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Streszczenie

Artykul poSwiqcony jest problemowi uplywu zawodu nauczyciela na osobowoSc, jego samopoczucie

psychologiczne oraz stan zdrowia zawodowego. Przedstawiono analizp skutk6w negatywnego lvplywu

dzialalno6ci pedagogicznej, naruszaj4cych harmonijny rozw6j osobowoSci nauczyciela (destrukcje zawo'

dowe, deformacje zawodow€, wypalanie zawodowe), sposoby ich zapobiegania i usuwania.

THE INFLI"IENCE OF PROFESSION ON TEACHER'S HEALTH

Summary

The article deals with the influence of teacher's profession on teacher's personality, his psychological

state and professional health. The author analyses consequenses ofnegative influence ofteaching activity

that violate harmonious development of a teacher's personality (professional destructions, professional

deformation, professional bumout), ways oftheir prevention and cure.

Aktualno5d badania

Jak powszechnie wiadomo, dzialalnoSi pedagogiczna wymaga posiadania przez nauczyciela

pewnego poziomu rozwoju psychologicznego i psychofizjologicznego, co zapewnia jej po-

my5lnosd i dobrqjakoS6. Z innej za5 strony, warunki dzialalno6ci, sama dzialalnoSi zawodo-

wa ijej istota ma znaczny wplyw na stan psychofizjologiczny i zdrowie nauczyciela, nawet

je6lijego indywidualne wlaSciwoSci se zgodne z wymaganiami dzialalnoSci pedagogicznej.

Za przyczyng niskich wskaznik6w zdrowia nauczyciela najczg6ciej sQ uwazane wla6ciwo6ci

jego pracy zawodowej. S4 one z reguly odzwierciedleniem og6lnych wad organizacji i wa'

runkach pracy, co negatywnie wptywa na jej efektywnoSi.

Badania dzialalnoSci pedagogicznej wskazujq na jej wysokie natQzenie emocjonalne i po-

tencjaln4 afektogennosi (S. werszlowskyj, N. Kulmina, A. Markowa, L. Mitina, w. sla-
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stionin, M. Smirnow, O. Szczerbakow, W. Jakunin i inni). Wysokie natg2enie emocjonalne

jest uwarunkowane wystgpowaniem duzej iloSci czynnik6w stresowych - czynnik6w, kt6re sq

stale obecne w pracy nauczyciela i wptywaj4 na jego samopoczucie, zdolno5i do pracy i ja-

ko56 dzialalno6ci zawodowej. Wedlug danych Swiatowej Organizacji Zdrowia stresogennoSi

dzialalnoSci pedagogicznej wynosi 6,2 stopnia (w l0-stopniowej skali). Na liScie najbardziej

stresuj4cych zaw/d6w Amerykariskiego Insty4utu Badah nad Stresem pierwsze miejsca zaj-

mujqnauczyciele starszych klas, policjanci i g6rnicy.

Analiza nfinowsrych badafi i publikacji

Psychopedagogika dysponuje szeregiem badafi, poSwigconych wykryciu i analizie czynnik6w

ryzyka o podloZu zawodowym, wplywajqcych na pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycz-

nego nauczycieli (O. Wasyliew, O. Dubnowa, O. Koczerha, S. Krywcowa, H. Mitin, A. Najn,

H. Sjerikow, M. Smimow, L. Szeweliowa, M. Fedorcewa i inni). W dzialalno6ci pedagogicz-

nej, obok og6lnych czynnik6w ryzyka dla zdrowia pracownik6w umyslowych (np. napiEcie

nerwowo-emocjonalne, przeciqhenia informacyjne, hipokinezja) wystgpuj4 r6wniez i specy-

ficzne czynniki ryzyka takie jak: znaczne obciqzenie glosowe przy wykonywaniu obowi4z-

k6w zawodowych; statyczne obciqzenie, przewa2ajqce w trakcie dzialalnoSci zawodowej, du-

2a iloSi pracy wzrokowej, zakl6cenie okres6w pracy i odpoczynku, itp. M. Smirnow wymie-

nia inne cechy zawodu pedagoga, kt6re przejawiaj4 siq w stanie jego zdrowia: praca pedagoga

to zajgcie zar6wno umyslowe jak i fizyczne, zawierajqce w sobie elementy dzialalnoSci tw6r-

czej, organizatorskiej i badawczej, kt6r4 determinujq r6wniez takie cechy jak: wystgpowanie

Scistych kontakt6w migdzyludzkich, duLa iloS6 syuacji stresowych, wysokie napigcie ner-

wowo-emocjonalne, okresowa koniecznoSi wykonania zaplanowanego zakresu pracy w su-

rowo okreSlonym terminie, ponoszenie szczeg6lnej odpowiedzialno5ci przed swoimi ucznia-

mi i kolegami; koniecznoSi podejmowania szybkich decyzji; znaczna mobilizacja funkcji

anal izator6w, uwagi, pamiEci r.

JeSli do wyszczeg6lnionych wla6ciwoSci zawodu pedagoga, negatywnie wptywajqcych

na osobowo6i nauczyciela, dodad wlaSciwe czynniki psychologiczne, to wszystkie te czynniki

razem mogq miei destruktywny wptyw na pracQ navazyciela, wywolai deformacje jego oso-

bowoSci i pogorszenie zdrowia zawodowego. WSr6d negatywnych skutk6w wplywu czynni-

k6w o podlo2u zawodowym na osobowoSi nauczyciela, kt6re przejawiaj4 sig na jego zdrowiu

zawodowym, naukowcy wymieniajq nastgpujqce: zawodowo uwarunkowane destrukcje oso-

' Cr*rupuou H.K. PyronoacrBo rro 3aopoBbec6eperarouefi fleaarorr{Ke. TexHolornu :aoponr,es6epe-

rarcuero o6pa:onaune / H.K. Crrl.rpHon. - M.: APKTH, 2008. - 288 c.
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bowoSci (A. Markowa, E. Symaniuk, l. Szczerbo); zawodowo uwarunkowane deformacje

osobowoSci (S. Beznosow , E. Zejer, O. Polakowa, J. Rohow, O. Jurczenko); rozw6j osobi-

stych dysharmonii nauczyciela (J. Donczenko, l-. Mitina, N. Sawczuk, T. Tytarenko,

W. Semychenko, A. Milts); stres zawodowy (O. Baranow, H. Zajczykowa, W. Kaloszyn,

l-. Karamuszka, S. Maksymenko, O. Markowei, W. Pawlenko, N. Samoukina); ksztattowanie

sig symptom6w wypalania emocjonalnego (W. Bohusz, W. Bojko, N. Wodopianowa,

S. D2ekson, K. Maslacz, W. Orel, T. Ronhin6ka, O. Rukawisznikow, N. Starczenkowa,

T. Formaniuk); obni2enie wydajnoSci pracy, zdolno5ci do pracy, choroby zawodowe

(N. Wodopianowa, A. Markowa, L. Mitina, W. Rozow). Dlatego problemy wplywu zawodu

na osorbowoSi nauczyciela, stan jego zdrowia wymagajq dokladniejszego zbadania.

eele badafi

Celem badari jest przedstawienie wlaSciwoSci dzialalnoSci pedagogicznej jak okrerilnik6w

zdrowia zawodowego nauczyciela, dokonanie kompleksowej analizy skutk6w negatywnego

wptywu zawodu nauczyciela, prowadzqcych do zaburzeh harmonijnego rozwoju osobowoSci

pedagoga (destrukcji zawodowych, deformacji zawodowych, wypalania zawodowego).

Rozwinigcie

Problem wptywu dzialalnoSci pedagogicznej na zdrowie nauczyciela jest przejawem bardziej

og6lnego problemu wsp6lzale2noSci osobowo6ci i zawodu. Wsp6lzale2no66 miqdzy osobo-

woSci4 a zawodem moze byi r6zna. Analiza publikacji psychologiczno-pedagogicznych

Swiadczy o wystgpowaniu dw6ch podejSi do zrozumienia wsp6ldzialania osobowoSci i zawo-

du. Przedstawiciele pierwszego podejScia (F. Parson, E. Row, D. Holland i in.) uwa2aj4 2e

osobowoSd profesjonalisty jest mu odbierana przez zaw6d. Przy czym uwaga naukowc6w

skupia sig na rezultatywnej stronie rozwoju osobowo6ci profesjonalisty. Wedlug hipotezy

wyj6ciowej, ka2dy czlowiek jest pneznaczony do wykonywania pewnego rodzaju dzialalno-

Sci. Przedstawiciele tego kierunku gl6wn4 uwagE akcentujq na zdolnoSci przystosowania

i adaptacji osobowoSci do wymagari zawodu, na,,wyr6wnywaniu do pewnego wyznaczonego

wzorcd', na ksztattowaniu cech i wla6ciwo6ci o znaczeniu zawodowym. Gl6wne orientacje

Zyciowe, kt6re uksztaltowaty sig w czlowieku do chwili wyboru zawodu, w trakcie p62niej-

szego rozwoju pozostaj4 niezmienne.

Drugie podejScie do wsp6ldzialania osobowoSci i zawodu profesjonalisty (K. Abulcha-

nowa-Slaw5ka, B. Ananjew, J. Borysowa, J. Klimow, tr-. Kolesnykow, T. Kudriawcew,
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J. Powarenkow, O. Rukawisznikow, D. Sjuper, W. Szadrikow i in.) jest zbudowane na zalo'

2eniu, 2e zaw6d jest wybierany w oparciu o pewne jako6ci i orientacje osobowo6ci, lecz jed-

noczeSnie ka2dy zaw6d odciska specyficzne piptno na statusie psychicznym czlowieka,

wptywa nazmiany osobowoSci podczas rozwoju zawodowego.

Przeprowadzono wiele badah z zakresu psychopedagogiki, Swiadczqcych o pozytywnym

wptywie dzialalnoSci zawodowej na osobowo6i (J. Borysowa, W. Dru2inin, W. Orel,

J. Powarenkow, A. Rukawisznikow, I. Synycia, W. Szczadrikow, l-. Urwancew i inni). Pozy-

tywny wptyw zawodu na osobowoSi nauczyciela przejawia sig w ksztaltowaniu SwiadomoSci

zawodowej, pedagogicznego ukierunkowania, pedagogicznego mySlenia, w rozwoju zawo-

dowo waZnych cech, opanowaniu pedagogicznego doSwiadczenia itp.

Jednak wptyw zawodu na osobowoSC mo2e byi wyra2ony nie tylko w poprawie zdolno-

Sci adaptacji osobowoSci do wymagari zawodu, ale i w niekt6rych negatywnych przejawach

osobowo6ci, takich jak gwaltowne zaostrzenie cech osobowo6ci, ,,zgrubienia" i wyekspono-

wania stereotyp6w zachowania, mySlenia, kontakt6w migdzfludzkich, prowadz4cych do

wprowadzenia pewnych utrudnieri do wsp6ldzialania z innyml ludZmi i wywoluj4cych za-

chowanie nieadekwatne do sytuacji. Brak mo2liwoSci uniknipdia negatywnego wplywu za-

wodu na nauczyciela podkreSlal I. Szczerbo: ,,W szkole zakorzinilo sig przekonanie, wskutek

kt6rego rozw6j zawodowy profesjonalisty postrzegamy wylqdzniejako wzrost, udoskonale-

nie, czyli ze znakiem plus. Jednak wektor tego procesu posiada r6wnie2 drugi koniec - sklon-

noSi do ujemnych znaczeh i rujnacji, deformacji"2.

Negatywny wptyw zawodu na osobowoSi nauczyciela, stan jego zdrowia moZna przed-

stawid w spos6b schematyczny, jak zostalo to przedstawione na rysunku L

t ll-l"p6o H.H. flpoQeccuoHarrbHar aecrpyKqnr 1^rurenr: qro c seft aelarr? / I4.H. U{ep6o // HapoaHoe
o6pasonaHne. - 2005. - Ns 5.- C. 82-86.



Pogorszenie zdrowia, w tym r6wnie2 zawodowego

Choroby za-
wodowe

Dysharmonia osobowo6ci,
destrukcje zawodowe, de-

Nauczyciel
jako osobo-

wo56

Nauczyciel
jako podmiot
dzialalnoSci

Czynniki stresogenne dzialalnoSci pedagogicznej

Rys. I Wplyw zawodu na osobowo5d naucryciela

W literaturze naukowej nie ma jednolitego podejScia do rozumienia treSci deformacji

zawodowych, wyraZnego rozgraniczenia deformacji zawodowych i destrukcji osobowosci

pedagoga. Liczba badari w tej dziedzinie jest niewystarczajqca. W ostatnim czasie pojawia sig

w ie le prac, dotycz4cych prob lem u,,wypalan ia zawodowego" nauczy ciela.

Destrukcje zawodowe sq przez E. Zejera rozpatrywane: jak naruszenie przyswajalnych

sposob6w dzialalnoSci; rujnacja sformowanych cech; pojawienie sig stereotyp6w zawodowe-

go zachowaniaibarieyp{ychologicznych przy opanowaniu nowych technologii zawodowych,

nowej specjalizy"{; zmiana struktury osobowoSci przy przejSciu od jednej fazy ksztaltowania

zawodowegodo innej3.

A. Markowa wskazuje nastgpuj4ce tendencje destrukcji zawodowych: dezintegraciaroz-

woju zawodowego, rozpad Swiadomo5ci zawodowej; znieksztalcenie rozwoju zawodowego,

pojawienie sig negatywnych cech, odchyleri od socjalnych i indywidualnych norm rozwoju

zawodowego; niska mobilnoSi zawodowa, nieumiejgtnoSi przystosowania sig do nowych wa-

runk6w pracy i dezadaptacja: oslabienie zdolnoSci zawodowych, mySlenia zawodowego ip.;

op6Znienie, spowolnienie rozwoju zawodowego w por6wnaniu z normami wiekowymi i spo-

lecznymi; niedostosowanie poszczeg6lnych ogniw rozwoju zawodowego, jedna dziedzina

,,wybiega naprz6d, inna pozostaje w tyle"; pojawienie sig deformacji zawodowych osobowo-

Sci (np. wyczerpanie emocjonalne, wypalanie zawodowe, dzialanie na straconej pozycji za-

wodowej); choroby zawodowe czy utatazdolno6ci do pracya.

3 3eep 3.o. flcnxo.norrc npo$eccaft / 3.O. 3eep. - Fxarepna6ypr: VfIItlY, 1999. -280 c.
u Maproaa A.K. flcrxorornr npo$eccnoHaru:ua / A.K. Maprora. - M.: 3uanlre, | 996. - 308 c.
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Deformacje zawodowe uczeni interpretuj4 w r62ny spos6b: jako rodzaj choroby zawo-

dowej (8. Zejer);jako naruszenie struktury osobowo6ci, zwq2enia kola zainteresowafi i po-

trzeb do wyl4cznie zawodowych (O. Rubin); jako wptyw dzialalnoSci zawodowej na ksztal-

towanie w osobowo5ci niezachwianych wzorc6w zachowania i mySlenia (H. HranowSka); ja-

ko odchylenie od pewnego socjalnego punktu orientacyjnego, normy, wymagati zawodowych,

wywolanych przezpraca zawodow4 kt6re prowadz4 do stalych zmian w zachowaniu i dzia-

lalno6ci (S. Hellerstein, O. Rukawisznikow); jako zmiany, naruszaj4ce integralnoS6 osobowo-

Sci, obni2ajq poziom adaptacji i skutecznoSi funkcjonowania zawodowego (O. Beznosow,

M. Smirnow);jako negatywny wplyw zdrowia na charakterystykg psychologicznq czlowieka,

kt6ra utrudnia jej zachowanie w niezawodowym Zyciu codziennym (S. Hellerstein); jako

pewnego rodzaju kompensacja, kt6ra przejawia sig wylqcznie u zawodowc6w z niedostatecz-

nym poziomem rozwoju zdolnoSci zawodowych i braku tw6rczego podejScia do pracy (J. Bo-

rysowa); jako drastyczne zaostrzenie cech osobowoSci zawodowcy, eksponowanie zawodo-

wych stereotyp6w zachowania, my6lenia, obcowania, prowadz4cych do skomplikowania sto-

sunk6w z innymi ludZmi oraz wyvolania zachowaf nieadekwatnych do sytuacji

(tr. Korniejewa); nastgpstwem stresu zawodowego (O. Markowei); jako dysharmonizacjq

osobowoSci nauczyciela, spowodowanqp'zez dzialalno5i pedagogiczn4 (W. Bojko, O. Jur-

czenko).

WSr6d czynnik6w, okreSlaj4cych sklonno6i do deformacji, naukowcy wyszczeg6lniajE

wewngtrzne indywidualne wlaSciwoSci osobowoSci profesjonalisty (dojrzaloSi osobowo3ci

lub infantylizm, bogactwo lub ub6stwo doSwiadczenia 2yciowego, zdolnoSi lub niezdolnoSi

do poddawaniaanalizie przebiegu wydarzeh 2yciowych) i zewngtrzne: napigcie emocjonalne,

wysoka intensywno3i pracy, chroniczny deficyt czasu, brak niezbgdnej swobody w trakcie

wypracowania ipodejmowaniadecyzji, stresy, spowodowane przez warunki iwyniki pracy

(zbyt wysoki albo niski poziom odpowiedzialno3ci, tlumienie inicjatywy, niewykorzystanie

doSwiadczenia, kwalifikacji, mo2liwo5ci zawodowcy itp.), wystgpowanie sytuacji konflikto-

wych, nieadekwatne wynagrodzenie za wykonane pracQ, nieadekwatne wsparcie ze strony

przelo2onych, czQste i n ieuzasadnione rotacje, zm iany, przesun igcia5.

Deformacja zawodowa w dzialalnoSci pedagogicznej mo2e miei dosyi skomplikowanq

dynamikg przejaw6w i dotyczyt, r62nych stron psychiki: motywacyjnej, kognitywnej, sfery

cech osobowo$ci. Jej wynikiem moZe byi specyficzne nastawienie i wyobraZenie, pojawienie

sig pewnych cech osobowoSci.

t Py6inO.A. tlpo$ecifiui aeQopuauii oco6nsrocri BqHreJrfl: npuqilHn ra urJrrxu gano6iranHq /

O.A. Py6in //.{xepena. - 1995. - Ne 5. - C. 60-65.
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Naukowcy wskazuje nastgpuj4ce, najczpsciej spotykane u nauczycieli, deformacje zawo-

dowe: autorytatywno6c, konserwatyzm, obluda spoleczna, transfer zachowawczy, indyferent'

noS6 emocjonalna, nadkontrola, agresja zawodowa, ekspansjonizm 16l spolecznych, moraliza-

torstwo (8. Zejer,I. Szczerbo); zmiana mimiki, jgzyka nauczyciela, pogorszenie dzialalnoSci

psychicznej (obnizenie wskaznik6w pamigci, zakresu i koncentracji uwagi, elastycznoSci

i logiczno5ci mySlenia) (R. Makarewycz); sklonnoSi do pouczania, zarozumialstwo, prostoli-

nijnoSi, pedagogiczna uporczywoSi, obnizenie poziomu kryyki my6lenia, pewny dogmatyzm

poglqd6w, brak komunikatywnej elastycznoSci, nastawienie na uznanie spoleczne (M. Smir-

now, W. Sonin); konformizm i gotowo3i podporz4dkowania sig surowym wskaz6wkom i re-

gulom bez wyraZnego pragnienia innowacji i 6miatych poszukiwari (1,. Sobczyk); autorytar-

no6i i dominatorstwo (1. Zubkowa, O. Jurczenko); wzmo2ona agresywnoSi (O. Ulybina,

A. Rean). Zemsta jest rozpatrywana przez A. Reana jako forma agresji; nieadekwatna samo-

ocena (N. Klujewa, J. Rohow, W. Sonin, O. Jurczenko) i inni.

Deformacja zawodowa u pedagog6w moze przejawiac sig na dw6ch poziomach:

l) deformacje og6lnopedagogiczne, kt6re charakteryzujq podobne zmiany osobowoSci

u wszystkich, kto zajmuje sig dzialalnoSci4 pedagogicznq. Wystgpowanie takich deformacji

robi nauczycieli, kt6rzy nauczajqr62nych przedmiot6w w r62nych plac6wkach oSwiatowych,

gloszqcych r62ne pogl4dy pedagogiczne, dzialajqcych z r62nym temperamentem i charakte-

rem, upodabnia ich do siebie (staj4 sig autorytarni, zbyt moralizatorscy, dogmatyczni, nad-

miemie zarozumiali itp.);

2) deformacje typologiczne, zwiqzane z pol4czeniem cech osobowoSci z odpowiednimi

wptywami dzialalno6ci zawodowej. Zazwyczaj wywoluje to zaostrzenie poszczeg6lnych cech

osobowo5ci do poziomu ich zaakcentowanego przejawu6.

Nieco inne podejScie do problemu typ6w deformacji, pojawiaj4cych sig w osobowoSci

i dzialalno6ci pedagog6w, przedstawia J. Rogow. Wyszczeg6lnia on cztery typy deformacji

nauczycieli: l) og6lnopedagogiczne;2) typologiczne;3) specyficzne;4) indywidualistyczne7.

Deformacje og6lnopedagogiczne wystgpuj4 u wszystkich pedagog6w. J. Rogow uwula, 2e

odbywa sig to wskutek zblilenia podmiotu dzialalnoSci z jej zasobami. Deformacje typolo-

giczne przejawiaj4 sig, gdy wlaSciwo6ci osobowo5ci rozptywaj4 sig w odpowiednich elemen-

tach dzialalno5ci pedagogicznej (np. nauczyciele nauk humanistycznych wyr62niaj4 sig nie-

skrgpowaniem, emocjonalnoSciq nadmiem4 komunikatywno6cito gadulstwem itp.), specy-

ficzne deformacje przedmiotowe se okre6lane przez wla6ciwo5ci nauczanego przedmiotu.

u Cruupuon H.K. 34oponuec6eperaroulr,re o6pa:onare$Hsle rexHororul4 I{ ncflxoJror[t 3aopoBbr
s rrxore / H.K. Cur.rpuoo. - M.: APKTH,2005. -320 c

7 Poros E.h. HacromHar KHI{ra npaKTr4qecKoro ncrxoJrora n o6palonaHur.r / E.H Poron. - M.: Bnaaoc,
1996. - 529 c.
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Nauczyciel matematyki jest bardziej powSciEgliwy w por6wnaniu z nauczycielem literatury

czy wychowania fizycznego. Deformacje indywidualistyczne przelawiaj4 sig wskutek prze-

wuaania pewnych indywidualnych wlaSciwo5ci nauczyciela. Do nich nalezy np. podniosly

poziom niepokoju lub akcentuacja charakteru, nadmierna odpowiedzialno6i, superuczciwoSc,

h iperaktywno ic, fanatyzm zawodowy, entuzjazm zawodowy.

Wyr62nia sig nastgpujqce formy deformacji zawodowej: ,,sztywna", ,,prglnd' i ,,pla-

styczna" (8. KarwasarSkyj, C. Korolenko, A. Markowa, O. Jurczenko). ,,Sztywnq'formE de-

formacji zawodowej naukowcy pozwiqzujq z nerwicami, patologi4 zaburzeniami fizjologicz-

nymi i psychi cznymi, co jest spowodowan e przez wplyw warunk6w dzialalnoSci i przeciq2eh.

Pozycja autor6w zbiega sig w tym, 2e te zjawiska tylko w znikomym stopniu zale24od pew-

nych sklonno5ci osobowoSci, a w zasadzie - od wplywu otoczenia i dzialalno6ci.

Szczeg6lnq cechq,,prg2nej" deformacji jest zmqczenie - czyli zesp6l zmian fizycznych

w organizmie, spowodowanych przez proces czynnoSci, kt6re obni2ajq zdolnoSi do pracy

i stwarzaj4 konflikt migdzy zewnQtrznymi wymaganiami pracy nauczyciela a jego indywidu-

alnymi mozliwoSciami. W celu usunigcia tego konfliktu, jak uwaza A. Markowa, organizm

mobifizuje swe wewngtrzne zasoby, kt6re przechodzqnawylszy energetyczny poziom funk-

cjonowania. Dlugotrwale zmgczenie bez okres6w odnowy sil prowadzi do chronicznego zmQ-

czenia i przemgczenia, deformujqc osobowo5i. Chroniczne zmgczenie - to stan graniczny,

jeszcze odwracalny, kt6remu towarzyszy zirytowanie, obniZenie zainteresowania do pracy,

przygngbiony nastroj, niepok6j. A gtgbokie zmiany frzyczne przy obciqZeniach umyslowych

nauczyciefa szybciej przechodzq w procesy patologiczne ni? przy wykonywaniu pracy fi-

zycznejs.

,,Plastyczna" forma deformacji wystgpuje wtedy, gdy nauczyciel jest calkowicie pochlo-

nigty swoj4 dzialalno5ciE zawodow4 nie widz4c niczego innego w 2yciu i nie maj4c ani mi-

nuty wolnego czasu. Gl6wnym celem takiego nauczyciela jest uznanie go za dobrego fachow-

ca. W imip tej idei interesy innych, m.in. i czlonk6w rodziny, odchodz4na dalszy plan. Uczu-

cia takiego nauczyciela sq ukrye, przygngbione, mySlenie tendencyjne, dogmatyczne. Obni2a

siq zdofnoSi do krytyki, rozwija sig napigcie, podejrzliwoSi, nietolerancja. Zachodzi,,zesp6l

zaleLnoici" (zale2noid od zawodu), zesp6l ,,fanatyk pracy". Taki nauczyciel jednoczeSnie

przejawia zale2no56 w stosunku do os6b, obdarzonych wigkszq wladzq" zajmuj4cych wysokq

pozycjg slu2bow4 i dominujqcych w stosunku do swoich uczni6w. Mo2liwa jest zmiana de-

formacji zawodowej (z,,prqlnej" na,,plastyczn{'), atak2e jej wplyw na innych czlonk6w ze-

spolu pedagogicznego, jeSli, jak uwaza S. Beznosowa, ,,brak im niekt6rych wa2nych cech od-

t Maprora A.K. Ilcuxororue npoQeccnoHarngua / A.K. Maprona. - M.: 3nanue, 1996. - 308 c.
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pornosci - umiejgtnoSci okresowego nieupodabniania siE do innlch. pslchologicznego samo-

oczy szczenia. zachowan ia wlasnego,,J a"o.

Innym przejawem negatywnego wptywu zawodu na osobouoic pedagoga jel zja*islo

,,wypalqnia zawodowego". W psychopedagogicznych publikacjach to zja*isko jest roznie

nazywane: ,,zesp6l spalania emocjonalnego" (N. Aminow, T. Formaniuk). ..zespol *lpalania

emocjonalnego" (W.Bojko, A. Markowa, I-. Mitina). We wspolczesnl'ch badaniach J€spol

wypalania emocjonalnego" jest czQsto interpretowany w ramach bardziej szerokiego kontek-

stu - ,,wypalania psychicznego" (M. Borysowa, S. Maksymenko, K. Maslacz, W. Orel,

O. Rukawisznikow), ,,wypalania psychoemocjonalnego" (S. Androsow, O. Matwijenko,

M. Peresadin), ,,wypalania zawodowego" (N. wodopianowa, T. zajczykowa, l-. Karamuszk4

O. Markowei, N. Nazaruk, E. Starczenkowa). W kontek6cie naszego badania aktualnym jest

podejScie N.E. Wodopianowej, kt6ra rozpatruje wypalanie zawodowe jako syndrom stresowy,

czyli zesp6l symptom6w, kt6re negatywnie wplywaj4 na zdolnoS6 do pracy, samopoczucie

i zwiqzki interpersonalne podmiotu dzialalnoSci zawodowej 10.

Uog6lniona na podstawie badari r62nych autor6w lista cech tego zespolu przedstawia siQ

nastgpuj4co: uczucie wyczerpania emocjonalnego; dehumanizacja, depersonalizacja; nega-

tywne samopostrzeganie w Swietle zawodowym (utrata poczucia osobistych osi4gniEi); wy-

czerpanie, znuhenie; zaburzenia psychosomatyczne; bezsennoSi; negatywny stosunek do

klient6w i do pracy; sk4py zakres gamy dziatah zawodowych; naduZywanie tytoniu, kawy

itp.; brak apetytu lub przejadanie sig; negatywna koncepcjawlasnego,,Ja'; agresywne uczu-

cia (ziryowanie, napigcie, obawa, niepok6j, gniew); przygnqbiony nastr6j i zwiqzane z nim

emocje (cynizm, pesymizm, apatia, depresja, uczucie beznadziei); prze2ywanie poczucia wi-

ny. Badania krajowe i zagraniczne Swiadczq o tym, 2e wypalanie sig wyrzqdza znaczne szko-

dy dla zdrowia psychosomatycznego. WSr6d mo2liwych skutk6w wypalania siQ uczeni

wymieniaj4 zaburzenia trawienne i dolegliwoSci sercowe.

Analiza prac naukowych Swiadczy o tym, ze gl6wne starania psycholog6w sq skierowane

na wykrycie czynnik6w, wywoluj4cych lub wstrzymuj4cych wypalanie emocjonalne' WSr6d

tych czynnik6w najczqsciej wymieniane jest wysokie napigcie emocjonalne pracy oraz inten-

sywna komunikacja z podmiotami dzialalnoSci. Rozpatrywana jest rola Srodowiska pracy

i indywidualnych wlaSciwoSci profesjonalisty w formowaniu sig wypalania. Przy czym nie-

kt6rzy naukowcy wyodrgbniaj4 czynniki zewngtrzne (wlaSciwoSci dzialalnoSci pedagogicz-

nej) i wewngtrzne (wla5ciwoSci osobowoSci pedagoga). Do gl6wnych czynnik6w, determinu-

e Eessogog C.fl. tlporpeccnoHiubHar aeQoprr.raur.rr rllqHocrl{ / C.fl. Eernocos. - CIl6.: Peqr, 2004. -

272 c.
rt' BoaonrlHosa H.E. flcuxoanarHocrr{Ka crpecca / H.E. BoAonsrHosa. - Cfl6.: tlurep, 2009. - 336 c.

- (Cepur <flparrurYu>).
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j4cych wypalanie sig pedagog6w, nalely codzienne przeci4henie psychiczne, pelna poSwigce-

nia pomoc, wysoka odpowiedzialnoil za uczni6w, brak r6wnowagi migdzy intelektualno-

energetycznymi nakladami a moralno-materialnym wynagrodzeniem (czynnik niesprawiedli-

woSci spolecznej), konflikty 16l, zachowanie ,,trudnych" uczni6wrI.

Ponieilaz na wyniknigcie wypalania zawodowego wptywajq czynniki zewnEtrzne (sytu-

acyjne) i wewngtrzne (indywidualne), to profilaktyka i korygowanie muszq by6 skierowane

na wykrycie tych czynnik6w i usunigcie ich negatywnego wptywu na stan emocjonalny peda-

gog6w. W przypadku czynnik6w indywidualnych nale|y badai indywidualnq charakterysty-

kg, sferg motywacyjn4 emocjonalnq osobowoSci i ich zgodnoSi z wlaSciwoSciami dzialalno-

Sci pedagogicznej, a takZe podejmowai kroki, skierowane na usunigcie niezgodno6ci migdzy

wlaSciwoSciami osobowoSci a wymaganiami dzialalnoSci.

Korygowanie wptywu czynnik6w zewngtrznych musi by6 skierowane na optymizacjg

klimatu psychologicznego w zespole pedagogicznym, polepszenie warunk6w organizacji

dzialafno6ci (reglamentacja obowi4zk6w, podzial obciqzenia, poprawa warunk6w pracy, sty-

mulacj i pr acy, przy ci4gn i gc ie pedagog6w do innowacyj nej dz ialalnoSc i).

Filtrem psychologicznym, przeciwdziataj4cym wynikaniu wypalania sig zawodowego

pedagoga s4 wlaSciwoSci jego osobowoSci, motywy dzialalno5ci zawodowo-pedagogicznej

oraz nagromadzone doSwiadczenie. Reakcja pedagoga na stresory jest r6wnie2 uwarunkowa-

na tym, w jakim stopniu jego Zycie rodzinne kompensuje jego 2ycie produkcyjne.

Wnioski

Uog6lnienie danych empirycznych, uzyskanych zbadah krajowych i zagranicznych Swiadczy

o tym, 2e negatywnym skutkiem wplywu dzialalnoSci pedagogicznej oraz dlugotrwalego

dzialania stresor6w zawodowych na osobowo$6 pedagoga sq destrukcje zawodowe, deforma-

cje zawodowe, wypalanie zawodowe, naruszajEce harmonijny rozw6j osobowo5ci pedagoga,

pogarszaj4ce jego emocjonalnq pomySlnoS6 oraz stan zdrowia zawodowego.

Na dziefi dzisiejszy, kwestia poszukiwania sposob6w zapobiegania i usunigcia destrukcji,

deformacji zawodowych, wypalania sig, ksztaltowania zawodowej odpornoSci na stres, har-

monizacji osobowoSci pedagoga i w og6le przygotowania przyszlych nauczycieli do zacho-

wania i wzmocnienia zdrowia zawodowego wymaga dalszych szczeg6lowych badari.

t' Boaon""trouaH.E. Cuxaporrr BbrropaHr.rr: a[arHocrnKa n npo0nrarnrxa.2-e nza. / H.E. Boao-
rrbrHoBa, E.C. Crapvenrosa. -Cn6.: tlrrep,2008. -336 c. - (Cepur <l|parra.recrar ncnxolorrn>).
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