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WSTĘP

Niniejsza książka stanowi konkluzję badań podejmowanych w wybra-
nych placówkach medycznych. Kwestia związana z wypaleniem zawodowym 
bardzo często kojarzy się jedynie z pracą zarobkową. W tej publikacji po-
dejmowana zostanie tematyka wypalenia zawodowego mogącego pojawić 
się także w innych sytuacjach niż praca rozumiana w standardowy sposób. 
Wolontariat, zgodnie z pojęciem, jest to bezpłatna, dobrowolna praca. Za-
tem skąd pomysł na zestawienie wolontariatu z kontrolą emocji i wypaleniem 
zawodowym? 

Praktyka w szpitalach i klinikach psychiatrycznych dostarcza wielu cen-
nych informacji dotyczących implikacji praktycznych i zastosowania teorii  
w praktyce zawodowej. 

W placówkach psychiatrycznych wiele osób zmaga się zarówno z choro-
bami psychicznymi, zaburzeniami natury psychicznej, trudnościami z kontro-
lą emocji, jak też skutkami negatywnych sytuacji, w tym wyczerpania emocjo-
nalnego, co może z biegiem czasu spowodować wypalenie zawodowe. 

Na przełomie kilku ostatnich lat bardzo popularne stało się określanie 
przeciążenia pracą, zmęczenia fizycznego i psychicznego oraz wyczerpania 
emocjonalnego terminem „wypalenie zawodowe” lub „syndrom wypalenia 
zawodowego”. Wymienione zjawisko zostało opisane w latach siedemdzie-
siątych XX wieku, zanim zdefiniowano objawy, określono je jako zaburzenia 
psychosomatyczne czy emocjonalne. Wpływ emocji i nastroju na funkcjono-
wanie człowieka bywa niedoceniany.

 Co istotne, w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił dynamiczny roz-
wój w dziedzinie psychologii emocji. Wiele badań poświęcono zagadnieniu 
emocji, a także ich oddziaływaniu na funkcjonowanie poznawcze. 

Kontrola emocji a wypalenie zawodowe u wolontariuszy stanowi inno-
wacyjny temat, który po odpowiednich analizach stanowi wartościowy ele-
ment implikacji praktycznych. Podjęta tematyka jest ważna z pragmatycznego 
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punktu widzenia. Wolontariusze to grupa osób, które angażują się w róż-
norodne zadania pomocowe, organizacyjne bądź administracyjne. Osoby te 
pracują bez gratyfikacji finansowej, świadczeń zawodowych i innych profitów, 
które otrzymują pracownicy posiadający zatrudnienie. Świadczenie pomocy 
wymaga od osób zaangażowanych w wolontariat wiele energii, emocji i zaan-
gażowania, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Często wolontariusze 
wykonują poważne i odpowiedzialne zadania, a dodatkowo pracują w specy-
ficznych z różnych powodów miejscach, np. w placówkach psychiatrycznych. 
W ośrodkach tych mają do czynienia między innymi z pacjentami chorymi 
psychicznie, np. na schizofrenię, chorobę afektywno-dwubiegunową, nerwi-
cę, depresję czy psychozę. Stan zdrowia pacjentów, specyficzne zachowanie 
beneficjentów oraz placówka medyczna może wywoływać u wolontariuszy 
wiele różnorodnych emocji, odczuć, a w perspektywie czasu – konsekwencji. 
W wymienionych miejscach świadomość własnych stanów emocjonalnych,  
a także umiejętność radzenia sobie z trudnościami, które mogą pojawić się  
w codziennej pracy, np. złość, rozczarowanie, gniew, smutek, żal, rozpacz, jest 
bardzo ważna. Zarówno ze względu na pacjentów, z którymi wolontariusze 
pracują, jak również dla nich samych. Pacjenci są beneficjentami działań wo-
lontariusza, stąd tak ważne jest, aby działania pomocowe skierowane wobec 
potrzebujących umożliwiły im powrót do zdrowia psychicznego. Ważna w tej 
sytuacji jest obopólna praca wolontariuszy i pacjentów. To od ich wspólne-
go nastawienia, kontrolowania emocji i innych czynników zależy, jak będzie 
przebiegała relacja pomocy. Często u osób pomagających, które przejawiają 
trudności z radzeniem sobie emocjami, stresem, rozczarowaniem, brakiem 
poczucia sprawczości i innymi negatywnymi aspektami, może dojść do wy-
palenia zawodowego. Pojawienie się tego stanu demotywuje i destabilizuje 
pracę w placówce psychiatrycznej. Wówczas wolontariusz może zrezygnować 
z partycypacji w wolontariacie bądź zmienia zakres swoich zawodowych zain-
teresowań lub też zaczyna realizować się w innym obszarze. 

Osoba wspierająca znajduje się w sytuacji długotrwałego przeciążenia 
wynikającego z podejmowania prób rozwiązywania coraz to nowych zadań  
o zróżnicowanym stopniu trudności. Istotny wpływ na przeciążenie mają róż-
nego rodzaju stresory, z którymi wolontariusz ma do czynienia w pracy. Źró-
dła wywołujące napięcia powstają często podczas kontaktów interpersonal-
nych, a także wynikają z organizacji środowiska pracy, aż w końcu zależą od 
osobowości człowieka. Stres może wynikać z hierarchizacji, która ogranicza 
autonomię człowieka, kontroluje go, nie wynagradza należycie za wykonywa-
ną pracę. Często powoduje to frustrację, a nawet ciągłe poczucie zagrożenia. 
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Jeśli źródłem wypalenia jest osobowość, co może być związane z nadmierną 
ambicją, mało skutecznymi metodami radzenia sobie ze stresem, trudnościa-
mi w znoszeniu porażek, wówczas człowiek narażony jest na emocjonalne 
przeżywanie trudności. 

Literatura przedmiotu dotycząca wypalenia zawodowego wskazuje na 
częste występowanie tego syndromu u ludzi młodych, ambitnych, którzy 
mają idealistyczne przekonania o swojej roli zawodowej czy własnych kom-
petencjach. Zderzenia ambicji z rzeczywistością, dysonans między własnymi 
oczekiwaniami, wyobrażeniami a codzienną pracą powodują u ludzi zniechę-
cenie, aż w końcu podatność na wypalenie. Krótki staż pracy, brak doświad-
czenia zawodowego, niedostateczne umiejętności społeczno-zawodowe, brak 
poczucia sprawstwa dodatkowo wpływają na zwiększenie ryzyka wypalenia  
u młodych osób. 

Stabilniejsza kondycja psychofizyczna wolontariuszy korzystnie wpływa 
na stan zdrowia pacjentów placówek psychiatrycznych. 

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów podzielonych na dwie 
części: teoretyczną i empiryczną. W pierwszym rozdziale omówiono aspekty 
związane z kontrolą emocji, dotychczas przedstawione w literaturze przed-
miotu. Składa on się z sześciu podrozdziałów. Przedstawione w nim zostały 
informacje z dziedziny psychologii emocji, a także psychopatologii, dotyczą-
ce zaburzeń emocjonalnych, psychopatii oraz zachowań agresywnych. Dru-
gi rozdział, w skład którego wchodzi pięć podrozdziałów, został poświęcony 
charakterystyce zespołu wypalenia zawodowego, jego struktury, symptomów, 
objawów, a także sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Empiryczną część pracy rozpoczyna rozdział trzeci, który złożony jest  
z dziesięciu podrozdziałów. Zawarto w nim kwestie dotyczące metody badań 
własnych, która obejmuje problematykę i opis narzędzi badawczych. Scharak-
teryzowano wykorzystane metody, opisano grupę badawczą oraz placówkę,  
w której pracują wolontariusze. Szczegółowo opisano także organizację i prze-
bieg badań. Natomiast w rozdziale czwartym, składającym się z pięciu podroz-
działów, przedstawiono analizę wyników badań własnych oraz ich interpreta-
cję. Pracę zakończono podsumowaniem oraz dyskusją uzyskanych wyników.

Założono, że warto podejmować niniejszy temat ze względu na to, że 
jest on w literaturze w pewien sposób pomijany. Wolontariuszy traktuje się 
raczej jako osoby, które przez jakiś czas świadczą pomoc osobom potrzebują-
cym, jednocześnie czerpiąc z tej relacji pewne profity, takie jak: zaświadczenie 
odbywania praktyk wolontariackich, stażu specjalistycznego czy doświadcze-
nie w pracy. Warto dodać, że nie bada się raczej ich motywacji, poczucia 
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sprawczości, kontroli emocji, a ostatecznie wypalenia zawodowego, które 
również w tej grupie występuje. 

W związku z tym, aby podjąć określone działania profilaktyczne, nale-
ży dokładnie przeanalizować niniejsze zagadnienie. W związku z tym można 
wyróżnić wiele organizacji, które świadczą usługi wolontariackie dla wielu 
grup odbiorców. Organizacje pozarządowe planują pracę na zasadzie wolon-
tariatu dla poszerzenia grupy współpracowników. Niestety problemem często 
staje się to, że osoby rezygnują z wyznaczonych prac, nie chcą angażować się  
w kolejne inicjatywy, a ostatecznie mają syndromy wypalenia zawodowego  
i całkowicie rezygnują z podejmowanych działań. 

Reasumując, istnieje potrzeba prowadzenia badań w tym obszarze, któ-
re mają na celu przybliżenie funkcjonowania społeczno-zawodowego wolon-
tariuszy. Istotnym elementem jest także grupa badana i miejsce, w którym 
przeprowadzano badania. Co ważne, w niektórych miastach nie ma wielu do-
stępnych miejsc odbywania praktyk zawodowych, w tym studenckich. Bada-
nia powinny skupić się także na aspektach dostępności pożądanych placówek, 
ilości mieszkańców czy też zagadnieniach dotyczących infrastruktury. Praca 
ma zatem wymiar teoretyczny i praktyczny.
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KONTROLA EMOCJI  
W DOTYCHCZASOWEJ 

LITERATURZE PRZEDMIOTU

1. ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Tematyka związana z emocjami jest bardzo często podejmowana  
w naukach społecznych, w tym w psychologii. W literaturze jest co najmniej 
kilkanaście różnorodnych definicji związanych z niniejszym zagadnieniem. 
Termin ten jest często dostrzegany w psychologii, bowiem jest związany  
z wieloma podejściami teoretycznymi czy empirycznymi. Możliwe jest także 
dostrzeżenie różnych konotacji z innymi dziedzinami. „Emocje” to pojęcie, 
które jest opisywane przez wielu badaczy (zob. Averill 1998; Frijda 1998; 
Ekman i Davidson 1999; Zdankiewicz-Ścigała i Maruszewski 2000; Oatley 
i Jenkins 2003; Wróbel 2005 i in.) jako niezwykle trudne do zdefiniowania. 
Istnieje bowiem wiele czynników, które determinują pojawienie się emocji,  
a jej natężenie pozytywne bądź negatywne decyduje o tym, jaka ona będzie  
i do czego może doprowadzić jednostkę, tzn. jakie wywoła dążenia do pod-
jęcia określonych przez nią działań. Badacze zainteresowani są tym, jak dany 
człowiek zareaguje w konkretnej sytuacji oraz jaka emocja będzie mu wówczas 
towarzyszyć. W związku z tym powstało wiele terminów opisujących życie 
emocjonalne, jednak nieustannie istnieje spór dotyczący ujednolicenia defini-
cyjnego, które pozwoliłoby na wypracowane jednego, powszechnie akcepto-
walnego ujęcia (Łosiak 2007, s. 14). Wielość pojęć jest zarówno kwestią bu-
dującą i umożliwiającą poszukiwanie dalszych rozwiązań, jak i niebezpieczną, 
gdyż coraz trudniej dostosować doniesienia praktyczne do własnych potrzeb.

Słownik języka polskiego PWN podaje, że emocja to „silne uczucie wywo-
łane jakąś sytuacją”. Trudności z interpretacją dotyczą między innymi tego, 
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że niemalże każda osoba reaguje na dany bodziec w indywidualny sposób,  
a próba uszeregowania emocji często zakończona jest niepowodzeniem (Ło-
siak 2007, s. 21).

Dla przykładu, Magda Arnold stwierdziła, że w dziedzinie psychologii 
emocji pojawiają się pewne problemy związane z rozbieżnością teorii, gra-
nicami tego pojęcia czy czynnikami, które je wzbudzają. „Emocja” nie jest 
kategorią naturalną, gdyż istnieją różnorodne zjawiska, które wymagają opi-
su i wyjaśnienia. Obejmują one między innymi: uczucia człowieka, zmiany  
w kontroli nad myśleniem czy zachowaniem, impulsywne zachowania, poja-
wianie się nowych lub trwałość szczególnych, konkretnych przekonań, zmia-
ny w relacjach jednostki z otoczeniem, a także zmiany fizjologiczne, które 
nie są spowodowane warunkami fizycznymi. Wszystkie one zależą od funk-
cjonowania człowieka w jego środowisku wewnętrznym oraz zewnętrznym.  
To pierwsze związane jest z autorefleksją, kontaktem ze sobą i swoimi emo-
cjami. Emocja spełnia funkcję pozwolenia na zrozumienie procesu oraz prze-
widywania skutków zjawisk, które pojawiają się w życiu jednostki. Emocje 
są nazywane „zjawiskami wieloskładnikowymi”, gdyż oddzielenie elementów 
świata wewnętrznego i zewnętrznego w odrębny sposób często jest niemożliwe. 
Jeden element wpływa na drugi, zachwianie regulacji hormonalnej dokonu-
je zmian w organizmie, przeobrażenia w warstwie duchowej powodują prze-
mianę w otoczeniu społecznym człowieka itp. Kwestiami związanymi z wyżej 
wymienioną tematyką, w tym analizą i wyjaśnieniem stanów emocjonalnych 
człowieka, zajmuje się psychologia emocji (Lewis i Haviland-Jones 2005,  
s. 89–90). Dziedzina ta obejmuje rzeczywiste interakcje człowieka ze środo-
wiskiem, zmiany zachodzące w funkcjonowaniu jednostki, jak i otoczenia,  
a także ogólne jej oczekiwania, które zdeterminowane są: strukturą psychiczną 
i fizyczną danego człowieka, zmagazynowanymi informacjami na temat ota-
czającej rzeczywistości i siebie samego oraz dynamiczną interakcją z jego oto-
czeniem. Interpretacji stanów emocjonalnych można dokonywać w sposób 
intencjonalny, a mianowicie w kategoriach celów, relacji podmiot–przedmiot 
oraz doszukując się sensu wydarzeń. Kolejny poziom dotyczy kwestii psy-
chologicznych lub funkcjonalnych, interpretowanych dzięki mechanizmom 
psychologicznym i strukturalnym, o których można wnioskować, posługu-
jąc się wiedzą o zagadnieniach neurofizjologicznych i biochemicznych (Lewis  
i Haviland-Jones 2005).

Natomiast William James określił emocje jako odczucie zmian cielesnych, 
fizycznych, które wywołane są przez jakieś zdarzenie (Reykowski 1992). Po-
dobne wyjaśnienie tego pojęcia opracował Carl Lange, według którego emocje 
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powstają wówczas, gdy zachodzą zmiany naczyniowo-ruchowe w organizmie, 
które wywołane są przez pewne bodźce. Warto zaznaczyć fakt, że stwierdze-
nia te nie są zupełnie takie same, jednak z upływem lat zaczęto je traktować 
jako jedną koncepcję, którą nazwano później „teorią uczuć (emocji) Jamesa– 
Langego” (Reykowski 1992, s. 9–10). 

Strelau i Doliński (2008) proponuje autorską definicję emocji, w której 
zakłada, że „emocja jest subiektywnym stanem psychicznym, uruchamiają-
cym priorytet dla związanego z nią programu działania. Jej odczuwaniu towa-
rzyszą zwykle stany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne, a także 
określone zachowania” (Strelau i Doliński 2008, s. 322). W wymienionym 
pojęciu został zaznaczony ważny fakt subiektywności emocji oraz następstw  
z nią związanych, np. zróżnicowane stany somatyczne czy mimiczne w zależ-
ności od funkcjonowania danej jednostki.

Historia emocji, jako obszar badań, pojawiła się stosunkowo późno, bo 
w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zakres zainteresowań badaczy poszerzył 
się nie tylko o rozważania na temat miłości czy strachu, ale także złości, za-
wiści, zazdrości, wstydu, poczucia winy i żalu, wstrętu czy smutku. Wzrost 
zainteresowania historią emocji ma bez wątpienia związek ze znacznym od-
działywaniem historyków, którzy zajmują się społecznym ujęciem emocji. 
Dziedzina ta staje się niezwykle ważna w kontekście opisu zmian standardów, 
a także ich związków z wszelkimi kwestiami doświadczeń emocjonalnych  
(Lewis i Haviland-Jones 2005, s. 39–47).

Autorem najczęściej przytaczanej definicji emocji jest Frijda (1986, za: 
Oatley i Jenkins 2003), według której:

−	 Emocja występuje i powstaje wskutek świadomej bądź nieświadomej 
oceny danego zdarzenia, które traktowane jest jako istotne dla realizacji 
określonych celów. Jeśli ta sytuacja sprzyja zdefiniowanym przez jed-
nostkę celom, to odczuwana emocja może być pozytywna, jeśli nato-
miast występują czynniki utrudniające – emocja odczuwana jest jako 
negatywna. Może być ona trudna, np. dotycząca złości, lęku, strachu, 
jednakże każda z nich spełnia określoną funkcję. Jeżeli strach informuje 
o zagrożeniu, to emocja może być negatywna;

−	 Konkretna emocja nadaje priorytet jakiemuś działaniu. Funkcją emocji 
jest tu nadanie statusu ważności pewnym kwestiom, często przy zakłóce-
niu innych procesów umysłowych czy elementów zachowania;

−	 Emocja jest szczególnym rodzajem stanu psychicznego, na który składają 
się zarówno stany somatyczne, ekspresje mimiczne czy pantomimiczne, 
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które są ilustracjami wypowiedzi ujawniającymi zaangażowanie w roz-
mowę, jak i działania;

−	 Frijda podkreśla, że podstawą emocji są wartości charakterystyczne dla 
ludzi, otoczenia oraz celów działania. Procesy poznawcze pełnią także zna-
czącą rolę w tym podejściu. Frijda wyróżnia wśród nich: kodowanie zda-
rzenia, ocenę zdarzenia, możliwości działania, ocenę pilności, trudności  
i powagi zdarzenia oraz planowanie działania (Łosiak 2007, s. 14–17).

Teoria Frijdy została dodatkowo poszerzona o zbiór zasad funkcjonowa-
nia emocji, które przedstawiają się następująco:

1) Prawo znaczenia sytuacyjnego
Emocje powstają w odpowiedzi na różne sytuacje, które są wywołane 

pewnymi wydarzeniami. Okoliczności, które spełniają czyjeś oczekiwania są 
źródłem emocji pozytywnych, natomiast zdarzenia przynoszące szkodę wywo-
łują emocje negatywne. Koncepcja ta jest oparta na teorii Lazarusa.

2) Prawo zaangażowania
Prawo to ściśle wiąże się z prawem poprzednim. Emocje są generowane 

w reakcji na zdarzenia, które są dla nas ważne. Zaangażowanie pozwala nadać 
jakiejś sytuacji emocjonalne znaczenie.

3) Prawo bezpośrednio spostrzeganej rzeczywistości
Emocje wywoływane są przez zdarzenia uznane za rzeczywiste. Jednocze-

śnie, sytuacje te mogą pojawiać się w wyobraźni, ale będąc silnymi i wiarygod-
nymi, będą uznane za realne.

4) Prawo zmiany, przyzwyczajenia i odczuwania porównawczego
Powstanie emocji wiąże się z pojawieniem zmian w warunkach korzyst-

nych bądź niekorzystnych. Im przemiana jest większa, tym emocja będzie 
silniejsza.

5) Prawo hedonistycznej asymetrii
Nie ma równoważności między emocjami pozytywnymi i negatywnymi. 

Możemy przywyknąć do zdarzeń przyjemnych, jednak przykrość nie może się 
utrzymywać przez dłuższy czas.

6) Prawo zachowania emocjonalnego momentu
Emocje minimalizują się wraz z upływem czasu, jednak nie znikają całko-

wicie. Emocje wywołane po pewnym zdarzeniu pojawiają się na nieokreślony 
czas, choć może pojawić się przyzwyczajenie, powodowane przez powtarzanie 
danego zjawiska.
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7) Prawo zamknięcia się w sobie
Przeżywane przez nas poszczególne emocje są absolutne. Emocje nie bio-

rą pod uwagę czegoś, co jest prawdopodobne. Jeżeli coś przypuszczamy, to 
nasza emocja jest pewna, rzeczywiście odczuwana.

8) Prawo zważania na konsekwencje
Reagowanie na pewne zdarzenia jest przez nas kontrolowane. W niektó-

rych sytuacjach mamy tendencję do pohamowania czy wyważenia odpowiedzi 
przez wzgląd na skutki.

9) Prawo minimalnego obciążenia
Staramy się tak kierować zdarzeniem, aby przyniosło ono jak najmniej-

sze obciążenie emocjonalne. 

10) Prawo maksymalnego zysku
Podobnie jak w prawie poprzednim, istnieje tendencja do maksymalne-

go zwiększenia korzyści występujących po danym zdarzeniu.

Prawa te pozwalają na szersze definiowanie emocji oraz określenie ich 
przebiegu (Frijda 1998, s. 25–48).

Faktem jest, że od początku życia umysł człowieka zaprogramowany jest 
w taki sposób, aby reagować emocjami na określone cechy bodźców świata ze-
wnętrznego, np. w przypadku zagrożenia życia naturalne jest raczej, że osoba 
będzie odczuwać strach. Może być on przetwarzany przez określone skład-
niki układu limbicznego. Pierwotne procesy emocjonalne są związane głów-
nie z ciałem migdałowatym. Jądra neuronowe wywołują stany emocjonalne, 
specyficzne dla odczuwania strachu, oraz modyfikują procesy poznawcze tak, 
aby odpowiadały tym konkretnym stanom. Jednakże poprzez mechanizmy 
pierwotne nie ma możliwości wyjaśnienia szerokiej definicji podziałów emo-
cjonalnych. Wraz z rozwojem jednostki pojawiają się emocje wtórne. Zostają 
one generowane w wyniku doświadczania uczuć i tworzenia powiązań między 
obiektami. Początkowo człowiek świadomie zaczyna rozważać daną sytuację, 
wykorzystując obrazy umysłowe (werbalne oraz niewerbalne). Reprezentacje 
nabyte zostają oddzielane od reprezentacji wrodzonych. Następnie aktywowa-
ne są poszczególne elementy układu limbicznego. Istotą emocji może stać się 
fakt, że są one zbiorem zmian, które zachodzą w organizmie człowieka. Wie-
le z nich jest obserwowalnych zewnętrznie przez innych ludzi, jednak część  
z nich jest dostępna tylko i wyłącznie „właścicielowi” danego stanu. Często 
otoczenie nie potrafi w całości zinterpretować pewnych odczuć, a inne pozo-
stają całkiem niezrozumiałe. Emocje to zestawienie procesu oceny umysło-
wej powiązanej z towarzyszącymi reakcjami, które są kierowane głównie do 
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ciała, ale i do mózgu, co dodatkowo może prowadzić do zmian umysłowych  
(Damasio 1999, s. 155–164).

Co więcej, William James, który jest przedstawicielem nurtu psycho-
fizjologicznego, emocjami nazywał spostrzeżenia zmian cielesnych, które są 
wywołane określonym bodźcem (James 1890; za: Oatley i Jenkins 2003). 
Przytoczona koncepcja zakłada, że dzięki emocjom powstają wrażenia w ciele 
– teoria ta nazywana jest obwodową, natomiast inne teorie dotyczą m.in. tego, 
że emocje powstają w mózgu (Cannon 1927; za: Oatley i Jenkins 2003). 

Według teorii aktywacyjnych „emocje są stanem podwyższonego pobu-
dzenia oznakowanego afektywnie”, które mogą być pozytywne bądź nega-
tywne (Zdankiewicz-Ścigała i Maruszewski 2000, s. 401). Lazarus, który jest 
przedstawicielem nurtu poznawczego w psychologii emocji, sądzi, że „emocje 
są procesami, które stanowią wynik specyficznej relacji między organizmem  
a środowiskiem” (Lazarus 1991; za: Zdankiewicz-Ścigała i Maruszewski 
2000). Dodatkowo w skład tej definicji wchodzą założenia dotyczące relacji 
między jednostką a otoczeniem, w którym żyje i funkcjonuje, a mianowi-
cie „zróżnicowanie procesów emocjonalnych zależy od zróżnicowania procesu 
relacji między jednostką a otoczeniem” (Zdankiewicz-Ścigała i Maruszewski 
2000, s. 409). 

2. WPŁYW EMOCJI  
NA FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA

Wpływ emocji i nastroju na funkcjonowanie człowieka jest bardzo waż-
ny, choć często niedoceniany. W psychologii emocji istnieje zgodność co do 
odróżnienia emocji od nastroju. Dla większości badaczy różnica ta dotyczy 
długości trwania każdej z tych kategorii. Emocja zazwyczaj trwa krócej, poja-
wia się nagle i jest związana z tym, co się dzieję „tu i teraz”. Natomiast nastrój 
obejmuje dłuższy czas i stanowi tło dla pojedynczych emocji. Dodatkowo 
badacze uważają, że obecność pewnego nastroju nasila prawdopodobieństwo 
wystąpienia określonych emocji, które mogą wywołać nastrój (Davidson 
1998). Emocje pojawiają się w następstwie szybkich i nagłych dla człowieka 
wydarzeń (np. szybka jazda samochodem może wywołać strach), natomiast 
nastroje są raczej efektem zdarzeń, które rozgrywają się powoli, np. długo-
trwałe problemy zawodowe mogą przyczynić się do tego, że jednostka będzie 
smutna czy sfrustrowana (Davidson 1998).

Pierwsze badania zjawiska emocji opierają się na doświadczeniach we-
wnętrznych (tzw. dane introspekcyjne). Stwierdzono, że człowiek, który 
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kieruje swoje procesy uwagi na „świat wewnętrzny”, może analizować swoje 
emocje analogicznie do wszelkich aspektów świata zewnętrznego. Psycholo-
gowie introspekcyjni zauważyli, że istnieje pewien rodzaj zjawisk, które są 
opisane jako przyjemność i przykrość. Wilhelm Wundt, ojciec psychologii 
naukowej, stwierdził, że wymienione wyżej elementy to inne pojęcie zjawisk 
psychicznych. Z kolei Theodor Ziehen (1900) ocenił, że są to cechy wrażeń. 
Jeszcze inne podejście przedstawił Władysław Witwicki, który określił je jako 
rodzaj wrażeń zmysłowych oraz nazwał je „uczuciami”. Podejście introspek-
cyjne stanowiło w głównej mierze o poznaniu własnego wnętrza. Teza ta po-
mijała istotne fakty związane z wpływem środowiska oraz oddziaływaniem 
otoczenia (Reykowski 1992).

Emocje nie pojawiają się bez przyczyny, są niezwykle ważnym elementem 
życia i postępowania człowieka. Ich funkcje są jednym z najważniejszych aspek-
tów dotyczących natury danego zjawiska. Istotne jest określenie konsekwencji, 
do których dana reakcja emocjonalna prowadzi. Można je podzielić na:

−	 Konsekwencje zamierzone i niezamierzone reakcji emocjonalnej. Przy-
kładem może być wizyta u stomatologa, po której często odczuwany jest 
ból, choć nie było to efektem zamierzonym.

−	 Konsekwencje krótkofalowe i długofalowe. Wyrażanie negatywnych 
emocji w stosunku do najbliższych osób jest rezultatem stanu emocjo-
nalnego w danej chwili, jednak w dłuższej perspektywie może okazać się 
efektem negatywnym.

−	 Konsekwencje szczególne i typowe. Skutkiem gniewu może stać się  
fizyczna agresja, jednak typowe następstwa tej emocji nie mają agresyw-
nego charakteru. 

−	 Konsekwencje indywidualne i grupowe (biologiczne i społeczne). Sytu-
acja, która jest subiektywnie pozytywna dla jednostki (np. awans zawo-
dowy często wiąże się z radością), może nie być wartościowa dla innych. 
Oznacza to, że ta sama emocja może być jednocześnie funkcjonalna, jak 
i dysfunkcjonalna.

Co więcej, nie jest możliwe stwierdzenie, że każda emocja odgrywa taką 
samą rolę. Mogą one pełnić wiele funkcji, w zależności od konkretnego wyda-
rzenia czy sytuacji (Ekman i Davidson 1999).

Funkcja emocji dotyczy modulacji i selekcji zachowań. Emocje wzbudzane 
są w sytuacjach wymagających zachowań przystosowawczych i ich funkcją jest 
nadanie ważności, priorytetu pewnym działaniom. Gotowość do realizacji celu 
czy określonego planu jest istotna dla przystosowania, np. emocje mogą nasilać 
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bądź osłabiać dostępność pamięciową pewnych elementów poznawczych, które 
wpływają na ogólną sprawność poznawczą (Ekman i Davidson 1999). 

Ekman i Davidson (1999, s. 22), pisząc o właściwościach emocji, zwra-
cają uwagę, że ,,konteksty wywołujące określoną emocję mają pewne wspólne, 
niezmienne elementy pomimo indywidualnych i kulturowych różnic w spo-
łecznym uczeniu się”. Dodają również, że emocje mają zdolność szybkiego 
powstawania, są krótkotrwałe i mimowolne. 

Schemat, w jaki sposób można zestawić dynamiczność oddziaływania na 
siebie opisywanych cech i właściwości emocji, został zamieszczony w tabeli 
poniżej. Dodatkowo przedstawiono w niej porównanie reakcji emocjonal-
nych z nastrojem i temperamentem. 

Tabela 1. Właściwości odróżniające temperament, nastrój i reakcje emocjonalne

Właściwość Reakcja emocjonalna Nastrój Temperament

Typ zjawiska Krótkotrwały stan  
(związany z danym 
zdarzeniem)

Stan
(długotrwały)

Dyspozycja lub 
cecha

Charakterystyka  
czasowa

Kilka sekund
(lub dłużej przy  
dłuższej obecności 
bodźca)

Od kilku minut do 
kilku dni (zmiany w 
intensywności)

Stałość (miesiące, 
lata), aktywacja 
zależna od 
kontekstu

Składniki  
poznawcze

Konieczna ocena 
poznawcza 
(elementarna, 
automatyczna)

Złożone składniki 
poznawcze (atrybucje, 
procesy regulacji 
nastroju)

Ograniczone 
we wczesnym 
rozwoju, 
centralne w 
przekształceniu 
się temperamentu 
w cechę 
osobowości
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Zdarzenia  
poprzedzające

Spostrzeganie 
istotnych zmian w 
otoczeniu

Następstwo reakcji 
emocjonalnej lub 
słabo poznanych 
procesów

Zróżnicowanie 
genotypu i 
doświadczenia 
indywidualnego

Rola sytuacji Emotogenne bodźce Podtrzymuje lub 
zakończa dany stan

Łącznie wpływają 
na zachowanie

Uniwersalność  
a zindywidualizowanie

Uniwersalność 
występowania
(ale nie formy)

Uniwersalność i 
zindywidualizowanie

Różnice 
indywidualne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ekman i Davidson 1999.

Z informacji zawartych w tabeli wynika, że emocje są stanem krótko-
trwałym, powstają w związku z konkretnym wydarzeniem. Ich czas trwania 
wynosi do kilku sekund, podczas których zachodzi poznawcza ocena bodź-
ca oraz rozeznanie co do jego znaczenia emocjonalnego dla jednostki. Do-
datkowo przedstawione powyżej informacje warto uzupełnić o dokładnie-
jsze rozważania dotyczące pojawiania się emocji. Jest to o tyle ważne, gdyż 
,,reakcje emocjonalne są nieuniknione. W odróżnieniu od sądów poznawczych  
na temat obiektywnych cech bodźców nie można wpływać dowolnie na 
reakcje emocjonalne towarzyszące tym bodźcom. Reakcje emocjonalne 
powstają najczęściej niezależnie od tego, czy się tego chce, czy też nie”  
(Zajonc 1985, s. 36). Dodatkowo można powiedzieć, że ,,emocje powstają 
wtedy, kiedy ludzie starają się wyjaśnić powstałe u nich pobudzenie, odwołu-
jąc się do rozmaitych czynników tkwiących w sytuacji, które można obarczyć 
odpowiedzialnością za powstanie tego bodźca” (Maruszewski 2002, s. 398). 
W związku z tym można wnioskować, że to od bodźców, czynników czy sytu-
acji, jakie spotykają daną osobę, zależy powstanie konkretnej emocji. Ponadto 
autor stwierdza, że w przypadku kiedy człowiek nie ma możliwości odwołania 
się do czynników pochodzących z otaczającego go środowiska, wtedy uwagę 
kieruje do swojego wnętrza i tam odwołuje się do łatwo dostępnych treści. 
Jest to przykład poznawczej teorii emocji. W sposób podobny powstawanie 
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emocji definiują James i Lang, którzy w swojej klasycznej teorii zakładają, 
że ,,pobudzenie fizjologiczne jest zarówno konieczne, jak i wystarczające do 
wystąpienia emocji” (Kalat 2000, s. 359). Można przez to rozumieć, że je-
żeli mózg człowieka nie zauważy reakcji organizmu, to nie powstanie żadna 
emocja. 

Według definicji Frijdy (1986 za: Oatley i Jenkins 2003) składnikami 
emocji są: zmiany somatyczne, ekspresje emocjonalne oraz działania.

Zmiany somatyczne dotyczą kwestii powiązania emocji z fizjologią oraz 
odczuwanymi w ciele zmianami. Aspekty te stały się inspirujące dla wielu 
badaczy, np. Zajonca, Murphy’ego czy Ingelharta (1989; za: Oatley i Jenkins 
2003). Osoby badane proszono o przeczytanie fragmentu historyjki, w której 
pojawiała się niemiecka samogłoska. Aby ją wypowiedzieć, musi się pojawić 
charakterystyczne napięcie mięśni wokół ust. W wyniku tego okazało się, że 
badani, którzy zobligowani byli do wypowiadania owej samogłoski, mniej lu-
bili historyjkę w porównaniu do osób, które nie musiały tego robić. Podobne 
skutki przynosi zaciskanie przedmiotu w ustach; zachowanie to wpływa na 
obieg krwi w organizmie, a mianowicie zmniejszenie przepływu krwi w naczy-
niach krwionośnych twarzy, a to wpływa na temperaturę w mózgu. Zgodnie 
ze stanem faktycznym różnice te odczuwane są jako emocje pozytywne lub 
negatywne (Oatley i Jenkins 2003). W innych przykładach mierzono takie 
parametry, jak: tętno, temperatura dłoni, przewodnictwo skórne czy napięcie 
mięśnia przedramienia. W związku z powyższym niskie tętno było charakte-
rystyczne dla emocji radości, gniewu, zaskoczenia (Ekman, Lebenson i Friesen 
1983; za: Oatley i Jenkins 2003). 

Ekspresje emocjonalne po raz pierwszy opisał Darwin (1872; za: Oatley 
i Jenkins 2003). Uważał on, że są wzorcami działania, które wywodzą się z na-
wyków, które wcześniej spełniały funkcję przystosowawczą – w tym momen-
cie występują pomimo tego, że nie spełniają już wcześniejszej funkcji. Jako 
ilustrację tej tezy można wskazać płacz, zaciskanie pięści, marszczenie brwi czy 
jeżenie się włosów. Doliński definiuje ekspresję jako „wszelkie sygnały emito-
wane przez jednostkę, będące dla kogoś innego wskazówką przeżywania przez 
tą osobę określonej emocji”. Związane jest to ze zmianą w wyglądzie danego 
organizmu oraz ruchami i dźwiękami (Doliński 2002, s. 350).

Działanie, podobnie jak w przypadku ekspresji, jest określone poprzez 
konkretne wzorce działania, które są uniwersalne kulturowo, np. opuszczanie 
ramion jako sygnał smutku, marszczenie brwi w trakcie zdziwienia, zagryza-
nie zębów w stresującej sytuacji itp. Dodatkowo można wyróżnić inne, które 



21

KONTROLA EMOCJI W DOTYCHCZASOWEJ LITERATURZE PRZEDMIOTU

zależą od kontekstu kulturowego, np. głęboki skłon przed zwierzchnikiem 
jest wyrazem szacunku i formą powitania w Japonii, ale w Ameryce może być 
odczytywany w pejoratywny sposób, np. jako odczuwanie strachu (Oatley  
i Jenkins 2003).

Przedstawiając zarys tematyki emocji, warto dodać, że połączenie lub 
zmieszanie emocji podstawowych może powodować powstanie emocji po-
chodnych (inaczej wtórnych). Obecnie nie wiadomo, czy istnieje zasada, na 
podstawie której emocje łączą się ze sobą, natomiast Kemper podaje, że ,,emo-
cje pochodne powstają wskutek pojawiania się emocji podstawowych w specy-
ficznych sytuacjach społecznych (za: Doliński i Błaszczak 2011, s. 366).

Tabela 2. Powstawanie emocji pochodnych

Połączenie emocji podstawowych Powstająca emocja pochodna

radość i akceptacja miłość lub przyjaźń

strach i zaskoczenie groza lub trwoga

strach i wstręt niepokój i ostrożność

radość i strach poczucie winy

złość i wstręt wrogość

radość i złość duma

Źródło: analiza własna na podstawie Doliński i Błaszczak 2011.

W powyższej tabeli zamieszczono podział emocji podstawowych i po-
wstających z ich połączenia emocji pochodnych o różnym natężeniu emo-
cjonalnym. Dla przykładu ,radość” w połączeniu z akceptacją może wywołać 
emocje pochodną w postaci ,,przyjaźni” lub ,,miłości”. Widać tu również, 
że łączące się emocje podstawowe mogą posiadać zabarwienie pozytywne  
i negatywne, jak ,,radość” i ,,złość”.

Inny podział emocji proponuje Lazarus 1999 (za: Maruszewski 2002), 
który rozróżnia emocje ze względu na sens, jaki mają dla jednostki. Według 
niego człowiek dokonuje weryfikacji danego bodźca ze względu na ocenę 
jego możliwego wpływu na realizację postawionych sobie celów oraz zakres 
zaangażowania intencjonalnego. To wszystko wpływa na rozumienie przez 
niego, jaka relacja zachodzi pomiędzy bodźcem ze środowiska oraz stanem 
własnym. O znaczeniu opisywanej relacji decydują tematy dotyczące ich 
związku z daną emocją (tzw. tematy relacyjne), które autor przedstawia  
w poniższym zestawieniu:  
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Tabela 3. Podstawowe tematy relacyjne poszczególnych emocji według Lazarusa

Emocja Temat 

Duma Podbudowanie uczucia własnej wartości dzięki dokonaniom lub osiągnięciu 
cennego obiektu (samodzielnie lub przez kogoś, z kimś się utożsamiamy)

Gniew Zniewaga pomniejszająca ,,ja” i ,,moje”

Lęk Stanie w obliczu niepewnego zagrożenia egzystencjonalnego

Miłość Pozostawanie w związku z inną osobą lub takie pragnienie zwykle, choć 
niekoniecznie, odwzajemnione

Nadzieja Obawa, że będzie gorzej i pragnienie, by było lepiej

Poczucie  
winy

Złamanie nakazu moralnego

Smutek Doświadczenie nieodwracalnej straty

Strach Konkretne, bezpośrednie i zniewalające zagrożenie fizyczne

Szczęście Dokonywanie postępów w osiąganiu jakiegoś celu

Ulga Zanik stresującej niezgodności między rzeczywistym a pożądanym stanem 
rzeczy

Współczucie Poruszenie z powodu cudzego cierpienia i pragnienie niesienia pomocy

Wstręt Bliskość lub wchłonięcie odstręczającego obiektu bądź idei (metaforycznie)

Wstyd Efekt działań poniżej osobistego ideału

Zawiść Pragnienie posiadania tego, co ma ktoś inny

Zazdrość Niechęć do osoby trzeciej z powodu jej szkodliwego wpływu na naszą relację 
z inną osobą

Źródło: analiza własna na podstawie Ekman i Davidson 1999, s. 148.

Rozumiejąc, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywają prze-
życia emocjonalne, warto również zastanowić się nad tym, jaką rolę spełniają 
emocje u ludzi, którzy podejmują działania pomocowe w ramach wolontaria-
tu. Nawet jedna wizyta w placówce psychiatrycznej może dostarczyć bardzo 
wielu doświadczeń. To praca z jednostką, która bardzo często potrzebuje po-
mocy i wsparcia emocjonalnego. Bywa także tak, że pacjenci nie chcą angażo-
wać się w żadne z przygotowanych przez wolontariuszy aktywności. Wolonta-
riusz czy stażysta powinien być przygotowany na różne okoliczności. 

3. KONTROLA EMOCJI

Istnieje wiele sytuacji, w których próbujemy wpływać na określone 
emocje, a także radzić sobie z tymi, które są nieprzyjemne. Kofta (1979) 



23

KONTROLA EMOCJI W DOTYCHCZASOWEJ LITERATURZE PRZEDMIOTU

postanowił zbadać zjawiska związane z tzw. samokontrolą. Rozumiana jest 
ona „zarówno jako trwała właściwość jednostki, jak i jako proces i czynność” 
(Kofta 1979). Pojawienie się emocji negatywnych w otoczeniu społecznym 
bardzo często może prowadzić do konsekwencji prawnych. Stąd tak ważna 
jest kwestia kontroli emocji i samokontroli w ogóle.

Człowiek stara się doświadczać określonych emocji, ale także unikać po-
jawiania się niektórych. W przypadku powstawania emocji człowiek selek-
cjonuje informacje bądź interpretuje i przekształca je we właściwy dla siebie 
sposób. Wpływa to również zdecydowanie na ekspresję przeżywanych emocji 
(Thompson 1988).

Biorąc pod uwagę niedopuszczanie do pojawienia się negatywnych emo-
cji, powszechną metodą staje się unikanie sytuacji, w których dane emocje 
mogą się pojawić. Analogicznie, mówiąc o emocjach pozytywnych, sposo-
bem na ich doświadczenie staje się poszukiwanie sytuacji, które mogą takie 
emocje wywołać. Istotne w tych dążeniach jest działanie naszego systemu po-
znawczego. Oczywiste jest, że człowiek może patrzeć w danym kierunku lub 
nie, podejmować lub nie podejmować dane działanie. Frijda (1986) zauważył 
przypadki sytuacji, w których ludzie potrafili śmiać się i żartować w momen-
cie realnego zagrożenia (Doliński i Błaszczak 2011).

W kontekście społecznym bardzo często koniecznie jest hamowanie eks-
presji nieadekwatnych stanów emocjonalnych. Związane jest to z normami 
kulturowymi i wzorcami zachowań związanymi z pełnieniem ról społecznych. 
Opanowywanie ekspresji emocji określane jest jako kontrola emocjonal-
na, która z kolei należy do szerszej kategorii zwanej regulacją emocji (Gross  
i John 1998). Badacze podają następującą definicję regulacji emocji: „[…] 
procesy, za pomocą których jednostki wpływają na to, jakie emocje się u nich 
pojawią, kiedy się pojawią oraz w jaki sposób te emocje doświadczają i wy-
rażają” (Gross i John 1998, s. 98). Problematyka ta była podejmowana już  
w koncepcji psychoanalitycznej Freuda poprzez wprowadzenie do psychologii 
tzw. mechanizmów obronnych. Stały się one jedną z form regulacji emocji.  
W latach sześćdziesiątych XX wieku, dzięki badaniom Richarda Lazarusa, 
wprowadzone zostało pojęcie „radzenia sobie ze stresem”, czyli procesu świa-
domego i celowego. Jest to także pewnego rodzaju forma regulacji emocji 
(Łosiak 2007, s. 158–159).

Przeżywane emocje są przez ludzi kontrolowane w mniejszym bądź 
większym stopniu. Jest to zależne w dużej mierze od tego, czy mówimy  
o syndromie emocjonalnym, stanie emocjonalnym czy też reakcji emocjo-
nalnej. Kolejnym istotnym aspektem staje się to, o jakiej regulacji emocji jest 
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mowa. Wyróżniamy różnorodne mechanizmy kontrolowania emocji, należą 
do nich reguły konstytutywne, regulacyjne oraz proceduralne. Averill (1991; 
za: Ekman i Davidson 1999) twierdzi, że nie tylko przejawy emocji mogą 
być kontrolowane. Dookreślenie „emocji” może być diametralnie odmien-
ne wówczas, gdy uwzględnimy społeczne doświadczenie jednostki. Autor jest 
zdania, że przeżywane przez nas emocje zależą głównie od ewolucji społecz-
nej, a nie biologicznej. Z kolei LeDoux (1987; za: Ekman i Davidson 1999) 
twierdzi, że organizmy są przygotowane biologicznie do reagowania na bodź-
ce. Wyróżnia dwa typy reakcji emocjonalnej – jeden z nich to produkt ewolu-
cji, który jest niezmienny dla wszystkich osobników i mimowolny. Jako drugi 
swoje stanowisko przedstawia Levenson (1991; za: Ekman i Davidson 1999), 
który zakłada, że kontrola emocji ma wiele form, które są zależne od różnych 
czynników, jak np. liczba kontrolowanych emocji, intensywność, uświada-
mianie czy moment zadziałania emocji. Tłumienie emocji to proces bardzo 
często występujący w naszym życiu. Zazwyczaj unikamy takich emocji, jak 
strach, gniew, których konsekwencją jest zazwyczaj płacz. W odpowiedzi na 
takie zachowanie reaguje układ nerwowy, czyli procesy biologiczne. Wyniki 
wielu badań wskazują, że hamowanie ekspresji emocji prowadzi do niższego 
natężenia reakcji fizjologicznych (Ekman i Davidson 1999, s. 47–49).

Niezwykle ważny jest także fakt, że poszczególne emocje są przeżywane 
przez każdego człowieka indywidualnie. Jedna osoba przeżywa gniew w spo-
sób zupełnie odmienny od drugiej. Kolejnym czynnikiem wpływającym na 
przeżywane przez ludzi emocje są także różnice kulturowe. Należy się zastano-
wić, dlaczego Amerykanin czy Brytyjczyk na pytanie „Jak się czujesz?” Prak-
tycznie zawsze odpowiada „Świetnie!”, a dodatkowo pyta o to, co dzieje się  
u rozmówcy. Natomiast Polak stereotypowo jest raczej niezadowolony z życia 
i obecnego stanu polityczno-gospodarczego w kraju i zazwyczaj odpowiada 

„Zawsze mogłoby być lepiej”.
Ważną rolę w kontroli emocji odgrywa samokontrola. Bada ją m.in. test 

Waltera Mishela, nazywany testem Marshmallow. Badacz pokazuje dziecku 
słodką piankę i pozwala mu na  dokonanie wyboru: dziecko może zjeść piankę 
od razu lub poczekać i po jakimś czasie dostać dwie pianki. Eksperyment jest 
nagrywany, podczas niego widać, jak trudno jest powstrzymać się osobom ba-
danym przed konsumpcją słodyczy. Zgodnie z wynikami eksperymentu osoby, 
które są w stanie odwlec przyjemność w postaci zjedzenia pianki w przyszłości 
mogą mieć większe osiągnięcia. Test pokazuje także to, że osoby, które mają 
więcej samozaparcia mogą dostać większe profity, w tym przypadku – słodycz. 
Według badaczy osoby, które są w stanie odwlec przyjemność w przyszłości 
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mogą mieć mniejsze problemy z uzależnieniami czy otyłością. Takie doświad-
czenie idealnie pokazuje, jak dzieci starają się kontrolować swoje emocje tak, 
aby uzyskać jak najwięcej. Samokontrola pozwala sterować doświadczaniem 
oraz wyrażaniem emocji. Większość chciałaby jak najdłużej trwać w emocjach 
pozytywnych, które prowadzą do szczęścia czy radości, a także jak najbardziej 
skrócić czas trwania emocji negatywnych, jak lęk czy smutek. Celem samo-
kontroli jest wywołanie zmiany, która jest pożądana. Ma ona świadomy lub 
nawykowy charakter. Dzięki kontroli własnych emocji można stać się czło-
wiekiem odnoszącym większe sukcesy, o większym poczuciu własnej wartości 
oraz lepszym funkcjonowaniu społecznym (Golińska 2000).

Według Antonio Damasio, który jest portugalskim profesorem neuro-
logii behawioralnej pracującym w Stanach Zjednoczonych, „nie ma dowo-
dów, iż jesteśmy świadomi wszystkich uczuć, ale wiele wskazuje na to, że nie 
jesteśmy” (Damasio 2000, s. 44–45). Dalej autor podaje przykłady sytuacji, 
w których dość nagle można uświadomić sobie, że się boimy bądź jesteśmy 
zrelaksowani. Jednak uczucie to pojawia się wcześniej niż w momencie uświa-
domienia go sobie. Dany stan uczuciowy rozwijał się jako proces biologiczny. 
W celu analizy tego zjawiska Damasio wyróżnia trzy stadia przetwarzania: 

− Stadium emocji – może zostać wywołane i realizowanie nieświadomie;
− Stadium uczucia – może być reprezentowane nieświadomie;
− Stan uczuć uświadamianych – uczucia te są znane organizmowi, w któ-

rym się pojawiły.

Zgodnie z dalszymi rozważaniami autora „świadomość musi być obecna, 
jeżeli uczucia mają wpłynąć na przeżywający je podmiot w sposób, który wy-
kracza poza tu i teraz” (Damasio 2000, s. 44–45).

Kierowanie emocjami wymaga „pracy z emocjami”. Obejmuje ona tzw. 
działanie powierzchowne i działanie głębokie. Gdy jednostka celowo próbuje 
wzbudzić daną emocję, występuje działanie powierzchowne. Natomiast gdy 
usiłuje zmienić uczucie poprzez zmianę wyznaczników, mówi się o działaniu 
głębokim (Lewis i Haviland-Jones 2005).

4. ZABURZENIA EMOCJONALNE

Szybsze tempo życia oraz dokonujące się aktualnie przemiany w sferze 
społeczno-kulturowej i obyczajowości powodują, że ludzie coraz częściej nie 
radzą sobie z trudnościami, które z tego wynikają. Z tego powodu proble-
matyka zaburzeń emocjonalnych na przestrzeni ostatnich lat przykuwa coraz 
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większą uwagę klinicystów, a także psychologów praktyków. Zaburzenia emo-
cjonalne to kolejna definicja, która nie jest prosta do rozstrzygnięcia, co wię-
cej, w znacznej większości zaburzeń obserwowane są jakieś formy zaburzeń 
reagowania emocjonalnego. W obszarze emocji można mówić o zaburzeniach 
związanych ze zwiększeniem intensywności i częstości stanów emocjonalnych 
oraz takich, w których występuje dezorganizacja emocji odczuwanych nie-
adekwatnie do sytuacji (Łosiak 2007). Zaburzenia zachowania zdefiniowane 
zostały jako „zespół zaburzeń charakteryzujących się brakiem samokontroli, 
nadmierną aktywnością, nieuwagą, agresją, zapędami destrukcyjnymi i bun-
tem” (Seligman, Walker i Rosenhan 2003, s. 764; Hanć 2009, s. 49)

Dziedzina omawiająca zaburzenia psychiczne oraz zaburzeniami zacho-
wania to psychopatologia. Zajmuje się ona „opisem i kategoryzacją zjawisk 
psychicznych […], tworzeniem integracyjnych modeli ich patogenezy i dy-
namiki przebiegu oraz formułowaniem wskazań do stosowania określonego 
typu leczenia” (Cierpiałkowska 2009, s. 17–18). Wyróżnia się psychopato-
logię ogólną, która zajmuje się definiowaniem i opisywaniem objawów zabu-
rzeń, oraz psychopatologię szczegółową, zorientowaną na tworzenie modeli 
diagnostycznych i taksonomicznych. Można przyjąć, że przedmiotem psy-
chopatologii jest „tworzenie przesłanek teoretycznych czy empirycznych do 
wyodrębnienia tego, co jest zdrowe od tego, co zaburzone oraz stworzenie od-
powiednich metod diagnostycznych, które mogą pomóc osiągnąć dany efekt 
(Cierpiałkowska 2009, s. 17–18).

Zaburzenia charakteryzujące się nadmiernym nasileniem emocji związane są  
z występowaniem silnych, negatywnych emocji, które trwają długo oraz poja-
wiają się dość często. Można wymienić trzy aspekty emocji, które mogą odróż-
niać zaburzenie od normy. Są to: intensywność, czas trwania, a także częstość 
występowania. 

Zaburzenia nerwicowe, według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 
ICD-10, są ujmowane w jednej grupie jako związane ze stresem i mające po-
stać somatyczną, wśród jednostek chorobowych wyodrębnia się: zaburzenia 
lękowe, fobie czy zaburzenia adaptacyjne. Z kolei w klasyfikacji DSM-IV 
przedstawia się te zaburzenia oddzielnie, odchodząc od ogólnego terminu 

„nerwica” (Wciórka 2003).
Fobia to zaburzenie, w którym osoba doświadcza silnego strachu, któ-

ry jest związany z czynnikami go wywołującymi, jak, np. zwierzę, zamknięta 
przestrzeń czy samolot. Charakterystyczne dla fobii jest to, że strach jest nie-
proporcjonalny do zagrożenia. Jest on tak silny, że osoba wykonuje wszelkie 
działania w celu uniknięcia sytuacji, w której mogłaby znaleźć się w bliskim 
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otoczeniu z obiektem swej fobii. Częstym zjawiskiem jest tzw. fobia społeczna, 
gdzie strach pojawia się w sytuacjach wystąpień publicznych oraz w okolicz-
nościach związanych z koniecznością bycia obserwowanym i ocenianym przez 
innych.

Kolejnym przykładem zaburzenia nerwicowego, które warto scharakte-
ryzować, jest lęk paniczny, w którym dominuje emocja lęku, a dana osoba 
doświadcza nagłego napadu paniki. Temu zjawisku towarzyszą różne objawy 
somatyczne, takie jak, np. zawroty głowy czy kołatanie serca. Przyczyny tego 
zaburzenia są wyjaśniane jako nieprawidłowa praca obszarów mózgu, któ-
re są odpowiedzialne za wzorce reakcji atak–ucieczka, ale także jako błędna 
analiza objawów somatycznych, jak przyspieszenie pracy serca czy zaburzenia 
oddychania. 

Odpowiedzią na silne negatywne przeżycia czy poważne niepowodzenia 
może być bardzo często pojawiająca się w cywilizacji XXI wieku – depresja. 
Może być określana jako reaktywna, a także może się pojawiać bez żadnej 
przyczyny. W pierwszym przypadku depresja trwa zazwyczaj krótko i bez na-
wrotów, natomiast w drugim przypadku stan ten jest przewlekły i powraca-
jący. Depresja jednobiegunowa to zaburzenie, w którym pojawia się często 
powracające obniżenie nastroju, trwające ponad dwa tygodnie. Dodatkowo 
zjawisku temu towarzyszy niechęć do zainteresowań, zaburzenia snu czy brak 
chęci doznawania przyjemności. Depresja występuje także jako zaburzenie 
dwubiegunowe, zwane także maniakalno-depresyjnym. W tym przypadku 
stany depresji pojawiają się naprzemiennie z epizodami manii. Jest to typ po-
ważniejszy, gdzie objawy są większe. Występuje nadmierny apetyt i senność. 
Zaburzenie to pojawia się zazwyczaj nagle, bez określonej przyczyny, często 
wymagana jest też hospitalizacja, a ryzyko popełnienia samobójstwa zwiększa 
się. Beck (1967) opisuje negatywne myślenie, zwane triadą poznawczą, jako: 
negatywne przekonania o sobie, o bieżących doświadczeniach oraz o przy-
szłości. Błędy logicznego myślenia to: „arbitralność, selektywność, nadmierne 
uogólnianie, wyolbrzymianie, pomniejszanie oraz personalizacja polegająca 
na przyjmowaniu odpowiedzialności za wszystko, co złe”. Te wymienione 
wyżej aspekty uznawane są jako przyczyniające się do wystąpienia depresji (za: 
Łosiak 2007, s. 195–202).

Zaburzenie, które przejawia się „wysokim pobudzeniem układu nerwo-
wego, problemami z koncentracją uwagi oraz nadruchliwością i impulsyw-
nością” to tzw. ADHD, czyli nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem 
uwagi (z ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Zaburzenie to wystę-
puje zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Jest ono uważane za najczęściej 
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występującą trudność neuropsychologiczną wśród dzieci. Deficyty uwagi 
można określić na podstawie zaburzeń koncentracji, problemów z dokończe-
niem pewnych czynności czy zapominania o swoich obowiązkach. Impulsyw-
ność występuje w momentach, gdy dziecko często przerywa innym, nie może 
doczekać się swojej kolejki oraz najpierw coś robi, a potem myśli. Nadruchli-
wość przejawia się w nerwowymi ruchami rąk, problemami z przebywaniem 
dłuższej chwili w jednym miejscu, a także gadatliwością (Hanć 2009).

Istnieje ścisły związek ADHD z zaburzeniami zachowania. Badania po-
kazują, że „30–50% dzieci z ADHD przejawia również zaburzenia zachowa-
nia, 25% ma zaburzenia lękowe, 20–30% – zaburzenia nastroju, a 30–35% 

– zaburzenia uczenia się” (Teeter i Semrud-Clikeman 1995; za: Hanć 2009, 
s. 48–49). Podobna korelacja istnieje w związku ADHD z zachowaniami 
antyspołecznymi (Thapar i wsp. 2006; za: Hanć 2009, s. 48–49). U osób  
z ADHD istnieje również skłonność do uzależnień. Szczególnie podatna na 
nie jest młodzież z ADHD i chorobą afektywną dwubiegunową lub zabu-
rzeniami zachowania. Według wniosków z innych badań „młodzież i dorośli  
z ADHD dwa razy częściej uzależniają się od nikotyny niż osoby bez ADHD” 
(Wilens, Biederman i Spencer 2002; za: Hanć 2009, s. 48–49). Ponadto dzieci 
z ADHD przejawiają gorsze samopoczucie niż ich rówieśnicy. Takich wnio-
sków dostarczyły badania poczucia jakości życia. Osoby te gorzej oceniły po-
ziom swojego stanu zdrowia, a także znacznie częściej zaznaczyły występowanie 
takich dolegliwości, jak bóle głowy, astma czy zaburzenia snu (Hanć 2009).

5. ZESPOŁY KLINICZNE

Psychopatia to „zaburzenie osobowości cechujące się pewnym zespołem 
zachowań i domniemanych cech charakteru, w większości uznawanych przez 
społeczeństwo za niepożądane”. Stwierdzenie psychopatii u osoby badanej 
jest bardzo trudne, w związku z czym diagnoza musi zostać przeprowadzona 
bardzo obszernie i dokładnie (Hare 2008, s. 7). Pojęcie to może być także 
definiowane jako „zespół społecznie dewiacyjnych zachowań oraz cech oso-
bowościowych” (Hare 2008, s. 42). Psychopatia to dosłownie „choroba umy-
słowa” (psyche – „umysł”, pathos – „choroba”). Niemniej jednak klinicyści 
posługują się tym terminem w nieco innym znaczeniu. Psychopaci to osoby 
świadome swojego postępowania, których zachowanie jest efektem wolnego 
wyboru. Nie są to ludzie niemający kontaktu z rzeczywistością ani cierpiący 
na urojenia czy halucynacje (Hare 2008, s. 38).
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Socjopatia z kolei nie jest formalną chorobą psychiczną. Pojęcie to odnosi się 
do „wzorców postaw i zachowań, które ogół społeczeństwa uważa za antyspołeczne  
i przestępcze, ale które jako normalne czy konieczne są spostrzegane przez 
subkulturę czy środowisko społeczne, w którym osoby takie się rozwijały” 
(Hare 2009, s. 28–29). Istnieje stwierdzenie, że wielu przestępców można 
opisać jako socjopatów. 

Kolejne pojęcie obecne w dyskursie naukowym dotyczącym zaburzeń 
życia emocjonalnego to antyspołeczne zaburzenie osobowości (APD), które 
jest stosunkowo podobne do pojęcia socjopatii. Różnica między psychopatią 
a APD ogniskuje wokół cech osobowości, takich jak np. brak empatii, zbyt 
wysokie poczucie własnej wartości czy płytkie uczucia, które obserwuje się  
w psychopatii, a które nie występują w APD (Babiak i Hare 2009).

Narzędziem przeznaczonym do opisu psychopatii jest Skala Obserwa-
cyjnych Skłonności Psychopatycznych Roberta D. Harego. Zapewnia ona 
szczegółowy obraz zaburzeń osobowości osób, u których została stwierdzona 
psychopatia. Jest to narzędzie kliniczne przeznaczone wyłącznie do specjali-
stycznego użycia, dla użytkowników o odpowiednich kwalifikacjach. Diagno-
zowanie powyższym narzędziem jest możliwe po profesjonalnym szkoleniu 
oraz wraz z dostępem do zatwierdzonej literatury (Hare 2008). PCL-R (Psy-
chopathy Checklist-Revised) Harego (oryginalna nazwa Skali Obserwacyjnej 
Skłonności Psychopatycznych) to skala ocen, w której zawarto 20 cech, a za 
każde stwierdzenie można uzyskać od 0 do 2 punktów. Ogólny wynik, który 
można uzyskać to od 0 – co oznacza brak psychopatii do 40 – idealne dopa-
sowanie do prototypowego psychopaty.

W podanej Skali można wyróżnić cztery obszary i cechy psychopaty 
[PCL:SV]:

−	 Obszar interpersonalny: osoba powierzchowna, o przesadnym poczuciu 
własnej wartości i skłonna do oszukiwania;

−	 Obszar afektywny: osoba pozbawiona wyrzutów sumienia, pozbawiona 
empatii, która nie przyjmuje odpowiedzialności;

−	 Styl życia: osoba impulsywna, która nie ma celów i jest nieodpowiedzialna;
−	 Obszar antyspołeczny: osoba przejawiała w przeszłości słabą kontrolę za-

chowania, antyspołeczne zachowania w okresie dorastania oraz w okresie 
dorosłości (Babiak i Hare 2009).

Poczyniwszy powyższe rozróżnienia terminologiczne, należy podkre-
ślić, że psychopatia to zaburzenie osobowości, a nie choroba psychiczna.  
Z psychopatią wiąże się narcystyczne zaburzenie osobowości oraz histrioniczne 
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zaburzenie osobowości. Pierwsze obejmuje poczucie wyższości oraz nadmier-
ną potrzebę podziwu. Takie osoby twierdzą, że wszystko, co się dzieje dookoła, 
dotyczy ich osoby, mają tendencję do przejawiania działań, które prowadzą 
do tego, że znajdują się w centrum uwagi, nie zwracają uwagi na potrzeby 
innych osób. Natomiast zaburzenie histrioniczne charakteryzuje się takimi 
cechami, jak emocjonalność i potrzeba aprobaty, które są często uznawane 
za nadmierne. Nie zawsze jednak potrzebują poczucia wyższości. Błędem jest 
to, że czasami prawdziwi psychopaci są uznawani za osoby narcystyczne lub 
histrioniczne. Wynika to z egocentrycznych lub emocjonalnych właściwości, 
które przejawiają. Trafna diagnoza musi zostać poparta dogłębną analizą oraz 
odpowiednim doświadczeniem psychologów (Babiak i Hare 2009).

6.  NADMIERNA AGRESJA A KONTROLA EMOCJONALNA

Wśród badaczy istnieją rozbieżności w zaklasyfikowaniu złości jako emo-
cji podstawowej lub wyróżnieniu jej z ogólnego stanu dyskomfortu. Dyspozy-
cja ta pełni wiele funkcji, jak np. regulowanie wewnętrznych procesów fizjo-
logicznych, dostarczanie tzw. repertuarów działania czy sygnalizacja danych 
informacji związana z relacjami jednostki i środowiska. Zachowania interper-
sonalne są regulowane przez złość. Istnieją tzw. „reguły okazywania”, które 
sugerują, kiedy i jak wyrażać złość, tak aby było to akceptowalne społecz-
nie. Każdy człowiek uczy się tych reguł już od wczesnego dzieciństwa (Lewis  
i Haviland-Jones 2005).

Definicja agresji, która jest najczęściej przyjmowana, należy do Barona 
(1977), autor charakteryzuje ją jako: „zachowanie ukierunkowane na zadanie 
cierpienia innemu człowiekowi, który jest motywowany do uniknięcia tego 
cierpienia” (za: Wojciszke 2009, s. 345–346). Wyróżnia się agresję wrogą,  
w której głównym celem sprawcy jest cierpienie ofiary, a także agresję instru-
mentalną, gdzie cierpienie stanowi instrument do osiągnięcia innego celu. Ist-
nieją trzy teorie wyjaśniające agresję: teoria instynktu (agresja jako zachowanie 
wrodzone), teoria uczenia się (agresja jako rezultat uczenia się) oraz teoria po-
pędu (agresja rezultatem oddziaływania czynników sytuacyjnych) (Wojciszke 
2009).

Warto zaznaczyć, że nadmierna agresja jest przejawem słabej kontro-
li emocjonalnej lub jej braku. Jednostka nie jest w stanie poradzić sobie  
z wewnętrznymi bądź zewnętrznymi impulsami, w związku z czym reagu-
je agresywnie na różnorodne sytuacje, często takie, które w innych okolicz-
nościach nie doprowadziłyby do pojawienia się tych negatywnych emocji. 
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Często tzw. wybuchy agresji są nieadekwatne do sytuacji, jednakże związane są  
z kumulacją emocji, które jednostka w sobie zgromadziła. 

Agresja stała się przedmiotem wielu badań, które przyczyniły się do wy-
kazania wielu czynników wyznaczających jej natężenie. Należą do nich mię-
dzy innymi:

− Prowokacja – uznana za niezawodną metodę do wywołania zachowań 
agresywnych. Wzbudza gniew i cierpienie, pragnienie rewanżu oraz 
podważa dobre imię zaatakowanych osób;

− Pobudzenie emocjonalne – nasila oddziaływanie prowokacji oraz osła-
bia poznawczą kontrolę zachowania. Prawo Yerkesa-Dodsona określa 
związek między wielkością pobudzenia a sprawnością działania. Począt-
kowy wzrost pobudzenia wywołuje przyrost sprawności, natomiast dal-
szy wzrost pobudzenia skutkuje obniżeniem biegłości w wykonywaniu 
aktywności;

− Przemoc obserwowana w mass mediach –  częste oglądanie przemocy 
może prowadzić do nasilenia agresji, choć związek ten nie jest silnie 
skorelowany;

− Normy i oczekiwania społeczne – społecznie przyjęty jest zakaz krzyw-
dzenia drugiego człowieka oraz nakaz miłości do bliźniego. Przestrzega-
nie ogólnie przyjętych zasad jest aprobowane społecznie, a nieprzestrze-
ganie jest potępiane. Dodatkowo przestrzeganie norm jest czynnikiem 
samonagradzającym dla jednostki, gdy ich łamanie może prowadzić do 
samopotępienia (Wojciszke 2009).

Natomiast Zofia Dołega w swoich badaniach przedstawia związek mię-
dzy agresywnością uczniów a ich poczuciem samotności doświadczanym  
w relacjach. Okazało się, że źródła tego związku leżą w mechanizmach za-
chowań agresywnych. Można wskazać, że są one efektem nieprawidłowego 
procesu wychowania, kiedy umiejętności interpersonalne zostały ukształto-
wane nieprawidłowo. Tendencja do działań antyspołecznych może być także 
efektem ucieczki od negatywnych stanów emocjonalnych (Dołęga 1999).
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WYPALENIE ZAWODOWE

1. ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Pierwsze koncepcje wypalenia zawodowego pojawiły się w latach 70 XX 
wieku. Zjawisko to stało się przedmiotem zainteresowania interdyscyplinar-
nych obszarów naukowych, obecnie nadal prowadzone są badania w tym za-
kresie. Temat mógłby być uznawany za dogłębnie poznany, ale wciąż poja-
wiają się nowe zmienne, które motywują naukowców do podjęcia kolejnych 
prób wyjaśnienia tego zjawiska w powiązaniu z psychologią społeczną, pracy 
i naukami pokrewnymi. 

Praca zawodowa uznawana jest za bardzo ważny aspekt życia każdej jed-
nostki. Umożliwia realizowanie się na wielu płaszczyznach, ponadto determi-
nuje człowieka do wykonywania określonych zadań. Zaangażowanie zawodo-
we weryfikuje umiejętności, doświadczenia oraz daje możliwości do podjęcia 
konkretnych inicjatyw. Zgodnie z powyższym można wnioskować, że praca 
zaspokaja przede wszystkim wartości materialne i bytowe, w rzeczywistości 
może ona rozszerzać zakres posiadanych umiejętności, potencjał intelektualny 
czy fizyczny. Wybór docelowej pracy zdeterminowany jest wieloma czynni-
kami, wśród których można wymienić: wychowanie, osobowość, postawy ży-
ciowe, wzorce, wyznawane wartości, potencjał intelektualny, charakterystycz-
ne zdolności indywidualne, motywację, chęć rozwoju, aspiracje, wymagania  
i wiele innych. Szczególnym rodzajem pracy jest ta, która oparta jest na relacji 
z drugim człowiekiem, gdzie to właśnie klient stanowi punkt odniesienia do 
realizacji kolejnych celów. Osoby, które angażują się w relację pomocy, są 
szczególnie narażone na wypalenie zawodowe. Przyczyn jest wiele, lecz róż-
nią się one niemalże w każdym przypadku. Warto zaznaczyć, że do najważ-
niejszych należą: niska gratyfikacja finansowa, trudność podejmowanej pracy,  
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trudne warunki pracy, poważne problemy klientów, które mogą w znacznym 
stopniu obciążać pomagającego, czy brak realizacji zamierzonych celów.

Już w czasach ewolucji przemysłowej ówcześni myśliciele zastanawiali się 
nad problemem: jak zacząć przeciwdziałać negatywnym wpływom pracy zwią-
zanym np. z przedwczesnym umieraniem pracowników wynikającym z prze-
pracowania oraz niedostosowania miejsca pracy do podstawowych wymogów 
bezpieczeństwa. Zaczęto odchodzić od idei pracy ludzkiej jako tzw. „wydajnej 
maszyny”, zmieniono podstawowe elementy pracy, by były bezpieczne i mniej 
szkodliwe dla zdrowia i życia podwładnych. Ponadto człowiek mógł wybrać 
zadanie, etap produkcji, w którym się specjalizuje. Przydzielenie konkretnej 
pracy w zależności od osoby mogło nawet spełniać oczekiwania jednostki,  
a przy tym przynosić wewnętrzną satysfakcję z pracy, za którą wypłacane jest 
wynagrodzenie, a to zwiększało także motywację pracowników i pozytywnie 
wpływało na rozwój przedsiębiorstwa (Maslach i Leiter 2011). 

Wypalenie zawodowe można charakteryzować z wielu punktów widzenia, 
z uwzględnieniem wymiaru społecznego, ekonomicznego, a także zdrowotnego. 
Z problemem wypalenia muszą zmagać się pracownicy wielu dziedzin.  
W latach 70 XX wieku w literaturze wspominano o pracy w tzw. „bliskim 
kontakcie”. Charakteryzowało to profesje, w których pracownik spotykał się  
z człowiekiem, tworząc bezpośrednią relację tzw. „twarzą w twarz”. Bliski 
emocjonalny kontakt, częste spotkania, ponadwymiarowy zakres pracy mogą 
powodować nieporozumienia, konflikty w zespole, z klientem i innymi za-
angażowanymi osobami. Pasmo niepowodzeń i powtarzających się kryzysów, 
brak motywacji i wiary w swoją skuteczność i w perspektywę osiągnięcia suk-
cesów w końcu może doprowadzić do wypalenia. 

Jeszcze dwadzieścia lat temu wiele profesji nie wymagało bliskiego kon-
taktu z drugim człowiekiem. W obecnych czasach coraz więcej zawodów wią-
że się dużą częstotliwością bezpośrednich spotkań, pracownicy zobowiązani są 
do biznesowych kontaktów i obsługi zainteresowanych na jak najwyższym po-
ziomie. Dzięki modernizacji i komputeryzacji społeczeństwa klienci nie chcą 
komunikować się poprzez globalną sieć, najlepsze rezultaty osiągane są dzięki 
osobistym spotkaniom z osobą rzetelną, sumienną, pracowitą i kompetentną, 
a przede wszystkim realną, dostępną, a także dyspozycyjną (Maslach i Leiter 
2011). 

W literaturze przedmiotu pojęcie wypalenia zawodowego pojawiło się 
stosunkowo niedawno. To zjawisko stanowi jedno z największych zagrożeń, 
z jakim osoby aktywne zawodowo muszą zmagać się w XXI wieku. Ryzy-
ko przeciążenia wykonywanym zawodem jest poważną przeszkodą związaną  
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z dalszym rozwojem szeroko rozumianych stosunków pracy (Maslach i Leiter 
2011). Coraz częściej mamy do czynienia z symptomami wypalenia w róż-
nych profesjach, niezależnie od miejsca zatrudnienia i charakteru wykonywa-
nej profesji. 

Nowoczesność i urbanizacja przynoszą wiele pozytywnych zależności, 
możliwości rozwoju czy pionierskich idei, jednak powstawanie coraz to now-
szych udogodnień związane jest między innymi z rywalizacją, rozczarowaniem, 
pracoholizmem, ciągłym nastawieniem na cel i realizacją zadań, aż w końcu ze 
złością i nienawiścią, co w znacznym stopniu dezorganizuje pracę jednostek. 

Naturalne jest, że dobrze prosperujące przedsiębiorstwa czy organizacje 
będą stawiały jednostce więcej wymagań niż może ona spełnić. To zobowią-
zuje pracownika do ciągłego rozwoju, realizowania coraz nowszych strategii 
rozwiązywania problemów czy realizacji zadań. Zatrudnieni wciąż dostają in-
formacje, materiały czy inne możliwości, dzięki którym mają większą szan-
sę na sukces, ale w większości przypadków związane jest to ze wzmożonym 
wysiłkiem, wyczerpaniem i brakiem chęci do podejmowania kolejnych prób 
kształcenia się w danych dziedzinach. Przeciążenie bezzasadnymi, dodatko-
wymi i nieadekwatnymi do osobowości czy zainteresowań zadaniami może 
zniechęcać nawet najlepszego pracownika (Maslach i Leiter 2011). Ludzie 
łączą się z różnymi organizacjami co najmniej z kilku powodów, np. cel, do 
którego dąży dane przedsiębiorstwo oraz ważność wykonywanych prac może 
być poważną siłą napędową. Synergia i współpraca staje się źródłem zachęce-
nia grupy i organizacji do wysiłku indywidualnego i wkładu w wykonywanie 
pracy, co pozwala osobom współpracować, nawet gdy występują różnice kul-
turowe, polityczne, osobowościowe czy ekonomiczne (Maslach i Leiter 2011).

Wypalenie zawodowe ma negatywny wpływ zarówno na gospodarkę  
i kwestie materialne, jak i na osoby, które z czasem stają się niezadowolone  
z wykonywanej pracy, sfrustrowane, często czują się niedoceniane, w związku 
z czym ich wydajność maleje, a to przekłada się na ich negatywny stosunek 
do pracy, przełożonych, aż w końcu także do wykonywanych zadań. Wobec 
takiego nagromadzenia problemów traci także gospodarcza pozycja firmy czy 
przedsiębiorstwa (Maslach i Leiter 2011).

W obecnych czasach można spotkać się z nastawieniem korporacyjnym 
„ilość nie jakość”. Wiąże się z tym kwestia obciążenia pracą, kiedy to czło-
wiek przeżywa poważny brak dopasowania w tym aspekcie. Osoba może być 
obciążona obowiązkami zbyt dotkliwie, przy czym praca staje się za bardzo 
pilna, skomplikowana, nieprzyjemna o niskim poziomie spersonalizowa-
nia dla wykonującego zadania. Warto zaznaczyć, że konflikty w pracy nie 
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będą dla przełożonych na tyle istotne, jeśli nie zostaną powiązane ze wzro-
stem kosztów czy poważną utratą zysków organizacji, w której się je realizuje.  
W związku z tym, aby podkreślić konieczność przeciwdziałania wypaleniu 
zawodowemu, należy zwrócić szczególną uwagę na ekonomiczne uwarun-
kowania dotyczące głównie strat materialnych (Maslach i Leiter 2011). Jeśli 
sytuacja pracowników się nie zmienia, pojawia się wyczerpanie i zniechęce-
nie, które determinuje kolejną sekwencję zdarzeń. Długie trwanie w takich 
warunkach oraz niezmieniającej się sytuacji życiowo-zawodowej prowadzi do 
wypalenia (Maslach i Leiter 2011).

2. ROZWAŻANIA TERMINOLOGICZNE

Pojęcie „wypalenia zawodowego” (burn-out syndrom) pojawiło się  
w 1974 roku, wprowadzone zostało przez nowojorskiego psychologa Her-
beta Freudenbergera, który nazywany jest „ojcem teorii zespołu wypalenia 
się”. Zwrócił on uwagę na wyczerpanie emocjonalne ludzi, którzy pracują  
z osobami potrzebującymi pomocy. Należały do tej grupy zawody takie, jak: 
psychoterapeuci, duchowni, lekarze, pielęgniarki, pracownicy pomocy spo-
łecznej, nauczyciele czy menagerowie. Osoby te wraz z upływem czasu czuły 
się przytłoczone sprawami swoich klientów lub partnerów zawodowych. Po-
nieważ praca jest nieodłączną kwestią ludzkiego życia, jedna dziedzina wpły-
wa na drugą, dlatego tak ważne jest zachowanie równowagi w wykonywanych 
czynnościach, by negatywne aspekty nie zostawały niejako przeniesione na 
inne dziedziny życia, co może skończyć się niepomyślnie dla jednostki i osób 
w jej najbliższym i dalszym otoczeniu zawodowo-osobistym (Szostak 2010). 

Wypalenie zawodowe (vocational burn out) to „reakcja emocjonalna  
w sytuacji stresowej, jaką stwarza w pracy zawodowej wymóg stałej koncentra-
cji na problemach innych osób” (Wolicki 2007, s. 582). Niektórzy autorzy na 
określenie „wypalenia zawodowego” używają angielskiego terminu „Professio-
nal burning-out”. Z kolei Emener wraz ze współpracownikami definiuje wypa-
lenie jako „stan fizycznego i psychicznego wyczerpania, który powstaje w wy-
niku działania długotrwałych negatywnych uczuć, rozwijających się w pracy  
i w obrazie własnym człowieka” (Emener, Luck i Gohs 1982, s. 12). Wypa-
lenie dotyczy więc nie tylko fizycznego wyczerpania, ale także sfery psychicz-
nej, co powoduje większe spustoszenie funkcjonowania psychofizycznego 
pracownika. Niektóre osoby od pracy uzależniają poczucie własnej wartości, 
skuteczności, a nawet satysfakcji z życia, w związku z tym brak zadowolenia  
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i poczucia spełnienia na polu zawodowym może powodować obniżoną samo-
ocenę u pracowników. 

Wypalenie (Aronson i Pines 1983) można nazywać również „syndromem 
wyczerpania” (Freudenberger i Richelson 1980); jest ono często utożsamiane 
z problemami, które związane są z pracą osób trudniących się pomaganiem 
innym. Zjawisko wypalenia opisywane jest jako powoli lub nagle zaczynający 
się stan wyczerpania.

Ta cecha funkcjonowania objawia się w wielu obszarach życia, począw-
szy od rodzinnego, zawodowego aż do osobistych dążeń jednostki. Osoba, 
która przeżywa wymieniony stan może charakteryzować się awersją, myślami  
o ucieczce i innymi negatywnymi wzorcami. Wypalenie związane jest rów-
nież z tym, że osoba jest zobowiązana wykonywać skomplikowane i wyczer-
pujące aktywności, które w dłuższej perspektywie czasu mogą doprowadzić 
do poważnych konsekwencji zarówno zdrowotnych, osobowościowych, jak i 
motywacyjnych. Na wypalenie zawodowe w głównej mierze narażone są oso-
by, które pracują z innymi ludźmi. Do tej grupy należą przede wszystkim 
pracownicy socjalni, opiekunowie, osoby pracujące w poradniach, szpita-
lach, klinikach czy w innych medycznych placówkach jako, np. kierownic-
two placówek rehabilitacyjnych, lekarze, farmaceuci szpitalni, stomatolodzy, 
logopedzi, asystenci medyczno-techniczni, terapeuci zajęciowi, psychologo-
wie, terapeuci dzieci autystycznych czy narkomanów. Można wymienić także 
osoby, które zajmują się informowaniem i doradztwem zawodowym, np. dla 
studentów, uczniów czy innych grup społecznych. Istnieje więc bardzo wiele 
profesji, w których wypalenie zawodowe może się pojawić. Problem dotyczy 
także osób pracujących z osobami chorymi psychicznie, starszymi oraz cho-
rującymi somatycznie. W grupie ryzyka są pracownicy wykonujący zawody 
zaufania publicznego, jak: policjanci, lekarze, prawnicy, nauczyciele i wiele 
innych (Fengler 2000). Inaczej można je nazwać zawodami służebnymi, co 
oznacza, że ich istotą jest pomoc drugiemu człowiekowi, który musi zma-
gać się z przeciwnościami i problemami życia codziennego. Najczęściej są to 
osoby pokrzywdzone, słabe, chore czy uwikłane w różne, zazwyczaj trudne  
i niebezpieczne sytuacje życiowe (Zbyrad 2008).

Reprezentanci zawodów służebnych stopniowo doświadczają coraz wię-
cej stresu, stają się wyczerpani oraz coraz mniej zadowoleni z pracy. W efekcie 
dystansują się od osób, z którymi pracują, tracą zaangażowanie bądź nawet 
zmieniają zawód. Wypalenie zawodowe professional burn-out stało się obecnie 
tematem wielu prac i badań (Sęk 2004).
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Sama definicja wypalenia zawodowego nie jest określana jednoznacznie. 
Według Freudenberga i Richelsona (1980, s. 13) wypalenie to „stan zmę-
czenia czy frustracji wynikający z poświęcenia się jakiejś sprawie, sposobowi 
życia lub związkowi, co nie przyniosło oczekiwanej nagrody”. Maslach (1982, 
s. 3) definiuje wypalenie zawodowe jako „zespół wyczerpania emocjonalne-
go, depersonalizacji i obniżenia poczucia dokonań osobistych, który może 
wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób”. 
Natomiast według Pines i Aronsona (1988, s. 9) wypalenie jest „stanem  
fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowanym 
przez długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod wzglę-
dem emocjonalnym”. Wszystkie powyższe definicje traktują wypalenie pod 
różnymi względami, jednak każda z nich uznaje wypalenie za stan zmęczenia 
i wyczerpania emocjonalnego (Sęk 2004).

Termin „wypalenie się” zawiera w sobie metaforyczne znaczenie, nawią-
zując do wypalonej świecy lub zgasłego ogniska. W kontekście aktywności za-
wodowej definicja ta mówi o istocie doświadczanego przez pracownika braku 
energii, wyczerpania sił i zniechęcenia. Zauważyć można negatywne skutki 
tego uczucia dla samego pracownika, ale także i dla całej organizacji. Osobami 
bardziej podatnymi na wypalenie zawodowe są ludzie ambitni, wrażliwi, ide-
alistycznie podchodzący do zawodu oraz emocjonalnie zaangażowani w swoją 
pracę. Z badań Tucholskiej, przeprowadzonych na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim w 2003 roku, wynika, że wypalenie występuje częściej u osób po-
niżej 40., a nawet 30. roku życia (Tucholska 2008).

Obserwacje ostatnich lat pokazują, jak zmieniał się stosunek do tera-
pii osób z zaburzeniami psychicznymi. Obok wszechobecnej farmakoterapii 
coraz częściej zaczęto stosować różne formy oddziaływań terapeutycznych 
mających charakter psychologiczny. Celem alternatywnych metod terapeu-
tycznych jest eliminowanie skutków polekowych, ale najważniejszym zada-
niem specjalistów jest zwiększenie jakości życia społeczno-emocjonalnego pa-
cjentów (Wilkos, Tylec, Kułakowska i Kucharska 2013). Taki cel terapii jest 
ważny ze względu na trudności osób chorych psychicznie w życiu społecznym. 
Osoby te nie potrafią skutecznie nawiązywać kontaktów z innymi lub wyco-
fują się z relacji (Bronowski, Sawicka i Kluczyńska 2009). Ku rozwiązywaniu 
problemów osób z zaburzeniami psychicznymi dążą różne nurty terapeutycz-
ne: biologiczny (farmakoterapia), podejście psychodynamiczne wywodzące 
się z psychoanalizy, behawioralne, poznawcze oraz humanistyczne. Istnieje 
także podejście eklektyczne, które stara się łączyć różne metody pracy z po-
szczególnych nurtów (Cave 1999). Szeroko stosowaną formą oddziaływań 
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jest też terapia zajęciowa, której główną metodą pracy jest arteterapia, czyli 
terapia przez doznania estetyczne (estetoterapia), pracę w ogrodzie (hortiku-
loterapia), zabawę, gry i zabawy (ludoterapia), poprzez śmiech (hilaroterapia). 
Arteterapia wyjaśnia sposób, w jaki oddziaływania za pomocą sztuki zmieniają 
odczucia, zachowanie czy też myśli osoby będącej w terapii (Stańko 2009). 
Może być ona stosowana zarówno wobec dzieci, zdrowych dorosłych, ale też 
dorosłych z zaburzeniami psychicznymi czy emocjonalnymi (Urbaniak 2010).

3. CHARAKTERYSTYKA SYNDROMU WYPALENIA

Na wypalenie zawodowe narażone są osoby, których osobowość cha-
rakteryzuje się brakiem dopasowania do wykonywanej pracy. Coraz częściej 
należy przyzwyczaić się do uniwersalnych warunków zatrudnienia, których 
nie można zmieniać i spersonalizować. Elementy, które motywują do pracy 
i rozwoju, są bagatelizowane i zastępowane sztucznymi tworami, np. szko-
leniami, które mobilizują jedynie do przystosowania do istniejącej sytuacji,  
a nie rozwoju personalnego. Przeciążenie pracą związane jest ze zwiększającym 
się tempem realizacji zadań. Pośpiech i nastawienie na liczbę wykonanych 
zadań, a nie na jakość pracy zagraża poprawnemu wykonaniu celów, zaburza 
i niweluje relacje koleżeńskie i pracownicze w firmie, a dodatkowo oddziałuje 
negatywnie na innowację i kreatywność pracowników.

Istnieje bardzo wiele czynników, które w sposób negatywny wpływają na 
jednostkę. Do szczególnie sprzyjających wystąpieniu wypalenia zawodowego 
można zaliczyć: miejsce zamieszkania, rodzaj wykonywanej pracy, zamiesz-
kanie osoby pomagającej, np. pokój socjalny w klinice bądź szpitalu, w któ-
rym pracuje. Jeśli terapeuta wykonuje pracę i mieszka w tym samym miejscu, 
może tak naprawdę być w dyspozycji dłużej niż wynosi typowy czas pracy. 

Wypalenie związane jest także z niezadowoleniem z wykonywanej pracy, 
nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków 
np. nasennych czy uspokajających), które również negatywnie wpływają na 
funkcjonowanie osoby w dłuższej perspektywie czasowej. Można wyróżnić 
jeszcze elementy takie jak: liczba zachorowań, brak sumienności w pracy czy 
poszukiwanie alternatywy pracy, które zwiększają niezadowolenie z zatrud-
nienia. Znaczące są także kwestie socjalne, a mianowicie wsparcie najbliższego 
otoczenia rodzinnego czy zawodowego, jak również natężenie pracy i czas spę-
dzony z pacjentami. Zaburzenia i problemy jednostek również mają wpływ na 
kontakt i pracę z pomagającym (Fengler 2000).
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Wypalenie osiąga wymiary epidemii, szczególnie w nowoczesnej cywili-
zacji. Związane jest to z transformacją w miejscu pracy oraz z fundamentalny-
mi zmianami w środowisku zawodowym. Ponadto wykonywana praca w XXI 
wieku ma wielowymiarowy charakter, gdyż spora część osób świadczy jedno-
cześnie kilka rodzajów usług w ramach zatrudnienia w jednej firmie. Miejsce 
pracy staje się pomieszczeniem, w którym należy spędzić czas przewidziany  
w umowie z pracodawcą, by z tej racji otrzymać gratyfikację finansową. Kon-
sekwencją tego jest wyczerpanie emocjonalne, fizyczne, a także duchowe. Czę-
sto wymagania stawiane w sferze zawodowej i osobistej są zbyt wygórowane, 
by móc im sprostać. Skutkuje to zniechęceniem, spadkiem motywacji, energii 
i entuzjazmu do wykonania pracy (Sęk 2000). Wypalenie zawodowe często 
ujmowane jest w wymiarze psychologicznym, wiąże się to z chronicznym stre-
sem w pracy. 

Syndrom wypalenia zawodowego tworzą trzy wymiary:

− przytłaczające wyczerpanie;
− poczucie cynizmu i wyobcowania z pracy;
− doświadczanie nieefektywności działań i poczucie spadku osiągnięć za-

wodowych (Maslach, Schaufeli i Leiter 2001, s. 397).

Z wyczerpaniem nierozłącznie wiąże się odczuwanie stresu oraz poczucie 
rozległego i narastającego spadku emocjonalnych i fizycznych zasobów jed-
nostki. Charakterystyczne dla tego aspektu są: poczucie zmęczenia, spadek 
energii, chęci do działania i wykonywania aktywności, brak radości życia, 
zwiększenie drażliwości oraz impulsywność. Zauważyć można także większy 
wysiłek włożony w niemalże każdą aktywność, która wcześniej nie wymaga-
ła tak znacznego trudu. Osoba może czuć się zmęczona, wyeksploatowana, 
ponadto nie widzi możliwości zmiany stanu rzeczy, gdyż jednostka nie ma 
nadziei na skorzystanie z innych perspektyw i możliwości zregenerowania już 
utraconych sił. Zniechęcony człowiek czuje, że nie jest w stanie poradzić sobie 
z kolejną inicjatywą, jest to dla niego za trudne, a to wiąże się z poczuciem 
braku energii. Aspekt ten ma wymiar zarówno zawodowy, jak i emocjonalny. 

Wyczerpanie niekorzystnie oddziałuje na pracę, gdyż zagrożona osoba 
ma przekonanie, że nie jest w stanie wnieść nic pozytywnego do życia swoich 
podopiecznych. Podobna sytuacja ma miejsce w relacjach osobistych, gdzie 
skutkiem przeciążenia okazuje się utrata przywiązania do najbliższych (Zby-
rad 2008). Osoba wypalona ma poczucie niezgodności z pracą; sytuacja ta 
może doprowadzić do poważnych kryzysów w życiu człowieka, może charak-
teryzować się także utratą energii, entuzjazmu czy pewności siebie.
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Wypalenie to także utrata energii, ponieważ człowiek czuje się zestreso-
wany, przy czym nie posiada energii do podjęcia nowego ani dotychczasowego 
przedsięwzięcia. Osoby odpoczywają i regenerują siły, jednak mimo to wciąż 
czują się zmęczone i pozbawione energii do działania, wobec tego powstaje 
przeświadczenie, że nie ma możliwości podołania obowiązkom.

Wypalenie to zmniejszenie entuzjazmu, jaki osoba przejawiała wobec 
swoich zawodowych obowiązków. Praca, która wcześniej mogła sprawiać 
przyjemność i satysfakcję stopniowo staje się neutralna, a nawet stanowi przy-
kry obowiązek. Praca okazuje się przymusem, a nie szansą na rozwój. Czło-
wiek staje się coraz bardziej cyniczny, pozbawiony pozytywnych myśli. Osoby 
zagrożone wypaleniem nie podejmują nowych inicjatyw, gdyż według nich 
nie ma to sensu. Współpracownicy i przełożeni w coraz większym stopniu 
proporcjonalnie do czasu trwania tej tendencji stają się bardziej niekompe-
tentni czy nierzetelni.

Wypalenie to także utrata pewności siebie, ponieważ brak energii i zaan-
gażowania wiąże się z tym, że nie odnosimy w danym czasie żadnych sukcesów 
zawodowych. Zamiłowanie do zawodu oraz adekwatny do możliwości czło-
wieka poziom wymagań wpływa pozytywnie i motywująco na samopoczucie 
pracownika. Jednak w wielu przypadkach tak nie jest, co staje się przyczyną 
pogorszenia zdrowia fizycznego oraz ogólnej wydajności. Wypalenie zawo-
dowe jest określane jako jedno z poważniejszych zagrożeń w miejscu pracy, 
nieodłącznie jest także związane z przeżywaniem stresu zawodowego (Siudem 
2011). Jeśli samoocena pracownika i pewność siebie wynika z satysfakcji czy 
gratyfikacji, wartość jednostki może gwałtownie zmaleć, co wiąże się z coraz 
to większym rozczarowaniem jednostki (Maslach i Leiter 2011).

Wypalenie zawodowe można określić jako konflikt pomiędzy tym, ja-
kie jednostka ma wyobrażenie o sobie, stopniem skuteczności w realizowaniu 
danej funkcji a profitami i rezultatami, które jest w stanie osiągnąć (Siudem 
2011).

Proces wypalenia zawodowego najogólniej opisywany jest najczęściej 
jako stan wyczerpania cielesnego, duchowego czy uczuciowego. Jednakże bar-
dzo trudno określić, kiedy ten proces się zaczyna i jakie są symptomy jego wy-
ciszenia, ponieważ niekorzystne zmiany pojawiają się bardzo powoli, niemalże 
niezauważalnie. Jednak po dłuższym czasie i wciąż niezmieniającej się sytuacji 
zawodowej trudności ujawniają się nagle, z dużą siłą. Kiedy proces przeciąże-
nia nabierze znacznego natężenia, objawy mają coraz to większy wpływ nie 
tylko na relacje w pracy, lecz także uogólniane są na całość funkcjonowania 
jednostki. 
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4. CHARAKTERYSTYKA PRZYCZYNN  
WYPALENIA ZAWODOWEGO 

W związku z tym, że wypalenie zawodowe opisywane jest w kategoriach 
procesu, musi być on związany z wieloma czynnikami, które determinują tę 
zależność. Na osobę wykonującą daną pracę działa wiele czynników, każdy 
odczuwa i interpretuje je w inny, indywidualny sposób. Człowiek notorycznie 
musi przeciwdziałać niekorzystnym zwrotom i przeciwnościom, w których się 
znajduje. JednaK gdy pojawia się stres, negatywne emocje, brak zrozumienia 
i wiele innych negatywów - jednostka traci kontrolę i wycofuje się z na pozór 
prostych i oczywistych relacji. 

Do przyczyn wypalenia zawodowego można zaliczyć między innymi:

−	 uwarunkowania środowiskowe;
−	 zachwianie poczucia własnej wartości;
−	 trudności w kontrolowaniu i opanowywaniu własnych emocji;
−	 nadmierną rywalizację;
−	 przedmiotowe traktowanie innych;
−	 nadmierną liczbę obowiązków zawodowych;
−	 brak sukcesów na płaszczyźnie zawodowej oraz osobistych;
−	 utratę nadziei dotycząca zmiany aktualnej sytuacji;
−	 negatywne stany emocjonalne: złość, zniechęcenie, zazdrość;
−	 bezradność i apatię;
−	 brak pewności siebie w aspekcie wykonywanej pracy oraz kontaktu  

z innymi;
−	 brak adekwatnej gratyfikacji finansowej;
−	 brak satysfakcji z pracy;
−	 brak adekwatnej współpracy w miejscu pracy, np. firmie, przedsiębior-

stwie, zespole itd.;
−	 zaniżoną samoocenę jednostki;
−	 przeciążenie pracą;
−	 zbyt duży wymiar godzinowy pracy (Znańska-Kozłowska 2013).

Symptomy wypalenia zawodowego są różnorodne, a sposób manifestacji 
tego zespołu zależy od indywidualnego podejścia osoby do pracy i kwestii 
z tym związanych. Lista objawów wypalenia zawodowego przedstawia się 
następująco:

−	 brak entuzjazmu wobec pracy lub niestabilność uczuć;
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−	 poczucie, że kwestie dotychczas będące atrakcyjnym przedsięwzięciem 
w tym momencie już nie obowiązują i nie mają takiego znaczenia, jak 
wcześniej;

−	 przekonanie, że elementy, do których pracownik podchodził z entuzja-
zmem, są wymuszone i determinowane motywacją zewnętrzną;

−	 coraz częściej pojawiające się uczucie irytacji i zdenerwowania niezależ-
nie od adekwatności przyczyny, zbyt impulsywne reagowanie nawet na 
neutralne sytuacje;

−	 przenoszenie problemów związanych z pracą do życia osobistego;
−	 znaczący wzrost dystansu fizycznego wobec współpracowników  

i klientów;
−	 zmiana podejścia do klienta;
−	 podejście przedmiotowe do współpracowników i klientów;
−	 wzrost częstotliwości korzystania z usług medycznych i profitów z tym 

związanych, np. zwolnienia lekarskie;
−	 problemy zdrowotne pracownika;
−	 reakcje skrajne, labilność emocjonalna, np. nieadekwatna złość, agresja;
−	 zaburzenia snu i łaknienia;
−	 zwiększenie spożywania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, 

narkotyków, używek;
−	 praca ponadprogramowa w domu;
−	 rezygnacja z życia osobistego, towarzyskiego czy rodzinnego (Kędracka 

1998).

Na wymiary wypalenia zawodowego, zgodnie z koncepcją Ogińskiej- 
Bulik, składają się elementy: fizyczne, umysłowe, społeczno-emocjonalne 
oraz duchowe. Aspekty fizyczne związane są z ćwiczeniami, odżywianiem oraz 
kontrolą poziomu stresu u jednostki. Do komponentów umysłowych można 
zaliczyć: czytanie, wizualizowanie, planowanie czy pisanie. Kolejną grupą są 
elementy społeczno-emocjonalne, które mogą charakteryzować się służeniem, 
empatią, synergią czy wewnętrznym poczuciem bezpieczeństwa. Do ducho-
wego wymiaru zalicza się jasne wartości: oddanie, studiowanie, a nawet medy-
tację (Ogińska- Bulik 2006).

Mimo licznych trudności, jakie wiążą się z wykonywaniem obowiązków 
zawodowych, istnieje wiele czynników, które są mobilizujące do wykonywa-
nia pracy zawodowej. Większość ludzi odnosi sukcesy w różnych dziedzinach. 
Aby to osiągnąć, należy przebyć pewną drogę, by w sposób adekwatny wyko-
nać zadanie i przedsięwzięcie, które po danym okresie czasu może przynieść 
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odpowiedni i satysfakcjonujący dla jednostki rezultat. Wymienić należy czyn-
niki, które generalnie w znacznym stopniu są w stanie motywować pracow-
nika do wykonywania określonych funkcji i celów zawodowych. Czynniki 
motywujące do pracy obejmują:

−	 dążenie do osiągnięć, możliwości sprawdzenia siebie poprzez realizowa-
nie konkretnego celu;

−	 przeświadczenie, że określony wysiłek włożony w pracę zostanie dostrze-
żony i doceniony przez osoby znaczące według pracownika;

−	 wzrost poczucia odpowiedzialności i zaznajomienia się z nowymi dzie-
dzinami w swej pracy; przejmowanie większego zakresu obowiązków 
bezpośrednio przez delegowanie;

−	 progresja pozycji społecznej w pracy jako rezultat włożonego w pracę 
wysiłku, przeświadczenie, że ilość włożonej w daną inicjatywę pracy jest 
adekwatna do zajmowanej pozycji społeczno-zawodowej;

−	 praca interesująca sama w sobie, dająca możliwości samorealizacji  
i sprawdzania siebie;

−	 możliwości własnego rozwoju w zakresie wzrostu poziomu wiedzy i do-
świadczenia zawodowego (Bartkowiak 2003).

Wypalenie zawodowe jest obiektem zainteresowań wielu badaczy. Próby 
opisywania coraz to nowszych symptomów i etapów tego zjawiska wciąż są 
aktualnym przedmiotem badań przedstawicieli wielu nauk zarówno medycz-
nych, jak i społecznych. Można analizować te kwestie w różnorodny sposób, 
jednak większość badaczy zgadza się, że proces ten przebiega w sposób se-
kwencyjny, jakaś zależność występuje po następnej. Etapy rozwoju wypalenia 
zawodowego, według jednej z koncepcji, mogą przedstawiać się następująco:

1) Grzeczność i idealizm jednostki;
2) Nadmiar pracy wykonywanej przez pracownika;
3) Zmiana nastawienia do klienta, a co za tym idzie mniejsza grzeczność  

i empatia;
4) Odczuwanie wyrzutów sumienia i poczucia winy;
5) Inwestowanie coraz to większej energii w to, by być miłym i solidnym;
6) Powtarzające się porażki;
7) Poczucie bezradności;
8) Odczuwanie wyczerpania, złości, zniechęcenia wobec klientów i ich 

problemów;
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9) Brak nadziei na zmianę sytuacji, tzw. „beczka bez dna”, pracownik wkła-
da w pracę coraz to więcej nowych pomysłów i realizacji danej sytuacji, 
bez większego znaczenia dla całości.

Wypalenie ma wiele innych komponentów. Niektóre z nich to absencja 
w pracy, nagła, nieprzemyślana i niepoparta realizmem rezygnacja z pracy,  
np. gdy osoba nie znalazła innej alternatywy. Jednostka może zbyt sumienie 
przestrzegać regulaminu i norm w pracy, charakterystyczne są także podejmo-
wane stosunki i relacje towarzyskie, romanse bez miłości czy jakichkolwiek 
uczuć. W skrajnych przypadkach dochodzi do rezygnacji, a nawet samobój-
stwa (Fengler 2000). Niestety problem samobójstwa staje się coraz bardziej 
powszechny. Praca stanowi jeden z najważniejszych elementów w życiu każ-
dego człowieka. Niekiedy realizacja zawodowa staje się podstawowym priory-
tetem, który determinuje wiele decyzji życiowych. Brak satysfakcji i docenie-
nia w pracy może powodować utratę sensu życia. Jednostka nie widzi żadnych 
alternatyw. Jeśli możliwa jest profilaktyka, osoba wie, jak może poradzić sobie 
z problemami natury psychicznej. Jednakże w wielu przypadkach odczuwa 
strach czy boi się tego, że zostanie potraktowana w sposób pejoratywny przez 
współpracowników czy społeczeństwo. 

Konstruktywnym wymiarem badań nad wypaleniem zawodowym jest 
istnienie wielu metod i możliwości, które w znacznym stopniu mogą redu-
kować jego symptomy. Czasem sytuacja staje się nieodwracalna i pozostanie  
w pracy, która w żadnym stopniu nie satysfakcjonuje, a nawet redukuje zasoby 
pracownika, przynosi więcej kosztów niż zysków. Niekiedy poważne zmiany 
są konieczne dla życia i dalszego rozwoju jednostki. Konstruktywną możliwo-
ścią reakcji na wypalenie jest podejmowanie inicjatyw w kwestii edukacyjnej, 
czyli poszerzanie zdobytych umiejętności, rozszerzenie wiedzy na dany temat, 
podjęcie studiów czy kursów uzupełniających (Fengler 2000).

Kaslow i Schulman (1987) zwracają uwagę na sygnały ostrzegawcze, któ-
re mogą sugerować wystąpienie zjawiska wypalenia zawodowego. Według 
wielu badaczy są to komponenty, które charakteryzują profesje opierające się 
na silnym zaangażowaniu w pomoc innym osobom. Wśród zwiastunów prze-
ciążenia wyróżnia się następujące zjawiska:

−	 jednostka odczuwa niechęć do podjęcia nowych inicjatyw związanych  
z życiem zawodowym;

−	 osoba jest przepracowana i zgłasza skargi na odczuwane zniechęcenie do 
pracy;

−	 pracownik nie nawiązuje głębszych relacji, preferuje izolację;
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−	 osoba charakteryzuje się negatywnym podejściem do życia, uznaje je za 
smutne i ponure;

−	 osoba jest negatywnie nastawiona do klientów lub podopiecznych;
−	 osoba pomagająca czuje się poirytowana, zdenerwowana i rozdrażniona  

w pracy, ale także poza nią;
−	 pracownik często choruje, choć tak naprawdę nie ma obiektywnych 

przesłanek pogorszenia stanu zdrowia;
−	 w skrajnych przypadkach pomagający myśli o samobójstwie i samotno-

ści (Fengler 2000).

W związku z tą koncepcją symptomy nie pojawiają się jedynie w pra-
cy. Stan ten jest przekładany na życie osobiste i problemy związane z życiem 
osobistym. Skutki wypalenia dotykają zarówno samą osobę, jak i jej rodzinę, 
współpracowników, klientów. Człowiek przestaje sobie radzić z problemami, 
które go otaczają, nie znajduje pomocy, a w skrajnych przypadkach może po-
padać w różnego rodzaju konflikty i problemy, staje się w rezultacie obciąże-
niem dla siebie samego, rodziny i grupy społeczno-zawodowej (Fengler 2000).

Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wo-
lontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonu-
je świadczenia na zasadach określonych w ustawie (Ustawa o działalności…  
z dn. 24.04.2003). Natomiast Centrum Wolontariatu w Lublinie definiuje 
tę formę aktywności jako: „świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną 
na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinne, przyjacielsko-koleżeńskie. 
Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo  
i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub 
osób indywidualnych (wolontariat.org). 

5. ZAPOBIEGANIE SYNDROMOWI  
WYPALENIA ZAWODOWEGO I RADZENIE SOBIE Z NIM 

Zjawisko wypalenia zawodowego często jest nieuniknione, lecz istnieją 
sposoby, by w choć minimalnym stopniu radzić sobie z nim. 

Przyczyn tego zjawiska może być wiele. Wymienić można między inny-
mi zmianę struktury zatrudnienia oraz wyraźny wzrost liczby osób w sektorze 
społecznym. Co więcej współczesny pracownik stoi przed wyzwaniem coraz 
większych wymagań ze strony pracodawcy. Częściej sprawdzane są jego umie-
jętności czy kompetencje, a także tempo wykonywania zadań, co niezwykle 
często prowadzi do stresu, który jest jednym z głównych czynników wypale-
nia zawodowego (Tucholska 2008).
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Maslach i Leiter (2011) opracowali wielowymiarowy model wypalenia, 
na który składają się:

− przytłaczające wyczerpanie, dla którego charakterystyczne są: zmęczenie, 
brak energii, brak radości z życia, zwiększona impulsywność. Pracownik 
w tym stanie czuje, że nie jest zdolny do efektywnej pracy, nie widzi 
możliwości nabrania sił do dalszego działania, a także zmniejsza się jego 
przywiązanie i poczucie bliskości z innymi;

− poczucie cynizmu i wyobcowania z pracy – oznacza  negatywne nasta-
wienie do innych, przejawianie tendencji do izolowania się i obojętności 
wobec wykonywanych zadań. Taka postawa może się pogłębiać i w na-
stępstwie prowadzić do dehumanizacji;

− doświadczanie nieefektywności działań i poczucie spadku osiągnięć za-
wodowych (Maslach i Leiter 2011, s. 43).

Za Tucholską (2008) można do powyższej charakterystyki dodać poczu-
cie niekompetencji, obniżenie poczucia własnej skuteczności oraz trudności  
w efektywnym radzeniu sobie z obowiązkami, co prowadzi do wzrostu samo-
krytyki i braku samoakceptacji, by połączyć się z postawą rezygnacji i poczucia 
bezwartościowości.

Trzy bezpośrednie przeciwieństwa wskazanych przez Maslach i Leiter 
(2011) wymiarów wypalenia zawodowego to energia, zaangażowanie i sku-
teczność. Kiedy dochodzi do przeciążenia, poczucie zaangażowania zaczyna 
się osłabiać, a towarzyszy temu zmiana tych wymiarów w ich negatywne od-
powiedniki. Energia zamienia się w wyczerpanie, zaangażowanie w cynizm,  
a skuteczność w jej brak, czyli w nieskuteczność.

Wypalenie bardzo często występuje w wyniku nasilenia u jednostki stre-
su będącego konsekwencją relacji zawodowych. Jednak nie jest to jedyna przy-
czyna tego zjawiska. Wymienić można również: zbyt duże obciążenie pracą 
(gdy pracownik otrzymuje dużo zadań w krótkim czasie, przez co brakuje mu 
możliwości regeneracji sił), brak kontroli i współdecydowania (brak możli-
wości wpływu na daną pracę lub złe warunki pracy, co wpływa na nieefek-
tywność działań i spadek zaangażowania), niedostateczne wynagrodzenie (gdy 
gratyfikacja za daną pracę jest nieodpowiednia), rozpad wspólnoty (utrata 
sensu i gotowości podtrzymania pozytywnych relacji personalnych na terenie 
pracy), brak sprawiedliwości (występuje brak wyraźnych reguł i zasad, a także 
nierównomierne rozłożenie obciążeń i obowiązków w pracy), a także konflikt 
wartości (rozbieżności między wymogami w pracy a osobistymi przekonania-
mi na dany temat) (Tucholska 2008).
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Źródłami wypalenia są raczej czynniki sytuacyjne niż cechy danej osoby. 
Należy więc szukać rozwiązań w społecznym kontekście miejsca pracy. Istnieją 
dwa podejścia do procesu rozwiązywania problemów: podejście indywidualne 
(rozpoczynające się od osoby) oraz podejście organizacyjne (rozpoczynające 
się od zarządu) (Maslach i Leiter 2011).

Proces wypalenia jest bardzo złożony i często trudny do odwrócenia. 
Swoimi konsekwencjami może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu 
jednostki. Szczególnie istotne jest wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Objawy 
temu towarzyszące to bóle głowy, mięśni, zaburzenia snu lub problemy kar-
diologiczne. Przedłużający się stan napięcia prowadzi w efekcie do sztywności 
myślenia, automatyzmu zachowania, a także do tendencji do stereotypowego 
postrzegania otaczającej jednostkę rzeczywistości. Negatywne skutki wypale-
nia zauważyć można również na polu zawodowym. Jest to widoczne przez 
nieobecność w pracy, skracanie czasu pracy czy myślenie o jej porzuceniu. 
Pracownik staje się mniej efektywny i wydajny, a jakość jego pracy widocz-
nie spada. Takie działania spotykają się z negatywną oceną, co dodatkowo 
zmniejsza jego zadowolenie oraz satysfakcję. Osoba z syndromem wypalenia 
zawodowego nie czuje się związana z miejscem pracy ani ze współpracowni-
kami, co ponadto skutkuje dezintegrującym wpływem na działanie zespołu 
(Tucholska 2008).

W 2015 roku zostało przeprowadzone badanie „Działania organiza-
cji pozarządowych oraz samorządów w obszarze dziedzictwa kulturowego: 
współpraca, potrzeby, zaangażowanie wolontariuszy”, którego autorami byli 
Piotr Adamiak i Beata Charycka ze Stowarzyszenia Klon/Jawor. W toku po-
stępowania badawczego uzyskano następujące wnioski: 

− W latach 2014–2015 zdecydowana większość fundacji i stowarzyszeń 
zajmujących się dziedzictwem kulturowym (81%) angażowała wolonta-
riuszy w swoje działania;

− 38% organizacji prowadzi szkolenia merytoryczne, a 60% przydziela 
opiekuna merytorycznego wolontariuszom;

− Wolontariusze częściej są angażowani w działania dotyczące edukacji  
i promocji;

− Największym problemem dla organizacji jest etap rekrutacji: 32% re-
spondentów wskazuje pozyskanie wolontariuszy o odpowiednich umie-
jętnościach, a 29% pozyskanie odpowiedniej liczby wolontariuszy jako 
kwestię problemową;
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− Zdecydowana większość (92%) organizacji potwierdza, że chce konty-
nuować współpracę z wolontariuszami (Adamiak i Charycka 2015).

W badaniu European Social Survey z 2008 roku, które zostało przepro-
wadzone w 28 europejskich krajach, zapytano respondentów o wykonywanie 
pracy wolontariackiej. Odpowiedzi badanych wskazują, że Polska klasyfikuje 
się na 18. miejscu. Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 7% Polaków, z kolei  
w Norwegii i Danii liczba ta plasuje się w granicach 28–29%  (European 
Social Survey). 

Zważywszy na konsekwencje, jakie niesie wypalenie zawodowe, należy 
promować sposoby profilaktyki tego zjawiska. Pierwszym jest dobre poznanie 
własnej osobowości, biorąc pod uwagę wykonywany zawód oraz środowisko 
pracy. Podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych należy mieć 
dystans emocjonalny do wykonywanej pracy. Jednak przede wszystkim spo-
sobem, który może skutecznie zapobiec wypaleniu zawodowemu, okazuje się 
prowadzenie odpowiedniego stylu życia. Znaczna część zaburzeń emocjonal-
nych bądź psychicznych ma swoje przyczyny w wycofaniu się z naturalnego 
rytmu życia człowieka. Niezwykle istotna jest harmonia w życiu codziennym, 
a także optymistyczna postawa i humor, które okazują się najlepszym lekar-
stwem na stres, przeciążenie obowiązkami czy monotonię. Osoba dotknięta 
wypaleniem zawodowym powinna skupić się na własnych emocjach, zmniej-
szyć tempo wykonywania zadań oraz zastanowić się nad możliwościami po-
radzenia sobie z tym syndromem. Przykładowo Jedynak (1992; za: Wolicki 
2008, s. 42–43) proponuje nauczycielom, którym grozi wypalenie zawodo-
we: „unikanie rutyny, ustalenie realistycznych celów działania, poznawanie 
motywów swego działania, dbanie o samego siebie i swoich uczniów, ciągłe 
doskonalenie się, a także zwracanie uwagi na pozytywne aspekty swojego za-
wodu”. Bańka (2001; za: Wolicki 2008, s. 42–43) dodaje także „organizację 
pracy, zmianę stylu życia, muzykoterapię czy medytację”. Syndrom wypale-
nia zawodowego stał się poważnym problemem społecznym, gdyż obejmuje 
coraz szersze grupy zawodów. Zdefiniowanie istoty tego problemu staje się 
obecnie zadaniem dla psychologów, pedagogów oraz socjologów. Zjawisko to 
wymaga dokładnej analizy uwarunkowań, a także znalezienia środków, które 
mogłyby temu problemowi zapobiec (Wolicki 2008).
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METODA BADAŃ WŁASNYCH

1. PROBLEMATYKA BADAŃ WŁASNYCH

Wolontariusze to grupa społeczna silnie narażona na oddziaływanie czyn-
ników zewnętrznych związanych ze stresem, nadmiarem pracy, nadmiernym 
zaangażowaniem, odpowiedzialnością, pracą z klientem wymagającym oraz 
pracą z osobami potrzebującymi pomocy. Badania dotyczące stresu zawodo-
wego pokazują zależności dotyczące pracy w roli osoby pomagającej. Zawody 
społeczne i specyfika pracy związana z ciągłym kontaktem z drugim człowie-
kiem, jego problemami, sytuacjami, z którymi musi się zmagać, są dla innych 
stresujące, niekomfortowe, a w rezultacie mogą doprowadzić do wypalenia, 
skutkiem czego zazwyczaj jest rezygnacja z działań pomocowych. W literatu-
rze nie pojawia się temat dotyczący wypalenia zawodowego u wolontariuszy. 
Wskazana grupa, podobnie jak osoby pracujące w zawodach pomocowych, 
narażona jest na oddziaływanie różnorodnych stresorów. W roku 2013 prze-
prowadzono badania na grupie 104 wolontariuszy Klinik Psychiatrycznych 
(Barłóg i Stradomska 2015). Okazuje się, że jest to grupa szczególnie narażona 
na stres, jednakże istnieją pewnie czynniki, które pomagają wolontariuszom 
w adaptacji do pracy w placówkach psychiatrycznych. Doświadczanie stresu 
zawodowego przez wolontariuszy związane jest z zasobami indywidualnymi 
jednostki, jej samooceną i inteligencją emocjonalną. Wyniki badania pokazu-
ją, że wraz ze wzrostem zarówno samooceny, jak i inteligencji emocjonalnej 
spada poziom stresu zawodowego. Stres zawodowy wolontariuszy wiąże się 
również ze stażem pracy czy chęcią awansowania w wolontariacie. Klinika czy 
Szpital Psychiatryczny w Lublinie są jedynymi miejscami na Lubelszczyźnie, 
gdzie można zdobyć doświadczenie jako psycholog kliniczny. 

Okazuje się, że osoby o najdłuższym stażu pracy (powyżej trzech lat) 
cechują się istotnie wyższym poziomem stresu w porównaniu do osób  
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o najkrótszym stażu (poniżej pół roku pracy). Dodatkowo osoby pragnące 
pracować na stałe w tym zawodzie cechują się wyższym poczuciem stresu za-
wodowego w porównaniu do osób niepracujących docelowo w tym sektorze. 
Część z nich rezygnuje z wolontariatu, twierdząc, że praca okazuje się dla nich 
zbyt trudna i wymagająca (Barłóg i Stradomska 2015). Celem niniejszej pracy 
jest próba przeanalizowania tego, czy rezygnacja i negatywne emocje związane 
z pracą mogą dotyczyć również kwestii wypalenia zawodowego oraz trudności 
w kontrolowaniu emocji. 

Założono, że prowadzone badania pomogą w szerszym zrozumieniu aspek-
tów związanych z kontrolą emocji a wypaleniem zawodowym u wolontariuszy. 
Pomimo iż brakuje współczesnych badań w tym obszarze, należy przypusz-
czać, że wyniki uzyskane w tych badaniach pozwolą na poszerzenie wiedzy  
w danym temacie, a tym samym pozwolą odpowiedzieć na tak sformułowane 
pytania badawcze:

− Czy istnieje związek poziomu kontroli emocji z wypaleniem zawodo-
wym wolontariuszek placówek medycznych?

− Czy staż pracy różnicuje poziom wypalenia zawodowego?
− Czy staż pracy różnicuje poziom kontroli emocji?
− Jaką motywacją charakteryzują się wolontariuszki o wysokim poziomie 

wypalenia zawodowego? 

Hipotezy: 

H1: Istnieje związek pomiędzy ogólnym poziomem kontroli emocji a wypa-
leniem zawodowym, wraz ze wzrostem poczucia kontroli spada poziom  
wypalenia. Poniższe założenia są uszczegółowieniem, rozszerzeniem  
Hipotezy 1.  

− istnieje związek pomiędzy ogólnym poziomem kontroli emocji a po-
czuciem sukcesu, ogólny poziom kontroli emocji koreluje pozytywnie  
z poczuciem sukcesu, wraz ze wzrostem poziomu kontroli emocji wzra-
sta poczucie sukcesu;

− istnieje związek pomiędzy ogólnym poziomem kontroli emocji a deper-
sonalizacją, ogólny poziom kontroli emocji negatywnie koreluje z deper-
sonalizacją, wraz ze wzrostem poziomu kontroli emocji poziom deperso-
nalizacji maleje;

− istnieje związek pomiędzy ogólnym poziomem kontroli emocji a poczu-
ciem wyczerpania, ogólny poziom kontroli emocji negatywnie koreluje  
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z wyczerpaniem, wraz ze wzrostem poziomu kontroli emocji poziom 
poczucia wyczerpania maleje.

H2: Poziom kontroli gniewu koreluje z poziomem wypalenia zawodowego.

H3: Poziom kontroli depresji koreluje z poziomem wypalenia zawodowego.

H4: Poziom kontroli lęku koreluje z poziomem wypalenia zawodowego.

Hipotezy H2, H3 oraz H4 są kolejnymi nadrzędnymi hipotezami w pracy 
badawczej.

2. METODY BADAŃ WŁASNYCH

W celu uzyskania odpowiedzi na powyżej postawione pytania, w ni-
niejszej pracy wykorzystano: metryczkę, autorską ankietę, Kwestionariusz 
Wypalenia Zawodowego Maslach Burnout Inventory (MBI), Kwestionariusz 
Kontroli Emocji M. Watson i S. Greer CECS, Skalę w adaptacji Z. Juszczyń-
skiego oraz dwie autorskie metody projekcyjne „Klinika Psychiatryczna jako 
człowiek” i „Wolontariusz–Pacjent, co myśli, co czuje?”.

2. 1. Metryczka

Narzędzie składa się z ośmiu pozycji, które dotyczą podstawowych da-
nych, spersonalizowanych dla grupy wolontariuszy.

W metryczce znalazły się pytania o:

− wiek;
− płeć;
− miejsce zamieszkania;
− województwo pochodzenia;
− doświadczenie w pracy w placówce;
− kierunek studiów;
− docelowość pracy – czy praca na tym stanowisku jest pracą docelową;
− uczelnię wyższą.

2.2. Autorska ankieta

Narzędzie składa się z 10 itemów dotyczących najważniejszych kwestii 
w pracy wolontariusza w Klinice Psychiatrycznej oraz innych placówkach 
psychiatrycznych. 
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W tym autorskim narzędziu znalazły się pytania o: 

− motywację do pracy w wolontariacie oraz konkretnym programie 
pomocowym;

− zainteresowania;
− kontakt i komunikację z pacjentami chorymi psychicznie;
− doświadczenia zawodowe;
− emocje i nastawienie do wykonywanej pracy;
− obciążenie czasowe;
− sytuacje trudne związane z pracą na stanowisku osoby pomagającej, 

wspierającej;
− wiedzę na temat placówki;
− wiedzę na temat podstawowych zasad i obowiązków w Klinice Psychia-

trycznej, w tym znajomości BHP;
− oczekiwań zawodowo-rozwojowych dla wolontariusza;
− wiadomości odnośnie wolontariatu;
− wiadomości dotyczące miejsca pracy wolontariusza.

W aneksie pracy załączono formularz autorskiej ankiety.

2.3. Kwestionariusz wypalenia zawodowego  
Maslach Burnout Inventory (MBI)

Kwestionariusz jest metodą badającą zespół wypalenia zawodowego. Au-
torka definiuje zespół wypalenia jako „syndrom emocjonalnego wyczerpania, 
depersonalizacji i zredukowanego poczucia osobistych osiągnięć, który może 
zdarzać się wśród osób wykonujących pracę opartą o kontakty z innymi ludź-
mi” (Sęk 1996, s. 29). Kwestionariusz zawiera 22 stwierdzenia określające 
stan psychofizyczny organizmu związany z wykonywaną pracą. Są to pytania 
zamknięte, na które respondenci odpowiadają na sześciostopniowej skali. Test 
tworzą trzy podskale odpowiadające wyróżnionym przez Christinę Maslach 
wymiarom wypalenia zawodowego: 

− wyczerpaniu emocjonalnemu (EEX) – 9 stwierdzeń;
− depersonalizacji (DEP) – 5 stwierdzeń; 
− satysfakcji zawodowej – 8 stwierdzeń. 

Miara zagrożenia wypaleniem wynika z sumy odpowiedzi twierdzą-
cych w skali I i II oraz odpowiedzi przeczących w skali III (Fengler 2000). 
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Kwestionariusz jest polską adaptacją amerykańskiej metody stworzonej przez 
Christine Maslach (Sęk 1996). Przy adaptacji skali przygotowano cztery wer-
sje, następnie poproszono sędziów kompetentnych o porangowanie itemów 
według kryterium dobroci testu. Do podstawowych kryteriów należała: po-
prawność tłumaczenia oraz poprawność językowa. Pozycje, które otrzymały 
najwyższą sumę rang, włączono do skali końcowej. 

2.4. Kwestionariusz Kontroli Emocji M. Watson i S. Greer CECS.  
Skala w adaptacji Z. Juszczyńskiego

Autorami skali CECS są Maggie Watson i Steven Gree, skonstruowano 
ją w 1983 roku. CECS (Courtauld Emotional Control Scale) składa się z trzech 
podskal, z których każda zawiera siedem stwierdzeń dotyczących sposobu 
ujawniania gniewu, depresji i lęku. Służy do pomiaru subiektywnej kontroli 
gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych; jest przeznaczona do badania 
zdrowych i chorych osób dorosłych. Skala CECS to metoda samoopisowa. 
Zakres wyników każdej z trzech podskal wynosi od 7 do 28 punktów. Su-
mując wyniki wszystkich trzech podskal, ustalony zostaje wskaźnik kontroli 
emocji, oznaczający subiektywne przekonanie jednostki co do umiejętności 
kontrolowania swoich relacji w sytuacji doświadczania określonych emocji 
negatywnych. Badanie może być prowadzone indywidualnie lub grupowo. 
Badany określa częstotliwość występowania podanego sposobu wyrażania 
swoich emocji na skali czterostopniowej od „prawie nigdy” – 1 punkt do 

„prawie zawsze” – 4 punkty. Przeciętnie czas wypełniania skali nie przekracza 
10 minut. Opis narzędzia, jego własności psychometryczne, instrukcja bada-
nia i normy znajdują się w zbiorze Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii 
zdrowia Zygfryda Juczyńskiego.

2.5. Metoda projekcyjna „Klinika Psychiatryczna jako człowiek”

Spersonalizowany pomysł oraz inspiracja zaczerpnięta została z książki 
Maison D. (2010) Jakościowe metody badań marketingowych. Zastosowano 
tę metodę w oparciu o jakościowe badania dotyczące kwestii związanych  
z marketingiem. W tym przypadku osoba badana miała za zadanie przedstawić 

„Klinikę Psychiatryczną jako człowieka”. Jeśli osoby badane dopytywały o to, 
co może dodatkowo być opisane/przedstawione/narysowane w pracy, to prze-
prowadzająca badania jeszcze raz wyjaśniała i powtarzała instrukcję do meto-
dy projekcyjnej. Została przygotowana lista informacji, które mogły pomóc  
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w wykonywaniu zadania. Za każdym razem, gdy przeprowadzane było bada-
nie, lista dodatkowych elementów podawana była w identycznej kolejności.

Testy projekcyjne w istocie polegają na prezentacji osobie badanej róż-
nych, wieloznacznych bodźców. Uczestnik badania jest zazwyczaj zdawkowo 
informowany o sposobie wykonania zadania. Najczęściej instrukcje są proste  
i zrozumiałe. Testy projekcyjne opierają się o zasadę nadawania wieloznacz-
nym bodźcom testowym znaczenia, przez co osoby badane rzutują swoją oso-
bowość na innych ludzi (Grzegołowska-Klarkowska 2002). Badania społecz-
ne definiują projekcję jako odbiór zdarzeń i bodźców przez pryzmat własnych 
potrzeb, dążeń czy oczekiwań. Projekcja według Rebera (2002) jest procesem 
nieświadomej i subiektywnej tendencji do przypisywania osobistych przeko-
nań oraz wartości, a także innych procesów innym osobom. 

Skonkretyzowane zadanie do metody projekcyjnej brzmiało następująco: 
„Jeśli trudno Ci wykonać pracę, proszę dokładnie zastanów się, jaką może 

być osobą. Podana zostanie zaraz lista elementów charakteryzujących człowie-
ka, które mogą Ci pomóc w wykonaniu pracy”.

Dodatkowe informacje do metody projekcyjnej „Klinika jako człowiek”.

− wiek;
− płeć; 
− miejsce zamieszkania;
− wykształcenie; 
− plany na wakacje; 
− plany na przyszłość; 
− cele w życiu;
− wykonywany zawód;
− cechy charakteru;
− zainteresowania. 

Pojęcie metody projekcyjnej zostało wprowadzone w 1939 roku przez 
K.L. Franka podczas zebrania Towarzystwa Psychologicznego w Nowym Jor-
ku. Termin ten stał się jednak powszechnie stosowany dopiero w roku 1949 
dzięki wydaniu książki Franka. 

Według definicji z 1942 roku metody projekcyjne to zastosowanie wo-
bec danej osoby materiałów bodźcowych celem ujawnienia indywidualnych 
właściwości jego osobowości. Swobodne oraz nieświadome przypisywanie 
znaczeń zaprezentowanym treściom stwarza warunki sprzyjające określeniu 
psychicznego funkcjonowania badanej osoby. Samo pojęcie technik projek-
cyjnych odnosi się do każdej metody badania, która skupia się na projekcji 
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wykluczającej sztywne procedury postępowania. Zalicza się do nich między 
innymi: rysunek, zadania konstrukcyjne czy malowanie. W szerokim znacze-
niu termin ten oznacza uzyskiwanie informacji o innych poprzez pytanie za-
dane nie wprost. 

Podstawowymi elementami metod projekcyjnych są wieloznaczne, 
mało ustrukturyzowane i fragmentaryczne bodźce, które zmuszają jednostkę 
do działania twórczego, a także do ukazania przez nią swojego wnętrza, po-
budzając do wypowiedzenia się zgodnego z własnymi myślami i odczuciami. 
W wielu przypadkach pozwalają wyjaśnić zachowanie konkretnego człowieka.

Możliwe jest wyłącznie wykorzystanie metod ilościowych w badaniu 
wolontariuszy, jednak wartościowe kwestie można pozyskać poprzez wyko-
rzystanie metod projekcyjnych – takich, które nigdy wcześniej nie były wy-
korzystywane przez wolontariuszy czy inne osoby badane. Warto wspomnieć  
o tym, że wolontariusze także obawiają się tego, że będą oceniani w pejoratyw-
ny sposób. Skąd też w dalszej analizie warto dodać kolejne metody badawcze, 
które miałyby na celu przetestowanie aprobaty społecznej wśród zawodów 
pomocowych, np. Kwestionariuszem Aprobaty Społecznej. 

Dla wolontariuszy ważnym aspektem jest to, że chcą dokończyć swój staż 
lub wolontariat po to, aby w przyszłości móc udokumentować swoje doświad-
czenia zawodowe w placówkach psychiatrycznych. Niniejsze doświadczenie 
jest wartościowe ze względu na to, że doświadczenie kliniczne w naukach spo-
łecznych jest wartościowe, a nawet prestiżowe.

Schemat 1. Klinika Psychiatryczna jako człowiek

Źródło: autorski schemat.
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2.6. Metoda projekcyjna „Wolontariusz–Pacjent, co myśli, co czuje?”

Pomysł oraz inspiracja zaczerpnięta została z książki Dominiki Ma-
ison (2010) Jakościowe metody badań marketingowych. Metodę zastosowano  
w oparciu o jakościowe badania dotyczące kwestii związanych z marketingiem. 
Narzędzie to miało zobrazować relację wolontariuszki Kliniki Psychiatrycznej 
oraz pacjenta przebywającego w tej placówce. Badanie tą metodą polegało 
na przedstawieniu osobom badanym poniższego schematu: dwie podpisane 
postacie – pierwsza wolontariusz kliniki psychiatrycznej, druga pacjent kliniki 
psychiatrycznej. Na górze schematu, nad głowami postaci, zaprezentowane 
zostały elementy związane z techniką „bubble test”, zastosowano tu cztery 
formy wypowiedzi dotyczące relacji pomagającego i osoby, której się pomaga. 
W pierwszym komunikacie po lewej stronie znajduje się pytanie „co myśli?” 
w prostokątnym kształcie dymku przy obu postaciach, a po prawej stronie  
w okrągłym kształcie wyróżniamy komunikat „co mówi?”. Osoby badane 
mają do dyspozycji 24 kredki oraz długopisy i flamastry do pisania ewentual-
nego komunikatu. 

Schemat 2. Metoda projekcyjna „Wolontariusz–Pacjent, co myśli, co czuje?”

Źródło: autorski schemat.

Autorską metodą projekcyjną przebadano 120 osób badanych. Były to 
te same osoby, które uczestniczyły w całości badań. Do interpretacji meto-
dy projekcyjnej został wykorzystany Rysunkowy Test Twórczego Myślenia – 
Test for Crative Thinking – Drawing Production (TCT-DP) autorstwa Urban i 
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Jellen. Test ten może być stosowany wśród badanych w bardzo różnym wieku 
– dzieci, młodzieży, dorosłych (od 5 do 95 lat). Główne jego przeznaczenie to 
badania przesiewowe służące wykrywaniu z jednej strony, jednostek o dużych 
predyspozycjach twórczych, a z drugiej – osób, które powinny być podda-
wane szczególnie intensywnym oddziaływaniom treningowym, stymulującym 
rozwój zdolności i postaw twórczych. 

W swojej pracy wykorzystałam i dostosowałam do potrzeb swojej meto-
dy arkusz ocen Rysunkowego Testu Twórczego Myślenia TCT-DP. Wyko-
rzystane zostały następujące kryteria oceny rysunku:

1. Kontynuacje, która mogą polegać na: 
− przedłużeniu;
− powtórzeniu elementu, przynajmniej raz;
− wykorzystaniu danego elementu w taki sposób, by stał się częścią więk-

szej całości.

2. Nowe elementy, czyli:
− nowe elementy, które nie zostały wykorzystane na bazowym obrazku;
− tekst;
− rysunek;
− postać.

3. Perspektywa:
− przedstawienie linii horyzontu;
− budynków;
− tła.

4. Humor i emocje:
− pojawienie się mimiki w rysunkach;
− dostrzeżenie przejawów silnego zaangażowania autora rysunku;
− pojawienie się dowcipnych elementów;
− zaskakujący tytuł, którym autor z ironią zdystansował się do swojego 

dzieła.

5. Niekonwencjonalna manipulacja:
− nieschematyczne wykonanie pracy;
− niezastosowanie się do podstawowego arkusza.

6. Abstrakcyjność: 
− polega na symbolicznej wymowie rysunku bądź na wprowadzeniu do 

rysunku elementów surrealistycznych lub fikcyjnych.



60

ROZDZIAŁ 3

7. Niestereotypowość: 
− wykorzystanie elementów na arkuszu w sposób rzadko spotykany.

8. Szybkość: 
− zwrócenie uwagi na czas wykonania zadania (krótko – mniej niż 10 mi-

nut; długo – więcej niż 10 minut).

3. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY 

Grupę badawczą stanowiły osoby pełnoletnie: uczniowie szkół średnich 
oraz uczelni wyższych z województwa lubelskiego. Uczestnikami badania byli 
wolontariuszami Kliniki Psychiatrycznej działającymi w ramach wolontaria-
tu w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Lublinie. Zbadanych zostało  
214 osób, lecz do ostatecznej analizy zostało zakwalifikowanych 120 osób. 
Część osób badanych nie zgodziła się ostatecznie na wykorzystanie ich wy-
ników w pracy. Z końcowych analiz wyeliminowano także mężczyzn ze 
względów metodologicznych: stanowili bardzo małą grupę w porównaniu 
do kobiet (M=21). Kolejnym kryterium włączającym był brak zaburzeń psy-
chicznych występujących w przeszłości bądź obecnie. Na końcu wypełniania 
ankiet oraz podczas procesu rekrutacyjnego zadawane były pytania dotyczące 
stanu zdrowia, w tym o leczenie psychiatryczne. Część osób badanych, która 
była wolontariuszami, przyznała się do tego, że choruje psychicznie, a wolon-
tariat jest dla nich formą wsparcia i realizacji siebie. Głównymi chorobami 
psychicznymi u wolontariuszy, którzy mogą pracować, jest przebyta depresja, 
leczona choroba afektywna-dwubiegunowa czy schizofrenia. Wolontariusze 
z problemami natury psychicznej byli objęci innymi procedurami niż reszta 
osób angażujących się w działalność pomocową. Podlegali superwizji koor-
dynatorów programu oraz Członków Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu  
w Lublinie dla bezpieczeństwa podopiecznych w placówkach psychiatrycz-
nych oraz dla komfortu wolontariuszy.

Łącznie przebadano 120 kobiet – wolontariuszek Kliniki Psychiatrycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, działających w ramach wolontariac-
kiego Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Większość osób badanych pochodzi z dużych miast, powyżej 100 tys. 
mieszkańców (84 osoby badane – 70% grupy badawczej), 23 kobiety (19% 
grupy) pochodzi z miast powyżej 50 tys. mieszkańców, a 13 badanych pocho-
dzi ze wsi lub małej miejscowości (11% grupy badawczej). Dane przedstawio-
no na wykresie 1.
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Wykres 1. Rozkład wyników na pytanie dotyczące miejsce zamieszkania osób 
badanych

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Rozkład wieku osób badanych

Źródło: opracowanie własne.

Osoby badane są w wieku od 19 do 26 roku życia, w okresie wczesnej 
i średniej dorosłości, z czego zdecydowaną większość stanowią osoby poniżej 
24 roku życia.
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Wykres 3. Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie o województwo, z jakiego pochodzą 
uczestniczki badania

Źródło: opracowanie własne.

Dane przedstawione na wykresie 3 wskazują województwo, z jakiego po-
chodzą badane kobiety. Równo 100 uczestniczek badania pochodzi z woje-
wództwa lubelskiego (83% grupy badanej), natomiast pozostała część grupy 
jest przyjezdna (17%). Wśród tej grupy znalazły się osoby z województwa 
świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, a nawet 
zachodnio-pomorskiego. 

Wykres 4. Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie o kierunek studiów osób badanych

Źródło: opracowanie własne.
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Większość z uczestników badania to studenci psychologii (100 bada-
nych – 83%). Osoby te wybrały różne specjalizacje, np. specjalność kliniczną 
i neuropsychologię, psychologię społeczną, rodziny, wspierania jakości życia 
czy biznesową. Osoby badane są także przedstawicielami nauk medycznych 
(8 badanych – 7%), a zadeklarowane kierunki studiów to: medycyna, pielę-
gniarstwo, farmacja, fizjoterapia czy promocja zdrowia. Do innych kierun-
ków wskazanych przez respondentów należą takie dyscypliny, jak: politologia, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia, bezpieczeństwo wewnętrz-
ne czy socjologia (12 badanych – 10% grupy). Dane przedstawiono na wy-
kresie 4.

Wykres 5. Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie o uczelnię, na której studiują osoby 
badane

Źródło: opracowanie własne.

Aż 53% grupy stanowią studentki Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej (64 osoby badane), 35% – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
(42 osoby badane), a 12% – Uniwersytetu Medycznego (14 badanych). Dane 
przedstawiono na wykresie 5.
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Wykres 6. Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie o długość stażu w placówkach 
psychiatrycznych

Źródło: opracowanie własne.

Wolontariuszki mają różny staż praktyki w Klinice Psychiatrycznej, 
natomiast podzielono je na dwie równoliczne 60-osobowe grupy: mają-
ce do pół roku praktyki i powyżej tego okresu. Staż pracy osób badanych  
w placówkach psychiatrycznych był jedną z najważniejszych zmiennych, któ-
ra była analizowana w niniejszym badaniu. Staż pracy, czyli długość pracy  
w placówce psychiatrycznej, może determinować wiele elementów związanych  
z procesem wypalenia zawodowego. Postawiono hipotezy, że być może dłu-
gość praktyki wpływa na niektóre elementy funkcjonowania w placówce. 
Dane przedstawiono na wykresie 6.

4. CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI ORGANIZUJĄCEJ 
AKTYWIZACJĘ POPRZEZ WOLONTARIAT 

Osoby badane to wolontariusze pracujący w placówkach psychiatrycz-
nych. Zaangażowani są w pracę pomocową Stowarzyszenia Centrum Wo-
lontariatu w Lublinie. Jest to organizacja działająca od 1999 roku. Działania 
wspierające realizowane są od momentu powstania tej instytucji. Stowarzy-
szenie rocznie przyjmuje około 200–300 nowych wolontariuszy, a za pośred-
nictwem Centrum Wolontariatu służbę podjęło blisko 20 tysięcy osób. Insty-
tucja kompleksowo zajmuje się wolontariatem. Głównymi kierunkami prac 
i realizacji jest promocja działań pomocowych na rzecz osób potrzebujących, 
profilaktyka, inspirowanie środowiska lokalnego do podejmowania inicjatyw 
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na rzecz innych osób. Centrum Wolontariatu jest łącznikiem osób szukają-
cych możliwości pomocy innym z osobami, które jej potrzebują. Ponadto 
prowadzi własne programy wolontariackie, w których wolontariusze mogą 
angażować się w działania na rzecz osób chorych psychicznie, bezdomnych, 
chorych somatycznie dzieci i dorosłych, osieroconych dzieci, młodzieży z pa-
tologicznych dzielnic, więźniów, uchodźców i cudzoziemców. Duży nacisk 
kładziony jest na jakość zaangażowania wolontariuszy, dlatego też propono-
wane są zajęcia doszkalające, warsztaty specjalistyczne, wyjazdy szkoleniowe  
w celu systematycznego podnoszenia kompetencji i umiejętności. 

Program Wolontariat Klinika Psychiatryczna został założony po to, by 
towarzyszyć i pomagać psychicznie pacjentom podczas hospitalizacji. Do za-
dań wolontariuszy należy rozmowa psychologiczna, wsparcie psychologiczne, 
animacja czasu na zajęciach terapeutycznych, spędzanie czasu wolnego z pa-
cjentem, organizowanie szkoleń, warsztatów, a także zajęć dla zainteresowa-
nych osób z zakresu: terapii zajęciowej, arteterapii, choreoterapii, bajkoterapii, 
muzykoterapii czy innych form terapeutycznych, które są bardzo ważne dla 
pacjentów w czasie ich pobytu w placówce psychiatrycznej. Wolontariusze 
organizują różnego rodzaju akcje i wydarzenia społeczno-kulturalne, które 
angażują pacjentów w ich realizację. Poprzez to podopieczni czują się waż-
ni, potrzebni; wzmacniane jest u nich poczucie sprawczości oraz samooce-
na. Program w obecnej postaci działa od 2006 roku. Wolontariusze są głów-
nie studentami kierunków humanistycznych, społecznych lub medycznych,  
w szczególności można wyróżnić studentów lub absolwentów: psychologii, 
pedagogiki i medycyny. Do wolontariatu mogą być przyjmowane osoby, któ-
re są pełnoletnie z racji różnego rodzaju zagrożeń mogących pojawić się w Kli-
nice bądź Szpitalu Psychiatrycznym. Niebezpieczeństwo związane jest z tym, 
że pacjenci przyjmują leki, które często zaburzają ich racjonalne spostrzeganie 
rzeczywistości. Wolontariusze mają możliwość angażowania się w program 
pomocowy na mocy dwustronnej umowy podpisanej między Stowarzysze-
niem Centrum Wolontariatu w Lublinie a Dyrekcją Kliniki Psychiatrycznej. 

Wolontariusze działają przy Klinice Psychiatrycznej w Lublinie na  
ul. Głuskiej. Badania były realizowane od 2014 roku przy Szpitalu Neuropsy-
chiatrycznym w Lublinie na ul. Abramowickiej. Praca wolontariusza jest stre-
sująca, wymagająca, odpowiedzialna, wymaga odpowiedniego przygotowania 
i zaangażowania poznawczo-emocjonalnego. Część z wolontariuszy nie decy-
duje się na pozostanie w programie pomocowym ze względu na oczekiwania 
pacjentów, koordynatorów czy zarządu Stowarzyszenia. Przeciętny wolonta-
riusz pracuje w klinice psychiatrycznej dwie godziny zegarowe oraz spotyka 
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się raz w tygodniu z koordynatorami kliniki po to, by omówić sytuacje trudne 
mające w niej miejsce, podlega również superwizji. 

5. ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ

Badania zostały przeprowadzone w sposób anonimowy. Czas wykonania 
zestawu metod oscylował w granicach 30–45 minut. W badaniu brali udział 
wolontariusze Kliniki Psychiatrycznej działający w ramach Centrum Wolon-
tariatu w Lublinie. Badania były prowadzone od roku 2014. Wywiady z oso-
bami, które pracują w placówkach medycznych prowadzone są do tej pory, 
jednakże ze względu na zmiany organizacyjne i restrukturyzację wolontariatu 
i działań opisane w niniejszej publikacji są wybrane aspekty. Wszystkie osoby 
badane otrzymały jeden arkusz kwestionariuszy oraz instrukcję, która pozwo-
liła im zrozumieć sposób wykonywania zadania. 

Osoby badane zostały poinformowane:
−	 kto jest inicjatorem i osobą przeprowadzającą badania oraz kto ponosi za 

nie odpowiedzialność;
−	 jaki jest cel przeprowadzanego badania;
−	 o zapewnionej anonimowości osób uczestniczących w badaniach;
−	 w jaki sposób respondenci mogą znaleźć informacje na temat general-

nych wyników badań (pozostawienie na dodatkowym arkuszu adresu 
e-mail).

Na początku osoby badane wypełniały standaryzowane metody badaw-
cze w postaci kwestionariuszy, następnie przechodzono do kolejnego etapu 
badań, który związany był z wykonaniem metod projekcyjnych. Do tego 
celu udostępniono badanym przybory do rysowania, kartki i inne niezbędne 
przedmioty. Osoba przeprowadzająca badania przez cały czas wykonywania 
zadania przez badanych była obecna w tym samym pomieszczeniu. Respon-
denci mogli zadawać pytania, jeśli dana kwestia związana z wykonywanym 
zadaniem nie była klarowna. 
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ANALIZA WYNIKÓW 
BADAŃ WŁASNYCH

1. WERYFIKACJA HIPOTEZ

W celu weryfikacji hipotez zastosowano nieparametryczną korelację rho-
-Spearmana, ponieważ rozkład wyników istotnie odbiegał od normalnego. 
Wszystkie cztery hipotezy potwierdziły się. 

Ogólny poziom kontroli emocji koreluje negatywnie z poziomem wy-
czerpania emocjonalnego (rs= -0,572; p<0,001) oraz z poziomem deperso-
nalizacji (rs = -0,487; p<0,001). Ogólny poziom kontroli emocji koreluje 
pozytywnie z poczuciem osiągnięć (rs= 0,733; p<0,001). Zatem im wyższy 
jest poziom odczuwanej subiektywnie kontroli emocji, tym większe poczu-
cie osiągnięć zawodowych oraz niższe poczucie wyczerpania emocjonalnego 
oraz depersonalizacji. Tabela 4 przedstawia zależność między poszczególnymi 
aspektami wypalenia zawodowego a poziomem kontroli emocji

Tabela 4. Zależność poszczególnych aspektów wypalenia zawodowego a poziom kon-
troli emocji

Wyczerpanie emocjonalne Depersonalizacja Poczucie osiągnięć

rs -0,572 -0,487 0,733

P 0,001 0,001 0,001

Źródło: opracowanie własne.

Dane zaprezentowane w tabeli 5 wskazują, że poziom kontroli gniewu 
koreluje negatywnie z poziomem wyczerpania emocjonalnego (rs= -0,529; 
p<0,001) oraz poziomem depersonalizacji (rs= - 0,490; p<0,001). Natomiast 
pozytywnie koreluje z poziomem poczucia osiągnięć (rs= 0,706; p<0,001), 
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zatem im wyższy poziom kontroli gniewu, tym wyższe poczucie osiągnięć 
zawodowych. 

Tabela 5. Zależność poszczególnych aspektów wypalenia zawodowego a poziom kon-
troli gniewu

Wyczerpanie emocjonalne Depersonalizacja Poczucie osiągnięć

rs -0,529 -0,490 0,706

P 0,001 0,001 0,001

Źródło: opracowanie własne.

Poziom kontroli depresji koreluje negatywnie z poziomem wyczerpa-
nia emocjonalnego (rs= -0,552; p<0,001) oraz poziomem depersonalizacji  
(rs= -0,493; p<0,001). Natomiast pozytywnie koreluje z poziomem poczucia 
osiągnięć (rs= 0,746; p<0,001). Wraz ze wzrostem kontroli depresji zmniejsza-
ją się negatywne konsekwencje wypalenia zawodowego w postaci wyczerpania 
emocjonalnego i obserwowanych zachowań o charakterze depersonalizacji, 
wzrasta również poczucie osiągnięć zawodowych. 

Tabela 6. Zależność poszczególnych aspektów wypalenia zawodowego a poziom kon-
troli depresji

Wyczerpanie emocjonalne Depersonalizacja Poczucie osiągnięć

rs -0,552 -0,493 0,746

P 0,001 0,001 0,001

Źródło: opracowanie własne.

Kontrola lęku koreluje negatywnie z poziomem wyczerpania emocjo-
nalnego (rs= -0,544; p<0,001) oraz poziomem depersonalizacji (rs= -0,428; 
p<0,001). Natomiast pozytywnie koreluje z poziomem poczucia osiągnięć  
(rs = 0,692; p<0,001). Kontrola lęku wiąże się zatem ze wzrostem poczucia za-
wodowych osiągnięć oraz z obniżeniem poczucia negatywnych konsekwencji 
wypalenia: wyczerpania emocjonalnego oraz poczucia osiągnięć. 
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Tabela 7. Zależność poszczególnych aspektów wypalenia zawodowego z poziom kontroli lęku

Wyczerpanie emocjonalne Depersonalizacja Poczucie osiągnięć

rs -0,544 -0,428 0,692

P 0,001 0,001 0,001

Źródło: opracowanie własne.

2. Porównanie wolontariuszy ze względu  
na staż pracy w placówce psychiatrycznej

Następnie porównano grupę wolontariuszy pracujących poniżej pół 
roku z grupą wolontariuszy bardziej doświadczonych, pracujących powyżej 
tego okresu. Analizy dokonano posługując się testem T-studenta. Okazu-
je się, że doświadczenie zawodowe ma wpływ na każdą z badanych zmien-
nych (p<0,001). Osoby o mniejszym stażu cechują się wyższym poczuciem 
wyczerpania emocjonalnego (t(118)= 8,129; p<0,001) oraz depersonalizacji  
(t(118)= 6,679; p<0,001). Natomiast w mniejszym stopniu odczuwają poczucie 
osiągnięć (t(118)= -13,25; p<0,001) oraz na niższym poziomie kontrolują emo-
cje (t(118)= -25,06; p<0,001), w tym: gniew (t(118)= -21,77; p<0,001), depresję 
(t(118)= -16,21; p<0,001) i lęk (t(118)= -15,56; p<0,001). Szczegółowe wyniki 
przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Poziom nasilenia poszczególnych zmiennych w grupie wolontariuszy o sta-
żu półrocznych i większym

Pół roku Powyżej pół roku t(118) p

Wyczerpanie 25,4 19,23 8,129 <0,001

Depersonalizacja 15,4 11,65 6,679 <0,001

Poczucie osiągnięć 19,44 28,52 -13,25 <0,001

Kontrola gniewu 15,62 24,07 -21,77 <0,001

Kontrola depresji 15,77 23,4 -16,21 <0,001

Kontrola lęku 17,07 24,48 -15,56 <0,001

Ogólna kontrola 48,45 71,95 -25,06 <0,001

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli, istnieją różnice w kontrolowaniu emocji 
i poczuciu wypalenia zawodowego w grupie wolontariuszy o różnym stażu 
pracy wolontariackiej. 
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2.1. Poziom nasilenia poszczególnych zmiennych wypalenia zawodowe-
go i kontroli emocji u wolontariuszy z uwzględnieniem wieku 

Następnie porównano nasilenie zmiennych w różnych grupach wieko-
wych, co obrazuje tabela 9.

Tabela 9. Poziom nasilenia poszczególnych zmiennych w różnych grupach wiekowych

19–22 22–24 <24 H(2) P

Wyczerpanie 25,03 19,02 24,46 41,62 <0,001

Depersonalizacja 14,98 12,15 13,08 16,92 <0,001

Poczucie osiągnięć 19,96 27,42 26,62 49,56 <0,001

Kontrola gniewu 16,39 23,4 19,69 53,59 <0,001

Kontrola depresji 16,67 22,72 18,92 46,28 <0,001

Kontrola lęku 17,57 24,04 20,77 54,32 <0,001

Ogólna kontrola 50,63 70,15 59,38 51 <0,001

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli, istnieją różnice w kontrolowaniu emocji  
i poczuciu wypalenia zawodowego w grupie wolontariuszy w różnych grupach 
wiekowych. 

2.2. Poziom nasilenia poszczególnych zmiennych wypalenia  
zawodowego oraz kontroli emocji z uwzględnieniem uczelni wyższej

Podobnie przeanalizowano poziom nasilenia zmiennych wśród studen-
tek różnych uczelni. Wyniki przeprowadzonych analiz znajdują się w tabeli 10.

Tabela 10. Poziom nasilenia poszczególnych zmiennych u studentek różnych uczelni

UMCS KUL UM H(2) P

Wyczerpanie 22,92 21,79 21,14 1,022* 0,363

Depersonalizacja 13,25 13,95 13,5 1,2 0,548

Poczucie osiągnięć 23,28 23,6 28,29 4,523* 0,01

Kontrola gniewu 19,42 19,88 21,64 2,4 0,299

Kontrola depresji 18,95 20 21,21 3,29 0,193

Kontrola lęku 20,06 21,98 20,43 4,42 0,110

Ogólna kontrola 58,44 61,86 63,29 2,1 0,346

* Test Anova F(2,117)

Źródło: opracowanie własne.
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Okazuje się, że studentki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie cechu-
ją się najwyższym poziomem poczucia osiągnięć zawodowych (F(2,117)=4,523; 
p=0,01).

Analizie poddano również związek ankiety 1 z poziomem kontroli emocji 
oraz z poziomem wypalenia zawodowego. Wyniki ankiety 1 korelują pozytyw-
nie z poczuciem wyczerpania emocjonalnego (rs =0,2; p=0,028), natomiast 
negatywnie z poczuciem osiągnięć (rs = -0,267; p=0,003), kontrolą gniewu 
(rs = -0,355; p=<0,001), depresji (rs = -0,270; p=0,003), lęku (rs = -0,317; 
p<0,001) i emocji (rs = -0,305; p=0,001).

Tabela 11. Zależność wyników ankiety 1 z poziomem poszczególnych zmiennych

rs P

Wyczerpanie 0,2 0,028

Depersonalizacja 0,142 0,121

Poczucie osiągnięć -0,267 0,003

Kontrola gniewu -0,355 <0,001

Kontrola depresji -0,270 0,003

Kontrola lęku -0,317 <0,001

Ogólna kontrola -0,305 0,001

Źródło: opracowanie własne.

2.3. Zależności pomiędzy autorskimi narzędziami badawczymi  
a poziomem poszczególnych zmiennych

Wyniki ankiety 4 korelują pozytywnie z wyczerpaniem emocjonalnym 
(rs =0,245;p=0,007) i depersonalizacją (rs =0,207; p=0,023), ujemnie z suk-
cesami (rs=0,222; p=0,015), kontrolą gniewu (rs = -0,247; p=0,007), depre-
sji (rho=0,234; p=0,01), lęku (rs = -0,187; p=0,041) i emocji (rs = -0,231; 
p=0,01).

Tabela 12.  Zależność wyników ankiety 4 z poziomem poszczególnych zmiennych

rs P

Wyczerpanie 0,245 0,007

Depersonalizacja 0,207 0,023

Poczucie osiągnięć -0,222 0,015

Kontrola gniewu -0,247 0,007

Kontrola depresji -0,234 0,01
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Kontrola lęku -0,187 0,041

Ogólna kontrola -0,231 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie o stres podczas pierwszego kontaktu z pacjentami w klini-
ce psychiatrycznej badani istotnie najczęściej odpowiadają „tak” lub „zde-
cydowanie tak”, natomiast najrzadziej twierdzą, że nie odczuwali stresu  
(χ2

(4, n=120)=23,250; p<0,001). 

Tabela 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie o stres podczas pierwszego kontaktu  
z klientami

N %

Zdecydowanie nie 6 5

Nie 27 22,5

Nie wiem 19 15,8

Tak 34 28,3

Zdecydowanie tak 34 28,3

Źródło: opracowanie własne.

Badani na pytanie o obciążenie związane z problemami pacjentów istot-
nie najczęściej odpowiadają „tak” lub „zdecydowanie tak” (χ2

(4, n=120)=59,417; 
p<0,001), co oznacza, że odczuwają trudności związane z bezpośrednim kon-
taktem z pacjentami z kliniki psychiatrycznej.

Tabela 14. Rozkład odpowiedzi na stwierdzenie: „Kiedy zaczęłam pracować w pla-
cówce psychiatrycznej, czułam się obciążona pracą, problemami pacjentów, moimi 
emocjami itp.”

N %

Zdecydowanie nie 4 3,3

Nie 16 13,3

Nie wiem 12 10

Tak 47 39,2

Zdecydowanie tak 41 34,2

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie o zjawisko wypalenia zawodowego w placówkach psy-
chiatrycznych wolontariuszki równie często odpowiadają „tak”, jak i „nie”  
(χ2

(1, n=120)=0,533; p=0,465).
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Tabela 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz, że w placówkach psychia-
trycznych możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem wypalenia zawodowego?”

N %

Tak 64 53,3

Nie 56 46,7

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie o stopień trudności kontroli emocji uczestniczki badania od-
powiadają z podobną częstotliwością, że możliwa jest trudność w kontrolowa-
niu emocji albo że przychodzi im to z łatwością (χ2

(1, n=120)=0,133; p=0,715).

Tabela 16. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz, że w placówkach psychia-
trycznych trudno jest kontrolować swoje emocje?”

N %

Trudno kontrolować emocje 62 51,7

Łatwo kontrolować emocje 58 48,3

Źródło: opracowanie własne.

Badani najczęściej podejmują wolontariat, by bezpośrednio obserwować 
trudne przypadki zachorowań, jednakże różnica ta nie jest istotna statystycz-
nie (χ2

(4, n=120)=6,083; p=0,193).

Tabela 17. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czego oczekujesz/oczekiwałaś, będąc wo-
lontariuszem Kliniki Psychiatrycznej? Czego chcesz/chciałaś się nauczyć?”

N %

Doświadczenie zawodowe 25 20,8

Poznać trudne przypadki 34 28,3

Zdobyć doświadczenie życiowe  
(jak się zachowywać w problematycznych sytuacjach)

22 18,3

Poznać specyfikę placówki 19 15,8

Zdobyć umiejętności interpersonalne 20 16,7

Źródło: opracowanie własne.

Podobnej liczbie badanych towarzyszą emocje pozytywne, co nega-
tywne dotyczące kontaktu z osobami chorymi psychicznie (χ2

(1, n=120)=0,533; 
p=0,465).
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Tabela 18. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Jakie emocje towarzyszą/towarzyszyły  
Ci w pracy z osobami chorymi psychicznie?”

N %

Emocje pozytywne 64 53,3

Emocje negatywne 56 46,7

Źródło: opracowanie własne.

Badani pytani o to, czym jest dla nich wolontariat istotnie najczęściej 
odpowiadają, że formą realizacji siebie poprzez pomoc innym. Najmniejsza 
liczba badanych bierze pod uwagę realizację zawodową (χ2

(2, n=120)=6,050; 
p=0,049).

Tabela 19. Rozkład odpowiedzi badanych na pytanie „Czym jest dla mnie wolontariat?”

N %

Zdobycie doświadczenia 40 33,3

Realizacja poprzez pomoc innym 51 42,5

Realizacja zawodowa 29 24,2

Źródło: opracowanie własne.

Istotnie najmniej badanych uważa, że odbywanie wolontariatu w klinice 
to możliwość realizacji siebie, najczęściej jest to po prostu miejsce praktyk  
(χ2

(3, n=120)=9,267; p=0,026).

Tabela 20. Rozkład odpowiedzi badanych na pytanie „Czym jest dla mnie Klinika 
Psychiatryczna?”

N %

Miejsce realizacji siebie 17 14,2

Potrzebujący ludzie 33 27,5

Ciekawość 30 25

Miejsce praktyk 40 33,3

Źródło: opracowanie własne.

Następnie analizie poddano powody, dla których osoby badane zdecy-
dowały się na podjęcie wolontariatu. Tabele poniżej przedstawiają częstość 
ustosunkowania się kobiet do poszczególnych wariantów odpowiedzi. 
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Dlaczego zostałam wolontariuszką w placówce psychiatrycznej?

a) aby uzyskać gratyfikację w postaci zaświadczenia (umowa 
wolontariatu).

Istotnie częściej badani odpowiadali tak, przyznając, że zgłaszają się, aby 
uzyskać gratyfikację w postaci zaświadczenia (χ2

(4, n=120)=103,583; p<0,001).

Tabela 21. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu a py-
tania 1

N %

Zdecydowanie nie 11 9,2

Nie 10 8,3

Nie wiem 11 9,2

Tak 68 56,7

Zdecydowanie tak 20 16,7

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej osób preferowało odpowiedź „tak” (68 badanych) na pytanie 
dotyczące gratyfikacji w postaci zaświadczenia (umowa wolontariatu). Praw-
dopodobnie jest to dla nich bardzo ważna kwestia, która motywuje ich do 
podjęcia działalności wolontaryjnej. 

b) aby zdobyć doświadczenie w zawodzie

W przypadku drugiego wariantu odpowiedzi istotnie największa liczba 
badanych zapisuje się na wolontariat, aby zdobyć doświadczenie w zawodzie 
(χ2

(4,n=120)=121,417; p<0,001).

Tabela 22. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu b py-
tania 1

N %

Zdecydowanie nie 4 3,3

Nie 2 1,7

Nie wiem 9 7,5

Tak 62 51,7

Zdecydowanie tak 43 35,8

Źródło: opracowanie własne.
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Najwięcej osób preferowało odpowiedź „tak” (62 badanych) na pytanie 
odnoszące się do możliwości zdobycia doświadczenia w zawodzie, aspekcie 
klinicznym bądź w pracy z osobami chorymi psychicznie. Prawdopodobnie 
placówka psychiatryczna umożliwia wolontariuszom zdobycie interesują-
cych dla nich doświadczeń, a także pozwala nauczyć się rzeczy, których nie są  
w stanie poznać i skonfrontować się z nimi w innym miejscu.

c) aby pracować z osobami chorymi psychicznie

W przypadku trzeciego wariantu odpowiedzi istotnie największa część 
wolontariuszy przyznaje, że zapisała się na praktyki w klinice, bo chciała pra-
cować z osobami chorymi psychicznie (χ2

(4, n=120)=105,750; p<0,001).

Tabela 23. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu  
c pytania 1

N %

Zdecydowanie nie 4 3,3

Nie 4 3,3

Nie wiem 12 10

Tak 39 32,5

Zdecydowanie tak 61 50,8

Źródło: opracowanie własne.

Wolontariusze na pytanie dotyczące chęci pracy z osobami chorymi psy-
chicznie najczęściej odpowiadają „zdecydowanie tak” (61 osób badanych). 
Prawdopodobnie jest to dla nich ważny powód do podjęcia pracy właśnie  
w miejscu, w którym będą mogli towarzyszyć osobom chorym psychicznie.

d) to forma mojej własnej terapii i radzenia sobie z własnymi problemami

Mała liczba wolontariuszy traktuje wolontariat jako własną terapię  
(χ2

(4, n=120)=16,000; p=0,003).

Tabela 24. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu d py-
tania 1

N %

Zdecydowanie nie 31 25,8

Nie 21 17,5

Nie wiem 34 28,3

Tak 25 20,8
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Zdecydowanie tak 9 7,5

Źródło: opracowanie własne.

Większość osób badanych nie traktuje partycypacji w Stowarzyszeniu 
Centrum Wolontariatu jako okazji do własnej terapii oraz próby radzenia so-
bie z własnymi problemami psychicznymi. Osoby badane preferowały odpo-
wiedź „zdecydowanie nie”, co stanowiło niemal 26% wszystkich odpowiedzi.

e) aby odbyć praktyki zawodowe

Najwięcej wolontariuszek uważa, że uczestniczy w wolontariacie po to, 
aby odbyć obligatoryjne praktyki zawodowe (χ2

(4, n=120)=9,833; p=0,043).

Tabela 25. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu e py-
tania 1

N %

Zdecydowanie nie 15 12,5

Nie 23 19,2

Nie wiem 21 17,5

Tak 25 20,8

Zdecydowanie tak 36 30

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie dotyczące praktyk zawodowych wiele wolontariuszek od-
powiada, że podjęcie wolontariatu umotywowane jest tym, aby zrealizować 
obligatoryjne praktyki zawodowe, dzięki którym możliwe będzie zaliczenie 
semestru bądź przedmiotu na studiach (36 osób badanych).

f) aby spełnić swoje marzenie

W przypadku szóstego wariantu odpowiedzi, najwięcej wolontariuszek 
deklarowało, że zgłosiło się do wolontariatu w placówce psychiatrycznej po to, 
by zrealizować swoje marzenie (χ2

(4, n=120)=11,333; p=0,023).

Tabela 26. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu  
f pytania 1

N %

Zdecydowanie nie 21 17,5

Nie 18 15
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Nie wiem 17 14,2

Tak 37 30,8

Zdecydowanie tak 27 22,5

Źródło: opracowanie własne.

Osoby badane na pytanie dotyczące kwestii podjęcia wolontariatu oraz 
spełnienia swojego marzenia najczęściej odpowiadają „tak” (37 osób). Praw-
dopodobnie wolontariusze chcieli pracować w miejscu, w którym mogą się 
realizować, a także pomagać innym ludziom, a niektóre z tych komponentów 
stały się jednocześnie marzeniem osobistym bądź zawodowym.

g) aby popracować w ciekawym miejscu
Istotnie najwięcej kobiet chciało popracować w ciekawym miejscu  

(χ2
(4, n=120)=12,917; p=0,012).

Tabela 27. Zróżnicowanie ustosunkowania osób badanych wobec wariantu  
g pytania 1

N %

Zdecydowanie nie 15 12,5

Nie 16 13,3

Nie wiem 23 19,2

Tak 34 28,3

Zdecydowanie tak 32 26,7

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie dotyczące pracy w ciekawym miejscu osoby badane preferu-
ją odpowiedź „tak” (28,3% odpowiedzi). Prawdopodobnie kobiety uważają,  
że placówki psychiatryczne są miejscem, gdzie wiele może się wydarzyć ze 
względu na to, że praca z osobami chorymi psychicznie często jest nieprze-
widywalna. Związane to może być z nietypowymi, trudnymi zachowaniami, 
przyjmowaniem farmakoterapii przez pacjentów czy prowadzeniem terapii 
zajęciowej bądź badań psychologicznych itp. 

h) aby w przyszłości być profesjonalnym pracownikiem

W przypadku ósmego wariantu odpowiedzi, najmniejsza liczba badanych 
odpowiedziała „nie” lub „zdecydowanie nie” (χ2

(4, n=120)=36,917; p<0,001).
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Tabela 28. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu h py-
tania 1

N %

Zdecydowanie nie 2 1,7

Nie 17 14,2

Nie wiem 33 27,5

Tak 28 23,3

Zdecydowanie tak 40 33,3

Źródło: opracowanie własne.

Większość z badanych osób dzięki wolontariatowi chce zdobyć doświad-
czenie i pewne umiejętności, by w przyszłości być profesjonalnym pracowni-
kiem, np. psychologiem, lekarzem, pielęgniarką itp. Najczęstszą preferowa-
ną odpowiedzią jest „zdecydowanie tak”, na którą zdecydowało się 33,3% 
ankietowanych. 

i) aby rozwijać swoje zainteresowania

Jak wykazują wyniki, zdecydowanie najwięcej wolontariuszek chciało 
przez wolontariat rozwijać swoje zainteresowania (χ2

(4, n=120)=68,667; p<0,001).

Tabela 29. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu i py-
tania 1

N %

Zdecydowanie nie 6 5

Nie 8 6,7

Nie wiem 14 11,7

Tak 46 38,3

Zdecydowanie tak 46 38,3

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie największa liczba osób badanych poprzez partycypację 
w programie wolontariackim chciała rozwijać swoje zainteresowania i pasje 
związane z pomocą psychologiczną, psychoterapią czy pracą kliniczną.
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j) podjęłam to wyzwanie z ciekawości

W przypadku dziewiątego wariantu zakładającego podjęcie wolontariatu 
z ciekawości najwięcej kobiet odpowiedziało „nie”, natomiast najmniej wska-
zań dotyczyło odpowiedzi „zdecydowanie nie” (χ2

(4, n=120)=15,833; p=0,003).

Tabela 30. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu j py-
tania 1

N %

Zdecydowanie nie 13 10,8

Nie 37 30,8

Nie wiem 19 15,8

Tak 31 25,8

Zdecydowanie tak 20 16,7

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedzi na pytanie dotyczące podjęcia wolontariatu w klinice psy-
chiatrycznej ze względu na ciekawość są podzielone. Najwięcej kobiet uznało, 
że nie zdecydowało się na działania pomocowe ze względu na swoją ciekawość, 
a najmniej preferowaną możliwością stała się odpowiedź „zdecydowanie nie”.

k) chciałam skonfrontować filmy np. Lot nad kukułczym gniaz-
dem reż. Miloša Formana, Milczenie owiec reż. Jonathana Demme’a itp.  
z rzeczywistością

Żadna z możliwych odpowiedzi na ten wariant nie wyróżnia się często-
ścią wskazań (χ2

(4, n=120)=2,250; p=0,690).

Tabela 31. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu k py-
tania 1

N %

Zdecydowanie nie 19 15,8

Nie 28 23,3

Nie wiem 22 18,3

Tak 27 22,5

Zdecydowanie tak 24 20

Źródło: opracowanie własne.
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Kiedy pracuję/pracowałam w placówce psychiatrycznej, najtrudniejsza 
dla mnie jest/ była:

a) nieprzewidywalność pacjentów

Wolontariuszki uważają, że nieprzewidywalność pacjentów była dla nich 
bardzo dużym obciążeniem, na zadane pytanie najczęściej odpowiadały „tak” 
lub „zdecydowanie tak” (χ2

(4, n=120)=38,333; p<0,001).

Tabela 32. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu a py-
tania 2

N %

Zdecydowanie nie 10 8,3

Nie 19 15,8

Nie wiem 11 9,2

Tak 43 35,8

Zdecydowanie tak 37 30,8

Źródło: opracowanie własne.

Nieprzewidywalność zachowań pacjentów w klinice psychiatrycznej była 
dla osób zajmujących się pomaganiem dużym obciążeniem emocjonalnym. 

b) choroby pacjentów

Osoby badane na pytanie dotyczące chorób pacjentów najczęściej od-
powiadały „tak”, a tylko kilka osób nie było w stanie skonkretyzować swojej 
odpowiedzi – zaznaczało „nie wiem” (χ2

(4, n=120)=17,000; p=0,002).

Tabela 33. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu b py-
tania 2

N %

Zdecydowanie nie 22 18,3

Nie 25 20,8

Nie wiem 9 7,5

Tak 37 30,8

Zdecydowanie tak 27 22,5

Źródło: opracowanie własne.

Choroby psychiczne pacjentów były dla osób badanych dużym obciąże-
niem. Wolontariuszki preferowały odpowiedzi „tak” oraz „zdecydowanie tak”, 
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co może świadczyć o znaczeniu chorób i następstw z nimi związanych w pracy 
wolontaryjnej.

c) moja reakcja na sytuacje trudne

Dla osób badanych pracujących w klinice psychiatrycznej kwestia zwią-
zana z subiektywnymi reakcjami na sytuacje trudne była znacząca w związku 
z tym, kobiety zaznaczały odpowiedź „tak” i „zdecydowanie tak” istotnie naj-
częściej (χ2

(4, n=120)=24,833; p<0,001).

Tabela 34. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu c py-
tania 2

N %

Zdecydowanie nie 19 15,8

Nie 17 14,2

Nie wiem 11 9,2

Tak 41 34,2

Zdecydowanie tak 32 26,7

Źródło: opracowanie własne.

Prawdopodobnie dużym utrudnieniem w pracy wolontariackiej dla osób 
badanych było ich własne zachowanie oraz reakcje na nieprzewidywalne sytu-
acje. Kobiety preferowały odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „tak”. Nato-
miast najmniej z nich wybierało możliwość „nie wiem”.

d) brak wiary w siebie i w możliwości, że sobie poradzę

Osoby badane na pytanie dotyczące braku wiary w siebie i swoje możli-
wości najczęściej odpowiadały „nie”, jednak częstość wskazań nie jest istotna 
statystycznie (χ2

(4, n=120)=6,583; p=0,160).

Tabela 35. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu d py-
tania 2

N %

Zdecydowanie nie 20 16,7

Nie 35 29,2

Nie wiem 23 19,2

Tak 20 16,7

Zdecydowanie tak 22 18,3

Źródło: opracowanie własne.
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e) ilość pracy

Osoby badane zdecydowanie najrzadziej wybierały odpowiedź „tak”  
i „zdecydowanie tak” (χ2

(4, n=120)=35,167; p<0,001).

Tabela 36. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu e py-
tania 2

N %

Zdecydowanie nie 39 32,5

Nie 40 33,3

Nie wiem 11 9,2

Tak 19 15,8

Zdecydowanie tak 11 9,2

Źródło: opracowanie własne.

Prawdopodobnie spostrzeganie ilości pracy pełnionej przez wolontariu-
sza kliniki psychiatrycznej nie jest zbyt duże, stąd odpowiedzi, że ilość wyko-
nanej przez osobę pracy nie była determinującym utrudnieniem.

f) skomplikowane i trudne do wykonania zadania

Wolontariusze zdecydowanie najrzadziej wybierali odpowiedzi „tak”  
i „zdecydowanie tak” (χ2

(4, n=120)=36,333; p<0,001).

Tabela 37. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu f py-
tania 2

N %

Zdecydowanie nie 38 31,7

Nie 39 32,5

Nie wiem 25 20,8

Tak 9 7,5

Zdecydowanie tak 9 7,5

Źródło: opracowanie własne.

Prawdopodobnie skomplikowanie i trudne do wykonania zadania nie 
były determinującym wskaźnikiem decydującym o partycypacji w wolonta-
riacie w klinice psychiatrycznej.
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g) zaangażowanie czasowe w ramach uczestniczenia w wolontariacie

Najwięcej wolontariuszy na zadane pytanie wskazało odpowiedź „nie” 
oraz „zdecydowanie nie” (χ2

(4, n=120)=9,083; p<0,059).

Tabela 38. Zróżnicowanie ustosunkowania się osób badanych wobec wariantu g py-
tania 2

N %

Zdecydowanie nie 30 25

Nie 33 27,5

Nie wiem 23 19,2

Tak 18 15

Zdecydowanie tak 16 13,3

Źródło: opracowanie własne.

Prawdopodobnie zaangażowanie czasowe nie było dla osób badanych 
poważnym problemem, przez który nie byliby w stanie poprawnie funkcjo-
nować jako wolontariusze kliniki psychiatrycznej.

Czy uważasz, że w placówkach psychiatrycznych możemy mieć do czynie-
nia ze zjawiskiem wypalenia zawodowego? Dlaczego tak/nie?

Doświadczenie zawodowe a postrzeganie możliwości wypalenia zawodo-
wego wśród pracowników kliniki.

Tabela 39. Zróżnicowanie odpowiedzi osób badanych na pytanie o możliwość wypa-
lenia zawodowego (z uwzględnieniem stażu pracy)

TAK NIE

Mniej niż pół roku pracy 18 42

Więcej niż pół roku pracy 46 14

Źródło: opracowanie własne.

Osoby pracujące dłużej w wolontariacie istotnie częściej postrzegają pracę 
w klinice jako możliwie wypalającą zawodowo (L χ2 (1; N=120)=27,33; p<0,001). 
Wolontariusze z większym stażem pracy wśród pacjentów psychiatrycznych 
często mówią o przeciążeniu, braku kompetencji i umiejętności, które są 
niezbędne w pracy z osobami chorymi psychicznie. Uważają, że udało im 
się uzyskać nową wiedzę i umiejętności do pracy z pacjentami z trudnościa-
mi natury psychicznej, jednakże nie chcą bądź nie są w stanie angażować się  
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w wykonywanie takiej pracy w przyszłości. Niektórzy z nich wspominają, że 
jest to dla nich zajecie trudne, często niedające gratyfikacji zarówno finansowej, 
jak i szansy obserwowania poprawy w zdrowieniu beneficjenta. Demotywują-
ce dla nich staje się także to, że pacjenci opuszczają placówkę psychiatryczną 
po okresie farmakoterapii oraz psychoterapii, jednak często wracają w to samo 
miejsce, wówczas praca terapeutyczna czy wolontariacka zaczyna się od nowa. 

2.4. Doświadczenie zawodowe a kontrola emocji w pracy wolontariusza 
placówki psychiatrycznej

Tabela 40. Zróżnicowanie odpowiedzi osób badanych na pytanie o trudność kontro-
lowania emocji (kryterium podziału grupy: staż pracy)

Trudno kontrolować emocje Łatwo kontrolować emocje

Mniej niż pół roku pracy 48 12

Więcej niż pół roku pracy 14 46

Źródło: opracowanie własne.

Osoby krótko pracujące istotnie częściej uważają, że trudno kontrolować 
emocje (L χ2 (1; N=120)=40,98; p<0,001).Wolontariusze z krótkim stażem pracy 
w placówce psychiatrycznej uważają, że trudno kontrolować emocje, związa-
ne jest to z różnymi nieprzewidywalnymi reakcjami pacjentów cierpiących 
na zaburzenia natury psychicznej, trudnymi sytuacjami czy nieprzyjemnymi 
zdarzeniami w klinice psychiatrycznej. Osoby, które mają dłuższy staż pra-
cy, twierdzą, że są już przyzwyczajone do tego typu wydarzeń, wiedzą, jak 
się zachować w momencie trudnym dla beneficjenta czy personelu. Jak sami 
twierdzą, najtrudniejszy jest pierwszy moment pojawienia się problematycz-
nego aspektu, np. agresja u pacjentów, atak paniki czy złość pacjentów na 
wolontariuszy kliniki psychiatrycznej. 

2.5. Doświadczenie zawodowe a rodzaj emocji, które towarzyszą wolon-
tariuszowi placówki psychiatrycznej

Tabela 41. Zróżnicowanie odpowiedzi osób badanych na pytanie o emocje towarzy-
szące pracy z osobami chorymi psychicznie (kryterium podziału grupy: staż pracy)

Pozytywne emocje Negatywne emocje

Mniej niż pół roku pracy 19 41

Więcej niż pół roku pracy 45 15

Źródło: opracowanie własne.
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Osoby krótko pracujące istotnie częściej odczuwają w pracy negatywne 
emocje (L χ2 (1; N=120)=23,42; p<0,001).Wolontariusze pracujący w klinice psy-
chiatrycznej mniej niż pół roku częściej odczuwają negatywne emocje, zwią-
zane jest to z trudem i zaangażowaniem w wykonywaną pracę. Wspominają 
także, że kontakt z pacjentami jest często trudny, a brak sprawczości i moż-
liwości pomocy beneficjentom doprowadza ich do odczuwania negatywnych 
emocji kierowanych zarówno wobec środowiska, w którym wykonują pewne 
zadania, jak i samych siebie. 

3. Interpretacja autorskiej projekcyjnej metody 
badawczej „Klinika Psychiatryczna jako człowiek”

Autorską metodą projekcyjną przebadano 120 osób badanych. Są to te 
same osoby, które uczestniczyły w całości badań. Do interpretacji metody 
projekcyjnej został wykorzystany Rysunkowy Test Twórczego Myślenia – Test 
for Crative Thinking – Drawing Production (TCT-DP) autorstwa Klausa  
K. Urbana oraz Hansa G. Jellena. 

Zastosowano następujące kryteria oceny rysunku: kontynuacje, nowe 
elementy, perspektywa, humor i emocje, niekonwencjonalna manipulacja, 
abstrakcyjność, niestereotypowość, szybkość. 

Kontynuacje: 55 kobiet wykorzystało różnorodne elementy w rysunku, 
tak aby tworzyły one większą część całości, powtórzono kilkukrotnie ten sam 
element bądź przedłużono rysunek np. rysując drogę, co może sugerować roz-
wój, zmiany, progres. Wolontariuszki w sposób metaforyczny przedstawiały 
także miejsca, np. więzienie – wykorzystując opis, okno, kraty. Autorka opisa-
ła jeden z obrazków: „System oraz to, jak ludzie traktują psychicznie chorych 
to prion, podobnie jak nagie kobiety – pacjenci nie mają praw, są niewolnika-
mi zewnętrznie, jak i wewnętrznie, a cały świat za oknem szpitala, do którego 
lekarze nie dają dostępu”.

Nowe elementy: Osoby badane (100%) wykorzystały w tej metodzie 
projekcyjnej nowe elementy: były to zarówno postaci, przedmioty, kolory, jak 
i tekst. Osoby badane opisywały: wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, 
plany na przyszłość, cele w życiu, zawód, plany na wakacje, cechy charak-
teru czy zainteresowania kliniki jako pacjenta. Autorki prac pisały na kart-
kach także swoje komentarze, np. zaznaczone strzałką – jedna z badanych 
opisała klinikę jako człowieka – „jeden człowiek, wiele skrajnych emocji  
w jednym momencie”. W kolejnym rysunku nad głową postaci są zamieszczone 
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chmurka, żarówka, książka, co może świadczyć o różnorodności zaintereso-
wań osoby, podpisano ją w następujący sposób: „duża głowa – jako zdobyte 
doświadczenie, serce – jako rozumiejące empatię, uszy – cierpliwe słuchanie, 
uśmiech – symbol życzliwości wobec innych, żarówka – symbol nowych po-
mysłów, by urozmaicić czas, otwarta postawa – by nie sprawić negatywnego 
wrażenia, książka – chęć poznania podstaw chorób psychicznych, chmurka – 
jako nauka, w jaki sposób rozmawiać z innymi, by w jakiś sposób im pomóc”.

Perspektywa: W większości rysunków (u 89 kobiet) wykorzystano 
perspektywę, przedstawiano różnorodne elementy, np. dom/budynek, dro-
gę, morze, tęczę, schody, więzienie, środowisko z ludźmi, budynkiem oraz 
konkretnym opisem „chorzy”, „klinika”, „osoby studiujące”, naturę z tra-
wą i motylami, pracy towarzyszą opisy „ciekawy, szalony, wiele zaintereso-
wań”. Na jednym z rysunków przedstawiono pielęgniarkę oraz naturę, słońce, 
chmury: „jest to pielęgniarka, jako symbol czegoś dobrego […], kiedy spo-
tkasz pacjenta, chociaż na początku czujesz się nie bardzo dobrze, to w końcu 
jesteś zaniepokojony i powracasz do naturalnego życia […], myślę, że osoba 
ta ma trudną przyszłość ponieważ trudno pokonać dane stereotypy, które są  
w społeczeństwie”.

Humor i emocje: W większości rysunków pojawiła się mimika na twa-
rzach bohaterów (105 kobiet). Kwestie związane z emocjami znalazły się na 
każdym rysunku, który przedstawiał postać ludzką jako Klinikę Psychiatrycz-
ną. Nie zaobserwowano tej zależności wówczas, gdy osoby badane zdecydowa-
ły się na narysowanie obiektów innych niż postać ludzka, np. łódź, cień, nie-
zidentyfikowane postaci, figury geometryczne. Kilka rysunków prezentowało 
wiele emocji, począwszy od płaczu, po złość, na zadowoleniu kończąc. Jeden  
z rysunków przedstawia mężczyznę, tej pracy towarzyszy następujący opis: 

„pomimo tego że jest otwarty i pogodny, nie jest szczęśliwy. Jest chory na de-
presję, często miewa napady płaczu, towarzyszy mu uczucie beznadziejności. 
Nigdy nie był lubiany w grupie rówieśników, był uważany za dziwaka, rodzi-
ny nie założył”. 

Niekonwencjonalna manipulacja: większość osób badanych nie zasto-
sowało się do podstawowego, bazowego rysunku (114 osób badanych), samo-
dzielnie, bez naśladowania, stworzyło swój rysunek. Osoby badane zmieniały 
perspektywę wykonywanej pracy z układu poziomego na pionowy i odwrotnie.

Abstrakcyjność: 43 osoby badane skomponowały rysunek w sposób 
abstrakcyjny, wykorzystując symboliczną wymowę, np. łódź. Kobieta (20 lat) 
stwierdziła, że jest to symbol siły, odwagi, wrażliwości, ale z drugiej strony 
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niestabilności. Można zaobserwować kilka symbolicznych opisów placówki 
psychiatrycznej, jak i procesu leczenia. Tę zależność przedstawia kolejny rysu-
nek: człowiek na początku jest jakby pod kloszem, widać na jego twarzy nega-
tywne emocje, nad jego głową jest wykrzyknik, następnie na metaforycznych 
schodach „robi krok”, na następnym nie ma nic, na kolejnym osoba jest za-
dowolona, pojawia się uśmiech, a nad głową ma znak zapytania. Na ostatnim 
schodku można zauważyć grupę osób, autor rysunku opisuję sytuację: „[…] 
akceptuje ułomności, ale docenia jeszcze bardziej swoje zalety, przekazuje mą-
drość innym ludziom, którą wyniósł z biegiem lat i doświadczeń”. Następny 
przedstawia człowieka jako klinikę w formie ciasteczka, osoba badana opisała 
wiek, zainteresowania, cele w życiu, plany na wakacje czy cechy charakteru tej 
osoby. Natomiast 5 osób wprowadziło do rysunku elementy surrealistyczne 
bądź fikcyjne. Ciekawa w tych przypadkach może być także narracja, która 
towarzyszy jednemu z rysunków: „Ma lat 40 i nie ma 40 […]. Nie pamięta, 
ale, wie, że robił to, co lubił […], chyba kiedyś grał, malował lub pisał wiersze, 
ale nie jest w stanie powiedzieć, które z nich na pewno. Jest całkiem roz-
mowny, tylko trzeba poświęcić mu trochę czasu. Otwarty na nowe pomysły. 
Wprawdzie nie pamięta, gdzie jest jego rodzina, ale wie, że ma przyjaciela”.  
W kolejnej pracy narysowano postać, która ma sześć rąk, a każda z nich wska-
zuje małą postać. Tę pracę opisano w następujący sposób: „jest to osoba do-
broduszna, wyciąga rękę pomocy do wszystkich, którzy jej potrzebują […], 
żyje i funkcjonuje w zupełnym chaosie. Taka osoba nie miałaby płci i płeć 
innych byłaby dla niej nieważna, traktowałaby wszystkich tak samo”. 

Niestereotypowość: 27 osób badanych narysowało rysunek w sposób 
niestereotypowy, prace wyróżniały się wśród wszystkich 120. Kobiety te wy-
korzystały wiele kolorów do wykonania obrazku, nieschematycznie go pod-
pisując, bądź kreowały postać na bardzo specyficzną w porównaniu z innymi 
pracami, np. chłopak w młodym wieku z zielonym irokezem, który według 
osoby badanej idealnie przedstawia klinikę jako: szaloną, mającą wiele zainte-
resowań, ciekawą, pomocną i ze złożoną osobowością. Niektóre osoby badane 
wykorzystywały tylko jedną kredkę, mimo że miały do wykorzystania ich wie-
le. Niektóre prace wyróżniają się spośród innych zarówno opisem, jak i formą 
wykonania zadania. Część z prac jest specyficzna i nieschematyczna, np. jedna 
z nich przedstawia postać o sześciu głowach, przy czym każda z nich wyraża 
jakąś inną emocję. Na górze rysunku można znaleźć następujące informacje: 

„Człowiek jako klinika psychiatryczna: posiada skrajne emocje, od złości do 
radości, od smutku do zadowolenia, ma pesymistyczne nastawienie do ży-
cia, nie widzi nadziei, chce normalnie funkcjonować, boi się społeczeństwa, 
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jest w nim pełno bólu i żalu do innych, jest ze średniego stanu społecznego, 
jest kobietą w średnim wieku, ma rodzinę, na pozór wygląda normalnie, jest 
nieobliczalny, ma masę problemów, nie układa się mu w życiu rodzinnym, 
samotny wśród ludzi, zagubiony, zdarza mu się robić sobie krzywdę”. Oso-
ba badana przedstawiła za pomocą metody projekcyjnej wiele elementów,  
z którymi wcześniej spotkała się podczas pracy pomocowej w placówce psy-
chiatrycznej. Opisano następujący rysunek w specyficzny sposób: „mężczyzna 
jest elokwentny, erudyta, pomimo posiadania znajomych jest samotny, czuje 
się zagubiony i niezrozumiany, ma mętlik w głowie, wiele myśli buzuje, targa 
nim, ruminacje!” Na kolejnym rysunku została przedstawiona postać z ośmio-
ma głowami, a scharakteryzowano ją w następujący sposób: to „osoba mająca 
problemy, niespójna, miotana emocjami i nastrojami, konfliktami wewnętrz-
nymi – dążąca do zdrowienia i lepszej przyszłości”.

Szybkość: średni czas wykonania rysunku wynosił ok. 5 minut, poziom 
skomplikowania zadania był duży, osoby badane często dopytywały o instruk-
cję i prawidłowy sposób wykonania zadania. Niektóre z wymienionych prac 
były wykonywane dłużej niż 5 minut – było ich ok. 78. Rysunki te charakte-
ryzują się większą starannością wykonania, a także większym zróżnicowaniem 
wykorzystanych przyborów plastycznych, m.in. kredek.

3.1. Analiza wybranych przykładów rysunków –  
„Klinika psychiatryczna jako człowiek” 

W niniejszej części ze 120 prac autorskiej metody projekcyjnej zostały 
wybrane 3, które obrazują to, w jaki sposób wykonane było zadanie, którego 
dokładny opis, sposób przeprowadzenia oraz zastosowania praktyczne zostały 
przedstawione we wcześniejszej części pracy. 

Fot. 1 przedstawia interpretację placówki jaką jest klinika psychiatryczna. 
W lewej części kartki została przedstawiona postać kobieca. To osoba szczupła 
z kręconymi włosami koloru brązowego / rudego. Jest ubrana w sukienkę  
w kolorze brązowym. Na sukience można dostrzec wiele dodatkowych ele-
mentów, np. łaty na ubraniach, rozdarcia czy naprawione części tkaniny. Oso-
ba badana napisała na rysunku kilka informacji w postaci tekstu: „Wygląd:” 

– odpowiedź przedstawiona graficzne, „Zawód: brak stałego zatrudnienia”, 
„Zamieszkanie:” – odpowiedź przedstawiona graficznie, oraz „Plany na waka-
cje”, gdzie także odpowiedź została przedstawiona za pomocą rysunku. Au-
torka niniejszej pracy stwierdziła, że nawet osoby chorujące psychicznie mają 
normalny dom, mają plany na przyszłość takie jak wszyscy. Jednakże osoba 
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badana w tym przypadku skupiła się tutaj na wyglądzie fizycznym osoby cho-
rującej psychicznie, np. że wygląd czy aparycja może różnić się w znaczny spo-
sób od osób w normie psychicznej. Bardzo często pierwszymi objawami zwią-
zanymi z pojawianiem się trudności psychicznej jest właśnie wygląd fizyczny. 
Na początku osoba chce maskować swoje problemy, dobrze funkcjonuje  
w pracy, ale po przyjściu do domu nie jest w stanie nic zrobić. Zaniedbuje 
swoje obowiązki, przestaje dbać o swój wygląd fizyczny czy relacje z innymi 
ludźmi. Dzieje się tak często, gdy osoba choruje na depresję. 

Fot. 1.

Źródło: (badania własne).

Na fot. 2 przedstawiono graficznie postać mężczyzny w prawym dolnym 
rogu. Lewa strona to dokładny opis niniejszego zadania. Na rysunku znala-
zły się takie informacje, jak: „wiek: 25 lat”, „miejsce zamieszkania: Lublin”, 

„wykształcenie: średnie”, „płeć: mężczyzna”, „plany na przyszłość: rozwijanie 
swojej pasji, wyjście ze szpitala, uzyskanie pracy, założenie rodziny”, „zale-
ty: pomocny, zdolny, o zmiennym nastroju”, „zainteresowania: piłka nożna, 
motoryzacja”. Dodatkowo nad przedstawionym obrazkiem znalazł się napis, 
który prawdopodobnie dotyczy planów na przyszłość: „być szczęśliwym czło-
wiekiem”. Po rozmowie z osobą badaną stwierdziła ona, że kilka rzeczy skre-
śliła czy zamazała, gdyż to zadanie było dla niej problematyczne. Komentarz 
był następujący: „skreśliłam na przykład wykształcenie, gdyż miałam napisać 
wyższe, bo ja przecież też studiuję, więc prawie każdy mówi, że już niedługo 
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będzie miał wyższe wykształcenie, jednakże wiem, jak wygląda ta sprawa w 
klinice. Otóż mało kto w moim wieku kończy studia. Znam takiego pacjenta, 
który już od kilku lat próbuje skończyć studia i to nie takie ciężkie, bo to 
politologia. Wydawało mi się zawsze, że jak się chce, to się uda. Jednak ten 
pacjent, gdy przychodzi czas sesji – oblewa. Od razu wtedy widać, że jest cho-
ry”. Ponadto pacjenci bardzo często mówią o tym, że nie czują się szczęśliwi 
i chyba nigdy nie będą. Ten przypadek to taka: „hybryda, która pojawiła mi 
się w głowie po kilku miesiącach pracy w placówce”. Ciekawym aspektem jest 
także to, że ta postać ma niewyraźny wyraz twarzy, trudno poznać, czy jest 
zadowolona, czy smutna. Dodatkowo w postaci brakuje kilku kluczowych 
elementów, np. dłoni”. 

Fot. 2.

Źródło: (badania własne).

Fot. 3 zdecydowanie różni się od wszystkich 120 prac wykonanych pod-
czas badania wykorzystanego w tej pracy. Osoba badana przeanalizowała ni-
niejszą metodę projekcyjną jako drogę. Zaczyna się od „przeszłości”, która 
usytuowana jest w lewym dolnym rogu, aby zakończyć się „przyszłością” na 
samym szczycie kartki. Na początku drogi narysowane jest kilka przedmio-
tów takich jak: złamane serce, leki, kieliszek, lupa. Często jest to związane  
z powodami, przez które do szpitala trafiają pacjenci. Na środku kartki przed-
stawiona jest postać mężczyzny. Ma buty, ubrany jest w niebieskie spodnie 
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Fot. 3.

Źródło: (badania własne).
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i żółto-pomarańczową koszulkę. W jednej ręce trzyma instrument muzycz-
ny – prawdopodobnie gitarę, natomiast w drugiej książkę, na której napisane 
jest „artysta”. Rysunek przedstawia mężczyznę, który na twarzy ma napisa-
ne 18 lat. Osoba ta ma niesprecyzowany wyraz twarzy, raczej obojętny. Na 
klatce piersiowej ma narysowane serce, które ma prawdopodobnie symbo-
lizować złamane serce. Dodatkowo na wspomnianej wcześniej drodze moż-
na zobaczyć takie elementy, jak: gra planszowa – Eurobiznes czy butelka 
wody. Być może jest to związane z tym, że w tym momencie osoba przebywa  
w klinice psychiatrycznej, gdzie często podejmowane są takie działania, jak 
animacja czasu wolnego. Odbywa się ona głównie przez granie w gry, czytanie 
książek, wspólne śpiewanie czy spędzanie wolnego czasu z pacjentami. Na 
samej górze, tam gdzie napisane jest „przyszłość”, są zaprezentowane niejako 
chmurki, które mają charakteryzować myśli i plany na przyszłość. Być może 
plany osoby na obrazku przedstawione są następująco: w pierwszej chmurce 
narysowano książkę, która może sugerować, że osoba będzie chciała podjąć 
edukację w przyszłości lub inne elementy związane z nauką. Kolejna chmurka 
przedstawia mężczyznę, serce i kobietę, co może charakteryzować marzenie 
o nowym związku czy relacji. Ostatnia chmurka mieści się ponad głową pre-
zentowanej osoby, jest to plaża. Widnieją na niej dwie palmy, co może to 
świadczyć o tym, że osoba badana mimo że przebywa w danym momencie 
w placówce psychiatrycznej, w przyszłości będzie chciała żyć i funkcjonować, 
tak jak żyją jej rówieśnicy. Zatem takie elementy, jak: edukacja, miłość czy 
spędzanie czasu wolnego są dla jednostki ważne. Według osoby, która na-
rysowała ten obrazek, pacjenci bardzo często mówią o tym, co zdarzyło się 
wcześniej, co osoba odczuwa teraz, czym zajmuje się w danym momencie, 
ale także mówi często o planach na przyszłość. Wspominają o tym, co bę-
dzie się działo wówczas, gdy opuszczą klinikę psychiatryczną i będą mogli 
zająć się zupełnie innymi rzeczami, aniżeli tym, co robią w tym momencie.

4. Interpretacja autorskiej projekcyjnej metody 
badawczej  „Wolontariusz–Pacjent, co myśli,  
co czuje?”

Wykorzystano następujące kryteria oceny rysunku: kontynuacje, nowe 
elementy, perspektywa, humor i emocje, niekonwencjonalna manipulacja, 
abstrakcyjność, niestereotypowość, szybkość. 

Kontynuacje: 102 kobiet zastosowało różnorodne elementy w rysun-
ku, tak aby tworzyły one większą całości, w innym przypadku powtórzono 
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kilkukrotnie ten sam element bądź przedłużono rysunek. Większość prac 
spersonalizowano i wykonano w indywidualny sposób. Tylko cztery rysunki 
były identyczne jak we podstawowym wzorze metody.

Nowe elementy: 98 osób badanych wykorzystało w tej metodzie pro-
jekcyjnej nowe elementy, były to zarówno postaci, przedmioty, zwierzęta, 
jak i tekst. Osoby badane opisywały relację między wolontariuszem kliniki 
psychiatrycznej a pacjentem kliniki psychiatrycznej w różnorodny sposób,  
np. wolontariusz: „Chciałbym chociaż na chwilę poprawić Ci humor i nasta-
wienie do ludzi” – pacjent: „Ciekawe, czemu chce mi pomóc?! Coś ukrywa 
pod tymi chęciami!”.

Perspektywa: Osoby badane tylko w niektórych rysunkach uwzględnia-
ły perspektywę (41 kobiet). Badane dorysowywały naturę, podłogę. Najczę-
ściej osoby badane skupiały się na tym, aby wykonać zadanie w postaci bubble 
test, a niekoniecznie tworzyć dodatkowe elementy na rysunku. Respondenci 
dorysowywali postaciom ubrania, włosy, oczy, elementy twarzy czy kilka ele-
mentów dekoracyjnych.

Humor i emocje: w wielu rysunkach pojawiły się takie elementy, jak 
uśmiech, niepewność, smutek czy złość. Zaobserwować można także znudze-
nie, podpis: „Znowu coś od nas chcą. Nie chce mi się, to nudne”. Poza tym 
zauważa się przejawy silnego zaangażowania autora rysunku w jego tworzenie, 
może o tym świadczyć staranność wykonania rysunku oraz adekwatny do tego 
opis. W interpretacji osób badanych pojawiają się dowcipne elementy. Osoby 
badane wzbogacały swoje prace o takie elementy, jak serduszka, miny, znaki 
zapytania, wykrzykniki. Niektóre rysunki nie mają żadnych elementów buble 
test, natomiast są wykonane starannie. W kolejnym rysunku osoba badana 
w następujący sposób opisała, co myśli wolontariusz kliniki psychiatrycznej: 

„Jestem zdezorientowany, gdyż nie wiem, jak mogę pomóc, kiedy ktoś mówi 
mi o swojej chorobie, chciałabym być kimś, kto daje radość i pozytywną 
energię. Chciałabym być kimś, kto poprzez zwykłą zabawę kogoś uszczęśliwi, 
zjawiska chorób są interesujące”. Wolontariusz mówi: „Serdecznie zapraszam 
do wspólnego spędzenia czasu, na co Pan/Pani ma ochotę, żeby porobić?”. 
Co natomiast odczuwa pacjent placówki psychiatrycznej: „Jestem zmęczony 
i zdezorientowany, wysiłek umysłowy sprawia mi trudność, dla zabicia cza-
su zajmuję się grą z wolontariuszami, w sumie dziwię się, że tu przychodzę, 
ale i tak jest miło”. Wolontariusze często za pomocą rysunków prezentują 
swój lęk, strach, niepokój i zagubienie podczas kontaktu z pacjentem kliniki 
psychiatrycznej. Często sytuacje mające miejsce w placówce psychiatrycznej 
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są nieprzewidywalne, w związku z tym nie można się do nich przygotować  
i nastawić na nie psychicznie.

Niekonwencjonalna manipulacja: większość osób badanych nie zasto-
sowało się do podstawowego, bazowego rysunku, 114 osób badanych samo-
dzielnie, bez naśladowania, narysowało swój rysunek. Na niektórych rysun-
kach szczególnie widać elementy racjonalizujące, osoba zamazała wcześniejszy 
tekst, a następnie napisała nowy pod wcześniejszym. Może to wiązać się  
z trudnością zadania bądź wynikać z lęku przed oceną przez ankietera. Badana  
w kolejnym rysunku podpisała się jako „Mała Chinka”, a nie jako wolonta-
riusz placówki psychiatrycznej.

Abstrakcyjność: 22 osoby badane narysowały rysunek w sposób abs-
trakcyjny, wykorzystując symboliczną wymowę ikonografii lub tekst, który 
charakteryzuje się zaprzeczeniami, np. wolontariusz kliniki psychiatrycznej: 

„Jest mi przykro, że tak mówisz” – „To jest w porządku”; Pacjent: „Czuję się 
źle” – „Czuję się dobrze”. Na kolejnym rysunku osoba badana wykorzystała 
ciekawą formę narracyjną, która określa częste zachowania pacjentów z za-
burzeniami natury psychicznej: „Pewnie jej się podobam. Cały czas na mnie 
patrzy, rozmawia ze mną. Roztaczasz fioletową aurę. Wiem, co to oznacza, 
właśnie potwierdziłaś to mrugnięciem oczami”. Kolejna osoba badana przed-
stawia typowe zachowanie pacjenta cierpiącego na schizofrenię paranoidalną, 
który myśli oraz mówi „ktoś mnie obserwuje” – wolontariusz metaforycznie 
zawarł w teście projekcyjnym jeden z poważniejszych problemów w pracy  
z pacjentem – trudności w komunikacji: „Spokojnie, nic Panu nie grozi. Ma 
Pan ochotę zagrać w warcaby?”.

Niestereotypowość: 18 osób badanych narysowało rysunek w sposób 
niestereotypowy, dzieła wyróżniały się wśród 120 przygotowanych prac. Ich 
autorki wykorzystały wiele kolorów do wykonania obrazka. Do wyróżniają-
cych się rysunków należą te, które charakteryzują się niepewnością, np. ze 
znakami zapytania czy narysowane w bardzo niewyraźny sposób, praktycznie 
niewidoczny, bez wykorzystania tekstu, gdzie został podpisany jedynie wolon-
tariusz i pacjent. Kolejna praca przedstawia sytuację, która często ma miejsce 
w klinice psychiatrycznej: wolontariusz musi zachować różnego rodzaju za-
sady bezpieczeństwa, by nie zaszkodzić sobie ani beneficjentom, myśli: „Ta 
osoba jest chora, muszę się pilnować”. Wolontariusz według osoby badanej 
nie mówi nic, bo boi się powiedzieć czegoś, co nie będzie adekwatne. Pacjent 
natomiast myśli: „Jestem w porządku, co oni ode mnie chcą”. Jest to częsta 
reakcja pacjentów na pojawiające się w placówkach psychiatrycznych sytuacje. 
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Często wykorzystują oni różnorodne mechanizmy obronne w celu odcięcia się 
od negatywnych i zagrażających im myśli czy sytuacji.

Szybkość: średni czas wykonania rysunku wynosił ok. 4 minut, poziom 
skomplikowania zadania był duży, osoby badane często dopytywały o instruk-
cję i prawidłowy sposób wykonania zadania. Niektóre z wymienionych prac 
były wykonywane dłużej niż 4 minuty –było ich ok. 32. Prace te charaktery-
zują się większą starannością wykonania, a także większym zróżnicowaniem 
wykorzystanych przyborów plastycznych, m.in. kredek, ale także znacznym 
skomplikowaniem i złożonością wykorzystanej narracji. 

4.1. Analiza wybranych przykładów rysunków – „Komunikacja 
Wolontariusz Kliniki Psychiatrycznej–Pacjent Kliniki Psychiatrycznej”

Fot. 4 to pierwszy przykład przedstawiający drugą metodę projekcyjną, 
jaką jest: „Komunikacja Wolontariusz Kliniki Psychiatrycznej–Pacjent Kli-
niki Psychiatrycznej”. Na rysunku zaprezentowane są dwie postaci. Można 
stwierdzić, że są to postaci kobiet, o czym świadczy fryzura oraz twarz. Rysu-
nek jest kolorowy. Na niniejszej pracy generalnie można zobaczyć dodatkowe 
elementy, takie jak: co najmniej cztery kwiatuszki, trawę, a także element 
zwierzęcy, czyli kota, który jest podpisany. Pierwsza postać jest podpisana 
jako „Ja”, druga jako „Pacjentka”. W pierwszej chmurce, nad pierwszą po-
stacią napisany jest tekst: „Ale piękny dzień! Ale nic mi się nie chce! Miałam, 
aż dwa koła dziś fee :(”. Może to oznaczyć, że osoba jeździ do kliniki psy-
chiatrycznej, na wolontariat, tuż po swoich zajęciach na uczelni. Natomiast 
komunikat, który powie osobie w postaci pacjenta w klinice psychiatrycznej 
wygląda następująco: „Hej, jak tu jechałam to wpadłam na pomysł! Może po-
rysujemy? Co ty na to?”. Natomiast pacjentka myśli sobie, że „Fee :( Znowu 
rysowanie?”. Odpowiada wolontariuszowi „Nie chce mi się.” Ta sytuacja bar-
dzo często zdarza się w klinice psychiatrycznej, ponieważ często osoby przeby-
wające w placówce psychiatrycznej nie mają ochoty na tego typu aktywności. 
Warto wspomnieć o tym, że może być to mocno demotywujące dla osoby, 
która przychodzi po całym dniu swojej aktywności do placówki właśnie po 
to, aby spędzić czas z osobą chorą czy potrzebującą, jednak notorycznie do-
staje informację, że jej pomóc czy jej pomysły są nieadekwatne dla tej osoby. 
Taka sytuacja bardzo często przytrafia się badanej osobie w klinice. W dal-
szej perspektywie była to jedna z przyczyn zrezygnowania po pewnym czasie  
z wolontariatu. Stwierdziła, że to nie jest do końca projekt dla niej i być może 
to nie jest to, co chce realizować w przyszłości zawodowej, kiedy już osiągnie 
zawód psychologa.
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Fot. 4.

Źródło: (badania własne).

Na fot. 5 można zobaczyć dwie postaci narysowane przez wolontariusza. 
Ze względu na schematyczność nie można jednakże stwierdzić, czy są to męż-
czyźni czy kobiety, ponieważ jest to tylko i wyłącznie szkic postaci ludzkiej. 
Oba rysunki różnią się jedynie kolorem wypełnienia głowy – jedna jest poko-
lorowana na fioletowo, a druga na  żółto. Być możne znaczącym elementem 
jest to, że między klatką piersiową a szyją jest narysowane – w obu przypad-
kach – serduszko. Pierwsza postać zgodnie ze wzorem podpisana jest jako 
wolontariusz, natomiast druga jako pacjent. Na samym szczycie kartki, gdzie 
narysowany jest wolontariusz, wyróżnione są dwie chmurki. W pierwszej  
z nich można zobaczyć tekst: „Jak mogę nawiązać z nim kontakt?”, a w dru-
giej: „Cześć! :)”. Natomiast u pacjenta w miejscu, gdzie są jego myśli naryso-
wany jest znak zapytania oraz wykrzyknik. Następnie w chmurce, w której od-
powiada wolontariuszowi, napisane jest: „Cześć, co będziemy dzisiaj robić?”. 
Obrazek bardzo często pokazuje trudności w komunikacji z pacjentem, gdyż 
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tak naprawdę wolontariusz nie wie, czego może się spodziewać od danego pa-
cjenta. Często bywa tak, że w danym tygodniu pacjent zachowuje się zupełnie 
inaczej niż w tygodniu następnym. Może być to spowodowane tym, że osoba, 
z którą spotyka się wolontariusz, bierze różne leki, jest pod wpływem różnych 
środków farmakologicznych czy doświadczyła jakichś elementów ze środowi-
ska. Na przykład może inaczej się zachowywać po tym, jak odwiedzi go rodzi-
na lub w zależności od tego, jak dogaduje się z osobami, z którymi mieszka 
w klinice psychiatrycznej. Bardzo często bywało tak, że wolontariusze, którzy 
nie wiedzieli, jak komunikować się z pacjentami, odczuwali bardzo duży stres, 
gdyż często zachowanie pacjentów jest nieracjonalne i trudno przewidzieć 
nawet sytuacje trudne czy zagrażające. Przeciwdziałaniu sytuacjom trudnym 
zajmował się zespół ekspertów czy koordynator programu. Celem było spoty-
kanie się z wolontariuszami chociaż raz w tygodniu w celu superwizji i omó-
wienia tego, co działo się w danym tygodniu na wolontariacie. Jednak mimo 
że doświadczenie osób pracujących w placówkach czy koordynujących projekt 
było duże, często niemożliwe było to, aby w sposób poprawny zabezpieczyć 
wszystkich przed działaniem czynników niepożądanych. 

Fot. 5.

Źródło: (badania własne).

Ostatni już wylosowany przykład metody projekcyjnej, który zostanie 
przedstawiony w niniejszej publikacji – fot. 6 prezentuje dwie postaci. Pierw-
sza z nich podpisana jest: „Wolontariusz Kliniki Psychiatrycznej”, zaś druga 
jako: „Pacjent Kliniki Psychiatrycznej”. Na tym rysunku w sposób szczególny 
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widać zamalowanie różnych elementów. Może być to związane z tym, że oso-
ba badana zastanawiała się lub zmieniła zdanie co do danego tekstu. Może 
być to związane z aprobatą społeczną, gdyż jak wspomniano wcześniej – gru-
pie badawczej w znacznej mierze zależy na potwierdzeniu zdobytych praktyk. 

Fot. 6.

Źródło: (badania własne).

W pierwszej chmurce, która przypisana została do wolontariusza, można 
wyodrębnić tekst: „Boję się go trochę, bo nie wiem, co myśli i co zamierza 
zrobić.” Natomiast w drugiej: „Masz ochotę pograć w karty, bo ostatnio mnie 
naszło, a nie mam z kim grać…”. W schemacie pacjenta natomiast można 
wyróżnić myśli: „On pewnie uważa, że jest lepszy ode mnie, bo nie siedzi  
w psychiatryku…”. W drugim elemencie z kolei: „Idź stąd, nie zachowuj się 
jak mój kumpel, bo mnie nie znasz, nic o mnie nie wiesz”. Często zdarza się 
tak, że w klinice czy w szpitalu psychiatrycznym pacjenci mogą zachowywać 
się w sposób agresywny. Jednakże nie znaczy to, że każda osoba chorująca 
na zaburzenia natury psychicznej jest agresywna. Pacjenci czasem zachowu-
ją się agresywnie w stosunku do wolontariusza mimo wielu różnorodnych 
metod, które mają na celu niwelowanie takich zjawisk. Nie można mieć 
całościowego wpływu na pacjentów ani na to, jak oni będą się zachowywać  
w stosunku do osób, które działają wolontaryjnie w klinice. Porównując 
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klinikę psychiatryczną ze szpitalem psychiatrycznym, można stwierdzić, że 
klinika to miejsce, gdzie trafiają osoby, które mają nienasilone objawy pew-
nych chorób. Natomiast w szpitalu konieczne jest zachowywanie jeszcze więk-
szej skrupulatności i przestrzeganie wielu dodatkowych reguł w celu zniwelo-
wania zachowań trudnych, a nawet ryzykownych. Najważniejsze zasady to na 
przykład określony dress code, który jest odpowiedni dla placówki, w której 
się przebywa. W szpitalu psychiatrycznym natomiast konieczne jest, aby mieć 
własny fartuch. W szczególności po to, aby wolontariusze byli kojarzeni tylko 
i wyłącznie z personelem medycznym – osobami, które zajmują się kwestiami 
organizacyjnymi czy medycznymi w szpitalu psychiatrycznym. Według oso-
by, która rysowała ten obrazek, pacjent być może poczuł się zagrożony wido-
kiem młodej kobiety, która być może kojarzyła się z kimś, kogo zna. Niestety  
w placówkach psychiatrycznych osoby obawiają się, że zostaną rozpoznane, 
gdyż przebywanie w takim miejscu, mimo XXI wieku, jest tematem tabu. 
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Dyskusja wyników

Wypalenie psychiczne i zawodowe w coraz większym stopniu dotyczy 
osób będących w swojej pracy zawodowej w relacjach z drugim człowiekiem. 
Właściwie wszystkie profesje, które wymagają kontaktu interpersonalnego, 
narażone są na wypalenie zawodowe. Wypalenie zawodowe, a nawet jego 
pierwsze syndromy mogą być związane z tym, że jednostka będzie działać 
na niekorzyść osób, z którymi pracuje, lub też podejmowanie wysiłku pra-
cy może wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie psychospołeczne danej 
osoby.

Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać elementy, które 
można zakwalifikować do właściwych strategii pracy z osobą w placówce psy-
chiatrycznej, w tym po próbie samobójczej:

− zachęcanie pacjenta do współpracy;
− wykorzystanie aktywności zaproponowanej przez pacjenta;
− wysłuchanie pacjenta, gdy ten od nas tego oczekuje;
− udzielenie wsparcia, pocieszenie;
− bycie stanowczym, ale grzecznym i uprzejmym w stosunku do pacjenta;
− postawienie wyraźnej granicy pacjent–wolontariusz;
− działania asertywne;
− zachęcenie do korzystania z profesjonalnej pomocy takiej jak: psycholo-

gicznej, psychiatrycznej, psychoterapeutycznej.

Do niewłaściwych strategii można natomiast zakwalifikować takie ele-
menty, jak: 

−	 wchodzenie w bliskie kontakty z pacjentami;
−	 rozmowy na tematy osobiste dotyczące wolontariusza;
−	 naciskanie na zaangażowanie, pracę pacjenta podczas dyżuru 

wolontariusza;
−	 agresja, wulgaryzmy czy polemika z pacjentami;



102

ROZDZIAŁ 5 

−	 wyśmiewanie, poniżanie pacjentów;
−	 brak empatii;
−	 wpływ niskiej samooceny wolontariusza na pracę;
−	 wpływ niskiego poczucia sprawczości na pracę;
−	 trudności z oddzieleniem życia osobistego od zawodowego.

W niniejszej pracy wartościowa jest także etyka związana z działalno-
ścią wolontaryjną. Darmowa praca, która obciąża psychicznie, niesie za sobą 
poważne niebezpieczeństwa. Wolontariusze bardzo często obciążeni są pracą 
zawodową. Pacjenci nierzadko mają poważne problemy, gdyż osoby badane 
pracują w placówkach psychiatrycznych. Często osoby udzielające pomocy 
lub opiekujące się osobami w potrzebie nie są przygotowane psychicznie ani 
zawodowo na udzielenie wsparcia w często drastycznych sytuacjach. Tak dzie-
je się w przypadku, gdy podopieczny chciał odebrać sobie życie. Często wo-
lontariuszami są osoby, które studiują na pierwszych latach studiów. Zatem 
zakres ich wiedzy i umiejętności praktycznych jest ograniczony w związku  
z tym, że nie mają określonych doświadczeń.

Pierwsze teorie na temat zjawiska wypalenia zawodowego pojawiły się 
stosunkowo późno, bo dopiero w latach 70. ubiegłego wieku. Początkowo 
tym zagadnieniem zajmowali się przede wszystkim psychologowie, jednak 
obecnie jest to dziedzina, która znalazła się w obszarze takich dyscyplin, jak 
pedagogika, socjologia i medycyna. Stopniowo zaczęto podejmować wiele 
badań nad przeciążeniem pracą, w efekcie czego opracowano liczne teorie 
omawiające to zagadnienie. 

Carole McNamee (1999; za: Stańko 2009) w swoich badaniach potwier-
dza tezy o pozytywnym wpływie arteterapii na układ nerwowy jednostki. Zda-
niem autorki zmiany zachowania spowodowane terapią przy pomocy sztuki 
zachodzą dzięki ścisłej współpracy lewej półkuli mózgu odpowiedzialnej za 
rozwiązywanie problemów, język oraz mowę z prawą półkulą, dzięki której 
ludzki umysł zdolny jest do wytwarzania wyobrażeń, tworzenia i odczytywa-
nia komunikatów niewerbalnych oraz myślenia intuicyjnego i holistycznego. 
Autorka twierdzi, że dzięki tej współpracy zachodzi integracja logicznej wiedzy 
osoby chorej z jej emocjonalno-intuicyjnymi i obrazowymi doświadczeniami.

W badaniach do niniejszej pracy wykorzystano dwie projekcyjne metody 
badawcze, które pozwalają szczegółowo przeanalizować stosunek wolonta-
riuszy do wykonywanej przez nich pracy pomocowej. Większość osób bada-
nych obawia się funkcjonowania w placówce psychiatrycznej, często odczu-
wa negatywne emocje: lęk, stres, strach, brak poczucia osobistych osiągnięć 



103

DYSKUSJA WYNIKÓW

i możliwości kontroli emocji. Dla przykładu wypowiedź jednej z wolonta-
riuszek: „Byłam przekonana, że jak wejdę do tej kliniki… to będzie ze mną 
koniec, że nie dam rady, że nie jestem odpowiednią osobą na tym miejscu. 
Prawda jest taka, że na studiach, w tych pierwszych latach, uczą nas bardzo 
mało. Bez praktyk wolontaryjnych czy bez staży nie mam wiedzy na temat 
psychologii w ogóle”. Być może wynika to z przekonania, że nie potrafią zdia-
gnozować i pomóc beneficjentom, choć uważają, że placówka psychiatryczna 
jest miejscem, w którym można pomóc osobom ze specyficznymi problemami. 
Jedna z wypowiedzi: „Na początku, nawet jak już pracowałam jako wolonta-
riusz, bałam się, że będę musiała diagnozować tych pacjentów. Na szczęście 
zajmują się tym osoby, które pracują w placówkach psychiatrycznych na stałe, 
a nie jak my, wolontariusze”. Często wspominają o braku profesjonalizmu, 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w tym zakresie. Kobieta (24 lat): 

„Ja w rodzinie akurat miałam osoby z trudnościami tego typu jak pacjenci  
w klinice, było mi łatwiej zrozumieć to, co się tutaj dzieje. Bardzo trudne jest 
jednak to, jak np. dany pacjent się oświadcza lub mówi, że nie będzie nigdy 
szczęśliwy bez nas. To taka forma manipulacji, ale bardzo często wiele osób 
nie jest przygotowanych do tego, aby na takie rzeczy odpowiadać”. Większość 
spośród badanych osób zdecydowała się na pracę w tej placówce, żeby zdo-
być wiedzę, w jaki sposób realnie można doprowadzić do poprawy zdrowia  
i funkcjonowania pacjentów placówek leczenia psychiatrycznego. Przykład 
wypowiedzi: „Chcę, aby ci pacjenci byli szczęśliwi po mojej wizycie, żeby ta 
moja praca miała sens, ale jednak często dochodzi do tego, że jestem obrażana, 
że mówią mi wiele nieprzyjemnych rzeczy. Na to trzeba być mocno odpor-
nym”. Wolontariusze zwracają uwagę na aspekt stereotypizacji osób choru-
jących psychicznie, uważają, że negatywne spostrzeganie społeczne wpływa 
negatywnie na ich proces zdrowienia, a także adaptacji do środowiska. Wypo-
wiedź wolontariuszki: „Świetne jest to, że mamy określone zasady, takie jakby 
BHP, co robić, a czego nie robić w klinice, dzięki temu trochę nas to wszystko 
chroni przed beznadziejnymi decyzjami, np. takimi, aby dać osobom przeby-
wającym w klinice swój numer telefonu czy adres zamieszania. Niestety bywa 
tak, że ktoś jednak stwierdzi, że to przecież nie takie straszne i wówczas docho-
dzi do np. pewnego rodzaju prześladowania, nękania”. Osoby badane uwa-
żają. że wolontariat jest dobrym sposobem na poznanie innych ludzi, a także 
samych siebie, dzięki temu podnoszą się kwalifikacje uczestników, które mają 
pozytywny wpływ na funkcjonowanie zawodowe w przyszłej pracy. Przykład 
wypowiedzi: „Najgorsze jest to, jeśli dla przykładu moje koleżanki chciałyby 
mieć bardzo swojego chłopaka. Nie znajdują go na studiach, a w placówce 
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psychiatrycznej jest świetny chłopak. Poświęcają mu dużo czasu, energii, wy-
myślają ciekawe zadania. Niestety taka osoba, jeszcze jak ma zmieniony stan 
świadomości – przez leki czy nawrót choroby, może bardzo wiele rzeczy obie-
cywać… Takie rzeczy są oczywiście natychmiast zgłaszane do osoby nadzoru-
jącej ten wolontariat, ale mimo wszystko czasem dochodzi do absurdalnych 
sytuacji, które nigdy nie powinny mieć przecież miejsca”. Badani dodają, że 
kontrola emocji w placówce psychiatrycznej jest wyjątkowo trudna i skom-
plikowana, gdyż wymaga dużej samodyscypliny, której młode osoby często 
nie mają, a wiąże się to z odpowiednim doborem słów, intonacją, mimiką itp.  
Respondentki w większości twierdzą, że praca w placówkach psychiatrycz-
nych jest obciążająca psychicznie. Kobieta (23 lata): „Nie raz, nie dwa, mia-
łam taką sytuację, że w salce, w której przeprowadzamy zajęcia, było bardzo 
dużo osób, nawet ponad 20, każda osoba ma inny problem. Czasem było tak, 
że trudno było wybrać temat, który byłby adekwatny dla wszystkich. Z jednej 
strony widziałam osobę, która miała depresję, zaraz obok osoba z bulimią czy 
anoreksją, kolejna cała z pociętymi rękami, nogami, a nawet policzkami. Nie 
wiadomo było, co zrobić. Jakie tematy poruszać. Myślę, że jak się ma więcej 
wprawy, to już się później tak człowiek wszystkim nie przejmuje, ale na po-
czątku to katastrofa”. Różnorodne trudności wiążą się to ze złożonością wyko-
nywanej pracy, a także z sytuacjami problemowymi i konfliktowymi w pracy  
z beneficjentami. Przykład wypowiedzi jednej z wolontariuszek: „Wspominam 
swoją współpracę z osobami chorymi bardzo dobrze. Moje wizyty w klinice 
przebiegały w spokojnej atmosferze. Nie miałam nigdy problemów z żadnym  
z pacjentów. Kiedy wchodziłam na oddział, pacjenci już ustawiali się w kolej-
ce przed drzwiami do sali zajęciowej. Pytali »co dzisiaj będzie?«. Bardzo chęt-
nie uczestniczyli w zajęciach. Sami też proponowali gry, zabawy czy inne for-
my zajęć, jakie chcieliby realizować. Jestem osobą, która z łatwością nawiązuje 
kontakty z innymi. Sprawiam też wrażenie osoby godnej zaufania. Dlatego też 
pacjenci zawsze sami chętnie opowiadali mi o sobie, o swoim życiu, chorobie. 
Mieli potrzebę wygadania się. Chcieli być wysłuchani przez kogoś, kto ich nie 
ocenia, a po prostu z życzliwością słucha”. Osoby badane często akcentowały 
aspekty ich pracy związane z emocjami. Nierzadko przyznawały, że towarzyszą 
im wątpliwości, świadomość, że wciąż mało wiedzą o świecie wewnętrznym 
chorujących, a dodatkowo podkreślały, że zawsze występują rozbieżności po-
między tym, co pacjent mówi, a tym, co myśli. Osoby pomagające w swoich 
wypowiedziach wspominają, że wypalenie zawodowe może być konsekwen-
cją wytworzenia się między wolontariuszem a pacjentem nadmiernej relacji 
emocjonalnej. Przykład wypowiedzi wolontariuszki: „Przebywając w klinice 
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psychiatrycznej, mając kontakt z osobami chorymi psychicznie, można zmie-
nić sposób, w jaki postrzega się te osoby. Rozmawiając z nimi, można dostrzec 
w nich zagubionych, niezwykle wrażliwych ludzi, którzy nie potrafią odnaleźć 
się w dzisiejszych czasach. Są oni przytłoczeni szybkością zmian zachodzących 
dookoła, które nie zawsze są pozytywne. Ludzie chorzy psychicznie bardzo 
często są niezwykle inteligentni i uzdolnieni. Ogranicza ich jednak choroba 
oraz etykietka »wariata«, jaką większa część społeczeństwa im przypisuje. Oso-
by chore również w mediach przedstawiane są często w sposób karykaturalny. 
Chorzy psychicznie oprócz leczenia potrzebują wsparcia i zainteresowania za 
strony innych. Człowiek, który sam nie zetknie się z osobą chorą czy też nie 
oprze swoich poglądów na wartościowych źródłach, nie będzie miał obiektyw-
nego obrazu osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego też my, wolontariu-
sze zachęcamy do współpracy z osobami chorymi. Jest to praca wymagająca, 
ale dająca poczucie, że pomaga się drugiemu człowiekowi”. Osoby badane 
wyrażały też obawę, że mogą one przekroczyć granice ujęte w regulaminie 
stowarzyszenia, np. zapewnienie anonimowości, brak osobistych kontaktów  
z beneficjentem czy ochronę danych osobowych. 

Przystępując do dyskusji nad wynikami badań, warto przytoczyć empi-
rycznie zweryfikowane tezy, które stanowiły podstawę do projektowania oraz 
przeprowadzenia niniejszych badań. Osoby niosące pomoc, zarówno lekarze, 
pielęgniarki, policjanci, księża, psycholodzy, jak i opiekunowie chorych często 
doświadczają przeciążenia pracą. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem po-
wszechnym, a proces jest powolny, towarzyszą mu stopniowe zmiany w za-
chowaniu jednostki, które jeśli nie zostaną w porę zauważone i powstrzymane, 
rozwiną się jako zespół niekorzystnych zjawisk psychicznych.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że istnieje zależność pomię-
dzy ogólnym poziomem kontroli emocji a poziomem wypalenia zawodowego. 
Hipoteza ta potwierdziła się, a uzyskane wyniki pozwalają na wskazanie spe-
cyficznych zależności między badanymi zmiennymi. Ogólny poziom kontroli 
emocji koreluje negatywnie z poziomem wyczerpania emocjonalnego oraz  
z poziomem depersonalizacji. Ogólny poziom kontroli emocji pozytywnie ko-
reluje z poczuciem osiągnięć. W związku z tym, im wyższy jest poziom odczu-
wanej subiektywnie kontroli emocji, tym większe poczucie osiągnięć zawodo-
wych oraz niższe poczucie wyczerpania emocjonalnego oraz depersonalizacji.

Otrzymane wyniki wpisują się w dyskusję nad definicją i funkcjonowa-
niem wolontariatu jako zjawiska, które wciąż rzadko staje się przedmiotem 
zainteresowań badawczych nauk społecznych. 
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Celem badania było ustalenie zależności pomiędzy kontrolą emocji a wy-
paleniem zawodowym u wolontariuszy, którzy świadczą działania pomocowe 
w placówce medycznej, z uwzględnieniem psychiatrycznej. Oprócz podsta-
wowych zmiennych zwrócono uwagę na potrzebę przeanalizowania kwestii 
związanych z suicydologią u pacjentów po próbie samobójczej. 

Przeprowadzone badania mają swoje ograniczenia. Odrzuceni z ostatecz-
nych analiz zostali mężczyźni ze względów metodologicznych, ponieważ sta-
nowili bardzo małą grupę w porównaniu do kobiet. W związku z tym nie było 
możliwe, aby przeprowadzić analizy, które różnicowałyby grupę ze względu 
na płeć. Statystycznie na dwadzieścia kobiet w programie pomocowym przy-
pada tylko jeden mężczyzna. 

Dodatkowo nie zostały analizowane odpowiedzi osób, które miały po-
wyżej 27 lat ze względu na ich możliwie inną motywację i sposób traktowania 
wolontariatu. Osoby w późniejszym wieku inaczej traktują wolontariat, gdyż 
mają zazwyczaj ustabilizowaną sytuację rodzinną, ekonomiczną i zawodową, 
w związku z czym mogą traktować partycypację w wolontariacie jako swoiste 
hobby, zainteresowania czy dodatkową aktywność. Natomiast młodsi wolon-
tariusze chcą przede wszystkim uzyskać gratyfikację w postaci zaświadczenia, 
doświadczenia zawodowego czy możliwości odbycia praktyk. Osoby badane 
ze względu na swój wiek od 19 do 26 roku życia są w okresie wyłaniają-
cej się dorosłości (emerging adulthood) (Arnett 2000). Zmienna ta powoduje, 
że zasięg badań jest ograniczony i można odnieść go jedynie do grupy osób  
w podobnym wieku. 

Kolejnym ograniczeniem przeprowadzonych badań było wykorzystanie 
niestandaryzowanych metod badawczych, a mianowicie autorskiej ankiety, 
metod projekcyjnych „Komunikacja Wolontariusz Kliniki Psychiatrycznej–
Pacjent Kliniki Psychiatrycznej” oraz „Klinika jako człowiek”. Tak jak opi-
sywane zostało wcześniej – niniejsze metody mają pewne ograniczenia, ale 
także wartości dodatnie, które podczas procesu związanego z realizacją zadań 
i planowaniem mogą ułatwić pracę. W sposób niedosłowny mogą pojawiać 
się pewne potrzeby, ograniczenia czy wątpliwości co do podejmowanej przez 
osoby badane pracy. 

Niekiedy badani mieli problem, aby wykonać zadania dotyczące metod 
projekcyjnych. Na początku nie wiedzieli, w jaki sposób wykonać rysunek, 
długo się zastanawiali i przypominali sobie kwestie związane z odpowiedzią 
na pytania badającej. Wnioski płynące z badań niestandaryzowanych należy 
traktować z ostrożnością, jednakże dzięki nim można uzyskać dodatkowe in-
formacje na temat pracy w placówce psychiatrycznej czy odczuć wolontariusza. 
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Wymienione ograniczenia stanowią jednocześnie inspirację do prowa-
dzenia kolejnych badań w tym obszarze. Szczególnie pożyteczne byłyby ba-
dania podłużne. Ich wyniki mogą pokazać, czy i jak zmieniają się zależności 
między kontrolą emocji a wypaleniem zawodowym u wolontariuszy. Taka 
eksploracja badawcza mogłaby przyczynić się do powstania praktycznych za-
leceń dla wolontariuszy, psychologów, pedagogów, socjologów, terapeutów 
zawodowych, przedstawicieli służb medycznych, w tym lekarzy.

Wyniki kolejnego badania podejmującego zbliżona tematykę pokazują, 
że główne cechy różnicujące wolontariat to wykształcenie, status zawodowy  
i wiek. W 2010 roku społecznie pracowała ponad 1/4 Polaków z wykształce-
niem wyższym i 1/7 osób o wykształceniu średnim i niższym. Duże znacze-
nie poziomu edukacji dla zainteresowania pracą wolontariacką pokazuje też 
najnowsze badanie Eurobarometru. Widoczna jest także aktywność uczniów 
i studentów (29%), co jest cechą polskiego zaangażowania w wolontariat. 
Grupa ta niekoniecznie dysponuje środkami pieniężnymi, ale jest w stanie 
poświęcić swój czas dla wolontariatu. Studenci i uczniowie chętniej angażują 
się w akcje o powszechnym zasięgu oraz w działania dotyczące ekologii czy 
ochrony środowiska.

Według badania Wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań główną 
motywacją respondentów do podjęcia wolontariatu jest fakt, że sprawia im 
to przyjemność, interesują się tym (43%), 32% uczestników badania uważa,  
że „jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie”, a dla 29% badanych ważne 
są wartości, które w ten sposób wcielają w życie. Pozostałe odpowiedzi: moż-
liwość bycia z ludźmi, nawiązania kontaktów, zdobycie nowych umiejętności, 
brak umiejętności odmowy, dług do spłacenia czy wiara w zdobycie pracy 
po odbytym wolontariacie były wskazywane rzadziej (Krzewińska 2014).  
W autorskich badaniach wykazano, że wolontariusze traktują wolontariat jako 
formę realizacji siebie poprzez to, że mogą pomagać potrzebującym osobom. 
Badani uważają, że praca w placówce psychiatrycznej wiąże się ze zdobywa-
niem nowej wiedzy i umiejętności, które w przyszłości mogą być potrzebne  
w pracy zawodowej. Wolontariusze uznają aktywność pomocową za formę za-
liczenia obligatoryjnych, uniwersyteckich praktyk, które są niezbędne do tego, 
aby spełnić wszelkie warunki zaliczeniowe. Natomiast niektóre osoby dekla-
rowały, że bardzo chciały pracować w placówce psychiatrycznej ze względu na 
kontakt z osobami cierpiącymi na problemy natury psychicznej (schizofrenia, 
depresja, choroba afektywno-dwubiegunowa, nerwica itp.). Kobiety twierdzą, 
że w województwie lubelskim jest to jedna z nielicznych możliwości dowie-
dzenia się przydatnych rzeczy na temat psychologii klinicznej, suicydologii czy 
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nauk pokrewnych. Z drugiej strony natomiast praca w placówce jest obciąża-
jąca i skomplikowana, gdyż związana jest z wieloma problemami organizacyj-
nymi. Wolontariusze nie wiedzą, na jaką chorobę cierpią pacjenci (nie mają 
wglądu w karty lekarskie), co jest utrudnieniem w planowaniu i przygotowy-
waniu konkretnych zajęć. Według autorskich badań wolontariat w klinice czy 
szpitalu psychiatrycznym wybierają osoby, które interesują się zagadnieniami 
związanymi z psychologią kliniczną, psychoterapią, pomocą psychologiczną, 
suicydologią czy profilaktyką. 

Zgodnie z wynikami badań Barłóga i Stradomskiej (2015) niepokojące 
wydają się natomiast wyniki uzyskane za pomocą Kwestionariusza do subiek-
tywnej oceny pracy. Okazuje się, że zgodnie z normami testu wolontariusze 
cechują się bardzo wysokim poziomem odczuwanego stresu, a ponadto w każ-
dej z badanych skal osiągają wynik bardzo wysoki, zatem wolontariusze od-
czuwają bardzo wiele stresorów w miejscu pracy, jakim jest placówka psychia-
tryczna. Warto podkreślić młody wiek osób badanych oraz specyfikę zawodu, 
czyli zmiennych, które wpływają na uzyskany profil odpowiedzi. Wolontariu-
sze podejmują pracę bez wynagrodzenia, w celu uzyskania niezbędnego do-
świadczenia, ponadto brak im jakiejkolwiek gwarancji, że przepracowany czas 
przełoży się na zatrudnienie w przyszłości. Zatem już podjęcie tej pracy wiąże 
się z wieloma czynnikami potencjalnie stresującymi. Zgodnie z modelem Sie-
griesta i współpracowników stres jest wynikiem negatywnej interakcji pomię-
dzy wymaganiami a nagrodami w miejscu pracy. Wśród nagród wymienia się 
wysoki status społeczny, aspekt finansowy oraz szanse rozwoju zawodowego 
(Le Blanc, De Jonge i Schaufeli 2007). Wydaje się, że wolontariusze nie mogą 
liczyć na wiele nagród w miejscu pracy, co może przekładać się na poziom 
stresu. Ponadto wolontariusze pozostawieni są najczęściej bez szkoleń czy 
wsparcia, co widoczne jest również w braku badań naukowych w tej grupie 
zawodowej. Wyniki badania prowadzą zatem do wniosku, że warto zaintere-
sować się nad pracą wolontariuszy, by również ich objąć większą profilaktyką 
stresu w miejscu pracy. Należy wzmacniać zasoby osobiste kadry pomagającej, 
między innymi samoocenę i inteligencję emocjonalną, które istotnie wiążą 
się z poziomem stresu zawodowego, zwłaszcza że u osób młodych, zgodnie 
z badaniami, poziom inteligencji emocjonalnej jest niższy niż u dorosłych 
(Siwy-Hudowska i Kieszkowska-Grudny 2010). 

W autorskich badaniach uzyskane wyniki dotyczą tego, że im wyższy 
poziom odczuwanej subiektywnie kontroli emocji, tym większe poczucie osią-
gnięć zawodowych oraz niższe poczucie wyczerpania emocjonalnego oraz de-
personalizacji. Mianowicie praca w placówce psychiatrycznej będzie zupełnie 
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inna dla osób, które różnią się w kwestii kontrolowania emocji, a także wy-
palenia zawodowego. Ciekawe jest to, że wraz ze wzrostem kontroli depresji  
u wolontariuszy zmniejszają się negatywne konsekwencje wypalenia zawo-
dowego w postaci wyczerpania emocjonalnego. Dodatkowo wykazano, że 
w takim przypadku wzrasta poczucie osiągnięć zawodowych. Kontrola lęku 
prowadzi do tego, że wzrasta poczucie osiągnięć zawodowych oraz obniżane 
są możliwe negatywne konsekwencje wypalenia.  Z przeprowadzonych ba-
dań wynika, że osoby o mniejszym stażu pracy cechują się wyższym poczu-
ciem wyczerpania emocjonalnego oraz depersonalizacji. Jednak w mniejszym 
stopniu odczuwają poczucie osiągnięć oraz na niższym poziomie kontrolują 
emocje. W związku z tym tak ważne jest podjęcie kompleksowych działań, 
które ograniczą negatywne zachowania w placówkach psychiatrycznych. War-
tościowe jest to, by osoby pomagające odczuwały spokój i pozytywne emocje, 
wówczas ich praca będzie bardziej wartościowa i przydatna beneficjentom  
w procesie zdrowienia. Trudności w zaadaptowaniu się, akceptacji różno-
rodnych zachowań w placówce często prowadzą do negatywnych aspektów 
związanych z relacją pomocową. Po trudnych, czasem traumatycznych sytu-
acjach lub obciążających psychicznie aspektach, np. widoku cierpienia, bólu 
czy konsekwencji płynących z życia z chorobą – wolontariusze rezygnują  
z programu pomocowego. Temat ten jest jeszcze nie do końca zbadany, staje 
się zatem inspiracją do podejmowania kolejnych badań teoretyczno-empi-
rycznych w wymienionym zakresie. 

Warto również podjąć próbę badań jakościowych w celu lepszego zro-
zumienia wysiłku psychicznego, jak i fizycznego osób pomagających, np. po-
przez arteterapię i wywiady, dzięki temu stan wiedzy o sytuacji jednostki po-
dejmującej wolontariat byłby bardziej rozbudowany i rzetelniejszy. Wysiłek 
psychiczny związany jest z przygotowywaniem, planowaniem oraz realizacją 
zajęć, warsztatów czy innych przedsięwzięć przygotowywanych przez wolon-
tariuszy, w tym wykonaniem materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych 
czy innych niezbędnych elementów. Natomiast wysiłek fizyczny dotyczy 
trudnej pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia natury psychicznej bądź 
z niepełnosprawnością. Wolontariusz musi radzić sobie z trudnymi sytuacja-
mi, np. agresją pacjenta wobec osób pomagających, uporczywym trzymaniem 
za rękę, nogę, szarpaniem, natrętnym przytulaniem, przepychaniem, narusza-
niem cielesności i wieloma innymi problematycznymi zachowaniami.

Implikacje praktyczne płynące z tych badań można odnieść do pracy wo-
lontariackiej głównie w placówkach psychiatrycznych. Uzyskane wyniki mogą 
być specyficzne ze względu na rodzaj wykonywanej pracy przez wolontariuszy. 
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Kolejnym ważnym czynnikiem jest miejsce – placówka psychiatryczna,  
w którym obowiązują określone zasady związane między innymi ze strojem, 
zachowaniem, samokontrolą, czynnikami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
dyscypliną w tym miejscu. Osoby chore psychicznie są specyficzne ze wzglę-
du na rodzaj choroby, zachowanie oraz specjalne potrzeby, możliwości oraz 
unikalne cechy.

Kolejnym obszarem do badań może być analiza społecznego spostrze-
gania wolontariatu, a mianowicie czy ludzie wiedzą, czym jest wolontariat,  
z jakimi zagrożeniami wiąże się ta funkcja oraz w jakich obszarach świadczona 
jest pomoc.

Zaprezentowane rezultaty badań powalają poznać i interpretować zależ-
ności między kontrolą emocji a wypaleniem zawodowym u wolontariuszy pla-
cówek psychiatrycznych. Wykazały one, że syndrom wypalenia zawodowego 
jest niebezpiecznym zjawiskiem, które utrudnia funkcjonowanie wolontariu-
szom w środowisku pracy. 

Obserwacje kliniczne oraz wyniki badań dowodzą, że tłumienie wyra-
żania emocji na ogół prowadzi do ich nasilenia lub też przyczynia się do ich 
długotrwałego utrzymywania w postaci napięcia emocjonalnego (Kofta 1979). 
Niewyrażone emocje, zwłaszcza gniewu, mogą wiązać się z pogarszaniem sta-
nu zdrowia, a także sprzyjać rozwojowi niektórych chorób (Temoshok 1987; 
Friedland, Keinan i Regev 1992; Harris i Barraclough 1997). W szczególności 
zauważono, że powstrzymywanie złości, w przeciwieństwie do jej wyrażania, 
jest pozytywnie skorelowane ze wzrostem poziomu tętna oraz reaktywnością 
ciśnienia tętniczego krwi, chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym (Bau-
meister, Heatherton i Tice 2000).

Skłonność do hamowania (tłumienia emocji) okazuje się względnie sta-
łą cechą osób najczęściej wysoce uspołecznionych, sztywno przestrzegających 
obowiązujących norm społecznych. Warto dodać, że niewyrażone negatywne 
emocje, powtarzane i utrzymujące się długo, stają się podłożem wielu zabu-
rzeń nerwicowych i chorób psychosomatycznych (Jarosz 1978; Everly i Ro-
senfeld 1992). Dodatkowo w opinii psychologów wyrażanie negatywnych 
emocji jest bardzo ważne w różnych formach psychoterapii, nastawienie to 
prowadzi do lepszych efektów w dalszej perspektywie. 

Warto dodać, że pomiar ekspresji nabiera szczególnego znaczenia  
w kontekście doniesień naukowych dowodzących występowania zależności 
między ekspresją emocji a różnymi chorobami. Potwierdzone jest to, że cho-
roby psychosomatyczne mają zazwyczaj związek z emocjami, których człowiek 
nie potrafi wyrazić werbalnie (słowami). Podobne zależności mają miejsce  
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w występowaniu chorób nowotworowych. Osoby, które mają problem ze 
zdolnością do nazywania emocji i wyrażają je poprzez reakcje somatyczne za-
miast słowami, nazywa się aleksytymikami (Sheridan i Radmacher 1998).

Podsumowując – w niniejszej pracy określono zależności między kon-
trolą emocji a wypaleniem zawodowym u wolontariuszy placówki psychia-
trycznej. Opisano i przeanalizowano obraz tych zależności z perspektywy 
osób zaangażowanych w działalność pomocową. Zrealizowano zatem przyjęty  
w niniejszej pracy cel oraz udzielono odpowiedzi na postawione w postaci 
pytań problemy badawcze. Niestety niewielu badaczy podejmuje się inter-
pretacji tego zagadnienia, a przecież otrzymane wyniki skłaniają do przeko-
nania, że temat kontroli emocji oraz wypalenia zawodowego jest aktualnym 
problemem, który wymaga dalszego zainteresowania i refleksji. Dla autora 
są wyznacznikiem, motywacją i mobilizacją do dalszej pracy, zaangażowania 
oraz prowadzenia badań w tym zakresie. 

Mając na względzie wyżej przedstawione wyniki badań własnych, można 
zaproponować ogólne wnioski przydatne w praktyce psychologicznej. Wska-
zuje się, że należy:

− realizować warsztaty wprowadzające mające na celu analizę wybranych 
studium przypadku (case study) w praktyce;

− poinformować wolontariuszy o wadach i zaletach pracy w placówce 
psychiatrycznej;

− poinformować, zwiększać wiedzę na temat zaburzeń i chorób psychicz-
nych, z którymi wolontariusze mogą spotkać się w placówce psychia-
trycznej, np. schizofrenia, depresja, choroba afektywna-dwubiegunowa, 
nerwice itp.;

− pracować nad polepszeniem kontaktu między wolontariuszami, pa-
cjentami placówek psychiatrycznych, koordynatorem, władzami sto-
warzyszenia pomocowego, personelem medycznym czy terapeutami 
zajęciowymi;

− ograniczyć wobec wolontariuszy wymagania dotyczące realizacji zapla-
nowanego programu czy aktywności pomocowych;

− zorganizować spotkania, na bieżąco omawiać nie tylko osiągnięcia, ale 
także zachowanie oraz wspólnie poszukiwać źródeł ich przyczyn;

− pracować nad psychologicznymi aspektami pracy wolontariuszy w pla-
cówce psychiatrycznej;
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− pracować warsztatowo i szkoleniowo z wolontariuszami placówek psy-
chiatrycznych poprzez praktykę, można realizować nowe tematy, a także 
odkrywać zasoby wolontariuszy;

− dostarczać i organizować wolontariuszom sytuacje, w których mają oka-
zję samodzielnie przeżywać sukcesy zawodowe oraz twórczo rozwiązy-
wać problemy związane z relacją pomocową;

− zaplanować działania mające na celu propagowanie wiedzy na temat 
kontroli emocji oraz znaczenia tej kwestii w rozwoju jednostki w różno-
rodnych sytuacjach życiowych, zarówno osobistych, jak i zawodowych;

− podjąć starania mające na celu szerzenie wiedzy na temat wypalenia za-
wodowego oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku;

− zainicjować programy mające na celu propagowanie działań profilak-
tycznych w celu zapobiegania negatywnych skutków związanych z pracą 
w placówkach psychiatrycznych;

− wyposażyć osoby zawodowo pracujące z osobami chorymi psychicznie  
w kompetencje związane z udzielaniem wsparcia beneficjentom, rodzi-
nie czy personelowi medycznemu; 

− wprowadzić podstawową profilaktykę, która ma na celu nie tylko poma-
gać pacjentom przebywającym w placówkach psychiatrycznych, ale też 
poza tymi obiektami;

− dzielić się wiedzą odnośnie do problemów natury psychicznej nawet  
z osobami, które nie pracują z osobami chorymi;

− proponować współpracę w realizacji zadań wolontaryjnych czy pomo-
cowych nie tylko osobom, które są przedstawicielami nauk społecznych 
czy medycznych;

− edukować społeczeństwo w kwestiach związanych z pracą z osobami po 
próbie samobójczej;

− informować o negatywnych następstwach związanych z brakiem inter-
wencji w sytuacji, gdy dana osoba jest zagrożona, na przykład zagroże-
niem suicydalnym;

− pokazywać kampanie społeczne, informatory czy strony internetowe, 
które mają na celu zwiększać wiedzę i umiejętności osób, które znają 
wyłącznie mity społeczne;

− zwracać uwagę na informacje w mass mediach dotyczące przedstawia-
nia osób chorych psychicznie jako niebezpiecznych, gdyż tak jest tylko  
w kilku przypadkach;

− unikać pewnych tematów, które mogą powodować dyskomfort, np. te-
maty seksualne, religijne, polityczne w pracy w placówce psychiatrycznej;
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− unikać wyzywającego stroju, makijażu, gestów nawiązujących do seksu-
alności, dwuznacznych żartów w pracy z pacjentem;

− zapewnić osobom angażującym się w działania pomocowe możliwość 
konsultacji specjalistycznych oraz superwizji;

− zachęcać do rozwijania się w aspekcie psychologicznym czy psychotera-
peutycznym np. w kilkuletnich szkołach psychoterapii, w celu nabycia 
odpowiedniego doświadczenia zawodowego oraz zaznajomienia się od-
powiednimi metodami pracy.

Każda jednostka, która chce pracować z osobami z deficytami, zaburze-
niami czy problemami, powinna być przygotowana na wiele aspektów zwią-
zanych z codziennym funkcjonowaniem. Poniżej przedstawiona zostanie lista 
zachowań pacjentów (pozytywne, obojętne, negatywne). Wykaz ten zostanie 
zaprezentowany po to, aby wyobrazić sobie, jak może wyglądać określona 
wizyta w placówce psychiatrycznej. To przykłady związane z długoletnią pracą 
w placówkach psychiatrycznych, rozmowach oraz superwizjach z podopiecz-
nymi. To kilka z najczęściej pojawiających się sytuacji:

− rozkojarzenie, brak reakcji na komunikat ze strony wolontariusza lub 
innych uczestników zajęć – negatywne;

− aktywność w działaniu, zainteresowanie aktywnością – pozytywne;
− ogólne pobudzenie – negatywne;
− zblednięcie afektu – negatywne;
− zaangażowanie w proponowane zajęcia – pozytywne;
− chęć wspólnego spędzenia czasu – pozytywne;
− brak skupienia na jednej pracy, zabawie, rozmowie, aktywności (lub cią-

gła zmienność) – negatywne;
− chęć rozmowy, wygadania się, włączenia się do rozmowy z pozostałymi 

uczestnikami zajęć – pozytywne;
− obserwacja innych, bez włączenia się w realizację danego przedsięwzięcia 

– obojętne;
− siedzenie w milczeniu i obserwacja innych z wrogą postawą lub komen-

towaniem w sposób negatywny pracy innych osób – negatywne;
− nagłe wybuchy śmiechu lub płaczu, labilność, zmienność, nieschema-

tyczność w zachowaniu – negatywne;
− bezcelowe przemieszczanie się po sali, oddziale – obojętne;
− okazywana sympatia i zadowolenie z obecności wolontariuszy 

– pozytywne;
− zachowania agresywne, wulgaryzmy – negatywne.
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Przeprowadzone badania teoretyczno-empiryczne wniosły wiele waż-
nych aspektów, które przyczynią się do rozwoju wiedzy i sposobu pracy  
z osobami pozostającymi w relacji pomocowej. 

Jednym z zachowań problemowych może być agresja ze strony pacjen-
ta skierowana do innych chorych czy też wolontariuszy. Widząc pobudzenie  
i agresję, należałoby albo postarać się uspokoić, wyciszyć pacjenta za pomocą 
rozmowy, albo też zaangażować go w różne aktywności. Kiedy agresja nie 
ustępowałaby, należy poprosić o pomoc personel, aby w profesjonalny sposób 
zajął się pacjentem. Taki chory budzi lęk, niepokój wśród pozostałych pa-
cjentów. Często dezorganizuje też pracę wolontariuszy. Pacjenci bardzo często 
mają swoje poglądy, głęboko zakorzenione w ich psychice. Są oni przekonani 
o słuszności wygłaszanych przez siebie tez. Widząc brak zainteresowania ze 
strony innych, często są nachalni i zmuszają do polemiki, nie dopuszczając 
do siebie innych racji niż swoje. Zaczynają być też agresywni. Wolontariusz, 
pracując z grupą, powinien tym samym okazać zainteresowanie takiemu cho-
remu. Nie powinien wdawać się w zbędną dyskusję, ale pokazać, że szanuje 
poglądy innych osób. Chory i tak nie zmieni swoich przekonań, a wolonta-
riusz będzie mógł w spokojnej atmosferze dalej prowadzić zajęcia. Pacjenci, 
często też podczas zajęć, prowokują do rozmów na tematy seksualne. Mają 
wtedy niewybredne, dwuznaczne żarty czy opowieści. Sprawia to, że wo-
lontariusz odczuwa pewien dyskomfort. Najlepiej jest nie reagować na tego 
typu sytuacje. Tym samym pacjent, widząc obojętność, stopniowo kończy 
dwuznaczny, krępujący temat. Przykład wypowiedzi wolontariuszki: „Należy 
uważać, w jaki sposób zwracamy się do pacjentów. Jaką postawę wobec nich 
przyjmujemy. Nie możemy być zblokowani na kontakt z nimi. Powinni czuć, 
że chcemy z nimi pracować, że sprawia to nam satysfakcję, a nie jest żmud-
nym obowiązkiem. Należy unikać tematów dotyczących sfery seksualnej, gdyż 
działa to pobudzająco na pacjentów. Strój wolontariuszek nie powinien być 
wyzywający, aby nie stymulować pacjentów. Pacjenci mają już wyrobione 
swoje zdanie na tematy religijne, polityczne, dlatego też należy ich wysłuchać, 
ale nie wdawać się w bezsensowną polemikę. Chorzy nie zmienią swojego zda-
nia, a mogą stać się agresywni. Nie należy też komentować choroby pacjenta. 
Czuje on się wtedy osaczony i z góry negatywnie osądzony. Wolontariusz 
powinien zawsze pamiętać, że to on jest dla chorych, a nie chorzy dla niego.  
W swoim postępowaniu powinien  wykazać się ogromną empatią i cierpliwo-
ścią. Spędzenie z pacjentem jego wolnego czasu ma być dla niego przyjem-
nością, oderwaniem się od szarości szpitala. Pacjent ma na chwilę zapomnieć,  
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że jest chory i spędzić miło, aktywnie czas. Wolontariusz przebywając z pacjen-
tami, poznaje ich i wie, czym może ich zachęcić do współpracy, zainteresować”.
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Metryczka

1. Płeć
 a) kobieta
 b) mężczyzna 
2. Wiek
 a) 19–22
 b) 22–24
 c) 24–26
 d) więcej
3. Miejsce zamieszkania 
 a) wieś
 b) małe miasto poniżej 50 tys. mieszkańców
 c) duże miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 
4. Województwo pochodzenia 
5. Doświadczenie, staż pracy w placówce psychiatrycznej 
 a) mniej niż pół roku
 b) rok 
 c) więcej niż rok
 d) więcej niż dwa lata
6. Kierunek studiów 
7. Czy w przyszłości chcesz pracować z placówkach medycznych bądź 
 psychiatrycznych?
 a) tak
 b) nie 
 c) nie wiem
8. Uczelnia, na której studiuję/studiowałem/am 
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Ankieta

Prowadzę badania dotyczące kontroli emocji oraz wypalenia zawodo-
wego u wolontariuszy. Bardzo proszę o wypełnienie poniższej ankiety, któ-
ra składa się z 10 pozycji. Na pytania zamknięte proszę udzielić odpowiedzi 
na skali od 1 (zdecydowanie nie) do 5 (zdecydowanie tak). W odpowiedzi 
na pytania otwarte proszę zawrzeć swoje komentarze i przemyślenia. Proszę 
zastanowić się, jak czujesz/czułeś/aś się, będąc w kontakcie z pacjentami cho-
rymi psychicznie. Nie ma odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Proszę o jak 
najdokładniejszą analizę pytań.

1– zdecydowanie nie
2 – nie 
3 – nie wiem
4 – tak
5 – zdecydowanie tak

1. Dlaczego zostałam wolontariuszką w placówce psychiatrycznej?

 a) aby uzyskać gratyfikację w postaci zaświadczenia (umowa 
  wolontariatu)
  1 2 3 4 5

 b) aby zdobyć doświadczenie w zawodzie
  1 2 3 4 5
 c) aby pracować z osobami chorymi psychicznie
  1 2 3 4 5

 d) to forma mojej własnej terapii i radzenia sobie z własnymi 
  problemami
  1 2 3 4 5

 e) aby odbyć praktyki zawodowe
  1 2 3 4 5

 f) aby spełnić swoje marzenie
  1 2 3 4 5

 g) aby popracować w ciekawym miejscu
  1 2 3 4 5
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 h) aby w przyszłości być profesjonalnym pracownikiem
  1 2 3 4 5

 i) aby rozwijać swoje zainteresowania 
  1 2 3 4 5

 j) podjęłam to wyzwanie z ciekawości
  1 2 3 4 5

 k) chciałam skonfrontować filmy np. „Lot nad kukułczym
  gniazdem” reż. Miloša Formana, „Milczenie owiec” reż. Jonathana 
 Demme’a itp. z rzeczywistością 
  1 2 3 4 5

 l) inne (jakie?)  
  1 2 3 4 5

2. Kiedy pierwszy raz miałam kontakt z pacjentami przebywającymi 
 w Klinice Psychiatrycznej, odczuwałam stres
  1 2 3 4 5
3. Kiedy zaczęłam pracować w placówce psychiatrycznej, czułam się ob-
ciążona pracą, problemami pacjentów, moimi emocjami itp.
  1 2 3 4 5
4. Kiedy pracuję/pracowałem/am w placówce psychiatrycznej 
 najtrudniejsza, dla mnie jest/ była:

 a) nieprzewidywalność pacjentów
  1 2 3 4 5
 b) choroby pacjentów
  1 2 3 4 5
 c) moja reakcja na sytuacje trudne
  1 2 3 4 5
 d) brak wiary w siebie i w swoje możliwości, że sobie poradzę
  1 2 3 4 5
 e) ilość pracy
  1 2 3 4 5
 f) skomplikowane i trudne do wykonania zadania 
  1 2 3 4 5
 g) zaangażowanie czasowe w ramach uczestniczenia w wolontariacie
  1 2 3 4 5
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5. Czy uważasz, że w placówkach psychiatrycznych możemy mieć do 
 czynienia ze zjawiskiem wypalenia zawodowego? Dlaczego tak/nie?
 
 
 

6. Czy uważasz, że w placówkach psychiatrycznych trudno jest kontro
 lować swoje emocje? Dlaczego tak/nie?
 
 
 
 

7. Czego oczekujesz/oczekiwałeś/aś, będąc wolontariuszem Kliniki
 Psychiatrycznej? 
 Czego chcesz/chciałeś/aś się nauczyć?
 
 
 

8. Jakie emocje towarzyszą/towarzyszyły Ci w pracy z osobami chorymi 
 psychicznie?
 
 
 

9. Czym jest dla mnie wolontariat?
 
 
 
 

10. Czym jest dla mnie Klinika Psychiatryczna?
 
 
 

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety.

Jeśli będą chcieli Państwo dowiedzieć się o całości badań, proszę o zostawienie 
adresu e mail. Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 
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Maslach Burnout Inventory (MBI)

CZĘŚĆ I

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi w pytaniach od 1 do 22.

1. Przez moją pracę czuję się emocjonalnie wyczerpany/a aTak  aNie
2. Na koniec dnia pracy czuję się zużyty/a aTak  aNie
3. Wstając rano, czuję się już zmęczony/a, 
kiedy widzę przed sobą nowy dzień pracy aTak  aNie
4. Bardzo mnie wyczerpuje całodzienna praca z ludźmi aTak  aNie
5. Przez moją pracę czuję się wypalony/a aTak  aNie
6. Przez moją pracę czuję się sfrustrowany/a aTak  aNie
7. Mam wrażenie, że zbyt ciężko pracuję aTak  aNie
8. Za bardzo mnie stresuje praca 
w bezpośrednim kontakcie z ludźmi aTak  aNie
9. Mam wrażenie,
że osiągnąłem/am granicę mojej mądrości aTak  aNie
10. Mam wrażenie, że traktuję niektórych klientów, 
jakby byli przedmiotami aTak  aNie
11. Stałem się obojętny wobec ludzi, 
odkąd wykonuję tę pracę aTak  aNie
12. Obawiam się, że moja praca 
czyni mnie mniej współczującym aTak  aNie
13. W rzeczywistości nie interesuje mnie, 
co się stanie z niektórymi klientami aTak  aNie
14. Mam wrażenie, że niektórzy klienci i ich krewni sądzą, 
iż to ja ponoszę odpowiedzialność za ich problemy aTak  aNie
15. Łatwo mogę zrozumieć, 
co moi klienci myślą na określone tematy aTak  aNie

16. Udaje mi się skutecznie rozwiązywać 
problemy moich klientów aTak  aNie
17. Mam wrażenie, 
że poprzez moja pracę pozytywnie wpływam na życie aTak  aNie
18. Czuję w sobie duże pokłady energii aTak  aNie
19. Z łatwością przychodzi mi 
wytworzenie luźnej atmosfery aTak  aNie
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20. Czuję się ożywiony, 
kiedy ściśle współpracuję z moimi klientami aTak  aNie

21. W mojej pracy osiągnąłem wiele znaczących celów aTak  aNie

22. W mojej pracy 
traktuję problemy emocjonalne bardzo spokojnie  aTak  aNie
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M. Watson i S. Greer 
CECS 

Adaptacja: Z. Juszczyński

                               wiek             płeć  M   K   data badania                                 

Wczuwając się w stan opisany w trzech poniższych zdaniach, należy w każdej 
z siedmiu odpowiedzi zaznaczyć, otaczając kółkiem, odpowiednią cyfrę, jak 
na ogół się zachowujesz?

1-prawie nigdy
4- prawie zawsze

I Kiedy jestem rozgniewany (bardzo poirytowany), to…

1. jestem cicho   1 2 3 4

2. okazuję to   1 2 3 4

3. tłumię gniew   1 2 3 4

4. mówię to, co czuję  1 2 3 4

5. unikam robienia scen  1 2 3 4

6. tłumię swoje uczucia  1 2 3 4

7. ukrywam swoje zirytowanie 1 2 3 4

II Kiedy czuję się nieszczęśliwy (przygnębiony), to…

1. robię coś, aby to zmienić  1 2 3 4

2. ukrywam swoje przygnębienie 1 2 3 4

3. robię dobrą minę do złej gry 1 2 3 4

4. jestem cicho   1 2 3 4
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5. pokazuję innym, co czuję  1 2 3 4

6. tłumię swoje uczucia  1 2 3 4

7. tłumię swoje przygnębienie 1 2 3 4

III Kiedy jestem przestraszony (zatrwożony), to…

1. pokazuję innym, co czuję  1 2 3 4

2. jestem cicho   1 2 3 4

3. nic na ten temat nie mówię 1 2 3 4

4. opowiadam innym 
 wszystko na ten temat  1 2 3 4

5. mówię to, co czuję  1 2 3 4

6. tłumię swój strach  1 2 3 4

7. tłumię swoje uczucia  1 2 3 4



dr Marlena Stradomska – psycholog, psychoterapeuta, suicydolog, autorka 
publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym składającego się z dziewięciu czę-
ści e-booka: „Strategie radzenia sobie w trakcie trwania pandemii i nie tylko”. Pełni 
funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin, jest 
Kierownikiem placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie. 
Dodatkowojest ekspertem na platformie Życie Warte Jest Rozmowy i jest członkiem 
Interdyscyplinarnego Zespołu Profilaktyki Zachowań Samobójczych.

***

Niniejsza książka stanowi konkluzję badań podejmowanych w wybranych placów-
kach medycznych. Kwestia związana z wypaleniem zawodowym bardzo często kojarzy 
się jedynie z pracą zarobkową. W tej publikacji podejmowana zostanie tematyka wy-
palenia zawodowego mogącego pojawić się także w innych sytuacjach niż praca ro-
zumiana w standardowy sposób. Wolontariat, zgodnie z pojęciem, jest to bezpłatna, 
dobrowolna praca. Zatem skąd pomysł na zestawienie wolontariatu z kontrolą emocji  
i wypaleniem zawodowym? (...)

W placówkach psychiatrycznych wiele osób zmaga się zarówno z chorobami psy-
chicznymi, zaburzeniami natury psychicznej, trudnościami z kontrolą emocji, jak też 
skutkami negatywnych sytuacji, w tym wyczerpania emocjonalnego, co może z biegiem 
czasu spowodować wypalenie zawodowe. (...)


