider, 1988; Maslach, Leiter, 2010; Mań-

kowska, 2014). Część badaczy stawia znak równości między stresem zawodowym a wypale-

niem, utożsamiając go głównie z objawem przemęczenia, wyczerpania oraz nadmiernego ob-

ciążenia psychofizycznego. Freudenberger, pionier badań nad wypaleniem, uważa je za swoisty 

syndrom objawów przejawiających się na poziomie fizycznym, behawioralnym oraz psycholo-

gicznym ujawniających stan zmęczenia czy frustracji, a wynikający się z poświecenia się spra-

wom, które nie przyniosło oczekiwanej nagrody (Freudenberger, 1974).  

Psycholog M. Burisch uważa, że wypalenie jest ogólną nazwą dla pewnych błędnie 

zdefiniowanych typów kryzysu. Wypalenie jego zdaniem jest rozmytym zbiorem symptomów 

lub rozmytym zbiorem ludzi ujawniających te symptomy. Jednakże w obu przypadkach mamy 

do czynienia ze zbiorami, które częściowo się pokrywają. W definicji wypalenia sformułowanej 

przez Burischa, ludzie którzy znajdują się w stanie prototypowego procesu wypalenia, wyka-

zują do pewnego stopnia jedną lub więcej (a zwykle wszystkie) cech, które proponuje tymcza-

sowo uznać za symptomy kluczowe, chociaż brak im precyzji (Burisch, 2002). Przedstawił 

model analizy procesów wypalenia, koncentrujący się na utracie poczucia autonomii w wyko-

nywanym zawodzie, a co się z tym wiąże zaburzonych epizodach działania. Teoria ta to próba 

opisania i wyjaśniania wypalenia przy użyciu terminów teorii działania. Podstawą analizy są 

epizody działania, których zaburzenie powoduje utrudnienie osiągnięcia celu, udaremnienie 
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motywu, niewystarczającą nagrodę oraz nieoczekiwane negatywne efekty uboczne (Burisch za 

Sęk, 2000). 

Kolejnym, bardzo istotnym pojęciem, wpisanym w problematykę już od 1970 r. przez 

amerykańskiego psychologa P. G. Zimbardo, odnoszącym się bezpośrednio do zagadnienia  

wypalenia,  jest  „obronna  dehumanizacja”  (dehumanisation in self-defense). Miała ona ozna-

czać „proces zabezpieczenia siebie przed paraliżującymi emocjami, poprzez oddziaływanie na 

innych ludzi, bardziej jak na przedmioty, niż na osoby”. „Obronna dehumanizacja” została za-

inicjowana eksperymentem więziennym przeprowadzonym w tamtych latach w piwnicach Wy-

działu Psychologii Uniwersytetu Stanforda zainscenizowanego jako więzienie, w którym za-

mknięto 24 zdrowych psychicznie studentów wybranych spośród ochotników, jacy zgłosili się  

do wzięcia udziału w eksperymencie. Podzielono ich losowo na dwie grupy: więźniów i straż-

ników. Eksperyment miał pokazać znaczenie wpływu sytuacji społecznej na zachowanie jed-

nostki. Uczestnicy eksperymentu zaczęli wcielać  się   w przypisane im role. Strażnicy -  postę-

powali brutalnie i sadystycznie w stosunku  do więźniów, pojawiły się zachowania patolo-

giczne. W nocy z piątego na szóstego dnia eksperymentu więźniowie wzniecili bunt. Następ-

nego dnia prowadzący zdecydowali się zakończyć przewidziany na czternaście dni ekspery-

ment ze względu na obawę utraty kontroli nad sytuacją. Eksperyment został udokumentowany 

na filmie „Cicha Furia” Philipa Zimbardo, który ukazał się w Polsce w lutym  2007  roku (Zim-

bardo, 1969; Nitka–Siemińska, Rys, Siemiński, 2004). 

Według polskiego badacza zagadnienia Augustyna Bańki, wypalenie jest stanem 

stresu przybierającym dwa oblicza: stresu społeczno-kulturowego przeżywanego jako ogólne 

rozczarowanie egzystencjalne oraz stresu zawodowego ściśle związanego z konkretnymi wa-

runkami pracy, stałym zmaganiem się z odpowiedzialnością lub zagrożeniem (Bańka, 2000). 

Cherniss (1980) także utożsamia wypalenie ze stresem, wyodrębniając trzy stadia owego pro-

cesu: napięcie, przeciążenie i de facto wypalenie, a Edelwich i Brodsky (1980) z kolei określają 

je jako stopniowe wyczerpanie sił w konfrontacji z pracą zawodową poprzez takie etapy, jak: 

entuzjazm, stagnację, frustrację i apatię. Również Pine i Aronson (1988) sprowadzają wypale-

nie zawodowe do pojęcia stresu, którego składowymi są: wyczerpanie fizyczne, emocjonalne i 

psychiczne. Dopiero Christina Maslach zwraca uwagę na złożoną strukturę wypalenia i stara 

się bronić tezy, iż jest ono czymś więcej niż stres.  

We wczesnym okresie zgłębiania problemu, Maslach definiuje wypalenie zawodowe 

jako proces postępującego wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczu-

cia dokonań osobistych, a więc z gruntu trzech odmiennych zjawisk psychologicznych, mogący 
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wystąpić u osób, pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób, przede wszystkim 

u pracowników tzw. usług społecznych (Maslach, 1982). Inny przebieg owego złożonego pro-

cesu przedstawia Gołębiewski (1988) w swym tzw. fazowym modelu wypalenia. Zdaniem ba-

dacza na początku pojawia się depersonalizacja, po niej obniżenie poczucia dokonań osobi-

stych, na końcu emocjonalne wyczerpanie, a ponadto każdy z symptomów może rozwijać się 

stosunkowo niezależnie od pozostałych. Na jakiej podstawie badacze określają taki, a nie inny 

kierunek rozwoju symptomów wypalenia, zgoła odmienny w obu przypadkach?. W literaturze 

przedmiotu trudno znaleźć wyjaśnienie dla przedstawionych rozbieżności, bowiem nikt nie 

podjął polemiki w tym zakresie.  

Koncepcja samej Maslach ewoluowała na przestrzeni lat, kreśląc nowe akcenty – 

stopniowe przypisanie wypaleniu znacznie szerszego zasięgu występowania niż to uważano 

wcześniej, a więc uznanie powszechności zjawiska oraz zwrócenie uwagi na jego podstawowy 

mechanizm – postępującą utratę zaangażowania w pracę stanowiącą wyraz kryzysu aktywności 

zawodowej, wynikającą z braku dopasowania między jednostką a pracą. Do najistotniejszych 

obszarów niedopasowania Maslach zalicza: obciążenie pracą, kontrolę i współdecydowanie, 

wynagrodzenie, wspólnotowość, sprawiedliwość i wartości (Maslach, 2011). Czynniki ryzyka 

wypalenia tkwią zatem w kontekście pracy, a nie w jej treści i podstawowej naturze zadań za-

wodowych wiążących się z pomaganiem innym ludziom. Nie zmieniły się etapy postępującego 

wypalenia, choć Maslach zastąpiła dawne określenia nieco inną, choć zbliżoną znaczeniowo 

nomenklaturą pojęciową: wyczerpanie – zamiast wyczerpania emocjonalnego, cynizm – za-

miast depersonalizacji, oznaczający przeciwieństwo gotowości do współpracy, zainteresowa-

nia i troski wobec innych osób oraz utratę własnej efektywności – zamiast obniżonego poczucia 

dokonań osobistych, a więc objaw będący przeciwieństwem poczucia osiągnięć i skuteczności 

własnych działań (Maslach, Jackson, Leiter, 1996). Maslach podkreśla, iż wypalenie zawodowe 

nie jest przejawem psychopatologii jednostki i potencjalnie zagraża każdej osobie aktywnej 

zawodowo Maslach, Leiter, 2010; Maslach, 2011). Również Farber (1983) uważa, iż wypalenie 

nie jest zjawiskiem psychopatologicznym, lecz raczej wieloaspektowym syndromem objawów, 

których przyczyny tkwią zarówno w czynnikach indywidualnych, interpersonalnych, jak i or-

ganizacyjno-kontekstualnych. Podobnego zdania jest czołowa polska badaczka Helena Sęk 

(2000), dopuszczająca możliwość rozwoju wypalenia u każdego, kto stosuje niekonstruktywne 

strategie radzenia sobie z długotrwałym stresem w miejscu pracy. Maslach jako psycholog spo-

łeczny akcentuje znaczenie czynników organizacyjnych jako kluczowych mechanizmów roz-

woju syndromu wypalenia. Należy jednak pamiętać o pośredniczącym wpływie determinant 
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osobowościowych, bowiem nie każda osoba pracująca w podobnych warunkach jednako radzi 

sobie ze stresem w miejscu pracy.  

Różnicami indywidualnymi w zakresie transakcji stresowej zajmowali się już od 

dawna zarówno badacze polscy (np. Kobasa, 1979; Plopa, 1992; Ogińska-Bulik, 2006; Tuchol-

ska, 2009; Mańkowska, 2013), jak i zagraniczni (np. Burke, 1985; Cox, Ferguson, 1991; 

Letzring, Block, Funder, 2005; Alarcon, Eschleman, Bowling, 2009), jednakże żaden z nich nie 

próbował łączyć sił celem wypracowania modelu wspólnego. Jedyną dotychczasową propozy-

cję holistycznego ujęcia wypalenia zawodowego przedstawia model ogólny wypalenia Schau-

felego i Enzmanna (1998). Badacze podkreślają złożony charakter zjawiska, możliwego do zro-

zumienia jedynie poprzez integrację czynników podmiotowych, interpersonalnych, organiza-

cyjnych i społecznych. Badacze przyjmują, iż wypalenie zawodowe to chroniczny negatywny 

stan psychiczny wynikający z pracy zawodowej, mogący rozwinąć się u każdej zdrowej psy-

chicznie osoby, a manifestujący się postępującym wyczerpaniem, następnie wzrastającym znie-

chęceniem, spadkiem skuteczności działań własnych, słabnącą motywacją do osiągnięć oraz 

wzrostem negatywnych postaw i zachowań utrudniających przystosowanie do pracy. Podkre-

ślają, iż podstawowym źródłem rozwijających się symptomów wypalenia jest brak zgodności 

między aspiracjami jednostki, a warunkami pracy (Schaufeli, Enzmann, 1998).  W mechani-

zmach odpowiedzialnych za rozwój wypalenia, przypisują istotną rolę stosowaniu niekonstruk-

tywnych strategii radzenia sobie ze stresem, co wskazuje na interakcyjny charakter modelu wy-

palenia, który w ostatnich latach promuje także sama Maslach (Maslach, 2011). Niestety, pełne 

rozumienie istoty wypalenia w ostatnich latach utrudnia dominacja badań diagnozujących po-

ziom wypalenia zawodowego, a więc jego natężenie. Wynikający z nich stan wiedzy prezentuje 

jedynie efekty, a niewiele objaśnia. Z kolei wśród badań wyjaśniających mechanizmy, wciąż 

przeważa model korelacji opisujący co najwyżej wzajemne związki między zmiennymi, nie zaś 

wpływy kierunkowe ani pośredniczące w transakcji stresowej. Niewiele miejsca w dotychcza-

sowych badaniach poświęcono wpływom predykcyjnym (np. Ogińska-Bulik, 2006; Mańkow-

ska, 2015), jeszcze mniej – mediatorom wypalenia zawodowego (Mańkowska, 2011). 

Mówiąc już od wielu lat o „wypaleniu”, wiodący polski psychiatra, A.  Kępiński, 

stwierdził, że proces ten dotyka najczęściej osób o przesadnych ambicjach. Zalecał, by zacie-

kawienie psychiką drugiego człowieka zastąpić wygórowane i nierealne oczekiwania. Przystał, 

że takie postępowanie może uniemożliwić rozwój procesu wypalenia zawodowego (Orwid, 

2002). Zespół wypalenia zawodowego jest jednym z tych zjawisk, które nie doczekały się jed-

noznacznej definicji na gruncie nauk psychologicznych. Można się spotkać z wieloma teoriami 
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wyjaśniającymi jego przyczynę, opisującymi jego przebieg oraz konsekwencję (Burisch, 2002). 

W dialekcie polskim pojawiają się dwa podstawowe i ogólne określenia dla angielskiego ter-

minu burnout „wypalanie się” i „wypalenie”. Określenie „wypalenie zawodowe” wykorzystu-

jemy mówiąc o procesie, o poglądzie, albo o zarysie teoretycznym, natomiast termin „wypala-

nie się” stosujemy, gdy aspekt znaczeniowy sygnalizuje proces psychiczny oraz intensywnie 

przeobrażające się zachowania (Sęk, 2000).  

Dotychczasowe badania sugerują, że sam syndrom wypalenia zawodowego jest jed-

nym z fundamentalnych czynników odpowiedzialnych przede wszystkim za niski temperament 

pracowników, bumelanctwo – bezczynność, a także, że jest zasadniczym powodem niskiej ja-

kości świadczonych usług (Bilska, 2004; Płotka, Golec, Cześnikiewicz, 2000). Aktualny zasób 

wiedzy w tym zakresie nie pozwala na sztywne stosowanie tylko jednego terminu. 

1.3 Koncepcje stresu zawodowego 

Naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest życie w dobrym zdrowiu samopo-

czuciu. Tymczasem często jesteśmy poddawani różnego rodzaju stresom. Stresujemy się pra-

wie wszystkim: wydarzeniami na świecie, bezrobociem, korkiem na ulicy, spojrzeniem przeło-

żonego, chorobą, rozwodem, etc. W rzeczywistości stres towarzyszy człowiekowi od narodzin 

życia na Ziemi. Zapewne źródła stresu były wówczas inne niż te, które zna współczesny czło-

wiek, niemniej istniały. Poziom stresu zwiększa się w szczególnie trudnych sytuacjach, gdzie 

jesteśmy zagrożeni lub mamy poczucie zagrożenia fizycznego, społecznego lub psychicznego. 

Zjawisko jest tak powszechne, że aż trudne do ogarnięcia. Wielu z nas uważa, że jest ono ty-

powe dla naszych czasów, naszego stulecia. I wówczas stres podobnie tak jak i dziś, był i jest 

przede wszystkim powodem depresji, frustracji, znacznie rzadziej jest sojusznikiem w osiąga-

niu sukcesów i wytyczonych celów. Pojęcie stresu jest znane każdemu i potocznie kojarzone w 

znaczeniu ujemnym z przeciążeniem, wywołanym sytuacją trudną, konfliktową, chorobą, przy-

krym przeżyciem, zmartwieniem, ale też wpływem bodźców fizycznych, np. hałasu.  

Oniszczenko definiuje stres jako „złożone zjawisko, obejmujące zmiany psychologiczne i fi-

zjologiczne pojawiające się w odpowiedzi na rozmaite bodźce lub sytuacje nieobojętne dla jed-

nostki” (Oniszczenko, 1993). 

W nauce stres kojarzony jest z twórcą pierwszej (w 1936r.) teorii stresu, lekarzem H. 

Selye. Użył on słowa stres, który zdefiniował z punktu widzenia biologii i fizjologii jako „nie-

swoistą reakcję organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie”(Selye,1978). Koncepcja Selye 

wzbudziła zainteresowanie i zaowocowała powstaniem kilku teorii stresu psychologicznego. 
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Istnieją trzy nurty w określeniu stresu psychologicznego. I. Heszen-Niejodek (Heszen-Niejo-

dek,1999)przedstawia stres jako: 

1. bodziec, sytuację lub wydarzenie zewnętrzne o określonych właściwościach;  

2. reakcje wewnętrzne człowieka, zwłaszcza reakcje emocjonalne, doświadczane we-

wnętrznie w postaci określonego przeżycia;  

3. relację między czynnikami zewnętrznymi, a właściwościami człowieka.  

Omówienie różnych koncepcji stresu warto rozpocząć od przybliżenia fizjologicznej 

teorii stresu H. Seylego, której istotą według J. Terelaka jest pojęcie Ogólnego Zespołu Adap-

tacyjnego. Jest to zespół wszelkich niespecyficznych zmian fizjologicznych (nie związanych 

bezpośrednio z działaniem i naturą bodźca szkodliwego) będących odpowiedzią na stres (Te-

relak, 2009). 

Na podstawie licznych badań eksperymentalnych, prowadzonych na zwierzętach, le-

karz H.Selye doszedł do wniosku, że pod wpływem różnych bodźców szkodliwych, organizm 

reaguje nie tylko w sposób charakterystyczny (specyficzny) dla danego bodźca, ale także w 

sposób podobny (niespecyficzny), bez względu na rodzaj bodźca szkodliwego. Ten zespół nie-

specyficznych zmian organizmu na różne bodźce szkodliwe (stresory) Selye nazwał stresem. 

Reakcja ta polega na pobudzeniu autonomicznego układu nerwowego oraz tzw. osi podwzgórze 

- przysadka - nadnercza. W późniejszym okresie Selye nieco zmodyfikował swoją koncepcję 

stwierdzając, że stresem jest zespół niespecyficznych zmian organizmu na wszelkie stawiane 

mu żądania. O reakcji organizmu decyduje siła bodźca (wymagania), a nie jego rodzaj czy znak. 

W następstwie działania na organizm czynników szkodliwych powstają różnorodne zmiany: 

zmniejszenie i zanik grasicy, zanikanie węzłów chłonnych, hamowanie reakcji zapalnych, wy-

twarzanie cukru, owrzodzenia układu pokarmowego itp. Zmiany te według Seyle’go mają dwo-

jakiego rodzaju charakter przystosowawczy: 

• lokalny zespół adaptacyjny - w skład, którego wchodzą specyficzne zmiany zachodzące 

w miejscu występowania stresora (na przykład w okolicy oparzenia); 

• ogólny zespół adaptacyjny - obejmujący zmiany niespecyficzne, uogólnione. 

To właśnie ogólny zespół adaptacyjny jest istotą stresu. Tak rozumiana reakcja stresu 

rozwija się przez trzy fazy: 

1. Reakcja alarmowa (faza szoku, faza przeciwdziałania szokowi)  

2. Stadium odporności  

3. Stadium wyczerpania 

Reakcja alarmowa powstaje pod wpływem szkodliwego bodźca, ma na celu dwustop-

niową mobilizację sił obronnych organizmu: najpierw przez fazę szoku obejmującą 
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bezpośrednią reakcję organizmu na czynnik szkodliwy i charakteryzującą się silnym pobudze-

niem organizmu do obrony. Następną fazą jest przeciwdziałanie szokowi, które obejmuje reak-

cje obronne i którym towarzysza zmiany w funkcjach fizjologicznych organizmu (np. wzrost 

ciśnienia krwi). Drugie stadium stanowi stadium odporności, w którym organizm mobilizuje 

swoje zasoby energetyczne i mechanizmy obronne - następuje względna adaptacja organizmu 

na działanie szkodliwego bodźca. Trzecie, stanowi stadium wyczerpania, które charakteryzuje 

się obniżeniem możliwości energetycznych i obronnych organizmu, czego wskaźnikiem może 

być rozregulowanie funkcji fizjologicznych organizmu. 

Mówiąc o stadium reakcji alarmowej mamy na myśli bezwarunkową, wykształconą 

w procesie ewolucji reakcję organizmu „walcz albo uciekaj”. Stadium to jest wyrazem mobili-

zacji sił obronnych organizmu. Następuje pobudzenie sympatycznego układu nerwowego, 

które prowadzi do: 

- uwolnienia hormonów (adrenalina, noradrenalina, kortyzol) do krwiobiegu, 

- przyspieszenia akcji serca i wzrostu ciśnienia krwi,  

- wzrostu napięcia mięśni (kark, nogi), 

- wydzielania przez wątrobę cukru i tłuszczy do krwi, 

- przyspieszenia oddychania, 

- zatrzymania pracy żołądka, 

 - wzmożonego pocenia się, 

- uwolnienia substancji przyspieszających krzepnięcie krwi. 

Te skomplikowane zmiany biopsychiczne mają zazwyczaj ogólne właściwości bez względu na 

charakter specyficznego stresora. W stadium reakcji alarmowej wyodrębnia się dwie fazy: 

a) fazę szoku, która obejmuje początkowy, bezpośredni wpływ czynnika szkodliwego na orga-

nizm. W tej fazie mają początek sygnały pobudzenia organizmy lub wskaźniki uszkodzenia; 

b) fazę przeciwdziałania szokowi, w skład której wchodzą reakcje obronne. 

Stadium odporności określić można jako względną adaptację. Objawy, które wystę-

powały w pierwszym stadium znikają, pomimo że zakłócająca sytuacja trwa nadal. Organizm 

względnie dobrze znosi czynniki szkodliwe działające już jakiś czas, natomiast słabiej toleruje 

inne bodźce (uprzednio nieszkodliwe). Cały organizm przystosowuje się do istniejącej sytuacji 

i zaczyna stawiać opór. 

Stadium wyczerpania powstaje wskutek tego, że organizm nie potrafi dłużej przysto-

sować się do nieustannego stresu, a pobudzenie, które w przeszłości służyło zwalczaniu stresu 

utraciło swoje zdolności obronne. W rezultacie następuje załamanie odporności na stresor, 
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funkcje fizjologiczne ulegają rozregulowaniu. Stadium wyczerpania może doprowadzić do 

choroby, a przy dalszym działaniu stresora aż do śmierci. 

Poniższa rycina w formie graficznej pokazuje rozwój stresu przebiegający w trzech 

omówionych fazach. 

 

Rysunek 1. Fazy stresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarówno w fazie adaptacji jak i wyczerpania podatność na stres charakteryzuje się 

dużą zmiennością indywidualną. U jednych osób wystąpi wzrost poziomu hormonów, pojawi 

się ogólne wyczerpanie, a u innych nastąpi coś zupełnie innego - mobilizacja organizmu do 

działania. To w jaki sposób osoba spostrzega sytuację i jakie odczuwa emocje, może w znacz-

nym stopniu wpłynąć na wynik zdarzenia. Selye’mu i jego teorii – omówionej powyżej –przy-

pisuje się najbardziej doniosły wkład w badania nad stresem biologicznym, lecz również ta 

teoria nie była wolna od krytyki.  

Po pierwsze, przedstawiono dowody specyficzności organizmu pojawiające się w od-

powiedzi na czynniki szkodliwe. Po drugie, koncepcji tej zarzucono zbyt małe uwzględnienie 

czynników psychologicznych. Sam Hans Selye zdając sobie sprawę  z niedoskonałości swojej 

koncepcji, udoskonalił ją poprzez wprowadzenie dodatkowego pojęcia „dystresu”, czyli złego 

stresu. Jest to stres prowadzący do choroby. Tak jak modyfikacji uległa teoria, tak również 

definicja stresu zmieniała się. Według obowiązującej, stres traktowany jest jako „niespecy-

ficzna reakcja organizmu na wszelkie wymagania jakie mu się stawia”. Dla większej jasności 

poniżej przedstawiony zostanie ogólny schemat stresu prowadzącego w następstwie do dys-

tresu. 

 

 

 



20 
 

Rysunek 2. Schemat stresu prowadzący do dystresu (za H. Selye) 

 

 

 

 

 

 

 

Pojęcia „good stres”, „eustres” zagościły w problematyce stresu dzięki Selye’mu. Są to przeci-

wieństwa dystresu, oznaczają bowiem stan zadowolenia, radości. 

W przypadku badacza jakim jest Selye mamy do czynienia z ewolucją poglądów: od 

czysto biologicznych do psychologicznych. Rezultatem owej rewolucji są cztery pojęcia stresu 

wyodrębnione według dwóch kryteriów: ilościowych i jakościowych. Kryterium ilościowemu 

odpowiada wartość stymulacyjna stresorów. Kontinuum deprywacja – przeciążenie stymula-

cyjne najlepiej charakteryzuje ten aspekt stresu. Kryterium jakościowemu odpowiada wartość 

moralna stresorów. Stresory niosące cierpienie i dezintegrację psychiczną charakteryzowane są 

pojęciem zły stres (bad stress) i dystres (distress), zaś stresory motywujące człowieka do wy-

siłku i osiągnięć życiowych – pojęciami dobry stres (good stres) lub eustres (eustress). 

W sensie fizjologicznym stres dobry i zły nie różnią się od siebie, jeśli chodzi o po-

budzenie (aktywację) organizmu do walki z nim. Natomiast w sensie psychologicznym pojawia 

się zróżnicowanie: stres zły (dystres) rozumiany jest jako niosący cierpienie i dezintegrację, 

natomiast stres dobry (eustres) rozumiany jest przez Selyego jako czynnik motywujący do wy-

siłku mimo trudności i prowadzący do rozwoju własnej osobowości i osiągnięć życiowych. 

Wszystko zależy od oceny poznawczej, od tego, jaki sens nadajemy stresowi. 

Po zapoznaniu się z charakterystyką stresu biologicznego, którego głównym autorem 

jest Selye poniżej zostanie omówione kolejne zagadnienie, jakim jest stres psychologiczny. O 

ile Selye definiował stres w kategoriach reakcji organizmu, o tyle w koncepcjach psychologicz-

nych pojęcie to rozumiane jest jako przykra reakcja emocjonalna, najczęściej zabarwiona lę-

kowo. W psychologii wyróżnić możemy trzy nurty w określaniu stresu psychologicznego: 

1. jako bodźca sytuacji lub wydarzenia zewnętrznego o określonych właściwościach, 

2. jako reakcji wewnętrznej człowieka, zwłaszcza reakcji emocjonalnych, doświadczanych we-

wnętrznie w postaci określonego przeżycia, 

3. jako relacji między czynnikami zewnętrznymi a właściwościami człowieka. 
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Selye zdefiniował stres w następujący sposób: „Stres to nieswoista reakcja organizmu na wy-

magającą sytuację.”, jednocześnie dodał: „Bez stresu nie byłoby życia.”.  W takim ujęciu stres 

jest zjawiskiem normalnym, nie musi szkodzić; wiadomo także, że pewien poziom stresu 

sprzyja uczeniu się. Na samym początku dążono do tego, aby stres psychologiczny zdefiniować 

w kategoriach czynników zewnętrznych lub wewnętrznych. Janis jako jeden z pierwszych po-

dał charakterystykę stresu psychologicznego, jako zmianę w otoczeniu, która typowo wywołuje 

wysoki stopień napięcia emocjonalnego i w sposób negatywny wpływa na normalny tok rea-

gowania.  

Nawiązaniem do tego ujęcia jest koncepcja zdarzeń (zmian) życiowych Holmes i Rahe. 

Zakłada ona, że w normalnych warunkach każda zmiana wymaga przystosowania się, które jest 

zawsze stresujące, a jego konsekwencje mogą powodować zakłócenia lub chorobę bez względu 

na pozytywny lub negatywny charakter zmiany. Znaczenie ma natomiast rozmiar, w jakim 

zmiana zakłóca dotychczasowe wzory życia osobistego. W koncepcji tej wymieniono kilka-

dziesiąt zmian, które mogą wystąpić w życiu człowieka i wymagają wysiłków przystosowaw-

czych. Argumentem wysuwanym przeciwko temu stanowisku jest niejednoznaczność. To co 

dla jednego człowieka może być stresujące, dla innej osoby niekoniecznie. Występowanie 

wspomnianej niejednoznaczności spowodowało kolejne próby definiowania stresu – reprezen-

tują one drugi nurt – dotyczący reakcji wewnętrznych człowieka. W tym przypadku rozumienie 

stresu wywodzi się z nauk medycznych (Selye). Kolejne próby by zjawisku stresu nadać jed-

noznaczność zakończyły się niepowodzeniem. Stało się tak, bowiem jak wiadomo stres jest 

zjawiskiem dwuczłonowym, na który składają się tak czynniki zewnętrzne jak i procesy we-

wnętrzne. Dzisiaj obowiązuje pogląd, że aby poprawnie zdefiniować stres konieczne jest 

uwzględnienie obydwu członów, a także jako czynnik pośredniczący należy uwzględnić spo-

strzeganie sytuacji przez podmiot. Widać więc wyraźnie, że stres nie jest lokalizowany ani w 

jednostce, ani w otoczeniu, dotyczy on określonej relacji i interakcji jednostka – otoczenie. 

1.3.1 Teoria Lazarusa          

Jednym z najwybitniejszych autorytetów w sprawach stresu psychologicznego jest 

Lazarus. Jego  podejście określa się  mianem fenomenologiczno-poznawczego. Stres w teorii 

Lazarusa i Falkman jest rozumiany jako dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem a otocze-

niem, która to relacja oceniana jest przez jednostkę jako wymagająca wysiłku adaptacyjnego 

lub przekraczająca możliwości sprostania jej. Jednostka i otoczenie wpływają na siebie nawza-

jem, a więc relacja ta ulega ciągłemu przeobrażeniu, gdyż zmiany zachodzą także w obrębie 

obydwu stron transakcji - przekształceniu ulega środowisko i pozostający w nim człowiek.  
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Autorzy podkreślają znaczenie wzajemnych oddziaływań w tym układzie i aby dobrze to uka-

zać posługują się pojęciem transakcja. Wprowadzenie tego terminu spowodowało, że teoria 

Lazarusa i Falkman znana jest także pod nazwą transakcyjna teoria stresu. Lazarusa intereso-

wały przede wszystkim różnice indywidualne w radzeniu sobie ze stresem oraz zagrożeniami. 

Ocena poznawcza zagrożenia jest tutaj podstawowym mechanizmem psychologicznym odpo-

wiedzialnym za wspomniane wcześniej różnice indywidualne.  

Ocena poznawcza zagrożenia to mechanizm oceniający, uświadamiający i interpre-

tujący zdarzenia. Proces oceniania dotyczy w tym przypadku przede wszystkim tych elementu 

relacji z otoczeniem, które są ważne dla dobrostanu jednostki. Jednostka w zetknięciu z sytuacją 

dokonuje oceny pierwotnej. Zadaje sobie pytania „Czy wszystko jest w porządku?, Czy są kło-

poty?”. Podczas tego procesu oceniany jest bodziec, który dociera do mózgu. Wynik tego 

wstępnego oszacowania może mieć trojaki charakter. Zdarzenie może być oceniane jako fakt 

bez znaczenia, albo jako korzystne, albo jako wymagające wysiłku adaptacyjnego. W tym ostat-

nim przypadku mamy do czynienia ze stresem. Przy takim ujęciu stres nie jest umiejscowiony 

ani w sytuacji, ani w osobie, choć jest przez nie uwarunkowany. W wyniku tego oszacowania 

transakcja stresowa może być ujmowana jako: 

• krzywda lub strata - szkoda lub uraz już powstały, 

• zagrożenie - krzywda, strata nie wystąpiły jeszcze, ale są przewidywane, 

• wyzwanie - podobnie jak zagrożenie ma charakter antycypacyjny, ale dotyczy sytu-

acji, w której możliwe są zarówno straty jak i korzyści. Każda z tych ocen związana jest z 

charakterystyczną emocją, odpowiednio:  

- krzywda lub strata - wiążą się ze złością, żalem, smutkiem, 

- zagrożenie - strach, lęk, martwienie się, 

- wyzwanie - w tym przypadku obraz emocjonalny jest bardziej złożony. 

 W jego skład wchodzą zarówno emocje negatywne, podobne do tych występujących w przy-

padku zagrożenia, jak i emocje pozytywne (nadzieja, zapał).  

Ocena pierwotna ma wpływ na  intensywność i rodzaj reakcji emocjonalnych. Ocena 

dokonana w kategoriach pozytywnych prowadzi do powstawania emocji o znaku dodatnim (ra-

dość, ulga, zadowolenie). Natomiast ocena w kategoriach stresu powoduje powstawanie emocji 

negatywnych (lęk, złość, poczucie winy). W momencie, gdy podczas oceny pierwotnej istnie-

jąca relacja uznana zostanie za stresową, zapoczątkowany zostaje drugi proces poznawczy – 

ocena wtórna (ocena zasobów). Pojawiające się w tym przypadku pytanie brzmi: „Co mogę w 

tej sytuacji zrobić?”. Dokonane zostaje oszacowanie własnych możliwości: fizycznych, 
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psychicznych i społecznych. Ocena wtórna odnosi się zarówno do źródeł stresu jak i własnych 

zasobów. W podejściu Lazarusa i Folkman istnieją dwie formy działań: 

1. działania służące zwalczaniu stresu (są efektywne, za ich pomocą osiąga się cele mimo dzia-

łania stresu), 

2. działania obronne (posiadają małą skuteczność, bowiem w większości przypadków prowa-

dzą do zaniechania osiągania celów pod wpływem działającego stresu).  

Proces radzenia sobie pełni dwie główne funkcje: instrumentalną (uporanie się z pro-

blemem, który był źródłem stresu) i regulującą emocje. Na ogół ludzie stosują strategie, które 

pełnią obydwie funkcje jednocześnie. Funkcje te wspomagają się wzajemnie. 

1.3.2 Teoria zachowania zasobów Hobfoll’a 

 

Według Hobfoll’a głównym celem ludzkiej aktywności jest uzyskiwanie, utrzymywanie i 

ochrona cenionych obiektów/zasobów. Wyróżniamy cztery rodzaje zasobów: 

• przedmioty np.: mieszkanie, samochód. Ich posiadanie lub brak określa status spo-

łeczno-ekonomiczny człowieka, 

• warunki np.: dobra praca, udane małżeństwo. Ich wartość polega na tym, że są 

rzadkie i co się z tym wiąże cenne, 

• zasoby osobiste np.: umiejętności charakteryzowane są przez odpowiednią 

strukturę temperamentu, osobowości, 

• zasoby energetyczne: pieniądze, wiedza. 

W teorii zachowania zasobów stres psychologiczny to „reakcja na otoczenie, 

w którym występuje groźba czystej utraty sił, rzeczywistej utraty sił, brak sił spowodowany 

wyeksploatowaniem. Spośród wymienionych powyżej zdarzeń najbardziej dotkliwym źró-

dłem stresu jest utrata zasobów. Przy czym stres wywołuje zarówno powstanie reakcji lub 

antycypowanej straty, jak również sam fakt braku przyrostu sił (Terelak, 2001). 

Autor przyjmuje, że źródłem stresu jest zagrażające lub zaistniałe zakłócenie 

równowagi jednostka-otoczenie. W omawianej teorii główną rolę odgrywają zasoby jed-

nostki a nie ocenianie przez nią własnej relacji z otoczeniem jak to miało miejsce w 

przypadku koncepcji Lazarusa. Zasoby są kategorią teoretyczną służącą do wyjaśniania stresu 

psychologicznego. W ich skład wchodzą następujące atrybuty: przedmioty, cechy osobowe, 

warunki lub siły cenione przez jednostkę, lub też pomagające w osiąganiu owych 

przedmiotów, cech, warunków lub zdobywaniu tych sił. Hobfoll uważa, że zmiany, stany 

przejściowe same w sobie nie są stresujące jeśli nie prowadzą do utraty zasobów. Jednak i 
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utrata posiadanych wcześniej zasobów niekoniecznie musi prowadzić do stresu. Dzieje się 

tak, ponieważ każdą stratę rzeczywistą można sobie skompensować zastępując ją innymi za-

sobami. 

Jak powszechnie wiadomo, ludzie nie są obdarzeni zasobami w jednakowym 

stopniu i jest to przyczyną istniejących różnic między poszczególnymi jednostkami w 

sposobach radzenia sobie ze stresem. 

Jedną ze stosowanych strategii jest ponowne zinterpretowanie zagrożenia 

jako wyzwania, a także koncentracja na tym co w danej sytuacji można zyskać a nie 

stracić. Również mechanizmy obronne takie jak: racjonalizacja, ekspiacja, substytucja 

mogą być pomocne przy zmaganiu się ze stresem dnia codziennego. Mówiąc o zasobach 

występujących w modelu Hobfoll’a pamiętać należy, że mają one charakter zmienny i rozwo-

jowy. Warto zwrócić uwagę, że w wyżej opisanej koncepcji stres jest zjawiskiem całkowicie 

subiektywnym – możemy mówić o nim tylko wówczas, gdy jednostka sama oceni relacje 

ze środowiskiem, jako zagrażającą. O stresie także można mówić tylko wtedy, gdy występuje 

obiektywna rozbieżność między wymaganiami otoczenia i możliwościami jednostki, jak i 

wówczas gdy ta rozbieżność spostrzegana jest przez jednostkę.  

Kolejną, interesującą koncepcją, jaką przedstawia Terelak jest koncepcja salutoge-

netyczna Antonovsky’ego, która zakłada, że brak homeostazy i uporządkowania jest stanem 

normalnym dla ludzkiego organizmu (Terelak, 2001). Twórca tej koncepcji proponuje konti-

nuum zdrowia-choroby, odnoszące się zarówno do sfery fizycznej, jaki i psychicznej. Anto-

novsky duże znaczenie przywiązuje do tzw. zasobów odpornościowych człowieka, które 

definiuje jako wszelkie, fizyczne (odporność), materialne (pieniądze), poznawcze i 

emocjonalne (wiedza, intelekt, osobowość), postawy i relacje interpersonalne, które 

umożliwiają skuteczne przezwyciężanie lub unikanie różnych stresorów. Wspólnym 

czynnikiem ułatwiającym utrzymanie zdrowia jest poczucie koherencji, rozumiane jako 

określony sposób postrzegania świata. Poczucie koherencji jest tym silniejsze, im większe 

są ogólne zasoby odpornościowe wpływające na spójne i korzystne doświadczenie 

życiowe. Podstawowe twierdzenia opisujące model salutogenetyczny można przedstawić w 

poniższych punktach: 

• wzorce wychowawcze, role społeczne i inne czynniki specyficzne determinują 

ogólne rezerwy odpornościowe jednostki, 

• ogólne rezerwy odpornościowe jednostki dostarczają jej spójnych, sensownych 

i znaczących doświadczeń życiowych, 

• poczucie koherencji jest kształtowane przez doświadczenie życiowe, - czynniki 
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stresujące wywołują u człowieka stan napięcia, 

• silne poczucie koherencji powoduje, że w razie potrzeby jednostka mobilizuje 

ogólne rezerwy odpornościowe, 

• zmobilizowane ogólne rezerwy odpornościowe nie dopuszczają do stresu, 

• skuteczne opanowanie stresu pozwala jednostce podążać w kierunku zdrowia. 

Na wspomniane wyżej poczucie koherencji składa się: 

• poczucie zrozumiałości, oznaczające stopień, w jakim człowiek postrzega 

bodźce jako sensowne poznawczo, informacje spójne, ustrukturyzowane, jasne, 

uporządkowane, 

• poczucie zaradności, rozumiane jako stopień, w jakim człowiek postrzega 

dostępne zasoby jako wystarczające, aby sprostać wymogom stawianym przez poja-

wiające się bodźce, 

• poczucie sensowności, rozumiane jako stopień, w jaki człowiek czuje, że życie ma 

sens, a wymagania, jakie niesie życie warte są wysiłku, poświęcenia i zaangażowania. 

Trzeci wymiar, poczucie sensowności, uważany jest przez autora koncepcji za najważniejszy, 

bo przyczyniający się do trwałości dwóch poprzednich wymiarów. 

Polski psycholog T. Tomaszewki stworzył koncepcję sytuacji trudnej, za którą 

uważa „taką sytuację, w której zachodzi rozbieżność między potrzebami lub zadaniami 

człowieka, a możliwością, zaspokojenia tych potrzeb lub wykonania zadań”( Zimbardo, Ruch, 

1998).  Tak rozumianą sytuację trudną autor dostrzega w zadaniach ponad siły, przeszko-

dach, konfliktach, naciskach i zadaniach o zmiennej i niezrozumiałej  strukturze, nada-

jąc im status stresu psychologicznego. 

Charakterystyczne cechy każdej sytuacji pracy zazwyczaj silnie wpływają na to w 

jaki sposób ludzie spostrzegają swoją pracę i reagują na towarzyszące im stresy i napięcia. Pra-

cownik narażony jest bowiem nie tylko na czynniki wynikające bezpośrednio z wykonywanej 

pracy, ale również z roli, którą pełni, ze stosunków panujących w grupie współpracowników, 

czy wreszcie samej struktury organizacyjnej. 

Pojęcie stres organizacyjny obejmuje więc klasyczny stres pracy, klimat organiza-

cyjny, kulturę organizacyjną oraz relacje oddziaływania życia rodzinnego i pracy (Majewska, 

Noworol 1995). 

Powstało wiele koncepcji wyjaśniających naturę stresu w środowisku pracy: 

• model Roberta Karaska, 

• model stresu według Kahna, 
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• teoria Levi’ego i Frankenhauser’a, 

• model Ivancewicha’a i Matteson’a, 

• koncepcja kryzysów życiowych  Caplana, 

• poznawczo-kompetencyjna teoria stresu Heleny Sęk,  

• verońska koncepcja stresu Tadeusza Marka. 

1.3.3 Model Roberta Karaska 

 

Badacz amerykański Robert Karasek zwrócił uwagę, że interakcja wysokich 

wymagań i niskiego zakresu kontroli jest szczególnie niebezpieczna z punktu odczuwanego 

stresu. W zaproponowanym przez siebie modelu wyróżnił cztery główne sytuacje różniące 

się stopniem nasilenia krytycznych dymensji: wymagań i kontroli: 

 1. Wysokie wymagania – mały zakres kontroli. Jest to sytuacja szczególnie 

stresogenna. Jednostka otrzymuje bowiem trudne lub pracochłonne zadania, nie mając możli-

wości swobodnego ich wykonania. Postawienie przed człowiekiem wysokich wymagań wy-

wołuje stan napięcia psychofizjologicznego. Gdy możliwości wykonawcze jednostki zostają 

zablokowane i nie ma ona wpływu na sytuację, napięcie to nie rozładowuje się w  toku 

aktywnych działań i utrzymuje się. Prowadzi to do niepokoju, depresji i ryzyka 

choroby somatycznej. 

2. Wysokie wymagania – duży zakres kontroli. Taka sytuacja stwarza warunki roz-

woju. Przed pracownikiem postawione zostały trudne zadania, ale też ma możliwości takiego 

modelowania swego zachowania, by osiągnąć postawione cele. 

3. Niskie wymagania – mały zakres kontroli. Sytuacja taka ani nie pobudza do dzia-

łania, bo wymagania są niskie, ani nie daje możliwości działania (niska kontrola). Pojawia 

się więc pasywność zarówno w życiu zawodowym, jak i w sposobie spędzania czasu wolnego.  

4. Niskie wymagania – duży zakres kontroli. Są to sytuacje najbardziej 

relaksujące, wywołujące najmniejsze napięcie. Wysoki zakres kontroli pozwala optymalnie 

zareagować na każde pojawiające się – nie wygórowane – wymaganie. 

Ryzyko złego samopoczucia psychicznego czy choroby somatycznej jest w 

tym wypadku najmniejsze. 

Model Karaska był wielokrotnie sprawdzany i w wielu przypadkach potwierdzany. 

Na podstawie badań przeprowadzonych w USA w 1972 i 1977 r. na reprezentatywnej próbie 

pracujących mężczyzn (N = 1769) i kobiet (N = 925), a także w zbliżonych badaniach 

szwedzkich, była możliwość oceny głównych wymiarów pracy przewidzianych w modelu 
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Karaska. Dysponowano również danymi dotyczącymi szeregu wskaźników zdrowia. 

Analizy statystyczne wykazały, że w grupie osób wykonujących zawody o najwyż-

szym poziomie wymagań i niskiej kontroli najwięcej osób przejawiało symptomy depresji 

(np. w USA – 40,9% mężczyzn, 35,2% kobiet). W zawodach o niskich wymaganiach i wyso-

kiej kontroli – najrzadziej występowały symptomy depresji (w USA - 9,7% mężczyzn, 8,6% 

kobiet). Podobnie w zawodach o wysokich wymaganiach i niskiej kontroli występowały 

najwyższe proporcje osób: z symptomami dużego wyczerpania, z małym zadowoleniem z 

pracy, z małym zadowoleniem z życia, często zażywających proszki uspokajające i nasenne. 

Innymi słowy, jeśli wymagania w pracy są zbyt wysokie a zajmowane stanowisko 

nie pozwala na modyfikacje własnych warunków pracy, sytuacja staje się stresująca. Inaczej 

jest, jeśli wymagania są tak samo wysokie ale organizacja pracy sprzyja pewnej autonomii. 

Tworzy to sytuacje aktywności i wyzwania. 

Modyfikującym czynnikiem jest ilość i jakość wsparcia społecznego 

otrzymywanego od przełożonych i współpracowników. Jeśli jest dostępne i adekwatne 

może być buforem dla stresorów wynikających z kombinacji wysokie wymagania – niska 

kontrola. Natomiast jeżeli wsparcie społeczne jest niedostępne ma to destrukcyjny wpływ 

na poczucie stresu. W ten sposób zapobieganie stresowi w miejscu pracy może być 

uzyskane poprzez optymalizacje wymagań, wzrost kontroli pracowników nad warunkami 

pracy oraz poprzez poszerzenie dostępności do wsparcia społecznego. Największym proble-

mem w tym ujęciu jest pomiar zależności pomiędzy opisywanymi wymiarami W 

badaniach empirycznych częściej realizowany jest model addytywny niż synergiczny. 

1.3.4 Model stresu według Kahna 

Jednym z pierwszych badaczy zajmujących się kwestią stresu organizacyjnego był 

Kahn. Według niego stres organizacyjny jest to proces, który można opisać na pięciu pozio-

mach, które obrazuje poniższy schemat: 
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Rysunek 3. Schemat stresu organizacyjnego. 

 

W powyższym schemacie stres organizacyjny został ujęty procesualnie. Jak już wspomniałam 

można go opisać na pięciu następujących poziomach: 

(1) Zdarzenia stresowe przedorganizacyjne: 

✓ sygnały zwiastujące stres, 

✓ charakterystyka organizacji (wielkość, struktura). 

(2) Stresory związane z organizacją: 

✓ środowisko fizyczne (hałas, oświetlenie, temperatura itp.), 

✓ środowisko psychospołeczne (dwuznaczność ról, konflikty itp.). 

(3) Dostrzeżenie stresu i jego ocena poznawcza (ocena zagrożenia, straty lub szkody oraz         

ocena własnych możliwości radzenia sobie ze stresem). 

(4) Bezpośrednie skutki stresu organizacyjnego: 

✓ somatyczne (sercowo-naczyniowe, biochemiczne, gastryczne, mięśniowo-szkiele-

towe), 

✓ psychologiczne (depresja, lęk, niezadowolenie z pracy itp.), 

✓ behawioralne (nieprzystosowanie się do wymagań organizacyjnych, absencja, rezygna-

cja z pracy). 

(5) Konsekwencje długoterminowe stresu organizacyjnego: 

✓ zdrowotne (choroby psychosomatyczne), 

✓ psychologiczne (gorsze funkcjonowanie, złe samopoczucie, nerwica, utrata sensu 

pracy, depresje, a niekiedy samobójstwa, itp.), 

✓ społeczne (gorsze funkcjonowanie w roli, zmiana pracy, itp.). 
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Jak wiadomo stres nie jest zjawiskiem w pełni stałym i stabilnym. Tak więc na każ-

dym z wymienionych poziomów może on być zmodyfikowany. Dzieje się to za sprawą albo 

modyfikatorów osobowych albo modyfikatorów sytuacyjnych. Pierwsze z wymienionych 

wiążą się z różnicami interindywidualnymi uwarunkowanymi genetycznie, osobowościowo i 

demograficznie. Drugie natomiast związane są z przypadkami nieprzewidywalnymi, losowymi 

(reakcje interpersonalne w organizacji). 

W swoim modelu stresu organizacyjnego Kahn i Byosier źródła stresu identyfikują 

na dwóch poziomach: 

1. Poziom intraorganizacyjny, obejmujący: 

✓ fizyczne atrybuty środowiska pracy, 

✓ aspekty osobowe, takie jak np. obciążenie pracą na rzecz organizacji, konflikt pełnio-

nych ról społecznych, ograniczenia rozwoju kariery zawodowej, odpowiedzialność za 

ludzi, itp. 

✓ aspekty grupowe, związane z charakterystyką atrybutów grupy zadaniowej, takich jak 

np.: stopień spójności grupy, interioryzacja norm grupowych, styl zarządzania, typy 

sieci komunikacyjnych, itp. 

✓ aspekty organizacyjne, związane z poziomem technologicznym, kulturą organizacyjną, 

modelem organizacji, itp. 

2. Poziom ekstraorganizacyjny w skład, którego wchodzą zewnętrzne warunki wpływa-

jące na funkcjonowanie określonej organizacji, takie np. jak: problemy ekonomiczne 

kraju, rasa i dzielnica zamieszkania, stosunki rodzinne, itp. 

Posługując się tym modelem możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem, które nosi 

nazwę konflikt roli i powstaje w momencie, gdy pracownik jednocześnie odbiera dwa lub wię-

cej przekazów roli, które są sprzeczne, wykluczające się. Inną z przyczyn zakłócenia procesu 

przekazywania roli jest brak informacji niezbędnych do jej pełnienia oraz nieumiejętne jej prze-

kazywanie przez nadawców. W takim przypadku mówi się o wieloznaczności roli. Natomiast, 

gdy nadawcy mają takie wymagania w stosunku do pracownika, których nie jest on w stanie 

spełnić mówimy wtedy o przeciążeniu roli. Wiąże się ono ze spadkiem motywacji do pracy, 

wzrostem absencji a także ma wpływ na jakość podejmowanych decyzji, reakcje interperso-

nalne między pracownikami. 

Pracując w organizacji człowiek jest odpowiedzialny zarówno za rzeczy jak i za ludzi. 

To właśnie odpowiedzialność za ludzi ma charakter stresogenny. Dzieje się tak, ponieważ od-

powiedzialność ta pełni rolę organizacyjną, bardziej rozbudowaną i czasochłonną, a jej wyko-

nywanie wiąże się z większą niepewnością. Osobą, która według omawianej koncepcji jest 
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najbardziej narażona na doświadczanie stresu organizacyjnego jest kierownik. Spowodowane 

jest to tym, że to właśnie on upoważniony jest do kontrolowania zachowania pozostałych człon-

ków grupy stojących w hierarchii niżej od niego. Mówiąc o liderze nie sposób pominąć poja-

wiającego się w literaturze przedmiotu stylów kierowania. Są to: 

➢ styl autokratyczny – kierownik grupy musi posiadać osobowość autorytarną. Z reguły 

sam podejmuje decyzje w imieniu całej grupy, jest osobą posługującą się stosunkowo 

dużą ilością kar. Podczas pracy grupy nie bierze w niej udziału. Kontakt z ludźmi spro-

wadza tylko do formalnego dozorowania. W grupie pod kierownictwem takiego lidera 

istnieje możliwość pojawienia się apatii i agresji. Produktywność jest bardzo wysoka 

lecz tylko podczas obecności lidera lub w sytuacji zagrożenia z zewnątrz. Tak kiero-

waną grupę charakteryzuje mała spoistość i integracja, 

➢ styl demokratyczny – jak sama nazwa wskazuje jest zupełnym przeciwieństwem stylu 

autokratycznego. Kierownik liczy się ze zdaniem grupy, przedstawia swoje cele i środki 

lecz końcową decyzję pozostawia grupie. Aktywnie uczestniczy w pracach grupy. Kary 

traktuje jako ostateczność, preferuje nagrody. Produktywność grupy jest wysoka, 

➢ styl liberalny – kierownik jest bierny. Nie posługuje się ani nagrodami ani karami. Jest 

to zaprzeczenie kierownictwa.  

Mówiąc o produktywności trzeba pamiętać, że to nie tylko osoba kierownika ją zwiększa (lub 

zmniejsza), lecz także: 

• stopień akceptacji kierownika przez grupę, 

• struktura zadania, jego trudność, zrozumiałość motywów jego wykonywania, 

• pozycja kierownika w systemie władzy. 

Jednak moim zdaniem w sytuacji, gdy osoba będąca odpowiedzialna za grupę ma na 

względzie nie tylko wykonywania zadania, ale także ludzi i stosunki między nimi, jest to po-

łowa sukcesu. I jak pokazują dotychczasowe badania grupy preferują takich liderów. 

1.3.5 Teoria Levi’ego i Frankenhauser’a 

 

Zdarzenia stresowe występujące w środowisku pracy uporządkowali Levi i Franken-

hauser. Według tych badaczy stres w pracy może być generowany przez kilka czynników jed-

nocześnie, tak przez fizyczne jak i społeczne środowisko. Stres ten ma swoja fizjologiczną, 

behawioralną, mentalną oraz organizacyjną manifestację. Istnieje kilka klas czynników, które 

w realnej sytuacji powodują wystąpienie stresu. Mogą to być: 
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• Czynniki stresowe tkwiące w samej pracy: jakościowe i ilościowe obciążenie pracą vs. 

przeciążenie, 

- presja czasu i bezwzględna terminowość, 

- warunki pracy, 

- praca zmianowa, 

- konieczność nadążania za szybkimi zmianami technologicznymi. 

• Stosunki społeczne z przełożonymi, podwładnymi i kolegami: 

- niezdolność do podporządkowania się, 

- brak wsparcia społecznego, 

- wadliwa polityka społeczna. 

• Struktura organizacyjna i klimat emocjonalny: 

- brak współodpowiedzialności, 

- poczucie osamotnienia, 

- zła komunikacja interpersonalna. 

• Miejsce w organizacji: 

- dwuznaczność roli i konfliktogenność, 

- nieadekwatna do roli odpowiedzialność za rzeczy i ludzi, 

- zbyt duża zależność od kierownictwa średniego szczebla. 

• Źródła ekstraorganizacyjne: 

- problemy rodzinne, 

- kryzysy życiowe, 

- trudności finansowe, 

- konflikty związane z małą wiarygodnością i polityką firmy, 

- konflikty w pracy i w domu, 

- brak wsparcia instytucjonalnego. 

• Kariera zawodowa: 

- aktualny status zawodowy niezgodny z kwalifikacjami i aspiracjami, 

- brak perspektywy rozwoju. 

Do drugich natomiast zaliczono neurotyczne cechy osobowości: niezrównoważenie emocjo-

nalne, konformizm, brak inicjatywy, sztywność postaw, trudności adaptacyjne, niski poziom 

motywacji osiągnięć, typ A zachowania, itp. Z opisu wynika jasno, że zarówno przeciążenie 

pracą jak i jej niedobór mogą być stresujące.  
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Czy tak się stanie, zależeć będzie od różnic indywidualnych między ludźmi. Powyż-

sza sytuacja zamieszczona została na wykresie. 

 

Rysunek 4. Schemat Leviego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Koncepcja kryzysów życiowych Geralda Caplana  

 

Koncepcja Caplan’a jest najbardziej znaną teorią kryzysu. Jej istotę stanowi aspekt 

rozwojowy, główne założenie mówi, że osobowość człowieka kształtuje się pod wpływem 

stresu nie stopniowo, lecz skokowo (od kryzysu do kryzysu). Autor wyróżnia wymagania, któ-

rym jednostka nie może sprostać i wzmocnienia środowiska nie wystarczające do spełnienia 

potrzeb jednostki. Pod pojęciem kryzysu lub sytuacji kryzysowej Caplan rozumie silny stresor 

psychiczny, który początkowo obniża poziom funkcjonowania psychicznego, lecz stopniowo 

może doprowadzić do coraz to skuteczniejszej mobilizacji i podwyższenia sprawności działa-

nia. Rozwój osobowości jest zazwyczaj opisywany jako następujące po sobie fazy. Każda z faz 

różni się jakościowo od poprzedniej. Teoria Caplan’a zwraca uwagę na to, że pomiędzy po-

szczególnymi fazami występują okresy przejściowe charakteryzujące się dezorganizacją za-

równo funkcji poznawczych jak i emocjonalnych. Korzystając ze słownictwa Erikson’a Caplan 

te przejściowe okresy nazywa kryzysami rozwojowymi, które można podzielić na te mające 

charakter rozwojowy i przypadkowe.  

Do pierwszych zaliczyć możemy kryzysy wiążące się z naturalnym rozwojem czło-

wieka (żłobek – przedszkole – szkoła – studia – praca). Do drugich natomiast zaliczamy kry-

zysy incydentalne (śmierć bliskiej osoby, choroba). Zdarza się, że człowiek postawiony w ob-

liczu sytuacji kryzysowej reaguje zaburzeniami nerwicowymi. Sam autor koncepcji mówi jed-

nak, że w większości przypadków człowiek uzyskuje „korzystne doświadczenia 
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przystosowawcze”. Widać więc wyraźnie, że według Capla’a sytuacje kryzysowe pełnią pozy-

tywną rolę w rozwoju osobowości człowieka. Cykle życiowe i związane z nimi charaktery-

styczne kryzysy psychospołeczne zawiera zamieszczona poniżej tabela. 

 

Tabela 1 . Fazy rozwoju psychospołecznego i towarzyszące im kryzysy. 

 

Z powyższej tabeli wynika, że poszczególne etapy rozwoju połączone są ze specy-

ficznymi sytuacjami kryzysowymi. Człowiek musi za pomocą aktualnych możliwości (biolo-

gicznych, psychologicznych, społecznych) starać się im sprostać, rozwiązać je.  

Warto też pamiętać, że sytuacje kryzysowe dotyczyć mogą nie tylko pojedynczych 

osób ale również całych grup ludzkich (grup szczególnego ryzyka). Spośród nich wyróżniamy 

te mające charakter formalny (rodzina, naród, partia polityczna) oraz nieformalny (kluby zain-

teresowań). Sytuacją kryzysową w przypadku grup formalnych może być rozwód, wojna, bez-

robocie, w przypadku grup nieformalnych jest to na przykład zmiana normy obyczajowej, 

prawa. Sytuacja kryzysowa według teorii Caplan’a otwiera dwie drogi. Jedna z nich prowadzi 

do dezorganizacji zachowania: objawy nerwicowe mogą ulec pogłębieniu, możliwy jest rozwój 

psychozy reaktywnej. Druga prowadzi do większej dojrzałości i stabilności psychicznej. Czło-

wiek w obliczu wydarzeń szczególnie trudnych lub wręcz dramatycznych może im ulec lub 

przeciwstawić się. 

1.3.7 Poznawczo-kompetencyjna teoria stresu Heleny Sęk  

 

W modelu polskiej badaczki stres ujmowany jest jako „dynamiczna sekwencja wza-

jemnie na siebie oddziałujących procesów, interpretacji – wartościowania stresorów, aktów 

zmagania się i ocenę powtórną zmagania się z sytuacją zakłócenia relacji między oczekiwa-

niami i możliwościami podmiotu a wymaganiami otoczenia”. Opisywana teoria łączy w sobie 

elementy poznawczej teorii stresu Lazarusa (mechanizm oceny pierwotnej stresu w kategoriach 

wyzwania zagrożenia i straty) oraz koncepcji wypalenia się zawodowego (przejawy emocjo-

nalnego wyczerpania, depersonalizacji, braku satysfakcji zawodowej wraz z mechanizmem 

kompetencji zaradczych odpowiedzialnych za poziom tego wypalenia się). 
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Pod pojęciem „wypalenia się zawodowego” rozumiemy zespół objawów gorszego 

funkcjonowania ludzi, którzy pracują w zawodach stresowych. Przyczyn wypalenia się zawo-

dowego upatruje się w źródłach stresu zawodowego i cechach osobowości. Interakcja tych 

czynników jest odpowiedzialna za sposoby radzenia sobie ze stresem, które korelują z poczu-

ciem własnej skuteczności zawodowej (kompetencji zaradczych). Niska kompetencja zaradcza 

wpływa na pojawienie się typowych dla wypalenia zawodowego objawów: wyczerpanie emo-

cjonalne, depersonalizacja, niską motywację zawodową, brak zadowolenia z pracy, absencję 

oraz rezygnację z pracy.  

H. Sęk swój model poznawczo-kompetencyjny wzbogaciła o koncepcję czterech ty-

pów kontroli Bryant’a. Wspomniane typy to: 

- utrzymywanie – ocena pozytywna i kontrola pierwotna, 

- unikanie – ocena negatywna i kontrola pierwotna, 

- doznawanie – ocena pozytywna i kontrola wtórna, 

- zmaganie – ocena negatywna i kontrola wtórna. 

Tak więc dla pełnej jasności model H. Sęk składa się zarówno z teorii transakcyjnej 

stresu Lazarusa, koncepcji wypalenia się zawodowego oraz koncepcji czterech typów Bryant’a. 

Autorka opracowała tzw. model pomostowy, który jest próbą połączenia teorii stresu z koncep-

cją wypalenia się zawodowego. Schemat omawianego modelu znajduje się poniżej: 

Rysunek 5. Model stresu i wypalenia zawodowego (za Sęk,2001)

 

Widać wyraźnie, że wypalenie się zawodowe nie jest bezpośrednią konsekwencją 

stresu chronicznego, lecz stresu, któremu nieskutecznie się przeciwstawialiśmy. To właśnie 
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przekonanie o niskiej kompetencji stanowi podstawowy mechanizm psychologiczny, który 

spaja problematykę stresu i wypalenia zawodowego. 

Model stresu, którego wykres znajduje się powyżej należy interpretować następująco: obiek-

tywnie istniejący stres zawodowy, poddany intelektualnej obróbce podmiotu daje poczucie ob-

ciążenia psychicznego (poczucie stresu zawodowego), z którym człowiek się zmaga, wykorzy-

stując do tego wyuczone strategie radzenia sobie ze stresem lub dostępne źródła wsparcia spo-

łecznego. Bardzo ważną rolę w owym zmaganiu się ze stresem odgrywa poczucie kompetencji 

zaradczych, będące sumą skutecznych lub nieskutecznych doświadczeń dotyczących zmagań 

się ze stresem zawodowym. Doświadczenia pozytywne przeciwdziałają wypaleniu się zawo-

dowemu, zwiększając osobiste zaangażowanie. Istotną rolę odgrywa w budowaniu poczucia 

kompetencji zaradczych typ kontroli. Najkorzystniejszy wpływ na hamowanie procesów wy-

palenia się zawodowego ma kontrola typu: utrzymywanie (obtaining) i doznawanie (savoring). 

Kontrola typu unikanie (avoiding) może nasilać procesy wypalania się zawodowego. 

Model H. Sęk był operacjonalizowany w badaniach przeprowadzonych wśród pielę-

gniarek i nauczycieli. Jednak omawiana koncepcja nie musi być zawężona do pewnej klasy 

zawodów, do określonych skutków stresów – wypalenie się. 

 

1.3.8 Verońska koncepcja stresu Tadeusza Marka  

 

Koncepcja dotyczy wzajemnych relacji występujących pomiędzy pojęciami stresu, 

zmęczenia i obciążenia psychicznego związanego ze źródłami stresu w pracy. Aby móc roz-

różnić stres, zmęczenie i obciążenie psychiczne autorzy wyróżnili dwa typy wysiłku: 

- wysiłek psychiczny (związany z poziomem trudności wykonywanego zadania), 

- wysiłek kompensacyjny (związany z kontrolą stanów organizmu). 

Autorów Verońskiej koncepcji stresu M. Fąfrowicz i T. Marka interesuje transakcyjna 

koncepcja stresu z perspektywy psychologii pracy, która wskazuje zarówno na sytuacyjne czyn-

niki powodujące stres psychiczny (wymagania stawiane przez wykonywane zadanie, fizyczne 

i społeczne warunki pracy, społeczne czynniki tkwiące poza pracą), jak i na indywidualne cha-

rakterystyki jednostki (aspiracje, zdolności, sprawności, wiedza, doświadczenie, stan zdrowia, 

wiek). Efekt stresu zależny jest od relacji między elementami środowiska a cechami jednostki. 

Mówiąc o stresie mówimy o sytuacji deficytu po stracie zasobów. Wymagania jakie 

stawia nam praca przerastają nas. Sytuacja jest oceniana jako niestresorodna, gdy dysponujemy 

odpowiednimi zasobami, wtedy podejmujemy działanie w ramach obciążenia bezstresowego. 

Jednak wraz z upływem czasu zaczyna ujawniać się zmęczenie, zasoby ulegają wyczerpaniu. 
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Zmęczenie psychiczne to stan, w którym występują zaburzenia oraz desynchronizacja w zakre-

sie zasobów wykorzystywanych do realizacji pewnych czynności (uwaga staje się mniej efek-

tywna, zasoby pamięci mniej dostępne). W momencie, gdy dojdzie do takiej sytuacji, że stan 

zmęczenia będzie się przedłużał, nastąpi ograniczenie a być może także uszkodzenie zasobów. 

Taka sytuacja może być przyczyną powstawania stresu. Jako podstawowy czynnik różnicujący 

te pojęcia autorzy podają sposób oceny czynnika, który działa na jednostkę. W przypadku stresu 

występuje ocena czynnika szkodliwego (zagrażającego), w przypadku obciążenia psychicznego 

i zmęczenia taka ocena nie występuje. Pojęcie wysiłku pomoże nam lepiej zróżnicować anali-

zowane pojęcia. Tradycyjnie uważa się, że im większe obciążenie, większa rozbieżność między 

wymaganiami stawianymi przez zadania a możliwościami (wydolnością) tym wysiłek jest 

większy. 

Działający czynnik oceniany jest jako zagrażający wówczas, gdy poziom funkcjono-

wania jednostki odbiega od optymalnego. Wtedy pojawia się proces korekty, który ma postać 

procesu zmagania się ze stresem lub zmęczeniem. Zmaganie się w przypadku stresu polega na 

zwalczaniu symptomów stresu, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. W przypadku 

wysiłku psychicznego mamy do czynienia z mobilizacją posiadanych zasobów. Wskaźniki wy-

stępowania wysiłku kompensacyjnego związane są z poziomem aktywacji, wzbudzenia i sta-

nów uwagi. Natomiast w przypadku zmęczenia i stresu zasadnicze dla zróżnicowania obu sta-

nów są emocje. Agresja, lęk, depresja to syndromy rozwijającego się stresu.  

Omówiona w tej pracy Verońska koncepcja stresu doskonale definiuje podstawowe 

pojęcia, z którymi mamy do czynienia w większości teorii. Dzięki temu przeprowadzone bada-

nia są porównywalne i mają swój wkład w rozwój teorii stresu. Na uwagę zasługuje również 

teoria czynnikowa stresu Zakładu Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy która traktuje 

stres jako proces składający się z pięciu faz : 

1) sytuacji obiektywnej, 

2) sytuacji subiektywnej w której dochodzi do utworzenia się zmysłowego obrazu sytuacji 

pracy i oceny pierwotnej zakończonej wzbudzeniem emocji odpowiedniej do oceny, 

3) natychmiastowej rekcji somatycznej i psychologicznej wywołanej emocją, 

4) radzenia sobie ze stresem, 

5) odległe skutki somatyczne, psychologiczne, behawioralne. 

W ostatnich latach pojawiło się także nowe źródło stresu, jakim jest mobbing, utoż-

samiany z pojęciem terroru psychicznego w pracy. Oznacza on sytuację, w której pracownik 

jest szykanowany przez przełożonych lub współpracowników. Mobbing pojawia się tam, gdzie 

osoby traktowane w sposób instrumentalny, pracują w strukturze organizacji opartej na silnej 
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hierarchii, mają za dużo pracy, a ich wartość jest oceniana na podstawie wydajności pracy (Be-

chowska-Gebhardt, 2004). 

1.3.9 Koncepcja wypalenia zawodowego Christiny Maslach 

 

Niniejszy paragraf poświęcony jest koncepcji wypalenia autorstwa Maslach, stano-

wiącej wciąż dominującą propozycję myślenia o zjawisku z uwzględnieniem ewolucji poglą-

dów autorki oraz jej współpracowników. Wczesna koncepcja wypalenia Christiny Maslach 

(1982) zakłada trójobjawowy syndrom, na który składa się, poza wyczerpaniem emocjonalnym, 

silnie skorelowanym, a wręcz utożsamianym ze stresem, także depersonalizacja – symptom 

zwany zamiennie dehumanizacją, a w ostatnich latach cynizmem oraz trzeci symptom – obni-

żone poczucie dokonań osobistych, nazywane także zamiennie, w dość dowolny sposób, obni-

żonym poczuciem osiągnięć zawodowych, utratą satysfakcji zawodowej, a w ostatnich latach 

zastąpione pojęciem: utrata efektywności (Maslach, Leiter, 2010; Maslach, 2011). Wypalenie 

rozumiane jest więc jako zespół trzech odmiennych zjawisk psychologicznych odzwierciedla-

jących różnorodność reakcji jednostki na pracę. Na jakiej jednak podstawie badaczka łączy owe 

odrębne trzy wymiary we wspólny syndrom postępującego procesu wypalenia? O ile pierwszy 

z osiowych objawów – wyczerpanie spójnie podzielany jest przez wszystkich dotychczasowych 

badaczy, także w latach ostatnich (np. Kristensen, 2005; Demerouti, Bakker, 2008), tak już 

objaw drugi – depersonalizacja zdaje się nasuwać wiele wątpliwości i dzieli naukowców eks-

plorujących zagadnienie. Po pierwsze, nazwa tego symptomu wskazuje na kliniczny rodowód, 

bowiem, pojęcie depersonalizacji oznacza zaburzenie psychiczne objawiające się odczuwaniem 

zmian we własnym sposobie myślenia lub poczucie zmian w obrębie własnej tożsamości. 

 Przeżywane stany emocjonalne, motywy, zachowania i reakcje odbierane są przez 

osobę chorą jako sztuczne, nieprawdziwe, zaskakujące, dziwne i niespójne z własnym „ja” (Bi-

likiewicz, 2003). Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych ICD-10 depersonalizacja stanowi rzadkie zaburzenie, w przebiegu którego pa-

cjent spontanicznie uskarża się na zmianę jakościową wydolności umysłowej, fizycznej i oto-

czenia. Wśród wielu różnych objawów zespołu osoby chore najczęściej skarżą się na utratę 

emocji, uczucie alienacji oraz odłączenia od myślenia, ciała lub świata. Mimo dramatycznego 

charakteru doświadczeń, pacjent zdaje sobie sprawę z nierealności tychże zmian. Objawy de-

personalizacji mogą występować jako element schizofrenii, depresji, fobii lub zaburzeń obse-

syjno-kompulsyjnych (Stanisław Pużyński, Janusz Wciórka, 2012). Zatem tak poważny objaw 

kliniczny winien sytuować syndrom wypalenia pośród zaburzeń psychicznych, a tak nie jest. 

Zgodnie bowiem z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów 
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zdrowotnych ICD-10, wypalenie zawodowe jako jednostka nozologiczna, umieszczone zostało 

w kategorii czynników wpływających na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia oznaczonych 

kodem: Z00-Z99. Nie stanowi dysfunkcji określonego narządu czy układu, lecz należy do pro-

blemów związanych z trudnościami życiowymi i oznacza stan wyczerpania życiowego – kod: 

Z 73:0 (Pużyński, Wciórka, 2012). Kontynuując analizę rozumienia objawu wypalenia nazwa-

nego przez Maslach depersonalizacją, badaczka dopuszcza dość dowolne zastępowanie go po-

jęciem dehumanizacji, oznaczającym zaburzenie w obszarze relacji społecznych przejawiające 

się wzrastającym chłodem, oziębłością w kontakcie z drugim człowiekiem (klientem/pacjen-

tem/podopiecznym lub współpracownikiem), traktowaniem ludzi w sposób apersonalny, przed-

miotowy, pełen rezerwy, obojętny, a nawet wrogi (por. Mańkowska, 2014b). Symptom ów roz-

wija się, zdaniem Maslach, wskutek nadmiernego obciążenia emocjonalnego towarzyszącego 

kontaktom z ludźmi potrzebującymi pomocy i wsparcia. Pracownik dystansuje się od obciąża-

jących zadań i przestaje przejawiać empatię, demonstrując w zamian niechęć, złość, a nawet 

agresję wobec innych osób w miejscu pracy (Maslach, 1982; Maslach, Leiter, 2010; Maslach, 

2011).  

O ile depersonalizacja jako objaw kliniczny nie znajduje uzasadnienia dla swego bytu 

u osoby wypalonej zawodowo, lecz mieszczącej się w normie psychicznej zgodnie z uznaną 

klasyfikacją tego problemu zdrowotnego, o tyle dehumanizacja relacji międzyludzkich, może 

być tłumaczona jako przejaw mechanizmu radzenia sobie ze stresem stanowiącego bufor 

ochronny przed dalszym jego wzrostem. Zatem więc, czy postępująca depersonalizacja/dehu-

manizacja, zwana też ostatnio cynizmem jest strategią radzenia sobie z chronicznym stresem 

zawodowym, czy symptomem postępującego procesu wypalenia? Krytycznie odnosi się rów-

nież do tej kwestii polska badaczka wypalenia zawodowego Stanisława Tucholska (2009) oraz 

duński badacz zagadnienia Tage S. Kristensen (2005). Badacz podąża dalej, podejmując 

otwartą polemikę z założeniami trójwymiarowej koncepcji wypalenia Maslach. Jego zdaniem 

przedstawia ona trzy rodzaje wypalenia zawodowego stanowiące trzy odrębne kategorie zja-

wisk psychologicznych nie związanych ze sobą ani semantycznie ani psychometrycznie, a jako 

takie nie mogące stanowić łącznie obrazu jednego i tego samego syndromu wypalenia zawo-

dowego (Kristensen i in., 2005).  

Wypalenie zawodowe, według Kristensena, jest w swej istocie stanem zmęczenia i 

wyczerpania jednostki (fatique and exhaustion), którego źródła mogą tkwić poza pracą (perso-

nal burnout), w pracy (work-related burnout) oraz w relacji z ludźmi w miejscu pracy (client-

related burnout). Sposób myślenia Kristensena przypomina myśl Pine i Aronsona (1988), ów 

psychofizyczny i egzystencjalny wymiar wypalenia z odległych lat, co zostało skrytykowane 
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przez Schaufelieg i współpracowników jako (tłum z j. ang.) „wlewanie nowego wina do bardzo 

starych butelek”, a więc powrotu do starych, przebrzmiałych i nie do końca aktualnych teorii 

utożsamiających wypalenie z wyczerpaniem, de facto ze stresem, z czym nie zgadza się rów-

nież sama Maslach (Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009, s. 212). Poświęcenie tak dużej uwagi 

objawowi depersonalizacji/cynizmu w niniejszym opracowaniu uzasadnia niepokojący fakt, iż 

wciąż w wielu bieżących opracowaniach naukowo-badawczych, w Polsce i na świecie, funk-

cjonuje pojęcie depersonalizacji, pochodzące z wczesnej teorii wypalenia Maslach, co wpro-

wadza spory zamęt w rozumieniu istoty i podstawowej natury tej zaawansowanej fazy procesu 

wypalenia. Dopuszczenie zamiennego stosowania obu zgoła odmiennych etiologicznie i zna-

czeniowo pojęć sprawia, iż trudno określić, czy osoba doświadczająca wypalenia na poziomie 

depersonalizacji/cynizmu funkcjonuje jeszcze w granicach normy zdrowia psychicznego, czy 

też przekracza tę granicę. Ponadto pojęcie cynizmu zostało także skrytykowane przez Tuchol-

ską (2009) jako zbytnio zawężające rozumienie istoty tego interpersonalnego wymiaru wypa-

lenia. Rodzi się także pytanie, skąd wiadomo, że rosnący cynizm wynika z wyczerpania emo-

cjonalnego, skoro nie zostały udowodnione naukowo takie wpływy kierunkowe? Ponadto w 

jakim stopniu przejawy cynizmu w relacjach interpersonalnych wynikać mogą z pierwotnych 

cech osobowości, a więc właściwości charakteryzujących osoby jeszcze przed rozwojem syn-

dromu wypalenia, a być może nawet nim nie dotknięte? Nie istnieją bowiem żadne badania 

longitudinalne, które mogłyby ujawnić takowe zależności. Wiadomo natomiast, iż takie czyn-

niki osobowości, jak: niski poziom zrównoważenia emocjonalnego, serdeczności, perfekcjoni-

zmu oraz wysoki poziom abstrakcyjności, samodzielności i napięcia korelują z depersonaliza-

cją/cynizmem (Mańkowska, 2013), w tym wpływ predyktywny na rozwój tego symptomu wy-

wiera wysoki poziom abstrakcyjności, napięcia oraz skrytości oraz niski poziom wrażliwości 

oraz świadomości norm (Mańkowska, 2015). W końcu argumentem podważającym pewność 

uznawania depersonalizacji/cynizmu za objaw wypalenia jest także fakt, iż rozwija się on sto-

sunkowo niezależnie od odczuwanego stresu, co potwierdzają liczne badania (np. Golembiew-

ski, Munzenrider, 1988; Kristensen i in., 2005; Ogińska-Bulik, 2006; Mańkowska, 2011, 2013).

 Podsumowując, niestety, do dziś nieznana jest wciąż natura i kluczowe mechanizmy 

rozwoju depersonalizacji/cynizmu, uznawanego przez Maslach za drugi etap wypalenia zawo-

dowego. O jego istnieniu wiadomo przede wszystkim na podstawie obserwacji klinicznych 

osób wypalonych oraz przeprowadzonych z nimi rozmów. Przeszkodą w jednoznacznym rozu-

mieniu istoty tego symptomu wydaje się zbytnia mnogość określeń wciąż zamiennie stosowa-

nych do jego opisu (depersonalizacja, dehumanizacja, cynizm). Do dziś nie ma również jedno-

myślności co do trzeciego objawu osiowego wypalenia – obniżonego poczucia dokonań 
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osobistych, zwanego w ostatnich latach brakiem efektywności. Ów symptom, zgodnie z kon-

cepcją Maslach stanowi ostatni, najbardziej zaawansowany etap wypalenia zawodowego. Co 

ciekawe, według Golembiewskiego (1988) jest to etap drugi, rozwijający się po depersonaliza-

cji, a poprzedzający wyczerpanie emocjonalne.  

Jak wyjaśnić taki kierunek rozwoju objawów wypalenia prezentowany przez Maslach 

i Golembiewskiego? Żaden z badaczy nie przedstawia obiektywnych dowodów na obronę wła-

snych racji. Aktualny stan wiedzy w tym zakresie dopuszcza stosowanie zbioru wyrażeń, spo-

śród których wymienić można: obniżone poczucie dokonań osobistych, obniżone poczucie 

osiągnięć zawodowych, utratę satysfakcji zawodowej, utratę lub brak efektywności (Maslach, 

1982; Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001; Maslach, 2011). Są to, z pozoru jedynie, wyrażenia 

bliskoznaczne. Odrębną kategorię semantyczną stanowią osiągnięcia (dokonania) osobiste, bo 

mogą dotyczyć sfery życia osobistego, inną – osiągnięcia zawodowe, ponieważ dotyczą efek-

tów, dokonań związanych z wykonywaną pracą zawodową.  

Z kolei pojęcie zawodowej satysfakcji akcentuje emocjonalny stan zadowolenia z 

uzyskanych osiągnięć zawodowych, zaś termin używany przez Maslach w ostatnich latach – 

brak (utrata) efektywności zawodowej podkreśla spadek osobistego zaangażowania w pracę 

uniemożliwiający lub znacząco utrudniający osiąganie celów zawodowych, a więc koncentruje 

się wokół zaburzeń procesów wolicjonalnomotywacyjnych jednostki wypalonej. Krytycznej 

analizy tego objawu dokonali także holenderscy badacze Evangelia Demerouti i Arnold B. Bak-

ker (2008), poddając w wątpliwość stawianie przez Maslach znaku równości pomiędzy utratą 

zaangażowania a wypaleniem. Badacze podkreślają, że wypalenie to więcej niż zwykłe konti-

nuum zaangażowania w pracę, a jego brak (utrata zaangażowania) nie musi oznaczać wypalenia 

zawodowego. Niskie zaangażowanie w pracę może wynikać z różnych przemyślanych powo-

dów i stanowić strategię służącą zaoszczędzeniu osobistych zasobów poznawczych lub emo-

cjonalnych, niekoniecznie prowadząc do rozwoju wypalenia. Ponadto nie jest jasnym, kiedy 

ów brak zaangażowania można uznać za stan wypalenia.  

Demeroutii i Bakker (2008) uważają, że wypalenie zawodowe ma strukturę dwuczyn-

nikową (dwuwymiarową) i stanowi odrębny wymiar aktywności zawodowej. Należy zatem 

rozróżnić dwa wymiary: zaangażowanie i wypalenie, nie zaś jeden dwubiegunowy wymiar: 

zaangażowanie – wypalenie. Co zatem stanowi istotę trzeciego objawu, uznawanego za po-

znawczy aspekt wypalenia? Tym ważniejsze staje się owo pytanie, gdy dociekamy ostatecz-

nych skutków wypalenia zawodowego. Czy jest nim skrajne zmęczenie pracą, czy też zachwia-

nie poczucia własnej wartości, samooceny jednostki (pracownika), a może spadek motywacji 

do pracy i wysiłku kończący się apatią i depresją – o której także Maslach wspomina? Należy 
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także podkreślić, iż ów trzeci poznawczy wymiar wypalenia zawodowego rozwija się względ-

nie niezależnie od dwóch pozostałych. Jest jeszcze słabszym, niż depersonalizacja/cynizm, ko-

relatem wypalenia i bardzo słabym jego predyktorem. Taką tendencję podtrzymują wyniki ko-

lejnych badań prowadzonych zarówno w Polsce (Ogińska-Bulik, 2006; Tucholska, 2009; Mań-

kowska, 2013, 2015), jak i za granicą (Lloyd i in., 2002; Kristensen i in., 2005; Evans i in., 

2006). Badania przeprowadzone przez Mańkowską (2015) wśród pracowników socjalnych wy-

kazały nawet dość osobliwą, przeciwną zależność, wskazującą, iż takie stresogenne warunki 

pracy, jak: kontakty społeczne, poczucie zagrożenia i nieprzyjemne warunki pracy nie obniżają, 

lecz wpływają na wzrost odczuwanej zawodowej satysfakcji, a więc wykazują związek odwrot-

nie proporcjonalny z trzecim najbardziej zaawansowanym, zgodnie z koncepcją Maslach, 

symptomem wypalenia. Źródeł obniżonej satysfakcji zawodowej należałoby zatem szukać 

także poza jej stresogennym środowiskiem. Można by zatem zastanowić się, jaką wartość dia-

gnostyczną ów objaw przedstawia dla rozumienia wypalenia jako konsekwencji stresu zawo-

dowego? 

Reasumując, warto podkreślić, iż mimo prób zmierzenia się z pojęciem i mechani-

zmami wypalenia zawodowego, nadal brakuje spójnej wiedzy w tym zakresie. Próby konstruk-

tywnej krytyki koncepcji Maslach (np. Kristensen i in., 2005) oraz propozycje alternatywne 

(Demerouti, Bakker, 2008) spotkały się z kontrkrytyką autorki i jej współpracowników (np. 

Schaufeli, 2006; Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009) broniących zaciekle swego staus quo oraz 

monopolu na istniejącą wiedzę. Tak zatem koncepcja Maslach pozostaje dominującym i w za-

sadzie bezkonkurencyjnym sposobem pojmowania wypalenia zawodowego w świecie nauki, 

wciąż nierzadko funkcjonując w swej wczesnej wersji wraz z wątpliwą i wieloznaczną nomen-

klaturą pojęciową. Brak uporządkowania tej kwestii grozi zbytnią dowolnością w rozumieniu 

problemu; wprowadza chaos i dezorientację – czym ostatecznie jest wypalenie zawodowe, jak 

postępuje i jak je rozpoznać? Tu wciąż brak jednoznacznej odpowiedzi. 

1.4  Przyczyny „zespołu wypalenia zawodowego”  

Przyczyny wypalenia zawodowego są bardzo indywidualne, niemniej jednak badania 

nad tym problemem umożliwiły wyodrębnienie szeregu czynników zwiększających ryzyko wy-

palenia. Są to zarówno elementy związane z osobą pracownika, jego osobowością, sposobem 

funkcjonowania w środowisku pracy oraz elementy związane z organizacją, zwłaszcza jej kul-

turą, w tym z systemem motywowania, sposobem organizowania pracy, dominującymi stylami 

kierowania (Kuc,Moczydłowska, 2009). Wypalenie według E. Aronsona jest rezultatem długo-

trwałego powtarzającego się obciążenia w wyniku intensywnej pracy dla innych ludzi. To 
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bolesne uświadomienie sobie (przez osoby pomagające), że nie są one w stanie pomóc ludziom, 

że nie mogą dać im nic więcej i całkowicie zużyły swoje siły194. Przyczyny pojawiania się 

tego zjawiska można podzielić na dwie grupy: indywidualne, uwarunkowane osobowościowo 

oraz wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania organizacji (Janowska, Cewińska, Woj-

taszczyk, 2005). 

Polski psychiatra, Antoni Kępiński, od wielu lat zajmujący się zjawiskiem, stwierdził, 

że proces ten dotyka najczęściej osób o przesadnych ambicjach. Zalecał, by zaciekawienie psy-

chiką drugiego człowieka zastąpić wygórowane i nierealne oczekiwania. Przyznał, że takie po-

stępowanie może uniemożliwić rozwój procesu wypalenia zawodowego (Orwid, 2002). Psy-

cholog M. Burisch uważa, że wypalenie jest ogólną nazwą dla pewnych błędnie zdefiniowa-

nych typów kryzysu. Wypalenie jego zdaniem jest rozmytym zbiorem symptomów lub rozmy-

tym zbiorem ludzi ujawniających te symptomy. Jednakże w obu przypadkach mamy do czy-

nienia ze zbiorami, które częściowo się pokrywają. W definicji wypalenia sformułowanej przez 

Burischa, ludzie którzy znajdują się w stanie prototypowego procesu wypalenia, wykazują do 

pewnego stopnia jedną lub więcej (a zwykle wszystkie) cech, które proponuje tymczasowo 

uznać za symptomy kluczowe, chociaż brak im precyzji (Burisch, 2002). Przedstawił model 

analizy procesów wypalenia, koncentrujący się na utracie poczucia autonomii w wykonywa-

nym zawodzie, a co się z tym wiąże zaburzonych epizodach działania. Teoria ta to próba opi-

sania i wyjaśniania wypalenia przy użyciu terminów teorii działania. Podstawą analizy są epi-

zody działania, których zaburzenie powoduje utrudnienie osiągnięcia celu, udaremnienie mo-

tywu, niewystarczającą nagrodę oraz nieoczekiwane negatywne efekty uboczne (Burisch za 

Sęk, 2000). 

Zjawisko wypalenia zawodowego, jak donosi literatura wynika również z przeżywa-

nia przez dłuższy czas nasilonego stresu lub z braku zadowalających wyników z długotermino-

wych działań. Według H. Freudenbergera i G. Northa, amerykańskich psychoanalityków zaj-

mujących się problemami w zawodach społecznych, definicja wypalenia zawodowego wygląda 

następująco: „wypalenie zawodowe to stan, który krystalizuje się powoli, przez dłuższy okres 

przeżywania ciągłego stresu i zaangażowania całej energii życiowej i który w końcowym efek-

cie wywiera negatywny wpływ na motywację, przekonania i zachowanie” (Freudenberger, 

North, 2002; Litzke, Schuh, 2007;). Obydwaj autorzy stwierdzają, iż jednostkami szczególnie 

narażonymi są osoby, które w pełnieniu roli zawodowej lub społecznej charakteryzują się 

ogromną aktywnością, i które świadczą czynności ściśle z nią związane. Osoby takie obciążają 

siebie coraz większą ilością obowiązków, przez co wzrastają ich aspiracje. Z upływem czasu, 

osoba taka zaczyna pogrążać się, a w konsekwencji doprowadza się do wypalenia zawodowego. 
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Godzi się na coraz więcej obowiązków, kuszona licznymi pochwałami i nagrodami. Syndrom 

wypalenia autorzy opisali i podzielili na dwanaście etapów (Freudenberger, North, 2002) : 

Rysunek 6 Dwanaście etapów procesu wypalenia zawodowego według Freudenbergera i Northa (2002) 

 

Studiując literaturę przedmiotu można wyodrębnić sześć kluczowych przyczyn wy-

palenia zawodowego, będących konsekwencją warunków, w jakich funkcjonuje większość pra-

cowników, a mianowicie: 

– niewspółmierne obowiązki w pracy, 

– niezaradność w prowadzeniu kontroli nad wykonywaną pracą, 

– nieodpowiednie rekompensata w stosunku do wkładu pracy, 

– konflikty i niepoprawność atmosfery w pracy, 

– brak obiektywności w miejscu pracy, 

– sprzeczność wartości (Maslach, Leiter, 2011). 

Presja wywierana na produktywność pracowników, prowadzi do zwiększania zadań. 

Co gorsza, niezmienna skłonność do minimalizowania liczby pracowników prowadzi, pomimo 

wzrastającej ilości obowiązków do zmniejszenia ilości personelu. Niewspółmierne obciążenie 

obowiązkami nie pomaga w nawiązywaniu przyjaznych relacji z innymi ludźmi, tak w miejscu 

pracy, jak i poza nim, nie przyczynia się do budowy  długotrwałych  więzi  z  klientami, opar-

tych  na  wzajemnym  zrozumieniu i lojalności oraz nie ułatwia także podnoszenia jakości 

pracy. Niedobór wyczucia kontroli nad pracą  oddziałuje  zniechęcająco  do  uzewnętrzniania  

temperamentu.  W wielu organizacjach obligują bezwzględne procedury, które w znacznym 

stopniu hamują swobodę postępowania pracowników odnośnie do decyzyjności i metod świad-

czenia przydzielonych im ról. Nadzór i całkowity monitoring rezultatów pracy to  demonstro-

wanie  braku  zaufania  do  ludzi  i  podobnie  jak  przepracowanie, nie wyzwala innowacyjnych 

pomysłów. Nie trzeba nikogo przekonywać o motywującej roli płac. Niedostateczne wynagra-

dzanie z pewnością nie wzbudza w pracownikach entuzjazmu i energii do pracy, nie motywuje 

do podnoszenia kwalifikacji, podejmowania dodatkowego wysiłku w celu lepszego i 
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sprawniejszego wykonywania zadań. Kontrakty na czas określony, zagrożenie utratą pracy, za-

mrożenie płac to czynniki, które również w poważnym stopniu przyczyniają się do zniechęce-

nia i stopniowego „wypalania się” pracowników, zwłaszcza w tych organizacjach, które opie-

rają swoją strategię konkurencji na stałym obniżaniu kosztów (Delbridge, 2007). 

Również jednym z wielu czynników wypalenia zawodowego jest ogólnie rozumiana 

niesprawiedliwość, przejawiająca się chociażby brakiem  szacunku miedzy pracownikami, nie-

równomiernym obciążeniem pracą, niejasnymi kryteriami lub ich brakiem, analizując nagra-

dzanie oraz karanie - mało precyzyjnymi zasadami rozpatrywania skarg i zażaleń itp. Poczucie 

ogólnej nieuczciwości wywołuje bezradność i zniechęcenie, prowadzące niejednokrotnie do 

ograniczenia mobilizacji   i efektywności pracowników, którzy czują się źle traktowani. Ko-

nieczność wykonywania pracy bardzo nisko wynagradzanej, wpływa zniechęcająco i frustru-

jąco na personel, zwłaszcza na jednostki utalentowane i kreatywne, skutkując, w stosunkowo 

krótkim okresie, pojawieniem się pierwszych symptomów wypalenia zawodowego. Warto rów-

nież wspomnieć, iż z reguły czynniki służące wypaleniu można również podzielić na wynika-

jące z warunków, tj. będące następstwem istoty samej pracy i organizacji instytucji zatrudnia-

jącej, oraz subiektywne, tj. wynikające z temperamentu i ambicji osoby badanej (Maslach, 

1994). Większość uczonych uważa, że czynniki wynikające z warunków pracy pozwalają lepiej 

prognozować wypalenie, niemniej jednak analiza porównawcza względnego udział obu rodza-

jów czynników jest niejednoznaczne (Anczewska, Witaj, Roszczyńska, 2005; Deary, Watson, 

Hogstone,2003). 

Poczucie niesprawiedliwości wywołuje frustrację i zniechęcenie, prowadzące niejed-

nokrotnie do spadku motywacji i efektywności pracowników, którzy czują się źle traktowani. 

Kolejnym istotnym czynnikiem rzutującym na proces wypalenia zawodowego jest konflikt 

wartości. Zaostrzająca się konkurencja na rynku, której towarzyszy stała presja na uzyskiwanie 

coraz lepszych wyników, sprawia, że niejednokrotnie pracownicy nakłaniani są do działań po-

zostających w sprzeczności z ich systemem wartości. Konieczność wykonywania tego typu 

pracy, dodatkowo bardzo nisko wynagradzanej, wpływa zniechęcająco i frustrująco na perso-

nel, zwłaszcza na jednostki utalentowane i kreatywne, skutkując ujawnianiem się pierwszych 

symptomów wypalenia zawodowego (Borys, Majkowicz, 2006; Bilska, 2004). 

O wypaleniu zawodowym decydują różne czynniki. Jak przedstawiono już wcześniej 

wyodrębnia się kilka takich grup. Analiza doniesień w literaturze prowadzi do konkluzji, iż nie 

ma jednej uniwersalnej koncepcji na temat przyczyn wypalenia zawodowego. Proces ten roz-

wija się w wyniku interakcji między środowiskiem pracy (wysokie wymagania - małe wspar-

cie) a indywidualnymi cechami osobowymi (podatność na stres w połączeniu z cechami 
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temperamentu, umiejętnościami społecznymi w tworzeniu relacji społecznych z tolerancją na 

frustrację, z możliwościami poznawczymi) (Bilska, 2004). Ponieważ czynniki interpersonalne, 

czynniki związane z organizacją pracy, czynniki indywidualne czy czynniki środowiskowe (ze-

wnętrzne) są grupami bardzo istotnymi, dlatego też postanowiono przyjrzeć się im bardziej 

szczegółowo. 

 

Rysunek 7. Czynniki wpływające na zespół wypalenia zawodowego – opracowanie własne 

 

 

 

 

 

. 

1.4.1 Czynniki indywidualne 

Do indywidualnych przyczyn wypalenia należą predyspozycje osobowościowe, do 

których można zaliczyć zbyt wygórowane ambicje, stawianie sobie nierealistycznych celów, 

skłonność do rywalizacji i sukcesu za wszelką cenę, silna potrzeba kontrolowania otoczenia, 

słaba umiejętność odraczania nagrody, trudności w wyrażaniu uczuć, brak krytycznej samoo-

ceny i dystansu wobec siebie, a z drugiej strony brak tolerancji wobec własnych niedoskonało-

ści i błędów. Determinanty wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej związane 

z ich cechami osobowościowymi to także przekonania i stereotypy myślowe nauczycieli na 

temat siebie i własnych działań, np.: „Moja praca to moje życie”; „Muszę być całkowicie kom-

petentny, a wręcz idealny – znać się na wszystkim, co dotyczy mojej dziedziny, być chętny do 

udzielania pomocy każdemu”; „By dobrze wykonywać moją pracę i utrzymać poczucie własnej 

wartości, muszę być akceptowany i lubiany przez wszystkich w pracy”; „Inni powinni lepiej 

rozumieć wartość mojej pracy i bardziej mnie wspierać”; „Każda negatywna uwaga całkowicie 

przekreśla wartość mojej pracy i stawia pod znakiem zapytania wartość mojej osoby”; „Prze-

szłe pomyłki i błędy determinują to, co będzie w przyszłości”; „Wszystko powinno iść dokład-

nie tak, jak to sobie zaplanowałem – bez przeszkód”. Są to subiektywne odczucia i przekonania 

uczących, które wywołują ciągły stres, lęk, frustrację z powodu odmiennych celów i idealizacji 

zawodu (Szlagura, 2002). 

Czynniki indywidualne związane są przede wszystkim z  osobowością pracownika 

określonymi jego predyspozycjami. Głównie dotyczy to ludzi z ambicjami, temperamentem, 
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energicznych, mających duży niedosyt osiągnięć i współzawodnictwa, wiele oczekujących za-

równo od siebie samych, jak i od innych. Jednostki takie, mają nie tylko ambitne cele zawo-

dowe, ale również wzniosłe aspiracje w stosunku do swojej pracy, identyfikując się z nią oraz 

czerpiąc z niej satysfakcje i poczucie sensu (Borys, Majkowicz, 2006). Można wyróżnić oso-

bowości i postawy, które są zagrożone wypaleniem zawodowym i w grupie ryzyka znajdują się 

osobowości cechujące się niedojrzałością, niską samooceną, biernością i niepewnością w ob-

cowaniu z ludźmi, wycofywaniem się z kontaktów oraz zależne od innych.  W tym miejscu 

warto przedstawić czynniki dotyczące płaszczyzny indywidualnej wyszczególnione przez Tu-

cholską (2003), sklasyfikowane do pięciu grup, a mianowicie: emocjonalnych, poznawczych, 

fizycznych, behawioralnych oraz mobilizujących, które obrazowo przedstawia poniższy rysu-

nek. 
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Rysunek 8. Klasyfikacja czynników indywidualnych. Opracowanie własne (za Tucholska,2003)
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potrzeb i sytuacji socjalnych. Stąd nie ma jednego przepisu na skuteczne udzielanie pomocy i 

wspieranie klientów w rozwoju, na rozpoznawanie ich możliwości, problemów i reagowanie 

na nie. Profesja współczesnego „pomagacza” nie opiera się na gotowych wytycznych postępo-

wania, bo pomaganie, wspieranie podopiecznych jest działalnością bardzo złożoną, opartą na 

wzajemnej interakcji, dialogu i współpracy. Każdy klient, podopieczny i sytuacja związana z 

jego udziałem wymagają innego potraktowania i zorganizowania, poświęcenia czasu i uwagi. 

W instytucji pracującej efektywnie, praktycy mają wpływ na jej politykę, wykonują 

swoje obowiązki  rzetelnie, są otwarci na każde wyzwanie, jednocześnie pozostają w dobrych 

stosunkach z innymi pracownikami – wszystko to, daje im właśnie poczucie sukcesu. Powo-

dzenie to, dostarcza zaś poczucia egzystencjonalnego znaczenia, a to z kolei wzmacnia mobili-

zację do pracy (Pines, 1998, 2000). Oczywiście, może mieć miejsce sytuacja odwrotna, a mia-

nowicie silnie motywowani profesjonaliści mogą wchodzić w stresujące środowisko pracy. Po-

rażka, brak sukcesu i odpowiedzialności za nie zapewnienie wystarczającej pomocy ludziom, 

na rzecz których pracują, jest ogromnie stresujące. Nieziszczone aspiracje i pragnienia, decy-

dując o poczuciu porażki, doprowadzają do wypalenia. W początkowym etapie procesu wypa-

lenia, słabnie również mobilizacja do pracy. Rezultatem może być rezygnacja z pracy i zmiana 

zawodu. Według Pines egzystencjalny schemat wypalenia jest absurdem, ponieważ w realnym 

życiu, środowisko pracy nigdy nie jest wyłącznie wspierające czy wyłącznie stresujące – sta-

nowi ono raczej złożoną kombinację (Pines, 1978; Selye, 1982).  

Reasumując jak w poprzednim paragrafie warto przedstawić czynniki dotyczące 

płaszczyzny interpersonalnej wyszczególnione przez Tucholską (2003) , sklasyfikowane do 

czterech grup, a mianowicie: emocjonalnych, poznawczych, behawioralnych oraz mobilizują-

cych. 

Rysunek 9. Klasyfikacja czynników interpersonalnych. Opracowanie własne (za Tucholska,2003) 
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1.4.3 Czynniki organizacyjne 

Pod koniec lat 90-tych pojawiły się w literaturze przedmiotu charakterystyki zjawiska 

wypalenia uwzględniające konteksty sytuacyjno-organizacyjne (Golembiewski i in., 1996; 

Cherniss, 1993; Maslach, 1998). Koncepcja Chernissa uwzględniająca brak kompetencji zarad-

czych pracownika jako przyczynę wypalenia, definiuje zjawisko jako wielofazowy proces, w 

którym zachodzą negatywne zmiany postaw i zachowań pod wpływem napięcia wywołanego 

pracą, charakteryzujące się poczuciem rozczarowania i utratą żywionych przez jednostkę ocze-

kiwań związanych z pracą. Cherniss określa pierwszy etap wypalenia jako sprzeczność zwią-

zaną z posiadanymi przez jednostkę kompetencjami a wymaganiami stanowiska pracy. Zbyt 

obciążające wymagania zawodowe połączone z defensywnymi sposobami radzenia sobie ze 

stresem takimi jak: unikanie czy wycofanie, w sposób znaczący przyczyniają się do powstawa-

nia wypalenia zawodowego. Do przyczyn wypalenia, związanych z sytuacjami występującymi 

w miejscu pracy Cherniss zaliczył między innymi: negatywne cechy oraz zachowanie klientów 

lub podopiecznych, biurokrację, wyrażającą się poprzez nadmiar obowiązków administracyj-

nych, brak stymulacji do rozwoju, brak wspólnotowości, udaremniający szanse na uzyskanie 

wsparcia, pomocy, ukierunkowania (Cherniss, 1995; Tucholska, 2009).  

Organizacje mogą „przysparzać” jednostce nadmiernego stresu zawodowego poprzez 

niedostateczną informację wstępną, która szczególnie ważna wydaje się dla nowo zatrudnio-

nych pracowników, starających się zaadoptować w miejscu pracy; zbyt duże obciążenie pracą, 

rutynę oraz wąski zakres świadczonych usług, który wyznacza konkretne granice działania. 

Podejście Golembiewskiego (Golemiewski, Scherb i Boudreau, 1993) akcentuje dodatkowo 

negatywne konsekwencje dla instytucji, wynikające z faktu „wypalania” się pracowników. Wy-

palenie jest spowodowane pracą w przeciążających dla jednostki warunkach i bezpośrednio 

przejawia się w pogorszeniu jakości pracy zawodowej. Ponadto dotyczy wszystkich profesji a 

nie tylko osób pracujących w obszarze zawodów społecznych. Wypalenie zawodowe może być 
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także zainicjowane w wyniku stopniowego narastania rozczarowania pracą zawodową (Edel-

wich i Brodsky, 1980). Spowodowane jest to rozwianiem idealistycznych opinii na temat pracy 

i konfrontacji z często bardzo trudną rzeczywistością. 

Czynniki sytuacyjno-organizacyjne sprzężone z wypaleniem to zdaniem autorów: 

brak jasno określonych kryteriów oceny pracy, brak możliwości rozwoju zawodowego, niskie 

płace, niski status społeczny wykonywanej pracy, brak wsparcia instytucjonalnego. Przez czyn-

niki organizacyjne rozumie się przede wszystkim niewłaściwy system zarządzania. Autokra-

tyczny styl kierowania nie jest korzystnym sposobem, tłumi samodzielność i skoncentrowany 

jest na kontroli, co powszechnie powoduje u ludzi uczucie lęku i niepewności. Minimalizuje 

również poczucie własnej kontroli, potrzebę fachowości i bezpieczeństwa u podwładnych. 

Uwarunkowania organizacyjne obejmują także niski status zawodowy w hierarchii społecznej, 

niskie płace nieadekwatne do wysiłku, złe warunki lokalowe i materialne miejsca pracy, jak 

również niewłaściwą komunikację między członkami zespołu i przełożonymi, co często  po-

woduje  blokowanie  informacji  zwrotnej  powodując  wzrost  rywalizacji  i agresji. Konse-

kwencją takiego postępowania są pogarszające się efekty pracy zawodowej i dochodzi do ob-

niżenia poczucia osiągnięć osobistych w realizacji ważnych dla jednostki celów życiowych 

(Sęk, 2007). W tym ostatnim aspekcie również warto podsumować przedstawiając czynniki 

dotyczące płaszczyzny organizacyjnej wyszczególnione przez Tucholską (2003). 

Rysunek 10. Klasyfikacja czynników organizacyjnych. Opracowanie własne (za Tucholska,2003) 
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1.5 Objawy „zespołu wypalenia zawodowego” 

Wypalenie zawodowe jest dynamicznym procesem o różnych etapach nasilenia i roz-

woju. Zależą one od czasu trwania tej „zawodowej choroby” i stopnia dysponowania wewnętrz-

nym potencjałem oraz zrozumienia i wsparcia innych. W stadium początkowym wypalenia pra-

cownik jest bardzo zaangażowany w pracę, gdyż chce być efektywny, co szybko zostaje do-

strzeżone i wykorzystane przez innych współpracowników czy przełożonych. W konsekwencji 

jest on obarczany coraz bardziej trudnymi i nowymi zadaniami. Pochwały bywają kuszące, 

jednak gdy uznanie skończy się, albo fizyczny i psychiczny wysiłek przez dłuższy czas prze-

kraczają indywidualne granice obciążenia takiego pracownika, powstaje ryzyko wypalenia za-

wodowego. Zachwiana zostaje wtedy równowaga pomiędzy ponoszonym nakładem pracy a 

satysfakcją zawodową i życiową (Litzke,Schuh, 2007). 

Jak zauważają J. Synal i J. Szempruch, „wielość ujęć wypalenia zawodowego wska-

zuje, że konceptualizacja zjawiska nie jest łatwa, gdyż obejmuje ono wiele płaszczyzn, w tym 

indywidualną, interpersonalną i instytucjonalną”Synal,Szempruch,2011). I tak M. Burisch (Bu-

risch, 2006) wymienia 130 objawów wypalenia charakterystycznych też dla zjawisk psychoso-

matycznych, jak depresja, zmęczenie psychiczne, kryzys egzystencjalny, stres zawodowy itp. 

Jednak są one typowe dla wszystkich ludzi i wielu zawodów, wypalenie zaś dotyka osoby pra-

cujące w zawodach pomocowych. 

J. Edelwich i A. Brodsky opisują drogę prowadzącą do wypalenia, którą przechodzą 

też nauczyciele od momentu rozpoczęcia pracy. Składa się na nią pięć etapów: 

1) Entuzjazm, który cechuje pracowników mających: wiele sił i energii, poczucie misji i 

idealistyczne nastawienie do zawodu oraz wielkie nadzieje na realizację ambitnych, choć trud-

nych celów. Są skłonni do przeceniania swoich możliwości. Jeśli jednak nie znajdują wsparcia 

dla podejmowanych działań i napotykają trudne i liczne przeszkody, ich wiara i zapał do pracy 

gasną. Spada chęć dalszych wysiłków i poświęceń oraz zaangażowanie. 

2) Stagnacja, często nazywana fazą „zawieszenia broni”, która następuje, gdy pracownicy 

odczuwają, że ich szczytne ideały nie mają pokrycia w rzeczywistości, a osobiste cele, potrzeby 

życiowe i rozwojowe nie są zaspokajane, brak im wsparcia i uznania ze strony zwierzchników, 

współpracowników, rodziców itp. W wyniku doświadczeń wzrasta ich krytycyzm i rozczaro-

wanie warunkami, efektami pracy. Swoje mało realne oczekiwania i cele korygują w wyniku 

konfrontacji z trudną rzeczywistością, tracą zapał do pracy. 

3) Frustracja, która sygnalizuje poważny kryzys, w którym pracownicy kwestionują swoją 

rolę i poczucie sprawstwa oraz wpływ na jakość pracy instytucji Ośrodka , zakładu pracy. 
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Podważają własne kompetencje, efektywność i sens podejmowanych dotąd wysiłków. Nasile-

nie tych negatywnych emocji jest proporcjonalne do odczuwanej deprywacji potrzeb. Faza fru-

stracji wydaje się kluczowa w procesie wypalenia. Poczucie niespełnienia, ciągły stres bez od-

reagowania i wsparcia powodują regulowanie przykrych stanów przy pomocy leków, używek, 

agresji. 

4) Apatia jest zaawansowanym etapem, istotą wypalenia, gdyż sfrustrowani, zmęczeni bez 

widocznych efektów pracą nauczyciele stają się coraz mniej wrażliwi i empatyczni wobec 

klientów, podopiecznych – ich potrzeb i problemów, unikają bezpośrednich z nimi kontaktów. 

W tej fazie pojawia się skłonność do izolacji, wycofywania się z zaangażowania w pracę w 

sensie fizycznym i psychicznym. Następują przechodzenie z udzielania pomocy do jedynie 

„doglądania” czy tylko nadzorowania , opór przed codziennym uczęszczaniem do pracy, zwięk-

szona absencja oraz lekceważenie obowiązków. W sferze psychicznej odczuwa się niechęć do 

bezpośrednich kontaktów z klientami, jak i ze współpracownikami, przełożonymi, bliskimi. Za 

swoje niepowodzenia i porażki pracownicy obarczają czynniki zewnętrzne. W pracy coraz bar-

dziej przeważają: schematyzm, rutyna, dekoncentracja, zobojętnienie na sprawy nie tylko za-

wodowe, ale rodzinne i osobiste, co skutkuje dalszym wypalaniem się. 

5) Syndrom wypalenia pojawia się, gdy występuje brak reakcji ze strony zwierzchników, 

współpracowników i grup wsparcia dla sfrustrowanych, przygnębionych pracą „pomagaczy”. 

Pogłębia się wówczas kryzys psychiczny i fizyczny, prowadząc do wyczerpania, z którego 

trudno wyjść bez uświadomienia sobie wagi problemu i chęci terapii. Wypalający się pracow-

nicy społeczni potrzebują pomocy psychologicznej, niekiedy i psychiatrycznej, by nie doszło 

do depresji, zmiany, odejścia lub porzucenia zawodu (Edelwich, Brodsky,1982). Stan ten wy-

maga uświadomienia sobie konieczności interwencji i udzielenia natychmiastowej pomocy ce-

lem: minimalizowania skutków wypalenia, poszukiwania zmian i rozwiązań zaistniałych pro-

blemów, wyeliminowania sytuacji patowej, w której znalazł się pracownik. Pomoc jest tym 

trudniejsza, im bardziej zaawansowana jest faza wypalenia (Tucholska,2003). 

W rozpoznawaniu poziomu wypalenia zawodowego bardzo przydatna jest klasyfika-

cja zaproponowana przez Freudenbergera i Northa (1985) i rozszerzona przez dwóch niemiec-

kich autorów: Litzke i Schuh w której zidentyfikowanych zostało dwanaście stadiów tego syn-

dromu (Freudenberger, Northa,1985; Litzke, Schuh, 2007): 

- I stadium – tworzy się obowiązek bezustannego udowadniania sobie własnej wartości, 

której towarzyszy podejmowanie wyczerpujących zadań, stawianie sobie wyższych am-

bicji i brak aprobaty dla własnych słabości i ograniczeń; 
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- II stadium - brak aprobaty własnych ograniczeń, skutkuje jeszcze większą aktywnością 

w wykonywane obowiązków, aby potwierdzić własną wartość; nie dopuszcza się myśli 

o odrzuceniu niektórych zadań, traktując to jako stratę czasu; 

- III stadium - własne ambicje przestają być ważne, toteż albo są lekceważone, albo się z 

nich rezygnuje, często sięga się natomiast pożywki: alkohol, papierosy, kawę, tabletki 

nasenne lub narkotyki; 

- IV stadium - zachwiana zostaje równowaga pomiędzy wewnętrznymi potrzebami a wy-

maganiami otoczenia; występuje znaczący spadek energii, który stopniowo prowadzi 

do wyczerpania na wszystkich trzech płaszczyznach; trudności ze skupieniem powodują 

niedociągnięcia i uchybienia w pracy chociażby w sytuacji, gdy nie występuje wyczer-

panie nadmierną ilością obowiązków; 

- V stadium - następuje przewartościowanie priorytetów i zmiana ich kolejności, dotych-

czasowe cele życiowe są tłumione i nieistotne; ograniczane lub marginalizowane są 

wszelkie kontakty społeczne; zmysł postrzegania zostaje w znacznym stopniu osła-

biony; 

- VI stadium - pojawia się odizolowanie od całego świata, jego wartość jest kwestiono-

wana, dominuje postawa charakteryzująca się ironią, brakiem akceptacji i samokontroli; 

nierzadko dochodzi do wrogości, a nawet agresji w stosunku do otoczenia; znacząco 

spada efektywność pracy, zaczynają się pojawiać różnego rodzaju dolegliwości fi-

zyczne; 

- VII stadium - dochodzi docelowo do wycofania i całkowitej alienacji oraz zautomaty-

zowania własnych działań; otoczenie postrzega się jako nieprzychylne, sceptyczne; 

traci się nadzieję i nie dostrzega żadnych perspektyw mogących zmienić istniejącą  sy-

tuację, dlatego m.in. ucieka  się od teraźniejszości i pogrąża się w alkoholizm, lekoma-

nię lub narkomanie; 

- VIII stadium - występują istotne i dające się  zaobserwować zmiany  w zachowaniu; 

proces izolacji i alienacji ulega dalszemu pogłębieniu; pojawiają się reakcje paranoi-

dalne; każdy przejaw wsparcia ze strony środowiska, nawet najbliższego, traktowany 

jest jako atak; 

- IX stadium - następuje utrata własnej tożsamości i pojawia się przeświadczenie, że prze-

stało się być autonomiczną jednostką z określoną osobowością; wszystkie działania wy-

konywane są w sposób automatyczny; 
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- X stadium - dominuje uczucie pustki, rezygnacji, zniechęcenia i całkowitego zwątpie-

nia; coraz częściej pojawiają różnego rodzaju fobie, lęk przed ludźmi i skupiskami ludz-

kimi oraz niekontrolowane ataki paniki; 

- XI stadium - uintensywniają się początkowo omówione, negatywne objawy, a dodat-

kowo ukazuje się doznanie emocjonalnego bólu i rozpaczy; dominuje zmęczenie, rezy-

gnacja i depresja, której towarzyszą myśli samobójcze; 

- XII stadium - następuje całkowite wyczerpanie fizyczne, emocjonalne i psychiczne, co 

określa się jako wypalenie pełnoobjawowe; w bardzo istotnym stopniu wzrasta podat-

ność na wszelkiego rodzaju infekcje oraz choroby układu krążenia (zawały, udary, wy-

lewy), pokarmowego itp. (Litzke, Schuh, 2007; Freudenberger, North, 1985). 

 

S.M. Litzke i H. Schuh w książce Stres, mobbing i wypalenie zawodowe wyjaśniają, 

że zjawisko to następuje w wyniku zachwianej równowagi między wymogami społeczeństwa 

a możliwością ich realizacji i zdolnością do znoszenia owych obciążeń zawodowych. Tak jest 

również w przypadku pracowników, wobec których stawiane są coraz większe wymagania i 

zadania, a warunki ich realizacji nie sprzyjają osiąganiu zamierzonych skutków. Niska jest też 

gratyfikacja wysiłków pracowników wychowawców. Możliwość i zdolność wykonywania tego 

trudnego zawodu zależy jednak od indywidualnych cech i predyspozycji, umiejętności pracow-

nika ( Fengler, 2001) prawidłowego wykorzystania jego sił i potencjału, dbałości o ich regene-

rację, sposobów odreagowania nagromadzonych negatywnych emocji w wyniku oddziaływa-

nia czynników stresujących, na które pracownicy socjalni mają ograniczony wpływ itp. Wypa-

lenie jest więc procesem, który rozwija się powoli. Pierwsze sygnały ostrzegawcze są nierzadko 

przez pracowników lekceważone lub źle interpretowane. Aby się wypalić, piszą wspomniani 

autorzy, trzeba najpierw „płonąć żądzą działania, zapalić się do czegoś”. Dlatego też zagrożeni 

wypaleniem są przede wszystkim osoby, których postawy zawodowe odznaczają się: 

– angażowaniem się w pracę całym sercem, 

– dużymi oczekiwaniami względem własnej osoby, 

– negowaniem własnych granic obciążenia zawodowego, 

– spychaniem na dalszy plan osobistych potrzeb i interesów, 

– dobrowolnym i chętnym przejmowaniem obowiązków i zadań. 

Są to uwarunkowania podmiotowe odnoszące się głównie do cech osobowych, stylów myśle-

nia, pracy i życia pracowników zagrożonych wypaleniem, wypalających się i już wypalonych 

zawodowo. Jednakże rozwijający się proces wyczerpania emocjonalnego i behawioralnego jest 

wynikiem oddziaływań niekorzystnych czynników, które biorą się też z cech środowiska pracy 
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i życia. Te wszystkie czynniki: podmiotowe i pozapotmiotowe, wewnętrzne i zewnętrzne, pe-

dagogiczne i pozapedagogiczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, osobowo-mentalne i inne 

wymagają jednak odrębnego potraktowania (Kocór,2010).  

Maslach przedstawiając charakterystyczne objawy – symptomy wypalenia wymienia trzy jego 

etapy, które obrazowo przedstawia rysunek nr 11 i 12  

Rysunek 11. Wielowymiarowy model wypalenia zawodowego 

 

 

 

 

 
 

 

Rysunek 12. Wypalenie zawodowe w badaniach C. Maslach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja Maslach oparta na triadzie objawów stanowiących zarówno, zdaniem ba-

daczki, kolejne trzy etapy wypalenia, opiera się na trzyczynnikowej skali pomiaru zjawiska, 

gdzie każdy z czynników odpowiada kolejnym objawom, a zarazem etapom wypalenia: 

I etap, symptomy zwane alarmowymi: poczucie niepokoju, napięcie emocjonalne, bezsenność, 

bóle głowy, nieustępujące objawy przeziębienia 

II etap, następuje, gdy opisane wyżej objawy trwają dłużej oraz pojawiają się wybuchy złości, 

cyniczna postawa wobec klientów czy pacjentów i bezmyślne wykonywanie obowiązków 
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III etap występuje, gdy wyżej wymienione objawy występują chronicznie, rozwijają się fi-

zyczne, psychosomatyczne symptomy (nadciśnienie tętnicze, owrzodzenie żołądka i dwunast-

nicy), stany depresyjne; na tym etapie występują również kryzysy małżeńskie i rodzinne; III 

etap jest skrajnym stadium zawodowego wypalenia (Maslach, 1994). 

Na zakończenie warto przytoczyć obrazowy opis procesu wypalenia jaki zapropono-

wali psychologowie z American Psychology Association, którzy wyróżnili w nim pięć klasycz-

nych etapów (Terelak, 1999), określając je obrazowo jako: 

1) miesiąc miodowy (honeymoon) - okres fascynacji pracą i pełny satysfakcji z osiągnięć za-

wodowych, charakteryzujący się energią i optymizmem oraz entuzjazmem; 

2) przebudzenie (awaking) – pracownik wysuwa wnioski, że hipotetyczna ocena pracy jest nie-

realistyczna, zaczyna pracować coraz więcej i często podejmując ryzyko, stara się, by ten ide-

alistyczny obraz nie uległ zburzeniu; 

3) szorstkość (brownout) - w tym okresie realizacja obowiązków zawodowych wymusza więcej 

trudu, pojawiają się nieprzyjemności w relacjach społecznych zarówno z kolegami w pracy, jak 

i z klientami; 

4) wyczerpanie pełno objawowe (full scale burnout) - przepełnione wyczerpaniem fizycznym i 

psychicznym, ujawniają się stany pesymistyczne, poczucie pustki i samotności, chęć wyzwo-

lenia się, ucieczki z pracy; 

5) odradzanie się  (phoenix  phenomenon)  - etap gojenia "ran"  powstałych w następstwie 

wypalenia zawodowego (Bilska, 2004). 

1.6 Mechanizmy obronne w sytuacjach stresowych 

Temperament i osobowość determinują poziom doświadczanego stresu, ale także 

wpływają na wybór strategii radzenia (Watson, David, Suls, 1999, za: Martin i in., 2010). W 

ostatnich latach style radzenia i mechanizmy obronne wzbudzają coraz większe zainteresowa-

nie badaczy, a tym samym powodują intensyfikację badań w tym temacie (Kramer i in., 2009). 

W ujęciu poznawczym mechanizmy obronne to: „poznawcze reinterpretacje bodźca lub pro-

cesy osiągania dystansu psychologicznego od zagrażających zdarzeń” (Lazarus, za: Grzego-

łowska-Klarkowska, 1986,). Oznacza to, że ocena poznawcza elementów danego wydarzenia 

decyduje o tym, czy jednostka uzna je za zagrażające i czy uda jej się uniknąć reakcji streso-

wych. Przyjęcie definicji funkcjonalnej pozwala rozumieć mechanizmy obronne jako ukierun-

kowane na cel, umotywowane zniekształcenia procesów poznawczych w zakresie odbioru i 

przetwarzania informacji. Zasadnicza funkcja, jaką jest nastawienie na ochronę „ja” stanowi 

konieczną cechę kryterialną mechanizmów obronnych (Grzegołow-ska-Klarkowska, 1986; 
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Marchwicki, 2005). Próba ujęcia problematyki stresu łączy przedstawicieli wielu różnych dys-

cyplin naukowych zajmujących się człowiekiem i jego środowiskiem, przede wszystkim: me-

dycyny, socjologii jak i psychologii. W tej ostatniej grupie owa problematyka stanowi płasz-

czyznę spotkania zarówno teoretyków jak i praktyków. Pomimo długiej historii psychologicz-

nych badań nad pojęciem rozumienia stresu, jak i radzenia sobie z nim, nadal pozostało w tej 

dziedzinie wiele kontrowersji. Jak podaje Łosiak, słowo „stres” pojawiło się w literaturze nau-

kowej stosunkowo niedawno, bo w latach 40. ubiegłego wieku (Łosiak, 2009). Potwierdza to 

również Ogińska-Bulik oraz Juczyński (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010).  zaznaczając, iż fe-

nomen owego pojęcia stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Z jednej strony jest to termin 

powszechnie stosowany, z drugiej zaś - wciąż niejednoznaczny.  

Słowo stres dla większości ludzi oznacza zjawisko negatywne, nieprzyjemne, coś 

czego chcieliby uniknąć. Także dotychczasowe badania nad stresem w większości koncentrują 

się na jego negatywnych aspektach. Podkreśla się rolę stresu jako czynnika wpływającego na 

pogorszenie sprawności i efektywności funkcjonowania w różnych sferach życia człowieka. 

Stres traktuje się także jako jeden z ważniejszych czynników prowadzących do zaburzeń w 

stanie zdrowia. Przełożenie definicji stresu z ujęcia czysto naukowego na codzienno-użytkowy 

przedstawiają Geisselhart oraz Hofmann-Burkart podkreślając, że symptomy stresu we współ-

czesnych czasach znane są prawie każdemu. Wszyscy bywają zestresowani, przeżywają stre-

sującą sytuację lub też stresują się przez pewien okres czasu (Geisselhart, Hofmann-Burkart, 

2009). Analogiczne ujęcie prezentuje Heszen-Niejodek potwierdzając, że słowo „stres” od 

dawna przestało być terminem wyłącznie naukowym, przenikając do mowy potocznej. Posłu-

gujemy się nim często dla określenia niektórych doświadczeń życiowych, a także własnych 

przeżyć, skarżąc się innym lub tłumacząc własne zachowanie (Heszen-Niejodek, 2010) Nieza-

leżnie od sposobu definiowania stresu, panuje opinia, że człowiek doznaje go niemal perma-

nentnie (Strelau, 2006). Okazuje się, że ludzie różnią się rodzajem podejmowanych w obliczu 

stresu zachowań zaradczych, jak i ich skutecznością. Działania te definiuje się terminem radze-

nia sobie (coping). 

Określenie „radzenia sobie” pojawiło się oficjalnie w literaturze w latach 60., zaś w 

roku 1967 zostało włączone do haseł uwzględnionych w Psychological Abstracts. Zaintereso-

wanie aktywnością podejmowaną przez człowieka wobec sytuacji stresujących wywodzi się z 

psychoanalizy (Heszen, Sęk, 2007). Jak podaje literatura przedmiotu, myślenie psychoanali-

tyczne ogniskowało się na obronnych formach tej aktywności, określanych potocznie jako me-

chanizmy obronne.  Według definicji Fhanéra, mechanizmy obronne to struktury psychiczne 

ego, których funkcją jest zażegnanie lękotwórczej groźby, skierowanej przeciw „ego”. Zostając 
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uruchomione nieświadomie zniekształcają percepcję rzeczywistości, tak aby w niepomyślnej 

dla jednostki sytuacji możliwe stało się uniknięcie przykrych emocji, a tym samym uchronienie 

samooceny przed uszczerbkiem. Mechanizmy obronne usuwają lub osłabiają zagrożenie przy 

pomocy opracowania psychicznego (Fhaner,1996). Pomimo, iż jak podaje literatura, mechani-

zmy obronne pełnią rolę przystosowawczą, zazwyczaj stanowią zniekształcenie określonego 

zachowania. Mogą reprezentować mniej lub bardziej dojrzałe reakcje.  

Dalsze poszukiwania specyficznych dla sytuacji stresowych indywidualnych uwa-

runkowań zachowania doprowadziły do wyartykułowania na przełomie lat 70 i 80 ubiegłego 

wieku pojęcia stylu radzenia sobie (Heszen, Sęk, 2008). Okazało się, iż zdecydowanie większe 

zainteresowanie badaczy budzi nie tyle problematyka stresu, co radzenie sobie z nim, ogólna 

dyspozycja, czyli wymieniony wyżej: styl radzenia. Dzięki procesom poznawczym człowiek 

zdaje sobie sprawę z zakłócenia równowagi adaptacyjnej i istniejących zagrożeń. Towarzy-

szące temu przeżycia emocjonalne pozwalają uzmysłowić sobie, że organizm pobudzony zo-

staje do aktywności w celu zmiany na lepsze sytuacji będącej potencjalnie źródłem stresu. Ta 

właśnie adekwatna do sytuacji stresowej aktywność jednostki określa się mianem „radzenia 

sobie ze stresem”.  W tym przypadku radzenie sobie z nim jest rozumiane jako względnie stała, 

specyficzna dla jednostki tendencja, która wyznacza przebieg radzenia sobie ze stresem. Styl 

ma status zmiennej osobowościowej i jest charakterystycznym dla jednostki repertuarem stra-

tegii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. W procesie radzenia sobie uczestniczy tylko część 

spośród strategii pozostających w repertuarze jednostki. Ich dobór jest wyznaczany zarówno 

sytuacją, z jaką jednostka ma do czynienia, jak i właściwościami osobowości jednostki (Ogiń-

ska-Bulik, Juczyński, 2010). 

Rozumienie radzenia sobie prezentowane m.in. przez Suzanne Miller, która jako 

pierwsza opracowała ujęcie stylów radzenia sobie, odwołuje się do nurtu psychologii poznaw-

czej. Autorka wyróżniła dwa niezależne wymiary oparte na informacjach, tj. tendencję do po-

szukiwania informacji - ujmowaną jako wymiar wskazujący na styl konfrontacyjny oraz do 

unikania informacji wskazujący na styl unikowy. Tuż za nią, w literaturze przedmiotu zaczęto 

wyróżniać kolejne koncepcje i rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem. Zaznacza się przy tym, 

iż nie ma zgodności odnośnie tego, który z nich ma charakter uniwersalny. Dlatego też powstało 

wiele konkurencyjnych ujęć stylów aktywności zaradczych. Wszystkie jednak są zgodne co do 

tego, że stanowią one „działania poznawcze i behawioralne człowieka, zmierzające do pora-

dzenia sobie w sytuacji, która wcześniej została oceniona jako zagrażająca” (Terelak, 2008).  

Dlatego też, sam styl reakcji bezpośrednio odnosi się do zachowania jednostki w obliczu stre-

sującego wydarzenia. Do najczęściej weryfikowanych empirycznie koncepcji stylów radzenia 
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sobie ze stresem należy podział zaprezentowany przez N. S. Endlera i J. D. A. Parkera, wywo-

dzący się z poznawczej teorii stresu Lazurusa i Folkman w ujęciu transakcyjnym. Samo pojęcie 

„styl” jest traktowane przez badaczy jako zbiór dyspozycji danej osoby. Autorzy, na podstawie 

empirycznych opracowań, zaproponowali trzy style radzenia sobie: „dwa pierwsze odpowia-

dają wymienionym przez Lazurusa i Folkman funkcjom radzenia sobie, tj. skoncentrowanym 

na zadaniu, jak i na emocjach. Natomiast trzeci styl to radzenie sobie ukierunkowane na unika-

nie, służące zredukowaniu efektów działania stresora” (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010). 

To, czy dana sytuacja zostanie uznana za jednostkę jako stresująca, zależy od wielu 

czynników: wcześniejszych doświadczeń, przekonań na temat własnej osoby oraz jej bezpo-

średniego otoczenia, umiejętności rozwiązywania problemów, zasobów materialnych i obecnej 

sytuacji życiowej. Określenie danego zjawiska jako okoliczności stresującej powoduje urucho-

mienie mechanizmów radzenia sobie ze stresem. 

Styl radzenia sobie ze stresem zdefiniować może zatem jako: względnie stałą tenden-

cję do stosowania w różnych sytuacjach specyficznych dla jednostki sposobów radzenia sobie 

mających na celu usunięcie lub redukcję stanu stresu. Według K. Wrześniewskiego posłużenie 

się przez osobę daną strategią jest uzależnione od: stylu radzenia sobie charakterystycznego dla 

tej osoby, jej płci, wykształcenia, wieku i aktualnego stanu psychofizycznego, od rodzaju sytu-

acji stresowej, jak również od wielu składników osobowości. Kiedy człowiek znajduje się w 

sytuacji, której nie może sprostać lub z którą poradzenie sobie wymaga od niego wysiłku (fi-

zycznego, psychicznego, intelektualnego) na granicy jego możliwości i towarzyszy temu ocena 

poznawcza oraz przeżycia emocjonalne, to jest to, najogólniej mówiąc, sytuacja stresowa. Po-

budza ona do takiej aktywności, której celem jest odzyskanie równowagi między własnymi 

możliwościami a zewnętrznymi bądź wewnętrznymi wymaganiami oraz poprawienie stanu 

emocjonalnego. Te działania określa się mianem „radzenie sobie ze stresem”. Pamiętać przy 

tym warto, że nie zawsze stres jest zjawiskiem „złym”, powodującym tylko straty – niesie on 

niejednokrotnie także pozytywne skutki.  

Stresory są wszechobecne w ludzkim życiu, dzięki nim rozwijamy się, uczymy się 

nowych umiejętności, doskonalimy siebie – wówczas są nie tyle przeszkodą, balastem, co wy-

zwaniem. Stresory szkodzą, gdy ich natężenie przekracza optymalny poziom, gdy mamy nie-

wystarczające możliwości poradzenia sobie z nimi. Nie da się przedstawić jednolitego ogólnego 

obrazu reakcji człowieka na stres, gdyż determinuje ją wiele czynników, np. właściwości spo-

łeczno-demograficzne osoby, struktura jej osobowości, treść i intensywność stresora, jego roz-

łożenie w czasie itp. Sprawność działania w sytuacji stresowej zależy od: wielkości zagrożenia, 

którego doświadcza człowiek; rodzaju zadania, jakie musi wykonać w sytuacji trudnej; 
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adekwatności spostrzegania; realistycznej samooceny; wielkości motywacji, szczególnie mo-

tywacji osiągnięć. Proces radzenia sobie to „całość aktywności podejmowanej przez człowieka 

w danej sytuacji stresowej (Heszen-Niejodek, 2000). Trwa on niekiedy dość długo i oddziałuje 

na pierwotną sytuację, modyfikując ją czasem diametralnie, a te zmiany stanu pierwotnego 

wpływają zwrotnie na przebieg aktywności zaradczej. Procesualny charakter radzenia sobie i 

jego zależność od przebiegu sytuacji podkreślają w swoich pracach Lazarus i współpracownicy. 

Oni właśnie stworzyli najczęściej cytowaną definicję radzenia sobie, rozumianego jako „stale 

zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu opanowanie określonych 

zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako obciążające lub prze-

kraczające jej zasoby” (Heszen-Niejodek, 2000). 

Radzenie sobie ze stresem rozumiane jest nie tylko jako proces, ale również jako stra-

tegia. Proces ma złożoną strukturę, dadzą się w nim wyodrębnić mniejsze jednostki aktywności. 

Te jakby „ogniwa” procesu określane są jako strategie lub sposoby radzenia sobie(Heszen-Nie-

jodek,2000). W konkretnej sytuacji stresowej można wyodrębnić bardzo wiele różnych form 

zachowania, które są stosowane przez ludzi w celu zmiany sytuacji lub złagodzenia jej skutków. 

Aby móc porównywać między sobą wiele różnych strategii oraz ustalić kierujące nimi prawi-

dłowości, potrzebny jest jakiś system ich kategoryzacji. Istnieje wiele takich klasyfikacji. La-

zarus początkowo wyodrębnił cztery sposoby radzenia sobie ze stresem. Pierwszy to poszuki-

wanie informacji, czyli dokonywanie przeglądu własności sytuacji stresowej, w celu zdobycia 

wiedzy do podjęcia racjonalnej decyzji zaradczej bądź przewartościowania szkody lub zagro-

żenia. Inny to bezpośrednie działania, do których zalicza autor wszystkie czynności człowieka 

(poza poznawczymi) służące uporaniu się z konfrontacją stresową. Powstrzymywanie się od 

działania to także strategia radzenia sobie, gdyż często korzystne jest zaniechanie tego, co mo-

głoby przynieść szkodę. Kolejny sposób to wszystkie procesy poznawcze, które służą regulo-

waniu emocji (czyli to, co człowiek jak gdyby mówi do siebie) nazwane intrapsychicznymi 

metodami zaradczymi(Lazarus, 1986). Późniejsze badania nad stresem i radzeniem sobie pro-

wadzone przez Lazarusa m.in. z Folkman przyczyniły się do powstania Kwestionariusza Spo-

sobów Radzenia Sobie (The Ways of Coping Questionnaire – WCQ), w którym wyodrębniono 

osiem sposobów radzenia sobie (Lazarus, 1986). 

1) konfrontacja – zachowania bezpośrednie, zgodne z pierwszym impulsem; 

2) dystansowanie się – reakcje poznawcze, polegające na obronnym usuwaniu ze świadomości 

problemu, który był źródłem stresu; 

3) samokontrola – kontrola nad swymi emocjami i niepodejmowanie pochopnych działań; 
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4) poszukiwanie wsparcia społecznego – korzystanie z rzeczowej, informacyjnej, emocjonalnej 

pomocy innych osób; 

5) przyjmowanie odpowiedzialności – zachowanie i refleksje człowieka uznającego własną 

winę w powstawaniu stresu; 

6) ucieczka-unikanie – zajmowanie się głównie poprawieniem sobie samopoczucia, uciekanie 

od problemu będącego źródłem stresu; 

7) planowe rozwiązywanie problemu – konkretne działania, których celem jest rozwiązanie 

powstałego problemu; 

8) pozytywne przewartościowanie – dokonanie zmian w hierarchii wartości, wyciągnięcie ko-

rzyści ze stresu. 

Jednym z niebezpiecznych i niewłaściwych mechanizmów obronnych jakie mogą 

wystąpić w sytuacjach stresowych jest zaprzeczanie, które większość z nas rozpoznaje wśród 

poniższych zachowań: 

✓ obwinianie innych- potrafimy winić innych w sytuacjach, które są wynikiem naszych 

błędów i słabości; 

✓ wyładowanie się na kimś innym- przenosimy agresję i emocje z właściwego źródła na 

źródło niewłaściwe; 

✓ usprawiedliwianie swego złego zachowania- jest to oszustwo wobec samego siebie; 

✓ kompensacja w sytuacjach niepewności- człowiek stara się ukryć słabość i poczucie 

niższości wyrównuje swoje braki przez wzmożoną aktywność w innej dziedzinie; prze-

jawia się to w demonstrowaniu władzy nad otoczeniem; 

✓ wymawianie się chorobą- u osoby dręczonej skrywanym lękiem jej obawy mogą przy-

brać formę objawów fizycznych; 

✓ wycofywanie się- nadmiernie zestresowane jednostki, które nie widzą wyjścia z sytua-

cji, wycofują się z niej fizycznie i emocjonalnie, po prostu rezygnują. Tracą zaintereso-

wanie i entuzjazm, trudno im skoncentrować się i znaleźć  motywację. Stają się apa-

tyczni i popadają w depresje (Kozak, 2009). 

Inne mechanizmy obronne- nierozwiązujące sytuacji stresowych: 

✓ racjonalizacja – szukanie racji dla pewnych zachowań; 

✓ projekcja- przypisywanie innym ludziom cech, których jednostka nie akceptuje u siebie; 

✓ reakcja upozorowana – to okazywanie reakcji przeciwnych w stosunku do rzeczywi-

stych postaw wobec danej osoby;  

✓ dysocjacja – uczucia zostają odseparowane od myśli i działań; 

✓ substytucja- przesunięcie potrzeb, które nie znajdują poparcia, na inne osoby, które 
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mogą zdobyć uznanie; 

✓ regresja – cofanie się w działaniu do bardziej pierwotnych form zachowania, swoistych 

dla wcześniejszych okresów rozwojowych; 

✓ fiksacja – uporczywe wykonywanie tych samych czynności, mimo iż nie przynoszą 

            one żadnego efektu (Tokarski, 2007) . 

Stres pracy- podobnie jak inne stresy życia codziennego wymaga uruchomienia środ-

ków zaradczych służących zachowaniu równowagi psychicznej i fizycznej organizmu. Niesku-

teczne radzenie sobie ze stresem, skumulowanie stresu związanego z pracą mogą przyjąć postać 

kryzysu. Przy bierności lub wyczerpaniu osoby przeżywającej stres zawodowy, dochodzi do 

kolejnych faz kryzysu. Jeśli wówczas nie nastąpi jego przezwyciężenie, pojawi się chroniczna 

reakcja kryzysowa- zespół wypalenia zawodowego (Badur Madej, Piątek, 1999).  

A. Jedynak proponuje ciekawe sposoby radzenia sobie ze stresem . Mają one uniwer-

salne zastosowanie, można je bez problemu stosować w profilaktyce minimalizowania skutków 

wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych.  

✓ Ustalenie realistycznych celów. W ten sposób unika się frustracji i poczucia klęski. W 

praktyce przydatne okazuje się ustalenie zamierzeń na każdy dzień tygodnia, miesiąca, 

roku. 

✓ Robienie tych samych rzeczy w inny sposób. Wiąże się to z przełamaniem rutyny, która 

jest konieczna wtedy, gdy osoba pomagająca czuje się bezsilna. W przełamywaniu ru-

tyny ważne są te działania, które są zależne od nas samych. 

✓ Robienie przerw w pracy. Mogą to być krótkie lub dłuższe przerwy na odpoczynek oraz 

zmiana wykonywanej czynności. 

✓ Podkreślenie pozytywnych stron. To z kolei wiąże się z akcentowaniem tego, co dobre 

i co przynosi satysfakcję, radość. 

✓ Traktowanie spraw mniej osobiście. 

✓ Poznanie siebie. Powinno się ono rozpocząć od samoobserwacji objawów fizycznych, 

czasu ich występowania, okoliczności, myśli działań, które im towarzyszą. 

✓ Stosowanie odpoczynku i relaksu. 

✓ Pamiętanie o dekompresji. Sport, ćwiczenia fizyczne, są efektywnymi sposobami de-

kompresji, pozwalającymi na obniżenie napięcia emocjonalnego po powrocie z pracy 

do  domu. 

Naturalnym dążeniem każdego człowieka jest żyć i pracować w spokoju, bez lęku. 

Najistotniejszą kwestią jest poznanie źródeł stresu i ich minimalizacja. Stres może być groźnym 
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zjawiskiem niszczącym nie tylko wzajemną nić porozumienia między ludźmi, ale  i ich sprawne 

działanie w miejscu pracy. Zapobieganie stresowi w pracy lub likwidowanie jego skutków wy-

maga wysiłku zarówno ze strony pracodawców, jak i zatrudnionych. Na pewno nie jest to łatwe 

zadanie, ale nie jest też niemożliwe. Życie przebiega w ciągłym pośpiechu, na wiele działań nie 

mamy bezpośredniego wpływu. Wciąż pojawiają się nowe formy zagrożeń zarówno w życiu 

zawodowym, jak  i prywatnym. Na każdym kroku towarzyszy nam niepewność, która powo-

duje napięcie psychiczne, frustracje i budzi lęk. 

Stres jest zjawiskiem społecznym, dotykając pojedynczego człowieka dotyka także 

jego rodzinę, kolegów z pracy, znajomych. Jedną z form samopomocy jest wsparcie społeczne, 

której udzielają sobie członkowie wymienionych grup społecznych. Stresu nie da się uniknąć, 

każdy z nas musi się nauczyć z nim żyć i bronić się przed jego niszczącymi skutkami. Mimo 

wielu życiowych przeciwności, należy spoglądać w przyszłość z optymistycznym nastawie-

niem do otaczającego nas świata.  

Style obrony, czyli sposoby radzenia sobie, obejmują jawne i ukryte zachowania po-

dejmowane w celu zmniejszenia lub wyeliminowania psychicznego dystresu lub stresujących 

warunków (Fleishman, 1984, za: Kramer, 2010). Niektórzy badacze stosują podział mechani-

zmów obronnych na dojrzałe i niedojrzałe. Niedojrzałe mechanizmy obronne są zazwyczaj nie-

efektywne i społecznie niepożądane. Zalicza się do nich m.in. projekcję, bierną agresję, fanta-

zjowanie czy acting out, natomiast jednostka, która stosuje bardziej dojrzałe mechanizmy 

obronne, zdolna jest do integracji rzeczywistości, relacji interpersonalnych oraz odczuwania 

emocji. Do tych mechanizmów można zaliczyć zachowania altruistyczne, humor, tłumienie, 

antycypację i sublimację (WhiĴy, 2003). 

Według Bonda style obrony określają cztery kategorie mechanizmów obronnych 

(Bond i in., 1983). I tak, w stylu nieadaptacyjnym (maladaptive defense style) dominuje stoso-

wanie niedojrzałych mechanizmów obronnych w postaci: wycofania społecznego, zahamowa-

nia, regresji, acting out, zachowań pasywno-agresywnych i projekcji. Wspólnym aspektem tych 

mechanizmów jest brak umiejętności poradzenia sobie z własnymi impulsami poprzez podej-

mowanie konstruktywnych działań. Na styl wyobrażeniowo-zniekształcający (image-distorting 

defense style) zwany też stylem zniekształcającym obraz składają się: omnipotencja z dewalu-

acją, rozszczepienie i prymitywna idealizacja. Istotą tych mechanizmów jest rozszczepienie w 

zakresie obrazu samego siebie i innych, które skutkuje podziałem na część dobrą i złą lub na 

część silną i słabą. Stosowanie tego stylu przyjmuje formę nieadaptacyjną, szczególnie u osób 

z trudnościami w tworzeniu dojrzałych relacji społecznych. Kolejny styl obrony polega na sa-

mopoświęcaniu (self-sacrificing defense style). Dominującymi mechanizmami obronnymi są 
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tu reakcja upozorowana i pseudoaltruizm. Osoba prezentująca zachowania tego typu angażuje 

się w związki, w których możliwa jest realizacja siebie jako pomocnej, nigdy agresywnej. Ad-

aptacyjny styl (adaptive defense style) charakteryzuje stosowanie sublimacji, tłumienia i hu-

moru w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i myślami. Dzięki sublimacji impulsy budzące 

niepokój są zamieniane na twórcze działania, tłumienie pozwala na usunięcie ze świadomości 

rodzącego niepokój konfliktu do czasu, aż jednostka będzie gotowa się z nim uporać, natomiast 

poczucie humoru odzwierciedla zdolność akceptowania trudnych sytuacji poprzez zmniejsza-

nie ich bolesnego wymiaru. Mechanizmy te są przejawem dojrzałego, konstruktywnego radze-

nia sobie drogą panowania nad impulsami (Bond i in., 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

ROZDZIAŁ II. ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO WŚRÓD PRACOWNIKÓW 

SOCJALNYCH 

  

Zjawisko wypalenia zawodowego budzi coraz większe zainteresowanie ze strony 

psychologów, pedagogów i socjologów. W ciągu niespełna 40 lat powstało wiele teorii o ze-

społach wypalenia zawodowego. Emocjonalne wyczerpanie, nadmierny dystans wobec osób i 

spraw, którym się służy, aż do utraty zaangażowania emocjonalnego – to powszechnie doświad-

czane przejawy syndromu wypalenia zawodowego. Jego efektem może być przedmiotowe trak-

towanie klientów, uczniów, pacjentów czy petentów. Na szeroką skalę prowadzone są badania 

nad wypaleniem, które obejmują zasięgiem coraz to nowe grupy zawodowe. Ryzykiem wypa-

lenia zawodowego zagrożone są zawody służebne, których istotą jest pomoc drugiemu czło-

wiekowi. Do tych zawodów zalicza się: pracowników socjalnych, nauczycieli, pielęgniarki, le-

karzy, policjantów czy służby ratownicze. 

2.1. Specyfika pracy pracownika socjalnego 

Praca socjalna” i „pracownik socjalny” jako terminy w globalnym obiegu pojawiły 

się w 1917 roku, czyli w momencie, kiedy zmieniona została nazwa amerykańskiego 

stowarzyszenia National Conference of Charities and Corrections na National Conference  of  

Social Work i są rzemiosłem,  a także metodą charytatywnego działania, która określana jest 

jako „osobista usługa społeczna” skierowana  na:  

✓ socjalizację jednostki i oraz jej rozwój, 

✓ pomoc i ochronę osobom z różnymi deficytami,  

✓ terapię oraz rehabilitację, 

✓ umożliwienie dostępu do różnego rodzaju usług, wszelakiego rodzaju informacji wraz 

ze specjalistycznym poradnictwem.(Wódz, 2003; Zob. także: J. Daszykowska-Tobiasz, 

2008, Rzeszów). 

Na podstawie wyżej przedstawionych przesłanek amerykańska Zawodowa Organiza-

cja Pracowników Socjalnych określiła pracę socjalną jako działalność profesjonalną, której za-

daniem jest niesienie pomocy jednostkom, grupom jak również społecznościom we wzbogaca-

niu lub odbudowywaniu zdolności ich społecznego funkcjonowania oraz tworzenie społecz-

nych warunków sprzyjających tym celom. Praktyczna praca socjalna wspiera się na zawodo-

wym wdrożeniu wartości i technik  w celu osiągnięcia przynajmniej jednego z niżej wskaza-

nych rezultatów: 

✓ wspieranie ludzi w dostępie do konkretnych usług, 
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✓ służenie poradnictwem i psychoterapią jednostkom, rodzinom oraz grupom,  

✓ pomaganie społeczności w pozyskaniu oraz poprawie usług socjalnych i medycznych, 

✓ branie udziału w konkretnych procesach legislacyjnych. 

Wyżej wskazana organizacja uważa także, że fachowość w pracy socjalnej oparta musi być na 

wiedzy o rozwoju i zachowaniu człowieka, o instytucjach ekonomicznych i kulturalnych, spo-

łecznych oraz o współzależnościach między tymi czynnikami (Szmagalski,2004). 

Definicja pracy socjalnej zawarta w Rezolucji nr 16 (67) Rady Europy opisuje pracę 

socjalną również jako specjalną działalność profesjonalną, kompetencją której celem  jest 

umożliwienie wzajemnego dostosowania jednostek, rodzin, środowiska społecznego, w którym 

one żyją wraz z rozwijaniem świadomości o własnej wartości indywidualnej poprzez własne 

zasoby, głównie w relacjach interpersonalnych udostępnianych przez społeczności lokalne 

(Wódz, 2003). 

Prekursorką polskiej pracy socjalnej była Helena Radlińska, która swoją główną  

uwagę koncentrowała na celach pracy socjalnej jako detalach określających specyfikę tej dzia-

łalności. Radlińska nie posługiwała się pojęciem „praca socjalna”, zastąpiła je terminem „praca 

społeczna”, która jej zdaniem polega na wydobywaniu z równoczesnym pomnażaniem poten-

cjału ludzkiego, oraz na usprawnianiu i organizacji łącznego działania na rzecz i dla dobra ludzi. 

Równie podobny charakter ma określenie  pracy socjalnej przez Barbarę Szatur - Ja-

worską, według której pod nazwą pracy socjalnej kryją się urządzenia i przedsięwzięcia, któ-

rych zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym w ich integracji ze społeczeństwem, oraz 

aby życie w nim prowadzone odpowiadało ludzkiej godności. Usamodzielnienie ekonomiczne 

tych, którzy korzystają z szerokiego zbioru świadczeń pomocowych oraz  więź ich ze środowi-

skiem jest głównym z zadań pomocy społecznej (Szatur-Jaworska, Rysz-Kowalczyk, 2000). 

Najbardziej rozbudowaną definicję pracy socjalnej podaje Adam Kamiński. Jego zda-

niem praca socjalna prowadzi do takiego rodzaju działania, które dąży do zaspokojenia wyjąt-

kowych potrzeb społecznych, socjalno – bytowych oraz kulturalno – wychowawczych. Zada-

niem przedsięwzięć socjalnych ma być wyrównanie potrzeb bytowych jednostek i rodzin w 

szczególności tych, które posiadają obniżone możliwości samodzielnego radzenia sobie w trud-

nościach życiowych, jak również wzmocnić szanse rozwojowo - przyszłościowe szerszych 

mas, którym należy udostępnić właściwe mechanizmy oraz  usługi również w zakresie kultury 

(Wódz, 2003). 

Obowiązująca w Polsce definicja pracy socjalnej określona jest w art. 6, pkt 12 

ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. „Praca socjalna to działalność zawodowa, 

mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 
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funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz two-

rzenie warunków  sprzyjających  temu celowi”. Do najważniejszych celów pracy socjalnej za-

licza się: 

Ratownictwo, które jest działaniem doraźnym i polega na natychmiastowym zarea-

gowaniu na sytuację kryzysową. Za przykład można tutaj podać np. zorganizowanie schronie-

nia dla powodzian czy noclegu dla osób bezdomnych.  

Opiekę, która jest działaniem indywidualnym i ogarnia wszystkie te sytuacje ży-

ciowe, w których ludzie nie potrafią samodzielnie sobie poradzić na skutek choroby czy innych 

nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Wskazać tutaj należy na ośrodki dla przewlekle chorych 

(np. hospicja) czy domy małego dziecka. Pomoc, której czynności mają wspomagać właściwy 

rozwój potrzebującej społeczności, która w pewien sposób jest zagrożonych socjalnie. Tutaj 

przykładem będą poradnie zawodowe, świetlice socjoterapeutyczne oraz kluby seniora.  

Kompensację, która polegać będzie na wyrównaniu braków u osób, którzy posiadają 

utrudniony prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w środowisku. I tutaj głównie chodzi o ro-

dzinę zstępczą (Szatur-Jaworska, 2002; Por.: J. Daszykowska-Tobiasz, 2009, Stalowa Wola). 

Istota zawodu pracownika socjalnego zawiera się w tym, że praca socjalna jaką pra-

cownik wykonuje, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, odnosi się do spo-

łecznego funkcjonowania jednostki, grupy i środowiska społecznego. Możemy powiedzieć, że 

pracownik socjalny koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na funkcjonowaniu społecz-

nym, które jawi mu się jako nadrzędny cel pracy socjalnej. Takie rozumienie celu zakłada, iż 

działania pracownika socjalnego powinny się opierać na trzech podstawowych kanonach: wie-

dzy, umiejętnościach i wartościach. Z nich wywodzą się odpowiednie postawy w stosunku do 

ludzi, oraz metody rozumienia i rozwiązywania ich problemów. W literaturze z zakresu pracy 

socjalnej sporo miejsca poświęcono już rolom zawodowym pracownika socjalnego. Dysponują 

bogatą wiedzą na temat oczekiwań ustawowych zawartych chociażby w ustawie o pomocy spo-

łecznej i w licznych pracach przedstawiających modelowe cechy pracownika socjalnego. Coraz 

częściej tak teoretycy, jak i praktycy podejmują się badań empirycznych ukazujących złożo-

ność ról i konsekwencje jednoczesnego spełnienia oczekiwań wobec roli jak własnej koncepcji 

roli zawodowej. Od współczesnego pracownika socjalnego wymaga się dobrej znajomości 

przepisów (ciągle zmieniających się i z bardzo zawiłą interpretacją), odporności na stresy i 

wypalenie zawodowe, dobrego radzenia sobie w różnych sytuacjach z trudnym klientem i w 

dodatku kreatywności, innowacyjności, umiejętności kooperowania z różnymi podmiotami, 

umiejętności korzystania z zasobów (instytucjonalnych i ludzkich) i jeszcze wielu, wielu in-

nych cech osobowościowych i moralnych. 
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Właściwym podmiotem wsparcia pracownika socjalnego jest rodzina. Wprawdzie 

problemy i trudności jakie rozwiązują pracownicy socjalni lokują się w przestrzeni życia jed-

nostek, ale najczęściej jednostki te w sieci swojego bytowania należą do konkretnej rodziny, 

albo tez tworzą rodzinę. W tym znaczeniu pracownik socjalny modeluje zastaną rzeczywistość 

trudności w rodzinie według uprzednio przebadanej sytuacji. 

Rodzina jako podmiot wsparcia społecznego może być wielorako interpretowania. I 

chociaż nie ma zgodności co do jednoznacznego jej definiowania to jednak najczęściej wyróż-

nia się pięć jej ujęć: jako grupa społeczna, instytucja, wspólnota, zrzeszenie i komórka spo-

łeczna. W rozumieniu grupy społecznej stanowi „duchowe zjednoczenie osób, skupionych we 

wspólnym ognisku domowym aktami opieki i pomocy, które oparte są na wierze w prawdziwą 

lub domniemaną łączność biologiczną, a także tradycję rodzinną i społeczną (Majkowski,1995; 

Więcej na ten temat: T. Borutka, 2005, Kraków) 

Zatem najogólniej ujmując praca socjalna jest działalnością o charakterze pomoco-

wym a zasadniczym jej celem jest wspieranie pomocą ludzi w bardzo różnych sytuacjach ży-

ciowych, nie tylko w kłopotach materialnych, lecz także psychicznych, emocjonalnych a nawet 

duchowych. 

2.2. Uwarunkowania stresogenne w pracy pracownika socjalnego 

Pracownicy socjalni to specyficzna grupa zawodowa, której zadaniem jest niesienie 

pomocy najsłabszym obywatelom i która w związku z tym w codziennej pracy spotyka się z 

wieloma ludzkimi problemami, nieszczęściem i cierpieniem. Równocześnie często sami pra-

cownicy znajdują się w trudnych, a niekiedy i niebezpiecznych sytuacjach wywołujących stres, 

a tym samym przyczyniających się do pogarszania ich stanu zdrowia somatycznego i psychicz-

nego. Przyczyny odczuwanego stresu tkwią z jednej strony w środowisku pracy, a z drugiej w 

indywidualnych właściwościach pracowników, które wyznaczają ich odporność lub podatność 

na stres i możliwości radzenia sobie z nim. W środowisku pracy pracownika socjalnego jest 

wiele powszechnie występujących czynników psychospołecznych, a także specyficznych stre-

sorów wynikających z charakteru pracy i miejsca jej wykonywania. Najczęściej wymieniane w 

światowej literaturze to: wynagrodzenie nieadekwatne do wysiłku wkładanego w pracę, zła or-

ganizacja pracy i złe zarządzanie (np. nadmierne wymagania i nieprecyzyjne oczekiwania wo-

bec pracowników, presja czasu, konieczność wykonywania rutynowych zadań o małym zna-

czeniu, zbyt mało możliwości działania w zakresie doradztwa i promocji, oczekiwanie pracy w 

ponadnormatywnym czasie, zbyt duża odpowiedzialność, konflikty, małe wsparcie ze strony 

kolegów i przełożonych, brak możliwości zachowania równowagi między pracą zawodową a 
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życiem prywatnym), a także nadmierne obciążenie psychiczne wynikające z kontaktu z 

krzywdą i cierpieniem podopiecznych, z przemocą, z trudnymi, prowokującymi i agresywnymi 

klientami .  Ważnymi czynnikami stresogennymi, których nie można nie wspomnieć, są rów-

nież dylematy moralne związane z  biurokratyczną strukturą i polityką instytucji niosących po-

moc, przepisami prawa, a także wynikające z dysponowania niedostatecznymi środkami do 

zaspokajania potrzeb podopiecznych.  

Wśród skutków stresu pracowników socjalnych w literaturze przedmiotu najczęściej 

wymienia się: wyczerpanie emocjonalne, wypalenie zawodowe, depresję, zmęczenie, irytację 

lub/i agresję, dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, niską satysfakcję zawo-

dową i pogorszenie wykonywanej pracy. Badania pokazują, że zaburzenia w funkcjonowaniu, 

zaburzenia stanu zdrowia tej grupy pracowników związane są niejednokrotnie z tym, że nie 

mają oni odpowiednich zasobów osobistych, które uodparniałyby ich na działanie stresorów i  

pozwoliły skutecznie radzić sobie ze stresem. Prace Rose’a i oraz Regehr i, wskazują na istotne 

związki między takimi właściwościami indywidualnymi, jak neurotyzm (zwłaszcza myślenie 

życzeniowe, brak zaufania do siebie, nieśmiałość i nerwowość w relacjach z ludźmi) a podat-

nością na stres i występowaniem jego negatywnych skutków. Wobec tych danych pojawia się 

pytanie: skoro w pracy pracowników socjalnych występują tak duże obciążenia, które skutkują 

zaburzeniami stanu zdrowia, co powoduje, że mimo to wiele osób kontynuuje pracę w tym 

zawodzie? Coraz więcej badaczy wskazuje, że w środowisku pracy tej grupy zawodowej wy-

stępują także czynniki psychospołeczne, które pomagają pracownikom socjalnym w wykony-

waniu ich obowiązków, łagodzą objawy stresu lub stanowią czynnik buforowy, chroniący przed 

nim.  

Balloch i wsp. wskazują, że źródłem satysfakcji pracowników socjalnych bywają: 

niesienie pomocy ludziom, obserwacja ich rozwoju, zaufanie i tęsknota podopiecznych, ich 

wdzięczność, możliwość bycia kreatywnym i realizowania własnych idei, bycie członkiem do-

brze pracującego zespołu, rozwijanie własnych możliwości. Zatem praca pracownika socjal-

nego zawiera również zasoby, które mogą być wykorzystane w codziennej pracy lub łagodzić 

stres. Równocześnie literatura wskazuje właściwości, umiejętności, które stanowią zasoby oso-

biste pracowników socjalnych, umożliwiające im skuteczne przeciwstawianie się stresowi. Wy-

mienia się wśród nich wsparcie społeczne, twardość (hardiness) i prężność (resilience), dobrą 

samoocenę, poczucie kontroli i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Ten krótki przegląd 

danych dotyczących sytuacji zawodowej pracowników socjalnych pokazuje, że stanowią oni 

grupę o wysokim ryzyku zagrożenia czynnikami psychospołecznymi, które wiąże się z wystę-

powaniem w środowisku pracy stresorów zarówno powszechnie występujących, jak i 
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specyficznych, wynikających z charakteru pracy. Zaburzenia stanu zdrowia i funkcjonowania 

uznawane są przede wszystkim za skutek stresu zawodowego wynikającego z dużej ekspozycji 

na niekorzystne czynniki psychospołeczne i braku odpowiednich zasobów osobistych, kompe-

tencji, które umożliwiłyby lepsze radzenie sobie w trudnych, stresujących sytuacjach. Wska-

zuje się więc na konieczność kontroli i poprawy środowiska pracy.  

W publikacjach zagranicznych coraz częściej jednak wzmiankuje się o konieczności 

prowadzenia doboru pracowników poprzez właściwą rekrutację nowej kadry, zadbanie o lepsze 

psychiczne przygotowanie absolwentów szkół kształcących pracowników socjalnych do przy-

szłej pracy, wzmacnianie zasobów pracowników poprzez superwizję, organizowanie grup 

wsparcia, szkolenia i treningi dotyczące np. komunikacji, negocjacji, sposobów radzenia sobie 

ze stresem, wzmacniania właściwości osobowości pożądanych i przydatnych w pracy socjalnej. 

Takie działania powinny być elementem zarządzania ryzykiem psychospołecznym w środowi-

sku pracy pracowników socjalnych. 

2.3. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

Jak wskazuje Czechowska-Bieluga (2013), problemy pracy w instytucjach pomocy 

społecznej są związane z wypełnianiem trudnych zadań, polegających na kontakcie z ludźmi, 

którzy wnoszą negatywny bagaż swoich doświadczeń społecznych, a niekiedy nawet skłonno-

ści do zachowań patologicznych. Pracownicy socjalni znajdują się czasami w sytuacjach nara-

żenia własnego zdrowia, a nawet życia.  

Badania potwierdzają, że znaczna część pracowników socjalnych doświadcza skut-

ków stresu zawodowego (Gudała, 2003). Deklarowane przez nich zachowania to: wpadanie w 

gniew bez powodu, przyjmowanie środków uspokajających, stosowanie używek, zaś jako kon-

sekwencje pojawić się mogą: niska jakość usług, niezadowolenie, rotacja personelu czy nie-

sprzyjający wizerunek. Stres towarzyszący wykonywaniu pracy zawodowej jest poważnym 

zjawiskiem, ponieważ jest on powodem obniżenia ogólnej jakości życia (Pyżalski 2005). Skutki 

stresu zawodowego przejawiają się w wielu obszarach życia człowieka, powodując (za: Cze-

chowska- Bieluga, 2013): 

– pogorszenie stanu zdrowia (zaburzenia somatyczne); 

– zmiany w sferze emocjonalno – poznawczej (lęk irytacja, wzrost napięcia psychicznego, ob-

niżone samopoczucie);  

– zmiany w zachowaniach (obniżenie wydajności pracy, podatność na wypadki, rezygnacja z 

założonych celów). 
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Charakter pracy wykonywanej przez pracowników socjalnych pociąga za sobą do-

datkowe obciążenia, takie jak (za: Bilska, 2012) poczucie odpowiedzialności za losy innych 

ludzi. To pracownicy socjalni podejmują decyzje, często istotnie wpływające na ludzkie życie, 

gdy decydują o przydzielaniu lub odbieraniu zasiłku, decydując o konieczności leczenia podo-

piecznego, stając przed koniecznością zgłoszenia do sądu rodzinnego faktu niezaspakajania po-

trzeb dziecka przez daną rodzinę. Stała gotowość do niesienia pomocy oraz dostępności dla 

klientów. Nie dość, że stała gotowość jest wpisana w zakres obowiązków pracownika socjal-

nego, to również wynika z etyki pracy, a ta polega na pomaganiu. Celem aktywności zawodo-

wej pracowników socjalnych jest poprawa sytuacji klienta. Aby uczyć innych odpowiedzialno-

ści sam pracownik socjalny musi być odpowiedzialny, sumienny oraz punktualny. Powtarza-

jące się kontakty z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Zwrócono uwagę, że 

codzienne stykanie się z osobami, które żyją na skraju ubóstwa, niezaradnymi życiowo, niedo-

łężnymi, doświadczającymi przemocy, nękanymi chorobami, niewydolnymi wychowawczo, 

może zaburzyć poczucie bezpieczeństwa, jak również wizję uporządkowanego świata.  

Liczba problemów, która pojawia się podczas spotkań z klientami, zwłaszcza w po-

czątkowym okresie pracy, może się okazać przygnębiająca, jednak w miarę upływu czasu wy-

twarza się umiejętność wyrażania zdystansowanej troski, czyli wykazywanie pełnej troski o 

klienta, jednak bez współodczuwania jego emocji, takich jak: strach, przygnębienie, niepew-

ność. Rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami klientów a realnymi możliwościami instytucji. 

Często wyobrażenia klientów pomocy społecznej nie są budowane na racjonalnych przesłan-

kach, lecz mają charakter roszczeniowy. Klienci często sobie wyobrażają, że całą odpowie-

dzialność za ich problemy przejmie na siebie pracownik socjalny i zmieni im wszystko na lep-

sze. Należy zwrócić uwagę, że idea pracy socjalnej polega na motywowaniu do działania, na 

uruchamianiu naturalnych zasobów klienta oraz budowaniu zaradności życiowej. Agresywne 

zachowania klientów. Zachowania agresywne czasami są następstwem nieudanych prób mani-

pulowania czy odnoszenia się do sumienia pracownika socjalnego. Klienci wówczas krzyczą, 

grożą, nawet czasami stosują przemoc fizyczną. Szczególnie sprzyjającą ku takich zachowa-

niom okolicznością są wizyty pracownika socjalnego w domu klienta. Wyjaśnienie zjawiska 

stresu zawodowego oraz rozwoju syndromu wypalenia zawodowego ma znaczące konsekwen-

cje praktyczne. Istotne jest zwłaszcza wykorzystanie zidentyfikowanych prawidłowości do za-

pobiegania pojawianiu się tych zjawisk, a jeżeli już zaistnieją – do skutecznego radzenia sobie 

z nimi.  

Odnosząc się do specyfiki prewencji stresu w miejscu pracy, proponuje się trzy ro-

dzaje interwencji: 
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✓ prewencja pierwotna to eliminacja lub ograniczanie ryzyka nadmiernego narażenia na 

psychospołeczne stresory przez m.in. poprawę warunków i organizacji pracy, 

✓ prewencja wtórna to rozwijanie kompetencji pracowników związanych z radzeniem so-

bie ze stresorami, to również działania na rzecz wzrostu dopasowania na linii człowiek 

– organizacja, 

✓ prewencja trzeciorzędowa to pomoc pracownikom zgłaszającym silny stres związany z 

pracą lub doświadczających zdrowotnych skutków. 

Inny możliwy podział zaproponował zespół J.J.L. van der Klinka. Wyróżnia on cztery typy 

interwencji: 

➢ podejście poznawczo-behawioralne, które wspiera dokonywanie zmian poznawczych w 

myśleniu i przekonaniach oraz wspiera umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

➢ techniki relaksacyjne, które mają na celu obniżenie ogólnego napięcia wskutek do-

świadczania stresu,  

➢ interwencje wielomodalne, które zmierzają do rozwoju umiejętności radzenia sobie ze 

stresem oraz poprawy warunków pracy, 

➢ interwencje skierowane na organizację to interwencje antystresowe związane z obniże-

niem ryzyka zagrożeń psychospołecznych. 

Kolejny proponowany model zintegrowany – autorstwa W. Schaufeli i D. Enzmanna – zapo-

biegania wypaleniu wyróżnia trzy poziomy wsparcia:  

✓ indywidualny poziom zapobiegania wypaleniu zawodowemu, w którym zapobiega się 

negatywnym psychologicznym skutkom stresu poprzez odwołania się do osobistych re-

akcji na czynniki stresujące, 

✓ indywidualno-instytucjonalny poziom zapobiegania wypaleniu zawodowym, gdzie 

znaczącą rolę odgrywają działania zwiększające odporność pracownika na stresory za-

wodowe w miejscu pracy, 

✓ instytucjonalny poziom zapobiegania wypaleniu zawodowemu obejmujący interwencje 

dotyczące instytucji, które koncentrują się na podniesieniu jakości i obniżeniu kosztów 

pracy. 

K. i D. Geldardowie proponują natomiast trzy sposoby rozpoznania wyczerpania, które może 

stosować człowiek doświadczający wypalenia: 

➢ Uświadomienie sobie zmiany własnego zachowania, które się zmieniło w porównaniu 

do przeszłości lub jest inne niż zazwyczaj. Polega ono na zaobserwowaniu własnego 

zachowania w sytuacjach uznawanych za stresujące, gdzie doświadcza braku kontroli. 
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Identyfikowanie u siebie stosowania poleceń, krytyki i łatwego popadania w irytację, 

zaprzeczania niewłaściwemu zachowaniu lub usprawiedliwianie go. 

➢ Rozpoznanie własnego stanu emocjonalnego. 

➢ Korzystanie z informacji zwrotnych od innych osób. 

W procesie wspierania pracowników szczególnie istotne jest wyposażenie ich w 

kompetencje zaradcze, pozwalające na skuteczne radzenie sobie ze stresem zawodowym oraz 

tworzenie sprzyjających warunków w środowisku pracy. Do czynników chroniących w środo-

wisku pracy należą: autonomia i różnorodność działań; efektywność środków, którymi pracow-

nik dysponuje; możliwość wpływu na politykę instytucji; pozytywne relacje interpersonalne, 

doświadczanie konstruktywnej współpracy i wsparcia społecznego oraz pozytywne informacje 

zwrotne, zwłaszcza od podopiecznych. W instytucjach udzielających pomocy o charakterze 

psychologiczno-społecznym bardzo istotna jest rola przełożonych. W zakresie ich kompetencji 

istnieje możliwość podejmowania działań, które sprzyjają prawidłowej organizacji pracy oraz 

tworzeniu warunków i klimatu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. W tym celu warto: 

➢ angażować wolontariuszy; 

➢ Analizować możliwości obciążania nowych współpracowników w okresie próbnym; 

➢ Sprawdzać w momencie przyjmowania do pracy, czy potencjalny pracownik posiada 

autentyczny cel moralny; 

➢ Dawać współpracownikom wiele okazji do wykazania się; 

➢ Doceniać dokonania pracownika, również przez zapewnienie awansu zawodowego; 

➢ Redukować czas pracy współpracowników, na przykład przez obowiązkowe pauzy 

między rozmowami z klientami;  

➢ Promować silne wsparcie grupowe; 

➢ Tworzyć poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za miejsce pracy m.in. przez 

wspólny początek pracy w czasie odprawy w zespole i przez wspólny jej koniec; 

➢ Stwarzać możliwość częstszych krótkich urlopów; przełożony może motywować do 

tego na przykład przez własną aktywność związaną z pracą i czasem wolnym; 

➢ Rozmawiać w zespole o procesie wypalenia;  

➢ Dawać możliwość uczestniczenia w szkoleniach doskonalących; 

➢ Promować zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze; wspierać współpracow-

ników, gdy dążą do zatrudnienia niepełnowymiarowego; 

➢ Zachęcać współpracowników do fizycznej aktywności (jogging, sport itp.) oraz sa-

memu być aktywnym (Fengler 2000; Sandrin 2006). 
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Zjawiskiem, które w decydujący sposób wpływa na zdrowie i zadowolenie ludzi oraz 

sprawia, że potrafią oni nie poddawać się stresującemu wpływowi traumatycznych wydarzeń 

życiowych jest konstruktywna współpraca w zespole i doświadczanie wsparcia społecznego. 

Czynnikami pomocnymi w pracy zespołów są m.in.: otwarta informacja zwrotna o tym, jaki 

skutek wywiera się na innych poprzez własne zachowanie; otwartość w okazywaniu uczuć ale 

też umiejętność samokontroli; doświadczanie wspólnoty cierpienia i obciążenia obowiązkami; 

budzenie nadziei i motywacji do wysiłku w wyniku optymistycznych przeżyć innych osób; 

doświadczanie bycia dla innych ważnym, wspierającym psychicznie partnerem; doradzanie i 

kierowanie; uczenie się na podstawie identyfikacji z innymi członkami grupy (Fengler 2000).  

Sandrin (2006), bazując na wynikach badań C. Chernissa przedstawia zalecenia, które w zasad-

niczy sposób zmniejszają ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia. Jego zdaniem należy: 

➢ doskonalić środowisko pracy; 

➢ stwarzać warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań pracowników; 

➢ rozwijać kompetencje zaradcze – ustawiczne podnosić kwalifikacje i kompetencje za-

wodowe; 

➢ pomagać w bardziej satysfakcjonujący sposób pracować z najtrudniejszymi klientami; 

➢ rozwijać umiejętności negocjowania w pracy; 

➢ dobierać personel w bardziej racjonalny sposób i odpowiednio przygotowywać go do 

planowanych obowiązków; 

➢ zapewnić większą samodzielność a jednocześnie lepsze wsparcie (uznanie i pozytywne 

informacje zwrotne, przede wszystkim ze strony przełożonych); 

➢ pomagać w rozwijaniu indywidualnego, twórczego myślenia i umiejętności rozwiązy-

wania problemów, eliminując odtwórcze, rutynowe działania; 

➢ nowowzatrudnionych pracowników kierować do pracy z osobami dobrze wykonują-

cymi powierzone im obowiązki, kompetentnymi i stymulującymi do rozwoju; 

➢ pozostawiać profesjonaliście wiodąca rolę w planowaniu pracy i dokonywaniu zmian; 

➢ starać się utrzymywać równowagę pomiędzy życiem rodzinnym a pracą; obowiązkami 

i rozrywką.  

Wypaleniu zawodowemu zapobiega także odpowiednie nastawienia wobec życia -

postawa doznawania, pozytywna ocena zdarzeń i zmiany we własnej osobie. Istotny jest także 

optymizm życiowy oraz dojrzała filozofia zawodowa, w której najważniejsza jest akceptacja 

obciążeń zawodowych, świadomość konieczności ciągłego rozwoju i doskonalenia siebie. Pro-

fesjonaliści zajmujący się problematyką wypalenia zawodowego coraz częściej zwracają 

uwagę na to, jak ważne jest nadawanie znaczenia własnej pracy, doświadczania 
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egzystencjalnego sensu wykonywanych czynności w zapobieganiu stresowi zawodowemu i 

wypaleniu. Mając poczucie znaczenia własnej pracy można oddziaływać na swoje przeżycia i 

samopoczucie przez doskonalenie relacji interpersonalnych, nasycenie ich życzliwością, empa-

tią co skutkuje postawą opieki i troski wobec innych ludzi.   

Superwizja lekiem na „wypalenie zawodowe”.  Pierwsze regulacje prawne dotyczące 

superwizji pracy socjalnej w ustawie o pomocy społecznej wprowadzono nowelizacją z 10 

marca 2011 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 440). Pojawiły się one niejako „przy okazji” zmiany przepi-

sów w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Pierwotnie projekt ustawy 

zmieniającej w ogóle nie zawierał żadnych zapisów dotyczących tej kwestii, dopiero w trakcie 

prac legislacyjnych w Sejmie dodano go do ustawy nowelizującej. Dodane wówczas przepisy 

art. 121a ustawy w ust. 1 i 2 stanowiły, że  „Pracownik socjalny ma prawo do korzystania z 

poradnictwa prowadzonego przez superwizorów pracy socjalnej, które ma na celu zachowanie 

i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług 

oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego w porozumieniu z pracodawcą co do 

wyboru formy i osoby udzielającej porad. Superwizorem pracy socjalnej może być osoba, która 

ukończyła szkolenie z zakresu superwizji pracy socjalnej i uzyskała certyfikat superwizora 

pracy socjalnej”. Natomiast ust. 3 stanowił delegację dla ministra właściwego do spraw zabez-

pieczenia społecznego uprawniającego go do wydania rozporządzenia określającego m.in. wy-

tyczne i standard dla superwizji pracy socjalnej, minimum programowe dla szkolenia superwi-

zorów pracy socjalnej oraz sposób i tryb szkolenia superwizorów pracy socjalnej.  

Przepisy te weszły w życie z końcem 2013 r., natomiast samo rozporządzenie było 

aktem długo wyczekiwanym i wydane zostało dopiero 20 grudnia 2016 r., po znaczącej zmianie 

art. 121a ustawy – zmianie, którą „praktycy” oceniają tą która niekorzystnie wpłynęła na istotę 

superwizji pracy socjalnej. 

Największym problem z którym borykają się współcześni „pomagacze” jest w zakre-

sie superwizji to utrudniony dostęp do superwizorów, Zbyt mała ich liczba. 51 superwizorów 

na całą Polskę.(dane za Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stan na dzień 

31.12.2021r.) Na terenie województwa podkarpackiego, jest 4 certyfikowanych superwizorów. 

Dlatego pracownicy socjalni  korzystają najczęściej z superwizji nieformalnej, koleżeńskiej. W 

tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia. 
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ROZDZIAŁ III. KONTEKSTY PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO Z RODZINĄ 

 

Jak pisze Tadeusz Borutka (2017, Kraków) pierwszą grupą odniesienia jednostki w 

społeczeństwie jest rodzina, w której człowiek przychodzi na świat, rodzi się i uczestniczy w 

dalszym procesie socjalizacji. Rodzina bowiem to pierwsza i podstawowa grupa społeczna, ale 

też instytucja implikująca koegzystencję jej w przestrzeni społecznej. Niestety wiele rodzin we 

współczesnym świecie jest zagubionych: kulturowo, społecznie i moralnie. W każdej rodzinie 

członkowie tworzą pewien rodzaj systemu polegającym na wzajemnym oddziaływaniu w po-

szczególnych elementach. W tym znaczeniu każda osoba nie tylko należy do rodziny ale tworzy 

w niej system wpływając na funkcjonowanie w niej wszelkich układów. 

Wiele jednak rodzin doznających kryzysów zagubiła się z powodu rozległych i głę-

bokich przemian społeczno-kulturowych, ale wiele z nich los trudnej egzystencji zawdzięcza 

własnej nieporadności lub ucieczce w różne rodzaje uzależnień. Istnieje zatem ogromna po-

trzeba wsparcia współczesnej rodziny szczególnie w tych obszarach w których doznaje trudno-

ści jak słusznie zauważa Tadeusz Bąk (2020).  Wydaje się, że jedną z ważniejszych instytucji 

wspierających rodzinę jest praca socjalna. 

Wprawdzie problemy i trudności jakie rozwiązują pracownicy socjalni lokują się w 

przestrzeni życia jednostek, ale najczęściej jednostki te w sieci swojego bytowania należą do  

konkretnej rodziny, albo tez tworzą rodzinę (Franciszek Adamski, 1982,; Zob. także T. Borutka, 

2017, Kraków).  W tym znaczeniu pracownik socjalny modeluje zastaną rzeczywistość trudno-

ści w rodzinie według uprzednio zdiagnozowanej sytuacji. 

Rodzina jako podmiot pracy socjalnej jest innym obiektem świadczeń pomocowych 

niż jednostka. O wiele łatwiej jest zdiagnozować trudną jej sytuacje niż sytuację jednostki. W 

przypadku rodziny łatwiej też jest określić cele pomocy, angażuje się bowiem ona całkowicie, 

wraz ze wszystkimi jej członkami. Cele te mogą być doraźne, długoterminowe, konkretne, bar-

dziej ogólne. W ten sposób, diagnozując rodzinę, rozwiązując wyraźnie wyodrębnione pro-

blemy, pracownik socjalny wpływa na inne obszary jej funkcjonowania. Aby zdiagnozować 

cele rodziny, pracownik socjalny zadaje jej szereg pytań, które dotyczą nadziei, oczekiwanych 

celów i jej preferencji. W ten sposób dociera on po części do całej struktury rodziny, ona bo-

wiem w istotny sposób wpływa na właściwe funkcjonowanie jednostek. 

3.1. Uprawnienia i obowiązki pracownika socjalnego 

W Polsce przepisy precyzyjnie określają zadania pracownika socjalnego. Zgodnie z art. 

119 ustawy o pomocy społecznej do jego zadań należy w szczególności:  
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➢ praca socjalna; 

➢ przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych; 

➢ dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także 

formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej 

oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 

➢ udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą 

zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub 

zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;  

➢ pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjali-

stycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwią-

zywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje 

pozarządowe;  

➢ udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 

➢ pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspo-

kajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;  

➢ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograni-

czania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konse-

kwencji ubóstwa;  

➢ inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację ży-

ciową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie 

sytuacji takich osób i rodzin;  

➢ współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regio-

nalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie 

jakości życia;  

➢ inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na 

zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.  

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:  

➢ kierować się zasadami etyki zawodowej;  

➢ kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i 

prawa tych osób do samostanowienia;  

➢ przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę 

lub społeczność; 
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➢ udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadcze-

niach i dostępnych formach pomocy;  

➢ zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po 

ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;  

➢ podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształce-

nie. (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 119). 

W kontekście współpracy pracownika socjalnego z innymi specjalistami szczególnie 

istotne wydaje się być zadanie polegające na pomocy osobom potrzebującym w korzystaniu z 

poradnictwa (na temat rozwiązywania problemów i udzielania pomocy) świadczonego przez 

instytucje samorządowe i państwowe oraz organizacje pozarządowe, jak również towarzysze-

nie w jej pozyskiwaniu. Do obowiązków pracownika socjalnego należy też współdziałanie i 

współpraca z innymi profesjonalistami w zakresie profilaktyki i ograniczania patologii oraz 

konsekwencji pejoratywnych zjawisk społecznych (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, art. 119). Z kolei zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem (Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887 ze zm) pra-

cownik socjalny powinien być ukierunkowany na przeprowadzenie w rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wywiadu środowiskowego, ma-

jącego na celu dokonanie analizy sytuacji rodziny. Jeżeli stwierdzi konieczność przydzielenia 

rodzinie asystenta rodziny, wówczas występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z 

wnioskiem o jego przyznanie. Podstawowym narzędziem diagnostycznym pracownika socjal-

nego jest rodzinny wywiad środowiskowy. Przeprowadzając wywiad, pracownik identyfikuje 

problem doświadczany przez rodzinę, a następnie podejmuje działania ukierunkowane na za-

proponowanie jej współpracy w zakresie rozwiązania problemu oraz na dokonanie uzgodnień 

ustnych. Inną formą działania, również polegającą na zaproponowaniu rodzinie współpracy, 

jest zapisanie uzgodnień w postaci kontraktu socjalnego. Jest to forma rekomendowana, ponie-

waż w większym stopniu motywuje rodzinę do podjęcia działania, a zarazem zabezpiecza pra-

cownika socjalnego (Kłos, 2016).  

W związku ze specyfiką zawodu od pracownika socjalnego oczekuje się posiadania 

wielu kompetencji i określonych predyspozycji (Olech, 2006). Współczesna dynamika proble-

mów społecznych sprawia, że pracownicy socjalni nie tylko diagnozują i opracowują projekty 

naprawy istniejącej rzeczywistości społecznej osób zagrożonych marginalizacją, ale też posze-

rzają dotychczasowe zakresy własnych działań. Specyfika realizacji tego zawodu zależy od za-

dań i ponoszonej za nie odpowiedzialności wobec różnych podmiotów: klientów, instytucji, 

społeczności (por. Kotlarska-Michalska, 2004, s. 342). 
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Ustawa z 15.04.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochro-

nie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 803) która weszła w życie z końcem maja 2021 

r. wprowadziła szereg zmian w ustawie z zmieniając między innymi zakres zadań pracowników 

socjalnych. Jednocześnie, pracownicy socjalni otrzymali szereg nowych uprawnień, które w 

perspektywie mają poprawić warunki wykonywania tego zawodu. Nie wszystkie jednak upraw-

nienia przysługują wszystkim pracownikom socjalnym – kryterium różnicującym jest zatrud-

nienie w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Nowe zadania pra-

cowników socjalnych. Aktualnie do zadań pracownika socjalnego, oprócz dotychczas wymie-

nionych w art. 119 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej, dodano: 

➢ przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych (art. 119 ust. 1 pkt 1a); 

➢ inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na 

zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych (art. 119 ust. 1 pkt 10 ). 

Zmodyfikowano także niektóre zadania w ten sposób, że obecnie do zadań pracow-

nika socjalnego należy: 

➢ dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także 

formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej 

oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń (art. 119 ust. 1 pkt 2); 

➢ udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą 

zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub 

zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe (art. 119 ust. 1 pkt 3) – w tym zakresie rozsze-

rzono zakres podmiotowy pracy nie tylko do osób, lecz także rodzin, grup i społeczno-

ści, natomiast zrezygnowano z obowiązku „skutecznego posługiwania się przepisami 

prawa w realizacji tych zadań”; 

➢ pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjali-

stycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwią-

zywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje 

pozarządowe (art. 119 ust. 1 pkt 4 ); 

➢ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograni-

czania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konse-

kwencji ubóstwa (art. 119 ust. 1 pkt 7 ) – w tym zakresie zrezygnowano z pojęcia „ogra-

niczania patologii” na rzecz „ograniczania problemów”. 

Omawiana nowelizacja poszerzyła zakres uprawnień niektórych pracowników socjalnych o : 
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➢ prawo pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań przysługuje pracownikowi so-

cjalnemu nie tylko w urzędach, instytucjach i innych placówkach, lecz także w podmio-

tach wykonujących działalność leczniczą (art. 121 ust. 1 UoPS); 

➢ organy i instytucje administracji publicznej, podmioty wykonujące działalność leczni-

czą i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania pracownikowi socjalnemu 

pomocy w wykonywaniu jego zadań (art. 121 ust. 2 UoPS). 

Zgodnie z nowymi przepisami pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy 

społecznej, centrum usług społecznych lub powiatowym centrum pomocy rodzinie: 

➢ przysługuje pomoc psychologiczna (zapewniana przez gminę lub powiat) w przypadku 

wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z 

wykonywanymi czynnościami służbowymi (art. 121 ust. 2a oraz 2b); 

➢ przysługuje uprawnienie do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego 

podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia przeprowadza pracodawca 

co najmniej raz na 2 lata (art. 121 ust. 2c ); 

➢ Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorzą-

dowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych 

obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wy-

wiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki przysługuje wypłacany co miesiąc 

dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł (poprzednio – 250zł), nieuwzględniany 

przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

W dodanym przepisie art. 121b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustalono następujące stop-

nie awansu zawodowego dla pracowników socjalnych: 

• starszy pracownik socjalny; 

• specjalista pracy socjalnej; 

• starszy specjalista pracy socjalnej; 

• starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator; 

• główny specjalista pracy socjalnej. 

Wyższy stopień awansu zawodowego można nadać po spełnieniu warunku odpowiedniego mi-

nimalnego poziomu wykształcenia oraz stażu pracy w zawodzie pracownika socjalnego. Wa-

runki ustalono w przepisu art. 121b ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej. 

W przypadku awansu na wyższy stopień zawodowy pracownikowi socjalnemu przy-

sługuje podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego (art. 121b ust. 12 PomSpołU). Nowe prze-

pisy wprowadziły ocenę pracy pracownika socjalnego: „pracownika socjalny podlega raz na 2 
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lata ocenie okresowej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego, w zakresie wywiązy-

wania się przez niego z obowiązków wynikających z czynności i zadań na zajmowanym stano-

wisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracow-

nikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282; dalej: ustawy o pomocy społecznej). 

Przewidziano także tryb odwoławczy przysługujący pracownikowi socjalnemu od oceny okre-

sowej, do organu nadzorującego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. Pracownikowi, 

który otrzymał dwie następujące po sobie pozytywne oceny okresowe, spełniającemu warunki 

dotyczące minimalnego poziomu wykształcenia, o którym mowa w art. 121b ust. 2 UoPS, jest 

nadawany wyższy stopień awansu zawodowego. 

3.2. Umiejętności i trudności w pracy socjalnej 

Pracownik socjalny jest bardzo ważną osobą w procesie wspierania jednostek i grup 

w szeroko pojmowanych trudnościach dotyczących ich egzystencji. Waga i bardzo duże zna-

czenie jego roli w procesie wspierania osób wynika z tego, że jest „osobą pierwszego kontaktu”. 

Oznacza to, że w wielu sytuacjach pracownik socjalny dowiaduje się o zaistniałym problemie 

i bez jego udziału zdobycie wiedzy na ten temat nie byłoby możliwe. A to z kolei skutkowałoby 

pogłębieniem się trudności i eskalowaniem różnego rodzaju problemów, które mogłyby rozwi-

jać się w kierunku poważnych sytuacji, a nawet tragedii i dramatów. Jego praca ma bardzo duże 

znaczenie w procesie wspierania jednostek, grup, rodzin itp. Jako pierwszy dowiaduje się o 

wielu różnorodnych kwestiach: potrzebach, problemach, oczekiwaniach różnych osób. W 

związku z tym jego rola jest kluczowa. Nakłada to na niego znaczącą odpowiedzialność i wska-

zuje wagę jego roli w procesie wspierania ludzi.  

Postawa podczas wykonywania obowiązków zawodowych ma bardzo duże znaczenie 

w procesie pomocy społecznej. Pracownik społeczny odgrywa bardzo dużą rolę ze względu na 

swoje uprawnienia i kompetencje jako osoba inicjująca i prowadząca różnego rodzaju sprawy. 

Jego profesjonalna postawa wpływa na osoby wspomagane – to, w jaki sposób pracownik so-

cjalny interweniuje, jak się komunikuje i z kim, ma duże znaczenie. Umiejętne posługiwanie 

się zdolnościami interpersonalnymi służy nawiązywaniu odpowiedniego i adekwatnego kon-

taktu i wpływa znacząco na skuteczność jego działań. Łagodny ton, dawanie czasu na wypo-

wiedź, szybki, podniesiony głos to różne przykłady działań, które wpływają na drugą osobę. 

Pracownik pomocy społecznej jest swego rodzaju „narzędziem” w swojej pracy. Dbając o in-

nych, koniecznie powinien dbać o siebie. W pewnym sensie przede wszystkim o siebie. Bardzo 

dobra kondycja i wysoki poziom kompetencji społecznych wpływa pozytywnie na jakość i 

efektywność niesionej przez niego pomocy. Liczne, pogłębione metaanalizy dotyczące 
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udzielania pomocy psychologicznej, praktyka oraz badania na temat różnych form doradztwa i 

poradnictwa psychologicznego oraz społecznego wymieniają w sposób powtarzalny cechy po-

magających i warunki skuteczności tego rodzaju pomocy. W dalszej części artykułu zostaną 

one wymienione i krótko scharakteryzowane. Na krótkich przykładach będzie można dostrzec 

ważne kwestie, obszary, na które pracownik socjalny powinien zwrócić szczególną uwagę w 

przygotowywaniu się i realizacji swoich obowiązków zawodowych. 

CECHY PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

Pracownik socjalny jest osobą „pierwszego kontaktu” i dlatego odgrywa kluczową i 

niekiedy podstawową rolę w procesie pomocy jednostce i grupie. Pracownik socjalny to zawód 

zaufania publicznego i rola zawodowa wymagająca mocy na wielu poziomach profesjonalnego 

funkcjonowania. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 13. Trójkąt zasobów pracownika OPS. Opracowanie własne. 

 

Działania zawodowe pracownika socjalnego to duża odpowiedzialność, wymagająca 

wielu kompetencji interpersonalnych, wiedzy, doświadczenia – umiejętności z różnych dzie-

dzin. Pracownik socjalny wykonuje bardzo wymagającą i trudną pracę. Pracę, która często na 

początku nie przynosi oczekiwanej satysfakcji i doprowadza do licznych frustracji. Aby sku-

tecznie wykonywać swoją pracę, pracownik OPS powinien dysponować zasobami odpowied-

nimi do specyfiki jego pracy. Mocne filary wspierające jego pracę stanowić może wiedza, 

umiejętności i połączone z nimi doświadczenie osobiste – tzw. „trójkąt zasobów” pracownika 

socjalnego. 

Wiedza. Pracownik socjalny powinien być wyposażony w bogatą i różnorodną wie-

dzę na temat dziedzin, których dotyczy jego praca. Niekiedy obszary te są skomplikowane i 

dynamicznie zmieniają się (np. przepisy prawne), więc wówczas pracownik powinien posiadać 

wiedzę, gdzie i w jaki sposób zdobyć potrzebne informacje. Konieczna jest tutaj współpraca ze 

specjalistami z danych dziedzin (m.in. prawnik, psycholog, lekarz pediatra). Ponieważ praca 

socjalna polega na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, pracownik powinien posiadać wiedzę na 

temat procesów i mechanizmów społecznych; psychologii rozwoju, uwzględniającej 

  wiedza 

umiejętności doświadczenie 

Zasoby PS 
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podstawowe zmiany rozwojowe u dzieci, dorosłych, osób w wieku senioralnym; mechanizmów 

przemocy, powstawania patologii społecznych. Potrzebna jest także wiedza prawna, wiedza 

dotycząca procedur i przepisów administracyjnych itp. Przydatna – wiedza z zakresu antropo-

logii, socjologii, psychologii społecznej. Pracownik powinien znać prawidłowości w rozwoju 

człowieka i odstępstwa od nich; powinien posiadać wiedzę z zakresu motywacji, procesów 

uczenia się; na temat osobowości człowieka. Teorie systemów to kolejne obszary, które pra-

cownik socjalny powinien znać. Przydatna jest też szczegółowa wiedza na temat specyficznych 

kultur, subkultur, wyznań religijnych, których dotyczy pomoc, której udziela. Pomaga ona 

uwzględniać niekiedy bardzo istotne aspekty funkcjonowania, podziały ról w danej grupie spo-

łecznej, wartości, hierarchię społeczną itp. Znajomość wyników badań na temat zjawisk psy-

chospołecznych, szczególnych cech danej grupy społecznej, specyficznych kwestii dodatkowo 

pomaga w odnalezieniu się w zawiłościach różnych sytuacji, z którymi pracownik OPS ma do 

czynienia. Ogólnie rzecz ujmując, im ktoś ma większą i pogłębioną wiedzę na tematy psycho-

logiczne, społeczne, ekonomiczne, antropologiczne i kulturowe, tym jest bardziej skuteczny w 

pomaganiu i podejmowaniu samodzielnych decyzji. Pracownik taki wie, w jaki sposób tworzyć 

przestrzeń do skutecznego działania odbiorców swojej pomocy.  

Zawodowa skuteczność wymaga od pracownika socjalnego umiejętności integrowa-

nia teorii, które posiada z indywidualnymi sposobami odbierania rzeczywistości i stosowania 

tego w praktyce. Wiedza na temat ogólnych prawidłowości funkcjonowania człowieka jako 

jednostki i części większej społecznej całości oraz zaburzeń tego funkcjonowania stanowi pod-

stawy do skutecznego pomagania. Innym obszarem wiedzy, w którą pracownik socjalny powi-

nien być wyposażony, jest wiedza na temat sposobów postępowania („co i jak robić”) w kon-

kretnych, specyficznych sytuacjach. Pracownik socjalny, uwzględniając wiedzę, wskazaną 

wcześniej, powinien wiedzieć, w jaki sposób zachowywać się wobec osób podejrzanych o sto-

sowanie przemocy, wobec osób ze specyficznej danej kultury; w jaki sposób odnosić się do 

osób z różnym poziomem wykształcenia, o różnym poziomie statusu ekonomicznego i społecz-

nego, czy stopniu niepełnosprawności. Czasami przydaje się znajomość specyfiki języka po-

szczególnych osób z konkretnych subkultur. 

Kolejnym niezbędnym rodzajem wiedzy jest wiedza na własny temat. Wiedza ta jest 

użyteczna w procesie samoświadomości, który scharakteryzowany jest dalej, w drugiej części 

trójkąta zasobów pracownika socjalnego: „umiejętności”. Pracownik powinien wiedzieć, jakie 

ma zdanie na różne tematy życia społecznego, zastosowane rozwiązania systemowe, dotyczące 

przepisów, zaburzeń i chorób psychicznych, na temat przemocy itp. Konieczne jest, by wie-

dział, jakie posiada uprzedzenia, w jakim stopniu myśli i działa stereotypowo. Jaki ma stosunek 
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do płci, kultury, orientacji i tożsamości, osób o określonym statusie materialnym itp. Czy wy-

kazuje tendencje dyskryminacyjne, niski poziom akceptacji i tolerancji na konkretne zjawiska 

i zachowania ludzi. W jaki sposób kieruje się przekonaniami na temat ról osób w rodzinie, w 

pracy, przekonaniami dotyczącymi innych kwestii życia społecznego i funkcjonowania jedno-

stek. Ważna i niezbędna jest również wiedza i poczucie z niej wynikające o tym, że pracownik 

jest kompetentnym specjalistą. Nakłada to obowiązek na pracownika socjalnego do systema-

tycznego reflektowana i ewaluowania swojego funkcjonowania zawodowego. Poczucie kom-

petencji, sprawczości w wykonywanej pracy zawodowej musi mieć miejsce, by była ona efek-

tywna i spełniająca dane założenia.  

Umiejętności – współpraca z rodzinami i jednostkami wymaga używania bogatego i 

elastycznego wachlarza umiejętności, który pracownik socjalny będzie adekwatnie i szybko 

dostosowywał do sytuacji. Sytuacje te bardzo często są trudne i krytyczne, wymagające bardzo 

szybkiej, nierzadko natychmiastowej pomocy. Koniecznymi umiejętnościami, którymi powi-

nien dysponować pracownik socjalny, są: wyobraźnia, umiejętność brania pod uwagę różnych 

opcji; to zdolność myślenia „szerokokątnego”, zdolność imaginacji i tym samym zakładania, 

że występują różne opcje zdarzeń i rozwiązań. Zdolność imaginacji wpływa dodatnio na zdol-

ność empatii oraz umiejętność decentracji – tak potrzebne w skutecznym i adekwatnym niesie-

niu pomocy.  

Samoświadomość – kontakt ze sobą, wiedza o swoich ograniczeń, identyfikacja swo-

ich mechanizmów obronnych. Samoświadomość pozwala pracownikowi socjalnemu na osobi-

ste doświadczanie procesu pomagania, wpływu swoich frustracji i sukcesów na jego samego 

jako osobę. Rozwijanie i używanie w swojej pracy samoświadomości to korzystanie z bogac-

twa, jakim dysponuje świadomy człowiek. Ponieważ w wielu sytuacjach pracownik OPS „pra-

cuje sobą”, „musi” znać siebie: swoje mocne strony, talenty, ograniczenia, mechanizmy reago-

wania, zdolność improwizacji, korzystania z bogatej wiedzy i doświadczenia. Pracownik so-

cjalny powinien nieustannie rozwijać i rozbudowywać swoją samoświadomość poprzez częste 

sprawdzanie tego, co się z nim dzieje w danej sytuacji, z czego to wynika, co wpłynęło na jego 

uczucia w danej chwili. Czy naprawdę jest skupiony i słucha, orientuje się i stara się zrozumieć 

sytuację i poszczególnych uczestników spotkania? Koniecznym jest też odpowiadanie na pyta-

nie o to, czyj to jest problem, którym aktualnie się pracownik zajmuje. Z samoświadomości 

wynikać powinna zdolność do zauważania niedoskonałości, pomyłek w działaniu i umiejętność 

samowybaczania (na przykład gniewnych reakcji). To kolejna ważna umiejętność. Samoświa-

domość stanowi kluczowe narzędzie. Poprzez siebie pracownik wpływa na odbiorców swoich 

działań i w ten sposób usprawnia i uskutecznia pracę – katalizuje zmianę. 
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Tolerowanie odmienności – pracownik powinien wyzbywać się cech nietolerancji i 

tendencji do dyskryminacji. Więcej na temat tego, czego unikać w procesie wzmacniania i roz-

wijania zmian w odbiorcach pracy pracownika socjalnego w końcowej części tego tekstu. 

Umiejętność akceptacji, aprobaty i tolerancji związana jest ze zdolnością samoakceptacji. 

Samoakceptacja – to percypowanie swoich niedoskonałości, pomyłek w działaniu i 

umiejętność przyjmowania siebie wraz ze swoimi ograniczeniami i zasobami, talentami. Uła-

twia bardzo działanie zdolności samowybaczania. 

Samowybaczanie – to integrowanie trudnych doświadczeń, także zawodowych, nie-

przynoszących satysfakcji, oznaczających niepowodzenie. To umiejętność zrozumienia siebie 

i sytuacji, i wykorzystania tego do dalszego działania w inny sposób. 

Cierpliwość, tj. tolerowanie faktu odmienności stanu rzeczy odbiegającego od ocze-

kiwań, wytrwałe czekanie na nadchodzące zmiany, np. towarzyszenie wspomaganej osobie w 

działaniach zmierzających do poprawy jej sytuacji (np. poszukiwanie pracy zarobkowej).  

Siła charakteru, odwaga – praca socjalna to również poruszanie się w przestrzeniach 

niosących różnego rodzaju ryzyko emocjonalne, fizyczne. Kontakt z różnego rodzaju środowi-

skami niesie ryzyko zagrożenia. Asertywność, osobisty entuzjazm, pewność siebie, stanow-

czość w pokazywaniu granic jako przejawy odwagi, mocy osobistej (siły charakteru) to cechy 

wzmacniające postawę w pracy socjalnej. To niezbędne elementy w tym, by praca socjalna była 

skuteczna. 

Empatia – zdolność ta jest warunkiem skutecznej pracy z innymi ludźmi. Liczne ba-

dania i praktyczne doświadczenie dowodzą, że empatia i okazywanie troski obok życzliwości, 

okazywania ciepła, współczucia, wrażliwości, bycia uważnym, przyczynia się do nawiązywa-

nia efektywniejszego kontaktu ze wspomaganymi.  

Poczucie humoru – to zdolność (i cecha), która jest bardzo często wymieniana jako 

odpowiednia i pomocna wśród osób, które zajmują się szeroko rozumianym pomaganiem. Po-

maga „rozładować” w przyjazny sposób napięcie w relacji, w danej sytuacji; pozwala na spoj-

rzenie z dystansu na różne problemy. Umiejętność ta przydaje się w wielu różnych momentach 

pracy, szczególnie podczas spotkań z rodzinami, spotkań grup roboczych, zespołów interdy-

scyplinarnych. 

Szczerość – pracownik socjalny, wykazując się szczerością, może zdobyć zaufanie 

osób wspomaganych. Będąc szczery, dzieli się swoją najlepszą wiedzą, którą posiada na dany 

temat. Pracownik szczery może być również otwarty na dialog i rozmowę oraz konfrontację w 

różnych sytuacjach, w których musi interweniować.  
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Decentracja, tj. przyjmowanie perspektywy innej niż własna – obok zdolności empa-

tii i wyobraźni – umiejętność konieczna do budowania szerokiego obrazu sytuacji, z którą pra-

cownik socjalny ma do czynienia. Może wówczas działać bardziej kompleksowo. Zdolność ta 

ograniczać może kierowanie się błędnymi założeniami dotyczącymi specyficznych okoliczno-

ści, z którymi pracownik ma do czynienia. Umiejętność ta daje możliwość percypowania 

sprawy z perspektywy klienta i tym samym dostosować pomoc, która będzie bardziej odpo-

wiednia. 

Kongruencja (spójność) wszelkich wymiarów ekspresji osobistej, tj. brak sprzeczno-

ści w deklaracjach i czynach, w przekazie werbalnym i niewerbalnym, w całym procesie dzia-

łania, który nie jest sprzeczny z poszczególnymi etapami. To główne umiejętności, które pra-

cownik socjalny powinien wzmacniać i rozwijać. Bardzo prawdopodobne jest to, iż liczba 

umiejętności wykracza poza te podane powyżej. Wymienione umiejętności wskazują na duże 

znaczenie kompetencji społecznych i ich przydatności w pracy socjalnej.  

Doświadczenie osobiste - to obszar wymagający szczególnej uwagi, ponieważ 

wpływa znacząco na pracę społeczną; zważywszy na to, gdy pracownik socjalny nie podjął 

wysiłku pogłębienia samoświadomości dotyczącej kwestii, z którymi ma do czynienia podczas 

pracy. Trudne doświadczenia wynikające z przeszłości, urazy, których doświadczył w prze-

szłości, kłopoty interpersonalne – nieuświadomione, nie przepracowane – wpływać mogą w 

sposób nieświadomy na wykonywanie pracy i sposoby radzenia sobie z trudnościami, napoty-

kanymi w jej trakcie. Powodować mogą niekiedy minimalne zniekształcenia poznawcze i re-

akcje w specyficznych sytuacjach i tym samym utrudniać adekwatną i skuteczną pomoc. To, 

czy pracownik socjalny doświadczał bezpośrednio przemocy, wychowywał się w środowisku 

np. dzielnicy, gdzie dominowała przestępczość i ubóstwo, przeżywał długoletnią terminalną 

chorobę bliskiej osoby itp. ma znaczenie dla jego pracy. Może stanowić przeszkodę lub utrud-

nienie w wykonywaniu obowiązków zawodowych i utrzymywaniu odpowiedniej profesjonal-

nej postawy. Jednocześnie tego typu urazowe doświadczenia nie dyskwalifikują ze skutecznej 

pracy. Jeżeli pracownik socjalny nie podjął się pracy osobistej dotyczącej tego wpływu na jego 

zawodowe funkcjonowanie, istnieje duże prawdopodobieństwo jego negatywnego wpływu na 

wykonywaną przez niego pracę. Odpowiednia praca osobista: poddawanie się autorefleksji, 

poszerzanie samoświadomości, ćwiczenia interpersonalne, rozwijanie uważności i empatii itp. 

mogą uczynić bogaty zasób z tych trudnych doświadczeń. Można tego dokonywać, korzystając 

z psychoterapii, treningów kompetencji społecznych, superwizji, konsultacji, warsztatów roz-

woju osobistego bądź poprzez lekturę artykułów naukowych. Powyższe obszary – trzy filary 

pracy zawodowej – części trójkąta zasobów są połączone i wzajemnie się przenikają i zależą 
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od siebie. Dlatego też pracownik pomocy społecznej powinien je systematycznie wzmacniać, 

budować i rozwijać. 

3.3. Role zawodowe pracownika socjalnego 

Specyfika zawodu pracownika socjalnego polega na tym, że w praktyce zawodowej 

realizowana jest niejedna rola zawodowa, a seria ról. Role zawodowe pracowników socjalnych 

wynikają z kategorii aktywności celów, jakim służy ta aktywność. Zakres ról zawodowych za-

leżny jest od specyficznych zadań, jakie pracownik realizuje wobec klienta, instytucji oraz spo-

łeczności. W literaturze przedmiotu wymienia się najczęściej takie role zawodowe jak: planista, 

badacz, administrator, konsultant, superwizor, nauczyciel, kierownik, adwokat, arbiter, pośred-

nik, zarządzający przypadkiem, mediator, negocjator, terapeuta, osoba kierująca, doradca. W 

świetle Ustawy o Pomocy Społecznej pojawia się zapotrzebowanie na inny model roli zawo-

dowej pracownika socjalnego. Wyraźnemu poszerzeniu uległy zadania oraz oczekiwania po-

siadania przez pracowników znacznie szerszych umiejętności.  

Treść roli zawodowej polskiego pracownika socjalnego jest w trakcie istotnych prze-

mian, co jest spowodowane zarówno zmianami dokonującymi się w strukturze problemów spo-

łecznych, zmianą miejsca instytucji pomocy społecznej, jak i związanymi z tymi przemianami 

filozofii pracy socjalnej. Zgodnie z założeniami ustawy o pomocy społecznej, pracownik so-

cjalny winien być jednocześnie diagnostykiem, profilaktykiem lokalnych problemów społecz-

nych oraz animatorem samopomocowych przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania tych proble-

mów. Zarówno badania, jak i obserwacja rzeczywistości wskazują, że sprostanie wymaganiom 

stawianym przez ustawę napotykają na poważne trudności natury obiektywnej, jak i subiek-

tywnej. Pewnym rozwiązaniem jest propozycja kształcenia pracowników socjalnych do wyraź-

nych wyspecjalizowanych ról zawodowych, które ułatwić mogą wybór zakresu pracy - tak sa-

mej pracy socjalnej, jak i dla pracy socjalnej.  

Jak słusznie zauważył J. Mierzwa głównym celem kształcenia dziś jest szukanie od-

powiedzi na pytanie jak najlepiej przygotować pracownika socjalnego do nowych, niezbędnych 

ról zawodowych, niezbędnych tak w pracy socjalnej, jak i w pełnieniu wielu ważnych zadań 

wiążących się z kierowaniem instytucjami pomocy społecznej, jak i wynikających z faktu 

współuczestnictwa w sieci podmiotów rozwiązujących problemy społeczne w środowisku lo-

kalnym. Próbą odpowiedzi na to pytanie jest propozycja takiego sposobu kształcenia - teore-

tycznego, jak i praktycznego, aby spełniał on oczekiwania instytucji i środowiska lokalnego -

podmiotów szukających rozwiązań (Mierzwa, 2017). 
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Sylwetka pracownika socjalnego i jego rola zawodowa zmieniały się w zależności od 

potrzeb jednostki, grup czy całych społeczności. Poprzez rozbudowany i ciągle doskonalony 

system kształcenia przeszedł on drogę szeregu zmian i ulepszeń, aby w czasach współczesnych 

mógł być spostrzegany jako profesjonalista nastawiony przede wszystkim na pomoc ludziom 

potrzebującym poprzez działanie na rzecz zarówno pojedynczego człowieka, jak i całej spo-

łeczności lokalnej. Szukanie optymalnego modelu kształcenia jest zadaniem wszystkich pod-

miotów kształcących pracowników socjalnych, niezależnie od miejsca, gdzie ono się odbywa, 

jednakże najodpowiedniejsze wydają się podmioty kształcące na poziomie licencjackim –

(wcześniej Kolegia Pracowników Służb Społecznych) i magisterskim. Kształcenie do roli ba-

dacza i stratega wymaga bowiem wyjścia poza schemat obligatoryjnego programu przygoto-

wania do zawodu, wymaga też odpowiednich warunków (Mierzwa, 2017). 

Warto przypomnieć, że prowadzenie badań nad pracą socjalną i dla pracy socjalnej 

jest niewątpliwie istotnym warunkiem rozwoju zawodowego, jak też niezbędnym warunkiem 

rozwoju dyscypliny zwanej pracą socjalną. W podstawowym modelu pracy socjalnej zaleca się 

pracownikom socjalnym by wykorzystywali wyniki badań, a jednocześnie wzbogacali i rozwi-

jali profesjonalną wiedzę poprzez prowadzenie badań w praktycznym działaniu. Stale posze-

rzający się i komplikujący zakres wyzwań, które stają przed pracownikami socjalnymi, wy-

maga od nich podejmowania i wypełniania coraz trudniejszych czynności. Różnorodne zadania 

jakie realizują wymagają wyposażenia w niezbędny zasób umiejętności. A zatem, spośród 

wielu czynników określających zawód pracownika socjalnego na uwagę zasługują: Wiedza, 

która opiera się przede wszystkim na wykształceniu formalnym zdobywanym w odpowiednich 

instytucjach kształcących. Są to rozległe i pogłębione wiadomości m.in. z zakresu socjologii, 

psychologii, pedagogiki, polityki społecznej, organizacji i zarządzania, medycyny społecznej, 

prawa rodzinnego. Jest to cały proces dochodzenia do wiedzy, gdzie wykształcenie formalne 

stanowi jedynie pierwszy podstawowy element, na którym opiera się proces samokształce-

niowy. Umiejętności praktyczne, które opierają się na podbudowie teoretycznej, ale stanowią 

jednocześnie swoistą konkretyzację tej wiedzy, wzbogaconą o określone umiejętności oso-

bowe. Zatem np. predyspozycje psychospołeczne (empatia, życzliwość, łatwość nawiązywania 

kontaktów interpersonalnych, itp.) oraz cały szereg umiejętności typu technicznego (analiza, 

diagnoza, techniki, strategia pomocy itp.)  

Wartości dotyczące zawodu oraz życia społecznego. Pod uwagę należy wziąć za-

równo wartości deklarowane, jak i rzeczywiste, ogólne i konkretne, a wszystkie one mogą przy-

bierać kształt zhierarchizowanego systemu, bądź też funkcjonować niejako niezależnie od sie-

bie (Renata Marszałek, Sylwia Drozd, 2021). Etyczne standardy, które służą zarówno 
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pracownikom socjalnym jak klientom. Istnieje silna potrzeba funkcjonowania i stosowania 

pewnych wypracowanych przez tradycję zawodową standardów etycznych powiązanych z ob-

owiązującym w danym systemie kulturowym systemem wartości. 

Udział w badaniach - ma miejsce na różnych poziomach i przy wykorzystaniu róż-

nych metod i technik badawczych. Czynnik ten powinien zajmować szczególne miejsce, po-

nieważ jest jednocześnie dobrym wskaźnikiem aktywności zawodowej pracownika socjalnego, 

a także poziomu jego profesjonalizmu. Współtworzenie polityki społecznej, które powinno sta-

nowić nakaz moralny tego zawodu. Pracownik socjalny z racji swojej wiedzy i doświadczenia 

jest spośród przedstawicieli innych zawodów najlepiej przygotowany do takiej roli, ponieważ 

z jednej strony to właśnie on wciela niejako w życie politykę społeczną państwa, a z drugiej - 

obserwuje tego efekty i w każdej chwili może sygnalizować wszelkie nieprawidłowości.  

Współpraca ze specjalistami innych zawodów, która stanowi nieodłączny warunek 

poprawności zawodowej pracowników socjalnych. Profesjonalizm w tym zawodzie zakłada 

ścisłą współpracę z innymi specjalistami, by uniknąć błędów w sztuce. 

Piotr Frączek zauważa, że repertuar interwencji socjalnych obejmuje swoim zasię-

giem wszystkie poziomy i struktury życia społecznego, tj. mikro, mezo, makro. A zatem nie 

tyko jednostki zagrożone czy potrzebujące pomocy, ale także ich najbliższe otoczenie spo-

łeczne, całe społeczeństwa (2010). Jeśli chodzi o kryterium statusu oraz autorytetu zawodo-

wego pracownika socjalnego - to w tym zakresie można powiedzieć, iż pracownik socjalny w 

wielu krajach zdobył już sobie społeczne uznanie przez szacunek klientów . Również w coraz 

większym stopniu realizowany jest atrybut rozwoju organizacji grupy zawodowej pracowni-

ków socjalnych. W naszym kraju istnieje np. Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej i 

Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych. Coraz wyraźniej uwidaczniają się specyficzne cechy 

tej zawodowej grupy, np. w operowaniu językiem, rodzaju komunikacji czy preferencji okre-

ślonych wartości, zachowań i postaw. Wreszcie widoczne są również akcenty kształcenia i do-

skonalenia zawodowego pracowników socjalnych: na różnych szczeblach szkolnictwa, na kur-

sach, konferencjach i seminariach, w formie upowszechniania wiedzy w tym zakresie, wyda-

wania specyficznych monografii, podręczników i czasopism, a także działalności badawczej 

oraz publikacji samych pracowników socjalnych (Mierzwa, 2017).  

Pracownikiem socjalnym może być osoba posiadająca dyplom uzyskania tytułu za-

wodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb 

społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone 

studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) o specjalności praca socjalna na jednym z kierun-

ków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. 
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Praca socjalna rozwija się razem z postępem społecznym, dlatego sama dąży do two-

rzenia nowych, alternatywnych form pomocy. Pracownik socjalny może więc analizować po-

trzeby zmian i wdrażać systemu naprawcze w lokalnych programach pomocy społecznej, pod-

nosząc komfort życia na danym obszarze. Wiąże się z tym konieczność posiadania szeregu 

przydatnych predyspozycji do pracy w warunkach określanych jako trudne i nierzadko stresu-

jące. 
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ROZDZIAŁ IV. KONCEPTUALIZACJA BADAWCZA 

 

W przeciwieństwie do nauk ścisłych, nauki społeczne zajmują się zagadnieniami, 

które większość ludzi zna z własnego doświadczenia, a jeśli nie z własnego – to z relacji innych 

osób. Mamy zdolność i skłonność do tworzenia generalizacji na bazie tego typu potocznej wie-

dzy i dlatego na swój sposób każdy może czuć się ekspertem w dziedzinie relacji międzyludz-

kich. Przejawia się to szczególnie w naszej zdolności do racjonalizacji dowolnych stwierdzeń 

nt. zachowań ludzi, co do autentyczności których jesteśmy – choćby mylnie – przekonani. Je-

dynym sposobem sprawdzenia, jak się rzeczy mają, jest skonfrontowanie naszych przekonań 

ze stanem faktycznym, do czego właśnie służą nam poprawnie zaprojektowane badania. Taki 

opis jest pierwszym i najbardziej podstawowym celem każdej nauki. Kolejne cele, wyznacza-

jące również stopnie w postępie naszej wiedzy, to wyjaśnienie i prognoza. Krótko rzecz ujmu-

jąc: najpierw musimy ustalić, jak jest, by następnie znaleźć wytłumaczenie, dlaczego tak jest – 

ta wiedza ma nam zaś posłużyć do przewidywania, co stanie się, jeśli zajdą określone warunki. 

4.1. Cel i przedmiot badań 

Głównym celem niniejszej pracy jest analiza zjawiska wypalenia zawodowego w 

kontekście uwarunkowań indywidualnych, interpersonalnych i organizacyjnych wśród pracow-

ników socjalnych pracujących z rodziną. Na podstawie tak sformułowanego celu głównego, 

wyodrębniono następujące cele szczegółowe: 

1. Prezentacja i ocena syndromu wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych 

pomocy społecznej w aspekcie wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji, satysfakcji za-

wodowej oraz ogólnego wskaźnika wypalenia zawodowego, 

2. Prezentacja związku zmiennych socjodemograficznych na występowanie objawów ze-

społu wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych, 

3. Interpretacja czynników mających związek z procesem zespołu wypalenia zawodo-

wego, 

4. Przedstawienie związku pomiędzy zmiennymi socjodemograficznymi a wybranymi 

czynnikami indywidualnym, interpersonalnymi i organizacyjnymi  występującymi w środowi-

sku pracy, 

5. Zaprezentowanie wzajemnych relacji pomiędzy czynnikami indywidualnymi, interper-

sonalnymi i organizacyjnymi a występowaniem wypalenia zawodowego, 

6. Identyfikacja i interpretacja indywidualnych zasobów pracowników socjalnych w za-

kresie radzenia sobie z sytuacjami zawodowymi. 
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4.2. Problem i problematyka badawcza 

Podstawowy problem badawczy niniejszej pracy sprowadza się do pytania: „Jakie 

czynniki społeczne i cechy osobowe pracowników socjalnych i ich podopiecznych mają istotny 

wpływ na zjawisko wypalenia zawodowego?” Tak ujęty główny problem badawczy został po-

szerzony o problematykę szczegółową, a mianowicie: 

a) Jaki jest związek między czynnikami socjodemograficznymi, odczuciami indywidual-

nymi, odczuciami interpersonalnymi oraz czynnikami organizacyjnymi a wypaleniem 

zawodowym pracowników socjalnych? 

b) Jaką zależność ma poziom wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji, satysfakcji 

zawodowej pracowników socjalnych od wzorca zachowań i przeżyć związanych z wy-

konywaną pracą? 

c) Jaka jest korelacja ogólnego wskaźnika wypalenia zawodowego, wyczerpania emo-

cjonalnego, depersonalizacji oraz satysfakcji z zawodu pracowników socjalnych z  za-

angażowaniem zawodowym, odpornością psychiczną i strategią zwalczania sytuacji 

problemowych? 

d) Jakie zależności występują między cechami osobowymi a wyczerpaniem emocjonal-

nym, depersonalizacją, satysfakcją zawodową oraz ogólnym wskaźnikiem wypalenia 

zawodowego pracowników socjalnych? 

W oparciu o przeanalizowana literaturę opracowano model badania uwzględniając wpływ 

zmiennych osobowościowych, socjodemograficznych oraz organizacyjnych na występowanie 

zespołu wypalenia zawodowego. Zmienne uwzględnione w modelu badań zostały uporządko-

wane ze względu na zakładany kierunek wzajemnych oddziaływań. Głównym kryterium po-

rządkowania poszczególnych zmiennych było odniesienie do aktualnej sytuacji życiowej pra-

cowników socjalnych pracujących w pomocy społecznej. Główna zmienna zależna odnosi się 

bezpośrednio do kluczowego zagadnienia poruszanego w pracy czyli zespołu wypalenia zawo-

dowego. Za zmienną niezależną uznano tą, która zgodnie z literaturą może pojawić się jako 

dany wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracą w zakresie którego jednostka nie ma 

możliwości dokonania zmian. Pozostałe analizowane w badaniu zmienne niezależne zaliczono 

do zmiennych pośrednich. Należą do nich czynniki organizacyjne,  odczucia indywidualne, in-

terpersonalne oraz zmienne socjodemograficzne przedstawione poniżej w sposób graficzny. 
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 Rysunek 14. Model badań własnych - opracowanie własne. 

4.3. Przegląd literatury 

Wczesna koncepcja wypalenia Christiny Maslach (1982) zakłada trójobjawowy syn-

drom, na który składa się, poza wyczerpaniem emocjonalnym, silnie skorelowanym, a wręcz 

utożsamianym ze stresem, także depersonalizacja – symptom zwany zamiennie dehumanizacją, 

a w ostatnich latach cynizmem oraz trzeci symptom – obniżone poczucie dokonań osobistych, 

nazywane także zamiennie, w dość dowolny sposób, obniżonym poczuciem osiągnięć zawodo-

wych, utratą satysfakcji zawodowej, a w ostatnich latach zastąpione pojęciem: utrata efektyw-

ności (Maslach, Leiter, 2010; Maslach, 2011). Wypalenie rozumiane jest więc jako zespół 

trzech odmiennych zjawisk psychologicznych odzwierciedlających różnorodność reakcji jed-

nostki na pracę. Na jakiej jednak podstawie badaczka łączy owe odrębne trzy wymiary we 

wspólny syndrom postępującego procesu wypalenia?  

O ile pierwszy z osiowych objawów – wyczerpanie spójnie podzielany jest przez 

wszystkich dotychczasowych badaczy, także w latach ostatnich (np. Kristensen, 2005; Deme-

routi, Bakker, 2008), tak już objaw drugi – depersonalizacja zdaje się nasuwać wiele wątpliwo-

ści i dzieli naukowców eksplorujących zagadnienie. Po pierwsze, nazwa tego symptomu wska-

zuje na kliniczny rodowód, bowiem, pojęcie depersonalizacji oznacza zaburzenie psychiczne 

objawiające się odczuwaniem zmian we własnym sposobie myślenia lub poczucie zmian w 

obrębie własnej tożsamości. Przeżywane stany emocjonalne, motywy, zachowania i reakcje 
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odbierane są przez osobę chorą jako sztuczne, nieprawdziwe, zaskakujące, dziwne i niespójne 

z własnym „ja” (Bilikiewicz, 2003). Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją 

Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 depersonalizacja stanowi rzadkie zaburzenie, w 

przebiegu którego pacjent spontanicznie uskarża się na zmianę jakościową wydolności umy-

słowej, fizycznej i otoczenia. Wśród wielu różnych objawów zespołu osoby chore najczęściej 

skarżą się na utratę emocji, uczucie alienacji oraz odłączenia od myślenia, ciała lub świata. 

Mimo dramatycznego charakteru doświadczeń, pacjent zdaje sobie sprawę z nierealności 

tychże zmian. Objawy depersonalizacji mogą występować jako element schizofrenii, depresji, 

fobii lub zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (Pużyński, Wciórka, 2012). Zatem tak poważny 

objaw kliniczny winien sytuować syndrom wypalenia pośród zaburzeń psychicznych, a tak nie 

jest. Zgodnie bowiem z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów zdro-

wotnych ICD-10, wypalenie zawodowe jako jednostka nozologiczna, umieszczone zostało w 

kategorii czynników wpływających na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia oznaczonych 

kodem: Z00-Z99. Nie stanowi dysfunkcji określonego narządu czy układu, lecz należy do pro-

blemów związanych z trudnościami życiowymi i oznacza stan wyczerpania życiowego – kod: 

Z 73:0 (Pużyński, Wciórka, 2012). Kontynuując analizę rozumienia objawu wypalenia nazwa-

nego przez Maslach depersonalizacją, badaczka dopuszcza dość dowolne zastępowanie go po-

jęciem dehumanizacji, oznaczającym zaburzenie w obszarze relacji społecznych przejawiające 

się wzrastającym chłodem, oziębłością w kontakcie z drugim człowiekiem (klientem/pacjen-

tem/podopiecznym lub współpracownikiem), traktowaniem ludzi w sposób apersonalny, przed-

miotowy, pełen rezerwy, obojętny, a nawet wrogi (por. Mańkowska, 2014). Symptom ów roz-

wija się, zdaniem Maslach, wskutek nadmiernego obciążenia emocjonalnego towarzyszącego 

kontaktom z ludźmi potrzebującymi pomocy i wsparcia. Pracownik dystansuje się od obciąża-

jących zadań i przestaje przejawiać empatię, demonstrując w zamian niechęć, złość, a nawet 

agresję wobec innych osób w miejscu pracy (Maslach, 1982; Maslach, Leiter, 2010; Maslach, 

2011). O ile depersonalizacja jako objaw kliniczny nie znajduje uzasadnienia dla swego bytu u 

osoby wypalonej zawodowo, lecz mieszczącej się w normie psychicznej zgodnie z uznaną kla-

syfikacją tego problemu zdrowotnego, o tyle dehumanizacja relacji międzyludzkich, może być 

tłumaczona jako przejaw mechanizmu radzenia sobie ze stresem stanowiącego bufor ochronny 

przed dalszym jego wzrostem. Zatem więc, czy postępująca depersonalizacja/dehumanizacja, 

zwana też ostatnio cynizmem jest strategią radzenia sobie z chronicznym stresem zawodowym, 

czy symptomem postępującego procesu wypalenia? Krytycznie odnosi się również do tej kwe-

stii polska badaczka wypalenia zawodowego Stanisława Tucholska (2009) oraz duński badacz 

zagadnienia Tage S. Kristensen (2005). Kristensen podąża dalej, podejmując otwartą polemikę 
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z założeniami trójwymiarowej koncepcji wypalenia Maslach. Jego zdaniem przedstawia ona 

trzy rodzaje wypalenia zawodowego stanowiące trzy odrębne kategorie zjawisk psychologicz-

nych nie związanych ze sobą ani semantycznie ani psychometrycznie, a jako takie nie mogące 

stanowić łącznie obrazu jednego i tego samego syndromu wypalenia zawodowego (Kristensen 

i in., 2005). Wypalenie zawodowe, według Kristensena, jest w swej istocie stanem zmęczenia 

i wyczerpania jednostki (fatique and exhaustion), którego źródła mogą tkwić poza pracą (per-

sonal burnout), w pracy (work-related burnout) oraz w relacji z ludźmi w miejscu pracy (client-

related burnout). Sposób myślenia Kristensena przypomina myśl Pine i Aronsona (1988), ów 

psychofizyczny i egzystencjalny wymiar wypalenia z odległych lat, co zostało skrytykowane 

przez Schaufelieg i współpracowników jako (tłum z j. ang.) „wlewanie nowego wina do bardzo 

starych butelek”, a więc powrotu do starych, przebrzmiałych i nie do końca aktualnych teorii 

utożsamiających wypalenie z wyczerpaniem, de facto ze stresem, z czym nie zgadza się rów-

nież sama Maslach (Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009, s. 212). Poświęcenie tak dużej uwagi 

objawowi depersonalizacji/cynizmu w niniejszym opracowaniu uzasadnia niepokojący fakt, iż 

wciąż w wielu bieżących opracowaniach naukowo-badawczych, w Polsce i na świecie, funk-

cjonuje pojęcie depersonalizacji, pochodzące z wczesnej teorii wypalenia Maslach, co wpro-

wadza spory zamęt w rozumieniu istoty i podstawowej natury tej zaawansowanej fazy procesu 

wypalenia. Dopuszczenie zamiennego stosowania obu zgoła odmiennych etiologicznie i zna-

czeniowo pojęć sprawia, iż trudno określić, czy osoba doświadczająca wypalenia na poziomie 

depersonalizacji/cynizmu funkcjonuje jeszcze w granicach normy zdrowia psychicznego, czy 

też przekracza tę granicę. Ponadto pojęcie cynizmu zostało także skrytykowane przez Tuchol-

ską (2009) jako zbytnio zawężające rozumienie istoty tego interpersonalnego wymiaru wypa-

lenia. Rodzi się także pytanie, skąd wiadomo, że rosnący cynizm wynika z wyczerpania emo-

cjonalnego, skoro nie zostały udowodnione naukowo takie wpływy kierunkowe? Ponadto w 

jakim stopniu przejawy cynizmu w relacjach interpersonalnych wynikać mogą z pierwotnych 

cech osobowości, a więc właściwości charakteryzujących osoby jeszcze przed rozwojem syn-

dromu wypalenia, a być może nawet nim nie dotknięte? Nie istnieją bowiem żadne badania 

longitudinalne, które mogłyby ujawnić takowe zależności. Wiadomo natomiast, iż takie czyn-

niki osobowości, jak: niski poziom zrównoważenia emocjonalnego, serdeczności, perfekcjoni-

zmu oraz wysoki poziom abstrakcyjności, samodzielności i napięcia korelują z depersonaliza-

cją/cynizmem (Mańkowska, 2013), w tym wpływ predyktywny na rozwój tego symptomu wy-

wiera wysoki poziom abstrakcyjności, napięcia oraz skrytości oraz niski poziom wrażliwości 

oraz świadomości norm (Mańkowska, 2015). W końcu argumentem podważającym pewność 

uznawania depersonalizacji/cynizmu za objaw wypalenia jest także fakt, iż rozwija się on 
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stosunkowo niezależnie od odczuwanego stresu, co potwierdzają liczne badania (np. Golem-

biewski, Munzenrider, 1988; Kristensen i in., 2005; Ogińska-Bulik, 2006; Mańkowska, 2011, 

2013). Podsumowując, niestety, do dziś nieznana jest wciąż natura i kluczowe mechanizmy 

rozwoju depersonalizacji/cynizmu, uznawanego przez Maslach za drugi etap wypalenia zawo-

dowego. O jego istnieniu wiadomo przede wszystkim na podstawie obserwacji klinicznych 

osób wypalonych oraz przeprowadzonych z nimi rozmów. Przeszkodą w jednoznacznym rozu-

mieniu istoty tego symptomu wydaje się zbytnia mnogość określeń wciąż zamiennie stosowa-

nych do jego opisu (depersonalizacja, dehumanizacja, cynizm). Do dziś nie ma również jedno-

myślności co do trzeciego objawu osiowego wypalenia – obniżonego poczucia dokonań osobi-

stych, zwanego w ostatnich latach brakiem efektywności. Ów symptom, zgodnie z koncepcją 

Maslach stanowi ostatni, najbardziej zaawansowany etap wypalenia zawodowego. Co ciekawe, 

według Golembiewskiego (1988) jest to etap drugi, rozwijający się po depersonalizacji, a po-

przedzający wyczerpanie emocjonalne. Jak wyjaśnić taki kierunek rozwoju objawów wypale-

nia prezentowany przez Maslach i Golembiewskiego? Żaden z badaczy nie przedstawia obiek-

tywnych dowodów na obronę własnych racji. Aktualny stan wiedzy w tym zakresie dopuszcza 

stosowanie zbioru wyrażeń, spośród których wymienić można: obniżone poczucie dokonań 

osobistych, obniżone poczucie osiągnięć zawodowych, utratę satysfakcji zawodowej, utratę lub 

brak efektywności (Maslach, 1982; Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001; Maslach, 2011). Są to, z 

pozoru jedynie, wyrażenia bliskoznaczne. Odrębną kategorię semantyczną stanowią osiągnię-

cia (dokonania) osobiste, bo mogą dotyczyć sfery życia osobistego, inną – osiągnięcia zawo-

dowe, ponieważ dotyczą efektów, dokonań związanych z wykonywaną pracą zawodową. Z ko-

lei pojęcie zawodowej satysfakcji akcentuje emocjonalny stan zadowolenia z uzyskanych osią-

gnięć zawodowych, zaś termin używany przez Maslach w ostatnich latach – brak (utrata) efek-

tywności zawodowej podkreśla spadek osobistego zaangażowania w pracę uniemożliwiający 

lub znacząco utrudniający osiąganie celów zawodowych, a więc koncentruje się wokół zabu-

rzeń procesów wolicjonalnomotywacyjnych jednostki wypalonej.  

Krytycznej analizy tego objawu dokonali także holenderscy badacze Evangelia De-

merouti i Arnold B. Bakker (2008), poddając w wątpliwość stawianie przez Maslach znaku 

równości pomiędzy utratą zaangażowania a wypaleniem. Badacze podkreślają, że wypalenie to 

więcej niż zwykłe kontinuum zaangażowania w pracę, a jego brak (utrata zaangażowania) nie 

musi oznaczać wypalenia zawodowego. Niskie zaangażowanie w pracę może wynikać z róż-

nych przemyślanych powodów i stanowić strategię służącą zaoszczędzeniu osobistych zasobów 

poznawczych lub emocjonalnych, niekoniecznie prowadząc do rozwoju wypalenia. Ponadto 

nie jest jasnym, kiedy ów brak zaangażowania można uznać za stan wypalenia. Demeroutii i 
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Bakker (2008) uważają, że wypalenie zawodowe ma strukturę dwuczynnikową (dwuwymia-

rową) i stanowi odrębny wymiar aktywności zawodowej. Należy zatem rozróżnić dwa wy-

miary: zaangażowanie i wypalenie, nie zaś jeden dwubiegunowy wymiar: zaangażowanie – 

wypalenie. Co zatem stanowi istotę trzeciego objawu, uznawanego za poznawczy aspekt wy-

palenia? Tym ważniejsze staje się owo pytanie, gdy dociekamy ostatecznych skutków wypale-

nia zawodowego. Czy jest nim skrajne zmęczenie pracą, czy też zachwianie poczucia własnej 

wartości, samooceny jednostki (pracownika), a może spadek motywacji do pracy i wysiłku 

kończący się apatią i depresją – o której także Maslach wspomina? Należy także podkreślić, iż 

ów trzeci poznawczy wymiar wypalenia zawodowego rozwija się względnie niezależnie od 

dwóch pozostałych. Jest jeszcze słabszym, niż depersonalizacja/cynizm, korelatem wypalenia 

i bardzo słabym jego predyktorem. Taką tendencję podtrzymują wyniki kolejnych badań pro-

wadzonych zarówno w Polsce (Ogińska-Bulik, 2006; Tucholska, 2009; Mańkowska, 2013, 

2015), jak i za granicą (Lloyd i in., 2002; Kristensen i in., 2005; Evans i in., 2006). Badania 

przeprowadzone przez Mańkowską (2015) wśród pracowników socjalnych wykazały nawet 

dość osobliwą, przeciwną zależność, wskazującą, iż takie stresogenne warunki pracy, jak: kon-

takty społeczne, poczucie zagrożenia i nieprzyjemne warunki pracy nie obniżają, lecz wpływają 

na wzrost odczuwanej zawodowej satysfakcji, a więc wykazują związek odwrotnie proporcjo-

nalny z trzecim najbardziej zaawansowanym, zgodnie z koncepcją Maslach, symptomem wy-

palenia. Źródeł obniżonej satysfakcji zawodowej należałoby zatem szukać także poza jej stre-

sogennym środowiskiem. Można by zatem zastanowić się, jaką wartość diagnostyczną ów ob-

jaw przedstawia dla rozumienia wypalenia jako konsekwencji stresu zawodowego. 

Wyniki badań przeprowadzonych pod koniec ubiegłego stulecia w kilku krajach eu-

ropejskich (Norwegia, Szwecja) oraz w Stanach Zjednoczonych nie potwierdziły założenia, że 

pracownicy socjalni ulegają znacznemu wypaleniu zawodowemu, czego można byłoby z racji 

wykonywanego zawodu, oczekiwać. Soderfeldt i in. ]1995] podali w raporcie, że pracownicy 

socjalni doświadczali niższego wypalenia zawodowego w porównaniu z innymi grupami. Za-

częto się nawet zastanawiać, czy istnieje w ogóle konieczność tworzenia koncepcji wypalenia 

zawodowego wśród pracowników socjalnych. 

Z kolei wyniki innych badań, prowadzonych wśród pracowników socjalnych w latach 

90-tych ubiegłego stulecia, były następstwem radykalnych zmian kontekstu społeczno-ekono-

micznego pracy socjalnej. Jak podaje Czechowska-Bieluga [2013], zmiany te spowodowały 

zarówno wzrost zapotrzebowania, a jednocześnie ograniczenie środków, a to z kolei spowodo-

wało wzrost braku pewności zatrudnienia, obciążenie pracą oraz doświadczanie stresu i wypa-

lenia. Wyciągnięto wniosek, że wypalenie nie jest pochodną niskiego poczucia kompetencji 
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zawodowych, a może być natomiast związane ze sposobem radzenia sobie ze stresem. Zaob-

serwowano również, że wsparcie jest odwrotnie proporcjonalne do poziomu wypalenia i stresu, 

jednak nie obniża znacząco już nabytego wypalenia. Rezultaty badań przeprowadzonych wśród 

pracowników socjalnych na terenie Wielkiej Brytanii wskazały, że czują się oni w znacznym 

stopniu wypaleni zawodowo, a nawet wielu z nich myśli o porzuceniu pracy [Szmagalski 2008]. 

Przyczyną takich decyzji są głównie: brak wystarczających środków, przeciążenie pracą, nie-

zadawalające warunki pracy, potrzeby klientów, jak również negatywny wizerunek pracowni-

ków socjalnych. Okazuje się, że wysoki poziom zadowolenia nie chroni przed rozwojem wy-

palenia. Istotną rolę odgrywa wsparcie kolegów. 

Badania Olech (2008) prowadzone  na gruncie polskim wśród reprezentatywnej 

grupy pracowników socjalnych pokazały, że zarówno pracownicy, jak i kierownicy Ośrodków 

Pomocy Społecznej (OPS), nie są wypaleni zawodowo w pełnoobjawowym rozumieniu pro-

blemu, a jedynie zmęczeni z uwagi na przeciążenie pracą. Zaobserwowano, że osoby starsze, z 

dłuższym stażem pracy, są bardziej wypalone. Analizując wyniki badań przeprowadzanych na 

gruncie polskim, stwierdzono, że co piąty badany (20%) pracownik socjalny doświadczał nie-

uzasadnionego żadną przyczyną zmęczenia, potwierdził irytację i zniecierpliwienie podczas 

pracy z klientem. Jedynie nieliczni zaobserwowali u siebie bardziej charakterystyczne dla wy-

palenia objawy, takie jak: stereotypowe traktowanie klientów, izolowanie się od innych ludzi, 

problemy z komunikacją. Dotychczasowe doniesienia dowodzą, iż u osób młodszych nieco 

częściej obserwowano  wyższe wskaźniki  wypalenia   zawodowego, co nie pokrywa się z wy-

nikami własnymi, a co może mieć związek bądź z bolesną konfrontacją marzeń i oczekiwań z 

rzeczywistością, bądź z brakiem doświadczenia zawodowego. Nie da się wykluczyć, że wypa-

leni zawodowo pracownicy po prostu wcześniej porzucają zawód, zaś w grupie osób starszych 

pozostają ci, którzy po prostu potrafili wykształcić u siebie odpowiednie mechanizmy adapta-

cyjne. Częściowo  sprzeczne  są  również  wyniki  badań, co do związku wypalenia z płcią 

(Hallsten, Josephson, Torgen, 2005; Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001; Schaufeli, Greenglass, 

2001). W ich większości, to kobiety uzyskują wyższe wyniki w skali emocjonalnego wyczer-

pania, a mężczyźni w skali depersonalizacji. W badaniach własnych nie potwierdzono tej za-

leżności. Również nieco wyższy poziom wypalenia zawodowego obserwuje się często u osób 

z wyższym wykształceniem (Hallsten, Josephson, Torgen, 2005), co także nie potwierdza wy-

ników własnych. W badaniach własnych wykształcenie nie wpływało istotnie ani na ogólny 

poziom wypalenia zawodowego, ani na poziomy jego trzech obszarów. Przypuszczać można, 

że osoby lepiej wykształcone, mają większe oczekiwania i zajmują stanowiska wiążące się z 
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większą odpowiedzialnością, jednak nie jest to czynnik predysponujący (Hallsten, Josephson, 

Torgen, 2005). 

Niektóre analizy dowodzą, iż osoby samotne (panna/kawaler) mają wyższe wskaźniki 

wypalenia zawodowego niż żyjące w związkach. W przeprowadzonych badaniach własnych 

jednak nie zaobserwowano takich zależności. 

Omawiając współzależność zespołu wypalenia zawodowego i czynników indywidu-

alnych, interpersonalnych i organizacyjnych badania własne częściowo  potwierdziły  wyniki 

badań prowadzonych m.in. przez Duquette i WSP (1994). Zakładają one, że konflikt roli, presja 

czasu, brak satysfakcji z pracy oraz zbyt silne zaangażowanie emocjonalne są skorelowane z 

wypaleniem zawodowym (Duquette, Sandhu, Beaudet, 1994). Do podobnych wniosków do-

prowadziły również badawcze poszukiwania Kristensena i współautorów Kristensen, Borritz, 

Villadsen, Christensen, 2005) oraz Hasselhorna z współpracownikami (Hasselhorn,  Tacken-

berg, Peter, 2004). Silne zaangażowanie emocjonalne wskazuje też często na przyczynę  wy-

palenia  zawodowego wśród pielęgniarek, sprawujących opiekę  w instytucjach medycznych 

Północnej Karoliny. Szwedzkie badania potwierdzają, iż owy zespół wypalenia zawodowego 

związany jest z wyczerpaniem emocjonalnym, cynizmem oraz niską wydajnością (Meltzer, 

Missak Huckabay, 2004). Warto przytoczyć, iż już Maslach i Jackson w swoich badaniach do-

wiodły, na co również wskazują wyniki własne, iż poziom wypalenia rośnie wraz z liczbą przy-

padających zadań i obowiązków, ponieważ zwiększa się przez to subiektywnie odczuwane wy-

czerpanie emocjonalne. Brak możliwości kontrolowania otoczenia, brak wpływu na proces le-

czenia, pielęgnacji, spadek możliwości decydowania sprzyjają wypaleniu zawodowemu. Duń-

ska badaczka M. Borritz (2006) dowodzi, iż na pojawienie się symptomów wypalenia zawodo-

wego największy wpływ wywierają: zbyt duże obciążenie pracą, wymagania emocjonalne, 

konflikty roli oraz brak lub niewielka możliwość rozwoju zawodowego, co odzwierciedlają 

również wyniki badań własnych. Gorsza strategia rozwiązywania problemów - konfliktów w 

pracy, brak wewnętrznego spokoju oraz niskie poczucie sukcesu w zawodzie, istotnie wpływały 

na występowanie  zespołu wypalenia zawodowego (Demeronti, Bakker, Nachreiner i wsp., 

2000). Badania Sęk wykazały, iż dużą rolę w rozwoju syndromu odgrywają czynniki wynika-

jące ze specyfiki pracy, obciążenia psychicznego, braku właściwych warunków do leczenia, 

niskich zarobków, niskiego statusu zawodowego, złej współpracy  z  pozostałymi  członkami  

zespołu  terapeutycznego  oraz  z  pacjentem i jego rodziną (Demeronti, Bakker, Nachreiner i 

wsp., 2000). Według innych  badaczy m.in.:  Lambert  (2004), Greenglass (2002) i Burke oraz 

Gillespie (2003) i Kermonde czynnikami stresogennymi - przyczyniającymi się do powstania 

procesu wypalenia w pracy są obciążenie pracą i zła jej organizacja, duża liczba podopiecznych, 
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wyczerpanie emocjonalne, brak wsparcia i porozumienia ze współpracownikami co w dużym 

stopniu pokrywa się z doniesieniami przeprowadzonych badań własnych (Greenglass, Burke, 

2002; Gillespie, Kermode, 2003). Uzyskano wyniki wskazujące na istotny wpływ wsparcia 

społecznego na poziom wypalenia zawodowego. Kolejnym czynnikiem, bardzo często podda-

wanym analizie w literaturze, jest wsparcie - ze strony przełożonych, kolegów z pracy czy in-

nych osób (Schaufeli, Greenglass, 2001; Janssen, Schaufeli, Houkes, 1999; Coffey, Coleman, 

2001). Wsparcie, zwłaszcza od przełożonych, jest negatywnie skorelowane z wypaleniem za-

wodowym - potwierdzają to, jak wspomniano, zarówno wyniki własne, jak też dowodzi to li-

teratura przedmiotu. Jednakże siła omawianych związków w poszczególnych badaniach często 

jest niewielka. Niektórzy  autorzy m.in. Leiter sugerują, że  wymagania  stawiane  w  pracy  są  

silniej  związane z emocjonalnym wyczerpaniem, a  zasoby badany łączą się głównie z deper-

sonalizacją i poczuciem dokonań osobistych. Jednak wyniki badań nie zawsze są pod tym 

względem jednoznaczne (Halbesleben, Buckley, 2004). Jako bardzo istotny czynnik, wymie-

niany podczas realizacji zadań zawodowych także, jest panująca atmosfera  w zespole (Ślusar-

ska,   Zarzycka,   Dobrowolska, 2007). Jej pozytywny wymiar wpływa niewątpliwi na efektyw-

ność i skuteczność działań, a tym samym na jakość pracy zespołu. Tezy te znalazły potwier-

dzenie w otrzymanych wynikach przeprowadzonych badań. 

Ostatnimi czynnikami mającymi istotny wpływ na zespół wypalenia zawodowego, 

jakie porównano z literaturą, są odczucia (subiektywne, obiektywne, indywidualne oraz inter-

personalne). Przeprowadzone badania wśród lekarzy i pielęgniarek oddziałów chirurgii wybra-

nych dwóch szpitali w Gdańsku potwierdzają za Kaslow i Schumanem (Fengler, 2000), że sy-

gnałami ostrzegawczymi wskazującymi na zjawisko wypalenia są między innymi: brak chęci 

do pracy; niechęć wychodzenia do niej; negatywne postawy wobec klientów; brak cierpliwości, 

drażliwość, poirytowanie oraz częste choroby. 

Reasumując, warto podkreślić, iż mimo prób zmierzenia się z pojęciem i mechani-

zmami wypalenia zawodowego, nadal brakuje spójnej wiedzy w tym zakresie. Próby konstruk-

tywnej krytyki koncepcji Maslach (np. Kristensen i in., 2005) oraz propozycje alternatywne 

(Demerouti, Bakker, 2008) spotkały się z kontrkrytyką autorki i jej współpracowników (np. 

Schaufeli, 2006; Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009) broniących zaciekle swego status quo oraz 

monopolu na istniejącą wiedzę. Tak zatem koncepcja Maslach pozostaje dominującym i w za-

sadzie bezkonkurencyjnym sposobem pojmowania wypalenia zawodowego w świecie nauki, 

wciąż nierzadko funkcjonując w swej wczesnej wersji wraz z wątpliwą i wieloznaczną nomen-

klaturą pojęciową. Brak uporządkowania tej kwestii grozi zbytnią dowolnością w rozumieniu 
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problemu; wprowadza chaos i dezorientację – czym ostatecznie jest wypalenie zawodowe, jak 

postępuje i jak je rozpoznać? Tu wciąż brak jednoznacznej odpowiedzi. 

4.4. Hipotezy badawcze 

Z dobrze postawionego problemu powinna jasno wynikać hipoteza badawcza, którą 

jest odpowiedź na pytanie zawarte w problemie. Od poprawnie sformułowanej hipotezy ocze-

kuje się, aby: 

- można było ją zweryfikować zgodnie z zalecanymi współcześnie zasadami metodologii badań 

pedagogicznych, 

- wyrażała związek w zasadzie tylko pomiędzy zmiennymi dającymi się zbadać, 

- była przypuszczeniem wysoce prawdopodobnym, znajdującym poparcie w dotychczasowym 

dorobku naukowym, 

- była wnioskiem z dotychczasowych obserwacji i doświadczeń badacza, stanowiła twierdzenie 

wyrażone w sposób jednoznaczny i uszczegółowiony (Łobocki 2016) 

W odniesieniu do zaproponowanego modelu badań własnych, zarysowanych celów, 

przedstawionych przesłanek teoretycznych i empirycznych, sformułowano hipotezę główną, 

4 hipotezy szczegółowe (nr 1, 2, 3, 4,) oraz 15 hipotez pomocniczych (1.1-1.4.; 2.1-2.3; 3.1-

3.4. i 4.1-4.4). 

Hipoteza główna 

  

Hipoteza główna dysertacji zawiera w swoim domyśle przypuszczenie informujące, 

że „wśród  pracowników socjalnych występuje zespół wypalenia zawodowego, związany z 

czynnikami społecznymi i cechami osobowymi pracowników i podopiecznych, które mają 

istotny wpływ na powstawanie tego zjawiska”. 

Uzasadnienie hipotezy: Wyniki dotychczasowych badań wykazują występowanie ob-

jawów psychicznych i somatycznych charakterystycznych dla zespołu wypalenia zawodowego 

wśród pracowników socjalnych. Wypalenie powiązane jest z pracą w zawodach, w których 

pracownik ma ciągły kontakt z ludźmi i pojawia się zaangażowanie emocjonalne  w ich pro-

blemy. Te kryteria spełniają m.in. pracownicy pomocy społecznej – pracownicy socjalni (Okła, 

Steuden, 2011). 

Hipoteza 1 

Przypuszcza się, że poziom wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji, satysfakcji zawo-

dowej oraz ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego pracowników socjalnych pomocy spo-

łecznej, ma związek z czynnikami socjodemograficznymi, odczuciami indywidualnymi, 



102 
 

odczuciami interpersonalnymi oraz czynnikami organizacyjnymi. 

Uzasadnienie hipotezy: W znacznej części badań nie stwierdza się żadnych istotnych związków 

między zmiennymi demograficznymi a wskaźnikami wypalenia. Wypalenie jest bardziej praw-

dopodobne, gdy odczucia indywidualne czy też interpersonalne nie pasują do jednego lub wię-

cej czynników sytuacyjnych w środowisku pracy  

Hipoteza 1.1 

Struktury wypalenia zawodowego oraz ogólny wskaźnik wypalenia  zawodowego pracowni-

ków socjalnych mają związek z czynnikami socjodemograficznymi. 

Hipoteza 1.2 

Struktury wypalenia zawodowego oraz ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego mają zwią-

zek z odczuciami subiektywnymi. 

Hipoteza 1.3 

Struktury wypalenia zawodowego oraz ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego mają zwią-

zek z odczuciami interpersonalnymi. 

Hipoteza 1.4 

Struktury wypalenia zawodowego oraz ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego mają zwią-

zek z czynnikami organizacyjnymi. 

Hipoteza 2 

Zakłada, że poziom wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji, satysfakcji zawodowej 

pracowników socjalnych ma związek z typami wzorca zachowań i przeżyć związanych z 

pracą. 

Uzasadnienie hipotezy: Maslach zauważa, że cechy takie jak: niskie poczucie własnej wartości, 

brak pewności siebie, brak uznania, potrzeba autonomii, niecierpliwość, brak tolerancji oraz 

empatii, predysponują do pojawienia się zespołu wypalenia zawodowego. Inni autorzy postu-

lują, że ekstremalna sumienność, perfekcjonizm, oddanie, zwiększają prawdopodobieństwo  

tendencji do negatywnych  emocji i hamowania społecznego (Ogińska, 2016) 

 

Hipoteza 2.1 

Wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, satysfakcja zawodowa oraz ogólny wskaźnik 

wypalenia zawodowego pracowników socjalnych zależą od zaangażowania zawodowego, od-

porności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emocjonalnego sto-

sunku do pracy. 

Hipoteza 2.2 

Wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, satysfakcja zawodowa oraz ogólny wskaźnik 
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wypalenia zawodowego pracowników socjalnych zależą od obszaru zachowań i przeżyć w 

sytuacjach zadaniowych. 

Hipoteza 2.3 

Wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, satysfakcja zawodowa oraz ogólny wskaźnik 

wypalenia zawodowego pracowników socjalnych zależą od typów zachowań i przeżyć zwią-

zanych z pracą. 

Hipoteza 3 

Zakłada, że ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego, wyczerpanie emocjonalne, depersona-

lizacja oraz satysfakcja z zawodu pracowników socjalnych zależy od zaangażowania zawo-

dowego, odporności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emocjo-

nalnego stosunku do pracy. 

Hipoteza 3.1 

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego  pracowników socjalnych zależy od zaangażowania 

zawodowego, odporności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emo-

cjonalnego stosunku do pracy. 

Hipoteza 3.2 

Wyczerpanie emocjonalne pracowników pomocy społecznej zależy od zaangażowania zawo-

dowego, odporności psychicznej i strategii  zwalczania sytuacji problemowych oraz emocjo-

nalnego stosunku do pracy. 

Hipoteza 3.3 

Depersonalizacja badanej populacji zależy od zaangażowania zawodowego, odporności psy-

chicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emocjonalnego stosunku do pracy. 

 

Hipoteza 3.4 

Satysfakcja zawodowa pracowników socjalnych zależy od zaangażowania zawodowego, od-

porności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emocjonalnego sto-

sunku do pracy. 

Hipoteza 4 

Przypuszcza, że wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, satysfakcja zawodowa oraz 

ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego pracowników socjalnych zależą skal osobowości. 

Hipoteza 4.1 

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego ma związek ze skalami osobowości. 

Hipoteza 4.2 

Wyczerpanie emocjonalne ma związek ze skalami osobowości wzorca zachowań  i przeżyć 
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związanych z pracą. 

 

Hipoteza 4.3 

Depersonalizacja ma związek ze skalami osobowości wzorca zachowań i przeżyć związanych 

z pracą. 

Hipoteza 4.4 

Satysfakcja  zawodowa ma związek ze skalami osobowości wzorca zachowań i przeżyć zwią-

zanych z pracą 

4.5. Metody badawcze 

Zgodnie z koncepcją A. Kamińskiego, na metodę badań składa się „zespół teoretycz-

nie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych, obejmujących najogólniej ca-

łość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego” 

(A. Kamiński, 1970, s. 37). Zdaniem M. Łobockiego, metody badań są „pewnym ogólnym sys-

temem reguł, dotyczących organizowania określonej działalności badawczej, tj. szeregu opera-

cji poznawczych i praktycznych, kolejności ich zastosowania, jak również specjalnych środków 

i działań skierowanych z góry na założony cel badawczy” (M. Łobocki, 1978, s. 115). Według 

W. Zaczyńskiego, metoda badania naukowego jest to celowy, planowy, obiektywny, dokładny 

i wyczerpujący sposób poznawania danego wycinka rzeczywistości, stosowany świadomie, in-

tencjonalnie, z przestrzeganiem określonych założeń metodologicznych (W. Zaczyński, 1968, 

s. 19). 

W ujęciu socjologów definicje metody są również zróżnicowane. Według S. Nowaka, 

„metoda badań empirycznych to tyle, co określony, powtarzalny sposób uzyskiwania pewnego 

typu informacji o rzeczywistości, niezbędnych dla rozwiązania określonego problemu badaw-

czego, szukanie odpowiedzi na pytanie określonego rodzaju przez szeroko pojmowaną obser-

wację rzeczywistości” (S. Nowak, 1970, s. 237).W jednej z ostatnich książek S. Nowak tak 

definiuje metodę: „W naukach empirycznych metody badawcze to przede wszystkim typowe i 

powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji danych empirycznych, 

służące do uzyskiwania maksymalnie (lub optymalnie) uzasadnionych odpowiedzi na stawiane 

w nich pytanie” (S. Nowak, 2007, s. 22). W znacznie węższym zaś rozumieniu – „metoda ba-

dawcza” – jest to „właściwy sposób szukania optymalnie zasadnych i optymalnie dokładnych 

odpowiedzi na pytanie interesujące badacza” (S. Nowak, 2007, s. 35). 

Do opracowania niniejszej rozprawy posłużyła metoda sondażu diagnostycznego.  
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W modelu badań własnych uwzględniono zależności pomiędzy zmienną zależną (wy-

palenie zawodowe - szczegółowo jego trzy struktury: wyczerpanie emocjonalne, depersonali-

zacja oraz satysfakcja zawodowa oraz ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego) i zmienną 

niezależną główną (wzorce zachowań   i przeżyć związanych z pracą), zmiennymi niezależnymi 

pośrednimi (czynniki organizacyjne, odczucia indywidualne i interpersonalne oraz zmienne so-

cjodemograficzne). 

 

 
Rysunek 15. Czynniki mające wpływ na wypalenie zawodowe - opracowanie własne. 

W tabelach 1-2 przedstawiono zmienne tworzące model i przygotowanie całego procesu ba-

dawczego. Zmienne niezależne i zależne zostały szczegółowo omówione przy opisie metod 

badawczych. 

Tabela 2. Zmienne zależna i jej wskaźniki 

         

Źródło: opracowania własne za J. Fengler (2000) 

 

 
 

L.p. Zmienna 

 
 

Wskaźniki 

 

WYPALENIE ZAWODOWE: 
 

Wyczerpanie emocjonalne Pytania 1-9 

Depersonalizacja Pytania 10-14 

Satysfakcja zawodowa Pytania 15-20 

Ogólny wskaźnik wypalenia 
 

zawodowego  
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Zmienne niezależne to wzorce zachowań i przeżyć związanych z pracą, w których 

wyodrębniono skale: zaangażowanie zawodowe (w tym sfery subiektywne znaczenie pracy, 

ambicje zawodowe, gotowość do wydatków energetycznych, dążenie do perfekcji i zdolność 

dystansowania się), odporność psychiczna i strategie zwalczania sytuacji problemowych ( w 

tym sfery: tendencja do rezygnacji w sytuacji porażki,   ofensywna   strategii   rozwiązywania   

problemów, wewnętrzny spokój i równowaga), oraz emocjonalny stosunek do pracy (w tym 

sfery: poczucie sukcesu w zawodzie, zadowolenie z życia, poczucie wsparcia społecznego) 

oraz cztery typy zachowań i przeżyć związanych z pracą: typ G – zdrowy, typ S – oszczędno-

ściowy, typ A – ryzyka nadmiernie obciążonego oraz typ B – wypalony. 

Tabela 3. Zmienne niezależne i ich wskaźniki 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

L.p. Zmienna 

 

Wskaźniki 

 

NIEZALEŻNA GŁÓWNA: 

Wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracą 

 
 

Wynik na 5-stopniowej skali testu AVEM 

 

NIEZALEŻNE POŚREDNIE: 

ODCZUCIA INDYWIDUALNE 

Motywacja do pracy 

Przekonanie , że wiele zależy ode mnie 

Angażowanie się w pracą 

Wiara we własne możliwości 

Zaniedbywanie rozwoju zawodowego 

ODCZUCIA INTERPERSONALNE 

Konfliktowość w pracy 

Problemy z zasypianiem 

Wykonywanie pracy na czas 

Zdenerwowanie na pozór błahymi sprawami 

Dolegliwości bólowe 

Zniechęcenie i lęk 

Przygnębienie 

Zmęczenie 
Trudności z koncentracją 

Zmiany nastroju 

Dolegliwości bólowe brzuch i kręgosłupa 

CZYNNIKI ORGANIZACYJNE: 

Przeciążenie obowiązkami 

Czas i środki 
ZMIENNE SOCJODEMOGRAFICZNE 

Wiek 

 

Stanowisko pracy 

Stan cywilny 

Wykształcenie 

Warunki mieszkaniowe 

 

Warunki finansowe 

System pracy 

Praca ponad wymiar godzin 

Częstość podejmowania pracy w nadgodzinach 

 

Aprobata pracy 

Miła atmosfera w pracy 

Chęć uczęszczania do pracy 

Zadowalająca współpraca z przełożonym 

 

 

 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

 

Wynik na 10-stopniowej skali 

Wynik na 10-stopniowej skali 

 

Sklasyfikowany w 3 grupach: Igr. – 23-35r.ż., II gr. 

-36-45r.ż., III gr. -46-63r.ż. 

Aspirant, ps, star.ps, specjal.ps, star.spec.ps 

I gr.- panna/kawaler, II gr. mężatka/żonaty 

2 wartości: 1. wyższe, 2. średnie 
3     wartości:     1.     bardzo     dobre,     2.   dobre., 

3. wystarczające 

3    wartości:    1.    bardzo    dobre,        2.     dobre, 

3. na poziomie podstawowych potrzeb 

3 wartości: 1. 8-godzinny, 2. 12-godzinny, 3. 24 

godzinny 

Tak lub nie 

3      wartości:     1.     często,     2.      sporadycznie, 

3. rzadko 

Tak lub nie 

Tak lub nie 

Tak lub nie 

Tak lub nie 
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Zmienne niezależne pośrednie to zmienne socjodemograficzne: płeć, grupa, wiek, stan cywilny, 

wykształcenie, warunki mieszkaniowe i finansowe, system pracy, praca w  nadgodzinach i jej 

częstość, aprobata pracy, atmosfera w  pracy, chęć uczęszczania  do  pracy oraz współpraca z 

bezpośrednim przełożonym a także odczucia indywidualne, odczucia interpersonalne oraz 

czynniki organizacyjne. 

4.6. Narzędzia badawcze 

Warunkiem skutecznego rozwiązywania sformułowanych problemów badawczych 

jest właściwy dobór odpowiednich metod oraz narzędzi badań. W trakcie badań nauko-

wych funkcję pomocniczą przy gromadzeniu materiałów empirycznych pełnią określone na-

rzędzia badań. Narzędzie badawcze jest „przedmiotem służącym do realizacji wybranej tech-

niki badań” (Z. Skomy, 1984, s. 95). O ile technika badawcza oznacza czynności, np. obserwo-

wanie, ankietowanie, to narzędzie badawcze jest instrumentem służącym do technicznego zbie-

rania danych z badań. W takim rozumieniu narzędziami badawczymi są kwestionariusz ankiety, 

arkusze obserwacji, przyrządy, aparaty lub inne narzędzia służące do wywołania, zarejestrowa-

nia lub dokonania pomiaru danego zjawiska. Użyte w badaniu narzędzia badawcze to: autorski 

kwestionariusz, Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach (MBI) oraz Kwestionariusz 

- Wzorce zachowań i przeżyć związanych z pracą (AVEM). 

 

Autorski Kwestionariusz 

Autorski  kwestionariusz składa się z 22 pytań zarówno zamkniętych jak i otwartych, 

przeznaczony dla pracowników socjalnych. Kwestionariusz można podzielić na sześć części. 

Początkowa dotyczyła danych socjodemograficznych: płci, rodzaju wykonywanej pracy, 

wieku, stanu cywilnego. Druga część – sytuacji zawodowej i materialnej: stażu pracy, wykształ-

cenia, warunków mieszkaniowych i finansowych, systemu pracy, pracy w nadgodzinach i jej 

częstości. W trzeciej części podjęto próbę określenia ogólnego stosunku do pracy: aprobaty, 

atmosfery, chęci uczęszczania oraz współpracy z bezpośrednim przełożonym. Trzy ostatnie 

części zawierały pytania dotyczące wybranych losowo przyczyn jakie mogą mieć wpływ na 

wystąpienie zespołu wypalenia zawodowego i tak czwarta dotyczyła odczuć indywidualnych: 

motywacji, przekonań, angażowania, wiary we własne możliwości, zaniedbywania rozwoju za-

wodowego; piąta – odczuć interpersonalnych: konfliktowości, problemów z zaśnięciem lub bu-

dzeniem się w nocy,  problemów z wykonywaniem pracy na czas, uczucia zdenerwowania, 

występowania dolegliwości bólowych głowy, uczucia zniechęcenia i lęku wychodząc do pracy, 

uczucia przygnębienia, zmęczenia, trudności  z koncentracją i skupieniem, gwałtownych i 
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częstych zmian nastrojów oraz częstego występowania dolegliwości bólowych brzucha i krę-

gosłupa. Ostatnia szósta część odnosiła się do czynników organizacyjnych: przeciążenia nad-

mierną ilością obowiązków oraz niedostosowania czasu i środków do zleconych zadań. 

 

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach - Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Narzędzie Maslach Burnout Inventory (MBI) – Kwestionariusz Wypalenia Zawodo-

wego Maslach - zostało opracowane przez Maslach i Jackson w 1981 roku. Do pomiaru wypa-

lenia zawodowego w badaniu użyto polską  adaptację kwestionariusza autorstwa T. Pasikow-

skiego , który pozwala określić trzy elementy zespołu wypalenia zawodowego: wyczerpanie 

emocjonalne, depersonalizacje oraz obniżone poczucie dokonań osobistych  (satysfakcję zawo-

dową). Pod względem własności psychometrycznych jest to najczęściej używane i bardzo war-

tościowe narzędzie służące badaniu wypalenia zawodowego. Uzyskane współczynniki rzetel-

ności alfa Cronbacha wynoszą od 0.55 do 0.7925 i są porównywalne do tych, jakie uzyskano 

w oryginalnych badaniach Maslach i Jackson. Łącznie kwestionariusz składa się z 22 pozycji 

podzielonych na trzy nierówne grupy, z których każda dotyczy jednego z elementów zespołu 

wypalenia. Podskala wyczerpania emocjonalnego składa się z 9 pozycji, depersonalizacji z 5, 

obniżonego poczucia dokonań osobistych z 8 pozycji. Pozycje testowe w podskalach wyczer-

pania emocjonalnego i depersonalizacji są sformułowane negatywnie, a w podskali obniżonego 

poczucia dokonań osobistych – pozytywnie. Wyniki oblicza się więc oddzielnie dla każdej z 

podskal. O poziomie wypalenia  mówią  twierdzące  wyniki w  strukturach  wyczerpania  emo-

cjonalnego i depersonalizacji oraz negujące wyniki w strukturze obniżonego poczucia dokonań 

osobistych. Według autorów, Maslach Burnout Inventory może być używane wśród grup za-

wodowych, których praca polega na specyficznych kontaktach z ludźmi. 

Rysunek 16. Struktury wypalenia zawodowego wg. Maslasch – zmienna zależna - opracowanie własne. 
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Kwestionariusz - Wzorce zachowań i przeżyć związanych z pracą (AVEM) 

Do oceny zachowań i przeżyć w pracy zastosowano skalę AVEM – Arbeitzbezo gens 

Ver hal tens und Erlebensmuster – U. Schaarschmidta i A. Fischera, pracowników Instytutu 

Psychologii Uniwersytetu Poczdamskiego, która została adaptowana do warunków polskich 

przez T. Rongińską . Ze względu na fakt małej znajomości tej metody w Polsce zostanie ona 

szerzej zaprezentowana. Kwestionariusz składa się z 66 twierdzeń, każde z nich oceniane jest 

przez osobę badaną w skali 5-stopniowej pod względem trafności w stosunku do swoich prze-

żyć, odczuć, czy doświadczeń. Jest to narzędzie o wysokiej rzetelności (dla skal wersji polskiej 

zgodność wewnętrzna mierzona alfa Cronbacha wynosiła od 0,71 do 0,84, a metodą połów-

kową Spearmana - Browna od 0,70 do 0,83). Wyniki są obliczane za pomocą programu kom-

puterowego (autorzy testu nie zamieszczają papierowych kluczy do obliczenia wyników w 

swoim podręczniku), oblicza on od razu wartości dla typów zachowań w pracy: G, S, A i B, 

które razem dają wartość jeden. Im wyższy ułamek, tym większa tendencja do funkcjonowania 

zgodnie z danym typem zachowania. Autorzy testu starali się opisać sposób, w jaki jednostka 

ustosunkowuje się do wymagań zawodowych oraz rodzaj podejmowanych zachowań w wyniku 

indywidualnej oceny i przeżywania tych sytuacji. Celem narzędzia jest przede wszystkim usta-

lenie sposobu zachowania człowieka w jego środowisku pracy z punktu widzenia radzenia so-

bie z problemami zawodowymi. Kwestionariusz określa przeżycia i zachowania badanych osób 

w trzech sferach funkcjonowania, wyodrębnionych za pomocą analizy czynnikowej: zaangażo-

wanie zawodowe, odporność psychiczna i strategie zwalczania sytuacji problemowych oraz 

emocjonalny stosunek do pracy. Poszczególne skale i badane sfery osobowości ilustruje za-

mieszczona poniżej tabela. 

Tabela 4. Skale i badane sfery osobowości(za Rongińska, Gaida, 2003 

 

 

1. Subiektywne znaczenie pracy (BA) Pozycja pracy w życiu osobistym 
(przykład zadania: 
Podstawową treścią mojego życia jest praca) 

2. Ambicje zawodowe (BE) Dążenie do awansu zawodowego 
(przykład zadania: 

W moim zawodzie chciałabym osiągnąć lepsze wyniki niż 

większość moich znajomych) 

3. Gotowość do wydatków 

energetycznych – angażowanie się (VB) 

Gotowość do poświęcenia swoich sił w wykonanie zadania 
zawodowego 
(przykład zadania: 

Pracuje do pełnego wyczerpania, jeśli tego wymagają 

okoliczności) 

4. Dążenie do perfekcji (PS) Akcent na sumienność i jakość w wykonywaniu swoich 
obowiązków 
(przykład zadania: 
Moja praca zawsze musi być wykonana bezbłędnie i bez 

zarzutu) 

5. Zdolność do dystansowania się (DF) Umiejętność psychicznego odpoczynku od pracy 
(przykład zadania: 
Zapominam o pracy po jej zakończeniu). 

6. Tendencja do rezygnacji w sytuacji 

porażki (RT) 

 

7. Ofensywna strategia rozwiązywania 

problemów (OP) 

Skłonność do pogodzenia się z niepowodzeniem i łatwego 

wycofania się 

(przykład zadania: 
Jeśli nie osiągam sukcesu, łatwo wycofuję się) 

Aktywna i optymistyczna postawa wobec występujących 

problemów i zadań 
(przykład zadania: 
Według mnie trudności są po to, aby je przezwyciężać) 
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Konstelacja oddzielnych skal kwestionariusza wykazuje istnienie czterech względnie 

stałych typów zachowań i przeżyć związanych z pracą: 

– typ  G – typ zdrowy, zaangażowany, zdolny do dystansowania się i ofensywnych stra-

tegii rozwiązywania problemów. Równowaga wewnętrzna oraz zdolność do zachowania dy-

stansu w stosunku do problemów związanych z pracą sprawiają, iż ten typ zachowań jest inter-

pretowany w teście, jako najbardziej pożądany ze względu na efektywność pracy zachowanie 

zdrowia psychicznego; 

– typ S – typ oszczędnościowy, o przeciętnych ambicjach zawodowych i stosunkowo ni-

skim poziomie motywacji, ale jednocześnie wyraźnej skłonności do dystansowania się wobec 

pracy. Charakterystyczny dla tego typu jest wysoki stopień zadowolenia z pracy nawet w sytu-

acji niskich lub przeciętnych osiągnięć ; 

– typ A – typ ryzyka, nadmiernie obciążony, przypisujący pracy bardzo wysokie znacze-

nie subiektywne, o wyraźnej tendencji do wzmożonego zaangażowania w problemy kariery 

zawodowej, przy jednocześnie  niskiej odporności psychicznej. Typ zachowań A jest znany w 

świadomości potocznej,  jako „pracoholik”, człowiek uzależniony od pracy; 

– typ B – typ „wypalony” o bardzo niskim subiektywnym znaczeniu pracy, zmniejszonej 

odporności na stres przy jednocześnie ograniczonej zdolności do dystansowania się, tendencji 

do rezygnacji w sytuacjach trudnych, ekstremalnie niskich znaczeniach równowagi wewnętrz-

nej. 

4.7. Charakterystyka terenu i badanej populacji 

Rozpoczynając prace badawczą zapoznano się z literaturą przedmiotu jednocześnie 

opracowując teoretyczne podstawy badań własnych. Kolejnym krokiem był dobór metody oraz 

sporządzenie narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety. Badania prowadzono w okresie 

od czerwca 2020r. do kwietnia 2021r. w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w 

województwie podkarpackim po otrzymaniu zgody kierownictwa. 

Województwo podkarpackie to region położony w południowo-wschodniej Polsce. 

Od północy i zachodu graniczy z województwem małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim; 

od południa ze Słowacją i od wschodu z Ukrainą. Pod względem administracyjnym wojewódz-

two dzieli się na 25 powiatów, w tym 21 ziemskich i 4 grodzkie (miasta: Rzeszów, Przemyśl, 

Krosno i Tarnobrzeg) oraz 160 gmin. Stolicą województwa jest Rzeszów - centralny ośrodek 

akademicki, gospodarczy i kulturalny. Podkarpacie zajmuje obszar o powierzchni 17 846 km2 

(5,7 %) Liczba ludności województwa podkarpackiego w długim okresie ulega stopniowemu, 

aczkolwiek nieznacznemu zmniejszaniu - w 2019 r. Podkarpacie zamieszkiwało 2,1 mln osób. 
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Należy również zauważyć, że na tle wielu polskich regionów, te niekorzystne procesy zachodzą 

wolniej. 

Do celów badawczych wylosowano 50  Ośrodków Pomocy Społecznej ze 160 

wszystkich ośrodków funkcjonujących na terenie  województwa podkarpackiego, które zatrud-

niają pracowników socjalnych pracujących z rodziną. Stanowi to 30 % wszystkich OPS. Udział 

osób uczestniczących w badaniu był dobrowolny. Osoby badane kwalifikujące się do udziału 

w badaniu zapoznano z celem i procedurą badania. Badanie prowadzone były w czasie trwania 

pandemii Covid-19, dlatego zachowane zostały wszelkie procedury sanitarne co spowodowało 

wydłużenie czasu badań oraz trudności z związane z ograniczonym dostępem do niektórych 

instytucji. Badanie empiryczne obejmuje losowo wybrane Ośrodki Pomocy Społecznej i pra-

cowników socjalnych. Do doboru losowego zostało wykorzystane oprogramowanie IBM SPSS.  

W przypadku 5 losowo wybranych ośrodków pomocy społecznej po odmowie kie-

rownictwa udziału w badaniu (w związku z wewnętrznymi procedurami Covid-19), dokonano 

kolejnego losowania i zastąpiono badanych z nowo wylosowanych jednostek.  

Tabela 5. Procedura doboru próby badawczej przedstawia poniższa tabela. 

Operat losowy Dobór losowy z  

Przy pomocy IBM  

SPSS 

Próba losowa 

Objętych badaniem Pracownicy socjalni 

zatrudnieni w Ośrodkach                

Pomocy Społecznej w woje-

wództwie podkarpackim 

50 Ośrodków Pomocy  

Badania ankietowe po 3 pracowników                        

socjalnych z każdego wylosowanego 

ośrodka = 150 pracowników 

160 

Ośrodków      

Pomocy Spo-

łecznej 

1093 

Pracowników 

socjalnych 

Pracujących z 

rodziną w tere-

nie opiekuń-

czym 

Założenie ok. 30% 

wszystkich OPS 

Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS za rok 2019 udostępnionego 

przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

 

Badanie każdej osoby: odbywało się  indywidualnie. Czas wypełnienia kwestionariuszy nie 

przekraczał 30 minut. Po zakończeniu badania w zależności od zgłaszanych potrzeb przekazy-

wano informację dotyczącą uzyskanych wyników. 
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Zastosowano procedurę badawczo-diagnostyczną, której celem było rozpoznanie 

przedmiotu badań. Główną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny Stąd też metodami 

uzupełniającymi były obserwacja, wywiad oraz analiza dokumentów. Badania empiryczne 

obejmowały pracowników socjalnych z terenu województwa podkarpackiego. Badaniami ob-

jęto 150 respondentów. Zdecydowana większość badanych osób, to kobiety (87,6%). Męż-

czyźni stanowią pozostałe 12,4% respondentów. 

 

 Tabela 6. Płeć respondentów 

 

 

 

 

 

Badani mieli od 21 do 62 lat. Średnia wieku respondentów, to 42,5 roku. Połowa badanych 

miała mniej, a połowa więcej, niż 41 lat. Odchylenie standardowe świadczy o umiarkowanym 

zróżnicowaniu badanych osób pod względem wieku. 

Staż pracy badanych osób był  od roku do 42 lat. Średnio pracownicy legitymowali się blisko 

20 letnim  ogólnym stażem pracy. Połowa badanych pracuje dłużej, a połowa krócej, niż 19 lat. 

Odchylenie standardowe świadczy o dosyć dużym zróżnicowaniu respondentów pod względem 

stażu pracy. W pomocy społecznej pracują od 1 do 41 lat. Średni staż pracy w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej, to 16,2 roku. Połowa badanych pracuje dłużej, a połowa 

krócej, niż 13 lat. Odchylenie standardowe świadczy o dosyć dużym zróżnicowaniu responden-

tów pod względem stażu pracy w pomocy społecznej. 

 

 Tabela 7. Wiek respondentów, staż ich pracy ogółem oraz staż ich pracy w pomocy społecznej 

 Min Maks M Me SD 

Wiek 

w latach 

21 62 42,52 41 9,72 

Staż 

pracy ogółem 

1 42 19,58 19 11,42 

Staż 

pracy w pomocy 

społecznej  

1 41 16,22 13 10,90 

 

 

Płeć N % 

kobieta 131 87,6 

mężczyzna 19 12,4 

Ogółem 150 100,0 
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Tabela 8. Stanowisko wykonywanej pracy 

Rodzaj wykonywanej pracy N % 

Aspirant pracy socjalnej 3 2,0 

Pracownik socjalny 46 30,6 

Starszy pracownik socjalny 30 20,0 

Specjalista pracy socjalnej 36 24,0 

Starszy specjalista pracy socjalnej 28 18,6 

Inny pracownik pomocy społecznej 7 4,6 

Ogółem 150 100,0 

 

Co trzeci respondent pracował na stanowisku pracownika socjalnego (30,6%), a co 

czwarty (24,0%)był specjalistą pracy socjalnej. Nieco mniej badanych, to starsi specjaliści 

(18,6%) lub starsi pracownicy socjalni (20%). Jedynie 2%, to aspiranci pracy socjalnej, a po-

zostałe 4,6% pracuje na innym stanowisku w pomocy społecznej. Warto również odnotować, 

że część badanych wskazywała na więcej niż jedno stanowisko pracy, dodatkowo wskazując 

wariant odpowiedzi „inne”. W takich sytuacjach badanego kwalifikowano do konkretnej wska-

zanej przez niego grupy (nie „innej”). Analizując zależność pomiędzy rodzajem wykonywanej 

pracy, a wypaleniem zawodowym aspirantów pracy socjalnej jako zbyt mało liczną grupę po-

łączono z osobami pracującymi na innych stanowiskach. 

 

Tabela 9.Stan cywilny/związek 

Stan cywilny N % 

Panna / Kawaler 12 8,0 

Zamężna / Żonaty 116 77,3 

Rozwiedziony/a 12 8,0 

Wdowa / Wdowiec 10 6,7 

Ogółem 150 100,0 

 

 3 na 4 respondentów (77,3%) jest w związku małżeńskim. Znacznie mniej badanych, to panny 

lub kawalerowie (8%), osoby rozwiedzione (8%), wdowy / wdowcy stanowią(6,7%). Ze 

względu na niewielkie liczności grup poza osobami w związkach małżeńskich analizując zwią-

zek między stanem cywilnym, a wypaleniem zawodowym podzielono badanych na dwie grupy: 

osoby w związku małżeńskim oraz osoby o innym stanie cywilnym. 
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Tabela 10. Ilość posiadanych dzieci 

Ilość dzieci N % 

1 26 32,9 

2 39 49,4 

3 16 20,3 

4 3 5,1 

Ogółem 79 100,0 

 

Uwzględniono wyłącznie osoby posiadające dzieci, które udzieliły odpowiedzi na pytanie 

 

Blisko połowa badanych rodziców (49,4%) ma dwoje dzieci, co trzeci rodzic jedno 

dziecko (32,9%), a co piąty (20,3%) troje dzieci. Tylko 5,1% badanych ma czworo dzieci. Ana-

lizując związek między ilością dzieci, a wypaleniem zawodowym podzielono badanych na 3 

grupy: osoby posiadające jedno dziecko, osoby posiadające dwoje dzieci, osoby posiadające 

troje lub czworo dzieci (połączono te grupy).  

Tabela 11. Wykształcenie respondentów 

Wykształcenie N % 

Średnie zawodowe 38 25,3 

Wyższe zawodowe (licencjat) 35 23,3 

Wyższe 77 51,3 

Ogółem 150 100,0 

Ponad połowa respondentów (51,3%) ma wykształcenie wyższe magisterskie, Co 

czwarty badany legitymuje się wykształceniem średnim zawodowym, ukończyło Kolegium 

pracowników służb społecznych, nabywając kwalifikacje pracownika socjalnego Pozostałych 

23,3% badanych, to osoby z wykształceniem wyższym zawodowym (licencjackim). 

 Tabela 12. Ocena warunków mieszkaniowych 

Warunki mieszkaniowe N % 

Bardzo dobre 47 31,3 

Dobre 81 54,0 

Wystarczające 22 14,7 

Ogółem 150 100,0 

Ponad połowa badanych (54%) dobrze ocenia swoje warunki mieszkaniowe, co trzeci 

uważa swoje warunki mieszkaniowe za bardzo dobre. Pozostałe 14,7% uważa, że ma wystar-

czające warunki mieszkaniowe. 
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 Tabela 13. Ocena warunków finansowych 

Warunki finansowe N % 

Bardzo dobre 17 11,3 

Dobre 82 54,6 

Na poziomie podstawowych 

potrzeb 

42 28,0 

Poniżej potrzeb 9 6,0 

Ogółem 150 100,0 

 

Nieco ponad połowa respondentów (54,6%) dobrze ocenia swoje warunki finansowe, z 

kolei 28% uważa, że są one na poziomie podstawowych potrzeb. Wyraźnie mniej badanych 

uważa, że ma bardzo dobre warunki finansowe (11,31%), a pozostałe 6% jest zdania, że są one 

poniżej potrzeb. Analizując związek pomiędzy warunkami finansowymi, a wypaleniem zawo-

dowym pominięto osoby mające warunki poniżej potrzeb – stanowią one zbyt mało liczną 

grupę, a jednocześnie ich łączenie z osobami mającymi warunki na poziomie podstawowych 

potrzeb nie byłoby logiczne. 

 

Tabela 14. System w jakim pracują respondenci 

System pracy N % 

8-godzinny 148 98,6 

12-godzinny 1 0,7 

Inny/zadaniowy 1 0,7 

Ogółem 150 100,0 

 

Niemal wszyscy badani (98,6%) pracują w systemie 8-godzinnym. Jedna osoba pra-

cuje w systemie 12-godzinnym (pracuje również w Domu Pomocy Społecznej) i jedna w zada-

niowym systemie czasu pracy. Z tego powodu nie analizowano związku między systemem 

pracy, a wypaleniem zawodowym. 

Tabela 15. Wykonywanie pracy ponad wymiar godzin 

Czy zdarza się, że pracuje ponad wymiar godzin pracy? N % 

Tak 44 30,3 

Nie 101 69,6 

Ogółem 145 100,0 
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Blisko 70%badanych, którzy odpowiedzieli na to pytanie, wykonuje swoje obowiązki 

w godzinach pracy. Nieco ponad 30% pracuje ponad wymiar, wskazując, że brakuje im czasu 

na uzupełnienie dokumentacji. 

  

Tabela 16. Częstość wykonywania pracy ponad wymiar godzin 

Jak często zdarza się, że pracuje ponad wymiar godzin 

pracy? N % 

Często 6 4,1 

Sporadycznie 36 24,8 

Rzadko 35 24,1 

Nigdy 68 46,9 

Ogółem 145 100,0 

 

Z kolei a pytanie o częstość wykonywania pracy ponad wymiar godzin blisko połowa 

deklaruje taką pracę. Zdarza się to jednak rzadko (24,1%) lub sporadycznie (24,8%)  

Blisko 47% badanym respondentom nie zdarza się pracować ponad wymiar. Należy 

zauważyć iż w obu pytaniach dotyczących wymiaru pracy 5 respondentów nie udzieliło żadnej 

odpowiedzi. 

4.8. Opis przeprowadzonych badań 

Analizę wyników badania wykonano w programie IBM SPSS Statistics. Podstawę 

analizy stanowiły tabele, natomiast aby dodatkowo zilustrować najsilniejsze zależności pomię-

dzy zmiennymi niezależnymi, a wypaleniem zawodowym wykonano odpowiednie wykresy. 

Odsetki w tabelach liczono w stosunku do sumy osób, które udzieliły odpowiedzi na dane py-

tanie. Pomijano braki danych. Do badania zależności posłużono się następującymi testami i 

współczynnikami statystycznymi: 

Współczynnik korelacji r Pearsona wykorzystano w celu sprawdzenia, czy pomiędzy 

zmiennymi ilorazowymi, zachodzą istotne statystycznie korelacje. Wyniki istotne statystycznie 

na poziomie p<0,001 oznaczono ***, wyniki istotne statystycznie na poziomie p<0,01 ozna-

czono **, a wyniki istotne statystycznie na poziomie p<0,050 oznaczono *. Jeżeli korelacja jest 

istotna statystycznie wówczas należy intepretować umieszczony w tabeli współczynnik (r). 

Może on przybierać wartości od -1 do 1. Im jest bardziej odległy od 0, tym korelacja jest sil-

niejsza. Wartości dodatnie oznaczają, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej rośnie 

wartość drugiej zmiennej, a wartości ujemne oznaczają, że wraz ze wzrostem wartości jednej 
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zmiennej maleje wartości drugiej zmiennej. Należy pamiętać, że współczynnik świadczy jedy-

nie o liniowej korelacji między zmiennymi, nie informuje natomiast w żaden sposób, która 

zmienna jest przyczyną, a która skutkiem. 

Współczynnik korelacji rho Spearmana wykorzystano w celu sprawdzenia, czy po-

między zmiennymi ilorazowymi, a zmiennymi porządkowymi zachodzą istotne statystycznie 

korelacje. Wyniki istotne statystycznie na poziomie p<0,001 oznaczono ***, wyniki istotne 

statystycznie na poziomie p<0,01 oznaczono **, a wyniki istotne statystycznie na poziomie 

p<0,05 oznaczono *. Jeżeli korelacja jest istotna statystycznie wówczas należy intepretować 

umieszczony w tabeli współczynnik. Może on przybierać wartości od -1 do 1. Im jest bardziej 

odległy od 0, tym korelacja jest silniejsza. Wartości dodatnie oznaczają, że wraz ze wzrostem 

wartości jednej zmiennej rośnie wartość drugiej zmiennej, a wartości ujemne oznaczają, że 

wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej maleje wartości drugiej zmiennej. Należy pamiętać, 

że współczynnik świadczy jedynie o liniowej korelacji między zmiennymi, nie informuje nato-

miast w żaden sposób, która zmienna jest przyczyną, a która skutkiem. 

Test U Manna-Whitneya wykorzystano w celu sprawdzenia, czy pomiędzy dwiema 

grupami o znacznych dysproporcjach liczności zachodzi istotna statystycznie różnica pod 

względem zmiennych ilorazowych. W tabelach zamieszczono: M - średnia arytmetyczna, Me 

– mediana, SD – odchylenie standardowe, Z – statystykę testu oraz kluczową wartość „p” – 

istotność testu. Różnice istotne statystycznie na poziomie p<0,001 oznaczono ***, różnice 

istotne statystycznie na poziomie p<0,01 oznaczono **, a różnice istotne statystycznie na po-

ziomie p<0,05 oznaczono *. 

Test Kruskala-Wallisa wykorzystano w celu sprawdzenia, czy pomiędzy więcej, niż 

dwiema grupami o znacznych dysproporcjach liczności zachodzi istotna statystycznie różnica 

pod względem zmiennych ilorazowych. W tabelach zamieszczono: M - średnia arytmetyczna, 

Me – mediana, SD – odchylenie standardowe, H – wartość testu oraz kluczową wartość „p” – 

istotność testu. Różnice istotne statystycznie na poziomie p<0,001 oznaczono ***, różnice 

istotne statystycznie na poziomie p<0,01 oznaczono **, a różnice istotne statystycznie na po-

ziomie p<0,05 oznaczono *. Test ten wskazuje na to, czy przynajmniej dwie z grup różnią się 

istotnie. Aby sprawdzić, które dokładnie grupy różnią się od siebie istotnie wykonano test po-

równań wielokrotnych. Numery tych par grup, które różnią się od siebie istotnie statystycznie 

wymieniono po oznaczeniu R.I. 

Test Wilcoxona –  nieparametryczny odpowiednik testu t Studenta dla prób zależ-

nych. Zastosowany w celu porównania dwóch par pomiarów w jednej grupie pod względem 

wyników wyrażonych na skali porządkowej lub ilościowej, gdy nie są spełnione założenia test 
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t Studenta (brak obserwacji odstających, równoliczność grup, jednorodność wariancji). Analizę 

tym testem rozpoczęto od uszeregowania wszystkich wyników w rosnącej kolejności – jest to 

tzw. rangowanie, a następnie porównano średnie rangi dla porównywanych grup. Przy raporto-

waniu wyników testu Wilcoxona zwykle raportowano medianę, nawet przy skali ilościowej, 

ponieważ często jest ona lepszym wskaźnikiem tendencji centralnej niż wartość średnia, której 

wartość zależy od występowania obserwacji odstających. Analizę regresji liniowej metodą kro-

kową wykonano w celu uchwycenia jednoczesnego wpływu szeregu zmiennych z kwestiona-

riusza AVEM na poszczególne wymiary oraz ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego. 
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ROZDZIAŁ V. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 

 

Wyniki analizy statystycznej zostały przedstawiono w powiązaniu z hipotezami ba-

dawczymi. Wyniki analiz dodatkowych zastały przedstawione jako uzupełnienie analiz staty-

stycznych przy odpowiednich hipotezach statystycznych. 

5.1. Weryfikacja hipotez badawczych  

5.1.1 Struktura zespołu wypalenia zawodowego w zatrudnieniu pracowników socjalnych 

Hipoteza 1 

Poziom wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji, satysfakcji zawodowej oraz 

ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego pracowników socjalnych pomocy społecznej, ma 

związek z czynnikami socjodemograficznymi, odczuciami indywidualnymi, odczuciami in-

terpersonalnymi oraz czynnikami organizacyjnymi. 

Poniżej przedstawiono związki pomiędzy poszczególnymi zmiennymi niezależnym a pozio-

mem wypalenia zawodowego. 

 Tabela 17. Płeć a wypalenie zawodowe 

MBI 

Płeć Test U  

Manna-Whitneya kobieta mężczyzna 

M Me SD M Me SD Z p 

Wyczerpanie emocjonalne 23,91 11,11 27,87 30,56 22,22 24,17 -1,483 0,138 

Depersonalizacja 20,89 20,00 21,37 27,50 20,00 20,49 -1,409 0,159 

Satysfakcja zawodowa 65,51 68,75 24,44 64,84 62,50 20,52 -0,223 0,824 

Ogólne wypalenie zawodowe 27,07 22,73 19,23 31,53 27,27 16,96 -1,136 0,256 

 

Kobiety i mężczyźni nie różnią się od siebie istotnie pod względem ogólnego wskaźnika wy-

palenia zawodowego, ani pod względem jego wymiarów.  

Tabela 18. Wiek, staż pracy ogółem i staż pracy w pomocy społecznej a wypalenie zawodowe 

MBI Wiek w latach 

Staż pracy  

ogółem 

Staż pracy w  

pomocy społecznej  

R p R p R p 

Wyczerpanie emocjonalne 0,216 0,014* 0,231 0,008** 0,183 0,038* 

Depersonalizacja -0,174 0,049* -0,170 0,053 -0,134 0,131 

Satysfakcja zawodowa -0,063 0,481 -0,044 0,616 0,005 0,953 

Ogólne wypalenie zawodowe 0,113 0,203 0,114 0,198 0,072 0,421 
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Zachodzi istotna statystycznie korelacja pomiędzy wiekiem, a wyczerpaniem emocjonalnym 

oraz pomiędzy wiekiem, a depersonalizacją. Im wyższy wiek, tym większe wyczerpanie emo-

cjonalne, ale co ciekawe im wyższy wiek, tym mniejsza depersonalizacja.  Z kolei im dłuższy 

ogólny staż pracy, tym większe wypalenie zawodowe, a korelacja (dodatnia) z depersonalizacją 

jest bliska istotności statystycznej. Im dłuższy staż pracy w pomocy społecznej, tym większe 

wyczerpanie emocjonalne. Korelacje te nie są niezbyt silne (najsilniejszą z nich przedstawiono 

dodatkowo na wykresie numer 1. Nie ma istotnych statystycznie korelacji między wiekiem, 

stażem pracy ogółem oraz stażem pracy w pomocy społecznej, a ogólnym wypaleniem zawo-

dowym. 

 

Wykres 1. Wyczerpanie emocjonalne a staż pracy ogółem 
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Tabela 19. Rodzaj wykonywanej pracy a wypalenie zawodowe 

MBI Rodzaj wykonywanej pracy 

M Me SD 

Test Kru-

skala-Wal-

lisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

Inny pracownik pomocy społecznej (1) 23,70 11,11 24,08 

H=3,614 

p=0,461 

Pracownik socjalny (2) 17,36 11,11 22,57 

Starszy pracownik socjalny (3) 25,46 22,22 23,05 

Specjalista pracy socjalnej (4) 26,29 11,11 31,11 

Starszy specjalista pracy socjalnej (5) 33,95 27,78 32,89 

Depersonalizacja 

Inny pracownik pomocy społecznej (1) 24,00 20,00 24,14 

H=4,594 

p=0,331 

Pracownik socjalny (2) 21,25 20,00 21,52 

Starszy pracownik socjalny (3) 24,17 20,00 19,54 

Specjalista pracy socjalnej (4) 17,56 20,00 20,10 

Starszy specjalista pracy socjalnej (5) 28,89 20,00 23,98 

Satysfakcja  

zawodowa 

Inny pracownik pomocy społecznej (1) 63,33 62,50 30,05 

H=0,966 

p=0,915 

Pracownik socjalny (2) 66,41 75,00 21,87 

Starszy pracownik socjalny (3) 61,46 62,50 28,53 

Specjalista pracy socjalnej (4) 69,21 75,00 21,30 

Starszy specjalista pracy socjalnej (5) 65,28 68,75 22,91 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

Inny pracownik pomocy społecznej (1) 28,48 31,82 17,56 

H=2,560 

p=0,634 

Pracownik socjalny (2) 24,15 22,73 14,98 

Starszy pracownik socjalny (3) 29,92 25,00 19,65 

Specjalista pracy socjalnej (4) 25,94 18,18 20,16 

Starszy specjalista pracy socjalnej (5) 33,08 40,91 22,58 

 

Rodzaj wykonywanej pracy nie różnicuje istotnie respondentów pod względem ogólnego wy-

palenia zawodowego, ani pod względem jego wymiarów. 
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 Tabela 20. Stan cywilny a wypalenie zawodowe 

MBI 

Stan cywilny Test U  

Manna-Whitneya 

inny 

w związku 

małżeńskim 

M Me SD M Me SD Z P 

Wyczerpanie emocjonalne 29,26 22,22 32,16 23,01 11,11 25,71 -0,814 0,415 

Depersonalizacja 28,00 20,00 24,97 20,20 20,00 20,10 -1,516 0,129 

Satysfakcja zawodowa 67,08 75,00 26,16 65,53 62,50 23,56 -0,336 0,737 

Ogólne wypalenie zawodowe 30,30 27,27 22,88 26,54 22,73 17,66 -0,529 0,597 

  

Stan cywilny nie różnicuje istotnie respondentów pod względem ogólnego wypalenia zawodo-

wego, ani pod względem jego wymiarów. 

Tabela 21. Ilość dzieci a wypalenie zawodowe 

MBI Ilość dzieci M Me SD Test Kruskala-Wallisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

1 (1) 32,48 22,22 30,62 
H=2,137 

p=0,344 
2 (2) 22,51 11,11 26,06 

3-4 (3) 25,15 22,22 20,57 

Depersonalizacja 

1 (1) 20,00 20,00 14,97 
H=0,694 

p=0,707 
2 (2) 21,03 20,00 22,45 

3-4 (3) 24,21 20,00 19,53 

Satysfakcja  

zawodowa 

1 (1) 62,98 62,50 23,31 
H=0,251 

p=0,882 
2 (2) 65,06 75,00 24,02 

3-4 (3) 66,45 62,50 26,37 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

1 (1) 31,29 29,55 18,29 
H=1,257 

p=0,533 
2 (2) 26,69 22,73 18,98 

3-4 (3) 27,99 27,27 17,82 

  

Ilość posiadanych dzieci nie różnicuje istotnie respondentów pod względem ogólnego wypale-

nia zawodowego, ani pod względem jego wymiarów. 
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 Tabela 22. Wykształcenie a wypalenie zawodowe 

MBI Wykształcenie 
M Me SD 

Test Kruskala-Wal-

lisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

Średnie zawodowe (1) 25,44 11,11 30,00 
H=5,438 

p=0,066 
Wyższe zawodowe (licencjat) (2) 34,67 22,22 29,97 

Wyższe (3) 20,54 11,11 24,21 

Depersonalizacja 

Średnie zawodowe (1) 14,21 10,00 17,95 H=9,372 

p=0,009** 

R.I.: 1/2, 1/3 

Wyższe zawodowe (licencjat) (2) 27,20 20,00 21,51 

Wyższe (3) 24,85 20,00 22,20 

Satysfakcja  

zawodowa 

Średnie zawodowe (1) 69,08 75,00 21,30 
H=4,101 

p=0,129 
Wyższe zawodowe (licencjat) (2) 57,00 50,00 26,04 

Wyższe (3) 67,23 62,50 24,39 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

Średnie zawodowe (1) 24,88 18,18 19,36 H=6,389 

p=0,041* 

R.I.: ½ 

Wyższe zawodowe (licencjat) (2) 36,00 36,36 20,07 

Wyższe (3) 25,96 22,73 17,72 

 

Respondenci z wykształceniem wyższym zawodowym charakteryzują się wyraźnie wyższym 

poziomem wyczerpania emocjonalnego, niż osoby z wykształceniem średnim zawodowym 

oraz wyższym. Różnica jest bliska istotności statystycznej. Z kolei w przypadku depersonali-

zacji istotnie niższy jej poziom odnotowano u osób z wykształceniem średnim zawodowym, 

niż u osób z wykształceniem wyższym zawodowym (licencjackim) i wyższym. Biorąc pod 

uwagę ogólne wypalenie zawodowe można wskazać, że jest ono istotnie wyższe u badanych z 

wykształceniem wyższym zawodowym, niż u badanych z wykształceniem średnim zawodo-

wym.  Różnice pomiędzy osobami z wykształceniem średnim zawodowym, wyższym zawodo-

wym oraz wyższym pod względem wypalenia zawodowego i jego wymiarów przedstawiono 

dodatkowo na poniższym wykresie.  
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Wykres 2. Wykształcenie a wypalenie zawodowe 

Tabela 23. Warunki mieszkaniowe a wypalenie zawodowe 

MBI Warunki mieszkaniowe M Me SD Test Kruskala-Wallisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

Bardzo dobre (1) 27,05 11,11 29,41 
H=0,294 

p=0,863 
Dobre (2) 23,17 11,11 26,80 

Wystarczające (3) 24,60 22,22 24,33 

Depersonalizacja 

Bardzo dobre (1) 20,87 20,00 23,84 
H=4,172 

p=0,124 
Dobre (2) 20,57 20,00 18,64 

Wystarczające (3) 32,86 20,00 24,31 

Satysfakcja  

zawodowa 

Bardzo dobre (1) 63,04 62,50 25,41 
H=2,860 

p=0,239 
Dobre (2) 69,11 75,00 23,09 

Wystarczające (3) 58,93 62,50 22,70 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

Bardzo dobre (1) 29,25 25,00 20,66 
H=2,974 

p=0,226 
Dobre (2) 25,39 22,73 18,39 

Wystarczające (3) 32,47 27,27 15,01 

 

Warunki mieszkaniowe nie różnicują istotnie respondentów pod względem ogólnego wypale-

nia zawodowego, ani pod względem jego wymiarów. 
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Tabela 24. Warunki finansowe a wypalenie zawodowe 

MBI Warunki finansowe 

M Me SD 

Test Kru-

skala-Wal-

lisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

Bardzo dobre (1) 31,37 22,22 28,39 H=9,421 

p=0,009** 

R.I.: 2/3 

Dobre (2) 19,18 11,11 25,74 

Na poziomie podstawowych potrzeb (3) 32,73 33,33 28,80 

Depersonalizacja 

Bardzo dobre (1) 24,71 20,00 26,95 
H=1,175 

p=0,556 
Dobre (2) 19,45 20,00 19,14 

Na poziomie podstawowych potrzeb (3) 23,78 20,00 20,46 

Satysfakcja  

zawodowa 

Bardzo dobre (1) 61,03 62,50 28,60 H=7,280 

p=0,026* 

R.I.: 2/3 

Dobre (2) 71,40 75,00 21,80 

Na poziomie podstawowych potrzeb (3) 58,78 62,50 22,80 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

Bardzo dobre (1) 32,62 31,82 22,91 H=8,775 

p=0,012* 

R.I.: 2/3 

Dobre (2) 22,67 22,73 16,43 

Na poziomie podstawowych potrzeb (3) 33,78 31,82 19,86 

 

Jak się okazało respondenci mający warunki finansowe na poziomie podstawowych potrzeb 

charakteryzują się istotnie większym wyczerpaniem emocjonalnym, istotnie niższą satysfakcją 

zawodową oraz istotnie wyższym ogólnym wypaleniem zawodowym, niż respondenci mający 

dobre warunki finansowe. Różnice pomiędzy osobami o warunkach finansowych bardzo do-

brych, dobrych oraz  na poziomie podstawowych potrzeb pod względem wypalenia zawodo-

wego i jego wymiarów przedstawiono dodatkowo na poniższym wykresie. 
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Wykres 3. Warunki finansowe a wypalenie zawodowe 

Tabela 25. Wykonywanie pracy ponad wymiar godzin a wypalenie zawodowe 

MBI 

Czy zdarza się, że pracuje  

ponad wymiar godzin pracy?   

Test U  

Manna-Whitneya 

Tak Nie 

M Me SD M Me SD Z P 

Wyczerpanie emocjonalne 25,42 11,11 27,75 23,78 11,11 27,09 -0,300 0,764 

Depersonalizacja 22,19 20,00 19,02 21,75 20,00 24,28 -0,803 0,422 

Satysfakcja zawodowa 64,73 62,50 23,23 67,32 75,00 25,08 -0,697 0,486 

Ogólne wypalenie zawodowe 28,27 22,73 18,79 26,56 22,73 19,24 -0,584 0,559 

 

Wykonywanie pracy ponad wymiar godzin nie różnicuje istotnie respondentów pod względem 

ogólnego wypalenia zawodowego, ani pod względem jego wymiarów. 
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Tabela 26. Częstość wykonywania pracy ponad wymiar godzin a wypalenie zawodowe 

MBI 
Jak często zdarza się, że pracuje  

ponad wymiar godzin pracy? M Me SD 

Test  

Kruskala-Wallisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

Często (1) 37,04 38,89 24,00 

H=2,472 

p=0,480 

Sporadycznie (2) 26,85 11,11 29,14 

Rzadko (3) 20,32 11,11 25,49 

Nigdy (4) 24,18 11,11 27,64 

Depersonalizacja 

Często (1) 26,67 30,00 24,22 

H=2,022 

p=0,568 

Sporadycznie (2) 23,89 20,00 17,77 

Rzadko (3) 20,00 20,00 20,58 

Nigdy (4) 21,96 20,00 24,41 

Satysfakcja  

zawodowa 

Często (1) 64,58 68,75 18,40 

H=2,528 

p=0,470 

Sporadycznie (2) 66,67 62,50 21,55 

Rzadko (3) 61,79 50,00 24,99 

Nigdy (4) 69,61 75,00 25,03 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

Często (1) 34,09 38,64 17,19 

H=1,739 

p=0,628 

Sporadycznie (2) 28,54 25,00 18,46 

Rzadko (3) 26,75 22,73 18,99 

Nigdy (4) 25,94 22,73 19,78 

 

Częstość wykonywania pracy ponad wymiar godzin nie różnicuje istotnie respondentów pod 

względem ogólnego wypalenia zawodowego, ani pod względem jego wymiarów. 

Tabela 27. Sympatia do swojej pracy a wypalenie zawodowe 

MBI 

Czy lubi swoją pracę? Test U  

Manna-Whitneya Tak Nie 

M Me SD M Me SD Z P 

Wyczerpanie emocjonalne 23,25 11,11 26,67 34,92 22,22 30,38 -1,496 0,135 

Depersonalizacja 20,17 20,00 19,91 42,86 40,00 26,90 -2,384 0,017* 

Satysfakcja zawodowa 67,33 75,00 24,03 51,79 50,00 19,67 -1,776 0,076 

Ogólne wypalenie zawodowe 25,97 22,73 18,36 41,56 36,36 17,09 -2,278 0,023* 

 

Respondenci, którzy lubią swoją pracę charakteryzują się istotnie niższą depersonalizacją oraz 

istotnie mniejszym ogólnym wypaleniem zawodowym, niż respondenci, którzy nie lubią swojej 

pracy. Z kolei w przypadku satysfakcji zawodowej różnica jest bliska istotności statystycznej 

– jest ona wyraźnie wyższa u osób lubiących swoją pracę. Różnice pomiędzy osobami które 
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lubią i które nie lubią swojej pracy pod względem wypalenia zawodowego i jego wymiarów 

przedstawiono dodatkowo na poniższym wykresie. 

 

 

Wykres 4. Sympatia do swojej pracy a wypalenie zawodowe 

Tabela 28. Atmosfera w pracy a wypalenie zawodowe 

MBI 

Czy w pracy panuje  

miła, życzliwa atmosfera?   

Test U  

Manna-Whitneya 

Tak Nie 

M Me SD M Me SD Z P 

Wyczerpanie emocjonalne 21,73 11,11 25,43 42,86 44,44 30,77 -2,562 0,010* 

Depersonalizacja 20,18 20,00 20,61 34,29 30,00 24,09 -2,262 0,024* 

Satysfakcja zawodowa 67,26 75,00 23,99 54,46 56,25 22,26 -1,943 0,052 

Ogólne wypalenie zawodowe 25,38 22,73 17,85 41,88 40,91 20,26 -2,889 0,004** 

 

Osoby pracujące w miłej i życzliwej atmosferze charakteryzują się istotnie mniejszym wyczer-

paniem emocjonalnym, istotnie mniejszą depersonalizacją, wyraźnie wyższą (w sposób bliski 

istotności statystycznej) satysfakcją zawodową oraz istotnie mniejszym ogólnym wypaleniem 

zawodowym od osób, które pracują w niemiłej i nieżyczliwej atmosferze. Różnice pomiędzy 

osobami które uważają, że w ich pracy panuje miła i życzliwa atmosfera i osobami będącymi 

odmiennego zdania pod względem wypalenia zawodowego i jego wymiarów przedstawiono 

dodatkowo na poniższym wykresie.  
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Wykres 5. Atmosfera w pracy a wypalenie zawodowe 

Tabela 29. Chętne chodzenie do pracy a wypalenie zawodowe 

MBI 

Czy z chęcią chodzi do pracy?   Test U  

Manna-Whitneya Tak Nie 

M Me SD M Me SD Z P 

Wyczerpanie emocjonalne 21,94 11,11 25,75 54,44 66,67 29,84 -3,068 0,002** 

Depersonalizacja 20,00 20,00 20,00 40,00 30,00 28,28 -2,341 0,019* 

Satysfakcja zawodowa 67,63 75,00 23,16 43,75 43,75 19,76 -2,978 0,003** 

Ogólne wypalenie zawodowe 25,29 22,73 17,63 51,82 54,55 15,33 -3,829 0,000*** 

 

Osoby, które chętnie chodzą do pracy charakteryzują się istotnie mniejszym wyczerpaniem 

emocjonalnym, istotnie niższa depersonalizacją, istotnie większą a satysfakcją zawodową oraz 

istotnie mniejszym ogólnym wypaleniem zawodowym od osób, które niechętnie chodzą do 

pracy. Różnice pomiędzy osobami które chodzą do pracy chętnie i osobami, które nie chodzą 

do pracy chętnie pod względem wypalenia zawodowego i jego wymiarów przedstawiono do-

datkowo na poniższym wykresie. 
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Wykres 6. Chętne chodzenie do pracy a wypalenie zawodowe 

Tabela 30. Ocena współpracy z bezpośrednim przełożonym a wypalenie zawodowe 

MBI 

Czy współpraca z bezpośrednim  

przełożonym jest zadowalająca?  

Test U  

Manna-Whitneya 

Tak Nie 

M Me SD M Me SD Z P 

Wyczerpanie emocjonalne 21,93 11,11 26,71 47,22 50,00 26,00 -2,844 0,004** 

Depersonalizacja 20,35 20,00 20,61 31,67 40,00 24,80 -1,745 0,081 

Satysfakcja zawodowa 66,56 75,00 24,07 60,42 56,25 21,21 -1,062 0,288 

Ogólne wypalenie zawodowe 25,76 22,73 18,27 40,91 45,45 20,87 -2,441 0,015* 

 

Respondenci, których współpraca z przełożonym jest zadowalająca charakteryzują się istotnie 

mniejszym wyczerpaniem emocjonalnym i istotnie mniejszym ogólnym wypaleniem zawodo-

wym od osób, których współpraca z przełożonym nie jest zadowalająca. Dodatkowo w przy-

padku depersonalizacji różnica jest bliska istotności statystycznej. Różnice pomiędzy osobami 

które uważają, że współpraca z bezpośrednim przełożonym jest zadowalająca i osobami, które 

są odmiennego zdania pod względem wypalenia zawodowego i jego wymiarów przedstawiono 

dodatkowo na poniższym wykresie. 
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Wykres 7. Ocena współpracy z bezpośrednim przełożonym a wypalenie zawodowe 

Podsumowując wpływ czynników socjodemograficznych na poziom wyczerpania emocjonal-

nego, depersonalizacji, satysfakcji zawodowej oraz ogólnego wskaźnika wypalenia zawodo-

wego, hipotezę 1 należy potwierdzić częściowo. 

 

5.2.Korelacja zależności przyczynowo-skutkowych 

5.1.2. Związek między zmiennymi a syndromem wypalenia zawodowego 

Hipoteza 1.1 

Struktury wypalenia zawodowego oraz ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego pracowni-

ków socjalnych mają związek z czynnikami socjodemograficznymi. 

Poniżej przedstawiono związki pomiędzy poszczególnymi zmiennymi niezależnymi, a pozio-

mem wypalenia zawodowego. 
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Tabela 31. Płeć a wypalenie zawodowe 

MBI 

Płeć Test U  

Manna-Whitneya kobieta mężczyzna 

M Me SD M Me SD Z p 

Wyczerpanie emocjonalne 23,91 11,11 27,87 30,56 22,22 24,17 -1,483 0,138 

Depersonalizacja 20,89 20,00 21,37 27,50 20,00 20,49 -1,409 0,159 

Satysfakcja zawodowa 65,51 68,75 24,44 64,84 62,50 20,52 -0,223 0,824 

Ogólne wypalenie zawodowe 27,07 22,73 19,23 31,53 27,27 16,96 -1,136 0,256 

 

Kobiety i mężczyźni nie różnią się od siebie istotnie pod względem ogólnego wypalenia za-

wodowego, ani pod względem jego wymiarów.  

Tabela 32. Wiek, staż pracy ogółem i staż pracy w pomocy społecznej  a wypalenie zawodowe 

MBI Wiek w latach 

Staż pracy  

ogółem 

Staż pracy w  

pomocy społecznej  

R p R p R p 

Wyczerpanie emocjonalne 0,216 0,014* 0,231 0,008** 0,183 0,038* 

Depersonalizacja -0,174 0,049* -0,170 0,053 -0,134 0,131 

Satysfakcja zawodowa -0,063 0,481 -0,044 0,616 0,005 0,953 

Ogólne wypalenie zawodowe 0,113 0,203 0,114 0,198 0,072 0,421 

 

Zachodzi istotna statystycznie korelacja pomiędzy wiekiem, a wyczerpaniem emocjonalnym 

oraz pomiędzy wiekiem, a depersonalizacją. Im wyższy wiek, tym większe wyczerpanie emo-

cjonalne, ale co ciekawe im wyższy wiek, tym mniejsza depersonalizacja. Z kolei im dłuższy 

ogólny staż pracy, tym większe wypalenie zawodowe, a korelacja (dodatnia) z depersonaliza-

cją jest bliska istotności statystycznej. Im dłuższy staż pracy w pomocy społecznej, tym więk-

sze wyczerpanie emocjonalne. Korelacje te nie są niezbyt silne (najsilniejszą z nich przedsta-

wiono dodatkowo na wykresie numer 1. Nie ma istotnych statystycznie korelacji między wie-

kiem, stażem pracy ogółem oraz stażem pracy w pomocy społecznej, a ogólnym wypaleniem 

zawodowym.  
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Wykres 8. Wyczerpanie emocjonalne a staż pracy ogółem 

Tabela 33. Rodzaj wykonywanej pracy a wypalenie zawodowe 

MBI Rodzaj wykonywanej pracy 

M Me SD 

Test Kru-

skala-Wal-

lisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

Inny pracownik pomocy społecznej (1) 23,70 11,11 24,08 

H=3,614 

p=0,461 

Pracownik socjalny (2) 17,36 11,11 22,57 

Starszy pracownik socjalny (3) 25,46 22,22 23,05 

Specjalista pracy socjalnej (4) 26,29 11,11 31,11 

Starszy specjalista pracy socjalnej (5) 33,95 27,78 32,89 

Depersonalizacja 

Inny pracownik pomocy społecznej (1) 24,00 20,00 24,14 

H=4,594 

p=0,331 

Pracownik socjalny (2) 21,25 20,00 21,52 

Starszy pracownik socjalny (3) 24,17 20,00 19,54 

Specjalista pracy socjalnej (4) 17,56 20,00 20,10 

Starszy specjalista pracy socjalnej (5) 28,89 20,00 23,98 
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Satysfakcja  

zawodowa 

Inny pracownik pomocy społecznej (1) 63,33 62,50 30,05 

H=0,966 

p=0,915 

Pracownik socjalny (2) 66,41 75,00 21,87 

Starszy pracownik socjalny (3) 61,46 62,50 28,53 

Specjalista pracy socjalnej (4) 69,21 75,00 21,30 

Starszy specjalista pracy socjalnej (5) 65,28 68,75 22,91 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

Inny pracownik pomocy społecznej (1) 28,48 31,82 17,56 

H=2,560 

p=0,634 

Pracownik socjalny (2) 24,15 22,73 14,98 

Starszy pracownik socjalny (3) 29,92 25,00 19,65 

Specjalista pracy socjalnej (4) 25,94 18,18 20,16 

Starszy specjalista pracy socjalnej (5) 33,08 40,91 22,58 

 

Rodzaj wykonywanej pracy nie różnicuje istotnie respondentów pod względem ogólnego wy-

palenia zawodowego, ani pod względem jego wymiarów. 

Tabela 34. Stan cywilny a wypalenie zawodowe 

MBI 

Stan cywilny Test U  

Manna-Whitneya 

inny 

w związku 

małżeńskim 

M Me SD M Me SD Z P 

Wyczerpanie emocjonalne 29,26 22,22 32,16 23,01 11,11 25,71 -0,814 0,415 

Depersonalizacja 28,00 20,00 24,97 20,20 20,00 20,10 -1,516 0,129 

Satysfakcja zawodowa 67,08 75,00 26,16 65,53 62,50 23,56 -0,336 0,737 

Ogólne wypalenie zawodowe 30,30 27,27 22,88 26,54 22,73 17,66 -0,529 0,597 

 

Stan cywilny nie różnicuje istotnie respondentów pod względem ogólnego wypalenia zawo-

dowego, ani pod względem jego wymiarów. 
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Tabela 35. Ilość dzieci a wypalenie zawodowe 

MBI Ilość dzieci M Me SD Test Kruskala-Wallisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

1 (1) 32,48 22,22 30,62 
H=2,137 

p=0,344 
2 (2) 22,51 11,11 26,06 

3-4 (3) 25,15 22,22 20,57 

Depersonalizacja 

1 (1) 20,00 20,00 14,97 
H=0,694 

p=0,707 
2 (2) 21,03 20,00 22,45 

3-4 (3) 24,21 20,00 19,53 

Satysfakcja  

zawodowa 

1 (1) 62,98 62,50 23,31 
H=0,251 

p=0,882 
2 (2) 65,06 75,00 24,02 

3-4 (3) 66,45 62,50 26,37 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

1 (1) 31,29 29,55 18,29 
H=1,257 

p=0,533 
2 (2) 26,69 22,73 18,98 

3-4 (3) 27,99 27,27 17,82 

 

Ilość posiadanych dzieci nie różnicuje istotnie respondentów pod względem ogólnego wypa-

lenia zawodowego, ani pod względem jego wymiarów. 

 

Tabela 36. Wykształcenie a wypalenie zawodowe 

MBI Wykształcenie 
M Me SD 

Test Kruskala-Wal-

lisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

Średnie zawodowe (1) 25,44 11,11 30,00 

H=5,438 

p=0,066 
Wyższe zawodowe (licencjat) (2) 34,67 22,22 29,97 

Wyższe (3) 20,54 11,11 24,21 
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Respondenci z wykształceniem wyższym zawodowym charakteryzują się wyraźnie wyższym 

poziomem wyczerpania emocjonalnego, niż osoby z wykształceniem średnim zawodowym 

oraz wyższym. Różnica jest bliska istotności statystycznej. Z kolei w przypadku depersonali-

zacji istotnie niższy jej poziom odnotowano u osób z wykształceniem średnim zawodowym, 

niż u osób z wykształceniem wyższym zawodowym (licencjackim) i wyższym. Biorąc pod 

uwagę ogólne wypalenie zawodowe można powiedzieć, że jest ono istotnie wyższe u badanych 

z wykształceniem wyższym zawodowym, niż u badanych z wykształceniem średnim zawodo-

wym.  Różnice pomiędzy osobami z wykształceniem średnim zawodowym, wyższym zawo-

dowym oraz wyższym pod względem wypalenia zawodowego i jego wymiarów przedstawiono 

dodatkowo na poniższym wykresie.  

 

 

Wykres 9. Wykształcenie a wypalenie zawodowe 

 

 

Depersonalizacja 

Średnie zawodowe (1) 14,21 10,00 17,95 H=9,372 

p=0,009** 

R.I.: 1/2, 1/3 

Wyższe zawodowe (licencjat) (2) 27,20 20,00 21,51 

Wyższe (3) 24,85 20,00 22,20 

Satysfakcja  

zawodowa 

Średnie zawodowe (1) 69,08 75,00 21,30 
H=4,101 

p=0,129 
Wyższe zawodowe (licencjat) (2) 57,00 50,00 26,04 

Wyższe (3) 67,23 62,50 24,39 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

Średnie zawodowe (1) 24,88 18,18 19,36 H=6,389 

p=0,041* 

R.I.: ½ 

Wyższe zawodowe (licencjat) (2) 36,00 36,36 20,07 

Wyższe (3) 25,96 22,73 17,72 
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Tabela 37. Warunki mieszkaniowe a wypalenie zawodowe 

MBI Warunki mieszkaniowe M Me SD Test Kruskala-Wallisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

Bardzo dobre (1) 27,05 11,11 29,41 
H=0,294 

p=0,863 
Dobre (2) 23,17 11,11 26,80 

Wystarczające (3) 24,60 22,22 24,33 

Depersonalizacja 

Bardzo dobre (1) 20,87 20,00 23,84 
H=4,172 

p=0,124 
Dobre (2) 20,57 20,00 18,64 

Wystarczające (3) 32,86 20,00 24,31 

Satysfakcja  

zawodowa 

Bardzo dobre (1) 63,04 62,50 25,41 
H=2,860 

p=0,239 
Dobre (2) 69,11 75,00 23,09 

Wystarczające (3) 58,93 62,50 22,70 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

Bardzo dobre (1) 29,25 25,00 20,66 
H=2,974 

p=0,226 
Dobre (2) 25,39 22,73 18,39 

Wystarczające (3) 32,47 27,27 15,01 

 

Warunki mieszkaniowe nie różnicują istotnie respondentów pod względem ogólnego wypale-

nia zawodowego, ani pod względem jego wymiarów. 

 

Tabela 38. Warunki finansowe a wypalenie zawodowe 

MBI Warunki finansowe 

M Me SD 

Test Kru-

skala-Wal-

lisa 

Wyczerpanie  

emocjonalne 

Bardzo dobre (1) 31,37 22,22 28,39 H=9,421 

p=0,009** 

R.I.: 2/3 

Dobre (2) 19,18 11,11 25,74 

Na poziomie podstawowych potrzeb (3) 32,73 33,33 28,80 

Depersonalizacja 

Bardzo dobre (1) 24,71 20,00 26,95 
H=1,175 

p=0,556 
Dobre (2) 19,45 20,00 19,14 

Na poziomie podstawowych potrzeb (3) 23,78 20,00 20,46 
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Satysfakcja  

zawodowa 

Bardzo dobre (1) 61,03 62,50 28,60 H=7,280 

p=0,026* 

R.I.: 2/3 

Dobre (2) 71,40 75,00 21,80 

Na poziomie podstawowych potrzeb (3) 58,78 62,50 22,80 

Ogólne  

wypalenie  

zawodowe 

Bardzo dobre (1) 32,62 31,82 22,91 H=8,775 

p=0,012* 

R.I.: 2/3 

Dobre (2) 22,67 22,73 16,43 

Na poziomie podstawowych potrzeb (3) 33,78 31,82 19,86 

 

Jak się okazało respondenci mający warunki finansowe na poziomie podstawowych potrzeb 

charakteryzują się istotnie większym wyczerpaniem emocjonalnym, istotnie niższą satysfakcją 

zawodową oraz istotnie wyższym ogólnym wypaleniem zawodowym, niż respondenci mający 

dobre warunki finansowe. Różnice pomiędzy osobami o warunkach finansowych bardzo do-

brych, dobrych oraz  na poziomie podstawowych potrzeb pod względem wypalenia zawodo-

wego i jego wymiarów przedstawiono dodatkowo na poniższym wykresie. 

 

 

Wykres 10. Warunki finansowe a wypalenie zawodowe 

Podsumowując: hipoteza 1.1, mówiącą o zależności struktur wypalenia zawodowego i ogól-

nego wskaźnika wypalenia zawodowego z czynnikami socjodemograficznymi została czę-

ściowo potwierdzona . 

 

W następnej kolejności proszono respondentów o ocenę swoich odczuć indywidualnych, inter-

personalnych oraz czynników organizacyjnych związanych z ich pracą w skali 0-10, gdzie 0 
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oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 oznacza „zdecydowanie tak”. Na tej podstawie podano wy-

niki minimalne (Min) i maksymalne (Maks) w badanej grupie oraz obliczono średnie (M), me-

diany (Me) oraz odchylenia standardowe (SD). Im wyższa średnia i mediana, tym większa 

zgodność z danym twierdzeniem. 

Hipoteza 1.2 

Struktury wypalenia zawodowego oraz ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego mają zwią-

zek z odczuciami subiektywnymi. 

W celu weryfikacji hipotezy 1.2 wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona oraz jego 

istotność przy pomocy rozkładu testu Studenta. 

Tabela 39. Lubienie (ogólnie) swojej pracy 

  

 

 

 

 

Zdecydowana większość badanych (niespełna 95%) lubi swoją pracę. Z kolei nie lubi jej pozo-

stałe 5,3% respondentów. Badanych pytano również o to dlaczego lubią lub dlaczego nie lubią 

swojej pracy. Co ciekawe część osób lubiących swoją pracę wskazywało również na jej wady 

(dlaczego jej nie lubią). Ze względu na to, że duża część respondentów pominęła pytanie o 

powody lubienia / nielubienia pracy nie analizowano go w sposób ilościowy w formie osobnej 

tabeli. Najczęściej wymieniane powody nielubienia pracy, to niskie zarobki oraz konieczność 

częstego kontaktu z „trudnymi” osobami. Z kolei najczęściej wymieniane powody lubienia 

pracy, to możliwość pomocy ludziom, wykonywanie pracy zgodnej z wykształceniem oraz 

możliwość pracy z ludźmi. 

Tabela 40. Ocena atmosfery w pracy 

Czy w pracy panuje miła, życzliwa atmosfera? N % 

Tak 130 86,7 

Nie 20 13,3 

Ogółem 150 100,0 

 

Zdecydowana większość respondentów (86,7%) uważa, że w ich pracy panuje miła  i życzliwa 

atmosfera. Odmiennego zdania jest pozostałe 13,3% badanych.  

 

 

Czy lubi swoją pracę? N % 

Tak 142 94,6 

Nie 8 5,3 

Ogółem 150 100,0 
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Tabela 41. Chętne chodzenie do pracy 

Czy z chęcią chodzi do pracy? N % 

Tak 130 86,7 

Nie 20 13,3 

Ogółem 150 100,0 

 

Zdecydowana większość respondentów (86,7%) chętnie chodzi do pracy. Niechętnie chodzi do 

pracy pozostałe 13,3% badanych. Rozkład wyników jest taki sam jak w pytaniu o atmosferę w 

pracy. 

Tabela 42. Ocena współpracy z bezpośrednim przełożonym 

Czy współpraca z bezpośrednim przełożonym jest zadowalająca? N % 

Tak 136 90,7 

Nie 14 9,3 

Ogółem 150 100,0 

 

Zdecydowana większość respondentów ocenia współpracę z bezpośrednim przełożonym jako 

zadowalającą (90,7%). Pozostałe 9,3% badanych uważa, że jest ona niezadowalająca. 

Tabela 43. Odczucia indywidualne 

Odczucia indywidualne Min Maks M Me SD 

Silna motywacja do pracy 2 10 6,73 7 1,89 

Przekonanie, że bardzo wiele zależy ode mnie samej/samego  0 10 6,41 7 2,18 

Angażuję się w pracę zawodową bez reszty 2 10 6,67 7 1,90 

Wiara we własne możliwości  2 10 6,95 7 1,83 

Zaniedbywanie rozwoju zawodowego  0 10 3,56 3 2,63 

 

Uśredniając odczucia indywidualne respondenci raczej zgadzają się z tym, że mają silną moty-

wację do pracy, przekonanie, że bardzo wiele zależy od nich samych, angażują się w pracę 

zawodową bez reszty oraz wierzą we własne możliwości. Z kolei raczej nie zgadzają się z tym, 

że  zaniedbują swój rozwój zawodowy. 

Dokonując porównania wyników testu MBI z wynikami odczuć indywidualnych. Wykazano 

że: - poziom ogólnego wskaźnika wypalenia zawodowego pozostaje w związku z motywacją 

do pracy; przekonaniem, że wiele zależy ode mnie samego/samej; angażowaniem się w pracę 

oraz wiarą we własne możliwości – wartości tych odczuć ujemnie korelują z poziomem ogól-

nego wskaźnika wypalenia zawodowego. Stwierdzono brak zależności jedynie zaniedbywania 
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rozwoju zawodowego z poziomem ogólnego wskaźnika wypalenia; 

- stwierdzono brak zależności poziomu wyczerpania emocjonalnego jedynie z zaniedby-

waniem rozwoju zawodowego, natomiast pozostałe odczucia indywidualne, pozostają w 

związku w sposób istotny statystycznie z poziomem tego obszaru wypalenia; 

- stwierdzano związek (istotny statystycznie) poziomu depersonalizacji z silną motywa-

cją do pracy, przekonaniem że wiele zależy ode mnie, angażowaniem w pracę oraz wiarą we 

własne możliwości. Brak zależności wykazano tylko pomiędzy depersonalizacją a zaniedby-

waniem rozwoju zawodowego; 

- analizując zależność odczuć indywidualnych i satysfakcji zawodowej, stwierdzono 

brak związku jedynie między zaniedbywaniem  rozwoju zawodowego a satysfakcją z zawodu. 

Reasumując, hipotezę 1.2, mówiącą o zależności struktur wypalenia zawodowego i ogólnego 

wskaźnika wypalenia zawodowego z odczuciami indywidualnymi została potwierdzona czę-

ściowo. 

 

Hipoteza 1.3 

Struktury wypalenia zawodowego oraz ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego mają zwią-

zek z odczuciami interpersonalnymi. 

W celu weryfikacji hipotezy 1.3 wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona i jego istot-

ność przy pomocy rozkładu testu Studenta. Porównano wyniki testu MBI i odczucia interper-

sonalne. 

Tabela 44. Odczucia interpersonalne 

Odczucia interpersonalne Min Maks M Me SD 

Koledzy z pracy zwracają w ostatnim czasie uwagę, że jestem konfliktowy/a 

lub nerwowy/a 

0 10 2,13 1 2,27 

Mam problemy z zaśnięciem lub budzę się często w nocy bez wyraźnej 

przyczyny  

0 10 3,43 3 2,87 
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Mam problemy z wykonywaniem pracy na czas, pomimo nie zwięk-

szania się ilości obowiązków w ostatnim czasie  

0 9 2,60 2 2,47 

Denerwują mnie na pozór nieistotne, błahe rzeczy, takie, które do nie-

dawna były mi obojętne  

0 10 3,02 2 2,48 

W ostatnim czasie odczuwam częstsze niż zwykle bóle głowy  0 10 3,01 2 2,84 

Wychodząc z domu do pracy odczuwam zniechęcenie lub lęk  0 8 2,40 1 2,41 

Ostatnio czuję się przygnębiona/-y, nie cieszą mnie rzeczy, które jesz-

cze nie dawno sprawiały mi radość  

0 10 2,83 2 2,61 

Czuje się wciąż zmęczona/-y  0 10 3,73 3 2,65 

Zauważyłam/ -em u siebie ostatnio trudności z koncentracją, skupie-

niem się na zadaniach do zrealizowania  

0 10 3,38 3 2,40 

Zauważyłam/ -em u siebie, w ostatnim czasie, gwałtowne i częste 

zmiany nastroju  

0 10 3,18 2 2,61 

Często (2-3 razy w tygodniu) odczuwam bóle brzucha lub bóle kręgo-

słupa  

0 10 3,48 2 3,21 

 

Uśredniając odczucia interpersonalne respondenci raczej nie zgadzają się z tym, że czują się 

wciąż zmęczeni, często (2-3 razy w tygodniu) odczuwają bóle brzucha lub bóle kręgosłupa, 

mają problemy z zaśnięciem lub budzą się często w nocy bez wyraźnej przyczyny, zauważyli 

u siebie ostatnio trudności z koncentracją, skupieniem się na zadaniach do zrealizowania, zau-

ważyli siebie, w ostatnim czasie, gwałtowne i częste zmiany nastroju, w ostatnim czasie odczu-

wają częstsze niż zwykle bóle głowy oraz z tym, że denerwują ich na pozór nieistotne, błahe 

rzeczy, takie, które do niedawna były im obojętne. Z kolei zdecydowanie nie zgadzają się   z 

tym, że: ostatnio czują się przygnębieni, nie cieszą ich rzeczy, które jeszcze nie dawno spra-

wiały im radość, mają problemy z wykonywaniem pracy na czas, pomimo nie zwiększania się 

ilości obowiązków w ostatnim czasie, wychodząc z domu do pracy odczuwają zniechęcenie lub 

lęk oraz z tym, że koledzy z pracy zwracają w ostatnim czasie uwagę, że są konfliktowi lub 

nerwowi.  Podsumowując wykazano że: 

- ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego ma związek z wszystkimi wymienionymi odczu-

ciami interpersonalnymi, tzn.: konfliktowością, problemami ze snem, wykonywaniem pracy 
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na czas, poddenerwowaniem błahymi sprawami, bólami głowy,  zniechęceniem i lękiem, przy-

gnębieniem, zmęczeniem, trudnościami z koncentracją, gwałtownymi zmianami nastroju oraz 

bólami brzucha i kręgosłupa; 

- poziom wyczerpania emocjonalnego ma również związek ze wszystkimi; 

- odczuciami interpersonalnymi; 

-analizując zależność pomiędzy odczuciami interpersonalnymi a poziomem depersonalizacji, 

stwierdzono brak zależności jedynie między problemem z wykonywania pracy na czas, z po-

zostałymi natomiast stwierdzono istotne zależności; 

- weryfikując związek odczuć interpersonalnych z satysfakcją zawodową stwierdzono brak 

zależności trzech odczuć: konfliktowości lub nerwowości, częstych bólów głowy oraz bólów 

brzucha i kręgosłupa. 

W związku z powyższym, hipoteza 1.3, mówiąca o związku ogólnego wskaźnika wypalenia 

zawodowego oraz jego trzech struktur z odczuciami interpersonalnymi, została potwierdzona 

częściowo. 

Hipoteza 1.4 

Struktury wypalenia zawodowego oraz ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego mają zwią-

zek z czynnikami organizacyjnymi. 

 

W celu weryfikacji hipotezy 1.4 porównano wyniki testów zespołu wypalenia zawodowego - 

MBI oraz pytań kwestionariusza, dotyczących czynników organizacyjnych, wpływających na 

zespół wypalenia zawodowego. Do oceny związku wykorzystano współczynnik korelacji Pe-

arsona i jego istotność przy pomocy rozkładu testu Studenta. 
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Stwierdzono zależność między ogólnym wskaźnikiem wypalenia zawodowego a przeciąże-

niem nadmierną ilością obowiązków. Im więcej obowiązków, tym ogólny wskaźnik wypale-

nia zawodowego wyższy. 

Istnieje zależność między ogólnym wskaźnikiem wypalenia a niedostosowaniem 

czasu i środków do zleconych zadań. Wskaźnik wypalenia jest tym wyższy, im wyżej oce-

niony był czynnik organizacyjny – niedostosowania czasu i środków do zleconych zadań. 
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Poziom wyczerpania emocjonalnego ma związek z czynnikiem organizacyjnym – przeciąże-

nie ilością pracy. Poziom wyczerpania jest wyższy im większe przeciążenie ilością obowiąz-

ków. 

 

Stwierdzono zależność poziomu wyczerpania emocjonalnego również z niedostosowaniem 

czasu i środków do zleconych zadań. Im niedostosowanie wyżej oceniane tym poziom wy-

czerpania emocjonalnego wyższy. 

 

Poziom depersonalizacji zależy od zmiennej - przeciążenie  obowiązkami. 

Wyższy poziom depersonalizacji im wyższe przeciążenie. 
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Poziom depersonalizacji zależy również od czynnika organizacyjnego – niedostoso-

wanie czasu i środków do zleconych zadań. Jest ona tym wyższa, im wyżej oceniane niedo-

stosowanie czasu i środków. 

 

Stwierdzono koincydencję pomiędzy poziomem satysfakcji z zawodu a przeciąże-

niem pracą. Poziom satysfakcji zawodowej niższy, im wyższe przeciążenie obowiązkami.
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Stwierdzono brak związku satysfakcji zawodowej z  niedostosowaniem czasu i środków do 

zleconych zadań. 

Podsumowując, hipoteza 1.4, mówiąca o związkach pomiędzy trzema strukturami wypalenia 

zawodowego oraz ogólnym wskaźnikiem a czynnikami organizacyjnymi została częściowo po-

twierdzona. 

. 

5.2.1.Struktury zespołu wypalenia zawodowego a typy zachowań 

 

Hipoteza 2 

Poziom wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji, satysfakcji zawodowej pracowników 

socjalnych ma związek z typami wzorca zachowań i przeżyć związanych z pracą. 

W celu weryfikacji hipotezy 4 porównano wyniki testu MBI oraz testu AVEM. Aby określić 

w jaki sposób pomiar różnicuje wyniki wykorzystano test kolejności  par Wilcoxona. 

Nie ma dostatecznej liczby danych do podjęcia decyzji o różnicy poziomu wyczerpania emo-

cjonalnego w rozkładzie typu A a typu G, typu A a typu B oraz między typem A a typem S 
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Rycina 1. Satysfakcja zawodowa a typy zachowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 45. Charakterystyka opisowa danych statystycznych struktur 

wypalenia zawodowego a typów osobowości 

STRUKTURY 

WYPALE-

NIA 

TYPY 

OSOB-

OWO 

SCI 

 

N 

 

Mean 

 

SD 

 

Min 

 

Q25 

 

Q50 

 

Q75 

 

Max 

 

 

WYCZERPANIE 

EMOCJONALNE 

TypG 27 28.81 32.3

6 

0 00.00 22.2

2 

55.5

6 

100.00 

TypS 45 34.81 30.3

0 

0 11.11 33.3

3 

55.5

6 

100.00 

TypA 4 50.00 34.5

5 

00.0

0 

13.89 61.1

1 

75.0

0 

77.78 

TypB 74 37.39 33.9

9 

00.0

0 

11.11 22.2

2 

69.4

4 

100.00 

 

 

 

DEPERSONALIZACJA 

TypG 27 25.93 26.5

0 

00.0

0 

00.00 20.0

0 

40.0

0 

100.00 

TypS 45 31.56 32.0

5 

00.0

0 

00.00 20.0

0 

60.0

0 

100.00 

TypA 4 25.00 30.0

0 

00.0

0 

00.00 20.0

0 

55.0

0 

60.00 

TypB 74 30.81 30.7

3 

00.0

0 

00.00 20.0

0 

40.0

0 

100.00 

 

 

SATYSFAKCJA 

ZAWODOWA 

TypG 27 77.78 22.1

7 

16.6

7 

66.67 83.3

3 

100.

0 

100.00 

TypS 45 65.56 28.2

9 

00.0

0 

50.00 66.6

7 

83.3

3 

100.00 

TypA 4 70.83 34.3

6 

33.3

3 

37.50 75.0

0 

100.

0 

100.00 

TypB 74 60.14 30.5

7 

00.0

0 

33.33 50.0

0 

83.3

3 

100.00 

 

Podsumowując hipotezę 2, mówiącą o tym, ze istnieje różnica poziomu wyczerpania emocjo-

nalnego, depersonalizacji oraz satysfakcji zawodowej w typach osobowości została odrzucona. 

Hipoteza 2.1 

Wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, satysfakcja zawodowa oraz ogólny wskaźnik 



149 
 

wypalenia zawodowego pracowników socjalnych zależą od zaangażowania zawodowego, od-

porności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emocjonalnego sto-

sunku do pracy. 

 

Analizując wpływ zaangażowania zawodowego na wyczerpanie emocjonalne, nie zaobserwo-

wano zależności.
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Analizując wpływ odporności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych na 

wyczerpanie emocjonalne nie zaobserwowano zależności. 

Analizując wpływ emocjonalnego stosunku do pracy a wyczerpanie emocjonalne nie zaob-

serwowano zależności 

Zaangażowanie zawodowe, odporność psychiczna i strategia zwalczania sytuacji problemo-

wych oraz emocjonalny stosunek do pracy nie mają związku (statystycznie istotnego) na wy-

stępowanie wyczerpania  emocjonalnego. Hipoteza 2.1 została więc odrzucona. 
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Hipoteza 2.2 

Wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, satysfakcja zawodowa oraz ogólny wskaźnik 

wypalenia zawodowego pracowników socjalnych zależą od typów zachowań i przeżyć zwią-

zanych z pracą. 

Weryfikując hipotezę 2.2 dokonano porównania wyników testów MBI i AVEM oraz wykorzy-

stano test kolejności par Wilcoxona aby określić w jaki sposób pomiar różnicuje wyniki. War-

tości statystyk opisowych w poszczególnych pomiarach przedstawiono zbiorczo w poniższej 

tabeli. 

 
Tabela 46. Opisowa charakterystyka statystyczna struktur wypalenia zawodowego a typów osobowości 

Nie stwierdzono różnicy pomiędzy typem G a typem S. Nie ma dostatecznej liczby danych do 

podjęcia decyzji o różnicy poziomu wyczerpania emocjonalnego w rozkładzie  typów typu A 

typu G, typu A a typu B oraz między typem A a typem S 

Podsumowując hipotezę 2.2 stanowiącą o tym, ze istnieje różnica poziomu wyczerpania emo-

cjonalnego, depersonalizacji oraz satysfakcji zawodowej w typach osobowości : została od-

rzucona. 

STRUKTURY 

WYPALENIA 

TYPY 

OSOBOWO 

SCI 

 

N 

 

Mean 

 

SD 

 

Min 

 

Q25 

 

Q50 

 

Q75 

 

Max 

 

 

WYCZERPANIE 

EMOCJONALNE 

TypG 27 28.81 32.36 0 00.00 22.22 55.56 100.00 

TypS 45 34.81 30.30 0 11.11 33.33 55.56 100.00 

TypA 4 50.00 34.55 00.00 13.89 61.11 75.00 77.78 

TypB 74 37.39 33.99 00.00 11.11 22.22 69.44 100.00 

 

 

 

DEPERSONALIZACJA 

TypG 27 25.93 26.50 00.00 00.00 20.00 40.00 100.00 

TypS 45 31.56 32.05 00.00 00.00 20.00 60.00 100.00 

TypA 4 25.00 30.00 00.00 00.00 20.00 55.00 60.00 

TypB 74 30.81 30.73 00.00 00.00 20.00 40.00 100.00 

 

 

SATYSFAKCJA 

ZAWODOWA 

TypG 27 77.78 22.17 16.67 66.67 83.33 100.0 100.00 

TypS 45 65.56 28.29 00.00 50.00 66.67 83.33 100.00 

TypA 4 70.83 34.36 33.33 37.50 75.00 100.0 100.00 

TypB 74 60.14 30.57 00.00 33.33 50.00 83.33 100.00 

STRUKTURY 

WYPALENIA 

TYPY 

OSOBOWO 

SCI 

 

N 

 

Mean 

 

SD 

 

Min 

 

Q25 

 

Q50 

 

Q75 

 

Max 

WYCZERPANIE EMOC-

JONALNE 

TypG 27 28.81 32.36 0 00.00 22.22 55.56 100.00 

TypS 45 34.81 30.30 0 11.11 33.33 55.56 100.00 

TypA 4 50.00 34.55 00.00 13.89 61.11 75.00 77.78 

TypB 74 37.39 33.99 00.00 11.11 22.22 69.44 100.00 

 

 

 

DEPERSONALIZACJA 

TypG 27 25.93 26.50 00.00 00.00 20.00 40.00 100.00 

TypS 45 31.56 32.05 00.00 00.00 20.00 60.00 100.00 

TypA 4 25.00 30.00 00.00 00.00 20.00 55.00 60.00 

TypB 74 30.81 30.73 00.00 00.00 20.00 40.00 100.00 

 

 

SATYSFAKCJA 

ZAWODOWA 

TypG 27 77.78 22.17 16.67 66.67 83.33 100.0 100.00 

TypS 45 65.56 28.29 00.00 50.00 66.67 83.33 100.00 

TypA 4 70.83 34.36 33.33 37.50 75.00 100.0 100.00 

TypB 74 60.14 30.57 00.00 33.33 50.00 83.33 100.00 
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5.2.2. Struktury zespołu wypalenia zawodowego a cechy osobowościowe 

Hipoteza 3 

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego, wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz 

satysfakcja z zawodu pracowników socjalnych zależy od zaangażowania zawodowego, od-

porności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emocjonalnego sto-

sunku do pracy. 

W celu weryfikacji hipotezy 3 dokonano porównania wyników obu testów: MBI-

testu wypalenia zawodowego oraz AVEM - testu wzorca zachowań i przeżyć związanych z 

pracą. Dokonując porównania, użyto współczynnika korelacji Pearsona oraz testu Studenta. 

W związku ze szczegółową analizą poszczególnych struktur wypalenia zawodowego zesta-

wionych ze sferami osobowości, wyniki przedstawiono z podziałem na hipotezy szczegółowe. 

Hipoteza 3.1 

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego pracowników socjalnych zależy od zaangażowania 

zawodowego, odporności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emo-

cjonalnego stosunku do pracy. 

 

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego w badanej grupie jest zależny od zaangażowania 

zawodowego pracowników. Wskaźnik wypalenia jest wyższy u respondentów o niższym za-

angażowaniu zawodowym. 
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Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego w grupie badanych zależy od odporności psychicz-

nej pracowników i strategii zwalczania sytuacji problemowych. Wskaźnik wypalenia zawo-

dowego jest wyższy u respondentów z niższą odpornością psychiczną. 

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego w badanej grupie jest zależny od emocjonalnego 

stosunku do pracy. Wskaźnik wypalenia jest niższy u badanych wykazujących wyższy emo-

cjonalny stosunek do pracy. 
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Podsumowując powyższe, wykazano niższy wskaźnik wypalenia zawodowego w 

grupie respondentów z wyższym zaangażowaniem zawodowym, wyższym poziomem odpor-

ności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz wyższym wskaźnikiem 

emocjonalnego stosunku do pracy. Zatem hipoteza 3.1. została potwierdzona. 

Hipoteza 3.2 

Wyczerpanie emocjonalne pracowników pomocy społecznej zależy od zaangażowania zawo-

dowego, odporności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emocjo-

nalnego stosunku do pracy. 

 

Analizując wpływ zaangażowania zawodowego na wyczerpanie emocjonalne, nie zaobserwo-

wano zależności. 
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Analizując wpływ odporności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych na 

wyczerpanie emocjonalne nie zaobserwowano zależności.  

Analizując wpływ emocjonalnego stosunku do pracy na wyczerpanie emocjonalne nie zaob-

serwowano zależności. Zaangażowanie zawodowe pracowników, odporność psychiczna i 

strategia zwalczania sytuacji problemowych oraz  ich emocjonalny stosunek do pracy nie 

mają związku (istotnego statystycznie) na występowanie wyczerpania emocjonalnego. Hipo-

teza 3.2 została odrzucona. 
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Hipoteza 3.3 

Depersonalizacja badanej populacji zależy od zaangażowania zawodowego, odporności psy-

chicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emocjonalnego stosunku do pracy. 

Analiza badań pozwala stwierdzić, iż brak jest korelacji depersonalizacji z trzema indywidu-

alnymi zasobami radzenia sobie z sytuacjami  zawodowymi czyli z zaangażowaniem zawo-

dowym, odpornością psychiczną i strategią zwalczania sytuacji problemowych oraz z emo-

cjonalnym stosunkiem do pracy. Zestawienie wyników: brak jest związku pomiędzy deperso-

nalizacją a zaangażowaniem zawodowym. 
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Nie stwierdzono zależności pomiędzy depersonalizacją a odpornością  psychiczną i strate-

gią zwalczania sytuacji problemowych. 

 

Stwierdzono brak związku pomiędzy depersonalizacją a emocjonalnym stosunkiem do pracy. 

W związku z tym, iż poziom depersonalizacji nie koreluje statystycznie istotnie z żadną ze sfer 

osobowości, hipotezę 3.3 należy odrzucić. 
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Hipoteza 3.4 

Satysfakcja zawodowa pracowników socjalnych zależy od zaangażowania zawodowego, od-

porności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych oraz emocjonalnego sto-

sunku do pracy. 

Z porównania wyników uzyskanych w badaniu satysfakcji zawodowej z trzema sferami osobo-

wości wynikają poniższe zależności. 

 

Analizując dane, wskazano wyraźny trend wyższej satysfakcji z zawodu, przy wyższym zaan-

gażowaniu zawodowym.
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Weryfikując wyniki wskazano również wyraźny trend wyższej satysfakcji z zawodu, im wyż-

sza odporność psychiczna i strategia zwalczania sytuacji problemowych. 

Wykazano zależność satysfakcji z zawodu od emocjonalnego stosunku do pracy. Zaobserwo-

wano trend wyższej satysfakcji zawodowej im wyższy emocjonalny stosunek do pracy. 

W związku z tym iż stwierdzono zależność wszystkich trzech sfer osobowości z satysfakcją 

zawodową hipotezę 3.4 można potwierdzić całkowicie. 
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5.2.3. Wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, satysfakcja z pracy a doświadczenia za-

wodowe w sytuacjach zadaniowych. 

 

Hipoteza 4 

Wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, satysfakcja zawodowa oraz ogólny wskaźnik 

wypalenia zawodowego pracowników socjalnych zależą od skal osobowości. 

Hipoteza 4.1 

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego ma związek ze skalami osobowości. 

 

Z porównania wyników uzyskanych w badaniach ogólnego wskaźnika wypalenia zawodo-

wego w 11 skalach wynikają poniższe różnice. 

.  

 

Analiza danych pozwala wnioskować, iż brak jest zależności ogólnego wskaźnika wypalenia 

zawodowego od subiektywnego odczucia pracy. 
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Wnioskować można, że ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego wśród respondentów, 

wzrasta gdy ambicje zawodowe są niższe i odwrotnie, im wyższe ambicje zawodowe, tym 

niższy wskaźnik wypalenia zawodowego. 

 
 

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego nie ma związku z gotowością do angażowania się. 

 



162 
 

 

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego respondentów nie zależy również od sfery dążenia 

do perfekcji. 

 

 

Brak jest zależności wskaźnika wypalenia zawodowego od zdolności do dystansowania się. 
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Rezygnacja w sytuacji porażki również nie ma związku z ogólnym wskaźnikiem wypalenia 

zawodowego.

 

 

Wyższy wskaźnik wypalenia zawodowego zauważono u osób z niższą strategią rozwiązywa-

nia problemów. 
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Należy zauważyć wyraźny trend wyższego wskaźnika wypalenia zawodowego u badanych z 

niskim poczuciem wewnętrznego spokoju i równowagi. 

 

 

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego nie ma związku z poczuciem sukcesu w pracy. 
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Analiza wyników, pozwala wnioskować, iż ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego zależy 

od sfery dotyczącej zadowolenia z życia. Im mniejsze zadowolenie, tym wskaźnik wypalenia 

zawodowego wyższy. 

 

 

Ogólny wskaźnik wypalenia  zawodowego jest niższy w  grupie o wyższym poczuciu wsparcia 

społecznego. 
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Podsumowując wyniki, można wnioskować, iż ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego ma 

związek (statystycznie istotny) z: ambicjami zawodowymi badanych, ofensywną strategią roz-

wiązywania problemów, poczuciem wewnętrznego spokoju i równowagi, zadowoleniem z ży-

cia oraz wsparciem społecznym. Hipoteza 4.1 została potwierdzona. 

Hipoteza 4.2 

Wyczerpanie emocjonalne ma związek ze skalami osobowości wzorca zachowań i przeżyć 

związanych z pracą. 

W celu weryfikacji hipotezy 4.2 zbadano, czy istnieją istotne zależności pomiędzy strukturą 

wyczerpania emocjonalnego a 11 skalami osobowości. Stwierdzono występowanie następu-

jących: 

 

Stwierdzono, że ankietowani wysoko oceniający subiektywne znaczenie pracy osiągają niższe 

wyczerpanie emocjonalne pracą. 
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Zaobserwowano zależność, pomiędzy wyczerpaniem emocjonalnym a ambicjami za-

wodowymi. Badani deklarujący wysokie ambicje zawodowe, osiągali niższe wyczer-

panie emocjonalne.
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W badanej grupie pracowników socjalnych nie wykazano zależności pomiędzy wyczerpaniem 

emocjonalnym a gotowość do angażowanie się. 

Nie zauważono związku pomiędzy wyczerpaniem emocjonalnym a dążeniem do perfekcji.
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W badaniach wykazano brak związku  pomiędzy  wyczerpaniem emocjonalnym a zdolnością 

do dystansowania się. 

Poprzez weryfikację wyników zauważono, brak zależności pomiędzy wyczerpaniem emocjo-

nalnym a tendencją do rezygnacji w sytuacji porażki. 

 

Udowodniono, że wyczerpanie emocjonalne pracowników socjalnych nie ma związku z stra-

tegią rozwiązywania problemów. 
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Wśród badanego personelu pracowników socjalnych wykazano iż, wyczerpanie emocjonalne 

ma związek (statystycznie istotny) z wewnętrznym spokojem i  równowagą. Wyczerpanie jest 

niższe u ankietowanych deklarujących wyższy poziom wewnętrznego spokoju i równowagi.
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Nie wykazano żadnego związku, poczucia sukcesu w zawodzie na fakt występowania wyczer-

pania emocjonalnego. Nie potwierdzono zależności pomiędzy zadowoleniem z życia a wy-

czerpaniem emocjonalnym.

 

Brak wykazanej zależności poczucia wsparcia społecznego ze strukturą wyczerpania emocjo-

nalnego. 

Reasumując, hipoteza 4.2, która mówi o związku pomiędzy wyczerpaniem emocjonalnym a 

skalami wzorca zachowań i przeżyć związanych z pracą została potwierdzona jedynie 
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częściowo. Tylko subiektywne znaczenie pracy, ambicje zawodowe i wewnętrzny spokój i 

równowaga miały związek z wyczerpaniem emocjonalnym. 

 

Hipoteza 4.3 

Depersonalizacja ma związek ze skalami osobowości wzorca zachowań i przeżyć związanych 

z pracą. 

 

Poniżej przedstawiono uzyskane wyniki.

 

Nie wykazano zależności depersonalizacji a subiektywnego znaczenia pracy. 
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Wśród badanych zaobserwowano związek pomiędzy ambicjami zawodowymi a depersonali-

zacją. Osoby o wyższych ambicjach wykazywały niższą depersonalizację. 

 

Nie stwierdzono związku gotowości do angażowania się z depersonalizacją. 
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Stwierdzono brak zależności pomiędzy dążeniem do perfekcji a depersonalizacją responden-

tów.  

Zdolność do dystansowania się, również nie ma związku z depersonalizacją. 
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 Nie wykazano zależności pomiędzy depersonalizacją a tendencją do rezygnacji w sytuacji 

porażki.
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Nie stwierdzono zależności depersonalizacji z strategią rozwiązywania problemów. 

 

Brak jest zależności pomiędzy depersonalizacją a poczucia sukcesu w zawodzie. 
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Nie stwierdzono zależności depersonalizacji z zadowoleniem z życia.

 

Brak jest związku między depersonalizacją a poczuciem wsparcia społecznego. 

Podsumowując, hipoteza 4.3, dotycząca związku depersonalizacji ze skalą wzorca zachowań 

została odrzucona. 
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Hipoteza 4.4 

Satysfakcja zawodowa ma związek ze skalami osobowości wzorca zachowań i przeżyć zwią-

zanych z pracą. 

Weryfikując powyższe sprawdzono, czy istnieją istotne zależności pomiędzy satysfakcją za-

wodową a skalami osobowości. Zestawienie przedstawiono poniżej. 

 

 

Wykazano brak zależności satysfakcji zawodowej z subiektywnym znaczeniem pracy. 

 

Wykazano związek pomiędzy satysfakcją zawodową a ambicjami zawodowymi.  
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Zaobserwowano, że satysfakcja zawodowa rośnie wraz z ambicjami zawodowymi.  

Porównując, nie stwierdzono zależności satysfakcji z gotowością do angażowania się.  

 

 

Stwierdzono brak zależności satysfakcji zawodowej z dążeniem do perfekcji. 

Zaobserwowano brak związku satysfakcji zawodowej ze skalą osobowości - zdolność do dy-

stansowania się. 
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Nie potwierdzono zależności pomiędzy satysfakcją z zawodu a tendencją do rezygnacji w sy-

tuacji porażki. 

 

Analizując zależności, wykazano związek pomiędzy satysfakcją zawodową a strategią rozwią-

zywania problemów. Satysfakcja z zawodu wzrasta wraz ze wzrostem strategii rozwiązywania 

problemów.  
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Wykazano również zależność satysfakcji z wewnętrznym spokojem i równowagą.  

Większa satysfakcja z zawodu  im większy wewnętrzny spokój i równowaga.  Stwierdzono 

związek pomiędzy satysfakcją z zawodu a poczuciem sukcesu w zawodzie. Wyższa satysfak-

cja z zawodu im wyższe poczucie sukcesu.  

 

Związek między satysfakcją zawodową a zadowoleniem z życia został wykazany. Większa 

satysfakcja z zawodu im większe zadowolenie z życia. 
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Wykazano zależność między satysfakcją zawodową a poczuciem wsparcia społecznego. 

Większa satysfakcja z zawodu im większe poczucie wsparcia społecznego. 

Reasumując, hipoteza 4.4, mówiąca, że istnieje związek pomiędzy satysfakcją zawodową a 

skalami osobowości została potwierdzona częściowo. 

 

*** 

 

 

Poddając dyskusji wszelkie wymiary sfer osobowości, bardzo optymistycznym jest 

wynik badania własnego, dotyczącego zaangażowania pracowników socjalnych. Okazało się, 

że przez cały czas wykonywania zawodu personel podnosi swoje kompetencje i doszkala się. 

Jest to grupa zawodowa, która dba o swój warsztat pracy, a zdobywana przez nich wiedza pod-

nosi ich poczucie kompetencji, pozwala jeszcze lepiej pracować z klientem, co daje efekty w 

polepszeniu jakości jego życia, a u badanych respondentów daje to poczucie dokonań osobi-

stych. Według definicji Maslach, nie dochodzi u większości z nich do trzeciego wymiaru wy-

palenia zawodowego, czyli poczucia braku satysfakcji zawodowej, co uzyskano również w wy-

nikach własnych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, iż zarówno wysokie zaangażowanie 

zawodowe, jak i wysoka odporność psychiczna i duża emocjonalność w stosunku do pracy, 

podnoszą poczucie i poziom satysfakcji zawodowej.  



183 
 

Na podstawie analizy statystycznej zebranego materiału badawczego oraz otrzymanych wyni-

ków badań, sformułowano następujące wnioski: 

1. Zależności pomiędzy zespołem wypalenia zawodowego a czynnikami socjodemograficz-

nymi są nieliczne. 

2. Wykazano silny związek ogólnego wskaźnika wypalenia zawodowego wraz z jego trzema 

obszarami z odczuciami indywidualnymi, interpersonalnymi oraz z czynnikami organiza-

cyjnymi. 

3. Wykazano współzależność pomiędzy wypaleniem zawodowym a właściwościami osobo-

wościowymi. Wyższy poziom wypalenia zawodowego stwierdzano u osób, które wyka-

zywały małe zaangażowanie zawodowe, niską odporność psychiczną i niski emocjonalny 

stosunek do pracy. 

Wyniki badań pozwalają na wysunięcie sugestii mających na celu zapobieganie wypaleniu 

zawodowemu już na etapie przygotowywania do pracownika pomocy społecznej, poprzez 

umieszczanie w programach nauczania treści o przyczynach wypalenia zawodowego, a w 

szczególności nabywanie kompetencji zaradczych i strategii radzenia sobie w sytuacjach trud-

nych związanych z pracą. 

 Reasumując wypalenie zawodowe to problem, który może nieść za sobą poważne 

skutki zdrowotne. Kryzys w pracy może mieć przenieść się na problemy w życiu rodzinnym, 

może stać się również koniecznością  zmiany miejsca pracy, a  nawet  zawodu. Niestety nie 

ma szybkich i prostych rozwiązań, jeśli chodzi o proces wypalenia zawodowego. Każde roz-

wiązanie powinno uwzględnić specyfikę pracy, sytuację domową, indywidualne predyspozy-

cje i preferencje jednostki, jak również angażować tych, którzy decydują o warunkach i roz-

wiązaniach organizacyjnych pracy. Zapobieganie procesowi wypalania się pracowników so-

cjalnych jest również problemem złożonym. Zastosowanie prostych jednokierunkowych roz-

wiązań nie przyniesie pożądanych efektów (Płotka, Golec, Cześnikiewicz, 2000). Aspekt pro-

filaktycznych działań musi być zatem wielokierunkowy i musi obejmować różne sfery życia 

człowieka oraz niewątpliwie, powinien opierać się na gruntownie przemyślanych i komplek-

sowych rozwiązaniach. Poza tym, konieczne jest również odpowiednie przygotowanie i do-

skonalenie zawodowe, połączone z opanowaniem niezbędnych kompetencji zaradczych oraz 

aktywno – pozytywnych strategii radzenie sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawo-

dowej. W owej profilaktyce można wykorzystywać między innymi: 

- edukację w zakresie radzenia sobie ze stresem np. treningi zwiększania odporności na stres, 

asertywności czy umiejętności interpersonalnych i społecznych  (Maslach, Schaufeli, Leiter, 
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2001); 

- czynne uczestnictwo w integracyjnych spotkaniach nieformalnych, mających na celu cho-

ciażby poprawę kontaktów interpersonalnych (Bartkowiak, 2002); 

- indywidualną weryfikacja celów, ustalenie priorytetów we własnej pracy, wyćwiczenie pew-

nego stopnia autonomii, co może przyczynić się do zapewnienia poczucia swobody w działa-

niu (Litzke, Schuh, 2007); 

- doskonalenie zawodowe (Tomaszewska, Cieśla, Czerniak, Dykowska,2008); 

- rozpowszechnianie wiedzy na temat przyczyn, objawów, skutków wypalenia   zawodowego   

(Tomaszewska, Cieśla, Czerniak, Dykowska, 2008) i sposobów zapobiegania oraz poprawa 

psychospołecznych warunków środowiska pracy (Borritz, 2006). 

 

Podsumowując można stwierdzić, że istnieje dziś  wiele propozycji psychoeduka-

cyjnych i terapeutycznych, mających na celu przeciwdziałanie pojawieniu się zespołu wypa-

lenia zawodowego, bądź pomoc w sytuacji, gdy zjawisko to już się pojawiło. Sposoby radze-

nia sobie z jego symptomami proponują zarówno praktycy, bazując na swoich doświadcze-

niach i obserwacjach, jak i teoretycy, opierając je na gruncie koncepcji teoretycznych. Należy 

podkreślić, że w sytuacji, gdy człowiek jest przeciążony nadmiarem obowiązków zawodo-

wych, tak jak w przypadku pracowników socjalnych, odczuwa zbyt dużą odpowiedzialność, 

nie otrzymuje niezbędnego wsparcia od współpracowników oraz jest niesprawiedliwie oce-

niany, to ulegają zakłóceniu jego relacje w pracy, wzrasta poziom stresu, osłabia się możli-

wość walki ze stresem, co w konsekwencji prowadzi do większego rozwoju zjawiska wypa-

lenia zawodowego w tej kategorii zawodowej niż wśród innych zawodów. 
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Zakończenie 

 

 

Badania nad wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych, szczególnie te pro-

wadzone pod koniec ubiegłego stulecia, nie wykazały jednoznacznie pełnoobjawowego ze-

społu wypalenia. Wynika z nich, że najliczniejszą grupę wypalonych pracowników socjalnych 

stanowili respondenci w wieku 30–39 lat, z co najmniej 15-letnim stażem pracy w charakterze 

pracownika socjalnego. Ponadto pracownicy socjalni, którzy obserwowali u siebie objawy 

wypalenia zawodowego, bardzo często deklarowali chęć zmiany pracy, a nawet zawodu.  

W ten kontekst teoretyczno-badawczy wpisuje się niniejsza praca doktorska, 

zatytułowana „Zespół wypalenia zawodowego jako współczesny problem społeczny 

pracowników socjalnych w kontekście pracy z rodziną”. Praca ma charakter teoretyczno-

empiryczny i składa się z pięciu rozdziałów, w których przeprowadzono szczegółowe analizy 

nad podstawowym problemem badawczym, zawartym w tytule dysertacji a sprowadzonym do 

pytania: „Jakie czynniki społeczne i cechy osobowe pracowników socjalnych i ich 

podopiecznych mają istotny wpływ na zjawisko wypalenia zawodowego?”. Przyjęta 

konceptualizacja badawcza pozwoliła rozwiązać ten problem i równocześnie wyznaczyć 

strukturę rozprawy. 

Pierwszy rozdział ma charakter teoretycznych analiz nad podstawowymi terminami, 

wokół których koncentrowały dalsze poszukiwania badawcze. Zwrócono w nim uwagę na hi-

storyczne postrzeganie pojęcia „wypalenie zawodowe” a także na różne ujęcia definicyjne tego 

zjawiska, różnorakie koncepcje stresu zawodowego oraz przyczyny powstawania i objawy „ze-

społu wypalenia zawodowego” a także na mechanizmy obronne w sytuacjach stresowych. W 

rozdziale drugim pracy skupiono uwagę na zespole wypalenia zawodowego wśród pracowni-

ków socjalnych w specyfice wykonywanego zawodu i uwarunkowaniach stresogennych oraz 

nad możliwościami przeciwdziałania temu zjawisku. W trzecim rozdziale, zatytułowanym 

„Konteksty pracy pracownika socjalnego z rodziną” wskazano na uprawnienia i obowiązki pra-

cownika socjalnego w świetle obowiązującego ustawodawstwa, umiejętności i trudności w 

pracy socjalnej oraz na role zawodowe, jakie często musi pełnić pracownik socjalny w profe-

sjonalnym wykonywaniu swojej pracy. Rozdział czwarty ma charakter metodologiczny i za-

mieszczono w nim informacje na temat celu i przedmiotu badań, podstawowy problem badaw-

czy i problematykę szczegółową, hipotez badawczych, metod i narzędzi badawczych oraz scha-

rakteryzowano w jego zawartości teren badawczy i badaną populację a także opisano zrealizo-

wane badania. W ostatnim, piątym rozdziale pracy przeprowadzono analizę i interpretację 
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wyników badań własnych. Zweryfikowano hipotezy badawcze oraz opisano zależności przy-

czynowo-skutkowe między „wypaleniem zawodowym” a niektórymi zmiennymi, typem za-

chowań i cechami osobowościowymi. W podsumowaniu analiz wyników badań własnych 

zmieszczono wnioski z przeprowadzonych badań. Całość pracy zamyka zakończenie, biblio-

grafia, spis tabel, wykresów, rycin (rysunków) i wykaz załączników, zawierający kwestionariu-

sze badawcze. 

Naukowcy od wielu lat pracują nad skutecznymi sposobami zapobiegania rozwojowi 

wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych. Jako propozycje działań oferuje się: 

szkolenia, treningi, budowanie sieci wsparcia, tworzenie instytucji superwizorów czy strategie 

profilaktyki wypalenia zawodowego. Istotne miejsce powinna zająć dobrze zaplanowana, pro-

fesjonalnie przygotowana i właściwie przeprowadzona oraz docierająca do każdego pracow-

nika socjalnego, profilaktyka wypalenia zawodowego. 

Autorka pracy ma świadomość, że jej praca nie wyczerpuje w pełni podjętego zagad-

nienia, nie mniej jednak ma też nadzieję, że zgromadzony, zanalizowany i zaprezentowany w 

niej materiał badawczy wzbogaci sposób patrzenia na wypalenie zawodowe pracowników so-

cjalnych w kontekście pracy z rodziną. 
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Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim objętych badaniem 

 

Lp  Powiat Typ Miejscowość Kod Ulica 

1 bieszczadzki GOPS CZARNA B. 38-710 Czarna 74/18 

2 bieszczadzki GOPS LUTOWISKA 38-713 Lutowiska 

14 

3 bieszczadzki MGOPS USTRZYKI 

DOLNE 

38-700 ul.Wyzwole-

nia 7 

4 brzozowski GOPS DOMARADZ 36-230 Domaradz 

345 

5 brzozowski GOPS DYDNIA 36-204 Dydnia 224 

6 brzozowski MOPS BRZOZÓW 36-200 ul. Mickiewi-

cza 33 

7 dębicki MOPS DĘBICA 39-200 ul. Akade-

micka12 

8 dębicki GOPS JODŁOWA 35-225 Jodłowa 1a 

9 jarosławski GOPS PRUCHNIK 37-560 ul. Rynek 1 

10 jarosławski MOPS RADYMNO 37-550 ul. Lwowska 

20 

11 jarosławski GOPS RADYMNO 37-550 ul. Lwowska 

38 

12 jasielski GOPS BRZYSKA 38-212 Brzyska 11a 

13 jasielski MOPS JASŁO 38-200 ul. Szkolna 

25 

14 jasielski GOPS KOŁACZYCE 38-213 Burmistrza 

Wiejow-

skiego 1 

15 jasielski GOPS SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 

317 

16 krośnieński GOPS IWONICZ-

ZDRÓJ 

38-440 Plac Dietla 2 

17 krośnieński GOPS KROŚCIENKO 

WYŻNE 

38-422 ul. Połu-

dniowa 9 

18 krośnieński GOPS RYMANÓW 38-480 ul. Dworska 

42 

19 leski GOPS BALIGRÓD 38-606 ul. Plac Wol-

ności 9 
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20 leski MGOPS LESKO 38-600 ul. Parkowa 1 

21 leski GOPS OLSZANICA 38-722 Olszanica 81 

22 leżajski GOPS KURYŁÓWKA 37-303 Kuryłówka 

114 

23 leżajski MGOPS NOWA SA-

RZYNA 

37-310 ul. Łukasie-

wicza 2 

24 lubaczowski GOPS HORYNIEC 

ZDRÓJ 

37-620 Ul. J III So-

bieskiego 2B 

25 łańcucki GOPS ŁAŃCUT 37-100 ul. Mickiewi-

cza 2a 

26 łańcucki GOPS ŻOŁYNIA 37-110  Rynek 22 

27 miejski Krosno MOPR KROSNO 38-400 ul. Piastow-

ska 58 

28 miejski Przemyśl MOPS PRZEMYŚL 37-700 ul. Leszczyń-

skiego 3 

29 miejski Tarno-

brzeg 

MOPR TARNOBRZEG 39-400 ul. Kopernika 

3 

30 niżański MOPS NISKO 37-400 ul. 3-go Maja 

10 

31 przemyski GOPS BIRCZA 37-740 ul. Parkowa 3 

32 ropczycko-sędzi-

szowski 

GOPS WIELOPOLE 

SKRZYŃSKIE 

39-110 Wielopole 

Skrz. 200 

33 rzeszowski MOPS RZESZÓW 35-025 ul. Jagielloń-

ska 26 

34 rzeszowski GOPS KAMIEŃ 36-053 Kamień 287 

35 rzeszowski MGOPS SOKOŁÓW 

MŁP 

36-050 ul. Rynek 10 

36 sanocki GOPS BESKO 38-524 ul. Podkar-

packa 5 

37 sanocki GOPS BUKOWSKO 38-505 Bukowsko 

290 

38 sanocki GOPS KOMAŃCZA 38-543 Komańcza 

166 

39 sanocki MOPS SANOK 38-500 ul. Zaułek 

Dobrego 

Wojaka 

Szwejka 4 

40 sanocki GOPS SANOK 38-500 ul. Ko-

ściuszki 23 



217 
 

41 sanocki MGOPS ZAGÓRZ 38-540 ul. Targowa 

5 

42 sanocki GOPS ZARSZYN 38-530 Bieszczadzka 

48 

43 stalowowolski GOPS PYSZNICA 37-403 ul. Wolnosci 

277 

44 stalowowolski MOPS STALOWA 

WOLA 

37-450 ul. Dmow-

skiego 1 

45 stalowowolski GOPS RADOMYŚL n. 

Sanem 

37-455 ul . Mickie-

wicza 25 

46 strzyżowski GOPS CZUDEC 38-120 ul. Starowiej-

ska1 

47 strzyżowski GOPS FRYSZTAK 38-130 ul. Ks.Bla-

jera 20 

48 strzyżowski MGOPS STRZYŻÓW 38-100 ul. Słowac-

kiego 8 

49 strzyżowski GOPS WIŚNIOWA 38-124 Niewodna 26 

50 tarnobrzeski MGOPS BARANÓW 

SAND. 

39-450 ul. Zamkowa 

24 

 

 


