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Wstęp
Wypalenie, nazywane niekiedy też wyczerpaniem, stało się popularnym pojęciem
definiującym stan zmęczenia fizycznego oraz psychicznego osób trudniących się udzielaniem
pomocy innym. W procesie rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością zasadniczą
rolę odgrywa szkoła. Od nauczycieli szkoły specjalnej wymaga się wszechstronnej wiedzy, jej
ciągłego przyswajania i weryfikowania. Nauczyciele zmuszeni są do stałego dostosowania
wiedzy i umiejętności nie tylko do możliwości pozostających pod ich opieką wychowanków,
lecz także do sytuacji społeczno-ekonomicznej. Głównym celem nauczycieli uczniów
niepełnosprawnych jest doprowadzenie ich do optymalnego rozwoju oraz przygotowanie do
pracy zawodowej i do życia w społeczności. Nauczyciel specjalny powinien być osobą o
dużej wrażliwości na potrzeby innych. Mieć świadomość odpowiedzialności, jaka na nim
spoczywa. Niepełnosprawni uczniowie powoli i rzadziej osiągają zauważalne sukcesy
edukacyjne. Nauczyciele pracują nie tylko z uczniami ale także z ich rodzinami. Rodzice
oczekują od nauczycieli zarówno pomocy jak i wsparcia oraz porady. Praca nauczycieli
zatrudnionych w szkołach specjalnych związana jest z dużym obciążeniem psychicznym.
Złożoność pracy, troska o dobro niepełnosprawnych podopiecznych i ich rodzin – zwłaszcza
nie najlepsza kondycja finansowa placówek specjalnych, nie zawsze dobra, sprzyjająca
atmosfera w pracy, stosunkowo niskie zarobki powodują, że nauczyciele-pedagodzy specjalni
należą do grupy zawodowej, w której najczęściej pojawia się problem przewlekłego stresu i
wypalenia zawodowego.
Złożoność pracy nauczycieli placówek specjalnych niesie ze sobą duże obciążenie
psychiczne. Codzienna praca, troska o dobro swoich uczniów i ich rodzin, wciąż trudne
warunki pracy do których zalicza się nie najlepsza kondycja finansowa placówek, niska
satysfakcja finansowa, codzienne dojazdy do uczniów nauczanych indywidualnie i to w
miejsca oddalone po kilkanaście kilometrów na koszt nauczyciela oraz nie zawsze dobra,
sprzyjająca atmosfera w pracy. Wszystkie te czynniki sprawiają, że nauczyciele – pedagodzy
specjalni należą do grupy zawodowej, w której coraz powszechniej zauważa się problem
przewlekłego stresu i wypalenia zawodowego.1

1. Por. M. Sekułowicz (2002). Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 7-8.; J. Sowa, F. Wojciechowski
(2001).Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 215.
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W Polsce po raz pierwszy problem ten został podjęty w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku przez Helenę Sęk i jej zespołu badawczego. Zespół wypalenia zawodowego jest
zjawiskiem złożonym, który nie ma jednoznacznej teorii definiującej ten syndrom. Większość
badaczy uważa, że obserwuje się go w postaci trzech komponentów : wyczerpania
emocjonalnego, depersonalizacji i trzeciego charakteryzującego się poczuciem braku
umiejętności, kompetencji koniecznych do pracy, poczuciem spadku poziomu dokonań
zawodowych oraz brakiem zaangażowania w pracę. Najczęściej związany jest z
niepowodzeniami w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi w pracy. Kolejnym czynnikiem,
dla którego warto podjąć analizę syndromu wypalenia zawodowego nauczycieli pracujących z
osobami niepełnosprawnymi, jest troska o dobro dzieci i młodzieży. Nauczyciele, u których
można zaobserwować objawy wyczerpania czy wypalenia zawodowego, zwiększają dystans
w relacjach z uczniami oraz są mało zaangażowani w problemy uczniów. Pojawiają się
trudności w porozumiewaniu się z kolegami, przełożonymi, lecz nade wszystko z uczniami i
ich rodzinami.2
W pierwszej części pracy zostanie scharakteryzowany stres ,w jaki sposób przejawia
się

w

pracy nauczyciela.

Określone

zostanie

pojęcie

stresu

i

definicja

stresu

psychologicznego, oraz przyczyny i skutki stresu. W drugiej części przedstawiona zostanie
metodologia pracy. Część trzecia dotyczyć będzie analizy otrzymanych wyników badań.

2. Por. Tamże, 8-9.
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Rozdział I
Stres i wypalenie w pracy pedagoga specjalnego
W 1974 roku w Stanach Zjednoczonych Freudenberger opisywał chorobę, którą
nazwano wypaleniem zawodowym. Chodzi mianowicie o stan psychicznego i fizycznego
wyczerpania, czyli wypalenia pojawiającego z biegiem lat u osób wykonujących zawody
pielęgnacyjno-opiekuńcze,

w

szczególności

u

nauczycieli

placówek

specjalnych.

Charakterystyczne cechy wypalenia zawodowego, to:
- uczucie zmęczenia i wyczerpania,
- brak przyjemności z wykonywania zawodu,
- lęk przed rutyną zawodową,
- zmniejszenie produktywności,
- dehumanizacja,
- przedwczesna rezygnacja z obranego zawodu z racji niezdolności do jego wykonywania lub
choroby.
Tego typu sytuację można zaobserwować u nauczycieli placówek specjalnych, w
których specyfika pracy, oraz trudności wynikające z zaburzenia funkcjonowania uczniów
lub wychowanków, znacznie obniżają oczekiwania zysków z zainwestowanego wysiłku
pedagogicznego.
W końcowym stadium symptomy wypalenia zawodowego przypominają reakcje na
silny i długotrwały stres.3
1.1.

Stres w zawodzie nauczyciela

Badania nad stresem w pracy nauczyciela pokazały, że dzień szkolny przyczynia się w
szczególny sposób do chronicznego stresu. Każdej z wielu podejmowanych dziennie decyzji i
wielu sytuacji konfliktowych towarzyszy wydzielanie się adrenaliny i zanim organizm sobie z
nią poradzi, już do krwi dostaje się kolejna jej dawka. Dla reakcji stresowej charakterystyczne
jest to, że powstaje ona w ciągu kilku sekund, zaś powrót do normalnego stanu trwa parę
minut czy niekiedy godzin. Wskutek tak szybko po sobie następujących i nawet w niewielkim
stopniu obciążających sytuacji, błyskawicznie zalewany zostaje układ krążenia hormonami
3. Por. B. Śliwierski (1999), Wypalenie zawodowe nauczycieli. W: J. Kropiwnicki(red.): Szkoła a wypalenie
zawodowe .Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie. 5-15.; R. Kretschmann (2003), Stres w zawodzie
nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 16-17.
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stresu. To, co miało mobilizować

zasoby sił nauczyciela, przekształca się w źródło

niekontrolowanych reakcji oraz dużego dyskomfortu. Nauczyciel przeżywa huśtawkę uczuć i
wewnętrzny niepokój, staje się spięty, jego podświadomość wytwarza myśli i obrazy, z
których nie potrafi się wyzwolić, staje się ogólnie napięty. Tworzy się błędne koło, na które
składają się: zdenerwowanie, zmęczenie, niepokój, podrażnienie oraz wtórne podrażnienie.
Jeżeli taki stan utrzymuje się przez dłuższy czas, lub dzień i w dzień się powtarza, dochodzi
do przewlekłych i szkodliwych dla organizmu zmian. Powoduje to wyczerpanie, zniszczenia
tkanki łącznej i osłabienia czynności organizmu. Życie uczuciowe ulega zaburzeniu i
nauczyciel czuje się wypalony i wyczerpany.
W pracy nauczyciela istotną rolę odgrywa bliski kontakt interpersonalny, w
następstwie którego dochodzi do

wymiany emocjonalnej i procesów zaangażowania.

Nauczyciel powinien posiadać nie tylko wiedzę, lecz także posiadać umiejętność stwarzania
warunków do optymalnego rozwoju uczniów. Zarówno osobowość nauczyciela, jego
zdolności interpersonalne, oraz wrażliwość na potrzeby uczniów, stanowią swoiste narzędzie
pracy, a tym samym przyczyniają się do jego sukcesu zawodowego. Codzienna troska o dobro
uczniów i zaangażowanie w pracy same w sobie stają się dużym obciążeniem psychicznym
dla nauczyciela.
Częste sytuacje w klasie stają się wyzwaniem dla umiejętności i kompetencji
nauczyciela, a także dla niego jako osoby, dla jego wartości, poglądów, wyrażanych opinii i
ocen. Często obarczony jest

sytuacjami konfliktowymi uczniów, trudnymi sytuacjami

decyzyjnymi, w których należy działać szybko i skutecznie. Ponadto dodatkowo przeciążony
jest dużą liczbą informacji, oraz koniecznością stałej aktywności i czujności.4
1.1.1. Pojęcie stresu
Stres nauczycielski, w ujęciu Brennera i Bartella(1984), jest rezultatem współdziałania
wielu czynników charakteryzujących nauczyciela i szkołę. Będą to stresory potencjalne, które
mogą wystąpić w środowisku szkolnym. Stresory aktualne, to stresory występujące
powszechnie w każdej pracy zawodowej tak jak stan zdrowia jednostki, jej cechy osobowości
i jej możliwości zaradcze, oraz stresory nie związane z pracą zawodową (tzw. doświadczenia
życiowe).
Na stopień natężenia stresu mają wpływ również takie czynniki jak: poczucie
odpowiedzialności, presja czasu i zła organizacja pracy. Dodatkowo dochodzą czynniki

4 . Por. M. K. Grzegorzewska (2006). Stres w zawodzie nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 17-22.
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wynikające z obecnej sytuacji społeczno-politycznej oraz gospodarczej, tj. niskie zarobki,
niepewność jutra, zwolnienia z pracy, niedocenianie zawodu nauczyciela.5
Stres towarzyszy nam od pokoleń. Obecny jest w naszym życiu każdego dnia z
różnym natężeniem. Wielokrotnie odczuwany jest jego mobilizujący wpływ

na nasz

organizm, często jednak jesteśmy sparaliżowani jego siłą oddziaływania. Definicję stresu
ukształtował fizjolog Hans Selye. Brzmi ona następująco: „Stres to nieswoista reakcja
organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania” .6
Selye nazwał tę reakcję nieswoistą, ponieważ ówczesny stan wiedzy wiązał wszystkie formy
obciążeń i wymagania w procesach specyficznych dla danej sytuacji z towarzyszącymi im
wzorcami reagowania, bardzo do siebie zbliżonymi, jak na przykład ze zwiększoną uwagą i
mobilizacją energii niezbędną do wszystkich reakcji motorycznych. 7
Zazwyczaj na stres składa się wiele czynników. Są nimi przede wszystkim
obiektywne warunki życiowe i pracy oraz indywidualne strategie pokonywania stresu.
Obiektywne warunki pracy nauczyciela bywają same w sobie wystarczająco trudne, lecz
częsta niewłaściwa organizacja pracy, stale zawyżane wobec samego siebie wymagania,
przewrażliwienie i bezradność w obliczu konfliktów, mogą doprowadzić do tego, że sytuacja
w pracy stanie się nie do zniesienia. Brak współpracy w gronie nauczycielskim, brak empatii,
zrozumienia i wsparcia ze strony innych nauczycieli mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie
poziomu stresu nauczyciela. Znacząca jest także współpraca z rodzicami uczniów.8
Nie tylko działające na nas bodźce zewnętrzne powodują stres, lecz również zależy on
od tego, jak potencjalne stresory zostaną potraktowane przez naszą psychikę. Wyjaśnienia
dostarcza klasyczna teoria stresu:
„To nie rzeczy tak bardzo niepokoją człowieka, lecz wyobrażenia o nich”.(Epiktet, ok. 50-138
n.e.)
W ramach klasycznej teorii poszukiwania tak zwanych stresorów, czyli wydarzeń,
indywidualnych czynników wywołujących stres wykazały, że takie same stresory u różnych
ludzi wywołują różne reakcje. To, co jedna osoba przyjmuje ze spokojem, drugą wprawia w
stan najwyższego zdenerwowania. Zauważono, że niektóre osoby reagują stresem, pomimo,

5. Por. Tamże, 54.
6 . H. Selye (1989). Stres życia. Warszawa: PZWL, 38.
7 . Por. M. K. Grzegorzewska (2006). Stres w zawodzie nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 25-26.

8 . Por. Tamże, 55.
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że dla innych stres bywa niezauważalny. Zatem nasze reakcje na różne stresory zależą w
znacznym stopniu od wzorców zachowań specyficznych dla naszych osobowości.9

1.1.2. Definicja stresu psychologicznego
Chociaż pojęcie stresu nie doczekało się powszechnie akceptowanej definicji to
największe obecnie zainteresowanie wzbudza podejście do stresu w ujęciu psychologicznym.
Wyróżnić w nim można trzy nurty:
1. Jako bodziec, sytuacja, wydarzenie zewnętrzne o określonych właściwościach.
2.Jako reakcja wewnętrzna człowieka, zwłaszcza reakcja emocjonalna doświadczana
wewnętrznie w postaci określonego przeżycia.
3. Jako relacja między czynnikami zewnętrznymi, a właściwościami człowieka.
Powszechnie akceptuje się pogląd, że w definiowaniu stresu psychologicznego należy
uwzględnić stres spowodowany czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także
spostrzeganie sytuacji przez podmiot, jako czynnik pośredniczący. 10
J. Strelau przez stres psychologiczny rozumie stan charakteryzujący się negatywnymi
emocjami o dużym natężeniu (jak np. lęk, złość, wrogość lub inne stany określane jako
dyskomfort psychiczny), któremu towarzyszą zmiany fizjologiczne i biochemiczne
przekraczające poziom charakterystyczny dla podmiotu. Najczęściej powodem stresu jest
zakłócenie równowagi pomiędzy wymaganiami i możliwościami ich spełnienia. W swoich
badaniach podkreśla, iż bardzo dużą rolę w powstawaniu stresu odgrywa temperament.
Temperament jest współodpowiedzialny za pojawienie się stresu i ma wpływ na pojawienie
się stresorów, na umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz na wielkość kosztów
psychologicznych. 11

9 . Por. R. Kretschmann (2003) Stres

w zawodzie

nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne,.27-28.

10 . Por. H. Przybyła (1998). Psychologiczne koszty zespołu wypalenia zawodowego wśród nauczycieli a
kierunki pomocy psychologicznej. W: T. Rogińska, W. Gaida, U. Schaarschmidt (red.): Zdrowie psychiczne w
zawodzie nauczycielskim. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego,
15-21.; M. Florkowski (1998). Syndrom wypalenia psychicznego w zawodzie nauczyciela.W:Zdrowie
psychiczne w zawodzie nauczycielskim. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T.
Kotarbińskiego, 83-86.; W. Gaida (1998). Zmęczenie psychiczne w kontekście wypalenia zawodowego. W:
Zdrowie Psychiczne w zawodzie nauczycielskim. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. T. Kotarbińskiego, 5-8.

11 .Por. J. Strelau ,I. Heszen – Niejodek (1996). Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki
stresu oraz radzenie sobie ze stresem. Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. W: Z.
Ratajczak (red.): Temperament a stres. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 88-130.
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F. Terelak stres psychologiczny definiuje jako zmianę w otoczeniu, która typowo, tzn.
u przeciętnej osoby wywołuje wysoki stopień napięcia emocjonalnego, które przeszkadza w
normalnym sposobie reagowania.12

1.1.3. Przyczyny i skutki stresu
Powstanie stresu jest dynamicznym procesem, w którym najczęściej ważną rolę
odgrywa rozbieżność między zamierzonymi, a osiągniętymi wynikami. Niekończące się
wymagania stawiane nauczycielowi, są trudne do zrealizowania w pełnym zakresie.
Nauczyciel, który wbrew wszystkiemu i na siłę będzie dążył do osiągnięcia rezultatów i tak
ich nie osiągnie zgodnie z zamierzeniami. Nauczyciele nie osiągający stawianych sobie
celów przeważnie reagują wzmożeniem wysiłku. Jeżeli nadal nie udaje się im osiągnąć
zamierzeń, pojawia się zły humor i dolegliwości psychosomatyczne. Nauczyciel reaguje
rozczarowaniem, dezorientacją, zwątpieniem we własne siły, a nawet lękiem. Emocje idą w
parze z napięciem psychicznym i mięśniowym. Choroby nasilają się i mogą przybierać postać
chroniczną. Może dojść do zaburzeń snu, trawienia, a nawet układu krążenia.
Od lat prowadzone badania wykazały, że w zawodzie nauczyciela działa przewlekły
stres, występują specyficzne uciążliwości oraz bardzo częste wydarzenia stresowe. Do
stresorów specyficznych tego zawodu zaliczają się zachowania i cechy uczniów pozostające
w sprzeczności z celami i oczekiwaniami wychowawczymi nauczyciela, brak zainteresowania
i chęci do nauki, trudności w nauce na skutek różnych deficytów tkwiących w uczniu i jego
środowisku (np. ubóstwo, brak warunków do nauki, braki przedmiotowe). Do listy silnie
działających stresorów zaliczyć należy akty agresji, zachowania problemowe uczniów wobec
rówieśników i nauczycieli, konflikty w grupie, tendencje aspołeczne i przestępcze.
Do częstych trudności zalicza się również stresowe konfrontacje z rodzicami uczniów,
napięcia i rywalizacje w gronie nauczycielskim, nieracjonalne wymagania przełożonych,
negatywne czynniki instytucjonalne i administracyjne.
Nie bez znaczenia są psychiczne obciążenia nauczyciela. Do podstawowych obciążeń
zaliczyć można: nieprzerwaną koncentrację, odpowiedzialność za innych, ciągłą wymianę
informacji ściśle związaną z wykonywaną pracą.
W stosunku do nauczycieli i wychowawców istnieją bardzo duże oczekiwania
społeczne. W każdej formacji ustrojowej państwa urząd nauczyciela jest na pozycji
cenzurowanej. Niskie uposażenie nauczycieli oraz styl zarządzania szkołą odgrywają

12.Por. http://studia.psychologica.uksw.edu.pl/sites/default/files/Terelak,%20Mystkowski
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znaczącą rolę napięciotwórczą. Do stresorów zaliczają się braki techniczne i materialne,
anonimowość, konflikty oraz „układy” w wielu zespołach nauczycielskich.
Obecnie od nauczyciela żąda się wykonywania coraz więcej pracy (bezpłatne godziny
do dyspozycji dyrektora), inwestowania coraz większej energii przy tych samych lub
zmniejszonych zasobach, nakładach i gratyfikacjach, przy czym chodzi tu także o niskie
zarobki, niewystarczające nagradzanie i uznanie społeczne dla reprezentantów tego zawodu.
Trudna sytuacja ekonomiczna polskich nauczycieli, częste zatrudnienie na kilku etatach, także
obawa o utrzymanie pracy powoduje, że podstawy do wyczerpania i obecności wielu
stresorów jest coraz większe.
W sytuacjach gdzie pojawia się tak dużo stresorów dochodzi do coraz większego
obronnego dystansowania się w pełnieniu zawodowej roli i obniżenia zaangażowania, czyli
do pełnego rozwoju wypalenia zawodowego. Próby obrony przed stresem zawodowym
przyjmują charakter obronnej ucieczki przed kontaktami wymagającymi zaangażowania w
problemy uczniów, skracaniem czasu na bliskie kontakty, niechęcią do zajęć pozalekcyjnych,
wycieczek i formalizowaniem kontaktów z rodzicami. Mogą pojawić się klasyczne techniki
depersonalizowania, takie jak etykietowanie uczniów, uprzedmiotowienie ich, zachowania
cyniczne i upokarzające. Próby dystansowania się od stresu powoduje wprawdzie
tymczasowe obniżenie się napięcia, lecz także dystans, chłód i cynizm powodują utratę
kompetencji zawodowych lub stają się barierą dla rozwoju kompetencji interpersonalnych,
takich jak uważne słuchanie, umiejętność komunikowania się i negocjacji, porozumiewanie
się z młodzieżą i ich rodzicami oraz ze współpracownikami i przełożonymi.
Zespół wypalenia zawodowego powstały na skutek dużej liczby stresorów jest nie
tylko szkodliwy i dolegliwy dla osoby nim dotkniętej, ale powoduje również poważne
negatywne skutki w szkolnictwie, uderza przede wszystkim w odbiorców usług
edukacyjnych-uczniów, w efekcie powodując duże szkody społeczne.13
1.2. Wypalenie zawodowe nauczycieli placówek specjalnych
Wypalenie, niekiedy nazywane wyczerpaniem, jest pojęciem określającym stan
zmęczenia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Pojawić może się nagle bądź powoli w
postaci wyczerpania fizycznego i uczuciowego. Symptomy wyczerpania zauważyć można nie

13 .Por. R. Kretschmann (2003). Stres w zawodzie nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 13-23.; I. Heszen - Niejodek (1996). Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje. W: I.Heszen
– Niejodek, Z. Ratajczak : Człowiek w sytuacji stresu. Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1549,
12-43.
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tylko w pracy, ale także w sytuacjach spotkań towarzyskich, w kręgu przyjaciół i w rodzinie.
Wypalenie zawodowe jest procesem nieuchronnej destrukcji, jaki zachodzi w psychice osób,
które zbytnio eksploatują swoje siły w „dawaniu siebie” innym osobom.14
Po raz pierwszy zjawisko wypalenia zawodowego opisał w roku 1974 Freudenberger.
Wyznaczył symptomy składające się na zjawisko wypalenia: drażliwość, uczucie
chronicznego zmęczenia, zniechęcenie, zmienność nastrojów, pogłębiająca się apatia, częste
bóle głowy oraz znaczna podatność na zachorowania. W roku 1981 problematyką
zainteresowali się Maslach i Jackson. Zajęli się analizą stanu utraty sił u osób udzielających
pomocy innym. Na definicję przez nich zaproponowaną składają się trzy wymiary:
wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja i poczucie obniżonych osiągnięć osobistych.
Wskaźnikiem zespołu wypalenia najczęściej są: spostrzeganie własnej sytuacji życiowej jako
niesatysfakcjonującej, spadek aktywności zawodowej, stopniowe wycofywanie się z różnych
jej form i niepodejmowanie nowych zadań, poczucie nadmiernego nacisku zewnętrznego,
obniżenie samooceny, odczuwanie przemęczenia i braku wsparcia ze strony innych osób. W
efekcie może pojawić się zwiększony stan depresyjny oraz poczucie lęku.15

1.2.1. Objawy wypalenia zawodowego
Objawy wypalenia zawodowego można podzielić na trzy grupy. Jest to emocjonalne i
psychofizyczne wyczerpanie, depersonalizowanie podmiotów interakcji zawodowej oraz
obniżenie lub całkowita utrata satysfakcji i zaangażowania zawodowego. Przedstawienie
uniwersalnych, jednorodnych objawów jest sprawą niełatwą, gdyż proces wypalania się
nauczycieli jest różnorodny i z różnych powodów.
Kędracka wymienia tzw. listę kontrolną pierwszych objawów wypalenia zawodowego.
Są to:
- brak entuzjazmu do pracy lub stabilność uczuć;
- uczucie, że coś, co dotychczas było w pracy atrakcyjnym wyzwaniem zniknęło;
- uczucie, że czynności dotychczas wykonywane z naturalnym entuzjazmem stały się
zadaniami wykonywanymi pod wewnętrzną presją;
14 . Por. E. Kędracka (1998).Wypalenie się zawodowe nauczycieli. Szkolenie Zawodowe 4, 40.; M. Sekułowicz
(2002). Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 11.

15 Por. E. Pisula (1994). Zespół wypalenia się sił u rodziców dzieci autystycznych . Nowiny Psychologiczne , 3,
83-89.; M. Sekułowicz (2002). Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną.Kraków:WydawnictwoUniwersytetuJagiellońskiego,11.;http://pzpswhrubieszow.pl/files/sites/687/
wiadomosci/60612/files/stres_i_wypalenie_zawodowe_w_pracy-nauczyciela.pdf
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- zwlekanie, ociąganie się z wykonywaniem czynności realizowanych dotychczas bez
problemu;
- irytacja nieproporcjonalnie wielka do przyczyn;
- przenoszenie frustracji z pracy do domu;
- wzrost dystansu fizycznego wobec uczniów;
- wzrost dystansu fizycznego wobec kolegów z pracy;
- zmiana sposobu zwracania się do uczniów;
- gotowość korzystania z każdej okazji otrzymania zwolnienia lekarskiego;
- narastające podczas lekcji złudzenie, jakby działo się gdzie indziej, z inną klasą;
- reakcje skrajne, np. zachowywanie kamiennego spokoju, wybuchanie złością czy agresją;
- narastanie uczucia, że nauczanie to daremny trud i nikt nie może mu podołać;
- uczucie demobilizującego zmęczenia po powrocie do domu;
- ciągłe powtarzanie się drobnych dolegliwości zdrowotnych;
- zabieranie do domu większej części pracy niż jest to konieczne;
- zaspokajanie potrzeby relaksu alkoholem, niechęć do wychodzenia z domu, do życia
towarzyskiego, itp.;
- zaburzenia snu i łaknienia.16
Nieco inaczej symptomy wypalenia podaje za Barthem i Burischem Śliwerski:
1.W sferze psychicznej:
- negatywny obraz własnych umiejętności;
- ucieczka w fantazje;
- trudności ze skoncentrowaniem uwagi;
- negatywny stosunek do uczniów i ich rodziców;
- negatywne oddziaływanie szkoły;
- zanik zainteresowań problematyką zawodową.
2. W sferze emocjonalnej:
- poczucie bezsilności;
- przygnębienie;
- użalanie się nad sobą;
- pobudliwość;
- znerwicowanie;
- poczucie braku uznania.
3. W sferze fizycznej:
16 . Por .E. Kędracka (1998). Wypalenie się zawodowe nauczycieli. Szkolenie Zawodowe 4, 40.
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- szybka męczliwość;
- skłonność do zachorowań;
- trudności wegetatywne (serce, oddychanie, trawienie);
- bóle głowy;
- napięcie mięśni;
- zakłócenie snu;
- wysokie ciśnienie krwi.
4. W sferze społecznej:
- zanik dotychczasowego zaangażowania;
- utrata chęci pomagania uczniom mających problemy;
- ograniczanie kontaktów z rodzicami uczniów;
- ograniczanie kontaktów z koleżankami/kolegami;
- narastanie konfliktów w życiu prywatnym;
- niedostateczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych.
Problem wypalenia zawodowego jest problemem bardzo istotnym, gdyż jego
symptomy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie nauczycieli we wszystkich sferach życia,
lecz najbardziej druzgocący wpływ ma dla prawidłowego przebiegu procesu edukacyjnego, a
zwłaszcza dokonań uczniów. Nauczyciel jest w dużej mierze odpowiedzialny za to, jakie
wzorce osobowe przekazywane są dzieciom i młodzieży.17
1.2.2. Podział wypalenia zawodowego
Przy podziale wypalenia zawodowego korzysta się z typologii Farbera, który wyróżnił
trzy zasadnicze podtypy:
- nauczyciel znużony;
- nauczyciel frenetyczny;
- nauczyciel niewystarczająco stymulowany.
Znużony nauczyciel to taki, który najczęściej wycofuje się, nie wierzy we własne siły,
nic nie zmienia w swoim postępowaniu, gdyż to i tak nie przyniesie poprawy sytuacji. U
takiego nauczyciela poczucie zaangażowania i poświęcenia nie są pozytywnie skorelowane z
wypaleniem. Rozczarowanie narasta powoli. Niekiedy nauczyciel potrafi przyznać się do
porażki i następnie wycofuje się, np. rezygnując z pracy.

17 .Por. B. Śliwerski (1999).Wypalenie zawodowe nauczycieli. W: J. Kropiwnicki (red.): Szkoła a wypalenie
zawodowe .Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie, 10.

15

Nauczyciel frenetyczny w obliczu przeciwieństw i przewidywanej porażki podwaja
wysiłki, aby mimo wszystko odnieść sukces w pracy. Osoby takie wierzą w maksymalny
wysiłek. Niepowodzenie postrzegają nie jako efekt zawiłości problemu, lecz jako klęskę woli.
Cechą takiego nauczyciela jest intensywna praca na rzecz uczniów, pomimo wszystko, aż do
wyczerpania. Jeżeli nie osiąga on pożądanych wyników to i tak nie zawęża celów, nie
racjonalizuje niepowodzeń, nie obniża wysiłków, lecz nadal ciężko pracuje, wierząc w
ostateczne powodzenie i sukces. Rozczarowanie tutaj powoduje bardzo poważne skutki,
ponieważ dokładnie opracowany plan rozpada się i jest to moment pojawienia się bardzo
gwałtownie wypalenia.
Farber wymienia jeszcze jeden podtyp nauczyciela frenetycznego. Jest nim osoba,
której energiczne wysiłki są zakłócane przez niecierpliwość i

samozadowolenie

współpracowników. Wielu frenetycznych nauczycieli wspiera swoich kolegów, gdy ci tej
pomocy potrzebują, to tego rodzaju podtyp jest twardy zarówno dla siebie, jak i dla kolegów..
Posiada tendencje narcystyczne i daje do zrozumienia, że tylko on wie co jest najlepsze, tylko
on rozumie, stara się i rzetelnie pracuje. Taki nauczyciel przed i po wyczerpaniu źle
oddziałuje na swoich kolegów, krytykując ich działania i siebie stawiając za wzór.
Ostatnią grupę prezentują nauczyciele niewystarczająco stymulowani, którzy nie
potrafią już wzbudzić w sobie entuzjazmu do pracy. Tracą nią zainteresowanie, są sytuacją
bardziej znudzeni niż zestresowani. Realistycznie oceniają ,że samoocena ich obniża się.
Najczęściej wykonują pracę, która nie daje im spełnienia, a swoich umiejętności i zdolności
nie wykorzystują w sposób należyty. Pracują coraz bardziej rutynowo, coraz mniej
entuzjastycznie, chociaż nadal profesjonalnie. Tacy nauczyciele czują, że ich umiejętności i
talent nie są w pełni wykorzystane, coraz częściej myślą o zmianie zawodu. Częściej niż inni
skarżą się, że przełożeni nie zauważają ich zdolności. Zdaniem Farbera w przeważającej
części nauczyciele oscylują pomiędzy opisanymi kategoriami.18
1.2.3. Następstwa wypalenia zawodowego
Nauczyciel będąc w stanie wypalenia zawodowego popada w coraz poważniejsze
problemy nie tylko w pracy, lecz również w życiu rodzinnym. Konflikty rodzinne najczęściej
stają się przyczyną zerwania więzi z dziećmi i mają wpływ na jakość relacji ze
współmałżonkiem. W efekcie stają się przyczyną rozpadu małżeństwa. Wraz z narastającym
syndromem wypalenia wielu nauczycieli ucieka w chorobę. Pojawiać mogą się problemy z
18 .Por. M. Sekułowicz (2002). Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 76-78.
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alkoholem, z przyjmowaniem leków uspokajających, a także z narkotykami. Następstwa
syndromu wpływają niekorzystnie na dzieci i młodzież pozostającą w kontaktach z tymi
nauczycielami. Na bazie negatywnego wzorca nauczyciela istnieje poważne ryzyko
kształtowania osobowości dzieci i młodzieży. Wypalenie zawodowe to także zwiększona
absencja, niska jakość świadczonych usług, płynność kadr, rezygnacja z pracy i zawodu,
zmarnowanie talentu i wykształcenia, pogorszenie się stosunków pracownika z rodziną i
przyjaciółmi, popadnięcie w nałogi, a nieczęsto próby samobójcze. Wypalenie zawodowe
może stać się również przyczyną nagłej śmierci u ludzi zdrowych fizycznie. Prawdopodobną
przyczyną śmierci ludzi nadmiernie poświęcających się pracy zawodowej, jest duża ilość we
krwi hormonu stresu – kortyzolu.19

1.2.4. Profilaktyka wypalenia zawodowego.
Profilaktyka wypalenia zawodowego opiera się na dwóch elementach. Pierwszym z
nich jest świadomość, czyli zdanie sobie sprawy z istniejącego zagrożenia. Wiedza w tym
zakresie może pomóc w podjęciu odpowiednich działań zapobiegawczych, między innymi
przy wykorzystaniu indywidualnych zasobów odpornościowych. Ogromne znaczenie ma
właściwy wypoczynek, a także refleksja nad własnym działaniem, nad sposobem
zawodowego realizowania się oraz nad przyczynami braku satysfakcji z wykonywanego
zawodu. Analiza relacji z uczniami i przełożonymi. Zastanowienie się nad tym co mnie irytuje
i złości. Ważne znaczenie ma uświadomienie sobie, że nie jestem w stanie wszystkich
czynności wykonać sam. Przyjęcie faktu, że każdy ma prawo do popełnienia błędów i
uświadomienie sobie, że nie ma się wpływu na całokształt systemu edukacyjnego, który jest
niedoskonały. Duże znaczenie ma znalezienie sobie zajęć relaksacyjnych (sport, wycieczki,
praca w ogródku, gimnastyka poranna, itp.). Ważnym zdaje się być powstrzymanie się od
pracy w dni wolne, pozytywne nastawienie do rzeczywistości, zwłaszcza do kolegów i
przełożonych, optymistyczne myślenie o przyszłości, pozostawienie za sobą wszystkich
obciążających stresów.20
Według Żłobickiego syndrom wypalenia zawodowego jest mniej groźny dla tych
nauczycieli i wychowawców, którzy są przekonani o wartości ustawicznego samokształcenia,

19 .Por. Tamże 78-79.;H. Maslach (2000). Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. W: H. Sęk(red.):
Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: PWN, 13-30.

20 . Por. W. Świętochowski (1995). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Co to jest i jak się przed nim bronić.
Szkolenie Zawodowe, 10, 29-32.
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uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i nie tylko zawodowego
oraz śledzą fachową prasę.
Budowanie zespołów nauczycielskich oraz praca zespołowa jest warunkiem
skutecznego działania. Tworzenie zespołów edukacyjnych daje nauczycielom poczucie
większego wpływu na życie szkoły, a także na swoje własne. Uczestnictwo w rozwiązywaniu
problemów szkoły daje im poczucie sprawstwa. Uczestniczenie w pracach zespołu
nauczyciele otrzymują możliwość zaspokajania potrzeby akceptacji, samorealizacji i
szacunku. Dzięki wspólnej pracy ma szansę ustąpić dystans pomiędzy nauczycielami, a
dyrekcją placówki co ma niemały wpływ na atmosferę oraz sprzyja lepszej komunikacji i
porozumieniu.21
1.3. Specyfika obciążenia w pracy pedagoga specjalnego
Według Blocha nauczyciele pracujący w placówkach specjalnych, którzy do swego
zawodu są nastawieni idealistycznie, a zadania swoje wykonują z „obsesyjną” wręcz pasją i
pełnym zaangażowaniem, narażeni są na „syndrom bitego psa”. Głęboko i entuzjastycznie
angażują się w pracę, po czym ulegają ogromnemu rozczarowaniu, gdy okazuje się, że nie
otrzymują oczekiwanych zysków z podjętych wysiłków. Pracujący w tego typu szkołach
nauczyciele

opierają

swoją

samoocenę

na

nierealistycznych,

choć

chwalebnych

założeniach.22
1.3.1. Czynniki społeczne obciążenia
Sekułowicz za Farberem podaje, że zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany
życiowe mogą stać się źródłem stresu, ponieważ wymagają dostosowania się do nowych
układów i nowych sytuacji. Obecnie nauczycielom zagraża utrata zatrudnienia z racji
zachodzących zmian społeczno-ekonomicznych i politycznych. Stan taki, wraz z innymi
przyczynami, zwielokrotnia poczucie stresu warunkującego pojawienie się wypalenia
zawodowego.
Kilkuletnie badania wykazały, że większą satysfakcję z pracy wykazują kobiety niż
mężczyźni. Chociaż wyczerpanie emocjonalne jest bardziej odczuwane przez kobiety niż

21 .Por. W. Żłobicki (1999). Nauczyciele a szkolne stresy, czyli o syndromie wypalenia zawodowego. W: J.
Kropiwnicki (red.): Szkoła a wypalenie zawodowe. Jelenia Góra: Wydawnictwo nauczycielskie, 25.

22.Por. M. Sekułowicz (2002). Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 62-65.
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przez mężczyzn, to w skali depersonalizacji, wyższe wyniki charakteryzują mężczyzn.
Ponadto na większe ryzyko wypalenia zawodowego narażone są osoby samotne i bezdzietne.
Wpływ ma również staż pracy, wiek oraz miejsce pracy. Bardziej wypaleni są nauczyciele
szkół wiejskich na co wpływają gorsze warunki pracy. Najbardziej na wypalenie są narażeni
nauczyciele mężczyźni przed 40 rokiem życia.23
1.3.2. Obciążenie wynikające z relacji nauczyciel-uczeń
Najistotniejszym obciążeniem wynikającym z relacji pomiędzy nauczycielem, a
uczniami uznaje się problemy z dyscypliną w klasie i przemoc wśród uczniów o obniżonej
sprawności intelektualnej i jednocześnie niedostosowanych społecznie. Pojawiające się
problemy z dyscypliną wywołują u nauczyciela niepewność, przemęczenie, koszmary nocne,
popadanie w gniew oraz cały szereg objawów somatycznych z bólami głowy i problemami
gastrycznymi na czele. Szczególnie problem ten nasila się w ostatnich klasach szkoły
podstawowej

oraz

gimnazjach

specjalnych.

Problem

stanowi

radzenie

sobie

ze

zróżnicowanym, często nieprzewidywalnym zachowaniem podopiecznych, co odbija się
negatywnie na opiekunach i nauczycielach. Kolejnym problemem powodującym frustrację
jest brak zainteresowania uczniów szkołą i uczeniem się. Czas kontaktu z uczniem, brak
wytchnienia, monotonia i rutyna działań z powodu braku uczniów aktywnych, zadających
pytania i zmuszających nauczycieli do poszukiwań twórczych powoduje utratę „świeżego
spojrzenia” na ucznia i jego potrzeby oraz bagatelizowanie i nietolerowanie pytań uczniów
poszukujących.24
1.3.3. Obciążenie wynikające z relacji nauczyciel – rodzic
Zarówno rodzice nie angażujący się w proces kształcenia i wychowania swoich dzieci
oraz rodzice zbyt zaangażowani są postrzegani przez nauczycieli jako znaczące źródło stresu.
Dzieci rodziców nieangażujących się najczęściej stwarzają problemy wychowawcze,
zaś rodzice wolą nie kontaktować się z nauczycielami w obawie przed wymówkami czy
koniecznością

tłumaczenia

się.

Rodzice

tacy przypisują

problemy wychowawcze

niekompetencji i brakowi doświadczenia nauczycieli.

23 .Por. Tamże 65.; M. Strykowski, A. Trzebiatowska (1994). Wsparcie społeczne a satysfakcja z pracy i
wypalenie się zawodowe kobiet. Przegląd Psychologiczny, 3, 387-393.

24 .Por. Tamże 67-68.
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Rodzice zbyt zaangażowani uważają, że wszelkie działania nauczycieli i administracji
szkoły są niewłaściwe. Okazują często pretensje o to, że nikt nie zwraca uwagi na ich dziecko
i obwiniają nauczycieli o brak zaangażowania.25
Dębska zauważa, że zawód nauczyciela poddawany ocenie przez władze,
współpracowników, uczniów i ich rodziców, przez wszystkich tych, którzy wiedzą, że dana
osoba jest nauczycielem i mają osobiste oczekiwania wobec niej, niejednokrotnie przeradza
się w wyłącznie bezwzględne żądania. Nawet wówczas, gdy poddali się już terapeuci,
psychologowie i inne osoby z poradni pedagogiczno-psychologicznych, gdy ponieśli porażkę
wychowawczą rodzice to od nauczycieli oczekuje się sukcesu.26.
1.3.4.Obciążenia wynikające z relacji nauczyciel – przełożeni
Problem dotyczy nie tylko dyrektorów placówek, przedstawicieli kuratoriów,
urzędników miejskich, lecz całej machiny biurokratycznej niszczącej zapał i motywację do
pracy oraz wszystkie inne czynniki, które przyciągnęły nauczycieli do zawodu. Dodatkowym
problemem są często zmieniające się przepisy oraz stawiane wymagania, co przy
jednocześnie niskim prestiżu nauczyciela, wpływa na poczucie zadowolenia z wykonywanego
zawodu.
Często nauczyciele czują, że są sterowani przez osoby, których nie tylko nie obchodzi
los nauczycieli, ale którym obojętny jest również los uczniów.
Nauczyciel zmuszony jest stale podążać za rozwojem wiedzy i systematycznie się
kształcić. Biorąc pod uwagę fakt, że nauka kosztuje, często jest to niezwykle trudne.
Brak wystarczającego wsparcia ze strony zwierzchników staje się powodem
przeżywania silniejszego i częstszego stresu związanego z wykonywaną pracą. Silniejsze
wsparcie wpływa na obniżenie poziomu wypalenia tylko wśród kobiet, zaś mężczyźni
uważają, że nie wypada im poszukiwać wsparcia, bowiem jest to mało „męskie”. Wielu
nauczycieli skarży się również na brak wsparcia ze strony przełożonych, najczęściej w kwestii
dalszej kariery zawodowej.27

25 .Por. Tamże 68-69.
26 . Por. M. Dębska(1998). W trosce o zdrowie nauczycieli. W: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim,
materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Zielona Góra, 64.
27. Por. M. Sekułowicz (2002). Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 69-70.
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1.3.5. Inne czynniki wpływające na obciążenie nauczyciela
Najczęściej do tego rodzaju czynników zaliczane są dodatkowe działania na rzecz
szkoły., które są interpretowane jako kolejny sposób na przeciążenie i tak już obarczonego
obowiązkami nauczyciela (18 godzin uczenia plus 2 godziny bezpłatne, 16 godzin
przygotowania do pracy, a także ocenianie działań i prac uczniów).
Następnym czynnikiem jest rozdźwięk pomiędzy wynagrodzeniem nauczycieli, a
przeciętnym wynagrodzeniem innych grup zawodowych. Zmusza to do podejmowania przez
nauczycieli dodatkowego zatrudnienia. Taka sytuacja źle wpływa na kondycję psychiczną i
fizyczną nauczyciela. Nauczyciele znajdują się pod presją społeczną, zaś z drugiej strony nie
rekompensują im tego proporcjonalnie wysokie zarobki.
Problemem stają się również braki finansowe i niedoinwestowanie szkół. Nie
najlepszy stan budynków , niedobór podstawowych podręczników i pomocy dydaktycznych,
w szczególności dla dzieci z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, problemy finansowe
rodzin (w związku z tym niemożność oczekiwania pomocy ze strony rodziców) rodzą
dodatkowe stresy.
Dodatkowym czynnikiem zagrażającym jest samotność nauczyciela i stale
funkcjonowanie w „świecie dzieciństwa”. Nauczyciele spędzają ok. 90% dnia pracy
wyłącznie z dziećmi. Nie mają czasu na spotkania towarzyskie.
Kolejnym czynnikiem będącym źródłem stresu są rywalizacje w zespołach
nauczycielskich, konfliktowość i tworzenie się klik.28

28 .Por. Tamże, 71-73.
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Rozdział II
Metodologia badań własnych
Sytuacja nauczycieli zatrudnionych w placówkach specjalnych jest trudniejsza niż
nauczycieli ze szkół masowych. Do wielu czynników determinujących funkcjonowanie
interpersonalne i organizacyjne dochodzi trudna sytuacja wynikająca ze specyfiki pracy z
dziećmi wymagającymi szczególnych umiejętności i dodatkowych kompetencji zawodowych.
Nauczyciele ci nie mogą pochwalić się olimpijczykami, ponieważ ich zaangażowanie i
wysiłek zwykle nie przekłada się na osiągnięcia uczniów. Im zaburzenie głębsze występuje u
dziecka, tym mniejsze szanse na sukces. To bardzo często ma duży wpływ na poczucie
sukcesu zawodowego nauczyciela. Ich praca najczęściej związana jest nie tylko z wysiłkiem
poznawczym i emocjonalnym, lecz również z dużym wysiłkiem fizycznym.
W związku z rosnącą wiedzą na temat nowoczesnych metod terapii nauczyciele
zmuszeni są do systematycznego podwyższania swoich umiejętności. Także reforma
szkolnictwa wymusza na nich konieczność dokształcania się. Mimo, iż doskonalenie
zawodowe i dokształcanie przynależą do trwałych cech zawodu nauczycielskiego,
nauczyciele ci najczęściej traktują je w kategoriach ciężaru, zwłaszcza finansowego,
stanowiącego dodatkowe źródło stresu.
Analiza badawcza ma na celu rzetelne przedstawienie zasadniczych czynników
determinujących wypalenie zawodowe. Zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i w
ocenie empirycznej należy mieć na uwadze nie tylko dobro nauczyciela, lecz także przez
pryzmat ich funkcjonowania, zwrócić uwagę na dobro ich niepełnosprawnych uczniów. By
efekty oddziaływań szkolno-wychowawczych mogły przynieść efekt w postaci lepszego
funkcjonowania dzieci, należy uwzględnić dziecko, jego rodziców i oczywiście nauczyciela.
Nauczyciela patrzącego optymistycznie na otaczającą go rzeczywistość, a nie nauczyciela,
który boryka się z narastającymi problemami. Wypalony nauczyciel nie będzie uważał
dziecka za podmiot oddziaływań rehabilitacyjno-edukacyjnych. Stanie się ono dla niego
podmiotem manipulacji. Mając na uwadze powyższe wątpliwości, postawiono następujący
problem badawczy:
Jak kształtuje się wypalenie zawodowe nauczycieli placówki specjalnej dla osób z
niepełnosprawnością w porównaniu z nauczycielami z placówki publicznej i jakie czynniki
na to wpływają.
Tak przedstawiony problem badawczy pozwala na postawienie następujących pytań
szczegółowych:
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1. Czy występuje zróżnicowanie w poziomie i strukturze wypalenia zawodowego ze względu
na rodzaj placówki?
2. Czy występuje zróżnicowanie w poziomie i strukturze wyczerpania emocjonalnego ze
względu na rodzaj placówki?
3. Czy występuje zróżnicowanie w poziomie i strukturze depersonalizacji ze względu na
rodzaj placówki?
4.Czy poczucie satysfakcji z pracy różnicuje poziom i strukturę wypalenia zawodowego
nauczycieli ze względu na rodzaj placówki?
5. Czy występuje zróżnicowanie w poziomie i strukturze osiągania znaczących celów ze
względu na rodzaj placówki?
6. Czy występują różnice w poziomie i strukturze podejścia do problemów emocjonalnych
ze względu na rodzaj placówki?
7. Czy istnieją różnice w strukturze i poziomie satysfakcji finansowej nauczycieli ze względu
na rodzaj placówki?

2.1. Metoda
W badaniu została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego oraz elementy
indywidualnych przypadków, zaś techniką badawczą był kwestionariusz do badania
wypalenia zawodowego, dwu częściowy

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Ch.

Maslach (MBI – Maslach Burnout Inventory) (Aneks 1).
2.2. Narzędzia
Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego występuje w literaturze światowej pod
nazwą MBI (Maslach Burnout Inventory). Ch Maslach , od której nazwiska metoda bierze
swą nazwę jest jedną z jego autorek. Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru poziomu
wypalenia zawodowego, to znaczy wielowymiarowego syndromu psychofizycznego,
powstającego pod wpływem długotrwałego stresu.
Kwestionariusz służy do oszacowania poziomu wyróżnionych aspektów syndromu
wypalenia. Cały kwestionariusz składa się z 2 części. Do części pierwszej należy 20 pozycji
testowych

oceniających

poziom

wypalenia

zawodowego

w

skalach:

wyczerpania

emocjonalnego, depersonalizacji, satysfakcji z pracy. Poza skalą testu umieszczono
dodatkowe dwa pytania, jedno pytanie dotyczące „osiągnięć celów w pracy” i drugie pytanie
dotyczące „traktowania problemów emocjonalnych w pracy”. W skład skali „emocjonalnego
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wyczerpania” wchodzi - 9 pozycji testowych, w skład skali „depersonalizacji” - 5 pozycji, w
skali „satysfakcji z pracy” – 6 pozycji. Osoba badana, zaznacza na pozycje testu: Tak lub Nie.
W części drugiej kwestionariusza dotyczącej satysfakcji finansowej, osoby zaznaczają
właściwą odpowiedź w trzech pozycjach.
Wyniki uzyskiwane przez badanych oblicza się oddzielnie dla każdej z podskal,
zgodnie z kluczem. O wysokim poziomie wypalenia zawodowego świadczą wysokie wyniki
w podskalach „emocjonalnego wyczerpania” i „depersonalizacji” oraz braku „satysfakcji z
pracy”. 29

2.3. Badana grupa
Badania zostały przeprowadzone w grupie nauczycieli dwóch placówek, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (szkoła specjalna dla dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie stopnia lekkiego, umiarkowanego, znacznego i głębokiego) oraz nauczycieli
Zespołu Szkół Publicznych (dzieci klas podstawowych i gimnazjum). W jednej jak i drugiej
grupie badaniem objęto 30 nauczycieli. W grupie pierwszej jedna osoba nie zwróciła
kwestionariusza. W drugiej grupie jedna osoba w całym kwestionariuszu zaznaczyła tylko
trzy zmienne, w związku z tym kwestionariusz został odrzucony. Do analizy przyjęto po 29
kwestionariuszy dla każdej badanej grupy.
Dobór próby badawczej był celowy, a decydowały o nim następujące czynniki:
-ze względu na rodzaj placówki zatrudniającej nauczycieli – z uwagi na możliwość
wystąpienia różnic w poziomie wypalenia zawodowego jak również na możliwość
wystąpienia różnic w skali osiągnięć celów w pracy, różnic w traktowaniu problemów
emocjonalnych, oraz różnic w poziomie satysfakcji finansowej.

29 . Por. M. K. Grzegorzewska (2006). Stres w zawodzie nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielonskiego,101-102.; M. Sekułowicz (2002). Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 86-87.
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Rozdział III
Wyniki badań własnych
Badanie przeprowadzono krótko przed zakończeniem roku szkolnego 2012/2013, w
miesiącu czerwcu. Uzyskane dane wydają się być najbardziej wiarygodne po całorocznym
okresie nauczania, szczególnie gdy chodzi o stopień wypalenia zawodowego.
Wśród badanych przeważały kobiety. W jednej jak i drugiej grupie kwestionariusz
wypełnił jeden mężczyzna. Taka sytuacja wiąże się ze specyfiką zawodu nauczycielskiego, w
którym większość zatrudnionych stanowią kobiety.
Wszyscy badani to nauczyciele posiadający pełne przygotowanie zawodowe i
wykształcenie wyższe. Pojęcie „nauczyciele” w szerszym znaczeniu określa wszystkich
nauczycieli dzieci niepełnosprawnych, także terapeutów, psychologa, pedagogów, pedagogów
specjalnych pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi głęboko, prowadzących tzw. zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze zespołowo, bądź indywidualnie, nauczycieli prowadzących
nauczanie edukacyjno-terapeutyczne i wychowawców grup wychowawczych oraz wszystkich
nauczycieli i pedagogów szkoły publicznej.
3.1. Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego
Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego dla szkoły publicznej w grupie badanych
nauczycieli wyniósł 17,15% (wykres nr 1).
.

Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego dla szkoły specjalnej w grupie badanych

nauczycieli wyniósł 19,49% (wykres nr 1).
Różnica wskaźnika wypalenia zawodowego dla obu szkół wynosi 2,34%.
Wykres 1. Ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego dla szkoły publicznej i specjalnej.
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Analiza wyniku wypalenia zawodowego posłużyła ocenie, czy występują różnice dla
poszczególnych skali kwestionariusza ze względu na rodzaj szkoły. Jakkolwiek wskaźnik
wyczerpania emocjonalnego oraz depersonalizacji w grupie nauczycieli szkoły specjalnej jest
wyższy niż u nauczycieli szkoły publicznej, to wskaźnik satysfakcji zawodowej jest wyższy u
nauczycieli szkoły specjalnej(stosunkowo mniejsza liczba nauczycieli zaznaczyła NIE) w
stosunku do nauczycieli szkoły publicznej.

3.2. Wyczerpanie emocjonalne
Wskaźnik podskali wyczerpania emocjonalnego dla nauczycieli szkoły publicznej
wyniósł w badanej grupie 18,01% (Aneks 2), w stosunku do szkoły specjalnej, której
wskaźnik wynosi 26,05% (Aneks 3). Wszystkich pracujących w szkole specjalnej nauczycieli
jest 42. Badaniem zostało objętych 69% nauczycieli. Jest to więcej niż połowa całej kadry
nauczycieli tej szkoły. Większa część nauczycieli posiada mniejszy niż 20 lat staż pracy.
Wpływ na tak wysoki wynik wyczerpania emocjonalnego ma zapewne całoroczna praca z
zaburzonymi, impulsywnymi, trudnymi, często niedającymi się przewidzieć zachowaniami
uczniów. Prowadzenie, już od kilku lat, zajęć w klasach łączących trzy poziomy nauczania.
Wykonywanie wielu zadań wychowawczych i poza wychowawczych. Przygotowanie i
przeprowadzenie egzaminów w klasach VI i kończących gimnazjum.
W skład kadry nauczycielskiej szkoły publicznej wchodzi 39 nauczycieli. Badaniem
zostało objętych 74,4% nauczycieli, co stanowi niemalże ¾ kadry. Większość nauczycieli tej
szkoły ma 30 letni i dłuższy staż pracy. Wskaźnik wyczerpania emocjonalnego dla
nauczycieli szkoły publicznej jest podwyższony, co z kolei ma zapewne związek z długością
stażu pracy nauczycieli, z dużą ilością w klasie uczniów, problemami wychowawczymi z
uczniami klas gimnazjalnych oraz z wysiłkiem związanym z przygotowaniem i
przeprowadzeniem egzaminów klas VI i kończących gimnazjum. Szkoła posiada trzy klasy
integracyjne, co nie jest bez znaczenia dla wyniku badań. Obecnych w tej szkole wielu
nauczycieli z długim stażem pracy, ma zapewne niechętny stosunek do zmian, a wymogi
przełożonych przyjmowane najczęściej są jako dodatkowe obciążenie.
Na pierwsze pytanie podskali, przez moją pracę czuję się emocjonalnie wyczerpany,
TAK odpowiedziało: szkoła spec.-9 nauczycieli, szkoła publ.-8 nauczycieli. Jest to 31,03%
nauczycieli szkoły spec. i 27,6% nauczycieli szkoły publ. Wpływ na takie wyniki mają w/w
przyczyny oraz kontrole szkół w czasie roku szkolnego 2012/2013 przez komisje kuratorium
i kontrola ewaluacji pracy szkoły. Większość badanych stanowią kobiety, które bardziej są
narażone na wyczerpanie emocjonalne niż mężczyźni.
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Na kolejne pytanie, „ na koniec dnia czuję się zużyty”, TAK odpowiedziało : szkoła
spec.-17 nauczycieli, szkoła publ.-13 nauczycieli. Jest to 58,62% nauczycieli szkoły spec. i
44,93% nauczycieli szkoły publ. Czas kontaktu oraz bliski kontakt z uczniem, brak
wytchnienia, realizacja zaplanowanych celów, obciążenia związane z relacją nauczycielrodzic oraz nauczyciel-przełożeni zapewne jest tutaj znaczącym czynnikiem obciążającym
nauczycieli szkoły specjalnej.
Na pytanie,” wstając rano, czuję się już zmęczony, kiedy widzę przed sobą nowy dzień
pracy”, TAK odpowiedziało zarówno w szkole specjalnej jak i publicznej 2 nauczycieli, tj.
6,9% badanych. Niewysoki wskaźnik w stosunku do dwóch poprzednich wyników świadczy
o tym, że nauczyciele umieją się zrelaksować, znaleźć wsparcie i w związku z tym nastawić
się pozytywnie do rzeczywistości oraz optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Pytanie czwarte : bardzo wyczerpuje mnie całodzienna praca z ludźmi, dało różnicę w
wynikach. W szkole publicznej 7 nauczycieli odpowiedziało TAK, tj. 24,1%, w szkole
specjalnej 9 nauczycieli, tj. 31% wszystkich badanych. Brak wsparcia społecznego lub
wsparcie niewystarczające może mieć wpływ na tego rodzaju wynik. Zasadniczym celem
wsparcia jest pomoc w przezwyciężaniu trudności wynikających z sytuacji problemowych i
stresowych.30
Na pytanie piąte : przez moją pracę czuję się wypalony, TAK odpowiedziało: 2
nauczycieli szkoły publicznej, tj. 6,9% badanych; 9 nauczycieli szkoły specjalnej, tj.31%
badanych. Do tej grupy należą nauczyciele angażujący się w pracy całym sercem, dużo
wymagają od siebie, spychają na dalszy plan swoje potrzeby, negują własne granice
obciążenia, dobrowolnie i chętnie przyjmują nowe obowiązki
Na pytanie szóste : przez moją pracę czuje się sfrustrowany, TAK odpowiedziało : 2
nauczycieli szkoły publicznej, tj. 6,9% badanych; 3 nauczycieli szkoły specjalnej, tj. 10,3%
badanych. Nauczyciel sfrustrowany negatywnie postrzega swoich uczniów, problemy
dyscyplinarne podejmuje najczęściej odwołując się do środków przymusu. Szkoła staje się dla
nauczyciela miejscem rozczarowania.
Na pytanie siódme : mam wrażenie, że zbyt ciężko pracuję, TAK odpowiedziało : 8
nauczycieli szkoły publicznej, tj. 27,6% badanych; 13 nauczycieli szkoły specjalnej, tj. 44,8%
badanych. Wielu nauczycieli stawia sobie samemu wysokie wymagania a niekiedy mogą to
być wymagania stawiane jemu, których nie jest w stanie udźwignąć. Sprawozdania,
wypełnianie różnego rodzaju dokumentacji szkolnej oraz zmęczenie całoroczną pracą
szczególnie wpływa na tego rodzaju odczucie.
30. Por. M. Sekułowicz (2002). Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 86.
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Na pytanie ósme : za bardzo mnie stresuje praca w bezpośrednim kontakcie z ludźmi,
TAK odpowiedziało : 3 nauczycieli ze szkoły specjalnej, tj.10,3% badanych. W szkole
publicznej wszyscy badani zaznaczyli NIE. Zapewne chodzi o sytuacje, w których pojawić
mogły się konflikty i nieprzyjazna atmosfera w gronie pedagogicznym bądź odnosić się do
wymagań rodziców lub przełożonych.
Na pytanie dziewiąte : mam wrażenie, że osiągnąłem granicę mojej mądrości, TAK
odpowiedziało : 5 nauczycieli ze szkoły publicznej, tj.17,2% badanych; 3 nauczycieli szkoły
specjalnej, tj. 10,3% badanych. Nauczyciel przejawia niską samoocenę, brak kompetencji,
bezradność. Zapewne ma to wpływ na realizację obowiązków zawodowych.
Wykres 2. Wykres procentowy wyczerpania emocjonalnego dla szkoły publicznej i specjalnej.
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3.3. Depersonalizacja
Ogólny wskaźnik depersonalizacji w przypadku szkoły publicznej jest niewysoki,
wynosi 7,6% (Aneks 4). W szkole specjalnej znajduje się na poziomie poważnie
zagrażającym pracy z dziećmi - 15,2% (Aneks 5). Szkoła specjalna to stała styczność z
upośledzeniem uczniów, ich chorobami, ciągłe skupianie uwagi na dziecku i wykonywanej
pracy, niekiedy w nienajlepszych warunkach, oraz z tym związane obciążenie fizyczne
nauczycieli. Kontakt z patologią rodzin uczniów, ich roszczenia oraz próby zaradzania
problemom, wpływają zapewne na ogólny wynik skali depersonalizacji.
Na pierwsze i drugie pytanie skali : mam wrażenie, że traktuję niektórych klientów,
jakby byli przedmiotami i stałem się obojętny wobec ludzi, odkąd wykonuję tę pracę, zarówno
w jednej , jak i drugiej szkole nikt nie odpowiedział TAK.
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Obawiam się, że moja praca czyni mnie mniej współczującym – na to pytanie w szkole
publicznej żaden nauczyciel nie dał pozytywnej odpowiedzi. W szkole specjalnej tylko jeden
nauczyciel odpowiedział TAK.
W rzeczywistości nie interesuje mnie, co się stanie z niektórymi klientami – zarówno w
szkole publicznej jak w szkole specjalnej pozytywnie odpowiedziało trzech nauczycieli tj.
10,3% ogółu badanych. Ta grupa nauczycieli zapewne doświadcza obciążenia obowiązkami,
przeciążenia psychicznego i fizycznego.
Mam wrażenie, że niektórzy klienci i ich krewni sądzą, iż to ja ponoszę
odpowiedzialność za ich problemy – w szkole publicznej pozytywnie odpowiedziało ośmiu
nauczycieli, tj. 27,6% badanych. W szkole specjalnej aż osiemnastu nauczycieli dało
pozytywną odpowiedź, tj. 62,1%.

Wpływ na taki wynik

zapewne mają rodzice

nieangażujący się oraz rodzice zbytnio zaangażowani w sprawy dzieci, oraz ci rodzice, którzy
oczekują, czy wręcz wymuszają szczególne skupienie się na ich dziecku. Często w sytuacji
gdzie rodzice bądź opiekunowie nie dają rady, w stosunku do nauczyciela oczekuje się
sukcesu.
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Wykres 3. Wskaźnik procentowy depersonalizacji dla szkoły publicznej i specjalnej.

3.4. Satysfakcja zawodowa
W tej skali, im mniej odpowiedzi negatywnych, tym wyższa satysfakcja zawodowa.
Wyniki wyraźnie wskazują, że nauczyciele szkoły specjalnej osiągają wyższą satysfakcję
zawodową, tj.17,24% odpowiedzi NIE (Aneks 7), niż nauczyciele szkoły publicznej-25,9 %
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odpowiedzi NIE (Aneks 6). Wynik taki uzależniony jest od wymagań stawianych uczniom
jak samym nauczycielom. Program pracy z dzieckiem niepełnosprawnym dostosowany jest
do jego możliwości, zgodnie z diagnozą poradni psychologiczno - pedagogicznej. Istnieje
możliwość zmiany programu o ile cele programu przewyższają możliwości realizacji ucznia.
Nauczyciele szkoły specjalnej z reguły nastawiają się na małe postępy ucznia, bardzo często
rozłożone na dłuższy okres czasu. Każdy najmniejszy postęp odnotowany zostaje w dzienniku
bądź w zeszycie obserwacji i obserwacją objęty zostaje uczeń w kilku sferach życia.
Zauważane postępy stają się przyczyną satysfakcji również nauczyciela. Szkoła publiczna
realizuje programy odgórnie ustalane i na nauczycielu ciąży poczucie odpowiedzialności za
osiągane wyniki.
Na pytanie pierwsze – łatwo mogę zrozumieć, co moi klienci myślą na określone
tematy, odpowiedź NIE w szkole publicznej dało 11 nauczycieli, tj. 37,9% badanych, w
szkole specjalnej zaznaczyło 4 nauczycieli, tj. 13,8%. Nauczyciel w szkole specjalnej ma
bliski kontakt z uczniem. W zespołach jest po kilkoro dzieci, klasy również składają się
maksymalnie z 18 uczniów, zaś w nauczaniu indywidualnym nauczyciel jest sam na sam z
uczniem. Duża część dzieci na co dzień mieszka w internacie szkolnym, co daje możliwość
dalszego poznawania ucznia pełniąc dyżury wychowawcze, czy mając możliwość szybkiego
zdobycia informacji o uczniu, ponieważ istnieje współpraca pomiędzy internatem a szkołą. W
szkole publicznej liczebność klas oraz to, że nie wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach
pozalekcyjnych, zapewne ma wpływ na tego rodzaju wynik.
Na pytanie drugie – udaje mi się skutecznie rozwiązywać problemy moich klientów,
odpowiedź NIE w szkole publicznej dało 7 nauczycieli, tj. 24,1% ogółu, w szkole specjalnej
zaznaczyło 5 nauczycieli, tj. 17,24%. Dotyczy to nauczycieli, którzy w skali wyczerpania
emocjonalnego i depersonalizacji w większości pytań zaznaczyli TAK. Świadczyć to może o
zmęczeniu i niechęcią do zaangażowania się w pracę. Zapewne chodzić tutaj może o
nauczycieli wypalonych zawodowo, którym niezbędne jest wsparcie, bądź wypoczynek i
zrelaksowanie się w okresie wakacji.
Na pytanie trzecie – mam wrażenie, że poprzez moją pracę pozytywnie wpływam na
życie, odpowiedź NIE w szkole publicznej dało 5 nauczycieli, tj. 17,24% ogółu, w szkole
specjalnej zaznaczyło 3 nauczycieli, tj. 10,3%. Większy procent odpowiedzi NIE dotyczy
szkoły publicznej. Rutynowość pracy dotyka szczególnie nauczycieli wypalonych zawodowo,
szczególnie mających długi staż pracy.
Na pytanie czwarte – czuję w sobie duże pokłady energii, odpowiedź NIE w szkole
publicznej dało 11 nauczycieli, tj. 37,9% ogółu, w szkole specjalnej zaznaczyło 12
nauczycieli, tj. 41,4%. Brak pokładów energii świadczy o dotkliwym wypaleniu zawodowym.
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Niekiedy na taki wynik może oddziaływać strach przed utratą pracy w związku z
ograniczeniem etatów, jak również przeciążenie przed końcem roku szkolnego i całorocznym
obciążeniem dydaktyczno – wychowawczym.
Na pytanie piąte – z łatwością przychodzi mi wytworzenie luźnej atmosfery, odpowiedź
NIE w szkole publicznej dało 5 nauczycieli, tj.17,24% ogółu, w szkole specjalnej zaznaczyło
6 nauczycieli, tj. 20,7%. Najwyraźniej daje się tutaj odczuć zmęczenie psychiczne a co za tym
idzie także zmęczenie fizyczne. Nauczyciele ci najczęściej zachowują dystans w stosunku do
uczniów by chronić siebie.
Na pytanie szóste i zarazem ostatnie w tej skali – czuję się ożywiony, kiedy ściśle
współpracuję z moimi klientami, odpowiedź NIE w szkole publicznej dało 6 nauczycieli, tj.
20,7% ogółu, w szkole specjalnej nikt z nauczycieli nie dał negatywnej odpowiedzi.
Odpowiedzi negatywne dotyczą tylko szkoły publicznej, gdzie duża liczba dzieci w klasach
uniemożliwia ścisłą z nimi współpracę. Wielu nauczycieli czując się odpowiedzialnymi za
całą klasę, często by nad nią zapanować, nie potrafi wejść w ścisły kontakt z uczniem. W
szkole specjalnej praca nauczycieli w całości opiera się na współpracy z uczniem. Współpraca
taka daje dobre wyniki i pomaga osiągnąć zamierzone cele programu. Jest zapewne
motywującym czynnikiem dla nauczyciela.
Wykres 4. Wykres procentowy satysfakcji zawodowej dla szkoły publicznej i specjalnej.
50,00%

41,40%

40,00%

37,90%

37,90%

30,00%
Szkoła Publiczna

24,10%

Szkoła Specjalna
20,70%

20,00%

17,24%

17,24%

17,24%

13,80%
10,30%

10,00%
2,70%
0,00%

0,00%
1

2

3

4

31

5

6

3.4.1. Osiąganie celów
Pytanie 21 kwestionariusza znajduje się poza skalą wypalenia zawodowego i brzmi
ono : w mojej pracy osiągnąłem wiele znaczących celów. W szkole publicznej 23 nauczycieli
odpowiedziało pozytywnie, tj. 79,3% ogółu badanych. W szkole specjalnej jest to 93,1%,
ponieważ pozytywną odpowiedź na to pytanie dało 27 nauczycieli badanej grupy
(wykres poniżej). W szkole specjalnej wskaźnik jest wyższy dlatego, że nauczyciele mają
dostosowane cele do możliwości ucznia i w związku z tym łatwiej jest im je osiągnąć. Cieszą
ich nawet małe osiągnięcia ucznia, które przekładane zostają na własne.
Wykres 5. Wynik osiągnięcia znaczących celów dla szkoły publicznej i specjalnej
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3.4.2. Problemy emocjonalne
Pytanie 22 kwestionariusza także znajduje się poza skalą wypalenia zawodowego i
brzmi : w mojej pracy traktuję problemy emocjonalne bardzo spokojnie. W szkole publicznej,
w badanej grupie 20 nauczycieli odpowiedziało TAK, tj. 69% ogółu. Jedna osoba napisała
„różnie”, jedna „i tak i nie”. W szkole specjalnej 25 nauczycieli dało pozytywną odpowiedź,
tj.86,2% (wykres poniżej).
Można wywnioskować, że pozostała część nauczycieli nie potrafi zachować spokoju
w trudnej dla nich sytuacjach. Do tej grupy zaliczają się osoby, które swoimi odpowiedziami
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wpłynęły na podwyższenie wskaźnika wypalenia zawodowego. Szczególnie wynikiem
obciążona jest szkoła publiczna, na co zapewne mają wpływ nie tylko problemy edukacyjno –
wychowawcze, lecz także długi staż pracy nauczycieli tej szkoły.

Wykres 6. Wykres wyników pozytywnych dla szkoły publicznej i specjalnej.
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3.5. Satysfakcja finansowa
Część kwestionariusza dotycząca satysfakcji finansowej składa się z trzech pytań oraz
gotowych odpowiedzi. Zadaniem badanego było zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Zanalizowanie wyników umożliwi porównać strukturę i poziom satysfakcji finansowej obu
placówek, tj. szkoły publicznej i szkoły specjalnej, mieszczących się w niewielkim mieście.
Umożliwi

odpowiedzieć, w jakim stopniu satysfakcja finansowa ma wpływ na wybór

zawodu nauczyciela ze względu na rodzaj szkoły.
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3.5.1. Wysokość wynagrodzenia
Na pytanie : niektóre osoby twierdzą, że wysokość wynagrodzenia za pracę jest
nieistotna-pracują nie dla pieniędzy. Czy może Pan(Pani) to samo powiedzieć o sobie?
.badani nauczyciele zaznaczali jedną z pośród pięciu odpowiedzi :
a) tak-najważniejsza jest satysfakcja z pracy – w szkole publicznej zaznaczyły 3 osoby
badane, tj.10,3% ogółu. W szkole specjalnej żadna z osób badanych nie zaznaczyła tej
odpowiedzi.
b) raczej tak-wysokość zarobków jest mniej istotna niż ogólne zadowolenie z pracy – zarówno
w szkole publicznej, jak w szkole specjalnej 6 osób zaznaczyło tę odpowiedź, tj.20,7% ogółu
badanych.
c) nie mam na ten temat określonego zdania – w szkole publicznej zaznaczyły 2 osoby,
tj.6,9% ogółu. W szkole specjalnej nikt nie zaznaczył tej odpowiedzi.
d) raczej nie-wysokość wynagrodzenia nie jest mi obojętna – w szkole publicznej odpowiedź
zaznaczyło 13 osób, tj.44,8% ogółu. W szkole specjalnej zaznaczyło 9 osób , tj. 31%
badanych.
e) nie-uważam, że praca powinna być odpowiednio wynagradzana – w szkole publicznej
odpowiedź zaznaczyło 5 nauczycieli , tj.17,2 % ogółu. W szkole specjalnej zaznaczyło 14
osób, tj. 48,3% badanych.
Z odpowiedzi wynika, że tylko w szkole publicznej jest kilka osób, które pracują dla
samej z niej płynącej satysfakcji, satysfakcja finansowa nie jest dla tych osób istotna, jest to
10,3% ogółu badanych. Z kolei najwięcej osób uważa, że praca powinna być odpowiednio
wynagradzana, bo aż 48,3% badanych i dotyczy to nauczycieli szkoły specjalnej. Trochę
mniej, tj. 44,8% nauczycieli szkoły publicznej uważa, że jednak wynagrodzenie nie jest im
obojętne. 20,7% ogółu badanych z obu szkół zaznaczyła, że wysokość zarobków jest mniej
istotna niż ogólne zadowolenie z pracy. Najmniej, bo 6,9% tj. 2 osoby z pośród badanych w
szkole publicznej nie ma na ten temat żadnego zdania(wykres nr 7).

34

Wykres 7. Wykres odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości wynagrodzenia.
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3.5.2. Adekwatność wynagrodzenia
Pytanie kolejne z tej grupy polegało na zaznaczeniu właściwej z pośród trzech
odpowiedzi.
a) jestem przekonany(a), że moje wynagrodzenie nie jest adekwatne do wykonywanej przeze
mnie pracy (jest zbyt niskie)- tę odpowiedź zaznaczyło w szkole publicznej 9 nauczycieli, tj.
31% ogółu, jedna osoba –nie ma zdania na ten temat(zależy od tego ile ma się godzin). W
szkole specjalnej zaznaczyło odpowiedź 23 nauczycieli, tj.79,3% ogółu badanych.
b) uważam, że moje wynagrodzeni za pracę jest adekwatne do rodzaju pracy, jaką wykonuję –
w szkole publicznej tę odpowiedź zaznaczyło 16 nauczycieli, tj. 55,1% ogółu. W szkole
specjalnej zaznaczyło 6 nauczycieli, tj. 20,7% ogółu badanych.
c) myślę, że jestem wynagradzany za pracę wysoko – w szkole publicznej odpowiedź
zaznaczył tylko 1 nauczyciel, tj. 3,4% nauczycieli. W szkole specjalnej tej odpowiedzi nikt z
badanych nauczycieli nie zaznaczył.
W szkole publicznej dwóch nauczycieli nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi a tylko
jeden zaznaczył ostatnią odpowiedź, gdy nikt ze szkoły specjalnej

nie zaznaczył jej.

Najwięcej nauczycieli ze szkoły publicznej zaznaczyło drugą odpowiedź tj. 55,1% ogółu
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badanych tej szkoły. W szkole specjalnej najwięcej nauczycieli zaznaczyło pierwszą
odpowiedź, tj. 79,3% wszystkich badanych szkoły.
Wykres 8. Wykres wyników odpowiedzi na pytanie dotyczące adekwatności wynagrodzenia.
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3.5.3. Potwierdzenie decyzji o wyborze zawodu
Pytanie trzecie : gdybym mógł(mogła) drugi raz wybrać zawód nauczyciela, to
podjąłbym(podjęła) tę samą decyzję ? polegało na zaznaczeniu jednej z pośród trzech
odpowiedzi.
a) jestem pewny(a), że tak. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym(mogłabym) pracować w innym
zawodzie – w szkole publicznej 17 nauczycieli zaznaczyło odpowiedź, tj.58,6% badanych. W
szkole specjalnej zaznaczył 14 nauczycieli, tj. 48,3% ogółu.
b) wybrałbym(wybrała) ponownie – w szkole publicznej 6 nauczycieli zaznaczyło tę
odpowiedź ,tj. 20,7% badanych. W szkole specjalnej zaznaczyło odpowiedź 12 nauczycieli,
tj.41,4% ogółu.
c) drugi raz nie wybrałbym(wybrała) zawodu nauczyciela – w szkole publicznej 4 nauczycieli
ponownie nie wybrałoby zawodu nauczyciela, tj. 13,8% badanych. 1 nauczyciel napisałniekoniecznie wybrałbym, tym samym odpowiedź nie została zaliczona. W szkole specjalnej
3 nauczycieli zaznaczyło odpowiedź, tj.10,3% badanych.
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W szkole publicznej 2 nauczycieli nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. Najwięcej
nauczycieli, tj. 58,6% zaznaczyło odpowiedź pierwszą w szkole publicznej. Najmniej, bo
10,3% zaznaczyło odpowiedź ostatnią w szkole specjalnej.
Wykres 9. Wykres odpowiedzi na pytanie dotyczące potwierdzenia decyzji o wyborze zawodu.
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Jakkolwiek w szkole specjalnej więcej nauczycieli zaznaczyło niż nauczycieli szkoły
publicznej, że praca ich powinna być odpowiednio wynagradzana(48,3%) a wynagrodzenie
nie jest adekwatne do wykonywanej przez nich pracy(79,3% tak uważa), to i tak są pewni i
wybraliby po raz drugi zawód nauczyciela(48,3%, 41,4%). Ma to zapewne związek z
osiąganą przez nich satysfakcją zawodową, wyższą niż w szkole publicznej.
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IV. Podsumowanie
Celem niniejszej pracy była próba przedstawienia czynników determinujących
wypalenie zawodowe u nauczycieli szkoły specjalnej w porównaniu do szkoły publicznej i
jak ono się kształtuje.
Syndrom wypalenia dotyczy 19,49% nauczycieli szkoły specjalnej, w porównaniu do
17,15% nauczycieli szkoły publicznej. Wskaźnik jednej jak i drugiej szkoły jest znacznie
podwyższony. Chociaż różnica pomiędzy obu wskaźnikami szkół jest niewielka (2,34%), to
rozległość wypalenia jest wyraźnie większa u nauczycieli szkoły specjalnej. Osoby
ujawniające syndrom wypalenia zawodowego stanowią zagrożenie dla prawidłowego
funkcjonowania placówki edukacyjnej. Sytuację taką należałoby rozpatrywać w dwóch
wymiarach. Jednostkowym, oznaczającym negatywne skutki dla samej osoby wypalonej,
dającej sygnały zaburzenia psychosomatycznego, oraz zawodowym, gdyż wypalenie
przekłada się na relacje interpersonalne. Zarówno w kontaktach z kolegami i przełożonymi,
wynikającymi ze zmęczenia, zniechęcenia, z rozdrażnienia, jak też w bezpośrednich relacjach
z uczniami. Depersonalizacja, dystansowanie się, zimne, niechętne traktowanie uczniów,
nieudzielanie im pomocy i wsparcia ponad to co jest konieczne, stanowi poważne odbicie
problemów nauczycieli obu placówek.
Wskaźnik wypalenia emocjonalnego dla szkoły specjalnej wyniósł 26,05% w stosunku
do szkoły publicznej 18,01%. W tej podskali największy procent nauczycieli czuje się
zużytych na koniec dnia pracy. Wskaźnik ten dla jednej jak i drugiej szkoły jest wysoki, tj.
58,62% nauczycieli szkoły specjalnej i 44,93% nauczycieli szkoły publicznej. Zarówno staż
pracy, płeć nauczycieli – kobiety, realizacja celów, relacja nauczyciel-uczeń, nauczycielprzełożony i nauczyciel-rodzic mają wpływ na osiągnięty wynik. 44,8% nauczycieli szkoły
specjalnej ma wrażenie, że zbyt ciężko pracuje w stosunku do 27,6% nauczycieli szkoły
publicznej. Do grupy tej mogą należeć nauczyciele, którzy sami stawiają sobie wysokie
wymagania bądź wymagania stawiane są im, którym nie są w stanie sprostać. Sprawozdania,
wypełnianie różnego rodzaju dokumentacji oraz zmęczenie całoroczną pracą zapewne mogło
wpłynąć na taki wynik.
Wskaźnik depersonalizacji w szkole specjalnej jest na poziomie poważnie
zagrażającym pracy z dziećmi, wynosi 15,17%

w stosunku do szkoły publicznej,

wynoszącym 7,59%. Stała styczność z upośledzeniem uczniów i ich chorobami, obciążenie
fizyczne nauczycieli, ciągłe skupianie uwagi na dziecku oraz wykonywanej pracy często w
nienajlepszych warunkach ma wpływ na otrzymany wynik. Największy procent nauczycieli
szkoły specjalnej, jest to 62,1% odpowiedziało, że ma wrażenie, że niektórzy klienci i ich
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krewni sadzą, iż to ja ponoszę odpowiedzialność za ich problemy; w stosunku do nauczycieli
szkoły publicznej- 27,6%. Wynik taki jest zapewne skutkiem relacji nauczyciela z rodzicami
nie angażującymi się, lub zbytnio zaangażowanymi, wymuszającymi i oczekującymi
szczególnego skupiania się na ich dziecku. Często od nauczyciela oczekuje się sukcesu tam
gdzie rodzice i opiekunowie nie dają rady.
W podskali satysfakcji zawodowej wynik jest wyższy im niższy wynik procentowy.
Wskaźnik satysfakcji zawodowej jest wyraźnie wyższy w szkole specjalnej, wyniósł 17,24%
ogółu badanych, w stosunku do szkoły publicznej wynoszącym 25% badanych. Wynik tej
podskali jest zależny zapewne od wymagań stawianych zarówno uczniom jak nauczycielom.
Nauczyciele szkoły publicznej mają programy i wymagania ustalane odgórnie, nauczyciele
szkoły specjalnej sami, zgodnie z diagnozą pedagogiczno-psychologiczną, tworzą
indywidualne programy nauczania i indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
dostosowane do możliwości ucznia. Każde najmniejsze osiągnięcie ucznia przekłada się na
sukces nauczyciela.
Wynik odpowiedzi na pytanie 21, dotyczące osiągania wielu znaczących celów, jest
wysoki dla nauczycieli szkoły specjalnej i wyniósł 93,1% w stosunku do szkoły publicznej
79,3% ogółu. Nauczycielom szkoły specjalnej łatwiej jest osiągać cele, ponieważ są one
dostosowane do możliwości ucznia. Nieodpowiednio dostosowane cele do możliwości ucznia
można w ciągu roku szkolnego skorygować.
Wynik odpowiedzi dotyczącej spokojnego podejścia do problemów emocjonalnych
dla szkoły specjalnej wyniósł 86,2%, dla szkoły publicznej 69,%. Pozostała część nauczycieli
ma z tym problem Do tej grupy zapewne zaliczają się nauczyciele z dużym stażem pracy oraz
nauczyciele zmęczeni całoroczną pracą edukacyjno-wychowawczą.
10,3% nauczycieli szkoły publicznej uważa, że wysokość wynagrodzenia nie jest
istotna, pracują nie dla pieniędzy, lecz tylko dla płynącej z niej satysfakcji. 44,8% nauczycieli
tej szkoły wskazuje, że wysokość wynagrodzenia jednak nie jest im obojętna, zaś 6,9%
nauczycieli nie ma na ten temat określonego zdania. 48,3% z pośród badanych nauczycieli
szkoły specjalnej uważa, że praca powinna być odpowiednio wynagradzana. 20,7%
wszystkich badanych z obu szkół zgadza się z tym, że wysokość zarobków jest mniej istotna
niż ogólne zadowolenie z pracy.
79,3% nauczycieli szkoły specjalnej jest przekonanych, że ich wynagrodzenie nie jest
adekwatne do wykonywanej przez nich pracy, jest zbyt niskie. 55,1% nauczycieli szkoły
publicznej uważa, że ich wynagrodzenie za pracę jest adekwatne do rodzaju pracy, jaką
wykonują. Dlatego też najwięcej nauczycieli tej szkoły, tj. 58,6% nie wyobraża sobie, że
mogliby (mogłyby) pracować w innym zawodzie. 41,4% nauczycieli szkoły specjalnej
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ponownie wybrałaby zawód nauczyciela, ale też najmniej, bo 10,3% po raz drugi nie wybrała
by tego zawodu.
Ukazane wyniki pokazały, że nauczyciele zatrudnieni w placówce specjalnej są w
większym stopniu wypaleni niż nauczyciele placówki publicznej, chociaż mają w swoim
gronie więcej nauczycieli z długim stażem pracy. Dlatego wymagają szczególnej pomocy i
opieki, pracują bowiem ze szczególnym rodzajem klienta edukacyjnego jakim jest osoba
niepełnosprawna, która z racji dysfunkcji w znacznie mniejszym stopniu może przeciwstawić
się depersonalizowaniu i innym negatywnym działaniom nauczyciela. Zasadniczym celem
pracy pedagogicznym nauczyciela szkoły specjalnej jest poprawa funkcjonowania
podopiecznych, usprawnienie ich oraz wyposażenie w szereg umiejętności społecznych,
dlatego należy pomóc nauczycielom przezwyciężyć objawy wyczerpania i utraty sił do
dalszej pracy. Działania władz oświatowych powinny iść w kierunku poprawy sytuacji
materialnej tej grupy zawodowej. Działania organizacyjne służące wsparciu i niwelowaniu
skutków wyczerpania i wypalenia zawodowego powinny być wpisane w harmonogram zadań
władz oświatowych i przez nie finansowane.
Niniejsza praca nie wyczerpała postawionego zagadnienia tym bardziej, że oparta
została o wyniki badań jednej szkoły publicznej i jednej szkoły specjalnej znajdujących się w
niewielkim mieście. W ankiecie nie ujęto wieku, stażu pracy, stanu cywilnego oraz miejsca
zamieszkania badanych nauczycieli. W dalszej perspektywie można pokusić się o analizę
zależności wypalenia zawodowego a oceną atmosfery w pracy, bądź zależności wypalenia
zawodowego a sposobami radzenia sobie badanych nauczycieli.
Mamy nadzieję, że praca ta wystarczająco wskaże na fakt, iż zjawisko wypalenia
zawodowego nauczycieli placówek specjalnych jest problemem poważnym i wymaga
dalszych analiz.
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VI. Aneksy
Aneks 1.
Kwestionariusz „wypalenia zawodowego” Maslach(MBI).

Janinalandowska57@gmail.com
Tel.793011994
KWESTIONARIUSZ WYPALENIA ZAWODOWEGO

W

ramach

studiów

socjoterapii

przeprowadzam badanie przy użyciu

kwestionariusza wypalenia zawodowego. Kwestionariusz ten dotyczy opinii na temat Twojej
pracy. Badanie jest anonimowe i nie ma w nim złych, ani dobrych odpowiedzi, ważne aby
odpowiedzi były szczere.

CZĘŚĆ I
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi w pytaniach od 1 do 22.
1. Przez moją pracę czuję się emocjonalnie wyczerpany

 Tak  Nie

2. Na koniec dnia pracy czuję się zużyty

 Tak  Nie

3. Wstając rano, czuję się już zmęczony,
kiedy widzę przed sobą nowy dzień pracy

Tak Nie

4. Bardzo mnie wyczerpuje całodzienna praca z dziećmi

 Tak Nie

5. Przez moją pracę czuję się wypalony

 Tak Nie

6. Przez moją pracę czuję się sfrustrowany

 Tak Nie

7. Mam wrażenie, że zbyt ciężko pracuję

Tak

8. Za bardzo mnie stresuje praca w bezpośrednim kontakcie z uczniami

 Tak Nie
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Nie

9. Mam wrażenie, że osiągnąłem granicę mojej mądrości

 Tak Nie

10. Mam wrażenie, że traktuję niektóre dzieci, jakby były przedmiotami

 Tak Nie

11. Stałem się obojętny wobec ludzi, odkąd wykonuję tę pracę

 Tak Nie

12. Obawiam się, że moja praca czyni mnie mniej współczującym

 Tak Nie

13. W rzeczywistości nie interesuje mnie, co się stanie z niektórymi uczniami

 Tak Nie

14. Mam wrażenie, że niektórzy uczniowie i ich rodzice sądzą, iż to ja ponoszę
odpowiedzialność za ich problemy

 Tak Nie

15. Łatwo mogę zrozumieć, co moje dzieci myślą na określone tematy

 Tak Nie

16. Udaje mi się skutecznie rozwiązywać problemy moich dzieci

 Tak

17. Mam wrażenie, że poprzez moja pracę pozytywnie wpływam na życie

 Tak Nie

18. Czuję w sobie duże pokłady energii

 Tak Nie

19. Z łatwością przychodzi mi wytworzenie luźnej atmosfery

 Tak Nie

20. Czuję się ożywiony, kiedy ściśle współpracuję z moimi uczniami

 Tak Nie

21. W mojej pracy osiągnąłem wiele znaczących celów

 Tak Nie

22. W mojej pracy traktuję problemy emocjonalne bardzo spokojnie

 Tak Nie

Nie

CZĘŚĆ II

23. Niektóre osoby twierdzą, że wysokość wynagrodzenia za pracę jest nieistotna- pracują nie
dla pieniędzy. Czy może Pan (Pani) to samo powiedzieć o sobie?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
a) tak- najważniejsza jest satysfakcja z pracy



b) raczej tak- wysokość zarobków jest mniej istotna niż ogólne zadowolenie z pracy
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c) nie mam na ten temat określonego zdania



d) raczej nie- wysokość wynagrodzenia nie jest mi obojętna



e) nie- uważam, że praca powinna być odpowiednio wynagradzana



24. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
a) jestem przekonany(a), że moje wynagrodzenie nie jest adekwatne do wykonywanej przeze


mnie pracy (jest zbyt niskie)
b) uważam, że moje wynagrodzenie za pracę jest adekwatne do rodzaju pracy,
jaką wykonuję



c) myślę, że jestem wynagradzany za pracę wysoko



25. Gdybym mógł (mogła) drugi raz wybrać zawód nauczyciela, to podjąłbym (podjęła) tę


samą decyzję?

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
a)jestem pewny(a), że tak. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym(mogłabym) pracować w innym


zawodzie
b)wybrałbym(wybrała)ponownie,
gdyby praca dostarczała mi większej satysfakcji finansowej



c)drugi raz nie wybrałbym(wybrała) zawodu nauczyciela



Upewnij się czy odpowiedziałeś(-łaś) na wszystkie pytania. Dziękuję za udział w badaniu.
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Aneks 2.
Wykres ogólnego wyczerpania emocjonalnego dla szkoły publicznej:

Zespół Szkół Publicznych
18,01%

Odpowiedzi NIE
Odpowiedzi TAK

81,99%

Aneks 3.
Wykres ogólnego wyczerpania emocjonalnego dla szkoły specjalnej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

26,05%

Odpowiedzi NIE
Odpowiedzi TAK

73,95%
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Aneks 4.
Wykres ogólnej depersonalizacji dla szkoły publicznej:

Zespół Szkół Publicznych
7,59%

Odpowiedzi NIE
Odpowiedzi TAK

92,41%

Aneks 5.
Wykres ogólnej depersonalizacji dla szkoły specjalnej:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
15,17%

Odpowiedzi NIE
Odpowiedzi TAK

84,83%
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Aneks 6.
Wykres ogólnej satysfakcji zawodowej dla szkoły publicznej:

Zespół Szkół Publicznych

25,90%
1. odpowiedzi NIE
2. odpowiedzi TAK
74,10%

Aneks 7.
Wykres ogólnej satysfakcji zawodowej dla szkoły specjalnej:

Specjalny OśrodekSzkolno-Wychowawczy

17,24%

1. odpowiedzi NIE
2. odpowiedzi TAK

82,76%
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