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ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ A WYPALENIE ZAWODOWE 
NAUCZYCIELI. MEDIUJĄCA ROLA ORIENTACJI POZYTYWNEJ

WPROWADZENIE

Wyniki badań pokazują, że nauczyciele jako grupa zawodowa są w sposób szczególny 
narażeni na skutki przewlekłego stresu zawodowego (np. Ogińska-Bulik, 2006). Po-
czucie nadmiaru obowiązków, niepożądane zachowania uczniów, trudności we współ-
pracy z przełożonymi, niedostateczne wyposażenie sal lekcyjnych – to przykłady stre-
sorów w profesji nauczycielskiej (Sęk, 2004). Pedagog zaangażowany w swoją pracę 
może inspirować uczniów do rozwoju intelektualnego, psychicznego i moralnego, na-
tomiast wypalony – wręcz przeciwnie. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób eduka-
torzy mogą uniknąć wyjałowienia swoją profesją. Twórcy modelu wymagania w pra-
cy–zasoby – Demerouti, Bakker, Nachreiner i Schaufeli (2001) sądzą, że wymagania 
i trudy, jakie niesie ze sobą praca zawodowa, mogą być równoważone przez zasoby, 
które finalnie prowadzą do rozwoju zaangażowania i przeciwdziałają wypaleniu (mia-
nem „zasobów” można określić wszystko to, czego człowiek używa, aby efektywnie 
zmagać się ze stresem – Jelonkiewicz, Kosińska-Dec, 2004 – czyli np. poczucie spraw-
stwa, optymizm, filozofię czy wsparcie społeczne).

Model wymagania w pracy–zasoby znalazł potwierdzenie w badaniach realizowa-
nych w kilku europejskich krajach (Derbis, Baka, 2011), w tym także w Polsce (np. 
Baka, 2013). Może więc inspirować on badaczy do dalszych badań w obszarze psycho-
logii pracy i organizacji, a także w pokrewnych dyscyplinach.

Streszczenie: Celem badań było: (1) 
ustalenie zależności między zaangażowa-
niem w pracę, wypaleniem zawodowym 
i orientacją pozytywną; (2) sprawdzenie 
czy orientacja pozytywna mediuje związek 
między zaangażowaniem w pracę a wypa-
leniem zawodowym. Osobami badany-
mi byli nauczyciele (N = 106) klas I–VI 
szkół podstawowych i klas I–III szkół po-
nadpodstawowych. Zgodnie z przypusz-

czeniami zaangażowanie w pracę ujemnie 
koreluje z wypaleniem, a orientacja pozy-
tywna dodatnio wiąże się z zaangażowa-
niem i ujemnie z wypaleniem, a także me-
diuje związek między tymi zmiennymi.

Słowa kluczowe: zaangażowanie w pracę, 
wypalenie zawodowe, orientacja pozytyw-
na, mediacja.
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ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ

Zaangażowanie w pracę (work engagement) może być rozumiane na kilka sposobów 
(Macey, Schneider, 2008). Po pierwsze, można ujmować je jako stan psychologiczny 
związany z poczuciem energii, pochłonięcia, przywiązania, satysfakcji i entuzjazmu. 
Po drugie, zaangażowanie może być definiowane jako zachowanie, a mówiąc precy-
zyjniej – jako konstrukt związany z wykonaniem, np. podjęciem osobistej inicjatywy 
i włożeniem dodatkowego wysiłku, wyjściem poza przeciętność lub typowość (przy-
kładowo: według Kahna, 1990, zaangażowanie polega na wykorzystywaniu swoich 
możliwości do pełnienia ról organizacyjnych i  wyrażaniu siebie w  sposób fizyczny, 
poznawczy oraz emocjonalny podczas ich realizacji). Po trzecie, omawiany konstrukt 
może być ujmowany również jako dyspozycja (cecha), czyli skłonność do spostrzega-
nia i interpretowania świata w określony sposób. Po czwarte, zaangażowanie można 
rozumieć również jako kombinację tych ujęć, jak np. w propozycji Wellinsa i Concel-
mana (2005, s. 1, za: Macey, Schneider, 2008, s. 5), która określa zaangażowanie ja-
ko „połączenie zobowiązania, lojalności, wydajności i własności”. Macey i Schneider 
(2008) zauważają, że wspólne dla wielu definicji „zaangażowania” jest traktowanie go 
jako stanu pożądanego, który służy organizacji, sugeruje przywiązanie do niej oraz 
wiąże się z pasją, energią, satysfakcją i entuzjazmem.

Zaangażowanie w pracę może być również rozpatrywane w kontekście zagadnień 
związanych z tzw. wypaleniem zawodowym, gdzie ujmuje się je jako jego przeciwległy 
biegun (Baka, 2013). W ten sposób pojęcie zaangażowania rozumieją m.in. Maslach 
i Leiter (2008), których zdaniem jest to energetyczny stan włączenia się w działania, 
dający poczucie osobistego spełnienia, co przekłada się na zwiększenie poczucia zawo-
dowej skuteczności. Zaangażowani pracownicy, w przeciwieństwie do tych doświad-
czających wypalenia, mają poczucie energetycznego i  emocjonalnego związania się 
z zadaniami pracy i postrzegają siebie jako zdolnych do radzenia sobie z jej wymogami 
i trudami (Chirkowska-Smolak, 2012).

Z  kolei Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma i  Bakker (2002) traktują zaanga-
żowanie nie tyle jako antytezę wypalenia, ile osobny, komplementarny wobec niego 
wymiar. Ich zdaniem jest to pozytywny, dający poczucie satysfakcji stan umysłu od-
noszący się do pracy. Jest dłużej utrzymującym się stanem afektywno-poznawczym, 
który nie dotyczy jakiegoś określonego obiektu, zdarzenia, jednostki czy zachowa-
nia. Na zaangażowanie w tej koncepcji składają się następujące czynniki: wigor (vi-
gor), oddanie się pracy (dedication) oraz zaabsorbowanie (absorption). Wigor to: wysoki 
poziom energii i elastyczności podczas pracy, chęć podejmowania wysiłku i wytrwa-
łość – nawet w obliczu trudności. Oddanie się pracy jest definiowane przez tych auto-
rów jako: poczucie znaczenia pracy, entuzjazmu, inspiracji i dumy oraz ocena zdarzeń 
w kategoriach wyzwania. Z kolei zaabsorbowanie jest określane przez nich jako: pełna 
koncentracja na swojej pracy, całkowite przez nią pochłonięcie, szybki upływ czasu, 
a także trudności z oderwaniem się od swoich zajęć.

Zaangażowanie w koncepcji Schaufelego i współpracowników (2002), wraz z wy-
paleniem, odgrywa podstawową rolę w modelu wymagania w pracy–zasoby (Job De-
mands-Resources – JD-R, Demerouti i in., 2001). Model JD-R stanowi heurystyczną 
próbę wyjaśnienia rozwoju zaangażowania w pracę poprzez wzajemną interakcję wy-
magań i zasobów pracy (Bakker, Demerouti, Sanz-Vergel, 2014). Teoria ta sugeruje 
bowiem, że pomiędzy gromadzonymi zasobami a wymogami powinna istnieć równo-
waga. W sytuacji optymalnej, polegającej na zachowaniu gromadzonych zasobów lub 
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ich wzrostu może pojawić się zaangażowanie, natomiast w sytuacji przewagi wymo-
gów – wypalenie. W ujęciu tym zasobami są: autonomia, wsparcie społeczne, szan-
se rozwoju itp., a także właściwości samego pracownika, np. optymizm lub poczucie 
własnej skuteczności, natomiast wymogami: przeciążenie pracą, dysonans emocjonal-
ny, niestałość środowiska pracy itp. (Kulikowski, 2015; Szabowska-Walaszczyk, 2010).

Operacjonalizowaną zmienną będzie zaangażowanie rozumiane w perspektywie 
Schaufelego i jego zespołu (2002), czyli jako trójczynnikowy konstrukt obejmujący: 
wigor, oddanie i zaabsorbowanie.

WYPALENIE ZAWODOWE

Wypalenie zawodowe (occupational burnout) to stan fizycznego i emocjonalnego wy-
czerpania, spowodowany nadmiernymi zadaniami stawianymi przez fizyczne lub spo-
łeczne środowisko pracy (Freudenberger, 1974).

Według Maslach (1996, s. 724–725), która traktuje omawiane zjawisko jako prze-
ciwległy biegun zaangażowania w pracę, wypalenie zawodowe to „rodzaj długotrwa-
łej reakcji na chroniczny stres emocjonalny i interpersonalny związany z wykonywaną 
pracą”, której cechą charakterystyczną jest skoncentrowanie na ludziach. Zatem gru-
pami szczególnie narażonymi na wypalenie zawodowe, z racji obecności silnych do-
znań emocjonalnych związanych ze specyfiką środowiska ich profesji, są pracownicy: 
ochrony zdrowia, służb socjalnych (opieki społecznej), zdrowia psychicznego, wymia-
ru sprawiedliwości i edukacji (Maslach, 1996, 2010).

Schaufeli wraz ze swoim zespołem (2002), jak zostało to już zaznaczone, traktują 
wypalenie zawodowe i zaangażowanie jako dwa odseparowane, ale wzajemnie zależne 
od siebie konstrukty. Utrzymują, że trzem składowym zaangażowania, a więc: wigo-
rowi, oddaniu się pracy i pochłonięciu przez pracę odpowiadają kolejno trzy sympto-
my wypalenia zawodowego w postaci: wyczerpania, depersonalizacji i obniżonego po-
czucia osiągnięć osobistych.

Twórcy modelu wymagania–zasoby (Demerouti i in., 2001) podjęli się opracowa-
nia teoretycznych ram dla badań nad zjawiskiem wypalenia również w tych zawodach, 
które nie są związane bezpośrednio z kontaktami interpersonalnymi. W koncepcji tej 
na wypalenie zawodowe składają się: wyczerpanie (exhaustion) oraz brak zaangażowa-
nia (disengagement). Wyczerpanie jest rozpatrywane przez autorów modelu na pozio-
mach: poznawczym, emocjonalnym i fizycznym. Brak zaangażowania rozumieją oni 
jako brak zainteresowania pracą i postrzeganie jej jako mało znaczącej oraz zdystanso-
wanie wobec niej, współpracowników i klientów.

Dla autorów modelu JD-R punktem wyjścia było założenie, że każda profesja po-
siada specyficzne czynniki ryzyka, które, pod nieobecność wystarczających zasobów, 
mogą przyczyniać się do wypalenia zawodowego (Hreciński, 2016). Innymi słowy, 
jeżeli wymagania (czyli fizyczne, społeczne lub organizacyjne aspekty pracy, wyma-
gające od pracownika zaangażowania jego sił fizycznych i umysłowych oraz wiążące 
się z określonymi fizjologicznymi bądź psychologicznymi kosztami) w miejscu pracy 
są nadmiernie obciążające i stresogenne, a towarzyszy temu brak dostatecznych zaso-
bów (rozumianych jako fizyczne, społeczne lub organizacyjne elementy pracy, przy-
datne w  osiąganiu celów zawodowych i  zapewniające optymalne funkcjonowanie 
nawet w trudnych warunkach oraz stymulujące własny rozwój i zdobywanie kompe-
tencji), to może to prowadzić do wyczerpania i braku zaangażowania, czyli po prostu 
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do wypalenia zawodowego. W omawianym modelu do kategorii wymogów zaliczyć 
można np.: presję czasu, nieregularne godziny pracy, niesprzyjające warunki środowi-
skowe w miejscu pracy (hałas, niską temperaturę itp.) oraz emocjonalnie absorbujące 
kontakty z klientami. Jeżeli chodzi natomiast o zasoby, to można wśród nich wyróżnić 
czynniki związane z samą pracą (np. wynagrodzenie, możliwości rozwoju), czynniki 
interpersonalne (relacje ze współpracownikami, wsparcie w  miejscu pracy), a  także 
czynniki organizacyjne (np. klarowność ról zawodowych, uczestnictwo w podejmo-
waniu decyzji, poczucie autonomii).

W ramach tego opracowania operacjonalizowaną zmienną będzie wypalenie za-
wodowe rozumiane w perspektywie modelu JD-R.

ORIENTACJA POZYTYWNA

Orientacja pozytywna (positive orientation, POS) jest określana jako podstawowa pre-
dyspozycja do pozytywnego postrzegania życia, przyszłości i samego siebie (Alessan-
dri, Caprara, Tisak, 2012). Innymi słowy jest to „ogólna tendencja do odbierania do-
świadczeń życiowych z pozytywnym nastawieniem” (Sobol-Kwapińska, 2014, s. 77) 
albo po prostu pozytywny sposób myślenia (Łaguna, Oleś, Filipiuk, 2011).

Koncepcja orientacji pozytywnej została sformułowana dość niedawno przez wło-
skiego psychologa – Caprarę (2009) i  cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem, 
tym bardziej że, podobnie jak zaangażowanie w pracę, wpisuje się w popularny nurt 
psychologii pozytywnej (Łaguna i in., 2011; Sobol-Kwapińska, 2014). Propozycja Ca-
prary (2010) wyrastająca również na gruncie badań w obszarze psychologii osobowo-
ści, jawi się jako próba wyjścia poza model pięcioczynnikowy oraz próba integracji teo-
rii cech z teorią społeczno-poznawczą.

Idea orientacji pozytywnej wyrosła z uogólnienia wyników badań empirycznych, 
w  których zaobserwowano, że zmienne takie jak: samoocena, zadowolenie z  życia, 
a  także optymizm w sposób powtarzalny korelowały ze sobą i w rezultatach analiz 
czynnikowych tworzyły jeden czynnik (Łaguna i in., 2011). Pierwsza z tych zmien-
nych, czyli samoocena, jest ujmowana jako pozytywna lub negatywna postawa wobec 
Ja oraz globalna ocena i stopień akceptacji samego siebie (Harter, 1999; Rosenberg, 
1965). Zadowolenie z życia można określić jako generalną ocenę różnych obszarów 
i relacji nadających sens ludzkiej egzystencji (Diener, 1984). Natomiast optymizm to 
pogląd, wedle którego przyszłe wydarzenia osobiste i społeczne będą obfitować w do-
bre rzeczy, natomiast złe – zdarzą się rzadko (Scheier, Carver, Bridges, 2001). Jak 
wspomniano, przeprowadzone analizy czynnikowe pozwoliły na sformułowanie hi-
potezy, że u podłoża tych zmiennych istnieje wspólna latentna zmienna (Alessandri 
i in., 2012). Wyniki badań statystycznych wskazują bowiem, że orientacja pozytywna 
wyjaśnia więcej wariancji zmiennych zależnych, takich jak: pozytywne i negatywne 
stany afektywne, jakość relacji interpersonalnych i stan zdrowia niż samoocena, za-
dowolenie z życia i optymizm traktowane osobno (Caprara, Steca, Alessandri, Abela, 
McWhinnie, 2010).

Orientacja pozytywna jawi się zatem jako wielowymiarowy konstrukt wyższego 
rzędu integrujący w sobie trzy komponenty, które, w świetle literatury przedmiotu, 
wiążą się z dobrym samopoczuciem i sukcesem w wielu różnych dziedzinach ludzkie-
go funkcjonowania, takich jak: zdrowie, osiągnięcia w nauce czy wydajność w pracy 
(Alessandri i in., 2012). Od strony teoretycznej natomiast inspiracją do poszukiwania 
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omawianej koncepcji była próba określenia zmiennych, będących antytezą depresyj-
nej triady poznawczej Becka (1967), która obejmuje: negatywne przekonania o sobie, 
świecie i przyszłości. Pozytywna orientacja oznacza więc naturalną inklinację w kie-
runku korzystnej oceny samego siebie, wysokiej satysfakcji z życia i wysokiej oceny 
szans na realizację celów, która, przekładając się na zaangażowanie w dążenia życio-
we i wysoką ocenę jakości życia, jest w dużym stopniu odpowiedzialna za adaptacyj-
ne funkcjonowanie jednostki (Caprara, 2009; Caprara i in., 2012). W opinii Caprary 
(2009), która znajduje poparcie w empirii, jest ona wrodzoną, genetycznie uwarunko-
waną i względnie stałą właściwością osobowości (wiążącą się najsilniej z trzema nastę-
pującymi cechami modelu Wielkiej Piątki: dodatnio – z ekstrawersją i sumiennością 
oraz ujemnie – z neurotyzmem, Miciuk, Jankowski, Laskowska, Oleś, 2016), która 
czyni człowieka zdolnym do radzenia sobie w życiu pomimo porażek, przeciwności 
losu oraz perspektywy nieuchronnej śmierci (Caprara i in., 2012).

Orientację pozytywną określić możemy jako zasób osobowy, a być może nawet 
jako metazasób, czyli nadrzędny zasób optymalizujący działanie innych (Kaczma-
rek, 2006). Badacze opisują orientację pozytywną w kategoriach: potencjału umożli-
wiającego optymalne funkcjonowanie (Caprara, 2009), predyspozycji przyczyniającej 
się w znacznym stopniu do adaptacji i osiągnięć w różnych obszarach życia (Caprara, 
2009), jednej z cech osobistych, która jest elementem kapitału człowieka (Krysa, Ła-
guna, Kistelska, 2014) czy indywidualnego zasobu przystosowawczego (Alessandri, 
Borgogni, Schaufeli, Caprara, Consiglio, 2014).

Odnosząc się do założeń sformułowanych w ramach koncepcji JD-R można przy-
puszczać, że orientacja pozytywna, traktowana jako jeden z zasobów, może przyczy-
niać się do powstawania zaangażowania, a także, buforując negatywne oddziaływanie 
stresu – zmniejszać prawdopodobieństwo wypalenia się.

CELE BADAŃ I HIPOTEZY

Celem badań było, po pierwsze, ustalenie zależności między zaangażowaniem w pra-
cę, wypaleniem zawodowym i orientacją pozytywną nauczycieli różnych etapów edu-
kacyjnych. Po drugie – sprawdzenie, czy orientacja pozytywna będzie mediować zwią-
zek między zaangażowaniem w  pracę a  wypaleniem zawodowym. Pozwoliło to na 
dokonanie próby empirycznej weryfikacji teorii o buforującej roli zasobów w modelu 
JD-R.

Postawione hipotezy prezentują się następująco:

H1:  Zaangażowanie w pracę wiąże się ujemnie z wypaleniem zawodowym.
H2:  Zaangażowanie w pracę wiąże się dodatnio z orientacją pozytywną.
H3:  Orientacja pozytywna wiąże się ujemnie z wypaleniem zawodowym.
H4:  Orientacja pozytywna mediuje związek między zaangażowaniem w pracę a wy-

paleniem zawodowym.

Pierwszą hipotezę (H1) o ujemnym związku między zaangażowaniem w pracę a wy-
paleniem zawodowym wysunięto na podstawie wyników badań przeprowadzonych 
przez Schaufelego, Tarisa i  van Rhenena (2008), które dowiodły, że korelacja mię-
dzy zaangażowaniem a  wypaleniem wyniosła r = –0,65. Niemal identyczny wynik 
(r = –0,66, p < 0,001) uzyskał również Baka (2013).
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Drugą hipotezę (H2) o  dodatnim związku między zaangażowaniem w  pracę 
a orientacją pozytywną oparto o wyniki badań zespołu Alessandriego (2014), zgod-
nie z którymi korelacja między tymi dwoma zmiennymi wyniosła r = 0,51, p < 0,01.

Trzecia hipoteza (H3) dotyczyła ujemnego związku między orientacją pozytyw-
ną a wypaleniem. Założenie to oparto o wyniki badań, zgodnie z którymi wszystkie 
trzy składowe orientacji pozytywnej, a mianowicie: samoocena, zadowolenie z życia 
i optymizm, korelowały ujemnie z wypaleniem zawodowym. Przykładowo: Koeske 
i Kelly (1995) dowiedli ujemnego związku między samooceną a wypaleniem zawo-
dowym (r = –0,24, p < 0,05), natomiast Hayes i Weathington (2007) w badaniach 
menedżerów restauracji wykazali, że zarówno optymizm, jak i  zadowolenie z  ży-
cia korelowały negatywnie z wypaleniem (odpowiednio: r = –0,299, p < 0,01 oraz 
r = –0,258, p < 0,01).

Następnie oczekiwano, że orientacja pozytywna, jako metazasób osobowy, bę-
dzie mediować związek między zaangażowaniem w pracę a wypaleniem zawodowym 
(H4). Zgodnie z modelem JD-R optymalny poziom zasobów, jakimi może dyspono-
wać pracownik, pozwala mu na sprostanie trudnościom i wymogom pracy, co w efek-
cie może prowadzić do rozwoju zaangażowania i  znaczącej niwelacji ryzyka wystą-
pienia wypalenia zawodowego (Demerouti i in., 2001). Co ważne, model ten znalazł 
potwierdzenie w badaniach realizowanych w kilku europejskich krajach (Derbis, Ba-
ka, 2011), a w tym także w Polsce (np. Baka, 2013). Przypuszczenie o mediującej roli 
orientacji pozytywnej wyprowadzono pośrednio z analiz zespołu naukowego w skła-
dzie: Chang, Lu, Chyi, Hsu, Chan i Wang (2017), którzy dowiedli w wyniku badań 
z udziałem 300 studentów-sportowców, że – będące antytezą orientacji pozytywnej – 
cztery typy negatywnych przekonań, a mianowicie: poczucie osobistego nieprzystoso-
wania i chęć zmiany siebie, negatywny obraz samego siebie, rezygnacja i bezradność, 
a także negatywne oczekiwania częściowo mediowały związek między stresem życio-
wym a wypaleniem. Poza tym wyniki reanalizy dziewiętnastu badań nad twardością 
psychiczną, czyli metazasobu umożliwiającego – podobnie jak orientacja pozytywna 
– optymalne funkcjonowanie, wskazują, że efekt bezpośredni wpływu twardości na 
zdrowie i dobrostan pracy był zdecydowanie częściej dokumentowany niż efekt mode-
racyjny (Funk, 1992, za: Baka 2013).

METODA

Narzędzia badawcze

Do pomiaru zaangażowania w pracę (zmiennej wyjaśniającej) użyto kwestionariusza 
UWES (Ultrecht Work Engagement Scale) stworzonego przez zespół naukowy w skła-
dzie: Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma i  Bakker (2002). W  naszym kraju kwe-
stionariusz ten został zaadoptowany przez Szabowską-Walaszczyk, Zawadzką i Wojtaś 
(2011). Ma on siedemnaście pozycji mierzących trzy czynniki zaangażowania w pra-
cę – wigor, oddanie się pracy i pochłonięcie przez pracę. Odpowiedzi udziela się na 
siedmiostopniowej skali, gdzie 0 oznacza „nigdy”, a  6 – „każdego dnia”. W Polsce 
właściwości psychometryczne skali zostały opracowane na dwóch próbach, liczących 
odpowiednio 199 i 111 osób. Narzędzie to okazało się rzetelne (α = 0,94–0,95) i traf-
ne (potwierdzone związki z wartościami osobistymi, zadowoleniem z życia i postrze-
ganiem obecności zasobów w organizacji), chociaż uzyskane wyniki przemawiały za 
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przyjęciem jego jednoczynnikowej struktury (Szabowska-Walaszczyk i  in., 2011). 
W analizach prezentowanych w tym artykule wykorzystano globalny wskaźnik zaan-
gażowania w pracę, który wyniósł α = 0,92.

Pomiaru wypalenia zawodowego (zmiennej wyjaśnianej) dokonano za pomocą 
kwestionariusza OLBI (Oldenburg Burnout Inventory) opracowanego przez zespół ba-
dawczy w składzie: Demerouti, Bakker, Nachreiner i Schaufeli (2001), a w Polsce za-
adaptowany przez Bakę i Basińską (2016). Narzędzie to składa się z szesnastu pozycji 
mierzących dwa czynniki wypalenia zawodowego – wyczerpanie i brak zaangażowa-
nia w pracę, które łącznie dają zagregowany wskaźnik wypalenia. Na każdą z  tych 
podskal przypada po osiem pozycji. Odpowiedzi zaznacza się na czterostopniowej ska-
li, gdzie 1 oznacza „zgadzam się”, a 4 – „nie zgadzam się”. W Polsce właściwości psy-
chometryczne skali zostały opracowane na 3 niezależnych próbach, liczących łącznie 
2216 osób. Okazało się, że narzędzie to ma dwuczynnikową strukturę (wyczerpanie 
i zdystansowanie wobec pracy), wykazuje satysfakcjonującą spójność wewnętrzną (od-
powiednio: α = 0,73 i α = 0,69) i  stałość (odpowiednio: rtt = 0,73 i  rtt = 0,67) oraz 
spełnia kryteria trafności teoretycznej (Baka, Basińska, 2016). W analizach prezento-
wanych w tym artykule wykorzystano jedynie globalny wskaźnik wypalenia zawodo-
wego, który wyniósł α = 0,86.

Do pomiaru orientacji pozytywnej (zmiennej mediującej) zastosowano Ska-
lę Orientacji Pozytywnej (Positivity Scale) lub krócej – Skalę P (P-Scale), skonstru-
owaną w celu skrócenia, uproszczenia i agregacji pomiaru trzech zmiennych – za-
dowolenia z życia, samooceny i optymizmu, które łącznie składają się na orientację 
pozytywną (Caprara i  in., 2012). Do warunków polskich narzędzie to zostało za-
adoptowane przez Łagunę, Olesia i Filipiuk (2011). Składa się ono z ośmiu twierdzeń 
o charakterze diagnostycznym, które mierzą jeden wspólny wymiar. Odpowiedź jest 
udzielana na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam 
się”, a 5 – „zdecydowanie zgadzam się”. W Polsce właściwości psychometryczne ska-
li zostały opracowane na próbie 905 osób. Okazało się, że narzędzie to ma jedno-
czynnikową strukturę i wykazuje satysfakcjonującą spójność wewnętrzną (α = 0,77–
0,84), stałość (rtt = 0,84) oraz potwierdzoną trafność zbieżną (Łaguna i in., 2011). 
W analizach prezentowanych w tym artykule współczynnik rzetelności α Cronbacha 
dla Skali P wyniósł α = 0,82.

UCZESTNICY BADANIA

Badania na potrzeby tego opracowania prowadzono od kwietnia do czerwca 2017 r. 
w siedmiu szkołach znajdujących się na terenach województw: lubuskiego i opolskie-
go. Badania te miały charakter kwestionariuszowy i odbywały się na zasadach dobro-
wolności i anonimowości.

Osobami badanymi było 106 nauczycieli klas I–VI szkół podstawowych 
(n = 57; 53,77%) oraz I–III szkół ponadpodstawowych (n = 49; 46,23%). Zdecydo-
waną większość badanych stanowiły kobiety (n = 89; 83,96%). Wiek respondentów 
wahał się od 26 do 60 lat (M = 43,19; SD = 9,21). Wszyscy z respondentów posiada-
li wykształcenie wyższe (pomijając dwa przypadki braku danych; 1,89%). Staż pracy 
w zawodzie wahał się od 1 roku do 36 lat (M = 18,96; SD = 10,03). Na wypełnienie 
obowiązków zawodowych w szkole i w domu nauczyciele przeznaczali średnio ponad 
34 godziny tygodniowo (SD = 8,45).
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WYNIKI BADAŃ

W hipotezie pierwszej (H1) zakładano, że zaangażowanie w pracę będzie wiązać się 
ujemnie z wypaleniem zawodowym.

W badaniach prezentowanych w tym artykule korelacja między zaangażowaniem 
w  pracę a  wypaleniem zawodowym wyniosła r = –0,51; p < 0,001. Oznacza to, że 
pierwsza z postawionych hipotez (H1) się potwierdziła.

Związek ten jest dość wysoki, chociaż w  badaniach Baki (2013) wyniósł on 
r = –0,66, p < 0,001.

W hipotezie drugiej (H2) zakładano, że zaangażowanie w pracę będzie wiązać się 
dodatnio z orientacją pozytywną.

Analiza statystyczna wykazała, że korelacja między zaangażowaniem w  pracę 
a orientacją pozytywną wyniosła r = 0,37; p < 0,001, co oznacza, że druga z postawio-
nych hipotez (H2) również się potwierdziła.

Siła tego związku jest przeciętna. Dla porównania: w badaniach Alessandriego 
i jego współpracowników (2014) korelacja między zaangażowaniem w pracę a orienta-
cją pozytywną wyniosła r = 0,51, p < 0,01.

W hipotezie trzeciej (H3) zakładano, że orientacja pozytywna będzie wiązać się 
dodatnio z wypaleniem zawodowym.

W tym opracowaniu związek między orientacją pozytywną a wypaleniem zawo-
dowym wyniósł r = –0,52; p < 0,001, co oznacza, że trzecia hipoteza (H3) także zna-
lazła potwierdzenie. Wartość tej korelacji jest najwyższa spośród wszystkich uzyska-
nych w tych badaniach.

Tabela 1 zawiera wyniki średnich, odchyleń standardowych oraz współczynni-
ki istotności r-Pearsona zmiennych: zaangażowanie w  pracę, wypalenie zawodowe 
i orientacja pozytywna (H1, H2 i H3).

TABELA 1 
Macierz korelacji zmiennych: wyjaśniającej, wyjaśnianej i mediującej

M SD 1 2 3

Zmienna wyjaśniająca
1. Zaangażowanie w pracę 4,57 0,79 – –0,51*** 0,37***
Zmienna wyjaśniana
2. Wypalenie zawodowe 2,09 0,51 –0,51*** – –0,52***
Zmienna mediująca
3. Orientacja pozytywna 30,32 4,90 0,37*** –0,52*** –

*** p < 0,001
Źródło: badania własne.

W hipotezie czwartej (H4) zakładano, że orientacja pozytywna będzie pełnić me-
diacyjną rolę w związku między zaangażowaniem w pracę a wypaleniem zawodowym.

Należy zauważyć, że jeżeli efekt moderacji odnosi się bardziej do warunków, w ja-
kich zmienna wyjaśniająca oddziałuje na zmienną wyjaśnianą i odpowiada na pyta-
nie, kiedy to oddziaływanie występuje, to efekt mediacji dotyczy mechanizmów, ja-
kie za nim stoją i odpowiada na pytanie, w jaki sposób to oddziaływanie się odbywa 
(Baka, 2013).
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W celu weryfikacji tej hipotezy (H4) posłużono się procedurą wnioskowania sta-
tystycznego zaproponowaną przez Barona i Kenny’ego (1986). Stanowi ona czteroeta-
powy sposób testowania mediacji z zastosowaniem analiz regresji. W kroku pierwszym 
należy sprawdzić, czy zmienna niezależna (X) jest predyktorem zmiennej zależnej (Y) 
(ścieżka c). W kroku drugim należy zweryfikować, czy zmienna niezależna (X) jest 
predyktorem mediatora (M) (ścieżka a). W kroku trzecim należy sprawdzić, czy me-
diator (M) jest predyktorem zmiennej zależnej (Y) przy kontroli zmiennej niezależnej 
(ścieżka b). W kroku czwartym natomiast należy sprawdzić, czy zmienna niezależna 
(X) jest predyktorem zmiennej zależnej (Y) przy kontroli mediatora (M) (ścieżka c’). 
Aby mówić o  efekcie mediacji, powinny zostać spełnione warunki istotności staty-
stycznej wartości β ścieżek a i b, a także powinna wystąpić sytuacja, w której wartość 
β ścieżki c jest większa niż ścieżki c’. Autorzy zaznaczają również, że jeżeli wartość β 
zmiennej zależnej przy kontroli mediatora jest bliska lub równa zeru, wówczas wska-
zuje to na oddziaływanie pojedynczego, dominującego mediatora, a jeśli nie – świad-
czy to o oddziaływaniu wielu czynników pośredniczących (co jest bliższe rzeczywi-
stości, gdyż większość psychologów (również społecznych) przy wyjaśnianiu danych 
zjawisk, zwraca uwagę na mnogość ich przyczyn). Dodatkowo efekt mediacji można 
sprawdzić za pomocą testu Sobela.

Wyniki przeprowadzonych analiz obrazuje tabela 2.

TABELA 2 
Współczynniki regresji β w modelu wpływu zaangażowania w pracę na wypalenie zawodowe przy udziale 

orientacji pozytywnej jako mediatora

X – Zaangażowanie w pracę
Y – Wypalenie zawodowe
M – Orientacja pozytywna

β

Ścieżki mediacji
X → Y (c) –0,51***
X → M (a) 0,37***

M(X) → Y (b) –0,38***
X(M) → Y (c’) –0,37***
Test Sobela z = –3,06**

**p < 0,01; *** p < 0,001
Źródło: badania własne.

Z obliczeń wynika, że wszystkie z analizowanych ścieżek, jak i wynik testu Sobe-
la, są statystycznie istotne. Oznacza to, że związek zaangażowania w pracę i wypalenia 
zawodowego jest mediowany przez orientację pozytywną. Zatem czwarta z postawio-
nych hipotez (H4) także się potwierdziła. Jak widać, model JD-R (Demerouti i in., 
2001) po raz kolejny (wcześniej – np. Baka, 2013) znajduje zastosowanie w warunkach 
polskiego rynku pracy.

Zwracając jednak uwagę na wartość β ścieżki c’ można stwierdzić, że w tym przypad-
ku mamy do czynienia z mediacją częściową. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe wartości 
siły efektu analizy regresji wielorakiej ścieżki c’, to otrzymany model (F(2,103) = 32,47; 
p < 0,001, t(2,103) = 15,17; p < 0,001) wyjaśnił około 39% otrzymanej wariancji zmien-
nej niezależnej (R2 = 0,39), czyli o 13% więcej niż w przypadku ścieżki c (R2 = 0,26).
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Rycina 1 przedstawia graficzną ilustrację uzyskanych efektów mediacyjnych.

RYSUNEK 1. Orientacja pozytywna jako mediator związku zaangażowania w pracę i wypalenia 
zawodowego

Źródło: badania własne.

DYSKUSJA I WNIOSKI

Nadrzędnym celem przeprowadzonych badań była próba empirycznej weryfikacji teo-
rii o buforującej roli zasobów w modelu wymagania w pracy-zasoby (JD-R) (Deme-
routi i  in., 2001) w  grupie nauczycieli klas I–VI szkół podstawowych i  klas I–III 
szkół ponadpodstawowych. W  badaniach ustalono zależności między zaangażowa-
niem w pracę, wypaleniem zawodowym i orientacją pozytywną. Sprawdzono też, czy 
orientacja pozytywna mediuje związek między zaangażowaniem w pracę a wypale-
niem zawodowym.

Uzyskane wyniki potwierdziły wszystkie postawione hipotezy. Okazało się bo-
wiem, że zaangażowanie w pracę wiąże się ujemnie z wypaleniem zawodowym (H1), 
co zgadza się z  rezultatami wcześniejszych badań (np.  Baka, 2013; Schaufeli i  in., 
2008). Z orientacją pozytywną natomiast zaangażowanie wiąże się dodatnio (H2), co 
jest zbieżne z efektami badań Alessandriego i jego współpracowników (2014). Okaza-
ło się również, że orientacja pozytywna koreluje ujemnie z wypaleniem zawodowym 
(H3), na co wskazywały np. badania Koeskego i  Kelly’ego (1995), które dowiodły 
ujemnego związku między samooceną a wypaleniem zawodowym. Z kolei badania 
Hayesa i Weathingtona (2007) wykazały, że zarówno optymizm, jak i zadowolenie 
z życia korelują negatywnie z wypaleniem.

Przeprowadzone analizy statystyczne potwierdziły także mediującą rolę orientacji 
pozytywnej w związku między zaangażowaniem w pracę a wypaleniem (H4). Jest to 
ważną informacją z kilku powodów. Po pierwsze, stanowi to empiryczne wsparcie dla 
modelu JD-R (także w warunkach polskich), który sugeruje, że odpowiednie zasoby, 
jakimi dysponuje pracownik pozwalają mu na sprostanie wymaganiom i trudnościom 
pracy, co przekłada się na rozwój zaangażowania i niwelację ryzyka wystąpienia wypa-
lenia zawodowego (Demerouti i in., 2001). Po drugie, jak zauważa Wojciszke (2009), 
znalezienie mediatora jakiejś zależności jest równoznaczne ze znalezieniem odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego ona występuje. W prezentowanych tu badaniach mamy jednak 
do czynienia z mediacją częściową, co wskazuje na to, że orientacja pozytywna nie jest 
jedynym pośrednikiem relacji między zaangażowaniem w pracę a wypaleniem, a pyta-
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nie o pozostałe mediatory pozostaje otwartym. Wracając jednak do sedna sprawy, me-
diująca rola orientacji pozytywnej w związku między zaangażowaniem w pracę a wy-
paleniem nie powinna być szczególnie zaskakująca, jeżeli za punkt wyjścia weźmie 
się pod uwagę teorię depresyjnej triady poznawczej Becka (1967). Wówczas bowiem, 
uznając orientację pozytywną za antytezę tej triady (wysoka samoocena, zadowolenie 
z życia i optymizm vs negatywne przekonania o sobie, świecie i przyszłości) a wypale-
nie zawodowe za wariant zaburzenia depresyjnego (np. Bianchi, Schonfeld, Laurent, 
2015), nietrudno dojść do wniosku, że orientacja pozytywna może jawić się jako sku-
teczny środek chroniący przed tą – jak to określili Maslach i Leiter (2011) – „chorobą 
duszy”. Po trzecie, zwiększanie poziomu samooceny, satysfakcji życiowej i optymizmu 
(składowych orientacji pozytywnej) można więc uznać za istotny czynnik, zarówno 
w prewencji, jak i w terapii wypalenia zawodowego. Rozwijaniu i wzmacnianiu orien-
tacji pozytywnej może służyć terapia poznawczo-behawioralna, której skuteczność 
w leczeniu różnych zaburzeń (w tym: depresyjnych i lękowych) została naukowo udo-
wodniona (Roth, Fonagy, 2004, za: Briers, 2011). Istnieje więc duża szansa na to, że 
ten rodzaj terapii (i/lub różnego rodzaju szkolenia czy warsztaty, wykorzystujące jej 
założenia, metody i techniki) okaże się pomocny w zwiększaniu wydajności zawodo-
wej, czerpaniu z pracy prawdziwej radości i satysfakcji, przypisywaniu jej istotnej roli 
w życiu oraz zapobieganiu poczucia wyczerpania emocjonalnego.

Przeprowadzone badania nie są wolne od pewnych ograniczeń, które osłabiają ich 
trafność zewnętrzną i nakazują pewną dozę ostrożności w  interpretacji uzyskanych 
wyników. Jednym z nich jest stosunkowo niewielka grupa badana licząca 106 osób. 
Drugim jest nierównomierny rozkład próby badanej ze względu na płeć. Jak wiado-
mo, profesja nauczycielska jest zdominowana przez kobiety, dlatego uzyskane wyni-
ki nie powinny być generalizowane na populację męską. Zarzutem wysuwanym pod 
adresem prezentowanych tu badań może być również ograniczenie się wyłącznie do 
eksploracji dwóch typów szkół – podstawowych i ponadpodstawowych. Również nie-
losowy dobór próby badanej wskazuje, aby z ostrożnością podchodzić do uzyskanych 
wyników. Poza tym w badaniach posłużono się jedynie narzędziami samoopisowymi, 
które, zdaniem autora artykułu, mogą stwarzać przynajmniej dwa rodzaje problemów. 
Po pierwsze, respondenci mogą łatwo zorientować się co do celu badania i nie zechcieć 
podawać prawdziwych informacji na swój temat (np. z powodu wstydu). U badanych 
mogą pojawić się tendencje autoprezentacyjne, w wyniku czego będą przedstawiać się 
oni w lepszym świetle (przyznanie się do bycia wypalonym, nawet przed samym sobą, 
może być trudne, gdyż rodzi poczucie osobistej porażki i nieprzydatności do zawodu). 
Niektórzy z badanych nauczycieli, obawiając się ewentualności wglądu przez dyrekto-
ra szkoły do wypełnionych przez nich kwestionariuszy (nawet pomimo anonimowego 
charakteru zbierania danych), mogli udzielać nie do końca szczerych odpowiedzi. Po-
za tym rozdane kwestionariusze mogły zostać w większości wypełnione przez nauczy-
cieli zmotywowanych do swojej pracy (i chętnych do udzielenia pomocy), a pomijane 
przez tych wykazujących symptomy wypalenia zawodowego (z badań bowiem wyłonił 
się obraz nauczycieli o wyższym poziomie zaangażowania niż wypalenia). Po drugie, 
należy pamiętać, że uzyskane w tych badaniach odpowiedzi mają charakter subiek-
tywny, a jak utrzymują Nisbett i Wilson (1977) – umiejętności introspektywne ludzi 
są mocno ograniczone, gdyż zasadniczo nie potrafią oni adekwatnie opisywać swoich 
stanów i procesów psychicznych.

Należy również podkreślić, że analizy statystyczne były dokonywane na podsta-
wie wyników badań przekrojowych, a nie podłużnych czy zbieranych w modelu eks-
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perymentalnym. Baka (2013) wskazuje na to, że zarówno zaangażowanie w pracę, jak 
i wypalenie zawodowe są procesami dynamicznymi, które rozwijają się na skutek dłu-
gofalowych oddziaływań, dlatego uchwycenie dynamiki ich rozwoju i wzajemnych 
wpływów dają jedynie badania podłużne, które z punktu widzenia tematyki tego ar-
tykułu byłyby bardziej wskazane.
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WORK ENGAGEMENT AND OCCUPATIONAL BURNOUT OF 
TEACHERS. THE MEDIATING ROLE OF POSITIVE ORIENTATION

Abstract: The aim of this study was: (1) 
to examine the relationship between work 
engagement, occupational burnout and 
positive orientation; (2) to investigate 
whether positive orientation mediates the 
relationship between work engagement 
and burnout. The study participants were 
teachers (N = 106) of grades 1–6 of pri-
mary schools and grades 1–3 of junior 
high school. As  assumed, work engage-

ment negatively correlated with burnout. 
Positive orientation was positively associ-
ated with engagement and negatively as-
sociated with burnout. It also mediated 
the relationship between engagement and 
burnout.

Keywords: work engagement, occupa-
tional burnout, positive orientation, me-
diation.




