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Streszczenie: Artykuł omawia zjawisko wypalenia zawodowego jako szczególny problem 15 

współczesnego człowieka. Autor przedstawia psychologiczną definicję wypalenia, rodzaje 16 
deformacji osobowości jako konsekwencji wykonywania zawodu oraz sposoby pokonywania 17 

wypalenia. W pracy omawia się wypalenie wśród nauczycieli i pielęgniarek. W konkluzjach 18 
jest stwierdzone, że współczesne tempo pracy predysponuje ludzi do wypalenia. 19 
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BURNOUT AS A SPECIFIC PROBLEM OF CONTEMPORARY MAN 24 
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 26 

Abstract: Article discusses a phenomenon of burnout as a special problem of contemporary 27 
man. The author presents psychological definition of burnout, kinds of deformations                     28 
of personality as a consequence of profession and methods of fight with burnout. In work           29 
are discussed burnout of teachers and nurses. In conclusions is claimed, that current situation 30 

of workers predisposes people to burnout. 31 
Keywords: burnout; deformations of personality; burnout in work of teachers; burnout                  32 

in work of nurses;  psychology of work and organization. 33 
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 35 

1. Wstęp 36 

 37 

 Wśród wielu problemów pracy zawodowej dzisiejszych ludzi wyróżnia się syndrom 38 

wypalenia się. Dotyka on coraz więcej osób. Mimo, że książek psychologicznych jest bardzo 39 

wiele wciąż sporo ludzi nie jest świadomych tego zagrożenia. A gdy już wypalenie ich dotyka 40 
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– nie wiedzą jak sobie w tej sytuacji poradzić. Stąd, ważne jest upowszechnianie wiedzy              1 

na ten temat, czemu ma służyć także ta praca. Chociaż na rynku wydawniczym mamy już                     2 

w naszym kraju wiele książek poświęconych wypaleniu, (które często bardzo szczegółowo 3 

opisują to zjawisko w odniesieniu do poszczególnych zawodów), to, jak się zdaje, może 4 

brakować tekstów o charakterze niedługim (jak artykuł), a jednocześnie przejrzyście 5 

prezentujących stan wiedzy o tej problematyce. Nie jest bowiem tajemnicą, że ludzie nie 6 

zawsze mają czas i ochotę czytać obszerne naukowe monografie, lecz częściej – artykuły, 7 

także rzetelne, a równocześnie unikające nadmiernie trudnego słownictwa i „żargonu 8 

naukowego”. Wiedza psychologiczna – a ona przecież dotyczy wypalenia – jest bez wątpienia 9 

tą wiedzą, którą należy w społeczeństwie upowszechniać, ponieważ jej znajomość ułatwia 10 

ludziom rozumienie samych siebie i radzenie sobie z codziennymi problemami. 11 

 12 

2. Wypalenie zawodowe według psychologów 13 

 14 

 „Wypalenie się” (burnout) to termin oparty na metaforze świecy, która stopniowo się 15 

wypala, aż wreszcie przestaje istnieć. Z czasem termin ten wszedł do słownika naukowego, 16 

gdy psychologom udało się uchwycić jego cechy charakterystyczne. Autorem tej metafory 17 

jest amerykański psychiatra Herber Freudenberger, lecz gruntowne naukowe podstawy 18 

uprawniające do stosowania tego terminu w nauce stworzyli uczeni z Europy. Określili oni 19 

objawy tego zespołu, na które składają się emocjonalne, poznawcze, fizyczne i behawioralne 20 

aspekty życia człowieka, np. płaczliwość, obniżony nastrój, niepokój czy napięcie. Osoba 21 

„wypalona” jest nadwrażliwa, często poirytowana, przygnębiona i wycofująca się.                 22 

Ma ona poczucie bezradności, beznadziei, trudności w mobilizowaniu się  i w koncentracji           23 

do wysiłku. Objawy fizyczne to np. bóle głowy i mięśni, nudności, wahanie wagi ciała, 24 

uczucie zmęczenia, sięganie po używki i środki uspokajające. Co prawda, objawy te mogą 25 

występować w wielu innych sytuacjach patologicznych, to jednak tutaj są powiązane z tzw. 26 

egzystencjalnym aspektem wyczerpania sił do dalszej aktywności. Kluczowa jest utrata sensu 27 

pracy i życia (Ratajczak, 2008, s. 144-145). 28 

 Wypalenie pojawia się zwykle w zawodach polegających na świadczeniu usług 29 

potrzebującym pomocy lub na oddziaływaniu na innych (np. w pracy kierowniczej).                   30 

Są to zawody wymagające bezpośredniej, systematycznej pracy z ludźmi, osobistego 31 

zaangażowania w kontakty interpersonalne. Istotną cechą tych zawodów jest                        32 
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„praca z emocjami”, nad którymi trzeba umiejętnie panować i umiejętnie je kształtować 1 

(Ratajczak, 2008, s. 145). 2 

 Ch. Maslach, znana badaczka syndromu wypalenia, definiuje go jako czynnik 3 

pojawiający się wraz z obniżającą się jakością świadczonych usług przez pracownika; 4 

przejawia się w większej fluktuacji kadr, absencjach, obniżonym etosie pracy, wyczerpaniu 5 

fizycznym, bezsenności, zwiększonym spożyciu alkoholu i lekarstw oraz w problemach 6 

małżeńskich i rodzinnych. Jest więc to fenomen złożony. U osób wypalonych obserwujemy 7 

także „wyczerpanie emocjonalne”, którym jest drażliwość, silna reakcja na nawet słabe 8 

bodźce, łatwe popadanie w konflikty, niekomunikatywność oraz silne angażowanie się 9 

emocjonalne w sprawy wymagające spokojnego, racjonalnego namysłu (Grzegorzewska, 10 

2006, s. 48-49). 11 

Ostatecznie przyjęta przez uczonych definicja wypalenia jest następująca: „Wypalenie 12 

jest uporczywym, negatywnym, związanym z pracą stanem, występującym u osób ogólnie 13 

zdrowych. Charakteryzuje się on wyczerpaniem, któremu towarzyszy dyskomfort psychiczny 14 

i fizyczny, poczucie zmniejszonej skuteczności, obniżona motywacja oraz dysfunkcje                     15 

w zachowaniu pracy. Stan ten rozwija się stopniowo i wynika z rozbieżności między 16 

pragnieniami a rzeczywistymi warunkami uprawiania zawodu. Wypalenie jest często 17 

procesem pogłębiającym się z powodu nieadekwatnych strategii radzenia sobie.” (Ratajczak, 18 

2008, s. 146). 19 

 20 

3. Deformacja osobowości jako konsekwencja wykonywania zawodu 21 

 22 

Wstępem do wypalenia zawodowego są często tzw. „deformacje osobowości” 23 

związane z wykonywaniem pracy zawodowej; warto więc im się bliżej przyjrzeć. 24 

Według definicji „Deformacja osobowości rozumiana jako niepożądana konsekwencja 25 

wykonywania zawodu powinna określać wszelkie niekorzystne zmiany osobowości, 26 

nieprawidłowości rozwoju, poczucie zmęczenia, wypalenia, usztywnienia, dezorientacji, 27 

alienacji, utratę poczucia rzeczywistości i prawidłowej jej oceny oraz przekłamania                        28 

w odbiorze własnych przeżyć, sądów i zachowań, które występują w przebiegu pracy 29 

zawodowej i są przez nią warunkowane.” (Fengler, 2001, s. 31-32). Natomiast 30 

przeciwieństwo zawodowej deformacji osobowości można określić jaklo świeżość, twórczą 31 

aktywność, zaangażowanie, żywy stosunek do ludzi, tematów i zjawisk (Fengler, 2001, s. 32). 32 
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 Przykłady deformacji osobowości (Por. Fengler, 2001, s. 31-37): 1 

Długotrwałe obciążenie – wynika z nadmiaru terminów, zobowiązań, oczekiwań, nadziei                    2 

i zbyt szybko następujących zmian, co skazuje na niepowodzenie próby zatrzymania się                     3 

dla nabrania oddechu. Życie w pośpiechu, pod naciskiem naglących decyzji i szybkich 4 

działań staje się rzeczywistością, do której człowiek zaczyna się dostosowywać; 5 

Nadmierna identyfikacja – wiele czynnych zawodowo osób nazbyt mocno identyfikuje się                    6 

z działalnością, zawodem albo instytucją, w której pracuje. Człowiek myśli, że tylko o tyle 7 

coś znaczy, o ile jest oddany swojej pracy. Niektórym firmom zależy jednak na tak dużej 8 

identyfikacji pracowników z firmą; 9 

Selektywne spostrzeganie – każdy zawód niesie ze sobą określone reguły spostrzegania, 10 

myślenia i zachowania, które pracownik poznaje, przyswaja sobie i rzadko kiedy ich                         11 

się pozbywa. Z otaczającej rzeczywistości przyjmuje wtedy tylko aspekty związane z własną 12 

profesją; 13 

„Ślepe plamki” – chodzi tutaj o zjawisko polegające na tym, że oglądamy świat z jednej, 14 

określonej (najczęściej zawodowej) perspektywy i ignorujemy inne jego aspekty. Wpadamy 15 

wówczas w rutynę, której zawdzięczamy poczucie bezpieczeństwa, ale zatracamy przy tym 16 

bogactwo spostrzeżeń i myśli; 17 

Zubożenie zainteresowań – następuje wtedy, gdy człowieka interesują tylko tematy związane 18 

z jego pracą; 19 

Jałowość myślenia – założenia, które w ramach wykonywanego zawodu są oczywistością, 20 

stają się dla nas miernikiem myślenia w ogóle. Również samo myślenie „zawodowe” ulega 21 

przy tym usztywnieniu, schematyzacji i dogmatyzacji; 22 

Utrwalony odruch i ekspresja – rolę, którą pełnimy w pracy, niejako przenosimy na nasze 23 

zachowania w życiu pozazawodowym; 24 

Uczucia na zawołanie – niektóre uczucia w danych pracach są bardzo częste, np. terapeuta 25 

musi emanować życzliwością i ciepłem. W człowieku zbyt silnie zidentyfikowanym ze swoją 26 

pracą, te uczucia niejako „wrastają” w jego osobowość, do tego stopnia, że przejawia                     27 

je automatycznie w większości swoich sytuacji życiowych. 28 

 Wśród wymienionych tutaj deformacji szczególną uwagę trzeba chyba zwrócić                  29 

na „selektywne spostrzeganie” i „ślepe plamki”, które prowadzą człowieka do jałowości 30 

myślenia i emocji. W dalszej kolejności te zjawiska wiążą się z problemem pracoholizmu, 31 

czyli sytuacji, w której dla człowieka najwyższą wartością w życiu jest praca. Praca daje 32 
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wprawdzie każdemu środki utrzymania, ale bez właściwych relacji z rodziną człowiek traci 1 

sens pracy a nawet sens życia. Trzeba więc zawsze szukać arystotelesowskiego „złotego 2 

środka” między zaangażowaniem w pracę a zaangażowaniem w życie rodzinne. 3 

 4 

4. Koncepcja work-life balance 5 

 6 

 Takim współczesnym rozwinięciem starożytnej koncepcji „złotego środka”, którą 7 

przed chwilą wspomnieliśmy, jest koncepcja work-life balance. Sama jej definicja nie jest 8 

jasna, ponieważ różnie rozumieją ja poszczególni uczeni. Dla niektórych będzie to koncepcja 9 

oddzielenia życia zawodowego od prywatnego, dla innych zrównoważenia tych obszarów                 10 

, a dla jeszcze innych umiejętnego przełączania się pomiędzy nimi (Rzepka, 2016, s. 9).                 11 

Bez wątpienia, sednem utrzymania równowagi życiowej jest podejmowanie intencjonalnych            12 

i świadomych działań zmierzających do równomiernego zaspokojenia potrzeb w czterech 13 

sferach: Praca, Rodzina, Ja, Życie społeczne (Rzepka, 2016, s. 30). B. Rzepka proponuje 14 

hasło: „work hard, play hard” (pracuj ciężko i baw się ciężko), które ma nam uświadamiać, 15 

że w jakąkolwiek dziedzinę życia się angażujemy (pracę czy zabawę) powinniśmy to czynić          16 

z pełnym zaangażowaniem, niejako na 100 procent (Rzepka, 2016, s. 63). Z punktu widzenia 17 

koncepcji work-life balance można wyróżnić następujące przyczyny wypalenia (Rzepka, 18 

2016, s. 90-92): 19 

-brak wystarczającej autonomii i poczucia kontroli nad własną pracą; 20 

-brak wystarczającej ilości czasu, aby skończyć projekty czy zadania; 21 

-osobiste wartości pracownika nie pasują do wartości organizacji; 22 

-niejasne cele lub oczekiwania wobec pracownika; 23 

-praca w dysfunkcjonalnym środowisku; 24 

-brak wsparcia ze strony szefa lub firmy; 25 

-brak docenienia za pracę; 26 

-monotonna, mało stymulująca praca. 27 

 28 

5. Wypalenie w zawodzie nauczyciela 29 

 30 

 Zawód nauczyciela jest niewątpliwie takim zawodem, w którym działa przewlekły 31 

stres. Należą do niego zachowania i cechy uczniów pozostające w sprzeczności z celami              32 
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i oczekiwaniami wychowawczymi nauczyciela, (np. brak zainteresowania nauką).                 1 

Silnymi stresorami zagrażającymi pracy nauczyciela są: akty agresji, zachowania problemowe 2 

uczniów wobec rówieśników i nauczyciela, konflikty w grupie, tendencje antyspołeczne                   3 

i przestępcze. Trudnymi sytuacjami dla każdego pedagoga są również konfrontacje                    4 

z rodzicami uczniów, napięcia i rywalizacje w gronie nauczycielskim, nieracjonalne 5 

wymagania przełożonych, negatywne czynniki administracyjne i instytucjonalne. Stres budzą 6 

wśród nauczycieli dość częste zmiany programów nauczania i różne reformy edukacji. Wobec 7 

nauczycieli i wychowawców istnieją bardzo duże oczekiwania społeczne, mimo, że ich 8 

zarobki są niskie. Zawód ten zawsze jest na cenzurowanym, gdyż władza państwowa 9 

oczekuje od jego przedstawicieli nauczania według konkretnej ideologii. Podkreśla się,                   10 

że             od nauczycieli wymaga się wykonywania coraz więcej pracy, inwestowania coraz 11 

więcej energii, ale przy tych samych lub nawet mniejszych zasobach, nakładach                        12 

i gratyfikacjach (Por. Sęk, 2004, s. 149-152). 13 

 Badania nad syndromem wypalenia wśród nauczycieli pokazują, że w dużej mierze 14 

jest on skutkiem nadmiernego obciążenia w pracy, które występuje długi czas oraz zbyt 15 

dużych wymagań. Nauczyciele w wyższym stopniu narażeni na wypalenie to tacy, którzy 16 

mają negatywne nastawienie do uczniów, zewnętrzne umiejscowienie kontroli i brak 17 

tolerancji w sytuacjach niejednoznacznych (skomplikowanych). Zjawisko to jest bardziej 18 

nasilone w szkole ze złym klimatem pracy niż w tych, w których panuje przyjazna atmosfera. 19 

Badania w USA dowodzą, że młodzi, mniej doświadczeni nauczyciele cechują się wyższym 20 

poziomem syndromu wypalenia. Oczywistym jest, że „wypaleni nauczyciele” charakteryzują 21 

się obniżoną jakością nauczania: przekazują znacząco mniej informacji i pochwał, okazują 22 

brak akceptacji dla pomysłów swoich uczniów oraz rzadziej współpracują z nimi w czasie 23 

zajęć (Por. Grzegorzewska, 2006, s. 49-50). 24 

 E. Lisowska zwraca uwagę, że przyczyną wypalenia zawodowego u nauczycieli                    25 

są często ich błędy wychowawcze. Takie błędy to zaburzające przebieg interakcji 26 

wychowawczej zachowania wychowawcy, które mają niekorzystny wpływ na rozwój 27 

wychowanka, a ich cechą jest nieświadomość. Wyodrębnia się następujące błędy 28 

wychowawcze nauczycieli: 29 

-rygoryzm – to bezwzględne egzekwowanie poleceń i sztywność ocen; 30 

-agresja; 31 
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-hamowanie aktywności dziecka – to zakazywanie uczniom ich własnej, twórczej 1 

działalności; 2 

-obojętność – kiedy nauczyciel zachowuje zbyt wielki dystans wobec uczniów; 3 

-eksponowanie siebie – to ciągłe próby imponowania i wyróżniania się; 4 

-uleganie – to okazywanie dzieciom swojej bezradności; 5 

-zastępowanie –czyli wyręczanie ucznia przez nauczyciela; 6 

-idealizacja – to niedostrzeganie w danym uczniu żadnych wad (Por. Lisowska, 2012, s. 131-7 

134). 8 

 Według badaczy, wypalenie należy traktować jako końcowy rezultat procesu, którego 9 

początkiem jest silna fascynacja zawodem. Zdaniem B. Śliwerskiego ten proces jest 10 

pięciofazowy (Por. Korczyński, 2014, s. 76): 11 

-zafascynowanie – na tym etapie nauczycielowi przyświecają szlachetne cele i niezwykle 12 

silnie angażuje się w swoją pracę; 13 

-stagnacja – gdy realizacja ideałów staje się utrudniona nauczyciela zaczynają denerwować 14 

oczekiwania uczniów i rodziców; 15 

-frustracja – nauczyciel zaczyna negatywnie postrzegać swoich uczniów a szkoła staje się dla 16 

niego miejscem rozczarowania; 17 

-apatia – między nauczycielem a uczniami zanika przyjaźń; 18 

-syndrom wypalenia – pojawia się w momencie całkowitego wyczerpania. 19 

Na jakości nauczania swoich dzieci zależy każdemu rodzicowi. Ale nauczyciel           20 

to „tylko człowiek”, który często nie idzie do tego zawodu „z powołania”. Trzeba więc 21 

rozumieć liczne trudności, które wiążą się z pracą nauczyciela, aby tym lepiej współpracować 22 

z pedagogami nauczającymi nasze dzieci. Niewątpliwie, należy być z nimi w częstym 23 

kontakcie, ponieważ dobre wyniki ucznia są zwykle skorelowane z konstruktywnym 24 

współdziałaniem między szkołą a rodzicami. 25 

Nauczyciel, o czym nie zawsze pamiętamy, to bardzo ważny zawód; on nie tylko 26 

przekazuje wiedzę, ale potrafi także (lub nie) ukierunkować cały rozwój dziecka poprzez 27 

zainspirowanie go nauką lub też, co wcale nie zdarza się rzadko, poprzez zniechęcenie go do 28 

niej. Z błędów wychowawczych wymienionych powyżej, szczególnie rzucają się w oczy dwa; 29 

z jednej strony rygoryzm czyli nadmierna surowość a z drugiej strony – jej przeciwieństwo – 30 

obojętność wobec rozwoju i pracy dziecka. Nikt „nie rodzi się dobrym nauczycielem”,                      31 

bo „dobrym nauczycielem” człowiek się staje (lub nie) w zależności od swojego 32 
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zaangażowania w pracę w szkole. Należy sobie życzyć, aby nauczyciele naszych dzieci 1 

rzetelnie podchodzili do swojej pracy a jednocześnie nie wypalali się w niej, co jest związane 2 

z ich własną jasną świadomością charakteru, wyzwań i ograniczeń tego zawodu. 3 

 4 

6. Wypalenie wśród pielęgniarek 5 

 6 

 J. Łodzińska tak charakteryzuje zawód pielęgniarki: 7 

„Przeobrażenia zachodzące w dzisiejszych czasach mają niebywale szybkie tempo (…) –                8 

w różnych obszarach życia społecznego, w tym w dziedzinie medycznej. „Pacjent nie jest już 9 

tym samym pacjentem, który był podmiotem opieki na początku XIX wieku. Pacjent jest 10 

obecnie świadomy swoich praw, wymaga od systemu opieki zdrowotnej profesjonalnej 11 

pomocy, opieki i leczenia. Oczekuje od pielęgniarki nie tylko zawodowej, kompleksowej i na 12 

bieżąco aktualizowanej wiedzy, odpowiedniej postawy moralnej, ale i ogromnego 13 

zaangażowania. Ocenia ją przez pryzmat tego, jak się prezentuje, jak się zachowuje, jaką 14 

posiada wiedzę i umiejętności oraz jakie przekonania na temat tej grupy zawodowej ma 15 

utrwalone między innymi przez przekaz medialny. Chorzy nie są już biernymi odbiorcami 16 

opieki, ale aktywnymi uczestnikami procesu pielęgnowania, którzy często bywają coraz 17 

bardziej wymagający i roszczeniowi. Pielęgniarka też nie jest już siostrą zakonną 18 

wypełniającą swoje obowiązki charytatywnie. Jest profesjonalistą, której działania nie 19 

ogranicza się jedynie do pracy przy łóżku pacjenta, ale obejmuje też działalność społeczną, 20 

edukacyjną, profilaktyczną czy naukową”, (za: E. Kojder, D. Zarzycka: Wizerunek 21 

zawodowy pielęgniarki i jego determinanty, [w:] Pielęgniarstwo XXI wieku, tom 47 (2014) nr 22 

2, s. 47) (Łodzińska, 2018, s. 79-80). 23 

 Do szczególnie obciążających cech zawodu pielęgniarki należą następujące czynniki 24 

(podane przez same zainteresowane) (Por. Beisert, 2004, s. 202-204): 25 

1.Wymagania wynikające ze specyfiki zawodu – np. praca w nocy, nieregularny tryb życia, 26 

kontakt z brudem, wydzielinami, odchodami, ryzyko zarażenia się od pacjenta, itp.; 27 

2.Obciążenia psychiczne – chodzi o ogromną odpowiedzialność związaną z wykonywanym 28 

zawodem, jak podawanie leków i wykonywanie zabiegów, a także konsekwencje własnych 29 

błędów jak pogorszenie stanu zdrowia pacjenta czy nawet jego śmierć; 30 

3.Brak warunków do leczenia – chodzi o brak leków, aparatury, jak również złe warunki 31 

lokalowe; 32 
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4.Niskie zarobki; 1 

5.Niski status zawodowy; 2 

6.Zła współpraca zespołu leczącego; 3 

7.Zła współpraca z pacjentem i jego rodziną; 4 

8.Inne – subiektywne odczucia konkretnych pielęgniarek. 5 

 W rozważanym tutaj zawodzie, jego przedstawicielki stosują różne techniki 6 

emocjonalnego dystansowania się, z których niektóre sprzyjają pogłębianiu zespołu 7 

wypalenia a inne mogą mu nawet zapobiegać; są to (Por. Formański, 2003, s. 372-373): 8 

-zabiegi językowe, które polegają na używaniu takich pojęć opisujących pacjentów, które ich 9 

„odczłowieczają”, np. „ten zawał spod czwórki”; 10 

-intelektualizacja – zamiast reagować emocjonalnie, pielęgniarka chłodno i naukowo 11 

analizuje daną sytuację; 12 

-izolowanie sytuacji – to ścisłe rozgraniczanie między życiem zawodowym a prywatnym                 13 

o zawodu lekarza. Zarówno pielęgniarki, jak i lekarze mają szczególną pracę – to „służba 14 

ludziom” polegająca na ich leczeniu. Często ci ludzie spotykają się z wdzięcznością 15 

pacjentów, ale też nie zawsze są w stanie im pomóc. Niewątpliwie, od zawodu lekarza czy 16 

pielęgniarki powinno się wymagać nie tylko wiedzy medycznej, lecz także psychologicznej. 17 

Gdy bowiem tej ostatniej brak, pacjenci często wychodzą sfrustrowani z przychodni czy                    18 

ze szpitali. Taka pewna wiedza psychologiczna umożliwi lekarzom i pielęgniarkom ochronę 19 

przed wypaleniem; będą bowiem świadomi zagrożeń dla zdrowia psychicznego płynących                20 

z ich profesji, jak również będą wiedzieć, jak sobie radzić ze stresem. Ponadto, taka wiedza 21 

(jak np. z komunikacji interpersonalnej) zagwarantuje im lepszy kontakt z pacjentami.                   22 

A pacjent, jak było mówione, nie jest już biernym odbiorcą pomocy medycznej, lecz jest 23 

świadomy swoich praw a o praktycznie wszystkich chorobach może sobie poczytać                     24 

w Internecie – więc kontakt z nim wymaga zarówno od lekarzy, jak i pielęgniarek naprawdę 25 

solidnego przygotowania i mądrego podejścia. 26 

 27 

7. Sposoby pokonywania wypalenia 28 

 29 

 Badacze wyróżniają następujące sposoby pokonywania wypalenia (Por. Fengler, 2001, 30 

s. 146-185): 31 
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1)Higiena psychiczna – chodzi o utrzymywanie właściwego nastawienia psychicznego, 1 

ponieważ obciążenie i narażanie się na różnego typu zagrożenia, a także zawodowa 2 

deformacja osobowości mają często wiele wspólnego z nieprawidłową samooceną, nadmierną 3 

ambicją, roszczeniowym pragnieniem bycia kochanym albo tez nieuwagą. Usuwanie tych 4 

zaburzeń następuje poprzez zrozumienie własnych motywów, przez wgląd                                                    5 

w pozaosobowościowe aspekty obciążenia, których źródłem są klienci, personel lub instytucja 6 

oraz rozsądny poziom oczekiwań i racjonalny harmonogram dnia. Często dokonujemy 7 

codziennych psychicznych samookaleczeń, które są tak powszechne, że umykają naszej 8 

uwadze. Np. kto od dziesięcioleci popełnia te same głupstwa, zaczyna je często traktować 9 

jako naturalną swoją cechę. 10 

2)Radzenie sobie – przez radzenie sobie (coping) rozumie się dzisiaj indywidualne formy 11 

przejawiania się ludzkich reakcji na obciążenia. Uwzględnia się przy tym właściwości, 12 

decyzje, sposoby przetwarzania informacji, poznania i działania osobowego ego, pojmowane 13 

jako czynniki pośredniczące między obciążeniem a zachowaniem. Wyróżnia się różne 14 

strategie radzenia sobie, np. a)próby dowiedzenia się czegoś więcej o sytuacji; b)rozmawianie 15 

o problemie z innymi ludźmi; c) próby dostrzegania pozytywnych stron sytuacji; d) 16 

nieprzejmowanie się; e)zwrócenie aktywności w innym kierunku; f) potraktowanie aktualnej 17 

sytuacji jako impulsu do konstruktywnego działania; g)bycie przygotowanym na najgorsze; 18 

h)przygotowanie alternatywnych sposobów wpłynięcia na sytuację; i) opieranie się                          19 

na własnych wcześniejszych doświadczeniach czy j)próby redukowania napięcia. 20 

3)Oparcie społeczne – przez oparcie społeczne rozumie się dzisiaj osoby oraz inne siły 21 

działające w otoczeniu człowieka, które są współodpowiedzialne za to, że może on prowadzić 22 

życie, będąc w dobrej kondycji psychicznej. Do elementów oparcia społecznego można 23 

zaliczyć: 24 

-osoby i grupy: partnerów, rodziców i dzieci, krewnych, przyjaciół i znajomych, sąsiadów, 25 

kolegów z pracy, zwierzchników i personel firmy, handlarza u którego zwykle robimy 26 

zakupy, fryzjera, czasem nawet osoby zmarłe; 27 

-zwierzęta domowe; 28 

-czynności: zajęcia sportowe, powtarzające się w ciągu naszego dnia czynności, np. czytanie 29 

gazet czy słuchanie muzyki, gotowanie, telefonowanie do znajomych, jeżdżenie samochodem, 30 

itp.; 31 

-idee: Boga, wolności, kosmosu, sprawiedliwości; 32 
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-miejsca: przyjemny kącik do czytania, ulubioną kawiarnię, las, itp. 1 

-przedmioty: rośliny, stare listy, albumy ze zdjęciami, itp. 2 

4)Superwizja – opiera się na wzajemnym udzielaniu sobie pomocy pomiędzy pracownikami 3 

zatrudnionymi w jednej firmie lub należącymi do jednego zawodu. 4 

5)Interwencja w obrębie zespołu i instytucji – źródłem wielu problemów nie są pojedyncze 5 

osoby, lecz zespół koleżeński lub instytucja. Opracowując więc sposoby pokonywania 6 

trudności, trzeba  między innymi przyjąć perspektywę zespołu, z którym współpracujemy 7 

oraz danej instytucji. Warto pamiętać, że brak autonomii jest podstawową przyczyną 8 

obciążenia. Jest on widoczny najczęściej tam,  gdzie własne działania są w dużym stopniu 9 

wyznaczane przez wskazania innych i przez ustaloną z zewnątrz kolejność terminów. 10 

Dodatkowo jeszcze pogłębia go jałowość pracy, jej anonimowość, taśmowy character                11 

i przymus działania, co dzieje się na skutek presji wbrew osobistym przekonaniom                                12 

i rozsądkowi. 13 

 Jak widać, metod pokonywania wypalenia jest bardzo wiele i warto się w nich 14 

orientować, gdy nas spotka stres w pracy. Wydaje się, że kluczowe jest tutaj wsparcie innych 15 

ludzi (rodziny, przyjaciół). Człowiek bowiem nie jest stworzony do życia samotnego, dlatego 16 

pierwszą pomoc psychologiczną powinien otrzymywać od najbliższych, a dopiero później – 17 

ewentualnie od terapeuty. Sądzę, że bez względu czy człowiek mający problemy w pracy trafi 18 

do gabinetu psychologa czy nie – i tak sam musi zmierzyć się z przeciwnościami. To prawda, 19 

że psycholog może mu dużo doradzić. Jednak tak, jak nikt za nikogo nie wykona jego pracy, 20 

tak analogicznie - nikt za nikogo nie rozwiąże jego trudności i stresów zawodowych. 21 

 22 

8. Podsumowanie 23 

 24 

 Na zakończenie artykułu, zauważę, że zgodnie z jego tytułem, wypalenie zawodowe 25 

jest szczególnym problemem współczesnego człowieka. A jest tak dlatego, że praca odgrywa 26 

w życiu współczesnego człowieka bardzo wielką rolę. Od dzieciństwa i młodości jesteśmy 27 

uczeni, że trzeba starać się o najlepszą pracę, być nastawionym na ciągły rozwój i „piąć się po 28 

szczeblach kariery”. Wszystko to powoduje, że dla wielu z nas praca staje się główną 29 

aktywnością w życiu; życie rodzinne czy towarzyskie zaś schodzi na plan dalszy. Przy takim 30 

nastawieniu nie trudno o ukształtowanie się w człowieku deformacji osobowości                                 31 

w konsekwencji wykonywanego zawodu, co może być wstępem do wypalenia. 32 
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 Życie i praca w dużych miastach czy aglomeracjach także wiąże się z ryzykiem 1 

wystąpienia negatywnego zespołu przez nas opisywanego. Nie tylko bowiem w pracy, lecz 2 

także poprzez telewizję, a w szczególności poprzez Internet i jego media społecznościowe 3 

mamy kontakt z mnóstwem ludzi. Czasem wchodzimy w pozytywne relacje interpersonalne, 4 

ale bardzo często też zdarza się, że na różne sposoby jesteśmy „ranieni” przez innych. Ludzie 5 

nie są „aniołami”, jak powszechnie wiadomo, toteż wielu z nas w kontakcie z drugim 6 

człowiekiem dąży do dominacji, pognębienia, a nawet skrzywdzenia swoje(j)(go) 7 

partner(ki)(a). Ważna jest więc wiedza psychologiczna, która pozwala nam rozumieć 8 

zachowanie swoje i innych oraz właściwie kształtować swoją emocjonalność. Tutaj, może 9 

warto przypomnieć koncepcję „inteligencji emocjonalnej” wybitnego amerykańskiego 10 

psychologa Daniela Golemana, która właśnie mówiła, jak „pracować z emocjami” swoimi                11 

i innych ludzi, aby nie stanowiły przeszkody w naszym życiu, lecz źródło motywacji                         12 

i satysfakcji. 13 

 Niektóre zawody są szczególnie narażone na wypalenie – omówiliśmy to zjawisko u 14 

nauczycieli i pielęgniarek. Wydaje się jednak, że w każdej pracy może wystąpić syndrom 15 

przez nas opisywany. Oczywiście, przedstawiciele zawodów w których jest częsty kontakt z 16 

innymi ludźmi - są bardziej narażeni na wypalenie. Ale zjawisko to może dotykać także 17 

programistów, naukowców, rolników i wielu innych. Ponadto, życie rodzinne może być 18 

również źródłem wypalenia; gdy bowiem w rodzinie brakuje środków do godnego życia, 19 

jedna z osób traci pracę albo wpada w uzależnienie – to taka sytuacja odbija się bardzo 20 

negatywnie na wszystkich członkach rodziny. Dlatego, chociaż nie zawsze można „uciec” 21 

przed wypaleniem – należy posiadać wiedzę na temat tego, jak się z nim uporać. 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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