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streszczenie Celem artykułu jest analiza zagrożenia wypaleniem za-
wodowym pracowników domów pomocy społecznej. W części te-
oretycznej podjęto się opisu wybranych teorii wypalenia, specyfiki 
tego syndromu, a także charakterystyki funkcjonowania domów 
pomocy społecznej i zagrożenia wypaleniem jej pracowników. Ba-
daniami objęto 83 osoby zatrudnione w DPS na terenie Dolnego 
Śląska i Wielkopolski. Wyniki badań wskazują na istotne różnice 
w sposobie wypalania się zawodowego kobiet i mężczyzn. Kobiety 
przejawiają wyższy poziom wyczerpania emocjonalnego, a męż-
czyźni depersonalizacji. Uczestnicy badania czerpią przeciętną sa-
tysfakcję z życia, w większości negatywnie oceniają atmosferę pa-
nującą w pracy, otrzymują niewystarczające wsparcie społeczne; 
wykorzystują przede wszystkim style radzenia sobie skoncentro-
wane zadaniem, ale także na unikaniu oraz w mniejszym stopniu 
skoncentrowane na emocjach. Poza tym stosują strategie radzenia 
sobie oparte na emocjach oraz zachowaniach unikowych, często 
sięgając po alkohol i środki psychoaktywne. 
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Termin „wypalenie zawodowe” jest coraz bardziej rozpoznawalny i obecny w życiu spo-
łecznym. Tematyka wypalenia coraz częściej pojawia się nie tylko w publikacjach i arty-
kułach naukowych, ale także w mediach – telewizji, radiu czy prasie. Istnieją jednak wciąż 
obszary, w których nie wykonywano badań wypalania się sił pracowników; wciąż pojawiają 
się nowe modele wypalenia, a problematyka ta, choć zawsze aktualna, jest zbyt mało 
nagłaśniana, by móc zapobiegać zjawisku nie tylko w najpopularniejszych zawodach po-
mocowych, w które niejako wpisano wypalenia zawodowe, ale także w tych mniej popular-
nych, znajdujących się na marginesie prestiżu zawodowego i społecznego. 

Wypalenie zawodowe – definicje, symptomy, pomoc
Termin „wypalenie zawodowe” odnosi się do szeregu czynników mających wpływ na 

pojawienie się u danej osoby stanu zmęczenia psychicznego i fizycznego, chronicznego 
(powolnego lub wręcz przeciwnie  – szybkiego) wyczerpywania się sił własnych. Wyczer-
pywanie się sił powodowane jest najczęściej przez utrudnienia, na które osoba napotyka 
w swojej codziennej pracy, zwykle związanej z obszarem tzw. „pomocowym”. Wypalenie 
zawodowe dotyczy przede wszystkim osób, które w swojej pracy zawodowej narażone są 
na szereg czynników i utrudnień wynikających z opieki, rehabilitacji, pomocy, resocjalizacji 
i nauczania innych osób.

Wypalenie zawodowe (burn-out) po raz pierwszy zostało opisane w 1974 roku przez 
Herberta Freudenbergera, który wskazał na szereg specyficznych zachowań będących 
wyznacznikiem tego zjawiska. Wśród nich wymienił drażliwość, uczucie chronicznego 
zmęczenia, zniechęcenie, zmienność nastrojów, częste bóle głowy, stan pogłębiającej się 
apatii, jak również zwiększoną podatność na zachorowania (Freudenberger 1974). Wkrótce 
tematyką wypalania się sił zaczęli zajmować się kolejni badacze. W 1981 roku Christina 
Maslach i Susan Jackson przeanalizowały proces wypalania się sił u osób zajmujących 
się pomocą innym. Badania te przyczyniły się do powstania wielowymiarowej struktury 
wypalenia zawodowego, na którą składają się: wyczerpanie emocjonalne, depersonaliza-
cja i poczucie obniżonych osiągnięć osobistych (Maslach, Jackson 1981). Trójskładnikowy 
model psychologiczny wypalenia zawodowego zwraca uwagę na złożoność zmian doko-
nujących się w psychice i organizmie człowieka. Prócz nadmiernego obciążenia emocjami, 
z którymi dana osoba nie potrafi sobie poradzić, pojawia się także obojętność wobec in-
nych, bezduszność w kontaktach interpersonal nych. Wypaleniu towarzyszy także spadek 
poczucia własnych kompetencji, brak umiejętności radzenia sobie, zwłaszcza w sytuacji 
niewystarczającego wsparcia społecznego. Model ten wskazuje na sekwencyjność syn-
dromu wypalenia zawodowego. 

Badacze starają się wskazać podstawowe symptomy wypalenia. Można je podzielić na 
trzy rodzaje (Schaufeli, Enzmann 1998; Sekułowicz 2002): występujące na poziomie indy-
widualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym. Każdy z nich zawiera symptomy z za-
kresu emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego, zaś w przypadku symptomów na 
poziomie indywidualnym – także fizycznego. Szczególną uwagę zwraca się na następujące 
symptomy, wymienione i opisane przez Wilmara Schaufeliego i Dirka Enzmanna (1998): 
a) na poziomie indywidualnym: 
–  objawy emocjonalne: zmienne nastroje (w tym także depresyjne), płaczliwość, wyczerpa-

nie emocjonalne, niepokój, niewyjaśnione obawy, obniżona kontrola emocjonalna,
–  objawy poznawcze: bezradność i bezsilność, poczucie porażki i niewystarczalności, kon-

centracja na samym sobie, poczucie winy, trudności w podejmowaniu decyzji, rozkoja-
rzenie, zapominanie, samotność, myśli samobójcze, zmniejszona tolerancja,
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–  objawy fizyczne: bóle i zawroty głowy, tiki nerwowe, bóle mięśniowe, nagłe wahania 
masy ciała, brak miesiączki, utrata apetytu, chroniczne zmęczenie, wyczerpanie fizyczne, 
zaburzenia snu (od bezsenności po koszmary senne oraz nadmierną ilość snu w ciągu 
doby), zaburzenia oddychania (krótki oddech lub hiperwentylacja), zaburze nia i choroby 
trawienne (np. choroba wrzodowa), choroby serca i choroby tętnicze, 

–  objawy behawioralne: impulsywność, pobudliwość, nadmierne spożywanie leków uspo-
kajających, alkoholu, papierosów, kofeiny, niedojadanie lub nadmierne objadanie się, 
uprawianie sportów ekstremalnych, zaprzestanie uprawiania zajęć rekreacyjnych, zwięk-
szona liczba wypadków;

b) na poziomie interpersonalnym:
–  objawy emocjonalne: poirytowanie, nadwrażliwość, pozbawienie emocji (chłód emocjo-

nalny), zmniejszona empatia lub wystąpienie wzmożonego gniewu wobec biorcy,
–  objawy poznawcze: cyniczna i zdehumanizowana percepcja biorcy, negatywny i pesy-

mistyczny stosunek do biorcy, uleganie stereotypom i brak empatii poznawczej wobec 
biorcy, wrogie nastawienie, podejrzliwość, aura wielkości i słuszności, negatywne okre-
ślanie biorców,

–  objawy behawioralne: wybuchy oraz wzmożona skłonność do zachowań agresywnych, 
gwałtownych (także wobec biorców), konflikty w życiu rodzinnym, izolacja społecz na, 
obojętność i przedmiotowe traktowanie biorców, mechaniczność w działaniu, zazdrość, 
uleganie skrajnym zachowaniom – od izolacji przez nadmierne więzi nawiązywane ze 
współpracownikami lub personelem, dystansowanie się;

c) na poziomie organizacyjnym:
–  objawy emocjonalne: brak satysfakcji z pracy,
–  objawy poznawcze: cyniczne podejście w stosunku do roli pracy, uczucie niedocenienia, 

brak zaufania wobec przełożonych i współpracowników,
–  objawy behawioralne: spowolnienie tempa pracy, a także związane z tym obniżenie efek-

tywności i dokonań, mniejsza wydajność, zwiększona liczba zwolnień lekarskich, złe za-
rządzanie czasem i ciągła jego kontrola (częste spoglądanie na zegarek), niechęć do 
zmian, brak inicjatywy – zależność od przełożonych, niechęć do zmian.
Warto podkreślić, iż wielu badaczy wyszczególnia symptomy fazy ostrzegawczej, któ-

rych zauważenie i zdiagnozowanie jest niezwykle istotne, by zapobiec wypalaniu się. Waż-
ne przy tym jest zastosowanie odpowiedniej strategii pomocy.

Strategie pomocy można podzielić analogicznie do symptomów wypalenia na: indywidu-
alne, interpersonalne i organizacyjne. Strategie pomocowe indywidualne zorientowane są 
na daną osobę i poprawę jej samopoczucia. Wśród działań pomocowych znajdują się: ob-
niżanie poziomu stresu (np. poprzez stosowanie technik relaksacyjnych), rozwój osobowoś-
ciowy, podejmowanie dodatkowych szkoleń i kursów, rozwijanie zainteresowań. Istotna jest 
także profilaktyka – informowanie o symptomach i zagrożeniach, wynikających z wypalenia 
zawodowego, budowanie kompetencji pracownika, tak by sam potrafił zdiagnozować za-
chodzące u siebie zmiany i odpowiednio szybko zareagować na nie, nie dopuszczając do 
ich pogłębiania się. W strategiach interpersonalnych zaleca się przede wszystkim tworze-
nie grup wsparcia, szukanie oparcia u innych osób. Znane są także strategie organizacyjne 
– na poziomie placówki lub systemu. Proponuje się zatem zmianę sposobu zarządzania, 
motywowanie pracownika poprzez nowe działania – w tym również motywację finansową 
lub zmianę pełnionych funkcji. Działania z poziomu strategii organizacyjnych zmierzają do 
zmiany systemu pracy i sposobu zarządzania (Schaufeli, Enzmann 1998; Kiszczak 2002; 
Sekułowicz 2002; Anczewska, Świtaj, Roszczyńska 2005). 
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Dom pomocy społecznej – charakterystyka funkcjonowania
Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pomoc ta skupia 

się wokół takich problemów społecznych jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobo-
cie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wspieranie 
rodzin wielodzietnych i ochrona macierzyństwa; bezradność w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych; brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, problem integracji osób mających status uchodź-
ców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm 
i narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Pomoc społeczna odbywa się poprzez wsparcie świadczeniami zasiłkowymi, usługami 
(np. opiekuńczymi, w miejscu zamieszkania lub w ośrodkach wsparcia), skierowaniem do 
placówek opiekuńczych. Niemniej jednak, jak podkreśla Teresa Zbyrad (2010: 55), pod-
stawową zasadą działania pomocy społecznej jest: „pozostawienie osoby wymagającej 
pomocy w dotychczasowym środowisku, tak długo, jak to jest możliwe; wynika to z fak-
tu, że naturalnym środowiskiem życia i rozwoju każdego człowieka jest rodzina”. Stąd też 
w pierwszej kolejności osobom wymagającym pomocy oferuje się opiekę domową, dzien-
ne domy pobytu, ośrodki środowiskowe zlokalizowane w najbliższej okolicy osoby potrze-
bującej. Jednak często zapewnienie pomocy dziennej lub kilkugodzinnej w ciągu dnia nie 
jest wystarczające. Osoby wymagające całodobowej opieki mogą się ubiegać o miejsce 
w domu pomocy społecznej, właściwym ze względu na swoją sytuację zdrowotną.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi w zakresie: 
–  opiekuńczym – koncentrując się na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
–  wspomagającym – polegającym na zapewnieniu udziału w terapii zajęciowej, podnosze-

niu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb 
religijnych i kulturalnych, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontak-
tu z rodziną i społecznością lokalną, wspieraniu w dążeniu do usamodzielniania miesz-
kańca domu,

–  bytowym – polegającym na zapewnieniu miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży 
i obuwia oraz utrzymaniu czystości,

–  edukacyjnym – w szczególności odnoszącym się do dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną, którym umożliwia się pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach 
rehabilitacyjno-wychowawczych, uczenie i wychowanie przez doświadczenia życiowe.
Każdy dom pomocy społecznej „funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia 

mieszkańca domu, opracowane z jego udziałem, jeżeli ten udział jest możliwy ze względu 
na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim” (Zbyrad 2010: 55), zaś 
pracownicy działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Piotr Sikora (2005: 
569–570) zauważa, że obecnie w domach pomocy społecznej zatrudnieni są pracownicy 
socjalni, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, opiekunowie oraz pielęgniarki i re-
habilitanci. Jednak jeszcze na początku lat 90. XX wieku, kiedy domy pomocy społecznej 
włączone były do resortu zdrowia, większość pracowników stanowił personel medyczny. 
Reorganizacja tej struktury pomocowej przyczyniła się do nadania priorytetu pracy opie-
kuńczej, terapeutycznej i socjalnej, co przełożyło się na zmiany w strukturze zatrudnienia 
oraz wzbogaciło zasób form i metod pracy z mieszkańcami domów. Działania pomocowe 
skupiają się obecnie na dwóch oddziaływaniach rehabilitacyjnych – leczniczym i społecz-
nym.
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Specyfika pracy zatrudnionych w domach pomocy społecznej pracowników 
w kontekście wypalenia zawodowego

Piotr Sikora (2005: 574) podkreśla, że zmienia się sposób rozumienia działalności domów 
pomocy społecznej. Zauważa, że coraz częściej będą one „naturalnym środowiskiem ży-
cia dla osób, zwłaszcza w podeszłym wieku, które mieszkają samodzielnie i wolą spędzić 
ostatnie lata swojego życia w bezpiecznych i komfortowych warunkach domu opieki”. Stąd 
też coraz częściej pojawiają się głosy mówiące o godnym przeżywaniu starości. M. Gałkie-
wicz (2011: 182–183) zauważa, że istnieje także „negatywny aspekt pobytu osoby starszej 
w placówce; dotyczy on subiektywnego odczucia, jakie posiada osoba starsza”. Najczęś-
ciej odczucia te związane są z rozczarowaniem wobec bliskich osób w związku z koniecz-
nością zamieszkania w placówce, poczuciem uzależnienia od pomocy ze strony osób 
obcych, koniecznością podporządkowania się regułom panującym w domu (Gałkiewicz 
2011: 182–183).  Zmieniające się zadania placówek pomocy społecznej rzutują na specyfikę 
pracy jej pracowników. Zatrudnieni w domach pomocy społecznej muszą dbać nie tylko 
o zapewnienie podstawowej opieki nad podopiecznymi, ale też zaspokajać ich potrzeby, 
a jednocześnie w miarę możliwości aktywizować ich w działania społeczne. Ich zadaniem 
jest też usamodzielnianie osób tego wymagających, na przykład z niepełnosprawnością. 
Osoby przebywające w domach pomocy społecznej czują się samotne i porzucone, stąd 
ważnym zadaniem pracowników jest łagodzenie powstałych lęków i stanów smutku. Jest 
to możliwe dzięki powoływaniu zespołów pracowników o różnych kompetencjach i pod-
noszeniu kwalifikacji osób zatrudnianych w domach pomocy społecznej. Jednak ciągle 
zapomina się o tym, jak ważny jest też sam pracownik domu pomocy społecznej. Brakuje 
wciąż odniesienia do potrzeb pracowników domów pomocy społecznej. Pracując i starając 
się zaspokoić potrzeby swoich podopiecznych, często sami pozostają niezauważeni, nie-
docenieni, z niezaspokojonymi potrzebami, pozostawieni sami sobie, często nie otrzymując 
odpowiedniego wsparcia. Niejednokrotnie mają zaniżone poczucie własnej wartości i ogra-
niczone poczucie własnej skuteczności. Temu towarzyszy obniżenie poczucia satysfakcji 
z życia.

W 2010 roku podjęto badania zmierzające do ustalenia kondycji pracowników socjal-
nych oraz ich podejścia do wykonywanej pracy. Badaniom podlegali pracownicy socjalni 
zatrudnieni w schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, środowiskowych do-
mach samopomocy, centrach integracji społecznej oraz w placówkach specjalistycznych. 
Wszyscy respondenci:

wskazali na niski prestiż wykonywanego przez siebie zawodu, ale najbardziej pesymistyczni okazali się pra-
cownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej. Badani z ośrodków byli również najbardziej niezadowoleni 
z otrzymywanego wynagrodzenia, chociaż jednocześnie deklarowali najwyższe zarobki. Z kolei pracownicy 
socjalni z placówek specjalistycznych zadeklarowali zarobki najniższe, ale byli mniej sfrustrowani od po-
zostałych z powodu osiąganych dochodów. Sygnalizowali ponadto najniższe poczucie stresu (najwyższe 
występowało wśród respondentów z ośrodków pomocy społecznej) (Rymsza 2012: 23). 

Jednocześnie, wśród pracowników ośrodków pomocy społecznej częściej niż u pozo-
stałych badanych pojawił się syndrom wypalenia zawodowego. 

W przypadku pracowników domów pomocy społecznej, konieczność pracy z innymi 
ludźmi, nierzadko tzw. trudnymi, towarzyszący temu stres oraz przepracowanie, brak sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy, niski prestiż społeczny i zawodowy, duże wymagania i niskie 
wynagrodzenie powodują ryzyko wyczerpywania się sił własnych. Badania C. Jurkiewicz 
(Szmagalski 2009: 73–74), przeprowadzone wśród pracowników zatrudnionych w domach 
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pomocy społecznej, służyły ustaleniu na ile pracownicy są narażeni na wypalenie zawo-
dowe i jakie czynniki mogą pozostawać w związku z tym zjawiskiem. Wśród najczęściej 
podnoszonych przez zbadanych 445 pracowników problemów  były: 

warunki pracy, a wśród nich niski status społeczny zawodu (a właściwie charakter i miejsce pracy,  wśród 
badanych byli przedstawiciele różnych zawodów), stały i niezmienny kontakt z podopiecznymi, praca po-
niżej kwalifikacji, praca bez kwalifikacji, niskie wynagrodzenia, organizacja pracy (niewłaściwie proporcje 
między liczbą stanowisk administracyjnych i opiekuńczych oraz nadmierne dystanse pomiędzy nimi), sytu-
acje stresogenne. Ponadto brak satysfakcji zawodowej, a zwłaszcza znikome efekty pracy, niezadowolenie 
podopiecznych, brak możliwości awansowania. Ważnymi czynnikami ryzyka wypaleniem zawodowym były 
zdaniem autorki badań także: brak umiejętności radzenia sobie z emocjami, brak predyspozycji do pracy 
w domu pomocy społecznej czy do pełnienia ról opiekuńczych. To jak stwierdziła może prowadzić do 
depersonalizacji przejawiającej się zobojętnieniem i etykietowaniem mieszkańców oraz oznakami utraty 
zaangażowania w postaci znudzenia pracą (Szmagalski 2009: 73–74). 

By temu przeciwdziałać i odpowiednio wcześnie zastosować środki zaradcze i pomoco-
we, potrzebne są szczegółowe dane dotyczące sytuacji zawodowej i osobistej tej kategorii 
zawodowej. Z uwagi na to, że dotychczas prowadzone były nieliczne analizy sytuacji pra-
cowników domów pomocy społecznej, podjęto się kolejnej próby diagnozy funkcjonowania 
tych pracowników w kontekście zagrożenia wypaleniem zawodowym. 

Cel badań
Przedstawione powyżej założenia teoretyczne stanowiły punkt wyjścia do przeprowa-

dzenia badań własnych. Ich zasadniczym celem było ustalenie skali ryzyka wypalenia za-
wodowego pracowników domów pomocy społecznej oraz analiza czynników pozostają-
cych w związku z ryzykiem wypalenia. Znaczące w tym wypadku było ustalenie, jakie style 
i strategie radzenia sobie stosują badani i jakie to może mieć znaczenie dla poziomu i skali 
wypalenia. Uwzględniając wcześniejsze badania, na przykład C. Jurkiewicz (Szmagalski 
2009) ważne dla oceny dobrostanu badanych pracowników było poczucie własnej sku-
teczności badanych oraz ich poczucie satysfakcji z życia i jak te zmienne współwystępują 
z wypaleniem zawodowym.

 Jakie jest ich subiektywne poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy i co przynosi im 
największą satysfakcję i jak oceniają panującą w pracy atmosferę? Dla oceny ryzyka wy-
palenia znaczące jest też poczucie wsparcia społecznego, dlatego wśród celów poznaw-
czych znalazła się ocena wsparcia i jego współzależność z wypaleniem zawodowym ba-
danych pracowników domów pomocy społecznej.

Metoda i narzędzia badawcze
W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując następujące 

narzędzia badawcze:
1. Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach w adaptacji M. Gelderna i S. Schenke-

go (Fengler 2000: 91). 
 Narzędzie przeznaczone do oceny trzech współczynników wypalenia: wyczerpania emo-

cjonalnego, depersonalizacji oraz własnej oceny swoich możliwości. Zawiera 22 pytania 
dotyczące ilościowej oceny zagrożenia wypaleniem i wynika z sumy odpowiedzi twier-
dzących w skali wyczerpania emocjonalnego (WE) i depersonalizacji (DP) oraz odpowie-
dzi przeczących w skali oceny własnych możliwości (OM).
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2. Kwestionariusz STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku – w polskiej adaptacji Charlesa 
Spielbergera, Jana Strelaua, Marii Tysarczyk i Kazimierza Wrześniewskiego.

 STAI jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy 
i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała 
cecha osobowości. STAI składa się z dwu podskal, z których jedna (X–1) służy do po-
miaru lęku-stanu, a druga (X–2) – lęku-cechy. Każda podskala składa się z 20 pozycji, na 
które badany odpowiada wybierając jedną z czterech skategoryzowanych odpowiedzi.

3. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) w adaptacji Piotra 
Szczepaniaka, Jana  Strelaua i Kazimierza Wrześniewskiego. 

 CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą po-
dejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa w 5-stopniowej skali częstotliwość, 
z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane 
są na trzech skalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany 
na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować 
dwie formy: ACZ – angażowanie się w czynności zastępcze i PKT – poszukiwanie kon-
taktów towarzyskich.

4. Kwestionariusz COPE – Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stre-
sem – w adaptacji Zygfryda Jurczyńskiego i Niny Ogińskiej–Bulik.  

 Jest to narzędzie oparte na samopisie, składające się z 60 stwierdzeń, na które odpowia-
da się w 4-stopniowej skali. Pozwala na ocenę 15 strategii reagowania w sytuacjach stre-
sowych. Strategie te to: Aktywne Radzenie Sobie, Planowanie, Poszukiwanie Wsparcia 
Instrumentalnego, Poszukiwanie Wsparcia Emocjonalnego, Unikanie Konkurencyjnych 
Działań, Zwrot ku Religii, Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój, Powstrzymywanie się 
od Działania, Akceptacja, Koncentracja na Emocjach i ich Wyładowanie, Zaprzeczanie, 
Odwracanie Uwagi, Zaprzestanie Działań, Zażywanie Alkoholu lub Innych Środków Psy-
choaktywnych, Poczucie Humoru.

5. Kwestionariusz GSES – Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności – w polskiej wersji 
Ralfa Schwarzera, Michaela Jerusalem i Zygfryda Jurczyńskiego. GSES składa się z 10 
stwierdzeń wchodzących w skład jednego czynnika. Mierzy siłę ogólnego przekonania 
jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Przezna-
czona jest do badania osób zdrowych i chorych.

6. Kwestionariusz SWLS – Skalę Satysfakcji z Życia – w polskiej adaptacji Zygfryda Jur-
czyńskiego. SWLS jest przeznaczona do indywidualnego i  grupowego badania zdro-
wych i chorych osób dorosłych. Skala zawiera pięć stwierdzeń. Badany ocenia, w jakim 
stopniu każde z nich odnosi się do jego dotychczasowego życia. Wynikiem pomiaru jest 
ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia.

7. Kwestionariusz SSQSR – Wsparcia Społecznego – w polskiej adaptacji Tomasza Zalew-
skiego, Zofii Jaworskiej-Obłój, Barbary Skuzy i Kazimierza Wrześniewskiego. 

 Narzędzie składa się z dwóch podskal oceniających subiektywną ocenę wsparcia spo-
łecznego: SSQSR 1 – liczbę osób udzielających wsparcia i SSQSR 2 – siłę satysfakcji 
z uzyskiwanego wsparcia społecznego. 
Obliczenia statystyczne wykonano za pomocą pakietu Statistica ver. 9.1 (StatSoft, Inc. 

2010).
W badaniu wzięły udział 83 osoby (68 kobiet i 15 mężczyzn) pracujące w DPS na terenie 

Dolnego Śląska oraz Wielkopolski, zarówno w małych miejscowościach, jak i większych 
miastach. Badani zatrudnieni byli jako opiekunowie, rehabilitanci, pedagodzy oraz osoby 
z personelu medycznego i pokojowe.  
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Pracownicy DPS uczestniczący w badaniu byli w wieku 19–55 lat: kategoria pierwsza  – 
osoby do 20 roku życia, kategoria druga  – 21–25 lat, trzecia – 26–30, czwarta – 31–35, pią-
ta –  36–40, szósta – 41–45, siódma – 46–50, ósma – 51–55. Przeważały osoby w  wieku 
25–29 lat oraz 30–34 lata. Poziom wykształcenia był zróżnicowany – 1 osoba deklarowała 
wykształcenie podstawowe, 9 osób – zawodowe, najwięcej, 46 osób – wykształcenie na 
poziomie średnim, zaś 27 osób deklarowało wykształcenie wyższe. 

Wyniki badań
Ocenę wypalenia zawodowego pracowników DPS przeprowadzono przy wykorzystaniu 

Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego Maslach w adaptacji M. Gelderna i S. Schenke-
go. Wyniki badań uzyskane dla wyczerpania emocjonalnego (WE), depersonalizacji (DP) 
oraz oceny własnych możliwości (OM) dały obraz umiarkowanego wypalenia zawodowego 
badanych pracowników. Średni globalny wskaźnik wypalenia (WG) wyniósł 34,2%.  

Średnia dla poziomu wyczerpania emocjonalnego (WE) badanej populacji wyniosła 
32,5%. Obserwowana tendencja to wzrost wyczerpania emocjonalnego wraz z wiekiem. 
Niewielki spadek wyczerpania widoczny jest w piątej kategorii wiekowej, podczas gdy 
w kolejnych przedziałach wiekowych utrzymuje się tendencja wzrostowa, osiągając naj-
wyższy pułap dla ostatniej kategorii wiekowej (średnia 83,3%). Wyniki wskazują na fakt, 
że wraz z wiekiem następuje stopniowe zmęczenie objętych badaniem; ma to naturalne 
uzasadnienie – wraz z wiekiem zmniejszają się siły fizyczne i psychiczne człowieka. Jednak 
uwzględniając inne (szczególnie tkwiące w organizacji) czynniki, proces ten może postępo-
wać wśród pracowników DPS gwałtowniej.

Średnia poziomu depersonalizacji (DP) dla ogółu badanych wyniosła 31,8%. Najwyższy 
poziom depersonalizacji wystąpił w piątej kategorii wiekowej, dla której średnia wyniosła 
41,4% . Wysoką średnią (40%) uzyskano dla ostatniej kategorii wiekowej (51–55 lat). Pomi-
mo pewnych wahań, również w przypadku depersonalizacji zaobserwować można tenden-
cję wzrostową wartości współczynnika wraz z wiekiem.

Tabela 1

Wyczerpanie emocjonalne (WE), depersonalizacja (DP) oraz ocena własnych możliwości (OM)  
z uwzględnieniem płci wśród uczestników badania. Uwzględniono również globalny wskaź-
nik wypalenia (WG) 

Zmienna
Kobiety

N ważnych średnia minimum maksimum odchylenie standardowe

WE 68 34,0 0,0 100,0 36,5

DP 68 30,6 0,0 100,0 29,2

OM 68 64,0 0,0 100,0 28,0

WG 68 33,5 0,0   88,9 24,1

Mężczyźni

WE 15 25,9 0,0 88,9 27,8

DP 15 37,3 0,0 100,0 29,1

OM 15 61,1 0,0 100,0 30,0

WG 15 37,2 0,0   89,6 22,4

Średnia dla poziomu oceny własnych możliwości (OM) wyniosła 63,4%. Najwyższy po-
ziom wystąpił w drugiej  (średnia 75%) i szóstej (średnia 77,1%) kategorii wiekowej. Uwzględ-
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niając fakt, że uczestnicy badań wykazują wysokie poczucie własnej skuteczności (GSES) 
można sądzić, że mają nieadekwatne do rzeczywistości przekonanie o własnych możliwoś-
ciach. Warto przywołać w tym miejscu słowa Christiny Maslach i Michaela Leitera (2011: 
47): 

radość z sukcesów kompensuje gorycz porażek, niezależnie od tego, czy sukcesem są znamienne osiąg-
nięcia, czy drobne, ale codzienne wyrazy uznania od innych. Jednak kiedy pozytywne uczucia zanikają 
do stopnia, w którym nie są już w stanie zniwelować tych negatywnych, z całą mocą pojawia się cynizm. 

Istnieją wyraźne różnice w sposobie wypalania się kobiet i mężczyzn. Kobiety prezentują 
znacznie wyższy poziom wyczerpania emocjonalnego (34%) niż  mężczyźni (25,9%), pod-
czas gdy mężczyźni wyraźnie częściej ulegają depersonalizacji. Wskaźnik depersonalizacji 
dla mężczyzn wyniósł bowiem 37,3%, zaś dla kobiet 30,6%. W obu kategoriach zbliżone są 
wyniki uzyskane dla oceny własnych możliwości. Ogólne dane wskazują jednak na wyższy 
poziom wypalenia zawodowego u mężczyzn (37,2%) niż  u kobiet (33,5%). 

W badaniach została przeprowadzona analiza zależności pomiędzy poszczególnymi 
czynnikami wypalenia a poziomem lęku jako stanu emocjonalnego (STAI-X1) i jako cechy 
osobowości (STAI-X2). To ważna analiza, gdyż wysoki poziom lęku może wskazywać na 
poważne problemy adaptacyjne w sytuacji stresu. 

W tabeli 2 przedstawiono korelacje występujące pomiędzy współczynnikami wypalenia 
zawodowego: wyczerpaniem emocjonalnym (WE), depersonalizacją (DP), oceną własnych 
możliwości (OM0) i globalnym wskaźnikiem wypalenia (WG) a poziomami lęku (STAI-X1) 
i (STAI-X2).

Tabela 2

Korelacje pomiędzy poziomami lęku (STAI-X1) i (STAI-X2) a współczynnikami wypalenia za-
wodowego

Zmienna
Korelacje 

Współczynniki korelacji oznaczone pogrubioną czcionką są istotne z p < 0,05; N = 83

STAI-X1 STAI-X2

WE 0,5 0,7

DP 0,2 0,3

OM 0,0 0,0

WG 0,3 0,4

W tabeli 2 zostały zaznaczone statystycznie istotne zależności pomiędzy niektórymi 
współczynnikami wypalenia a lękiem. Szczególnie ważny, z punktu widzenia dobrostanu 
badanych, jest wynik w skali lęku jako cechy (STAI-X2), ponieważ to właśnie ta podskala 
obrazuje predyspozycje osobowościowe. Jak wynika z badań, dodatnia korelacja wystę-
puje w odniesieniu do wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji, a tym samym wska-
zuje na globalny wynik wypalenia w ten sposób, że im wyższy jest poziom lęku (jako stanu 
i cechy), tym wyższe jest wyczerpanie emocjonalne. W odniesieniu do depersonalizacji 
wyniki wskazują na istotną statystycznie korelację w przypadku lęku jako predyspozycji 
osobowościowej.

Uzyskane wyniki mogą stanowić z jednej strony konsekwencję predyspozycji osobowoś-
ciowych, z drugiej zaś – specyfiki pracy  (szczególnie z trudnymi podopiecznymi) i wysiłku 



74 / małgorzata sekułowicz / pracownicy domów pomocy społecznej...

(zwłaszcza fizycznego) wkładanego w nią. Ponadto, może to być efekt niestabilnej sytuacji 
rynku pracy. U pracowników pojawia się lęk związany z nadmiarem obowiązków, poczu-
ciem nienadążania za stawianymi wymaganiami i dodatkowo obawa o miejsce pracy. Wraz 
z poziomem lęku wzrasta wyczerpanie emocjonalne, co z kolei prowadzi do zniechęcenia 
i pasywności. Maslach i Leiter (2011: 47) zaznaczają, że: 

uczucia te pojawiają się zwłaszcza wtedy, kiedy pracownikom brakuje kontroli nad ich pracą i kiedy środo-
wisko pracy jest niepewne i zagrażające (…). Choć potocznie mówi się, że ludzie pracują lepiej w warunkach 
rywalizacji i konkurencji, kiedy czują się trochę zagrożeni, to jednak obawy związane z przyszłością mogą 
odwracać uwagę i sprawiać, że będą pracowali mniej uważnie, z mniejszym zapałem i zaangażowaniem. 

Słowa te zdają się potwierdzać wyniki badań uzyskane dla kwestionariusza samooceny 
STAI.

W prowadzonych badaniach sprawdzano również analizę zależności pomiędzy stylami 
radzenia sobie a wypaleniem zawodowym oraz strategiami radzenia sobie i wypaleniem 
zawodowym. Irena Heszen-Niejodek (2006) proponuje ujmować styl radzenia sobie jako 
będący w dyspozycji osoby i charakterystyczny dla niej zbiór strategii czy sposobów radze-
nia sobie, z których część uruchamiana jest w procesie radzenia sobie z konkretną sytuacją 
stresową. Autorka zakłada przy tym, iż przewaga określonych rodzajów strategii powoduje 
tendencję do częstszego ich stosowania. Takie definiowanie sposobu radzenia sobie (stylu 
i strategii) zostało przyjęte w tej pracy.

Na rysunku 1 zaprezentowano histogramy trzech stylów radzenia sobie – koncentracji na 
zadaniu (CISS-SSZ), koncentracji na unikaniu (CISS-SSU) oraz koncentracji na emocjach 
(CISS-SSE) – dla badanej populacji pracowników DPS.

Rysunek 1. Histogramy pokazujące rozkład wielkości trzech stylów radzenia sobie (SSZ, 
SSU i SSE) wśród uczestników badania 
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Jak widać z położenia maksimów trzech krzywych gaussowskich aproksymujących roz-
kłady normalne opisujące style radzenia sobie, średnia dla stosowania stylu opartego na 
koncentracji na zadaniu wyniosła 3,59; dla strategii skoncentrowanej na unikaniu – 3,21; 
zaś dla stylu skoncentrowa nego na emocjach  – 2,94 (wartości wszystkich zmiennych CISS 
mogą zamykać się w przedziale 1÷5). Wyniki pozwalają na stwierdzenie, że uczestnicy 
badania, stosując dość powszechnie style radzenia sobie skoncentrowane na zadaniu, nie 
stronią jednak od stylów unikowych oraz opartych na emocjach. Takie wyniki mogą budzić 
niepokój; świadczą o stosowaniu mechanizmów obronnych, które nie służą rozwiązaniu 
problemów tylko odsunięciu ich. Takie dysfunkcjonalne formy radzenia sobie mogą być 
konsekwencją wyuczonej bezradności i mogą poważnie utrudniać pracę, zwłaszcza relacje 
z podopiecz nymi. 

Z analizy kwestionariusza COPE i porównania wyników uzyskanych na jego podstawie 
ze współczynnikami wypalenia wynika, że wykorzystywane przez badanych strategie ra-
dzenia sobie oparte są na zachowaniach unikowych i skoncentrowane na emocjach. Za-
przeczanie, odwracanie uwagi, zaprzestanie działań, używanie alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych oraz odwoływanie się do poczucia humoru  – silnie korelują ze współ-
czynnikami wypalenia, na co wskazują wyniki przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3 

Korelacje między strategiami radzenia sobie według kwestionariusza COPE a wypaleniem 
zawodowym

Zmienna

Korelacje 
Współczynniki korelacji oznaczone  

pogrubioną czcionką są istotne  
z  p < 0,05; N = 83

WE DP OM WG

COPE 2 – Planowanie –0,3 –0,3  0,1 –0,3

COPE 3 – Poszukiwanie wsparcia instrumentalnego –0,3 –0,1  0,1 –0,2

COPE 7 –  Pozytywne przewartościowanie –0,3 –0,6  0,2 –0,2

COPE 11 – Zaprzeczenie  0,5  0,4 –0,3  0,6

COPE 12 – Odwracanie uwagi  0,4  0,3 –0,2  0,4

COPE 13 – Zaprzestanie działań  0,5  0,3 –0,3  0,5

COPE 14 – Zażywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych  0,5  0,4 –0,1  0,5

COPE 15 – Poczucie humoru  0,2  0,2  0,0  0,2

Dla wyczerpania emocjonalnego (WE) istotne statystycznie są korelacje ze wszystkimi 
ujętymi w tabeli strategiami. Ujemne korelacje występują pomiędzy wyczerpaniem emo-
cjonalnym a pla nowaniem, poszukiwaniem wsparcia instrumentalnego oraz pozytywnym 
przewartościo wa niem. 

Gdy maleje skłonność do refleksji nad możliwościami poradzenia sobie ze stresorem, do 
poszukiwania pomocy, rady czy instytucji udzielającej wsparcia, wzrasta poziom wyczer-
pania emocjonalnego. Podobnie dzieje się, gdy spada umiejętność dostrzegania pozytyw-
nych aspektów życia i skłonność do poszukiwania w danej sytuacji wartości wzmagającej 
rozwój. Strategie radzenia sobie, które korelują ujemnie z wyczerpaniem emocjonalnym, 
zaliczają się do strategii skoncentrowanych na zadaniu. Zatem otrzymane dla strategii ra-
dzenia sobie (COPE) wyniki stanowią potwierdzenie prawidłowości obserwowanych dla 
stylów radzenia sobie (CISS). Występowanie istotnych statystycznie korelacji pomiędzy 
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wyczerpaniem emocjonalnym a zmiennymi COPE 2, 3 i 7 pokazuje, że przynajmniej część 
mniej wypalonych respondentów stosuje skutecznie zaradcze, skoncentrowane na zada-
niu, strategie radzenia sobie, ograniczając tym samym efekty syndromu wypalenia.

Wyczerpanie emocjonalne dodatnio koreluje natomiast z zaprzeczaniem, odrzucaniem 
faktu zaistnienia danej sytuacji, odwracaniem uwagi i przeniesieniem jej na inny obszar, 
niekoniecznie związany z pracą (oglądanie telewizji, sen), uleganiem bezradności, rezyg-
nacją z podejmowania wysiłków i działań, używaniem alkoholu oraz innych środków psy-
choaktywnych dla chwilowego złagodzenia przykrych doznań, jak również z łagodzeniem 
przykrych emocji poprzez próby zdystansowania się do problemu przez przeniesienie go 
w sferę żartu. Strategie korelujące dodatnio z wyczerpaniem emocjonalnym zaliczają się 
przede wszystkim do strategii unikowych. Przy niższych wartościach zmiennej CISS-SU, 
korelacje zmiennych COPE 11–15 z WE stają się wyraźnie wyższe od poprzednio rozważa-
nej grupy zmiennych: COPE 2, 3 i 7.

W przypadku depersonalizacji (DP) ujemna, statystycznie istotna korelacja pojawia się 
pomiędzy tym współczynnikiem wypalenia a planowaniem. Wzrost poziomu depersonali-
zacji obniża skłonność do zracjonalizowania działań zmierzających do pokonania bodźca 
wywołującego stres. Podobnie jak wyczerpanie emocjonalne, także depersonalizacja do-
datnio koreluje z zaprzeczaniem, odwracaniem uwagi, zaprzestaniem działań czy używa-
niem środków psychoaktywnych. Siła korelacji jest największa w odniesieniu do strategii 
COPE 14, czyli używania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Także i ten wynik 
jest niepokojący, gdyż wskazuje na poważne problemy w radzeniu sobie badanych. Jak 
wiadomo, picie alkoholu lub używanie innych środków odurzających nie rozwiązuje prob-
lemów, łagodzi tylko skumulowane emocje. Świadczy to o bezradności objętych badaniem 
pracowników DPS.

Istotne statystycznie korelacje występują również pomiędzy oceną własnych możliwości 
(OM) a poszczególnymi strategiami radzenia sobie. Dodatnia korelacja występuje pomiędzy 
oceną własnych możliwości a pozytywnym przewartościowaniem – dostrzeganiem szansy 
dla rozwoju. Ujemne korelacje występują natomiast z takimi strategiami radzenia sobie jak 
zaprzeczanie, odwracanie uwagi czy zaprzestanie działań. Należy zwrócić uwagę, iż kore-
lacje te są niższe niż w przypadku podejmowania strategii korelujących dodatnio z wyczer-
paniem emocjonalnym czy depersonalizacją. 

Dla przeciwdziałania niepowodzeniom, w tym także wypaleniu zawodowemu, istotne 
znaczenie ma poczucie własnej skuteczności. Przekonanie o własnej skuteczności stanowi 
bodziec do podejmowania działań, zmiany zachowań czy wyboru wariantu postępowania 
i może być czynnikiem niwelującym przejawy wypalenia zawodowego (Gromulska, Piotro-
wicz, Cianciara 2009: 428–429). W wyniku zastosowania Skali Uogólnionej Własnej Sku-
teczności (GSES) stwierdzono, że średni wynik GSES dla objętej badaniami próby wyniósł 
31, co odpowiada wartości 7 w skali stenowej. Przeświadczenie o własnej skuteczności 
badanych pracowników DPS jest zatem nieznacznie wyższe od przeciętnego, co jednak 
nie przekłada się w sposób znaczący statystycznie na zaradność wobec problemu wypa-
lenia zawodowego. Może być konsekwencją nieadekwatnej oceny własnych możliwości 
i przekonania o własnych kompetencjach zawodowych. 

Istotne statystycznie są natomiast korelacje zachodzące pomiędzy satysfakcją z życia 
(SWLS) a wypaleniem zawodowym. Satysfakcja z życia podlega ocenie subiektywnej, gdyż 
odnosi się do indywidualnego wartościowania posiadanych zasobów czy napotykanych 
ograniczeń; stanowi określenie ogólnego zadowolenia z życia, jednak w odniesieniu do 
własnej sytuacji, własnych wymagań i oczekiwań. Pomimo indywidualnej oceny satysfak-
cji z życia, wpływ na jej kształtowanie się mają nie tylko czynniki indywidualne. Badania 
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prowadzone wśród osób doświadczających ciężkich i nieuleczalnych chorób wskazały, iż 
na „kształtowanie się satysfakcji z życia wpływ ma m.in. otrzymywane wsparcie społeczne, 
a zwłaszcza świadomość postrzegania przez środowisko możliwości otrzymania pomocy 
oraz jakość relacji z innymi ludźmi” (Byra 2011: 64–66). Czynniki te z powodzeniem moż-
na odnieść do zjawiska wypalenia zawodowego. Otrzymywanie wsparcia społecznego, 
szacunek otoczenia, zainteresowanie i podkreślanie wagi wykonywanej pracy, budujące 
poczucie satysfakcji z życia i wykonywanej pracy, mogą stanowić jednocześnie barierę 
ochronną przed poddaniem się wypaleniu zawodowemu. 

Stopień satysfakcji z życia uczestników badań (SWLS) ukształtował się na poziomie 
5  stena, co oznacza wartość przeciętną. Wobec takiego wyniku podjęto się oceny za-
leżności pomiędzy poszczególnymi współczynnikami wypalenia a poczuciem satysfakcji 
z życia. Wyniki przyniosły statystycznie istotne zależności w odniesieniu do wyczerpania 
emocjonalnego i depersonalizacji (tab. 4). W badanej grupie występują statystycznie istotne 
ujemne korelacje pomiędzy wyczerpaniem emocjonalnym i depersonalizacją a satysfakcją 
z życia.

Tabela 4

Korelacja pomiędzy satysfakcją z życia a wypaleniem zawodowym

Zmienna

Korelacje  
Współczynniki korelacji oznaczone pogrubioną czcionką są istotne 

z p < 0,05; N = 83

WE DP OM WG

Satysfakcja z życia (SWLS) –0,3 –0,3 0,2 –0,3

Kolejna przeprowadzona analiza dotyczyła oceny wsparcia społecznego otrzymywa-
nego przez objętych badaniami pracowników DPS. Wyniki otrzymane dla obu podskal, 
SSQSR1 – zliczającej liczbę osób udzielających wsparcie oraz SSQSR2 – ustalającej su-
biektywną satysfakcję z otrzymywanego wsparcia, były przeciętne. Wyniosły średnio 2,39 
(max = 6,00) dla deklarowanej liczby osób udzielających wsparcia, zaś dla zadowolenia 
z otrzymywanego wsparcia – 11,93 (max = 33,00). Na podstawie wartości korelacji zmien-
nych SSQSR ze współczynnikami wypalenia można sądzić, że wsparcie społeczne nie jest 
istotnym czynnikiem determinującym poziom wypalenia.

Analiza badawcza dotyczyła także subiektywnej oceny atmosfery w pracy, poczucia sa-
tysfakcji z pracy z uwzględnieniem jej źródeł. Większość objętych badaniem (47 osób), 
oceniło atmosferę w pracy jako negatywną, jedynie według 15 osób była ona pozytywna. 
21 osób określiło atmosferę w pracy jako obojętną. Wynik ten świadczy o problemach 
w miejscu pracy, które mogą stać się przyczyną poważnego zagrożenia wypaleniem. Wy-
niki Sekułowicz (2005) wskazują na to, że trudna, konfliktowa i mało satysfakcjonująca 
atmosfera w pracy stanowić może źródło trudności przystosowawczych, generować dłu-
gotrwały niemodyfiko walny stres, a wraz z nim wypalenie. 

Wyniki określające poczucie satysfakcji z pracy (52 osoby deklarowały częściową satys-
fakcję, a 21 osób zupełnie jej nie odczuwało) potwierdzają tezę o problemach organizacyj-
nych, które stanowią istotne źródło stresu i utrudnień w radzeniu sobie. Mając za zadanie 
wskazanie źródła satysfakcji, badani pracownicy najczęściej podawali własne dokonania 
(31 wskazań) oraz osiągnięcia podopiecznych (29 wskazań). Natomiast wśród czynników 
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demotywujących wyodrębnili przede wszystkim niskie zarobki, niski prestiż społeczny oraz 
brak docenienia pracy przez przełożonych. 

Wnioski
Przeprowadzone badania pozwoliły odpowiedzieć na postawione na wstępie pytania ba-

dawcze. Wyczerpujące odpowiedzi znajdzie czytelnik w tekście pracy. Tutaj zestawiamy 
tylko najważniejsze rezultaty.

Przede wszystkim, z badań wynika, że istnieje wysokie ryzyko wypalania zawodowe-
go wśród pracowników DPS. Młodsi pracownicy są wypaleni w stopniu umiarkowanym, 
jednak poziom wypalenia pogłębia się wraz z wiekiem. Im wyższy jest wiek, tym wyższe 
wyczerpanie emocjonalnie i depersonalizacja, zaś ocena własnych możliwości się obniża. 
Istnieją ponadto istotne różnice w sposobie wypalania się kobiet i mężczyzn. Kobiety prze-
jawiają wyższe wyczerpanie emocjonalne, podczas gdy u mężczyzn częściej występuje 
depersonalizacja. Obserwuje się dodatnią korelację pomiędzy poziomem lęku jako stanu 
i jako cechy a wypaleniem zawodowym badanych. Lęk jako stan dodatnio koreluje z wy-
czerpaniem emocjonalnym, podczas gdy lęk jako cecha dodatnio koreluje z wyczerpaniem 
emocjonalnym i depersonalizacją. Pomiędzy lękiem a oceną własnych możliwości nie za-
chodzi istotna statystycznie korelacja. 

Objęci badaniem pracownicy DPS najczęściej stosują style radzenia sobie oparte na 
zadaniu, ale niewiele rzadziej – style oparte na unikaniu problemu i obniżaniu napięcia 
emocjonalnego. Oznacza to przede wszystkim tendencję do koncentracji na sobie, swoich 
przeżyciach, kumulowanie negatywnych uczuć (złość, poczucie winy, napięcie) oraz skłon-
ność do oddawania się fantazjowaniu. Podobnie rozkładają się wyniki stosowanych strate-
gii radzenia sobie. Stosowane przez objętych badaniem pracowników DPS strategie radze-
nia sobie skoncentrowane są przede wszystkim na emocjach i zachowaniach unikowych. 
Wyczerpanie emocjonalne oraz depersonalizacja dodatnio korelują ze strategiami polega-
jącymi na odrzucaniu zaistniałej sytuacji, unikaniu myślenia o konsekwencjach zdarzenia 
poprzez odwrócenie i przeniesienie uwagi na mniej istotne czynności. Uczestnicy badania 
rezygnują z podejmowania wysiłków skoncentrowanych na osiągnięcie celu. Alarmujące 
jest to, że widoczne są także korelacje zachodzące pomiędzy wypaleniem a używaniem 
alkoholu oraz środków psychoaktywnych dla złagodzenia przykrych emocji. 

Poczucie własnej skuteczności u pracowników DPS objętych badaniem jest na poziomie 
przeciętnym i nie koreluje z wypaleniem w sposób istotny statystycznie.

Objętych badaniem pracowników DPS charakteryzuje niski poziom satysfakcji z ży-
cia. Spadek satysfakcji z życia zwiększa wskaźniki wyczerpania emocjonalnego i deper-
sonalizacji, podwyższając ryzyko wypalenia. Poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, 
a zwłaszcza możliwość wskazania wielu źródeł czerpania zadowolenia z jej wykonywa-
nia, redukują uczucie stresu oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego. 
Brak satysfakcji lub niepełna satysfakcja, brak odpowiedniego wynagrodzenia za pracę czy 
uznania przez przełożonych lub współpracowników, zwiększają ryzyko wystąpienia więk-
szego poczucia stresu, niezadowolenia, zmniejszenia efektywności pracy, a także zwięk-
szają ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego. 

Istotne dla oceny wypalenia są różnice uzyskane w badaniu dla kobiet i mężczyzn. Wyż-
szy poziom depersonalizacji u mężczyzn, wobec wyższego poziomu wyczerpania emocjo-
nalnego dostrzeżonego u kobiet, prowadzą do wniosku, iż sekwencyjność modelu Maslach 
nie zawsze ma zastosowanie. Wydaje się, że słuszniejszy jest tutaj zaproponowany przez 
Sekułowicz (2005) przedstawiony niżej model (rys. 2).
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Rysunek 2. Modyfikacja modelu wypalenia zawodowego Maslach według Sekułowicz (2005: 
213) 

Środowisko pracy, czynniki osobowościowe oraz socjodemograficzne mogą bezpośred-
nio warunkować depersonalizację, bez wysokich wskaźników dla wyczerpania emocjonal-
nego, na co wskazują wyniki opisanych badań uzyskane dla populacji mężczyzn. Jedno-
cześnie, obniżenie oceny własnych możliwości nie musi być następstwem depersonalizacji 
– może wystąpić jako konsekwencja depersonalizacji, jednak bez wyraźnego wyczerpa-
nia emocjonalnego. Uzyskane wyniki badań wskazują, że obniżenie własnych możliwości 
może być konsekwencją wysokich wskaźników wyczerpania emocjonalnego, nie zaś – jak 
wskazuje Maslach – wysokich wskaźników depersonalizacji. 

Uzyskane wyniki badań pracowników DPS w kontekście zagrożenia wypaleniem zawo-
dowym budzą niepokój. Świadczą o dużym ryzyku pojawienia się tego zjawiska w kategorii 
zawodowej narażonej na stały, długotrwały stres z racji obciążeń zawodowych, wynikają-
cych z pracy w organizacji, a także w wyniku bezpośrednich kontaktów z podopieczny-
mi. Pracownicy z wysokim poziomem depersonalizacji mogą być cyniczni, instrumentalnie 
traktujący swoje powinności i bezduszni wobec osób niejednokrotnie słabych, chorych, 
wymagających opieki i empatycznego postępowania. Uzyskane wyniki powinny stać się 
ważnym sygnałem dla służb odpowiedzialnych za politykę społeczną.

literatura

Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J. 2005, Wypalenie zawodowe, „Postępy Psychiatrii 
i Neurologii”, nr 14 (2). 

Byra S. 2011, Satysfakcja z życia osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w pierwszym okresie 
nabycia niepełnosprawności – funkcje wsparcia otrzymywanego i oczekiwanego, „Medycyna 
Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, nr 2.



80 / małgorzata sekułowicz / pracownicy domów pomocy społecznej...

Fengler J. 2000, Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Towarzystwo 
Psychologiczne, Gdańsk.

Freudenberger H.J. 1974, Staff burn-out, „Journal of Social Issues”, nr 30 (1).

Gałkiewicz M. 2011, Bezpieczeństwo lokalne w aspekcie opieki nad osobami starszymi. Dom 
pomocy społecznej jako element działań pomocowych osobie starszej, w: Edukacja dla bez-
pieczeństwa, red. A. Olak, F. Kozaczuk, A. Krauze, Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Roz-
wój”, Ostrowiec Świętokrzyski.

Gromulska L., Piotrowicz M., Cianciara D. 2009, Własna skuteczność w modelach zachowań 
zdrowotnych oraz w edukacji zdrowotnej, „Przegląd Epidemiologiczny”, nr 3.

Heszen-Niejodek I. 2006, Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, w: I. Heszen-Niejodek, 
Z. Ratajczak, Człowiek w sytuacji stresu – problemy teoretyczne i metodologiczne, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”,  Katowice, 1549.

Kiszczak S. 2002, Zespół wypalenia zawodowego wśród pracowników medycznych. Elementy 
profilaktyki, „Zdrowie Publiczne”, nr 112 (1).

Maslach C., Jackson S.E. 1981, The measurement of experienced burnout, „Journal of Occu-
pational Behavior”, nr 2.

Maslach C., Leiter M.P. 2011, Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organi-
zacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rymsza M. 2012, Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, w: Pracownicy socjalni i pra-
ca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa.

Schaufeli W., Enzmann D. 1998, The burnout companion to study and practice: a critical analy-
sis, Taylor and Francis Ltd., London.

Sekułowicz M. 2002, Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnospraw-
nością intelektualną. Przyczyny – symptomy – zapobieganie – przezwyciężanie, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 

Sekułowicz M. 2005, Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem 
zawodowym. Analiza przypadków, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
Wrocław.

Sikora P. 2005, Dom pomocy społecznej, w: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformo-
wanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole.

StatSoft, Inc. (2010). STATISTICA (data analysis software system), version 9.1. www.statsoft.
com.

Szmagalski J. 2009, Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Instytut Rozwoju 
Służb Społecznych, Warszawa.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2004, nr 64, poz. 593.

Zbyrad T. 2010, Dom pomocy społecznej. Funkcje założone i realizowane na podstawie badań 
DPS w Tarnobrzegu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stani-
sława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.



81

summary The purpose of this article is to analyze the risk of profes-
sional burnout in the staff of social welfare houses (DPS). In the 
introductory part some theories of burnout, the specificity of the 
syndrome, as well as the characteristics of the operation of so-
cial welfare houses in the context of their employees’ burnout risk 
are given. The experimental study included 83 people employed 
in the DPS in Lower Silesia and Greater Poland. The results in-
dicate significant differences in the burnout of women and men. 
Women exhibit higher levels of emotional exhaustion, and men – 
depersonalization. Respondents derive average satisfaction from 
life, in most cases report negative atmosphere at work, and receive 
inadequate social support. The respondents primarily use coping 
styles focused on avoidance, and – to a lesser extent – focused 
on emotions. In addition, they also use coping strategies based on 
emotions and avoidance behaviors, often reaching for alcohol and 
drugs.
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