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PRZEDMOWA

Książka jest próbą analizy kontekstu, w którym funkcjonują pracownicy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, oraz kosztów związanych z pracą wychowawczą 
i pedagogiczną. Kontekst rozumiany jest jako system złożonych zależności po-
między decyzjami administracyjnymi, poziomem rozwoju gospodarki, sytuacją 
zatrudnienia oraz specyfi ką pracy z młodzieżą. Prezentowana publikacja powsta-
ła na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników pedagogicznych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych w okresie wdrażania reform edukacji, po-
mocy społecznej i administracji. Był to moment redefi niowania dotychczasowych 
i formułowania nowych założeń dotyczących zarządzania i pracy merytorycznej. 
Ponadto był to okres kryzysu gospodarczego i zagrożenie utratą pracy było realne. 
Jednocześnie praca z młodzieżą stanowi specyfi czne źródło stresu mające dla pra-
cowników określone konsekwencje psychologiczne i zdrowotne. 

Zainteresowanie środowiskiem pracy oraz kulturą organizacji jest obecnie 
przedmiotem wielu analiz. Wciąż jednak grupa zawodowa osób pracujących 
z młodzieżą przebywającą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest pomi-
jana w programach badawczych, a to właśnie w tej grupie kontekst ma szczególne 
znaczenie dla skuteczności podejmowanych działań i dobrostanu pracowników. 

Mam nadzieję, że niniejsza pozycja przyczyni się do wypełnienia tej luki. 
Moim celem jest bowiem zwrócenie uwagi Czytelników na ważne społecznie kon-
sekwencje sytuacji zawodowej pedagogów i wychowawców zajmujących się socja-
lizacją młodzieży w izolacji społecznej. 

Publikacja powstała dzięki osobom, którym chciałabym wyrazić wdzięcz-
ność za okazaną pomoc, szczególnie Pani prof. dr hab. Grażynie Makiełło-Jarży 
oraz Panu dr. Aleksandrowi Marcinkowskiemu. Dziękuję również pracownikom 
i dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych za zgodę na udział w ba-
daniach. 



WPROWADZENIE

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost liczby wykroczeń i przestępstw 
dokonywanych przez młodzież, a nawet dzieci. Analizując przyczyny tego zjawi-
ska, dociera się zwykle do zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń w funkcjono-
waniu systemu rodzinnego i społecznego. Szeroko rozumiane postępowanie ko-
rekcyjne cechuje się zarówno stopniowaniem, jak i różnorodnością oddziaływań 
dotyczących wymienionych obszarów. W postępowaniu tym uczestniczą pracow-
nicy wielu instytucji, tworzących rozgałęziony system profi laktyczno-interwen-
cyjno-korekcyjno-kompensacyjny.

W przypadkach głębokich zaburzeń funkcjonowania dziecka i stwierdzonej 
niewydolności wychowawczej rodziców sąd rodzinny i nieletnich wydaje postano-
wienie o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej: interwen-
cyjnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej. W placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych dziecko poddawane jest zabiegom wychowawczym, resocjalizacyjnym, 
opiekuńczym, edukacyjnym i terapeutycznym. 

Umieszczenie dziecka w placówce poprzedzone jest zwykle wieloletnim, 
bezskutecznym zmaganiem się dorosłych z problemami wychowawczymi. Nie-
skuteczność ta buduje w oczach młodego człowieka obraz dorosłego jako osoby 
bezsilnej i bezradnej. Młodzież kierowana do placówek manifestuje różnorod-
ne zaburzenia (zaburzenia zachowania i emocji, uzależnienia, demoralizację); 
często stosuje przemoc w komunikacji interpersonalnej, przejawia tendencję 
do zachowań krańcowych, prowokacyjnych (próby samobójcze, ucieczki, pobi-
cia, samookaleczenia itp.), w wyniku stosowania środków odurzających miewa 
ograniczoną świadomość. Skuteczność oddziaływań wychowawczych pozostaje 
w ścisłym związku ze sposobem funkcjonowania wychowawcy. W procesie so-
cjalizacyjnym postawy, wzory zachowań i systemy wartości wychowawców mają 
znaczący wpływ na funkcjonowanie i rozwój dzieci. Postawy, wzory zachowań 
i wartości to cechy kultury organizacji (Marcinkowski 1996). Dlatego diagnoza 
i świadome kształtowanie kultury organizacji może mieć wpływ na skuteczność 
oddziaływań wychowawczych.

Podjęcie badań nad grupą zawodową pracowników pedagogicznych wydaje się 
niezwykle ważne. Uzyskane wyniki pozwolą zaplanować działania zwiększające sku-
teczność zawodową wychowawców oraz zapobiegające wypaleniu zawodowemu.



Książka składa się z trzech części: teoretycznej, empirycznej i  poświęconej 
wnioskom oraz praktycznemu zastosowaniu uzyskanych wyników badań. Roz-
poczyna ją prezentacja obowiązującego, ale wciąż reformowanego, systemu opie-
kuńczo-wychowawczego. Część teoretyczna zawiera przegląd oraz systematyzację 
niektórych koncepcji i pojęć związanych z kulturą organizacyjną oraz stresem, 
z naciskiem na stres związany z sytuacją pracy. Problematykę kultury organiza-
cyjnej przedstawiono z uwzględnieniem specyfi ki organizacji, jakimi są placówki 
opiekuńczo-wychowawcze. Przedstawiając zagadnienie stresu, podkreślono kon-
sekwencje przeżyć związanych z procesem stresu dla jednostki i dla organizacji. 
Odrębny rozdział poświęcony jest sytuacji wychowawców w okresie przemian 
społecznych i zmian łączących się z reformami w Polsce. Część empiryczna zawie-
ra wyniki poszukiwań zależności pomiędzy czynnikami podmiotowymi i sytua-
cyjnymi a kosztami emocjonalno-behawioralnymi, ponoszonymi przez pracow-
ników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawiono również diagnozę 
jakościową i ilościową kultury organizacyjnej badanych placówek opiekuńczo-
-wychowawczych. W zakończeniu zamieszczono projektu systemowego progra-
mu szkoleniowego o charakterze profi laktyczno-terapeutycznym dla pracowni-
ków placówek opiekuńczo-wychowawczych.



 Rozdział 1

Podstawowe zagadnienia związane z systemem 
opiekuńczo-wychowawczym

Prawo dotyczące nieletnich w państwach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych 
(Urban 1998) w ciągu wieków ulegało licznym przekształceniom. Analiza tych 
zmian ujawnia ich dwa główne kierunki:

• zmiany w celu zróżnicowania sposobów traktowania nieletnich przez prawo, 
w zależności od wieku nieletniego i sytuacji, w której się znalazł; 

• powstanie odrębnego sądownictwa, zajmującego się sprawami nieletnich.

Zmiany w przepisach prawnych podążają za wielkimi ideami fi lozofi cznymi, np. 
koncepcjami J.J. Russeau, J. Deweya, oraz za osiągnięciami nauk humanistycz-
nych i  biologicznych w  dziedzinie rozwoju dziecka i  funkcjonowania rodziny. 
System opiekuńczo-wychowawczy w  Polsce jest nieustannie modyfi kowany 
i przekształcany. Zmiany prawne dotyczące pieczy zastępczej nad dzieckiem (An-
drzejewski 2003) idą w  ślad za stanowczą krytyką dotychczasowych rozwiązań, 
prowadzoną na łamach specjalistycznych pism, w  środowiskach politycznych 
i  samorządowych. Krytykowano szczególnie „kolektywistyczne metody wycho-
wawcze i wychowanie zakładowe w izolacji od świata” (ibidem, s. 217). Kierunki 
obecnych reform to przede wszystkim przyjęcie prymatu rodziców w wychowaniu 
dziecka, podejmowanie działań profi laktycznych i terapeutyczno-socjalnych, tak 
by objęcie dziecka opieką alternatywną do opieki rodziców było ostatecznością. 
Kolejnym celem wprowadzanych reform jest planowanie stałości w sprawowaniu 
pieczy zastępczej, rozumiane jako doprowadzenie do stworzenia dziecku stabil-
nej sytuacji życiowej, a jednocześnie przestrzeganie reguły tymczasowości, pole-
gającej na dążeniu do jak najkrótszego pobytu dziecka poza rodziną. Nakreślone 
kierunki zmian są zgodne ze standardami opieki nad dzieckiem obowiązującymi 
w Unii Europejskiej oraz standardami prawa wewnętrznego i międzynarodowego. 
W praktyce polski system opieki dąży do zmniejszenia wielkości placówek socja-
lizacyjnych, ograniczenia ich liczby na korzyść rozwoju systemu opieki rodzinnej, 
wzrostu liczby dzieci powracających do rodzin naturalnych z  instytucjonalnej 
opieki zastępczej, rozwoju systemu różnorodnych placówek i instytucji wspierają-
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cych reformowany system opieki oraz rozwinięcia nowych potrzebnych form pra-
cy z rodziną. Ideą zmian merytorycznej pracy wychowawczej w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych jest zwiększenie samodzielności oraz odpowiedzialności 
dzieci i młodzieży. Wprowadzenie ich w życie nie jest możliwe bez programów 
szkoleniowych dla pracowników i nowych rozwiązań architektoniczno-technicz-
nych w placówkach.

W okresie przeprowadzanych badań obowiązywał system (przedstawiony na 
rys. 1) oparty na znowelizowanej w 1998 r. Ustawie o Pomocy Społecznej i Roz-
porządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Minister Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej) z 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-
-wychowawczych. 

Placówki interwencyjne to pogotowia opiekuńcze, do których kierowana jest 
młodzież w nagłych, kryzysowych sytuacjach do chwili wydania postanowienia 
sądowego o jej dalszym losie. Czas spędzony w pogotowiu opiekuńczym jest prze-
znaczony na dokonanie kompleksowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej 
i lekarskiej dziecka oraz analizy sytuacji rodziny. Okres pobytu w pogotowiu opie-
kuńczym nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Placówki socjalizacyjne to 
placówki całodobowej opieki, zapewniające dziecku kształcenie i wychowanie, co 
umożliwia jego rozwój. W instytucjach tych prowadzone są różnorakie działania 
korekcyjne i terapeutyczne skierowane na dziecko i rodzinę. W specjalistycznych 
placówkach socjalizacyjnych przebywa młodzież wymagająca szczególnej pomocy 
ze względu na wykazywane zaburzenia, na przykład uzależnienia lub zaburzenia 
zachowania. W  placówkach resocjalizacyjnych (Młodzieżowe Ośrodki Wycho-

Rys. 1. Schemat systemu opiekuńczo-wychowawczego w Polsce obowiązującego do 1 stycznia 
2004 r.
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wawcze) umieszcza się młodzież wymagającą – oprócz opiekuńczych, szczegól-
nych oddziaływań wychowawczych ze względu na demoralizację lub dopuszcze-
nie się czynów karalnych. 

Dzieci i  młodzież do wszystkich placówek – poza placówkami wsparcia 
dziennego – kierowane są przez PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie) lub MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Podstawą skierowania 
jest postanowienie sądu rodzinnego i nieletnich, a w niektórych wypadkach 
– pisemna prośba rodziców. Sąd rodzinny i nieletnich orzeka o konieczności 
umieszczenia nieletniego w placówce w sprawach opiekuńczych, gdy rodzice 
dziecka są niewydolni wychowawczo lub w sprawach o demoralizację nielet-
niego. Poniższa tabela przedstawia liczbę wychowanków placówek opiekuń-
czo-wychowawczych w  Polsce na podstawie Małego rocznika statystycznego 
z 2008 roku.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby prawomocnych orzeczeń 
zastosowania w  stosunku do nieletnich środków wychowawczych, takich jak 
umieszczenie w  placówce opiekuńczo-wychowawczej. W  roku 2000 sądy ro-
dzinne i nieletnich w Polsce wydały 8878 postanowień w związku z demoraliza-
cją (np. uchylanie się od obowiązku szkolnego) i 25667 postanowień w związku 
z  czynami karalnymi (np. kradzież, kradzież z  włamaniem, rozbój). W  roku 
2005–15454 postanowień w  związku z  demoralizacją a  w  26228 wypadkach 
z powodu czynów karalnych. W roku 2006 już 16978 postanowień w związku 
z  demoralizacją i  w  27412 przypadkach z  powodu czynów karalnych (Mały 
rocznik statystyczny 2008).

M. Kaczmarek (2004) w raporcie pod tytułem: Stan opieki zastępczej nad dzie-
ckiem stwierdza, że w  Polsce wskaźnik opieki instytucjonalnej nad dzieckiem 
wzrasta, w przeciwieństwie do innych krajów:

Tab. 1. Zestawienie liczbowe wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
w Polsce

Typ placówek Rok Wychowankowie

Interwencyjne 2005
2006
2007

1514
1301
1041

Socjalizacyjne 2005
2006
2007

11772
10629
 9830

Wielofunkcyjne 2005
2006
2007

 5045
 6782
 7011
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mamy sytuację paradoksalną: wzrasta liczba dzieci w opiece instytucjonalnej i jednocześnie 
dynamicznie rozwijają się rodzinne formy opieki. Nie wystarczą dobre przepisy ustawowe 
i zawarte w nich standardy opieki nad dzieckiem. Zapisy te weryfi kuje życie i praktyczne 
możliwości ich wykonania.

W środowiskach związanych z pomocą dziecku i rodzinie, na stronach inter-
netowych i na łamach prasy, wciąż toczą się dyskusje na temat przynależności re-
sortowej placówek opiekuńczo-wychowaczych oraz kierunków i rezultatów refor-
my. Wnikliwa i  rzetelna diagnoza rezultatów przeprowadzanej reformy systemu 
opiekuńczo-wychowawczego wydaje się koniecznością. Jednym z aspektów badań 
prezentowanych w publikacji jest próba dokonania takiej diagnozy.



Rozdział 2

Kultura organizacji

2.1. Paradygmat kulturowy w psychologii 
zarządzania

Kultura jest przedmiotem badań i analiz wielu dyscyplin naukowych, między in-
nymi etnologii, antropologii, socjologii i psychologii. Psychologia w perspektywie 
kulturowej zajmuje się zachowaniami, które stają się normatywne i przyjęte przez 
określoną populację, skupia się wokół procesów poznawczych i zachowań inter-
personalnych. D.R. Lehman, C-Y. Chiu i  M. Schaller (2004), autorzy koncepcji 
zespalającej trzy podejścia wyjaśniające genezę kultury, określają ją jako system 
norm zachowań i  sposobów poznania, który podzielają członkowie populacji, 
dającej się zdefi niować i wyróżniający tę populację od innych. Normy zachowań 
i sposobów poznania pozwalają zrealizować wspólne i osobiste cele jednostek, są 
często zinstytucjonalizowane w  formalnych i  nieformalnych strukturach; mają 
charakter temporalny i przekazywane są nowym członkom grupy. Zespolenie po-
dejść wyjaśniających genezę kultury, w omawianej koncepcji, dotyczy podejścia 
psychologicznego, ewolucyjnego i społecznego. Z ewolucyjnego punktu widzenia 
„samotność jest niebezpieczna” (ibidem, s. 691), dlatego ludzie rozwijają tendencję 
do przyjmowania wierzeń, przekonań, norm obowiązujących w grupie, ponieważ 
dzięki temu podtrzymują relacje społeczne i utrzymują wspólnotę. Normy, potocz-
ne wierzenia, praktyki pełnią funkcję adaptacyjną, służą przetrwaniu i pomagają 
w wychowaniu dzieci. Z perspektywy psychologicznej kultura powstaje z ludzkiej 
potrzeby wiedzy, pewności na temat świata, i potrzeby weryfi kacji tej wiedzy. Kul-
tura pełni również rolę bufora w przeżywanym lęku egzystencjalnym, związanym 
ze świadomością śmiertelności. Człowiek przyjmuje wartości i normy, by być ak-
ceptowanym i wartościowym członkiem społeczeństwa. Zapewnia mu to symbo-
liczną nieśmiertelność w pamięci innych osób oraz następnych pokoleń. Dyna-
miczna Teoria Zderzenia (impact) Społecznego mówi, że kultura „jest ubocznym, 
często niezamierzonym produktem interakcji interpersonalnej” (ibidem, s. 693). 
Zderzenie społeczne towarzyszy każdemu aktowi komunikacji. Ludzie, którzy 
żyją blisko siebie, często komunikują się ze sobą (co jest oczywiste), konfrontują 
swoje postawy i poglądy. Jednak jednostki różnią się między sobą siłą oddziaływa-
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nia, dlatego tylko niektóre zachowania i sposoby poznania stają się normatywne. 
W obrębie określonej populacji działają dwa przeciwstawne mechanizmy. Jeden 
podtrzymujący różnorodność kulturową przez ochranianie mniejszości przed 
wpływem większości i  drugi mechanizm zmniejszający tę różnorodność przez 
presję społeczną podporządkowującą mniejszość większości. Istnieją zachowania, 
specyfi czne dla całej populacji, które są mniej podatne na wpływ społeczny. DTZS 
była wielokrotnie potwierdzana empirycznie na różnych grupach społecznych. 
Podsumowując, autorzy stwierdzają, że potrzeby psychologiczne zawierające po-
trzeby zakorzenione w dziedzictwie ewolucyjnym wpływają na procesy interakcji 
społecznych. Paradygmat kulturowy w psychologii pozwala lepiej zrozumieć rela-
cję pomiędzy kolektywizmem a indywidualizmem. 

Z powyższych rozważań jasno wynika, że każda grupa społeczna, czyli struktu-
ra społeczna składająca się z osób nawiązujących ze sobą więzi (por. Turner 1998), 
wykształca własną kulturę. W zależności od wielkości grupy (Kostera 1998, Mor-
gan 2002), jej terytorium i zasięgu występowania kultury można wyróżnić kultury 
kontynentów, narodów, społeczności lokalnych, grup zawodowych, organizacji, 
rodziny. Próba zrozumienia grupy społecznej wymaga zastosowania różnych na-
rzędzi badawczych, przynależnych różnym dziedzinom wiedzy. Spojrzenie na or-
ganizację w perspektywie kulturowej pozwala pamiętać o wielu poziomach kultur 
oddziaływujących na jednostkę – uczestnika organizacji – i o kulturze wspólnej dla 
wszystkich uczestników organizacji. G. Morgan (2002) określa kulturę organizacji 
jako zjawisko polegające na zawieraniu w sobie różnic między jednostkami, które 
mają ze sobą wiele wspólnego. Kultura organizacyjna, czyli „wzorce przekonań czy 
wspólnego sposobu myślenia rozczłonkowane lub zintegrowane oraz wspierane 
przez różne bieżące normy i rytuały, mogą wywierać decydujący wpływ na zdol-
ność całej organizacji do sprostania wyzwaniom, które napotyka” (ibidem, s. 137).

2.2. Typologia badań nad kulturą organizacji

W polskiej literaturze przedmiotu M. Kostera (2003) i  Cz. Sikorski (2002) do-
konują przeglądu i klasyfi kacji defi nicji kultury organizacji. Dla Cz. Sikorskiego 
kryterium klasyfi kacji to dziedzina nauki. W psychologii i socjologii kultura orga-
nizacji jest traktowana jako kategoria opisowa. W takim rozumieniu kultury nie 
wartościuje się ze względu na sprawność funkcjonowania organizacji. Natomiast 
w teoriach zarządzania znacznie częściej dominuje ujęcie wartościujące. M. Ko-
stera, opierając się na analizie defi nicji kultury organizacji L. Smircich, wyróżniła 
trzy typy rozumienia kultury ze względu na rolę, jaką pełni ona w rzeczywistości 
organizacyjnej. Do pierwszego typu zaliczyła podejścia traktujące kulturę organi-
zacji jako zmienną niezależną, których przedstawicielem jest G. Hofstede (2000). 
Dzięki takiemu podejściu kulturę można diagnozować, opisywać jej historię, ba-
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dać, jak kształtowała się w czasie istnienia placówki. W ten sposób rozumie też 
kulturę organizacyjną szkół Ch. Handy, który tworzy i opisuje cztery typy kultury: 
kulturę władzy, ról, zadań i osoby (Handy 1997). Drugi sposób rozumienia kultu-
ry organizacji, którego przedstawicielem jest E. Schein, polega na utożsamianiu 
kultury ze sferą widzialnych, materialnych, behawioralnych i  słownych artefak-
tów. Tak pojmowaną kulturą organizacji można względnie łatwo sterować lub za-
rządzać (Marcinkowski 2000).

Jednak diagnoza widzialnych, obserwowalnych artefaktów, które są często 
trudne do interpretacji, nie wystarcza do zrozumienia kultury organizacji. Ana-
liza widzialnych artefaktów, czyli „skonstruowanego środowiska organizacji, jej 
architektury, technologii, układu biur, noszonych ubiorów, obserwowalnych 
i słyszalnych wzorów zachowań, oraz ofi cjalnych dokumentów, takich jak: statuty, 
różne materiały informacyjne dla pracowników, historie” (Schein 1989, s. 61–62) 
pozwala odpowiedzieć na pytanie jak ludzie funkcjonują w organizacji. Żeby zro-
zumieć, dlaczego ludzie funkcjonują w określony sposób, trzeba odwołać się do 
poziomu ich wartości. Diagnoza poziomu wartości ujawnianych w rozmowach, 
wywiadach z uczestnikami organizacji, pozwala zrozumieć uświadomione moty-
wy ich zachowań. Zdarza się, że postulowane wartości są racjonalizacją lub tym, 
co ludzie chcieliby uznawać za motywy swojego działania; wtedy dla „wyczerpują-
cego poznania wartości grupy i jej zachowania konieczne jest zgłębienie ukrytych 
przesłanek (podstawowych założeń)” (ibidem, s. 63). Autor koncepcji uważa, że 
ukryte przesłanki są nieuświadomione i to one decydują, co członkowie organizacji 
myślą, czują lub jak postrzegają. Nieuświadamianie ukrytych przesłanek w oma-
wianej koncepcji nie wynika z mechanizmu tłumienia, lecz z powtarzalności pro-
cesów motywacyjno-poznawczych. Pogłębiony wywiad przy dobrej współpracy 
badanego z badaczem może pomóc ujawnić to, co niepodważalne, a niewidoczne. 
Badanie poziomu ukrytych przesłanek może również pomóc w zrozumieniu za-
chowań paradoksalnych i  irracjonalnych. Takie rozumienie kultury organizacji 
pozwala po wnikliwej diagnozie opracowywać programy zmiany kultury, bo to 
ona ma decydujący wpływ na funkcjonowanie organizacji.

W  trzecim ujęciu, w  perspektywie interpretatywnej, kultura jest metaforą 
rdzenną: „organizacja jest kulturą” (Kostera 2003, s. 31). W tym rozumieniu przez 
badanie kultury poznajemy zjawiska organizacyjne w  ich kontekście, w  sposób 
nienormatywny, nieinstrumentalny i niemechanistyczny. Dzięki badaniu kultury 
poznajemy całą organizację. 

Wielu teoretyków kultury organizacji podkreśla jej procesualny i temporalny 
charakter (Elsner 1998, Marcinkowski 1989, Sikorski 2002). Kultura organizacji 
ma więc własną dynamikę, związaną z  historią, zmianami w  samej organizacji, 
jak i  zmianami łączącymi się z  wprowadzanymi reformami. Takie mozaikowe, 
uwzględniające perspektywę czasu podejście do kultury organizacji proponuje 
wspominany już G. Hofstede (2000). Autor uważa, że kultura organizacji jest zja-
wiskiem o następujących cechach: jest holistyczna, zdeterminowana historycznie, 
trudna do zmiany. Ponadto kulturę organizacji tworzy i podtrzymuje określona 
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grupa ludzi (zespół pracowników), a wyrażana jest ona przez rytuały i symbole. 
W swojej koncepcji autor umiejscowił przejawy kultury na różnych poziomach. 
Jądrem kultury są wartości, „defi niowane jako skłonności do dokonywania okre-
ślonego wyboru” (ibidem, s. 44). Należy pamiętać o  konieczności rozróżnie-
nia deklarowanych wartości związanych z obowiązującą w danej grupie normą 
etyczną od wartości rzeczywistych. Standardem wartości idealnych są normy 
absolutne; standardem wartości rzeczywistych są normy statystyczne, czyli wy-
bory dokonywane przez większość. Najbardziej widoczną warstwą przejawów 
kultury są symbole, czyli słowa, gesty, znaki, przedmioty, których znaczenie 
jest rozpoznawalne tylko dla uczestników danej kultury. Następne warstwy to 
bohaterowie, czyli postaci prezentujące wzorce zachowań cenione w określonej 
grupie, oraz rytuały – konieczne działania społeczne, ułatwiające komunikowa-
nie i rozumienie się w grupie. Symbole, bohaterowie i rytuały tworzą kategorię 
praktyk, widocznych, ale w pełni zrozumiałych tylko dla członków danej kultury. 
G. Hofstede podkreśla, że kultura organizacyjna i kultura narodowa nie są zja-
wiskami identycznymi – są odmiennymi poziomami kultury. Na każdym z po-
ziomów udział wartości i praktyk ma dla jednostki inne znaczenie. Na poziomie 
organizacyjnym największe różnice między ludźmi występują w sferze praktyk. 
Na poziomie narodowym różnice występują przede wszystkim w sferze wartości. 
Zależności te związane są ze środowiskiem socjalizacji. Wartości kształtują się 
od wczesnego dzieciństwa w rodzinie i najbliższym otoczeniu, natomiast prakty-
ki organizacyjne przyswajane są w okresie dorosłości, w miejscu pracy. Według 
autora Zaprogramowania umysłu zmiana kultury jest możliwa, ale wtedy, gdy 
będzie częścią strategii organizacyjnej. Dlatego autor mówi o zarządzaniu kul-
turą organizacyjną zgodnie z  ustalonym planem etapów zarządzania. Skutecz-
ność wprowadzanych zmian zależy między innymi od postawienia prawidłowej 
diagnozy i  wybrania odpowiedniej terapii. Udana terapia wymaga stosowania 
twardych środków, na przykład zmian: struktur, metod działania, polityki ka-
drowej. Przekształcenia kultury wymagają wytrwałości, ciągłego monitorowania 
i wnoszenia bieżących poprawek.

2.3. Diagnoza kultury organizacyjnej

Sposób defi niowania kultury organizacyjnej implikuje procedury jej diagnozo-
wania. W  każdej z  trzech przedstawionych typologii dominują inne. W  dwóch 
pierwszych podejściach łączy się metody ilościowe i jakościowe, w ostatnim do-
minują metody opisowe i eksploracyjne. Za pomocą obserwacji, wywiadu, analizy 
tekstów zbiera się materiał, który porządkuje się potem zgodnie z zasadami po-
szczególnych metod etnografi cznych, etnometodologicznych, na podstawie teorii 
ugruntowanej, lub pisze się studium przypadku (Kostera 2003).
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Sposób rozumienia kultury organizacyjnej przez E. Scheina opiera się na za-
łożeniu, „że zjawiska społeczne są podobne do przedmiotów materialnych, mają 
ograniczoną liczbę właściwości i mogą być opisywane z zewnątrz” (Marcinkow-
ski 2000, s. 126). Badacz przystępuje do diagnozy ze skonstruowanym modelem 
kultury organizacji, do którego porównuje zebrane empirycznie cechy badanej 
organizacji. Celem tak rozumianej diagnozy jest znalezienie symptomów kultu-
ry w codziennym działaniu pracowników organizacji. Instrumentem badacza jest 
analiza dokumentów, obserwacja zebrań, posiedzeń, wystandaryzowane kwestio-
nariusze i wywiady. Na podstawie zebranych i usystematyzowanych wyników ba-
dań oraz porównania ich z modelem badacza można wskazać, co w diagnozowa-
nej kulturze wymaga zmiany. Przykładem przedstawionej diagnozy jest procedura 
J.M. Kobi i H. Wuthricha (Marcinkowski 2000 za: Kobi, Wuthrich 1991).

W rozumieniu kultury organizacyjnej jako zmiennej niezależnej modele two-
rzone są przez samych uczestników organizacji, a rolą badacza jest diagnoza tych 
modeli. G. Hofstede (2000) wraz ze współpracownikami rozpoczął badania od ze-
brania danych o organizacji na drodze wywiadów z jej przedstawicielami. Dzięki 
temu wyłonił problemy, zawarte potem w ankiecie skonstruowanej przez zespół 
badawczy. Na podstawie zebranego materiału wyodrębniono wymiary określają-
ce kulturę organizacyjną. G. Hofstede uważa, że prowadzenie badań nad kulturą 
grup wymaga tworzenia własnych instrumentów badawczych, które uwzględnia-
ją aspekty kultury istotne dla danej grupy. Badacz przywołuje slogan T. Petersa 
i  R. Watermana, czołowych badaczy kultury organizacji: „miękkie jest twarde”. 
Interpretacja tego zdania nie tylko wiąże się ze stosowaną metodologią do bada-
nia kultury, jakościową – miękką, ilościową – twardą, lecz także ilustruje siłę kul-
tury dla obrazu i funkcjonowania organizacji. Na przykład: dom dziecka można 
przekształcić w  placówkę socjalizacyjną jednym rozporządzeniem, ale znacznie 
dłuższego czasu i  całego systemu zabiegów wymaga zmiana w  „zbiorowym za-
programowaniu umysłu” (ibidem, s. 267), które to zaprogramowanie jest kulturą 
placówki. Nie istnieje jedna, uniwersalna kultura doskonała dla każdej organizacji. 
W zależności od typu organizacji i rodzaju wykonywanych zadań, istnieje pożąda-
na kultura dla danej organizacji. Im organizacje wykonują bardziej zróżnicowane, 
wymagające plastyczności zadania, tym mniej sformalizowana jest wskazana dla 
nich kultura. Badając, diagnozując kulturę organizacji, bardzo trudno uniknąć 
wartościowania. J. Pająk mówi o wysokim i niskim poziomie kultury szkoły (Pająk 
1996). Dla E. Scheina o silnej kulturze decyduje ilość, intensywność i jakość prob-
lemów, z którymi poradziła sobie organizacja, żeby przetrwać. Silną kulturę ma 
więc organizacja, której członkowie w niezmienionym składzie współdziałają od 
dłuższego czasu i napotykają wiele zróżnicowanych problemów, jakie następnie 
rozwiązują. Natomiast młode organizacje lub te, które cechuje duża rotacja pra-
cowników, a szczególnie kadry kierowniczej, mają słabą kulturę. Silna kultura to 
kultura stabilna i homogeniczna zawierająca elementy różnych subkultur, łączą-
cych się w jedną całość. Według E. Scheina, pomiędzy siłą kultury a efektywnością 
organizacji nie ma prostej, przyczynowo-skutkowej relacji. Efektywność organiza-
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cji związana jest nie tyle z siłą kultury, co z jej treścią i plastycznością. Plastyczność 
dotyczy umiejętności dostosowania się organizacji do wymogów i potrzeb środo-
wiska, w którym działa.

G. Hofstede mianem kultury silnej określa kulturę jednorodną, to znaczy taką, 
„w której wszyscy badani respondenci udzielali na każde z zadanych pytań prawie 
takich samych odpowiedzi” (Hofstede 2000, s. 279). Powyższe stwierdzenie doty-
czy wyników kwestionariuszy skonstruowanych w celu diagnozy kultury organi-
zacji. Kultura słaba to kultura niejednorodna. Na podstawie badań autor dochodzi 
do wniosku, że kultury silne i jednorodne to kultury wydajne.

Również M. Kostera (1998) uważa, że kultura organizacji pozostaje w ścisłym 
związku z jej efektywnością. Wyróżnia kultury antyefektywnościowe i proefektyw-
nościowe. W organizacjach, gdzie ukształtowała się kultura proefektywnościowa, 
pracownicy identyfi kują się z organizacją, współdziałają ze sobą, cele przyjmują 
jako wspólne. Do wykształcenia kultur antyefektywnościowych dochodzi w orga-
nizacjach, gdzie wewnętrzne kultury grup pracowników są sobie przeciwstawne, 
a  kierownictwo nie bierze tych różnic pod uwagę. X. Mulvet, francuski badacz 
kultury organizacji, podobnie przestrzega przed lekceważeniem subkultur, które 
istnieją w łonie organizacji i mogą rozwijać wartości różniące się od wartości kul-
tury dominującej (Mulvet 2004).

Co do możliwości sterowania zmianą kultury organizacyjnej istnieją między 
badaczami różnice zdań, ale wszyscy są zgodni, że każda próba zmiany kultury 
organizacyjnej musi być poprzedzona jej diagnozą.

2.4. Kultura organizacji uczących i wychowujących 

Szkoły, szpitale, więzienia, placówki opiekuńczo-wychowawcze, jak wszystkie 
struktury społeczne posiadające określone cele, złożoność, wyodrębnienie, w któ-
rych istnieje hierarchia pozycji połączonych z  sobą zależnościami służbowymi 
(Pająk 1996, Turner 1998), są organizacjami. Organizacje, w  których podmio-
tem, bezpośrednim odbiorcą usług są dzieci i młodzież, to organizacje formalne, 
przymusowe z  elementami dobrowolności, organizacje nieprzynoszące zysków 
(non profi t). Zatrudniają one pracowników, którym stawia się niezwykle wysokie 
wymagania dotyczące cech osobowości, wykształcenia, norm i wzorów postępo-
wania. W zawodach świadczących usługi społeczne (human services) występuje 
czynnik powołania, w innych zawodach zwykle nieistniejący lub istniejący w ogra-
niczonym zakresie. Organizacje uczące, opiekujące się i wychowujące to między 
innymi szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Relacje pomiędzy odbiorca-
mi usług (dzieci i rodzice) a świadczącymi je (pracownicy pedagogiczni: wycho-
wawcy, pedagodzy, psychologowie) są długotrwałe, przesycone emocjami, pełne 
wzajemnych zależności i konstytutywne dla uczestników tych relacji. W procesie 



23Kultura organizacji

socjalizacyjnym postawy, wzory zachowań i systemy wartości pracowników mają 
znaczący wpływ na funkcjonowanie i kształtowanie osobowości dzieci. Postawy, 
wzory zachowań i wartości to cechy kultury organizacji (Marcinkowski 1996). Tak 
więc diagnoza i  świadome kształtowanie kultury organizacji mogą mieć wpływ 
na skuteczność oddziaływań wychowawczych i  dydaktycznych. Placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, jak wszystkie organizacje, mają określoną kulturę, której 
kształtowanie ma charakter ciągły, a  rezultatem tego procesu są między innymi 
identyfi kacja z organizacją i integracja zespołu (ibidem). Identyfi kacja i integracja 
są wynikiem procesu socjalizacyjnego, a jednocześnie przejawami, symptomami 
i wymiarami kultury organizacji. Przejawy te można mierzyć, opisywać, badać ich 
wpływ na inne zmienne, kształtować, a więc i wartościować. Można mówić o wy-
sokiej integracji zespołu i  wysokiej identyfi kacji z  organizacją – lub odwrotnie. 
W zależności od typu i  rodzaju organizacji można się zastanawiać, jaki stopień 
identyfi kacji i  integracji jest pożądany lub jaki stopień integracji i  identyfi kacji 
jest optymalny dla skuteczności oddziaływań. Kolejnym krokiem diagnozy wy-
mienionych wymiarów kultury organizacyjnej jest poszukiwanie czynników, które 
mają wpływ na kształtowanie integracji i identyfi kacji. Następnie należy określić, 
jakimi sposobami można wypracować pożądany stopień integralności zespołu 
i identyfi kacji pracowników z organizacją.

Integracja i identyfi kacja wiążą się z jednostkowym poczuciem przynależno-
ści, kompetencji i satysfakcji zawodowej. Zespół o pożądanym stopniu integracji 
obdarza się wzajemnym zaufaniem, pracownicy nie mają oporów, by rozmawiać 
ze sobą na temat swoich wątpliwości, rozterek etycznych, popełnianych błędów 
merytorycznych. W zespole dyskutuje się o uczniach i wychowankach, wspólnie 
poszukuje rozwiązań. Poszczególne osoby nie przeżywają osamotnienia i ciężaru 
odpowiedzialności. Podnosi to poczucie sprawczości pracownika, jego kompeten-
cji, co generuje wzrost skuteczności w pełnieniu roli wychowawcy i nauczyciela. 
W organizacji o pożądanym stopniu integracji pracownicy sprawnie i otwarcie ko-
munikują się ze sobą, nie unikają spotkań i wymiany poglądów, opracowują pro-
cedury ułatwiające rozwiązywanie problemów, wspierają się emocjonalnie. Opty-
malny stopień integracji sprzyja dyskusjom merytorycznym, pozwala wytworzyć 
atmosferę akceptacji, ale jednocześnie pozostawia przestrzeń na indywidualizm 
pracowników. Zagadnienie identyfi kacji łączy się z poczuciem przynależności do 
grupy zawodowej (co jest pojęciem ponadorganizacyjnym) oraz poczuciem przy-
należności i wyodrębnienia organizacji. Identyfi kacja kształtująca się w relacji do 
otoczenia (rodziców, innych organizacji, organów merytorycznych, prowadzących, 
kontrolujących, sąsiadów organizacji – mieszkańców) ma związek z obrazem spo-
łecznym szkoły lub placówki oraz całej grupy zawodowej. W procesie kształtowa-
nia przynależności do organizacji istotne są: obraz idealnego pracownika, stopień 
identyfi kacji pracowników z tym obrazem, jak również obraz dyrektora (sposób 
zarządzania i styl kierowania) oraz poglądy, postawy związane z wychowaniem, 
stosunkiem do uczniów i wychowanków, które są wyrażane w codziennym obco-
waniu z podopiecznymi i przekazywane nowo przyjętym pracownikom organiza-
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cji. Moment przyjęcia i proces asymilacji nowych pracowników jest jednocześnie 
procesem transmisji kultury (Schein 1989), w którym organizacja dokonuje okre-
ślenia oraz sprawdzenia słuszności i prawomocności wzorów. Kandydat jest selek-
cjonowany według obowiązujących kryteriów doboru pracowników, a kryteria te 
są nośnikiem wartości kształtowanych w organizacji. Należy jednak podkreślić, 
że każdy nowo przyjęty pracownik wnosi do organizacji swoje wartości, które ją 
zmieniają (ibidem). Zmiana ta następuje zarówno przez nowości wniesione, jak 
i wygenerowane przez istniejący zespół na skutek przyjęcia nowego pracownika. 
Zmiany w organizacji zachodzą samoistnie, ale mogą być sterowane zgodnie z pla-
nami kierownictwa organizacji. Świadome kształtowanie kultury organizacji, któ-
ra jest spoiwem, źródłem jej tożsamości, jest konieczne zarówno w nowo powsta-
łych organizacjach, jak i w organizacjach „o nadmiernej stabilności i komforcie, 
hamującymi innowacyjność” (ibidem, s. 77).

Na temat zmiany kultury szkoły wypowiadają się P. Dalin, H.G. Rolff  i B. Kleekamp 
(1997), przedstawiając koncepcję opartą na wprowadzaniu zespołów planistycz-
nych. W  ich rozumieniu kultura szkoły występuje na trzech poziomach (por. 
Schein 1989). Poziom transracjonalny dotyczy wiary w wartości i intuicji moralnej 
(kodeks etyczny). Na poziomie racjonalnym wartości są osadzone w kontekście 
społecznych norm, obyczajów (standardy akceptowane społecznie). Na pozio-
me „subracjonalnym” wartości przyjmują wyraz emocjonalno-behawioralny „są 
czymś aspołecznym i amoralnym” (ibidem, s. 117). Wartości pojawiają się w wy-
miarze indywidualnym, grupowym, organizacyjnym, subkulturowym (szkoła 
i otoczenie) oraz społecznym. Wyznacznikiem kultury są relacje w obrębie wy-
miarów i między nimi, tak więc warunkiem zmiany kultury są oddziaływania na 
wszystkie wymiary, czyli podejście systemowe (por. Senge 2002). Powodzenie za-
leży między innymi od motywacji i zaangażowania osób, które wprowadzają zmia-
ny. Poziom motywacji jest bezpośrednio związany z indywidualnym doświadcza-
niem poczucia własności działań. Występujący w prezentowanej koncepcji zespół 
planistyczny, odpowiedzialny za proces dokonywania zmian, ma za zadanie ko-
ordynować, kierować i dbać o systematyczność ich wprowadzania. Celem pracy 
zespołu jest znalezienie odpowiedzi na pytania, „jak dokonać internalizacji war-
tości i  norm, jak poprawić stosunki międzyludzkie, jak rozwiązywać konfl ikty” 
(ibidem, s. 119). Zespół zajmuje się również relacjami pomiędzy kierownictwem 
a zespołem oraz pomiędzy organizacją a otoczeniem. Ideą powołania zespołu jako 
tworu o  charakterze tymczasowym jest przeformułowanie szkoły z  organizacji 
uczącej w organizację uczącą się (por. Senge 2002, Kwieciński 2000). To przefor-
mułowanie jest możliwe, gdy priorytetem będzie rozwój osobisty członków ze-
społu i rozwój samego zespołu. Zespół planistyczny odzwierciedla wszystko to, co 
jest niezbędne i istotne w sprawie zmiany kultury organizacji, z uwzględnieniem 
jej specyfi ki i nadrzędnego celu działania. Skuteczność przekształceń jest związa-
na z wewnętrznym przekonaniem uczestników organizacji o  ich celowości oraz 
z przebiegiem procesu, czyli jego wewnętrzną dynamiką. Każda reforma organiza-
cji dotyka jej kultury. Reforma przygotowana bez uwzględnienia wartości i norm 
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danej organizacji oraz niemonitorowana napotyka opór i   zakłócenia procesu 
zmiany. Ten proces to uczenie się czegoś nowego, nieznanego, niepewnego. 

Podobne podejście do kształtowania się kultury organizacyjnej prezentuje 
J. Pająk (1996). Autor koncepcji i badacz kultury organizacyjnej szkoły, uwzględ-
niając podejście prakseologiczne (sprawne działanie zespołów ludzkich) i orga-
nizacyjne, uważa, że doskonalenie kultury organizacyjnej systemu oświatowego 
dotyczy nie tylko nauczycieli, dyrektorów, lecz także pracowników organów ad-
ministracji oświatowej i  nadzoru merytorycznego. Również proces wychowaw-
czy i  dydaktyczny rozumiany jest jako proces systematycznego uczenia dzieci 
i młodzieży organizowania swojej działalności. Nauczyciel w tym procesie jest or-
ganizatorem sytuacji i zdarzeń wychowawczych oraz dydaktycznych. Nadrzędną 
wartością w organizacjach, gdzie odbiorcą usług są dzieci i młodzież, jest zapew-
nienie im harmonijnego rozwoju. Z  powyższego założenia wynika konieczność 
takiego zarządzania organizacjami edukacyjnymi i wychowawczymi, by wspierać 
je w twórczej i służebnej działalności. Wśród przyczyn powodujących dysfunkcyj-
ność zarządzania autor wymienia „nadmierny stopień sformalizowania działalno-
ści szkół placówek oświatowych” (ibidem, s. 51), zwracając uwagę na zmienność 
i różnorodność zadań w wymienionych organizacjach, a w związku z tym – wielość 
operacji związanych z wykonaniem tych zadań. Przerost standaryzacji powoduje 
zmniejszenie zdolności do plastycznego reagowania i możliwości przystosowaw-
czych organizacji. Formalizacja hamuje generowanie i przebieg procesów zmiany. 
Z  formalizacją, według autora, łączy się również nadmierna ingerencja admini-
stracji i kierownictwa w pracę uczestników organizacji. Formalizacja i ingerencja 
stają się źródłem ich oporu, konfl iktów, obniżają innowacyjność i twórczość oraz 
zmniejszają poczucie współodpowiedzialności za pracę. Jako drugą przyczynę dys-
funkcyjności zarządzania J. Pająk wymienia zjawisko autonomizacji, polegające 
na nieznajomości celów głównych działalności kierowniczej przez administrację 
zwierzchnią i zespoły kierownicze organizacji. Objawem zjawiska autonomizacji 
jest koncentrowanie się jednostek decyzyjnych tylko na sprawach bieżących, które 
przez to zyskują wartość autonomiczną. Trzecim zagrożeniem dla zdrowego za-
rządzania jest przerost biurokratyzmu, przejawiający się między innymi brakiem 
plastyczności w  interpretacji przepisów i  ignorowaniem rzeczywistych potrzeb 
środowiska. Środkami zaradczymi na powyższe zagrożenia mogą być rozszerzenie 
samodzielności i autonomii placówek, uspołecznienie procesu kierowania przez 
powoływanie w organizacjach zespołów współdecydujących oraz usankcjonowa-
nie wpływu procesów samoregulujących. Procesy samoregulujące w organizacjach 
– układach celowych, oparte między innymi na mechanizmach homeostazy, czyli 
dążenia do równowagi, mogą pełnić kluczową rolę w stabilizacji funkcjonowania 
placówek. Granice procesów samoregulujących wynikają z  uwzględniania poli-
tyki oświatowej państwa, obowiązującego prawa i ram stworzonych przez osiąg-
nięcia nauk humanistycznych. Najważniejszym zadaniem w zarządzaniu oświatą 
staje się szukanie optymalnych relacji pomiędzy centralizacją a  decentralizacją. 
Konsekwencją przedstawionej koncepcji jest prowadzenie badań nad kulturą or-
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ganizacyjną na wszystkich poziomach systemu oświatowego. Koniecznością jest 
diagnozowanie kultury organizacyjnej organów, które bezpośrednio kierują pla-
cówkami oświatowymi i nadzorują je oraz diagnozowanie kultury organizacyjnej 
z perspektywy kadry kierowniczej, jak i pracowników placówek.

Kultura organizacji uczących i wychowujących podlega zmianom, nawet bez 
świadomych działań, ale jest to proces długoletni i  niekoniecznie zmierzają-
cy w pożądanym kierunku. „Proces ten można przyspieszyć, opracowując wizję 
i plan rozwoju konkretnej placówki” (Elsner 1998). Konstruowanie planu powin-
no być poprzedzone dokładną diagnozą kultury danej placówki. Planowane zmia-
ny potrzebują świadomych działań systemowych, w których uczestniczą wszyscy 
pracownicy placówki. Monitorując wprowadzany program, zwiększa się jego 
efektywność. Wprowadzając reformy, nie wystarczy znowelizować ustawy i wydać 
rozporządzenia (ibidem). O sukcesie reformy decyduje sposób wprowadzenia po-
żądanych zmian w miękkiej warstwie organizacji, która jest twarda. Przekonania 
pracowników na temat reformy są równie ważne jak sama reforma, bo to pracow-
nicy decydują o wprowadzeniu zarządzeń w życie.



 Rozdział 3

Rola wychowawcy w okresie przemian

3.1. Znaczenie pracy

„Praca jest jedną z najważniejszych form działania człowieka” (Bańka 1996, s. 34). 
Postawa człowieka wobec pracy kształtuje się od początku jego życia i jest zdeter-
minowana tradycją rodzinną i kulturową. Może być źródłem satysfakcji, zadowo-
lenia, dobrobytu, ale też lęku, stresu, choroby. Zdarza się, że brak pracy zaburza 
funkcjonowanie człowieka na wiele lat. W Polsce po „rewolucji 1989” (Sztompka 
1999) praca nabrała szczególnego znaczenia ze względu na transformację społecz-
no-gospodarczą. Już nikt nie dostaje medali za przepracowanie „35 lat w jednym 
zakładzie”. Nagradza się plastyczność, mobilność umiejętność dostosowania się do 
aktualnych potrzeb rynku pracy. Moment wyboru zawodu dla młodego człowieka 
jest wyjątkowo trudny, ponieważ przypada na okres szczególny dla formowania 
się tożsamości (Brzezińska 2000) i na czas kryzysu normatywnego (Orwid, Pie-
truszewski 1996). Ponadto wzbudza niepewność dotyczącą możliwości przyszłego 
zatrudnienia. Podjęcie decyzji zawodowych poprzedzone jest procesem kształto-
wania się zdolności i zainteresowań, będących kluczem do dokonania wyboru.

Jedną z  koncepcji wyjaśniających psychologiczne podstawy wyboru zawodu 
jest psychodynamiczna teoria A. Roe (Paszkowska-Rogacz 2003). Autorka sfor-
mułowała osiem twierdzeń, z których pięć pierwszych dotyczy rozwoju zdolności 
i zainteresowań, a trzy kolejne opisują, w jaki sposób zaspokajanie potrzeb wpły-
wa na procesy motywacyjne jednostki. Zgodnie z omawianą koncepcją, doświad-
czenie życiowe człowieka decyduje o  różnorodności i  granicach rozwoju cech 
dziedzicznych, do których zaliczaja się uzdolnienia intelektualne i temperament. 
Doświadczenie życiowe nabywane jest przez dziecko w określonej kulturze i sy-
tuacji społeczno-ekonomicznej rodziny. Przeżywane przez dziecko satysfakcje 
lub frustracje, towarzyszące zaspokajaniu bądź deprywacji potrzeb, ukierunko-
wują jego uwagę mimowolną lub nieświadomą, kształtując w ten sposób zainte-
resowania, postawy i cechy osobowości. Zainteresowania, będące funkcją uwagi 
czynnej i samorzutnej, w miarę rozwoju różnicują się przez nastawienie uwagi na 
ludzi lub na przedmioty. To zróżnicowanie jest zalążkiem późniejszych upodobań 
i wyborów zawodowych (zawody zorientowane na ludzi, zawody zorientowane na 
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rzeczy). Doświadczenia dziecka związane ze sposobem zaspokajania jego potrzeb 
decydują o jego motywacji. Potrzeby, które były zaspokajane z dużym dystansem 
czasowym, mogą się stać (w określonych warunkach) podświadomymi motywami 
człowieka. Autorka odwołuje się do teorii potrzeb A. Maslowa i uważa, że rzadko 
realizowane potrzeby niższego rzędu stają się dominującymi motywami i blokują 
pojawienie się potrzeb wyższego rzędu; rzadko zaspokajane potrzeby wyższego 
rzędu mają tendencję do zanikania. 

D.E. Super swój model rozwoju preferencji zawodowych zbudował wokół po-
jęcia obrazu siebie, który „jest najstabilniejszą ze zmiennych i nie ulega większym 
modyfi kacjom od okresu dorastania do późnej dojrzałości” (Paszkowska-Rogacz 
2003, s. 84). Autor uważa, że zawodowy obraz człowieka kształtuje się wraz z jego 
ogólnym rozwojem na bazie obserwacji pracy, identyfi kowania się z pracującymi 
dorosłymi i innych doświadczeń związanych ze światem pracy. Zadania zawodo-
we, które podejmuje człowiek w roli pracownika, są ściśle związane z zadaniami 
będącymi realizacją innych ról społecznych. Obserwując, jak jednostka reguluje 
swoje relacje z otoczeniem, można przewidzieć, jakie będą jej zachowania zawodo-
we. Przez rozwój zawodowy D.E. Super rozumie proces rozwoju cech osobowości, 
wiedzy, zdolności, umiejętności, zainteresowań, postaw i  wartości w  kontekście 
pracy. Wzorzec kariery zawodowej jest uwarunkowany sytuacją socjoekono-
miczną rodziny, w której rozwija się dziecko, jego cechami osobowymi oraz ro-
dzajem doświadczeń związanych z pracą. Rozważając historię rozwoju jednostki 
i badając powiązania pomiędzy wymienionymi elementami, można przewidywać 
rozwój kariery zawodowej człowieka. Autor rozwojowej teorii wyboru zawodu 
skonstruował (przekształcając istniejący model ważności roli społecznej) hierar-
chiczny model ważności roli zawodowej, w którym punktem centralnym są zain-
teresowania, czyli konkretne działania, przez które ludzie realizują swoje wartości 
i zaspokajają potrzeby. Badacz, analizując wartości jednostki, poznaje motywy jej 
działania; analizując zainteresowania, może przewidzieć zachowania edukacyj-
ne i zawodowe. W modelu ważności roli zawodowej występują trzy podstawowe 
aspekty roli: aspekt oddania (afektywny element roli), aspekt uczestniczenia (ele-
ment behawioralny) i aspekt wiedzy (element poznawczy). Zainteresowanie jest 
kombinacją wiedzy i oddania. Kombinacją uczestniczenia i wiedzy jest zaangażo-
wanie, a kombinacją oddania i uczestniczenia jest uwikłanie. Ważność roli zawo-
dowej „jest funkcją realizacji za jej pośrednictwem wartości istotnych dla danej 
jednostki” (ibidem, s. 89). Stopień satysfakcji z pracy jest wprost proporcjonalny 
do stopnia realizacji swoich wartości. 

A. Bańka w nawiązaniu do poglądów J. Nuttina sformułował koncepcję rozwo-
ju zawodowego człowieka, czyli „wiązania obrazu własnego «ja» z rolą zawodową” 
(Bańka 1996, s. 150). Okres dzieciństwa to czas gry i zabawy w pracę. Dziecko, 
odgrywając różne role zawodowe, uczestniczy w  procesie socjalizacji ról zwią-
zanych z płcią i wyborem zawodu. Autor wyróżnił trzy fazy kryzysowe rozwoju 
zawodowego. Pierwsza łączy się ze świadomym decydowaniem o  roli zawodo-
wej; przypada na okres dojrzewania. Kryzys polega na konieczności decydowa-
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nia o nieznanej przyszłości w kontekście słabo określonych własnych możliwości 
i potrzeb. Przełamaniem kryzysu jest podjęcie racjonalnej decyzji i przyjęcie roli 
zawodowej. Drugi kryzys pojawia się w przypadku zmiany warunków pracy (por. 
Niesyty 1999), komplikujących spełnianie roli zawodowej w płaszczyźnie przed-
miotowej (np. nowe technologie), społecznej (np. konfl ikty interpersonalne) lub 
osobistej (np. rozwód, urodzenie dziecka). Trzecia faza kryzysowa związana jest 
z wycofaniem się z pracy i przejściem na emeryturę. Wymienione fazy kryzysowe 
wystepują w każdym życiorysie zawodowym pracownika, można je nazwać kry-
zysami rozwojowymi związanymi z  rozwojem osobowości i  sezonowością życia 
ludzkiego. 

3.2. Problematyka zmiany

Podjęcie rozważań nad problematyką zmiany wymaga określenia poziomu i za-
kresu procesu zmiany poddanego dyskusji. Kluczowym słowem, pojawiającym 
się w tym kontekście, są granice. Wyznaczają one zasięg zmian możliwych albo 
pożądanych (granice jako cele), są też punktem odniesienia w procesie transgresji 
(Kozielecki 2002, Franus 1995), defi niują zakres zmiany, którego przekroczenie 
stanowi zagrożenie dla jednostki, grupy, społeczeństwa. Zarówno zmiany nie-
uchronne, wynikające z dynamicznej konstytucji obiektów społecznych (Sztomp-
ka 2002), jak i zmiany intencjonalne, zaplanowane i kierowane, mogą być rozpa-
trywane na trzech poziomach: na poziomie indywidualnym, mikrospołecznym 
i makrospołecznym. Właśnie tych trzech poziomów dotyczą poniższe rozważa-
nia. O zmianach makrospołecznych z perspektywy antropologii kulturowej pisała 
M. Mead, analizując zmiany w kontekście różnic międzypokoleniowych. Autorka 
skoncentrowała się na charakterze zmian we współczesności; ich tempo i zasięg są 
olbrzymie, ponieważ pojawiła się

społeczność obejmująca cały świat. Po raz pierwszy w historii człowiek zdobył informacje 
o tym, co dzieje się z innymi ludźmi na świecie, i uzyskał możliwość zareagowania na to, co 
się z nimi dzieje. Staliśmy się społecznością połączoną wspólną wiedzą i wspólnym zagro-
żeniem (Mead 1978, s. 100). 

Rewolucja środków przekazu spowodowała, że świat stał się „globalną wioską”. 
Szybkie tempo przekazywania wiadomości do najdalszych zakątków świata spra-
wia, że informacje szybko się dezaktualizują, wymagania rosną, ludzie prześcigają 
się w biegu za nowością. „Jest to jak wielki wyścig szczurów” (ibidem, s. 9). Ratu-
nek dla nowych pokoleń autorka upatruje w wychowaniu otwartym na przewidy-
wanie i przyjmowanie zmian.

O zmianach i ich konsekwencjach w zbiorowościach społecznych mówi teoria 
traumy kulturowej P. Sztompki. Autor buduje ją wokół tezy, iż każda zmiana spo-
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łeczna pociąga za sobą negatywne konsekwencje, wynikające z  samego procesu 
zmiany; pojawiają się one obok dobrych lub złych rezultatów zmiany wynikają-
cych z  jej treści (Sztompka 2002). Negatywne konsekwencje zmiany społecznej 
autor nazywa traumą, czyli urazem, raną psychiczną (Garson, Butcher, Mineka 
2003). Przeniesienie z  psychopatologii do języka socjologicznego i  potocznego 
terminu trauma jest, zdaniem autora, symptomem zmęczenia, które niosą zja-
wiska współczesności, takie jak presja postępu za wszelką cenę i  szybkie tempo 
zmian. Zmiana, nawet gdy jest pożądana i oczekiwana, powoduje zakłócenie sta-
nu równowagi w  społeczeństwie. Sferą najbardziej narażoną na dezorganizację 
spowodowaną zmianą jest kultura. „Kultura jest domeną, gdzie dokonuje się za-
kodowanie ciągłości i tożsamości społeczeństw” (Sztompka 2002, s. 457). Zmiana 
w tej najbardziej wrażliwej tkance społecznej powoduje zerwanie ciągłości i na-
ruszenie poczucia tożsamości zbiorowej oraz jednostkowej, w czym upatruje się 
źródła traumy kulturowej. Na poziomie makrospołecznym trauma dotyczy spo-
łeczeństw etnicznych, narodowych, regionalnych i całych cywilizacji. Do zdarzeń 
traumatogennych zalicza się nagłe, gwałtowne zmiany: wojny, rewolucje, wielkie 
kryzysy ekonomiczne lub długotrwałe procesy powodujące głębokie przekształ-
cenia, takie jak zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne. Traumę 
kulturową należy traktować jak proces. Rozpoczyna się on od zmiany społecznej 
o  traumatogennym charakterze, która powoduje dezorganizację w  instytucjach 
społecznych i dezorientację na poziomie indywidualnym. Stopień nasilenia dez-
organizacji i dezorientacji zależy od „jednorodności, spoistości i akceptacji kul-
tury dawnej” (ibidem, s. 461), od różnic pomiędzy kulturą nową a dawną oraz od 
otwartości na kultury alternatywne, a także od istnienia enklaw środowiskowych 
z  kulturą antycypowaną. W  przypadku, gdy dawna kultura jest słabo zinterna-
lizowana oraz otwarta na inność, a dysonans pomiędzy nią a kulturą nową jest 
niewielki, szok spowodowany zmianą może być łagodniejszy. Sztompka wyjaśnia 
proces traumy kulturowej na przykładzie „rewolucji roku 1989”. Dezorganizacja 
i dezorientacja są żywiołowe, obok nich pojawiają się celowe reformy w „obszarze 
struktury społecznej, instytucji ekonomicznych, ustroju politycznego, organiza-
cji i stowarzyszeń, form samorządności” (ibidem, s. 463). Wprowadzane reformy 
generują i wzmacniają napięcie traumatyczne, prowadząc do traumy kulturowej. 
Wystąpienie lub brak symptomów traumy zależy od czynników pośredniczących. 
Schematy interpretacyjne, czyli sposób, w jaki ludzie oceniają fakty i jakie nadają 
im znaczenia, pełnią funkcje mediujące pomiędzy zmianami a wystąpieniem ob-
jawów traumy. Drugi czynnik pośredniczący to zasoby indywidualne, grupowe, 
środowiskowe, które mogą łagodzić konsekwencje zmian i przyspieszać adaptację 
do nowej sytuacji. Za generowanie i wzmacnianie lub wygaszanie symptomów od-
powiedzialne są procesy parametryczne. Są to procesy o szerokim zasięgu, prze-
biegające równolegle do zmian, stanowiące ich tło ekonomiczne i polityczne. Pro-
cesem parametrycznym jest również zjawisko demografi czne związane z wymianą 
pokoleń. Młode pokolenie wychowane w nowej rzeczywistości może przywrócić 
kulturze „jednolitość i spoistość” (ibidem, s. 466). Autor koncepcji wymienia sześć 
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rodzajów symptomów traumy kulturowej: brak zaufania do instytucji i innych lu-
dzi, apatia – poczucie bezsilności, orientacja na teraźniejszość wynikająca z  lęku 
przed przyszłością, ogólny nastrój niepokoju z podatnością na dawanie wiary plot-
kom, wspominanie z nostalgią przeszłości oraz pojawianie się burzliwych dyskusji, 
gwałtownych reakcji społecznych, które Sztompka nazywa „panikami moralnymi”. 
Radzenie sobie z traumą ma wymiar indywidualny, zbiorowy i masowy. Strategie 
indywidualne polegają na różnego rodzaju działaniach jednostki, które pozwalają 
jej zaadaptować się do nowej sytuacji. Strategie masowe są gwałtowną reakcją wielu 
osób równocześnie, ale bez współpracy i komunikacji między nimi. Strategie zbio-
rowe są pasywnymi lub aktywnymi reakcjami ludzi. W odróżnieniu do masowych, 
strategie zbiorowe są planowane, zorganizowane, celowe i kierowane. Pierwszym 
celem stosowanych strategii jest zmiana percepcji zbiorowej przez nadawanie no-
wego znaczenia lub przeformułowywanie poprzedniego; metodą jest „intensyw-
ny dyskurs wokół traumy, nasilenie debat publicznych czy aktywności zbiorowej 
w kierunku zmiany dotychczasowej perspektywy” (ibidem, s. 467). Przeformuło-
wanie może zmierzać w  czterech kierunkach: racjonalizacji traumy, budowania 
„teorii spiskowej” i poszukiwania winnych, zapomnienia przeszłości lub rozliczeń 
i ekspiacji. Drugim celem strategii jest umacnianie nowych wartości, norm i wzo-
rów, by zneutralizować dezorganizację i dezorientację. Trzecim celem stosowanych 
strategii jest niwelowanie wtórnych stanów traumatogennych wywołanych przez 
zmianę inicjalną (pierwotną). Stany wtórne to obiektywne zjawiska patologiczne, 
kryzysowe, takie jak przestępczość, bezrobocie, infl acja, korupcja. Czwartym celem 
strategii jest wspomaganie procesów parametrycznych. Ostatni, piąty cel obejmuje 
wzbogacanie zasobów podmiotowych jednostek i grup przez gromadzenie kapita-
łu ekonomicznego (przedsiębiorczość), społecznego (inicjatywy, ruchy społeczne) 
i kulturowego (edukacja). Wyłonienie się nowej kultury i zakodowanie jej w nowej 
tradycji umożliwiającej jej transmisję, czyli stworzenie nowej tożsamości zbioro-
wej, oznacza konstruktywne zakończenie sekwencji traumatycznej. Destruktywne 
zakończenie sekwencji traumy powoduje jej pogłębienie i narastającą niekompe-
tencję kulturową, aż do utraty tożsamości indywidualnej i grupowej. To, w jaki spo-
sób zakończy się sekwencja traumatyczna, zależy od granicy społecznej odporno-
ści na traumę (wartość progowa traumy), na którą składa się charakter inicjującej 
zmiany traumatycznej, stopień rozdźwięku między starą a nową kulturą, jej zasięg 
w zbiorowości, zasoby indywidualne i społeczne oraz sytuacja geopolityczna. 

Traumatyczne zmiany makrospołeczne nie ograniczają swojego destruktywnego oddziały-
wania do poziomu makro, lecz pośrednio wpływają na funkcjonowanie grup w mikroskali, 
a także na świat życia codziennego poszczególnych jednostek (ibidem, s. 460).

Na poziomie mikrospołecznym zmiana dotyczy mniejszych systemów spo-
łecznych. Organizacja jest systemem, w którym, podobnie jak w innych syste-
mach, zachodzą zmiany nieplanowane – związane z działaniem, dynamiką życia 
organizacji, i zmiany planowane, związane z zarządzaniem. Działanie jednostki 
zawsze przebiega w określonych warunkach. Zmiana warunków działania po-
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woduje utratę skuteczności (Niesyty 1999). W  celu podniesienia skuteczności 
dotychczasowy sposób postępowania, oparty na określonych wzorach kulturo-
wych, czyli mentalnych strukturach, w „których zapisywane jest skolektywizo-
wane doświadczenie członków grupy” (ibidem, s. 130), trzeba zastąpić innym 
sposobem postępowania, opartym na odmiennym wzorze kulturowym. Zmia-
na warunków działania pociąga za sobą również konieczność zmiany myśle-
nia. Proces kreowania nowego wzoru kulturowego nie jest samoistny, wiąże się 
z  traumatycznymi przeżyciami – stanem kryzysu – jednostek i  grupy. Zakres 
i  głębokość kryzysu zależy od znaczenia, jakie miał dla grupy dotychczasowy 
wzór kulturowy. Proces wyjścia z kryzysu związany jest ze stopniem zaangażo-
wania pracowników w tworzenie nowych wzorów kulturowych i przychylności 
kierowników, relacji pomiędzy pracownikami a kierownictwem i poszczególny-
mi grupami pracowników. Jedną z metod wyjścia z kryzysu jest analiza insty-
tucjonalna, polegająca na nazwaniu, opisaniu, a przez to zrozumieniu jawnych 
albo ukrytych (por. Schein 1989), ale respektowanych norm i reguł kierujących 
działaniami ludzi w organizacji (Niesyty 1999). Wiele organizacji może doko-
nać samodzielnej analizy instytucjonalnej, innym potrzebna jest pomoc w po-
staci interwencji psychokulturowej specjalistów spoza organizacji. Podobne do 
powyższego podejście do zmian na poziomie organizacyjnym ma P.M. Senge 
(Senge 2002), który wprowadza pojęcie dyscyplin organizacji uczącej się, czyli 
atrybutów organizacji, będącej w  ciągłym rozwoju, wciąż rozszerzającej swoje 
możliwości. Do dyscyplin organizacji zalicza mistrzostwo osobiste pracowni-
ków, modele myślowe, wspólną dla pracowników wizję przyszłości, zespołowe 
uczenie się oraz piątą dyscyplinę, która scala cztery poprzednie – myślenie sy-
stemowe. Zmiana sposobu myślenia w organizacji polega na przejściu „od po-
strzegania siebie jako bytu odseparowanego od świata do jedności ze światem, 
od postrzegania problemów jako powodowanych przez kogoś lub coś innego do 
spostrzeżenia, że nasze własne działania tworzą problemy, których doświadcza-
my” (ibidem, s. 25). Istotą myślenia systemowego jest teza, że świat jest syste-
mem powiązanych ze sobą struktur, wzajemnie od siebie uzależnionych i wciąż 
się zmieniających. Myślenie niesystemowe polega na koncentrowaniu się na 
izolowanej części systemu, dlatego zmiany wprowadzane tylko w tej części nie 
przynoszą efektów. Myślenie systemowe jest zasobem wiedzy i narzędzi, pozwa-
lających wyjaśniać zjawiska systemowe i skutecznie na nie wpływać. 

Na teorię systemów powołują się również współczesne koncepcje opisujące 
funkcjonowanie rodziny. Rodzina rozumiana jako system nie jest prostą sumą ele-
mentów systemu, ale „integralnym, niezależnym bytem, żyjącym własnym życiem 
i rządzącym się własnymi prawami” (Praszkier 1992). Pomiędzy poszczególnymi 
elementami systemu rodzinnego działa sieć powiązań, sprzężeń zwrotnych. Zmia-
na dokonująca się w obrębie jednego elementu systemu pociąga za sobą zmiany 
w innych, czasem zaskakujących częściach systemu. W każdej rodzinie funkcjo-
nuje unikatowa, prywatna wiedza, która zgodnie z prawem atrybucji wpływa na 
zachowania i decyzje osób będących członkami danej rodziny. Wiedzę, jaką rodzi-



33Rola wychowawcy w okresie przemian

na ma o samej sobie, nazywa się epistemologią rodziny: to ona konstruuje obraz 
członków rodziny i ich tożsamość. Problematyka zmiany, zarówno w przypadku 
rodziny, jak i poziomu indywidualnego, pojawia się przede wszystkim w kontek-
ście terapii. Zmiana w procesie terapii rodziny często dotyczy wspólnego wprowa-
dzania zmian w jej epistemologii. Dzięki temu rodzina sama wdroży nowe spo-
soby zachowania i komunikowania się. Terapeuta nie jest orędownikiem zmian, 
podąża za zmieniającą się rodziną „zmienia, nie zmieniając” (ibidem, s. 64). 

Na poziomie indywidualnym zmiany związane są z upływem czasu, rozwojem 
jednostki, wpływem makro- i mikrospołecznym. Zmiany dotyczą wyglądu fi zycz-
nego, percepcji, osobowości, tożsamości, zachowania, słowem, wszystkich aspek-
tów funkcjonowania człowieka. Genetyczne i biologiczne predyspozycje jednostki 
określają granice zmian (Kubacka-Jasiecka 2002). Psychologiczne granice zmian 
są natomiast transgresyjne, czyli możliwe do przekraczania (Kozielecki 2002). 
„Istotą poczucia tożsamości jest świadomość indywidualności i niepowtarzalności 
człowieka” (Kubacka-Jasiecka 2002, s. 90). Utrzymanie stabilnego poczucia tożsa-
mości w ciągu całego życia nie jest możliwe, ponieważ samo jej podtrzymywanie 
i potwierdzanie jest dynamicznym, złożonym procesem. Etapy względnego spo-
koju i równowagi przeplatają się z kryzysami wynikającymi z rozwoju lub zdarzeń 
losowych. Warunkiem powrotu do równowagi po przeżytym kryzysie jest zmiana 
przeżywania własnej osoby.

W zależności od podejścia teoretycznego wymieniane są różne warunki ko-
nieczne do wystąpienia zmian w  zachowaniu (Garfi eld, Bergin 1990). Podsta-
wowym wspólnym założeniem większości teorii jest teza, „iż ogólną organizacją 
behawioralną kierują i regulują funkcje poznawcze jednostki, a skojarzone z nimi 
wzorce reagowania emocjonalnego organizację tę wzmacniają lub osłabiają” (ibi-
dem, s. 31). Zmiany w obszarze funkcji poznawczych jednostki mogą się doko-
nywać na skutek oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych. 
Konstruowanie i symbolizowanie obrazu siebie oraz obrazu otoczenia jest wyni-
kiem procesów poznawczych. Skoro można wpływać na sposób, w jaki jednostka 
postrzega, myśli, zapamiętuje, ocenia, można zmieniać jej poczucie tożsamości. 
Zmiany w obrazie siebie wygenerują zmiany w odczuwaniu i postępowaniu. 

Procesom zmian na wszystkich poziomach: indywidualnym, mikro- i makro-
społecznym, towarzyszy opór. Opór przed dokonaniem zmiany występuje nawet 
wtedy, gdy przewidywane zmiany jednostka lub grupa postrzega jako korzystne 
dla siebie. Opór przed zmianą wynika z toczących się równolegle procesów: dą-
żenia do utrzymania stabilności tożsamości, zachowania homeostazy systemu, 
ochrony przerwania ciągłości tożsamości. Opór może mieć charakter świadomy 
lub nieświadomy; związany jest również z lękiem przed trudami i cierpieniem, ja-
kie niesie ze sobą zmiana; może wynikać z ukrytych celów i motywów, dlatego im 
silniejszy jest nacisk na zmianę z zewnątrz, tym większy opór. Zgodnie z zasadami 
psychoterapii oporu nie należy łamać, lecz poznawać go i pracować z nim.

Na wszystkich trzech poziomach obserwuje się podobne mechanizmy zwią-
zane ze zmianą. Nie można dokonywać prostych ekstrapolacji wyników badań 
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z jednego poziomu do drugiego, ponieważ innymi prawami rządzi się jednostka, 
innymi rodzina, grupa, społeczeństwo. Jednak dla pełnego zrozumienia proble-
matyki zmiany ważne jest spojrzenie wielowymiarowe. Wymaga ono łączenia wie-
dzy z różnych dziedzin nauk humanistycznych (Palka 2004).

3.3. Agresja jako konsekwencja zmian społecznych

Szybkim przemianom społecznym towarzyszy osłabienie więzi moralnej. Więź 
moralna to szczególna więź społeczna oparta na wzajemnym zaufaniu, lojalno-
ści i solidarności. Jej zanik pojawia się, gdy zagrożenie i niepewność dotyczy jed-
nostki, a nie grupy, oraz gdy zaspokojenie potrzeb jednostki nie wiąże się z za-
leżnością od grupy (Sztompka 1999). Objawem zaniku więzi moralnej są wzrost 
przestępczości i rozpowszechnienie zachowań antyspołecznych. „W Polsce dzieją 
się ostatnio wydarzenia, które nie tylko przerastają naszą wyobraźnię, ale łamią 
wszystkie normy moralne i prawne. Zjawisko przemocy i agresji przestało być in-
cydentalne i marginalne” (Mamak-Zdanecka 2000, s. 52). Analiza socjologiczna 
i psychologiczna zjawiska (Słowik, Pasowicz 1998, Mamak-Zdanecka 2000) po-
zwala wskazać jego przyczyny. Podstawowym źródłem przemocy jest doświadcza-
nie jej w rodzinie, w grupie rówieśniczej i w szkole. Dotyczy to zarówno przemocy 
fi zycznej jak i psychicznej. Agresywność dorosłych i nieumiejętność rozwiązywa-
nia konfl iktów bez przemocy modeluje zachowania dzieci. Przemiany społecz-
no-polityczne, dokonujące się w  naszym kraju, łączą się z  ponoszeniem przez 
społeczeństwo kosztów ekonomicznych i psychologicznych. Te ostatnie powsta-
ją na skutek porównań obiektywnej rzeczywistości z oczekiwaniami. Im większy 
dystans między oczekiwaniami a  ich realizacją, tym większa frustracja pociąga-
jąca za sobą skłonność do zachowań agresywnych. Obu powyższym zjawiskom 
towarzyszy mała wykrywalność czynów przestępczych, opieszałość sądownictwa 
i  prokuratury oraz bezradność otoczenia. Średnio co drugi uczeń jest sprawcą 
przemocy o umiarkowanym nasileniu, a co trzeci – o dużym (Mamak-Zdanecka 
2000, s. 61). Najbardziej rozpowszechnione są zachowania agresywne w postaci 
werbalnej, skierowane do nauczycieli; w następnej kolejności wandalizm, dewa-
stacja budynku szkoły i sprzętu aż po werbalną i fi zyczną agresję wobec kolegów. 
Pozostałymi kwestiami w analizie problemu agresji są: rola mass mediów, które 
epatują przemocą, generując ją u oglądających lub osłabiając ich wrażliwość na 
cierpienie innych, kryzys autorytetów, przestępczość wśród polityków i ich bezkar-
ność. Patologizacja życia rodzinnego (uzależnienia, przemoc) doczekała się wielu 
badań i  opracowań. Diagnoza rozmiarów i  nasilenia zjawiska przemocy wobec 
dzieci w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze strony pracowni-
ków rzadko była przedmiotem analizy naukowej. Jest to temat wstydliwy i trudny 
do badania (Giza 1996). Agresywnego zachowania wychowawców nie obserwuje 
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się podczas wizytacji, solidarność zawodowa nie pozwala na ujawnianie przypad-
ków stosowania przemocy psychicznej lub fi zycznej, a uczniowie i rodzice często 
boją się konsekwencji lub nie wierzą w powodzenie interwencji. Nieliczne bada-
nia ujawniają bezradność nauczycieli w pracy wychowawczej, w „sytuacjach kon-
fl iktowych nauczyciele stosujący wobec uczniów przemoc fi zyczną i zastraszanie 
charakteryzują się brakiem odporności i umiejętności radzenia sobie ze stresem 
i przeciwnościami losu” (ibidem, s. 148).

Obok tej jawnej, patologicznej przemocy, polegającej na sile, przymusie fi zycz-
nym lub psychicznym istnieje przemoc wynikająca z defi nicji instytucji, związana 
z przymusem uczęszczania do szkoły lub przebywania w placówce opiekuńczo-
-wychowawczej. Z. Kwieciński analizuje zjawisko ukrytej przemocy, niepostrze-
ganej przez „uzależniany podmiot jako siła i przewaga bezpośrednia i osobista” 
(Kwieciński 1995, s. 124). Autor wyróżnia dwie formy ukrytej przemocy: struk-
turalną i  symboliczną („Przemoc symboliczna” to pojęcie wprowadzone przez 
Pierre’a Bourdieu w książce Reprodukcja). Przemoc strukturalna to moc struktur 
ekonomicznych, społecznych i  kulturowych. Przemoc symboliczna jest narzu-
ceniem znaczeń i interpretacji wzorów kulturowych. Szkoła i podobne placówki 
pośredniczą w przekazie tych dominacji, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji 
swej roli. Omawiany przymus może być stosowany w sposób rozwojowy i nieroz-
wojowy. Przymus nierozwojowy to 

stosowanie przeważającej siły, która nie tylko prowadzi do nieuświadomionego podporząd-
kowania jednostki wobec zastanych struktur i znaczeń, ale prowadzi do podporządkowania 
im owej jednostki wbrew i przeciwko jej potrzebom i interesom, przeciwko jej możliwoś-
ciom rozwojowym (ibidem, s. 126). 

Przymus rozwojowy używany jest jako instrument socjalizacji jednostki i jest 
przez nią i jej otoczenie usprawiedliwiony. Autor dochodzi do wniosku, że dysku-
sja na temat ukrytej przemocy jest celowa, ponieważ pomaga obalić mit łatwego 
przerwania przemocy (ibidem, str. 131) oraz służy zdemaskowaniu jednostronnego 
patrzenia na stosunki zależności, władzy i siły panujące na wszystkich poziomach 
systemów oświatowych im podobnych. Ta jednostronność polega na upatrywaniu 
reprodukcji stosunków dominacji i zróżnicowania społecznego tylko w jednej for-
mie przemocy – jawnej i patologicznej.

W literaturze przedmiotu ostro krytykuje się prowadzenie procesów socjaliza-
cji i resocjalizacji w izolacji społecznej. Zwycięża fi lozofi a integracji poparta argu-
mentami i wynikami badań (Urban 1998). Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, iż 
utrzymanie wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest bardzo dro-
gie. Koszty związane z leczeniem i resocjalizacją zawsze i wszędzie są duże. Jednak 
wraz ze wzrostem przestępczości wśród młodzieży rośnie zagrożenie wśród spo-
łeczeństwa. Poczucie zagrożenia wyraża się w poparciu dla propozycji polityków 
chcących powrotu kary śmierci oraz w inicjatywach społecznych polegających na 
zbieraniu podpisów pod apelami o zaostrzenie kar dla młodocianych przestępców 
(źródło: Kronika Krakowska TVP, program publicystyczny W cztery oczy). 
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Trzeba powtórzyć za J. Pinatelem: „dla uspokojenia opinii publicznej nie moż-
na myśleć o  zniesieniu więzienia” (Urban 1998, s. 135). Natomiast istnieje ko-
nieczność tworzenia małych placówek z dobrze przygotowaną kadrą wychowaw-
ców-profesjonalistów.

3.4. Wychowawca – „człowiek idealny”

Analiza literatury pedeutologicznej (Kosyrz 1997, Sekułowicz 2002, Kwieciński 
2000), dziedziny pedagogiki zajmującej się osobą pedagoga, pozwala stwierdzić, iż 
wymagania wobec nauczycieli i wychowawców są olbrzymie. Podobieństwo zawo-
du nauczyciela i wychowawcy pracującego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
świetlicy, przedszkolu, internacie i  w  innych miejscach, gdzie odbywa się proces 
wychowawczy, jest duże, dzięki czemu badania przeprowadzane wśród nauczycieli 
można ekstrapolować na wychowawców. Stawiane wymagania dotyczą pożądanych 
cech osobowości, prezentowanych postaw, wyznawanych wartości i całego wachla-
rza umiejętności oraz wiedzy. Wychowawca to osoba realizująca proces wychowania 
dzieci i młodzieży i odpowiadająca za niego. Zajmuje się więc „świadomą działal-
nością społeczną, mającą wywołać zamierzone zmiany w osobowości człowieka lub 
w jego środowisku” (Kosyrz 1997, s. 19). Wychowawca wywiera również wpływ na 
wychowanków, wynikający z częstych i systematycznych kontaktów. Spontaniczne 
reakcje wychowawcy, prezentowane postawy, podejmowane decyzje są przez dzie-
ci obserwowane i  naśladowane (Brzozowski 1988). „Wychowanie obejmuje sferę 
moralną, estetyczną i zdrowotną człowieka” (Palka 2004, s. 313). Wychowanie inte-
lektualne polega na kształtowaniu postaw poznawczych, rozwijaniu zdolności i za-
interesowań. W relacji wychowawca–wychowanek centralną rolę przypisuje się oso-
bowości wychowawcy, która wyznacza jego sposób myślenia i działania. Wzorowy, 
doskonały wychowawca z „bogatą osobowością, wysoką świadomością społeczną 
i wychowawczą” (ibidem, s. 101), z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, 
powinien mieć i wciąż gromadzić wiedzę z trzech obszarów: o sobie, o wychowanku 
i o świecie (Sekułowicz 2002). Wiedza o wychowanku dotyczy psychologii rozwo-
jowej, społecznej, psychopatologii, resocjalizacji, pedagogiki. Takie same wymaga-
nia stawiane są wszystkim wychowawcom pracującym z dziećmi w różnorodnych 
placówkach edukacyjnych, kulturalnych, opiekuńczo-wychowawczych. Względem 
osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi 
lub środowiskowymi wymagania są jeszcze większe. Specyfi ka pracy wychowawców 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynika z całodobowego i całorocznego 
pobytu wychowanków w ośrodkach. Wychowawca wykonuje zadania i czynności 
typowo opiekuńcze i  pielęgnacyjne, zbliżone do wykonywanych przez rodziców. 
Wychowawca pracujący z małymi dziećmi musi przyjąć i unieść objawy niezaspoko-
jenia potrzeby czułości ze strony dzieci. Z kolei młodzież dokonująca wyboru szkoły 
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ponadgimnazjalnej lub wyboru zawodu, zmierzająca do usamodzielnienia, oczekuje 
pomocy ze strony wychowawcy w zakresie podejmowania tych trudnych życiowych 
decyzji. Z powodu dyżurów nocnych praca niesie ze sobą dodatkowe uciążliwości. 
„Przesunięcie rytmu praca/odpoczynek w stosunku do rytmu aktywacji biologicz-
nej, wyznaczającego pory czuwania i snu” (Marek 1995, s. 142) jest źródłem stresu. 
Zakłócony jest również rytm tygodniowy z powodu konieczności dyżurów sobot-
nio-niedzielnych. Wyniki badań wskazują, że sprawność psychofi zyczna człowieka 
rośnie od początku tygodnia, by pod koniec się zmniejszyć. Jednak do zaburzeń 
rytmu tygodniowego łatwiej jest się przyzwyczaić, ponieważ czynnikiem regulują-
cym nie są potrzeby biologiczne, lecz zjawiska kultury (Bańka 1996). Obowiązkiem 
wychowawców jest dyżurowanie w dni świąteczne i wakacje. Psychiczne obciążenie 
wychowawcy związane jest z nieprzerwaną koncentracją, narzuconym z zewnątrz 
tempem pracy, ciągłą wymianą informacji ściśle związanych z wykonywaną pracą 
(Kretschmann 2003).

Wychowawcy napotykają w pracy różnorodne trudności. Ich źródłem są nega-
tywne psychofi zyczne cechy wychowanka, kontakty wychowanków z demoralizu-
jącym otoczeniem lub niewłaściwe postawy i metody stosowane przez wychowaw-
ców (Kosyrz 1997). Do niewłaściwych metod wychowawczych można zaliczyć: 
nieprawidłowo zastosowaną karę lub nagrodę, korzystanie z monotonnych, jedna-
kowych bodźców, nieumiejętność rozwiązywania spraw osobistych wychowanków 
lub konfl iktów między nimi, nadmierną pobłażliwość lub surowość oraz obojęt-
ność. Wyzwaniem wychowawczym i  terapeutycznym są wychowankowie, którzy 
stwarzają problemy w początkowym etapie pobytu w placówce, z powodu trud-
ności adaptacyjnych albo z powodu braku umiejętności nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych. Wychowanek wnosi do placówki kłopoty rodzinne, z którymi 
zmaga się wraz z wychowawcą. Pracownik placówki jest zobligowany do podtrzy-
mywania kontaktów wychowanka z rodziną, która często stanowi system dysfunk-
cyjny, patologiczny, obarczony uzależnieniami, kłopotami socjalnymi, bezdomnoś-
cią. Pomimo pobytu w placówce wychowanek często nie traci kontaktu ze swoim 
środowiskiem rówieśniczym i  jest narażony na jego negatywny wpływ (wagary, 
środki psychoaktywne itp.). Najczęściej wychowanek ma słabe wyniki w  nauce, 
co jest spowodowane zaległościami programowymi lub defi cytami w rozwoju po-
znawczym. Wychowawca jest osobą wspomagającą wychowanka podczas nauki 
i  nadrabiania zaległości, co wymaga umiejętności dydaktycznych. Największym 
problemem wychowawczym są wychowankowie zdemoralizowani, którzy „na-
ruszają normy moralne w  każdym środowisku i  każdym układzie społecznym” 
(ibidem, s. 169). W takich przypadkach praca wychowawcza wymaga od wycho-
wawcy wiedzy i  umiejętności resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych. Zdarza 
się, że w placówce interwencyjnej lub wychowawczej przebywają wychowankowie 
o znacznym stopniu demoralizacji; tworzą tak zwane „drugie życie”, co determinuje 
ich funkcjonowanie w placówce (Urban 1998, Machel, Żerko 1998). W ich zacho-
waniu występują: nieuzasadniona agresja, skutki uzależnienia od środków psy-
choaktywnych, zdolność do zachowań ekstremalnych. Próby wdrażania wycho-
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wanków w życie w placówce spotykają się z odmową, wulgarnym słownictwem, 
lekceważącą i obraźliwą mimiką, gestykulacją, a nawet groźbami i aktami agresji. 
Powyższe zachowania stawiają wychowawców w sytuacji zagrożenia zdrowia oraz 
ciągłego braku poczucia bezpieczeństwa. Zagrożenie jako potencjalna strata 

może być powodem lęku, stresu, prowadzącego do różnego rodzaju schorzeń psychosoma-
tycznych, ale również może być atrybutem „męskości”, źródłem dumy i  etosu pracy. Od 
dawien dawna zagrożenia wywoływały lęk, ale równocześnie mobilizowały ludzi do czy-
nów, dając im poczucie sensu życia, którego nie chcieliby zamienić za cenę bezpieczeństwa 
(Bańka 1996, s. 61). 

Ryzyko związane z zawodem wychowawcy nadaje mu prestiż, oferując zyski 
przewyższające straty. Praca z  dziećmi, młodzieżą i  ich rodzinami, współpraca 
z innymi pracownikami placówki stawia przed wychowawcami wymagania w za-
kresie umiejętności interpersonalnych w kontaktach indywidualnych i grupowych. 
Dzieci i młodzież wykrywają, demaskują i wykorzystują w relacji najmniejszy ślad 
manipulacji, fałszywych komunikatów ze strony dorosłego, a także przejawy nielo-
jalności pomiędzy wychowawcami. Zdrowa komunikacja, polegająca na spójności 
werbalnej, wokalnej i niewerbalnej komunikatów oraz na ich jasności i zgodności 
psychologicznej, wpływa pozytywnie na rozwój i funkcjonowanie uczestników re-
lacji interpersonalnej (por. Nęcki 2000).

Trudność zawodu wychowawcy wiąże się z  przedstawioną powyżej wielo-
znacznością roli oraz z jej sprzecznością, tkwiącą w ciągłym balansowaniu pomię-
dzy interesem jednostki i grupy, pomiędzy ochranianiem jednostki przed grupą 
i odwrotnie (Kwieciński 2000). Wychowawcy i nauczyciele w porównaniu z  in-
nymi zawodami mają w swojej pracy wysoki stopień samodzielności i wolności. 
Stanowi to pewną formę gratyfi kacji za „dyspozycyjność społeczną” (Kawka 1998, 
s. 109), ale może być również źródłem stresu i rodzić poczucie braku wsparcia. Ba-
dania przeprowadzone przez Z. Kawkę pokazują, że nauczyciele mają skłonność 
do normatywnego myślenia. Prowadzi to do sprzeczności w badaniach nad tą gru-
pą zawodową, polegającej na deklaracjach o wysokim poziomie satysfakcji zawo-
dowej a równocześnie zgłaszaniu głębokiej frustracji. Autorka próbuje wyjaśnić tę 
sprzeczność, analizując znaczenie społeczne roli nauczyciela. W zawodzie nauczy-
ciela istotny jest element powołania i poczucie ważności roli oraz własnej użytecz-
ności społecznej. „Nie można być niezadowolonym z powołania” (ibidem, s. 111). 
Niezadowolony nauczyciel nie mógłby właściwie wypełniać swoich zadań, dlatego 
nauczyciele w badaniach prezentują pozytywny stosunek do zawodu. Kawka do-
daje, że nauczyciele „muszą być zadowoleni z tego, co mają”, z powodu relatywnie 
małych możliwości zmiany pracy i jej charakteru uniemożliwiającego mobilność. 
Źródłem frustracji nauczycieli jest zderzenie poczucia społecznej ważności roli 
i jej misyjnego charakteru z niskim wynagrodzeniem. 

Nauczyciele są przekonani, że ich praca jest zbyt nisko wynagradzana zarówno w katego-
riach bezwzględnych (koszty utrzymania), jak i w kategoriach względnych, w porównaniu 
z własnymi kompetencjami zawodowymi i zarobkami innych (ibidem, s. 120). 
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Poszukując dalszych źródeł frustracji w omawianym zawodzie, autorka powo-
łuje się na koncepcję „tabu nauczyciela” T.W. Adorno, która głosi, że

źródłem frustracji środowiska nauczycielskiego są między innymi zbyt wysokie oczekiwa-
nia, jakie stawia społeczeństwo, przenosząc swoje obawy i nadzieje na barki nauczyciela, 
a następnie karze go, jeśli tych oczekiwań nie spełnia (ibidem, s. 130). 

W konsekwencji nauczyciele czują się wyobcowani społecznie i niedoceniani, 
a  jest to grupa zawodowa szczególnie zainteresowana swoim społecznym obra-
zem. Kolejnym źródłem frustracji w zawodzie jest niesatysfakcjonująca współpra-
ca z rodzicami dzieci. Kawka powołuje się na badania wśród polskich nauczycieli 
(ibidem, za: Nasalska, Stasińska), którzy zarzucali rodzicom obniżanie prestiżu na-
uczyciela oraz brak zainteresowania postępami dzieci. Przekonanie o wyjątkowo-
ści i nadmierne oczekiwania wobec siebie są przeszkodą w zwracaniu się o pomoc 
do specjalistów z zewnątrz, a nawet do kolegów z pracy. Omówiony dualizm sa-
moświadomości zawodowej, lęk przed posądzeniem o niekompetencję oraz prze-
konanie o  zawodowej wspólnocie i  odrębności interesów znacznie ograniczają 
możliwości diagnozy i udzielenia pomocy tej grupie zawodowej. 

Kształcenie i  doskonalenie zawodowe pedagogów w  Polsce poddawane jest 
krytyce za ograniczoną skuteczność (Gaś 2001), ignorowanie zmian dokonujących 
się w świecie, lekceważenie osiągnięć pedagogiki i psychologii (Kwieciński 2000) 
oraz bierne koncentrowanie się na umiejętnościach dydaktyczno-metodycznych 
(Giza 1996). Programy edukacyjne nie uwzględniają rozwoju osobistego wycho-
wawców, który obok rozwoju profesjonalnego i rozwoju organizacyjnego jest jed-
nym z ogniw holistycznego podejścia do zarządzania organizacjami edukacyjno-
-wychowawczymi (Ekiert-Grabowska, Oldroyd 1998).

Wyjątkowa uciążliwość pracy wychowawcy w  placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych polega na wieloznaczności i sprzeczności wymagań roli, obciążeniu 
problemami wychowanków i ich rodzin oraz znacznym odroczeniu lub braku gra-
tyfi kacji w postaci oglądania rezultatów swojej pracy. Dodatkowym ciężarem jest 
trauma zmiany spowodowana reformami w oświacie i pomocy społecznej, które 
niosą stałe pogorszenie warunków pracy wychowawców, nie zapewniając żadnych 
programów ochronnych.



Rozdział 4

Przyczyny, przebieg i skutki stresu

4.1. Teorie stresu

Klasyfi kacji teorii stresu można dokonać, stosując różne kryteria. W zależności od 
dyscypliny nauki zajmującej się problematyką stresu wyróżniono koncepcje biolo-
giczne, medyczne i psychologiczne (Terelak 2001). Najczęściej stosowany podział 
teorii związany jest z defi niowaniem stresu (Łosiak 1994, 1995). W ten sposób te-
orie podzielono na koncepcje traktujące stres jako zmianę w otoczeniu (bodziec), 
jako odpowiedź na zmianę w otoczeniu (reakcja), jako indywidualny sposób in-
terpretacji sytuacji (szczególna relacja pomiędzy osobą i sytuacją). Kolejnym kry-
terium podziału teorii może być kontekst występowania stresu: choroba, praca, 
nauka, sport, polityka, media, nośniki informacji. We współczesnych teoriach 
i badaniach nad problematyką stresu dominuje podejście relacyjne. W obrębie te-
orii relacyjnych również można mówić o pewnym zróżnicowaniu modeli. Teorią 
relacyjną najczęściej cytowaną w literaturze polskiej i obcej jest teoria R.S. Laza-
rusa i S. Folkman (Lazarus 1986, Heszen-Niejodek 2000). Model homeostatyczny 
stresu J. McGratha (Hobfoll 1989, Strelau 2000) jest wprawdzie oparty na modelu 
R.S. Lazarusa, ale autor koncentruje się głównie na równowadze pomiędzy oczeki-
waniami i wymaganiami środowiska a możliwościami i zdolnościami organizmu 
do odpowiedzi na te oczekiwania. W koncepcji tej można mówić o stresie dopiero 
wtedy, gdy brak równowagi jest istotny. Teoria Ch.N. Appleya i C.N. Cofera jest 
również przykładem teorii relacyjnej. Autorzy określają stres jako „stan organi-
zmu, w którym organizm spostrzega, że jego dobre samopoczucie (czy integral-
ność) jest zagrożone i że musi skierować wszystkie swe siły na samoobronę” (Co-
fer, Appley 1972, s. 379). Autorzy formułują warunki, które muszą być spełnione, 
by mówić o stanie stresu. W przypadku reakcji jednostki o stanie stresu decydu-
je „zaburzona fi zjologiczna homeostaza lub zagrożenie nienaruszalności jaźni” 
(ibidem, s. 387). Natomiast bodźce stresowe charakteryzują się występowaniem 
w  nadmiarze, niedomiarze, konfl ikcie lub dwuznaczności. Ostatecznie o  stanie 
stresu decyduje proces interpretacyjno-oceniającego spostrzegania. Różnice in-
dywidualne dotyczą progów spostrzegania stresorów, procesów emocjonalnych 
i motywacyjnych. Salutogenetyczny model A. Antonovsky’ego (Sęk, Ścigała 2000), 
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opierając się na założeniu o wszechobecności stresu w życiu człowieka ze względu 
na konieczność ciągłej adaptacji, próbuje wyjaśnić przyczyny zdrowia i choroby. 
Autor koncepcji dzieli stresory na eustresory – nieszkodliwe dla człowieka, i stre-
sory szkodliwe, spowodowane przeciążeniem, niedociążeniem, brakiem spójności 
lub niemożnością wpływu. Wprowadza pojęcie poczucia koherencji, defi niowane 
jako względnie trwałe nastawienie jednostki do spostrzegania, odczuwania oraz 
rozumienia zdarzeń i procesów jako przewidywalnych i kontrolowanych. A. An-
tonovsky również oparł swoją teorię na interakcyjnej koncepcji R.S. Lazarusa. 
J. Eckenrode w swoim modelu stresu podkreślił znaczenie ról społecznych, jakie 
pełni jednostka, i zwrócił uwagę na występowanie stresu zawsze w jakimś kontek-
ście, nigdy w  izolacji (Eckenrode, Gore 1990, Hambrick-Dixon 2004). J. Strelau 
w swojej relacyjnej koncepcji nacisk położył na znaczenie różnic indywidualnych. 
Również teoria zachowania zasobów (COR) S. Hobfolla jest teorią relacyjną. Trzy 
z wymienionych teorii zostaną poniżej szerzej omówione.

W koncepcji zachowania zasobów S. Hobfoll opiera swój model stresu na za-
łożeniu mówiącym, że człowiek w swoim życiu koncentruje się na ochranianiu 
i odtwarzaniu swoich sił, a zagrożeniem dla niego jest nie tylko rzeczywista, lecz 
także potencjalna utrata sił (zasobów) (Hobfoll 1989). Konstruując swoją teorię, 
S. Hobfoll odwołał się do poglądów Z. Freuda o  instynktownym poszukiwaniu 
przyjemności przez jednostkę, do koncepcji hierarchicznego zaspokajania potrzeb 
A. Maslowa oraz do teorii społecznego uczenia się A. Bandury. Autor omawia-
nej koncepcji twierdzi, że jednostki kreują swoje cechy osobowe i warunki swo-
jego otoczenia społecznego, by zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania po-
zytywnych wzmocnień społecznych lub/i uniknąć utraty wypracowanych cech 
i  warunków. Teza ta przypomina pogląd A. Kępińskiego, mówiący o  dążeniu 
człowieka do zwiększenia swojej atrakcyjności przez indywidualizację (Kępiński 
1986). Defi nicja stresu w koncepcji zachowania zasobów ujmuje stres psycholo-
giczny jako reakcję na otoczenie, w  przypadkach, gdy występują: groźba utraty 
zasobów, rzeczywista ich utrata lub brak przyrostu zasobów. Czynniki te mogą 
być rzeczywiste lub subiektywnie spostrzegane. Zasoby sił używane w defi nicji są 
przez Hobfolla rozumiane szeroko – jako cechy jednostki i  otoczenia, jej moż-
liwości i  instrumenty, dzięki którym zdobywa nowe zasoby i utrzymuje dotych-
czasowe. Autor dzieli zasoby na następujące kategorie: przedmioty, okoliczności, 
cechy osobowości, energia (czas, pieniądze, wiedza) i wsparcie społeczne (tylko 
wtedy, gdy działa pozytywnie na jednostkę). Według S. Hobfolla, człowiek będący 
w warunkach stresujących robi wszystko, żeby zminimalizować straty w zasobach. 
Autor chce, aby do zdarzeń jednoznacznie stresujących zaliczać tylko te, które 
wiążą się z  jakąś stratą. Inne zdarzenia, jak na przykład zmiana czy stan przej-
ściowy, które mogą oznaczać przyrost zasobów, są niejednoznacznie stresujące. 
Zmiana, sytuacja przejściowa mogą być traktowane przez jednostkę jako wyzwa-
nie i w konsekwencji zwiększać jej zasoby, jednocześnie działając jak szczepionka 
(ibidem, s. 39), mogą zwiększać odporność na stres. Stratą może być dla jednostki 
brak uzyskania przewidywanego zysku, szczególnie w przypadku dużej motywacji 
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lub znacznych inwestycji dokonywanych z myślą o korzyści. Model zachowania 
zasobów dopuszcza też możliwość zastępowania utraconych zasobów przez inne. 
Jednak w przypadku braku możliwości kompensowania zasobów może dojść do 
spirali strat. S. Hobfoll na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań stwier-
dził, że ludzie, od których wymagano wsparcia (dzielili się swoimi zasobami), go-
rzej znosili sytuację zagrożenia lub utraty swoich zasobów. Autor koncepcji, po-
dobnie jak R.S. Lazarus i S. Folkman, przywiązuje wagę do oceny zasobów i strat, 
jednak podkreśla udział norm i wartości obowiązujących w środowisku jednostki 
oceniającej swoje zasoby i straty. Człowiek stosuje różnorakie sposoby zachowa-
nia zasobów. Między innymi są to reinterpretacje, polegające na przeformułowa-
niu sytuacji zagrożenia w sytuację wyzwania, albo deprecjonowanie zagrożonych 
lub utraconych zasobów. Jednak ostatni sposób może stać się wtórnym źródłem 
stresów, gdy jednostka zrewiduje i zakwestionuje podstawowe wartości dotyczące 
własnego ja i świata. Model zachowania zasobów opisuje również funkcjonowanie 
człowieka w sytuacjach codziennych, tzn. takich, w których nie jest on poddawany 
stresorom. Według S. Hobfolla, ludzie w sytuacjach codziennych gromadzą nad-
wyżki zasobów (por. Aspinwall, Taylor, za: Folkman, Moskowitz 2004) lub wzbo-
gacają zasoby społeczne przez inwestowanie w relacje. Autor pokazuje kierunki 
badań empirycznych wykorzystujących przedstawiony model. Uważa, że przyszłe 
badania powinny się koncentrować na zasobach obserwowanych obiektywnie 
oraz powinny odpowiadać na pytanie, w jaki sposób konkretne zasoby pomagają 
w określonych sytuacjach. Badania powinny również dotyczyć znaczenia wsparcia 
społecznego w procesie stresu. Dążąc do realizacji wytyczonych celów, S. Hobfoll 
wraz ze współpracownikami (Hobfoll, Johnson, Ennis, Jackson 2003) prowadził 
w ostatnich latach badania nad stresem ekonomicznym u 714 kobiet w wieku 16–
–29 lat, pochodzących z różnych grup etnicznych, mieszkających w mieście. Ba-
dane kobiety mieszkały samotnie lub z partnerem, ale krócej niż 6 miesięcy, 55% 
kobiet wychowywało jedno lub dwoje dzieci. Badania dotyczyły wpływu wzro-
stu lub spadku dochodów kobiet na ich funkcjonowanie psychologiczne (nastrój 
depresyjny, złość, poczucie mistrzostwa i wsparcia społecznego). Wyniki badań 
potwierdziły model zachowania zasobów i pozwoliły sformułować wniosek: zysk 
lub strata zasobów są podstawowe dla zrozumienia stresu. Strata dochodów była 
związana z wzrostem nastroju depresyjnego i złości, natomiast wzrost dochodów 
zmniejszał nastrój depresyjny i złość. Zmiana w poczuciu mistrzostwa i wsparcia 
społecznego pośredniczyła we wpływie, jaki miał spadek zasobów na wzrost na-
stroju depresyjnego i  złości. Badania potwierdziły założenia teoretyczne COR 
(teorii zachowania zasobów), iż „strata zasobów jest pierwotnym, podstawowym 
mechanizmem napędzającym reakcje stresowe” (ibidem, s. 632).

W polskiej literaturze przedmiotu relacyjną teorią stresu jest koncepcja rów-
nowagi J. Strelaua, w której autor defi niuje stres jako stan spowodowany brakiem 
równowagi pomiędzy wymaganiami a możliwościami człowieka, z zastrzeżeniem, 
że człowiek jest motywowany do zmierzenia się z wymaganiami (Strelau 2000). 
Wymagania to dla autora sytuacje wywołujące stres, czyli stresory, które dzieli 
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na dwie grupy: obiektywne i subiektywne. Wymagania obiektywne oddziałują na 
jednostkę niezależnie od ich percepcji, ale, podobnie jak subiektywne, pozostają 
zawsze w interakcji z jednostką. Pojawiające się w modelu możliwości jednostki 
zależne są od cech podmiotowych: inteligencji, umiejętności, doświadczenia, cech 
temperamentalnych, osobowościowych i fi zycznych. Możliwości, tak jak i wymaga-
nia, autor dzieli na obiektywne i doświadczane przez jednostkę subiektywnie. Roz-
bieżności pomiędzy wymaganiami a możliwościami jednostki są źródłem stresu. 
Dla J. Strelaua ocena, której dokonuje jednostka, pełni rolę mediatora, natomiast 
cechy osobowe, szczególnie temperament, pełnią rolę moderatora relacji pomiędzy 
wymaganiami a możliwościami. Zaznaczając, iż temperament jest jednym z wielu 
moderatorów podmiotowych, autor analizuje jego rolę w różnych obszarach, po-
cząwszy od funkcji regulującej równowagę pomiędzy możliwościami a wymagania-
mi, poprzez proces radzenia sobie ze stresem, ponoszone koszty tego procesu, aż do 
konsekwencji działania stresu. Cechy temperamentu: neurotyczność, emocjonal-
ność i reaktywność emocjonalna są odpowiedzialne za generowanie emocji, szcze-
gólnie tych negatywnych. Autor przytacza słowa A.H. Bussa i R. Plomina traktują-
ce emocjonalność jako dystres, czyli skłonność do reagowania zdenerwowaniem. 
Na podstawie prowadzonych badań, własnych i cudzych, nad rolą temperamentu 
w zjawiskach stresu J. Strelau przeformułował defi nicję temperamentalnego czyn-
nika ryzyka (TCR). Według autora, TCR to cecha lub zespół cech temperamentu, 
„które w  interakcji z  innymi czynnikami działającymi bardzo intensywnie, stale 
lub cyklicznie (np. środowisko fi zyczne i społeczne, oddziaływania wychowawcze, 
charakterystyki jednostki) zwiększają ryzyko rozwoju zaburzeń zachowania czy 
patologii oraz sprzyjają kształtowaniu się osobowości nieprzystosowanej” (ibidem, 
s. 113). Analizując rolę, jaką temperament pełni w procesie radzenia sobie ze stre-
sem, J. Strelau odwołuje się do dwóch koncepcji. Koncepcji, w której proces radze-
nia jest kształtowany przez emocje (R.S. Lazarusa i S. Folkman) oraz do koncepcji 
zorientowanej na zasoby, w której radzenie sobie jest procesem przemieszczenia, 
zastępowania i wykorzystywania zasobów (S. Hobfoll). 

Teoria J. Eckenrode’a i S. Gore’a jest przeniesieniem badań nad stresem w ob-
szar problematyki pracy i  rodziny (Eckenrode, Gore 1990). Badaczy interesują 
granice między pracą a życiem prywatnym, które określają jako płynne; koncen-
trują się na stresie wynikającym z pełnienia przez jednostkę jednocześnie wielu 
ról społecznych. Człowiek, będąc w roli pracownika, pełni role wynikające z bycia 
członkiem rodziny. Ich „model stresu pomiędzy pracą a  rodziną” (ibidem, s. 5) 
jest dynamiczny, osadzony w  kontekście. Autorzy uważają, że stopień wpływu 
pracy na rodzinę i  odwrotnie jest funkcją wielu czynników: struktury rodziny, 
miejsca pracy, charakteru stresorów, czynników sytuacyjnych, które pośredniczą 
w procesie transmisji procesów stresu. Istotne jest utrzymywanie granic, które są 
przepuszczalne i często naruszane. W modelu występują cztery zmienne i trzy ro-
dzaje procesów. Zmienne to: stresory – trwałe i doraźne, moderatory, czyli zasoby 
i strategie radzenia sobie (copingu); skutki zdrowotne oraz zmienne kontekstualne 
i cechy podmiotowe – mediatory, czyli cechy charakterystyczne osoby (płeć, oso-
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bowość, pozycja społeczna), struktura rodziny i struktura miejsca pracy, mogące 
zmodyfi kować proces stresu i copingu. Wymieniane procesy to procesy transmisji, 
pośredniczące i  łagodzące stres. Procesy transmisji przenoszą stresory lub coping 
z jednej roli na drugą lub z jednej osoby na drugą. Procesy pośredniczące w ob-
rębie rodziny i pracy wyznaczają ścieżki, którymi stres wpływa na samopoczucie 
członków rodziny lub pracowników. Procesy łagodzące stres odzwierciedlają wy-
stępowanie warunków mogących utrudnić przechodzenie stresu z jednej roli na 
drugą i z jednej osoby na drugą. Procesy łagodzą również stres w obrębie roli. Re-
zultatem współdziałania stresorów, mediatorów i moderatorów jest samopoczucie 
psychiczne i fi zyczne osoby. Zgodnie z modelem stresu w rodzinie, jak i w pracy, 
występują stresory, które wynikają z chronicznego napięcia roli.

Autorzy przyznają, że model jest trudny do weryfi kacji empirycznej, ponieważ 
uwzględnia wielość ról, jakie pełni jedna osoba, oraz wielu partnerów tych ról. 
Pomimo tych trudności prowadzono badania, w wyniku których sformułowano 
wnioski dotyczące między innymi procesów transmisji i pośredniczenia. Badania 
były oparte na wywiadach prowadzonych ze wszystkimi członkami badanych ro-
dzin. Badania M. Kohna i C. Schoolera (Eckenrode, Gore 1990, za: Kohn, Schoo-
ler) pokazały, że warunki pracy kształtują postawy ujawniające się poza pracą. 
Na przykład monotonna praca, podlegająca silnej kontroli zewnętrznej, sprzyja 
obniżeniu poczucia samosterowności i  wzmacnia konformizm wobec autoryte-
tów. Ponadto drenaż zasobów w miejscu pracy powoduje, że człowiek dysponuje 
mniejszymi zasobami w rodzinie – i odwrotnie. Procesy stresu przenoszone z pra-
cy są wyrażane w rodzinie. Na przykład niespokojny, przygnębiony i rozproszony 
pracownik w domu staje się niedostępny emocjonalnie dla członków rodziny. Sku-
teczność procesów copingu nie jest stała; jest uzależniona od pełnionej roli. Pro-
cesy copingu skuteczne w jednej roli mogą być dysfunkcyjne w innej. Obok nega-
tywnych skutków procesów transmisji istnieją też pozytywne. Stres w pracy może 
działać mobilizująco dla członków rodziny przez zainicjowanie pozytywnych 
interakcji, ukierunkowanych na zewnętrzne zagrożenie. W ten sposób zwiększa 
spójność rodziny. Pozytywna transmisja dotyczy również poczucia mistrzostwa 
przenoszonego z  miejsca pracy do domu lub odwrotnie. Struktury wsparcia 
w rodzinie wykorzystywane są w pełnieniu roli pracownika i w sytuacjach kry-
zysowych, związanych z  pracą lub jej utratą. Procesy transmisji nie są automa-
tyczne, lecz czułe na cechy osób, relacji, liczby i konfi guracje ról oraz charakter 
procesów stresu, których dotyczą. Procesy pośredniczące są odpowiedzialne za 
wpływ członków rodziny i pracowników na siebie nawzajem. Badania B. Wheato-
na ujawniły negatywny wpływ bezrobocia na relacje małżeńskie, ale nie w sposób 
bezpośredni, lecz modyfi kujący (Wheaton 1990). Kobiety, które przeżywały prob-
lemy w małżeństwie (kontekst), intensywniej odbierały skutki utraty pracy, ale ich 
negatywne doznania związane z rozwodem były mniejsze. U mężczyzn nie stwier-
dzono jasnej zależności dotyczącej skutków rozwodu, natomiast kontekst proble-
mów małżeńskich zmniejszał reakcje stresowe spowodowane utratą pracy. Osoby 
badane, które miały problemy w pracy (kontekst), mniej intensywnie przeżywały 
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skutki jej utraty. Kolejne badania (Eckenrode, Gore 1990 za: Kandel, Davies, Ra-
veis) ujawniły znaczenie posiadania pracy w obrębie pary małżeńskiej. Dla kobiet 
posiadanie zatrudnienia stanowi bufor dla skutków stresu spowodowanego kon-
fl iktem małżeńskim, a dla mężów posiadanie zatrudnienia przez ich żony obniża 
intensywność przeżywanego stresu w związku z problemami w pracy. J. Ecken-
rode i S. Gore dyskutują z koncepcją spirali strat S. Hobfolla. Uważają, że straty 
w związku z przeżywanymi problemami w domu i w pracy nie sumują się. Istnieje 
konieczność prowadzenia badań w  obrębie jednej roli. Proces stresu jest najle-
piej rozumiany, kiedy jest umieszczony w kontekście znaczących ról, które ludzie 
pełnią w pracy i w rodzinie (ibidem, s. 215). Autorzy podkreślają, jak ważne dla 
wypełniania roli pracownika jest obniżenie niepokoju o rodzinę i jej przyszłość. 
Dlatego, obok równie ważnych treningów umiejętności społecznych i  radzenia 
sobie ze stresem, w interesie pracodawcy powinno być wprowadzanie programów 
pomocowych dla rodziny pracownika. Jako przykład podaje się między innymi: 
opiekę dzienną nad dziećmi, urlopy macierzyńskie i ojcowskie, wcześniejsze po-
wiadamianie o likwidacji zakładu, przekwalifi kowywanie pracowników.

4.2. Procesy zaradcze i procesy radzenia sobie 
ze stresem (coping)

W relacyjnych modelach stresu kluczowym motywem jest aktywność jednost-
ki. Decyduje ona o  szeroko rozumianych skutkach stresu. R.S. Lazarus (1991) 
sformułował koncepcję copingu, czyli aktywności jednostki w  radzeniu sobie 
w sytuacji spostrzeganej jako stresowa, opierając ją na procesach poznawczych, 
emocjonalnych i behawioralnych. Zgodnie z tym modelem coping polega na po-
znawczych i behawioralnych wysiłkach jednostki, których celem jest poradzenie 
sobie z  wewnętrznymi i  zewnętrznymi wymaganiami oraz konfl iktem między 
nimi, z  zastrzeżeniem, że wymagania te obniżają lub przekraczają zasoby jed-
nostki. Oceny sytuacji, których dokonuje jednostka, są procesami decydującymi 
o przebiegu copingu. Ocena pierwotna określa znaczenie pozytywne, obojętne lub 
stresujące sytuacji dla jednostki. Ocena wtórna pozwala wyznaczyć dalsze dzia-
łanie w przypadku odebrania sytuacji jako stresującej. Z kolei sytuacja zakwalifi -
kowana przez osobę jako stresująca może być dla niej wyzwaniem, zagrożeniem 
lub stratą. Autor wyróżnia dwa rodzaje procesów copingu: związane z działaniem, 
które zmieniają rzeczywistą relację, oraz związane z  emocjami, które zmieniają 
sposób, w jaki jednostka myśli o relacji, w jaki ją interpretuje. Procesy kognityw-
ne są wewnętrznym przeformułowaniem relacji. Radzenie sobie ze stresem ma 
charakter interakcyjny, temporalny i dynamiczny, „jest złożonym, celowym często 
planowanym procesem psychologicznym” (ibidem, s. 114). To, jak potoczy się co-
ping, zależy od sposobu spostrzegania sytuacji i jej oceny przez jednostkę, moż-
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liwości jednostki oraz celów, jakie chce ona osiągnąć. Cele jednostki, a dokładnie 
wzorce oczekiwanych i planowanych celów, są motywem emocjonalnych reakcji. 
Dlatego, według autora, nie można zrozumieć procesów copingu bez uwzględnienia 
ich tła motywacyjnego. R.S. Lazarus nie zalicza jednak procesów motywacyjnych 
do copingu. Również biologiczne reakcje człowieka autor poznawczej koncepcji ra-
dzenia sobie ze stresem pozostawia poza procesami copingu. Teoria R.S. Lazarusa 
jest teorią transakcyjną, ponieważ zakłada nie tylko wzajemne oddziaływanie po-
między jednostką a otoczeniem, lecz także zmiany pojawiające się wraz z upływem 
czasu zarówno w jednostce, jak i w otoczeniu. Koncepcja R.S. Lazarusa była pod-
dana krytyce za zbyt silny nacisk położony na spostrzeganiu przy niedocenianiu 
czynników środowiskowych i pomijaniu istnienia obiektywnych stresorów (Hob-
foll 1989), za jednoznaczne rozgraniczenie jednostki od otoczenia w defi niowaniu 
stresu (Heszen-Niejodek 2000) oraz za ujęcie transakcyjne powodujące trudności 
metodologiczne (Wrześniewski 2000). W celu uniknięcia problemów metodolo-
gicznych pojawiających się w modelu transakcyjnym K. Wrześniewski (2000, 2002) 
zaproponował interakcyjny model radzenia sobie ze stresem, w którym dokonał 
rozróżnień pomiędzy względnie trwałymi dyspozycjami jednostki do reagowania 
w określony sposób, ukształtowanymi w toku jej życia, a reakcjami w określonej 
sytuacji stresowej. Dyspozycję osobowościową, będącą atrybutem podmiotu, nie-
zależną od sytuacji stresowej, zdefi niował jako styl radzenia sobie ze stresem. Na-
tomiast w konkretnej sytuacji stresowej jednostka podejmuje różnorakie strategie 
radzenia sobie ze stresem. Ciąg zmieniających się w czasie strategii, czyli ciąg po-
znawczych i behawioralnych wysiłków jednostki, to proces radzenia sobie ze stre-
sem (Wrześniewski 2000). K. Wrześniewski wprowadził również dwa rodzaje oce-
ny stresu – dyspozycyjną i sytuacyjną. Ocenę dyspozycyjną defi niuje jako „trwałą, 
osobowościową tendencję jednostki do oceny w podobny sposób różnych sytuacji 
stresowych” (ibidem, s. 31). W związku z  tą dyspozycją ludzie różnią się między 
sobą w sposobie spostrzegania i interpretowania zdarzenia. Sytuacyjna ocena stre-
su jest zmienna w zależności od cech zachodzącego zdarzenia. Wprowadzenie dys-
pozycyjnej oceny stresu i rozróżnienie na styl i strategię copingu koresponduje z in-
terakcyjną koncepcją N.S. Endlera i J.D.A. Parkera, na bazie której skonstruowali 
oni kwestionariusz do badania stylów RSS Coping Inventory for Stressful Situations 
(CISS) (Szczepaniak, Strelau, Wrześniewski 1996). Autorzy kwestionariusza trak-
tują coping – radzenie sobie ze stresem – jako działanie świadome, a styl RSS jako 
typowy dla danej jednostki sposób zachowania w różnych sytuacjach stresowych. 
Autorzy kwestionariusza podkreślają pośredniczącą rolę copingu, przypisując mu 
dwie funkcje: regulującą emocje i rozwiązywanie problemu (Endler, Parker 1990). 

W Polsce rozważania i badania nad problematyką stresu opierają się w więk-
szości na interakcyjnej koncepcji R.S. Lazarusa lub koncepcji A. Antonovsky’ego. 
Dotyczą między innymi sytuacji choroby (Wrześniewski 2002, Włodarczyk 2002), 
egzaminu, współzawodnictwa sportowego, przeciążenia informacyjnego, utra-
ty pracy (Heszen-Niejodek 2002) oraz sytuacji pracy (Majewska, Noworol 1995, 
Terelak 2001, Marek 1995, 1999). Badania i dyskusję nad skutecznością poszcze-
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gólnych stylów RSS oraz nad oceną dyspozycyjną i sytuacyjną podjęły M. Mazur-
kiewicz i D. Włodarczyk oraz A. Jakubowska-Winecka. Na podstawie zaprezen-
towanych wyników badań można stwierdzić, że indywidualny styl radzenia sobie 
ze stresem ma znaczenie dla funkcjonowania psychologicznego i  zdrowotnego 
jednostki. Radzenie sobie w chorobie (zawał serca) i rekonwalescencji jest proce-
sem dynamicznym, a jego przebieg zależy od indywidualnych cech chorego oraz 
czynników sytuacyjnych. „Czynniki sytuacyjne wydają się odgrywać największą 
rolę we wczesnym okresie leczenia, wraz ze stabilizacją sytuacji zdrowotnej więk-
sze znaczenia odgrywają czynniki indywidualne” (Jakubowska-Winecka 2002). 
Problem efektywności stylów radzenia sobie ze stresem jest wciąż otwarty i wy-
maga kontynuowania badań. Analiza literatury na ten temat (Włodarczyk 1998) 
pozwala stwierdzić względność skuteczności poszczególnych stylów, uzależnioną 
między innymi od stopnia pewności i kontrolowalności sytuacji. Im sytuacja jest 
bardziej niejasna i nieprzewidywalna, a jednostka ma mniejszy na nią wpływ, tym 
bardziej skuteczny okazuje się coping nastawiony na unikanie lub regulację emocji. 
W sytuacjach odwrotnych bardziej skuteczny jest coping aktywny, nastawiony na 
rozwiązanie problemu. Efektywność stylu jest również uzależniona od długości 
działania stresu. Im dłużej działający stres, tym częstsze są style przystosowawcze 
o charakterze biernym. Autorka przedstawia wyniki badań nad trafnością i rze-
telnością, które uzyskali autorzy kwestionariusza CISS: u kobiet „emocjonalne ra-
dzenie sobie silnie koreluje z cechami psychopatologicznymi, tj. depresją, lękiem, 
somatyzacją” (Włodarczyk 1998 za: Endler, Parker s. 51). Badania nad copingiem 
stosowanym przez kobiety i mężczyzn dowodzą, że obie płcie różnią się w radze-
niu sobie w sytuacji trudnej. „Wydaje się, że zmagający się z nią mężczyźni raczej 
nie starają spotkać się ze swoimi uczuciami, a kobiety robią to zbyt intensywnie” 
(Mazurkiewicz 1998, s. 53). Autorka zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia 
tych różnic w planowaniu terapii i interwencji.

S. Folkman i J.T. Moskowitz (2004) dokonały podsumowania dotychczasowej 
wiedzy i wyników badań nad copingiem oraz wyznaczyły kierunki przyszłych do-
ciekań naukowych. Dotychczas badania nad copingiem koncentrowały się głównie 
na sposobach pomiaru, rozstrzygnięciach terminologicznych i skuteczności tego 
procesu. Skupiano się na pomiarze procesu copingu wśród różnych grup będących 
w sytuacjach stresowych. Pozwoliło to na potwierdzenie i wzbogacenie relacyjne-
go modelu copingu (R.S. Lazarus, S. Folkman). Autorki podkreślają konieczność 
kontekstualnego podejścia do copingu, ponieważ jest to proces, który ujawnia się 
tylko w  konkretnej sytuacji bądź okolicznościach ocenianych przez człowieka 
„jako osobiście znaczące, wystawiające na próbę lub przekraczające zasoby jed-
nostki” (ibidem, s. 749). Ocena skuteczności omawianego procesu wymaga dwu-
stronnego podejścia – oceny rezultatów w  porównaniu z  oczekiwanymi celami 
jednostki oraz oceny odpowiedniości copingu w stosunku do wymagań sytuacji. 
Kontekst jest dynamiczny i  charakteryzuje się różnym stopniem kontrolowal-
ności, więc o  skuteczności decyduje elastyczność stosowanych przez jednostkę 
strategii. Podejście kontekstualne zakłada, że żadna ze strategii copingu „nie jest 
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dobra ani zła sama w sobie” (ibidem, s. 753). Podsumowując rozważania na te-
mat skuteczności procesu radzenia sobie ze stresem, można stwierdzić, iż pozo-
staje ona w ścisłym związku z dopasowaniem copingu do kontekstu sytuacji i ze 
stopniem kontrolowalności sytuacji. Autorki zwracają również uwagę na kontekst 
kulturowy copingu jako motyw, który wymaga uwzględnienia w dalszych bada-
niach, ponieważ w różniących się od siebie grupach kulturowych pewne sposoby 
copingu są skuteczniejsze od innych. S. Folkman i J.T. Moskowitz dokonały cha-
rakterystyki obecnych kierunków badań nad omawianym zagadnieniem, wśród 
których wyróżniają: coping proaktywny zorientowany na przyszłość, dualistyczny 
model copingu, badania poruszające społeczne aspekty copingu, coping religijny, 
rolę pozytywnych emocji w  copingu. Badania dotyczące copingu proaktywnego 
– zorientowanego na przyszłość – dotyczą sposobów zapobiegania lub zmniej-
szania wpływu zdarzeń, które są potencjalnymi stresorami. Model proaktywne-
go copingu (Folkman, Moskowitz 2004 za: Aspinwall, Taylor) składa się z pięciu 
następujących elementów: budowania rezerw zasobów (czasowych, fi nansowych, 
społecznych), rozpoznania potencjalnych stresorów i wstępnej ich oceny, wstęp-
nych wysiłków radzenia sobie ze stresem oraz wyłonienia i  spożytkowania in-
formacji zwrotnych na temat sukcesów dotychczasowych działań. Dualistyczny 
Model Copingu Stroebe’a i Schutsa (ibidem) dotyczy radzenia sobie w sytuacjach 
utraty bliskiej osoby z powodu jej śmierci. Jest copingiem adaptacyjnym, oscylu-
jącym pomiędzy radzeniem sobie ze stratą a  orientacją na przyszłość. Dualizm 
polega na wymienionej oscylacji oraz na dwóch rodzajach procesów: aktywnych 
i unikowych, jak również dwóch rodzajach ocen: pozytywnej i negatywnej, a także 
na koncentracji na zmianie roli i zachowaniu w przeszłości. Dotychczas literatura 
na temat copingu była zdominowana przez podejście indywidualistyczne. Ostat-
nio pojawiły się opracowania przedstawiające wpływ indywidualnego copingu na 
relacje społeczne i odwrotnie oraz na temat copingu w związkach partnerskich. 
S. Hobfoll wraz ze współpracownikami opracował wieloosiowy model copingu, 
który uwzględnia zarówno indywidualność, jak i wspólnotowość. Model obejmuje 
wymiary: prospołeczność–antyspołeczność oraz pasywność i aktywność. Osoba 
stosująca coping prospołeczny uwzględnia wpływ swojego zachowania na inne 
osoby. Autorzy modelu stwierdzili, że stosowanie copingu prospołecznego – ak-
tywnego rozwija pozytywne emocje.

Religijność jest kolejnym aspektem copingu, którym do niedawna się nie zaj-
mowano. K. Pargament próbuje odróżnić procesy copingu od religijności. W swo-
ich kontrowersyjnych, trwających dwa lata badaniach przebadał 596 osób powyżej 
55 roku życia. Autor Psychologii religii i  copingu sprawdzał, czy istnieje związek 
zwątpienia religijnego ze śmiercią. Do badań używał skonstruowanego przez sie-
bie kwestionariusza. Wynikiem badań jest dodatnia korelacja pomiędzy religij-
nością a długością życia.

S. Folkman i J.T. Moskowitz stwierdzają, że „najbardziej fascynującym kierun-
kiem w teorii i badaniach nad copingiem jest wyłaniające się zainteresowanie po-
zytywnymi emocjami towarzyszącymi procesowi stresu” (Folkman, Moskowitz, 
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s. 767), ponieważ dotychczas badania koncentrowały się na emocjach negatyw-
nych. Stwierdzenie to ilustrują doniesieniami o badaniach Westbrooka i Viney’a 
nad chronicznie chorymi mężczyznami. Wyniki badań pokazują, że w stosunku 
do grupy kontrolnej u chorych mężczyzn częściej pojawiały się emocje negatyw-
ne, ale i częściej emocje pozytywne. S. Folkman prowadziła badania nad osobami 
opiekującymi się swoimi partnerami chorymi na AIDS. Badania ujawniły współ-
występowanie emocji negatywnych i pozytywnych. Autorka uważa, że w sytuacji 
opieki nad śmiertelnie chorym i w sytuacji śmierci bliskiej osoby „ludzie świado-
mie poszukują pozytywnych zdarzeń lub nadają zdarzeniom pozytywne znacze-
nia” (ibidem, s. 766). Pojawiające się w ślad za tym pozytywne uczucia pozwalają 
na chwilową ulgę, tymczasowe oderwanie się od doznań związanych ze stresem. 
Taka regulacja pozwala odnowić zasoby i podtrzymać coping. Autorki widzą ko-
nieczność prowadzenia dalszych badań, które pozwoliłyby rozpoznawać pozy-
tywne emocje, jasno określić interakcję pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi 
emocjami w procesie stresu, role, jakie pełnią pozytywne emocje, i rolę copingu 
w powstawaniu i podtrzymywaniu pozytywnych emocji.

Analiza literatury dotyczącej problematyki stresu pozwala sformułować tezę, iż 
świadome i celowe procesy copingu stanowią jeden z wielu procesów zaradczych. 
Najwcześniej zbadanymi i opisanymi procesami zaradczymi są fi zjologiczne re-
akcje organizmu (Seyle 1960). Kolejnymi procesami zaradczymi, niezaliczanymi 
do procesów RSS (copingu), są procesy nieświadome (mechanizmy obronne) oraz 
motywacyjne (por. Kubacka-Jasiecka 1995, Wrześniewski 2002, Heszen-Niejodek 
2000). Wszystkie procesy zaradcze „przebiegają równocześnie, wielopoziomowo, 
dynamicznie, zmieniając się w czasie, wzajemnie na siebie oddziaływując i mody-
fi kując” (Kubacka-Jasiecka 1995, s. 29). Celami procesów zaradczych są: redukcja 
poziomu napięcia, podtrzymanie samooceny i obrazu Ja oraz rozwiązanie proble-
mu, a także uczenie się nowych zachowań i tworzenie nowych systemów pojęcio-
wych (Terelak 2001).

Każdemu z  etapów procesu zaradczego towarzyszą zarówno negatywne, jak 
i pozytywne przeżycia, które pojawiają się w związku ze stresorem. Dotyczą one 
samego przebiegu procesu zaradczego, a związane są z  takimi cechami sytuacji, 
jak: wsparcie społeczne (poczucie i  rzeczywiste) i  stopień niepewności sytuacji 
(Kubacka-Jasiecka1995); jej przewidywalność i  kontrolowalność (Wrześniewski 
2002). Percepcję wymiarów sytuacji i – w związku z  tym – „rozwijane” emocje 
(Lazarus 1986) determinuje wiele czynników osobowych. W rozważaniach teo-
retycznych i doniesieniach z badań pojawiają się następujące czynniki osobowe: 
temperament, osobowość, inteligencja, charakterystyka fi zjologiczna organizmu 
(Brzeziński 1995), lęk–cecha, lokalizacja kontroli, koherencja, oczekiwanie re-
gulacji negatywnego nastroju (Mearns, Cain 2003), odporność i  tolerancja jed-
nostki na osamotnienie i  niepewność, wzory zachowań, schematy percepcyjne 
i poznawcze (Bańka 1996, Wrześniewski 2002). Oczekiwanie regulacji negatyw-
nego nastroju jest względnie stałym przekonaniem (dyspozycją) jednostki o  jej 
możliwościach kontrolowania negatywnego nastroju. Odporność i  tolerancja są 
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związane z właściwościami struktury Ja ukształtowanymi w toku życia. Lęk jako 
cecha jest względnie stałą dyspozycją jednostki ukształtowaną we wczesnym dzie-
ciństwie. Cechy sytuacji i czynniki osobowe oraz interakcja między nimi determi-
nują zarówno przebieg, jak i kolejne etapy procesu zaradczego. 

4.3. Skutki procesu zaradczego

Wynik aktywności człowieka w procesie zaradczym może być pozytywny lub ne-
gatywny. Pomyślne rozwiązanie problemu w sytuacji stresowej dostarcza jednostce 
informacji o jej skuteczności. Powtarzające się sukcesy prowadzą do wykształcenia 
poczucia własnych kompetencji, nakręcając spiralę zysków (Sęk 2000). Natomiast 
powtarzający się brak skuteczności prowadzi do przekonania o niemożności kon-
trolowania zdarzeń i korzystania z potencjalnych zasobów (spirala strat). Może to 
skutkować między innymi patologizacją procesu zaradczego polegającą na wystą-
pieniu zachowań antyspołecznych, autoagresywnych, neurotycznych lub pojawie-
niem się choroby albo innych zaburzeń w funkcjonowaniu jednostki. W sytuacji 
pracy występuje zespół wypalenia zawodowego. Zgodnie z podejściem funkcjonal-
nym w psychopatologii zaburzenia w procesie zaradczym pełnią rolę adaptacyjną, 
podtrzymującą obraz własnej osoby. Zwiększają również poczucie kontroli zdarzeń, 
redukują napięcie. Pojawiają się, gdy próby rozwiązania kryzysu na bazie aprobo-
wanych społecznie sposobów okazały się bezskuteczne (Kubacka-Jasiecka 1995).

Na poziomie fi zjologicznym w  każdej sytuacji stresowej dochodzi do pobu-
dzenia układu sympatycznego, a w związku z  tym do zmian w funkcjonowaniu 
narządów wewnętrznych. W  przypadku powtarzających się sytuacji stresowych 
(stres chroniczny) może dojść do chorób psychosomatycznych – chorób krążenia, 
trawienia i  skóry (Terelak 2001). Przykładem ekstremalnej adaptacyjnej reakcji 
fi zjologicznej organizmu na działanie silnego stresora, takiego, którego nie da się 
uniknąć, jest zjawisko analgezji postresowej, polegające na „znieczuleniu doznań 
bólowych” (ibidem, s. 250). Zjawisko to związane jest z funkcjonowaniem układu 
wegetatywnego i hormonalnego. 

Pojawienie się chorób infekcyjnych, autoimmunologicznych, nowotworo-
wych jest bezpośrednią konsekwencją zaburzeń funkcji i/lub interakcji układów 
immunologicznego, nerwowego i  hormonalnego. Dotychczasowe osiągnięcia 
psychoneuroimmunologii pozwalają mówić o  „istotnych korelacjach pomiędzy 
natężeniem procesów emocjonalnych a  aktywnością układu immunologiczne-
go” (Mausch 2002, s. 131–132). Pobudzenie psychofi zjologiczne wywołane przez 
stresor może wywołać wzrost odporności organizmu u osób posiadających wyso-
kie poczucie koherencji i zdolność oraz gotowość do korzystania z potencjalnych 
zasobów odpornościowych. Natomiast u  jednostek z  bagażem doświadczanych 
porażek w zmaganiu się z problemem stresowym w zetknięciu ze stresorem do-
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chodzi do wydzielania hormonów wpływających na układ immunologiczny i po-
wodujących immunosupresję. „Osoba o takim stylu funkcjonowania i reagowania 
psychofi zjologicznego na stresor (reakcja immunosupresji) przesuwa się na konti-
nuum: zdrowie–choroba w kierunku bieguna choroby” (ibidem, s. 135).

Zarówno skuteczne, jak i nieskuteczne działania procesu zaradczego, co jest 
oczywiste, wymagają mobilizacji, nakładu energii, sił i  środków. W  związku 
z tym wszystkie działania procesu zaradczego wiążą się z ponoszeniem kosztów. 
W  zależności od poziomu funkcjonowania jednostki można mówić o  kosztach 
fi zjologicznych, behawioralnych (Terelak 2001), ekonomicznych, społecznych 
(Sowińska 2000) i psychologicznych (Ratajczak 2000). Koszty psychologiczne są, 
zgodnie z  koncepcją Z. Ratajczak, negatywnymi skutkami procesu zaradczego, 
wynikającymi z  wydatkowania zasobów w  sytuacji zagrożenia. Aktywność jed-
nostki w procesie zaradczym ukierunkowana jest na redukcję napięcia i usunięcie 
przeszkody. Ocena rezultatów tej aktywności może prowadzić do wywołania dy-
skomfortu psychicznego w postaci poczucia winy, krzywdy, wstydu, zawiedzenia, 
poczucia alienacji, lęku. Emocje te wpływają regulująco na przebieg procesu za-
radczego lub mogą modyfi kować przyszłe zachowania zaradcze. Człowiek ponosi 
koszty psychologiczne zarówno podczas trwania procesu zaradczego, jak i po jego 
zakończeniu. Ocena, w wyniku której pojawiają się koszty, dotyczy skuteczności 
i sensowności działania, stopnia podejmowanego ryzyka, etyczności i ekonomicz-
ności (Sowińska 2000 za: Ratajczak). Dyskomfort w postaci kosztów może poja-
wić się również w efekcie porównania zachowań oczekiwanych z rzeczywistymi 
wtedy, gdy „jednostka stwierdza znaczną rozbieżność między rzeczywistością 
a  jej wzorem” (Sowińska 2000, s. 115). Koszty psychologiczne wynikają bezpo-
średnio z oceny procesu zaradczego lub są pochodnymi kosztów fi zjologicznych, 
behawioralnych, ekonomicznych, społecznych. Koszty fi zjologiczne, emocjonalne 
i behawioralne są wskaźnikami reakcji stresowej. Związek emocji z zachowaniem 
jest tak bliski, że często się mówi o skutkach emocjonalno-behawioralnych pro-
cesów stresowych. Ze względu na złożoność procesów emocjonalnych wskazuje 
się na olbrzymią trudność w ich badaniu (Ekman, Davidson 2002, Terelak 2001). 
Najczęstszym przedmiotem badań są fi zjologiczne i behawioralne koszty procesu 
zaradczego.



Rozdział 5

Stres związany z sytuacją pracy

5.1. Teorie stresu organizacyjnego

Człowiek w sytuacji pracy jest narażony na wiele stresorów wynikających nie tyl-
ko z  wykonywanej pracy, lecz także z  bycia członkiem organizacji. W  związku 
z tym źródłem stresu są: procesy zarządzania i wynikające z nich stany zależności 
i podporządkowania, stosunki panujące w zespole, systemy komunikacji, procesy 
związane z wypełnianiem roli (Szmidt 1995) oraz presja towarzysząca budowa-
niu kariery zawodowej (Bańka 1996). Również wszechobecne zmiany związane 
z postępem technologicznym, reformami i sytuacją społeczno-ekonomiczną (Fra-
nus 1995) stanowią przyczynę stresu. J.F. Terelak, porządkując źródła stresu or-
ganizacyjnego, podzielił je na grupę stresorów z  poziomu intraorganizacyjnego 
i ekstraorganizacyjnego. Do pierwszej grupy należą: fi zyczne czynniki środowiska 
pracy, czynniki osobowe związane z pełnieniem ról w organizacji, czynniki gru-
powe charakteryzujące zespół pod względem integracji i komunikacji oraz cechy 
organizacji dotyczące poziomu jej rozwoju, technologii i kultury organizacyjnej 
Do poziomu zewnątrzorganizacyjnego zaliczono wszystkie warunki związane 
z sytuacją ekonomiczną kraju, z miejscem zamieszkania i z wypełnianiem innych 
ról społecznych (Terelak 2001). Z powyższych rozważań wynika stwierdzenie, „iż 
stres organizacyjny obejmuje swoim zasięgiem klasyczny stres pracy, klimat orga-
nizacyjny, kulturę organizacyjną, a także relacje wynikające z wzajemnego wpły-
wu życia rodzinnego i pracy” (Majewska, Noworol 1995, s. 162). Tak jak istnieje 
wiele teorii stresu, tak zbudowano wiele modeli stresu organizacyjnego. Analiza 
niektórych zaprezentowanych modeli w  literaturze przedmiotu (Majewska, No-
worol 1995, Terelak 2001) pozwala stwierdzić, iż koncepcje te nawiązują do przed-
stawionych powyżej teorii równowagi pomiędzy wymaganiami środowiska (tu: 
środowiska pracy) a możliwościami jednostki (tu uczestnika organizacji) lub do 
teorii zachowania zasobów czy teorii interakcyjnych. 

Koncepcja Kahna (Majewska, Noworol 1995 za: Kahn) zbudowana jest wokół 
procesów związanych z  rolą, jaką podejmuje jednostka w  organizacji. Źródłem 
stresu w tej teorii jest konfl ikt związany z procesami przekazywania roli. Proce-
sy przekazywania roli zachodzą w obszarach środowisk obiektywnego i psycho-
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logicznego. Środowisko psychologiczne jest poznawczym reprezentantem rze-
czywistości. Czynnikami modyfi kującymi stres roli są trwałe cechy genetyczne 
i osobowościowe jednostki oraz relacje interpersonalne w organizacji. Czynnika-
mi pośredniczącymi w procesie stresu są czynniki organizacyjne, bezpośrednio 
związane z oczekiwaniami nadawców roli. Konsekwencją przeżywanego konfl iktu 
– stresu roli i wysiłków jednostki nastawionej na opanowanie sytuacji – są zabu-
rzenia emocjonalne i fi zjologiczne oraz pogorszenie stosunków interpersonalnych 
pomiędzy osobą pełniącą rolę a nadawcami roli.

Ivanevich i  Matteson (Majewska, Noworol 1995 za: Ivanevich, Matteson) 
w swoim rozbudowanym modelu opartym na klasycznych modelach stresu po-
kazują, jak kształtują się relacje pomiędzy stresorami, stresem, reakcjami jednost-
ki i  konsekwencjami stresu. Ze względu na źródło autorzy wyróżniają stresory 
wewnątrzorganizacyjne i pozaorganizacyjne. Wśród tych pierwszych wydzielają 
stresory związane z  fi zycznym środowiskiem pracy – czynniki ergonomiczne – 
i stresory z poziomu indywidualnego, grupowego i organizacyjnego. Do drugich 
zaliczają stresory związane z  relacjami rodzinnymi, konfl iktem rodzina–praca, 
statusem społecznym i problemami ekonomicznymi. Reakcje na stresory, według 
autorów modelu, mogą być dwojakiego rodzaju: fi zjologiczne i  behawioralne. 
Reakcje są modyfi kowane przez indywidualne różnice poznawcze (emocjonalne 
i demografi czne) oraz behawioralne. Konsekwencjami długotrwałego stresu są za-
burzenia w adaptacji i problemy zdrowotne.

Autor kolejnej koncepcji – Caplan (Majewska, Noworol 1995 za: Caplan) 
nawiązuje do relacyjnych koncepcji stresu. Uważa, że źródłem zagrożeń dla 
jednostki są wymagania środowiska, którym jednostka nie może sprostać, oraz 
zbyt małe, niezaspokajające potrzeb jednostki wzmocnienia środowiska. Caplan, 
podobnie jak Kahn, obok rozróżnienia na środowisko obiektywne i jego subiek-
tywną reprezentację wprowadza osobę subiektywną, czyli potrzeby jednostki, jej 
system wartości, umiejętności, nawyki, i osobę obiektywną – rzeczywiste właści-
wości jednostki. Wielkość rozbieżności pomiędzy środowiskiem subiektywnym 
a obiektywnym i pomiędzy jednostką subiektywną a obiektywną zależy od pro-
cesów percepcyjnych jednostki i jej umiejętności samooceny. Źródłem stresu jest 
niedopasowanie pomiędzy jednostką a środowiskiem pracy. Może ono polegać na 
przeciążeniu rolą, ilością pracy, konfl iktem ról, niejednoznacznością roli, niepew-
nością co do przyszłości, małym wpływem na decyzje dotyczące pracowników, 
nie w pełni wykorzystanymi umiejętnościami pracownika. Konsekwencje stresu 
wynikającego z  niedopasowania to następstwa psychologiczne (niezadowolenie 
z pracy, obniżenie samooceny), reakcje fi zjologiczne (np. wzrost ciśnienia krwi), 
reakcje behawioralne (nikotynizm, obniżenie efektywności pracy). W ostatnich la-
tach wśród badaczy wzrosło zainteresowanie zagadnieniami stresu organizacyjne-
go, szczególnie w obszarze procesów zarządzania i kierowania. Procesy decyzyjne, 
przebiegające często w zmieniających się warunkach, i związana z nimi odpowie-
dzialność są głównym źródłem stresu organizacyjnego (Szmidt 1995). Również 
analiza poszczególnych faz rozwoju zawodowego pod kątem źródeł stresu pozwala 
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wyróżnić odrębne źródła dla poszczególnych faz (Szmidt 1995 za: Roger, Roques). 
Badania menedżerów zbliżających się do końca swojej kariery zawodowej poka-
zują, że przeżywają oni silny stres związany z poczuciem odsuwania ich od podej-
mowania decyzji oraz oczekiwaniem organizacji na ich odejście. Z kolei młodzi 
ludzie wchodzący do zawodu zmagają się ze stresem organizacyjnym związanym 
głównie z nadmiernym obciążeniem pracą.

5.2. Weroński model stresu

Zagadnienie obciążenia pracą jest kluczowe dla modelu stresu organizacyjnego 
autorstwa T. Marka i  M. Fąfrowicz. Proponowany model stresu organizacyjne-
go jest rozwinięciem Werońskiego Modelu Obciążenia, Zmęczenia i Stresu Psy-
chicznego (Marek 1995, Marek, Fąfrowicz 1999). Autorzy modelu odwołują się 
do teorii stresu w  ujęciu R.S. Lazarusa, wprowadzając rozróżnienia na procesy 
zmagania się z sytuacją stresową i procesy będące reakcją na stresor. Reakcje emo-
cjonalno-behawioralne z komponentą fi zjologiczną są wywołane automatycznie 
po dokonanej przez jednostkę ocenie i zakwalifi kowaniu sytuacji jako wyzwania, 
zagrożenia lub utraty. Emocje pojawiające się w sytuacjach stresowych są inten-
sywne, wywołujące odrętwienie lub mobilizujące jednostkę do podjęcia walki albo 
ucieczki. Reakcje te są uciążliwe dla jednostki i stanowią wtórny (obok stresora) 
problem do rozwiązania. W omawianym modelu „stres pojawia się w sytuacji de-
fi cytu po stronie zasobów” (Marek, Fąfrowicz 1999, s. 150). Do defi cytu po stronie 
zasobów może dojść albo w przypadku wymagań sytuacji pracy, przerastających 
możliwości pracownika albo w wyniku rozwoju zmęczenia. W sytuacji wyzwania, 
gdy pracownik dysponuje odpowiednimi zasobami i podejmuje działanie, wyko-
nuje pracę w ramach obciążenia bezstresowego. W miarę wykonywanych czynno-
ści zasoby ulegają uszczupleniu i pojawia się zmęczenie fi zyczne oraz psychiczne. 
Ubytek w zasobach wykorzystywanych w czasie wykonywanej pracy jest defi cytem 
ocenianym przez jednostkę jako sytuacja zagrożenia, czyli stresowa. O obciążeniu 
pracą i związanym z  tym wysiłkiem można mówić do momentu pojawienia się 
defi cytu w zasobach. Pojawiające się wskutek długotrwałej pracy (zmęczenie) lub 
przerastających wymagań (stres) defi cyty wymagają wysiłku kompensacyjnego. 
Wysiłek kompensacyjny w przypadku zmęczenia nastawiony jest na zniwelowa-
nie dysfunkcji uwagi, koordynacji, pamięci itp. W przypadku stresu nastawiony 
jest na zneutralizowanie reakcji stresowej. „Przybiera on postać procesów zma-
gania się z  sytuacją stresową” (ibidem, s. 152). Pojawiające się emocje pozwala-
ją na jednoznaczne rozróżnienie fenomenu zmęczenia i  stresu. Z  rozwijającym 
się procesem stresu mamy do czynienia, gdy pojawi się agresja, lęk lub depresja. 
Autorzy modelu podkreślają, że proces stresu organizacyjnego może się nie po-
jawić, nawet gdy istnieje konfl ikt ról albo ich niejasność, ponieważ pracownik 
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może dysponować zasobami pozwalającymi poradzić sobie z takimi obciążeniami 
i  tenże pracownik konfl ikt lub niejasność ról oceni jako wyzwanie. Również od 
zasobów jednostki i od jej oceny zależy, czy odpowiedzialność za innych i relacje 
interpersonalne, powszechnie uważane za źródła stresu, będą wymagały wysiłku 
kompensacyjnego. Stres organizacyjny związany z czynnikiem ludzkim łączy się 
z  wysokim poziomem niepewności i  niskim poziomem kontroli. Do najczęst-
szych czynników stresogennych, obok wymienionych powyżej, autorzy modelu 
zaliczają przekraczanie barier organizacyjnych. Do zjawiska tego dochodzi, gdy 
pracownicy przekraczają swoje kompetencje, przejmując obowiązki innych (in-
truzja na cudzy teren). Częstą reakcją na to zjawisko są zachowania agresywne. 
Konsekwencją są złe stosunki interpersonalne, a następnie wycofanie się z aktyw-
nego współdziałania. Wynikający z powyższego brak partycypacji, czyli nieanga-
żowanie się w sprawy organizacji i niepodejmowanie decyzji, może być również 
następstwem zbyt autokratycznego stylu kierowania. Kolejnym przedstawionym 
czynnikiem stresogennym w Modelu Werońskim jest „niepewność kariery, czę-
sto przeradzająca się w niepewność zatrudnienia” (ibidem, s. 155). Sytuacja nie-
pewności powoduje reakcje lękowe, które zmniejszają zaangażowanie pracownika 
przez obniżenie jego efektywności i dynamiki działania. Autorzy modelu zwracają 
uwagę na jeszcze jedną istotną sprawę, mianowicie na zarażanie społeczne (por. 
Olweus 1998), do którego dochodzi przez upowszechnianie się w organizacji re-
akcji agresji, lęku, apatii. Stres może opanować całą organizację i jak wirus niszczy 
jej atmosferę, system komunikacji, kulturę.

5.3. Wypalenie zawodowe jako reakcja na 
długotrwały stres

Wśród badaczy wypalenia zawodowego toczy się dyskusja na temat tego, czy wy-
palenie zawodowe jest odrębnym syndromem, czy może zjawisko wypalenia za-
wodowego jest już wcześniej opisane przez inne teorie, ale występuje pod inną na-
zwą. M. Burisch uważa, że zjawisko wypalenia jest rozmytym zbiorem symptomów 
lub osób mających te symptomy (Burisch 2000). Rozmytym zbiorem, ponieważ 
symptomy kluczowe dla wypalenia występują również w innych syndromach. Na 
przykład teorie kryzysu, konfl iktu lub frustracji oraz agresji opisują i wyjaśniają to 
samo zjawisko, co wypalenie zawodowe. Niewątpliwie w celu lepszego zrozumie-
nia zjawiska wypalenia należy sięgnąć do teorii równości, teorii zdystansowanej 
troski i obronnej dehumanizacji oraz teorii reaktancji i wyuczonej bezradności. 
Teoria równości zakłada, że człowiek poddaje ocenie relacje z  innymi ludźmi. 
Wynik oceny zależy od stosunku poczynionych inwestycji do otrzymanych zy-
sków z relacji. W przypadku doświadczania nierówności pomiędzy inwestycjami 
a zyskami pojawia się stan napięcia i dążenie do osiągnięcia równowagi. Ludzie 
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stosują różne strategie przywracające równowagę, np. proszą o podwyżkę, uczest-
niczą w superwizji, idą na urlop. W przypadkach nieskuteczności obranej strategii 
może pojawić się strategia psychologiczna polegająca na ukształtowaniu się nega-
tywnej postawy wobec uczestnika relacji. W zawodach human services ta negatyw-
na postawa to bezduszność, cynizm, bezosobowość, czyli symptomy wypalenia 
zawodowego. Teorie reaktancji i wyuczonej bezradności opisują sytuację, w której 
człowiek w  sytuacji pracy początkowo jest hiperaktywy, wkłada dużo wysiłku 
w swoje działanie, a gdy działanie to nie przynosi zamierzonego efektu, pojawia 
się poczucie porażki, hypoaktywność i bezradność (ibidem).

Teorie zdystansowanej troski i obronnej dehumanizacji (Maslach 2000) pozwa-
lają zrozumieć, jak człowiek radzi sobie w sytuacjach wywołujących silne pobu-
dzenie emocjonalne, a wymagających podejmowania racjonalnych działań. Poję-
cie zdystansowanej troski określa relację emocjonalną polegającą jednocześnie na 
zaangażowaniu i zachowaniu chłodnego obiektywizmu. Obronna dehumanizacja 
to ochranianie siebie przez odcięcie się od silnych emocji pojawiających się w rela-
cji. Pojęcia te pojawiły się w literaturze medycznej, opisując relację lekarz–pacjent, 
ale mogą również dotyczyć stosunków we wszystkich zawodach human services.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako pierwszy opisał Fredenberger w  roku 
1974 (Sekułowicz 2002). Od tego czasu pojawiały się kolejne teorie próbujące za-
nalizować i wyjaśnić symptomy występujące u osoby zawodowo zaangażowanej 
w pomoc innym. Prowadzono również badania empiryczne – jakościowe (wywia-
dy) i  ilościowe (kwestionariusze). Grupami zawodowymi badanymi najczęściej 
byli lekarze, nauczyciele, pracownicy socjalni, pielęgniarki, pracownicy zakładów 
penitencjarnych. Modele wypalenia zawodowego (Gaś 2001, Sekułowicz 2002, Sęk 
2000, Terelak 2001), podobnie jak teorie stresu organizacyjnego, koncentrują się 
albo na procesach wewnętrznych jednostki udzielającej pomocy, albo skupione 
są na wymiarach organizacji wpływających na wypalenie zawodowe. Inna gru-
pa modeli wypalenia wyjaśnia syndrom, odwołując się do relacji w sytuacji pracy 
i doceniając aspekt kulturowy i społeczny w wypaleniu zawodowym.

Wielowymiarowy model wypalenia skonstruowany w  początkach lat osiem-
dziesiątych przez S. Jackon i  Ch. Maslach stanowi bazę dla kwestionariusza do 
diagnozowania zespołu wypalenia zawodowego MBI (Maslach Burnout Invento-
ry). Kwestionariusz ten jest najczęściej stosowany w badaniach nad wypaleniem 
zawodowym prowadzonych w Polsce i innych krajach. Zgodnie z trójskładniko-
wym modelem wypalenie defi niowane jest jako „psychologiczny zespół wyczer-
pania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań oso-
bistych” (Maslach 2000).

Opisywany syndrom związany jest z bliskim, pełnym zaangażowania kontak-
tem interpersonalnym, gdzie podstawowym narzędziem czynności zawodowych 
są cechy osobowości pracownika (Sęk 2000). Wychowywanie, uczenie, leczenie, 
pielęgnowanie, doradzanie, pomaganie to czynności, w których działa przewlekły, 
specyfi czny stres psychologiczny, wynikający z obciążeń problemami podopiecz-
nych i odroczonej gratyfi kacji.
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Teoretycy i praktycy zajmujący się wypaleniem zawodowym zgodni są co do 
określenia warunków sprzyjających wypaleniu (Fengler 2000, Sęk 2000, Maslach 
2000, Pines 2000). Najczęściej wymienia się: nierealne cele zawodowe, złe stosunki 
z kolegami i przełożonymi, brak wsparcia społecznego. Według J.A. Handy (Seku-
łowicz 2002 za: Handy), źródłem wypalenia zawodowego może być konfl ikt po-
między jawnymi a ukrytymi funkcjami organizacji. Autorka modelu odwołuje się 
do jawnej funkcji szkół, uwidocznionej w ich strukturze i celach, oraz do funkcji 
ukrytej w rzeczywistości społecznej stworzonej przez pracowników. Cele tej nie-
formalnej rzeczywistości mogą się różnić od celów jawnych i formalnych. Różnice 
pomiędzy celami formalnymi i nieformalnymi są warunkami sprzyjającymi wypa-
leniu zawodowemu. Sygnałem ostrzegawczym, a jednocześnie symptomem syndro-
mu może być między innymi niechęć towarzysząca wychodzeniu do pracy, ciągłe 
uczucie przepracowania, poirytowanie, negacja, drażliwość, obniżenie odporności 
i związane z tym częste choroby, a także poczucie wyizolowania z zespołu. 

W ostatnich latach wypalenie zawodowe jest zmienną często pojawiającą się 
w problemach badawczych. Wyniki badań pokazują znaczenie różnic indywidu-
alnych w podatności na wypalenie zawodowe (Mearns, Cain 2003) i konieczność 
uwzględniania specyfi ki pracy w poszczególnych zawodach. Na przykład badania 
M. Van Der Defo i S. Maes (Van Der Defo, Maes 2002) dotyczyły pośredniczące-
go wpływu poczucia kontroli pracy i  poczucia wsparcia społecznego pomiędzy 
wymaganiami pracy a zdrowiem i dobrym samopoczuciem nauczycieli. Badania 
ujawniły, że tylko wtedy, gdy nauczyciel może liczyć na wsparcie kolegów, poczu-
cie kontroli nad pracą wpływa łagodząco na działanie stresorów. Stresorami ma-
jącymi negatywny wpływ na zdrowie nauczycieli były: niepewność roli, zachowa-
nia agresywne uczniów, przeładowanie pracą i  presja czasowa. Kolejne badania 
(Bakker Demerouti, Schaufeli 2002) dotyczące wypalenia zawodowego nauczycie-
li wskazują na większe ryzyko wystąpienia tego syndromu u młodych pracowni-
ków, co może być spowodowane „szokiem spotkania z” rzeczywistością (ibidem, 
s. 256). W Polsce M. Sekułowicz badała wypalenie zawodowe u nauczycieli pracu-
jących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (Sekułowicz 2002). Wyniki 
badań pokazały, że najwyższe współczynniki wypalenia odnotowano u młodych 
nauczycieli (25–29 lat) i u nauczycieli w wieku 50–54 lata. Dalsza analiza wyni-
ków pozwoliła na znalezienie zależności pomiędzy wysokimi wskaźnikami wy-
palenia a długim stażem pracy z niepełnosprawnymi. Czynnikami potęgującymi 
stres, według autorki, są problemy ekonomiczne „zarówno samych nauczycieli, 
jak i szkoły oraz czynniki organizacyjne, a także dość często, konfl iktowe relacje 
z przełożonymi” (ibidem, s. 141). Badania nad tą samą grupą zawodową prowa-
dzone przez Z.B. Gasia miały na celu znalezienie związku pomiędzy poziomem 
stresu zawodowego, satysfakcji zawodowej, rozwoju profesjonalnego oraz stop-
niem zbieżności celów rozwojowych a motywacją uczestniczenia w programach 
szkoleniowych. Ujawniły one, między innymi, ścisły związek poczucia satysfakcji 
zawodowej z  funkcjonowaniem osobowościowym i profesjonalnym nauczycieli. 
Osoby z niskim poziomem satysfakcji zawodowej mają obniżony poziom wglądu 
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i niską samoocenę, brak wiary i zaufania do siebie; charakteryzują się nadmier-
nym krytycyzmem i wrogością w stosunku do otoczenia. W sytuacjach zadanio-
wych działają schematycznie i mają trudności z podejmowaniem decyzji.

Dalsze badania nad wypaleniem zawodowym, przeprowadzone wśród ofi ce-
rów w stanie spoczynku, pozwoliły odkryć czwarty – obok depersonalizacji, wy-
czerpania emocjonalnego i obniżonego poczucia dokonań osobistych – konstrukt: 
spadek wigoru (Shirom, Ezrachi 2003). Zgodnie z koncepcją autorów spadek wi-
goru – przemęczenie zajmuje oddzielny obszar w  wielowymiarowej przestrzeni 
i  jest związane z  trudnymi warunkami pracy oraz przeciążeniem obowiązkami. 
Przemęczenie jest stosunkowo stałym stanem afektywnym, poczuciem pozbawie-
nia energii, które nie mija po wypoczynku. Autorzy radzą, aby dla dobrego zro-
zumienia zjawiska spadku wigoru skorzystać z COR S. Hobfolla. Przemęczenie to 
spirala strat, chroniczne obniżenie energii emocjonalnej, poznawczej i fi zycznej, 
które prowadzi do wypalenia zawodowego. Zarówno teoretycy, jak i praktycy są 
zgodni co do konieczności prowadzenia badań nad syndromem wypalenia zawo-
dowego. Dokładne poznanie i wyjaśnienie tego zjawiska pozwoli na zaplanowanie 
skutecznej pomocy i profi laktyki.

5.4. Konsekwencje stresu organizacyjnego

Konsekwencje stresu organizacyjnego mają wymiar indywidualny i organizacyj-
ny oraz pozaorganizacyjny. Co więcej, ze względu na zasięg działania organizacji 
i  systemów organizacji konsekwencje mogą mieć zakres jeszcze szerszy. W wy-
miarze indywidualnym skutki stresu organizacyjnego obserwuje się na poziomie 
poznawczym (koncentracja, sprawność psychomotoryczna, pamięć, zdolności 
organizowania i planowania), emocjonalnym (napięcie, skłonność do obniżenia 
nastroju, samoocena i obraz siebie) i behawioralnym (niepodejmowanie działań, 
spadek dyscypliny, wzrost uzależnień) (Szmidt 1995, Bańka 1996, Terelak 2001). 
W wymiarze pozaorganizacyjnym skutki stresu mają związek z pełnieniem przez 
uczestnika organizacji wielu ról społecznych (Eckenrode, Gore 1990, Terelak 2001). 
Konsekwencje stresu na poziomie organizacyjnym nie są prostą sumą indywidu-
alnych skutków pracy. Do opisu i analizy skutków stresu występujących w grupie 
konieczne jest wprowadzenie pojęć opisujących zjawiska społeczne. Kluczowym 
momentem przejścia z poziomu indywidualnego na grupowy jest spostrzeżenie 
przez uczestnika organizacji własnych interesów jako elementu interesu grupy, do 
której przynależy. Jednostka orientuje się, że zaspokojenie jej indywidualnych po-
trzeb uwarunkowane jest nie tylko jej aktywnością, lecz także aktywnością innych 
uczestników, dla których sytuacja również jest trudna (Sowińska 2000). Napięcie 
społeczne związane zarówno z samą konfrontacją z sytuacją trudną, jak i z prze-
widywaniem wydarzeń niezgodnych z oczekiwaniami, mobilizuje członków grupy 
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do przeciwstawienia się. Przeciwstawienie się może przyjąć postać pasywną – w for-
mie nieangażowania się, bierności – lub aktywną, na przykład protestu w postaci 
buntu lub strajku. Są to reakcje ekstremalne wynikające z przedłużającego się we-
wnątrzorganizacyjnego konfl iktu, powstałego ze sprzeczności i zagrożenia. Skutki 
stresu organizacyjnego mniej spektakularne, ale wpływające na codzienne funkcjo-
nowanie organizacji, dotyczą pogorszenia się komunikacji i  stosunków interper-
sonalnych, obniżenia identyfi kacji pracowników z miejscem pracy oraz obniżenia 
ich poczucia kompetencji zawodowej. Rezultaty te negatywnie wpływają na rozwój, 
adaptowalność i elastyczność całej organizacji (Bańka 1996). Innym wynikiem stre-
su organizacyjnego może być patologizacja życia grupy w organizacji przejawiająca 
się dręczeniem moralnym. Dręczenie moralne to malaise dans le travail, podobnie 
jak mobbing w pracy. Polega na nękaniu jednej osoby przez grupę, dyskryminowa-
niu jej, podporządkowywaniu (Hirigoyen 2001).

Następstwa stresu organizacyjnego w formie pogorszenia się zdrowia fi zyczne-
go i psychicznego pracowników, niezadowolenia z pracy, obniżenia jakości pracy, 
zwiększenia się liczby błędów i wypadków w pracy dotyczą wymiaru ekonomicz-
nego. Straty ekonomiczne spowodowane stresem organizacyjnym prawdopodob-
nie zwiększą zainteresowanie szeroko rozumianych ośrodków decyzyjnych spra-
wami profi laktyki i sposobami przeciwdziałania skutkom stresu organizacyjnego 
(Jędrzejak 2002, Bańka 1996). Danych na temat wpływu różnych aspektów pra-
cy na zaburzenia w sferze psychicznego funkcjonowania jednostki oraz wpływu 
czynników psychopatologicznych na zaburzenia w procesie pracy dostarcza dzie-
dzina nauki zwana psychopatologią pracy (Bańka 1996). Odpowiednie przygoto-
wanie materialnego środowiska pracy jest natomiast zadaniem ergonomii (Szmidt 
1995); dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki. „Niestety niewiele organi-
zacji zdaje sobie sprawę z efektów, jakie wywołuje stres w miejscu pracy, a jeszcze 
mniej stosuje jakiekolwiek techniki umożliwiające jego zwalczanie lub redukcję” 
(Majewska, Noworol 1995, s. 162). 

5.5. Profi laktyka i przeciwdziałanie stresowi 
organizacyjnemu i wypaleniu zawodowemu

Wiedza na temat czynników stresu i wypalenia zawodowego oraz zasięgu ich raże-
nia nasuwa wniosek o konieczności holistycznego podejścia w profi laktyce i prze-
ciwdziałaniu. Całościowe podejście do problemu zakłada systemowe rozwiązania 
na trzech poziomach: indywidualnym, organizacyjnym i  środowiskowym (Sen-
ge 2002, Fengler 2000, Sęk 2000). Badania nad skutecznością form zapobiegania 
i przeciwdziałania negatywnym rezultatom pracy pokazują, że podejmowanie ak-
tywności przez pracowników rozwijających kompetencje i skuteczność zawodową 
przeciwdziała wypaleniu i podwyższa poczucie satysfakcji zawodowej (Sęk 2000). 
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Natomiast poczucie wyczerpania psychofi zycznego i  emocjonalnego jest łago-
dzone przez twórcze wykorzystanie pozazawodowych zainteresowań oraz różne 
formy wypoczynku i autoterapii. Znaczenie profi laktyczne ma również wsparcie 
ze strony współpracowników i przełożonych. H. Sęk, prowadząca badania głów-
nie wśród nauczycieli, dzieli strategie na negatywne i  pozytywne. Negatywne 
koncentrują się na konstruktywnym obniżeniu czynników ryzyka (zmniejszenie 
nasilenia i czasu trwania stresu). Przykładem takich strategii są przerwy w pracy, 
odpoczynek, oddzielenie życia zawodowego od osobistego, poprawa organizacji 
pracy. Do strategii pozytywnych zaliczają się oddziaływania zwiększające zasoby 
podmiotowe i środowiskowe, takie jak doskonalenie zawodowe, rozwój osobisty 
(Ekiert-Grabowska, Oldroyd 1998), rozwój organizacji. H. Sęk podkreśla, że do 
wymienionych działań oprócz samych zainteresowanych powinna się włączyć 
społeczność lokalna, politycy i decydenci.

A. Bańka, wymieniając sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom pra-
cy dzieli je na „środki zaradcze skierowane na stan organizmu podczas pracy 
i  w  ogóle” (Bańka 1996, s. 181). Dalszy podział uwzględnia środki skierowane 
i podejmowane przez pracownika, między innymi: humor, trening relaksacyjny, 
medytacja, autorehabilitacja, różne formy pracy z ciałem, somatoterapia (Meyer 
1991), oraz środki inicjowane przez ekspertów i skierowane na grupę (m.in. mu-
zyka przemysłowa, wzbogacanie i poszerzanie pracy, zasady ergonomii, techniki 
terapii grupowej, koła jakości). 

W literaturze przedmiotu zauważalna jest zgodność w  aspekcie skuteczności 
metod unieszkodliwiania skutków stresu i zapobiegania im. Warunkiem skuteczno-
ści jest wprowadzanie sposobów i technik w obrębie trzech poziomów. Na poziomie 
indywidualnym wzbogacanie zasobów odbywać się powinno przez szkolenia, mię-
dzy innymi z zakresu rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, rozwo-
ju osobistego. Celem takich działań jest lepsze poznanie siebie, swoich możliwości 
i ograniczeń oraz podniesienie profesjonalnych kompetencji. Na poziomie organi-
zacji działania powinny objąć doskonalenie organizacji pracy oraz interwencje w ze-
spole i instytucji. Ich celem jest integrowanie zespołów, prowadzenie odpowiednie-
go doboru pracowników, umiejętne ich motywowanie, usprawnianie komunikacji, 
selekcji i „wdrażanie programów naprawczych, związanych zarówno z restruktury-
zacją organizacji, jak również z poprawą warunków fi zycznych (oświetlenie, hałas, 
klimatyzacja) i zdrowotnych (kontrola palenia, używania alkoholu, narkotyków, re-
gularne ćwiczenia gimnastyczne) w miejscu pracy” (Terelak 2001, s. 225).

Na poziomie środowiskowym działania dotyczą budowania sieci wsparcia 
przez nawiązanie współpracy z  innymi organizacjami i  instytucjami, konstruo-
wanie procedur postępowania w  sytuacjach kryzysowych z  włączeniem innych 
zespołów i organizacji, tworzenie banków informacji, punktów konsultacyjnych 
i interwencyjnych, poradni dla osób potrzebujących pomocy terapeutycznej (Hi-
rigoyen 2002).

Powyższe cele można osiągnąć, wykorzystując różnorakie metody i techniki. 
Do najczęściej wymienianych i stosowanych należą: prelekcje, warsztaty, trenin-
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gi, konsultacje systemowe, różne formy superwizji, grupy wsparcia, grupy Balinta 
(Schaufeli 2000, Jędrzejak 2002, Terelak 2001, Fengler 2000). Istnieje wprawdzie nie-
wiele danych ewaluacyjnych dotyczących powyższych technik, jednak W.B. Schau-
feli, badający skuteczność warsztatu przeznaczonego dla pielęgniarek, sformułował 
wniosek: „ucząc profesjonalistów konkretnych umiejętności a szczególnie technik 
relaksacyjnych, i zmieniając struktury poznawcze, można znacznie zmniejszyć wy-
czerpanie, które jest kluczowym symptomem wypalenia” (Schaufeli 2000, s. 220).



Rozdział 6

Problematyka badań

6.1. Obszary badawcze i problem badawczy

Nie sposób przecenić stymulująego wpływu pracowników pedagogicznych na re-
akcje, zachowanie, postępowanie i rozwój dzieci. Ów wpływ przebiega:

• poprzez działania zamierzone, świadome i planowane – przekazy, nakazy, za-
kazy (system wychowawczy, regulaminy, kodeksy);

• poprzez obserwowane i naśladowane przez dziecko spontaniczne reakcje 
dorosłych oraz podejmowane decyzje, dokonywane wybory, czyli przez tzw. 
oddziaływania niezamierzone (Brzozowski 1988).

Zarówno oddziaływania zamierzone, jak i niezamierzone są – zgodnie z po-
dejściem interakcyjnym (Włodarczyk 1999 za: Magnusson) – funkcją dwóch grup 
czynników, będących ze sobą w ciągłej interakcji. Są to czynniki:

• podmiotowe, związane z osobą wychowawcy, z jego zasobami (płeć, wiek, 
uwarunkowania osobowościowe, stan psychofi zyczny, kwalifi kacje zawodowe, 
satysfakcja zawodowa, doświadczenie);

• sytuacyjne (pozycja w zespole, kultura organizacyjna, system wynagrodzeń, 
społeczny obraz zawodu) (Kawka 1998, Strelau 2000, Włodarczyk 1999).

Teoretyczne rozważania oraz badania empiryczne nad wypaleniem zawodo-
wym pokazują, że w zawodach związanych z human services na skutek przecią-
żenia może wystąpić psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, deper-
sonalizacji oraz obniżenia poczucia dokonań osobistych (Maslach 2000). Jednym 
z predyktorów wyczerpania emocjonalnego jest stres (Sęk 2000). W rozważaniach 
nad stresem i problematyką radzenia sobie z nim wykorzystano interakcyjne uję-
cie zaproponowane przez K. Wrześniewskiego, w którym autor modyfi kuje po-
znawczo-transakcyjną koncepcję R.S. Lazarusa i S. Folkman, wyodrębniając styl, 
strategię i proces radzenia sobie ze stresem (Wrześniewski 2000). W odpowiedzi 
na sytuację trudną, zagrażającą, uruchamiany jest proces radzenia sobie ze stre-
sem (proces zaradczy). Proces zaradczy rozumiany jako ciąg strategii, czyli różne-
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go rodzaju działań, wysiłków podejmowanych przez osobę. Rodzaj oraz sekwencje 
stosowanych strategii zależą od cech podmiotu i  sytuacji stresowej. Korzystając 
z zaproponowanego przez Z. Ratajczak (2000) podziału strategii zaradczych, moż-
na wymienić: strategię prewencyjną, strategię walki, ataku, strategię obrony oraz 
strategię ucieczki. Konsekwencją stosowanych strategii są ponoszone koszty fi zjo-
logiczne, psychologiczne (emocjonalno-behawioralne, poznawcze) i zdrowotne.

Zarówno w koncepcji wypalenia zawodowego, jak i stresu, kluczowe znaczenie 
przypisuje się uwarunkowaniom sytuacyjnym. Jednym z takich uwarunkowań jest 
miejsce pracy i grupa współpracowników (organizacja). Analizy grupy dokonuje 
się na bazie teorii i metodologii socjologicznej. Zdecydowano się poddać diagno-
zie kulturę organizacyjną, czyli „tę najbardziej wrażliwą tkankę społeczną, gdzie 
dokonują się zakodowania ciągłości i tożsamości” (Sztompka 2002). Jakakolwiek 
zmiana dokonywana w organizacji ma konsekwencje traumatyczne, ponieważ za-
burza stabilność i przewidywalność sytuacji społecznych. Trauma zmiany przez 
zerwanie ciągłości dosięga tożsamości zbiorowej, dlatego autor koncepcji nazy-
wa ją traumą kulturową. Wprowadzenie zmian (Niesyty 1999) jest również okazją 
do redefi niowania wartości, postaw i wzorów zachowania oraz przeformułowania 
dotychczasowych znaczeń. Model diagnozy kultury organizacyjnej oparto na kon-
cepcji G. Hofstede (2000). 

Kadra pedagogiczna placówek opiekuńczo-wychowawczych pracuje w sytu-
acji zagrożenia fi zycznego i psychologicznego. Jednocześnie jest grupą zawodową 
podlegającą reformie edukacji i pomocy społecznej. W związku z tym narażona 
jest na działanie stresu zawodowego, organizacyjnego i  środowiskowego (Rataj-
czak 2000). Problem badawczy: Jaka jest kultura organizacyjna placówek opie-
kuńczo-wychowawczych w sytuacji reformy i w jaki sposób czynniki podmiotowe 
wpływają na ponoszone przez pracowników koszty procesu zaradczego?

6.2. Model badawczy i podstawowe defi nicje

Konstrukcję problemu badawczego oparto na interakcyjnym modelu stresu 
i  radzenia sobie z  nim w  ujęciu K. Wrześniewskiego, trójwymiarowym mo-
delu wypalenia zawodowego Ch. Maslach oraz koncepcji traumy kulturowej 
P. Sztompki. Poniższy model, ilustrujący zależność pomiędzy czynnikami pod-
miotowymi i sytuacyjnymi a kosztami ponoszonymi przez pracowników peda-
gogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, może być zweryfi kowany 
empirycznie. 

Czynniki podmiotowe i sytuacyjne: wiek, płeć, staż pracy, osobowość, tempe-
rament, lęk–cecha, styl radzenia sobie ze stresem, kultura organizacyjna.

Koszty emocjonalno-behawioralone: agresywność, napięcie, obniżenie odpor-
ności, nałogi.
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Defi nicje pojęć występujących w modelu:
Temperament: „zespół dziedziczonych cech osobowości” (Oniszczenko 1997). 

Do cech temperamentalnych autorzy behawioralno-genetycznej teorii tempera-
mentu, A. Buss i  R. Plomin, zaliczają te, które zdeterminowane są genetycznie 
i ujawniają się we wczesnym okresie życia jednostki.

Osobowość: cechy ukształtowane na podstawie wyposażenia biologicznego 
pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego. Osobowość pełni funkcję 
integrującą w rozwoju jednostki. Odnosi się bardziej do treściowych niż formal-
nych właściwości zachowania (Strelau 2001).

Lęk–cecha: dyspozycja behawioralna osobowości, „która czyni jednostkę po-
datną na postrzeganie szerokiego zakresu obiektywnie niegroźnych sytuacji jako 
zagrażających i reagowanie na nie stanami lęku” (Wrześniewski, Sosnowski 1996 
za: Spielberger, s. 4). Kształtowanie się osobowości lękowej związane jest z wczes-
nym okresem dzieciństwa.

Styl radzenia sobie ze stresem RSS: „typowy dla danej jednostki sposób za-
chowania w różnych sytuacjach stresowych” (Szczepaniak, Strelau, Wrześniewski 
1996, s. 191), rozumiany jako jej trwała dyspozycja.

Koszty emocjonalno-behawioralne: negatywne skutki procesu zaradczego. 
Przejawiają się w formie nadmiernego napięcia, błędów w działaniu, agresywnego 

Rys. 2. Model problemu badawczego
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zachowania, nadużywania alkoholu, nikotynizmu, absencji w pracy. Te negatywne 
skutki procesu zaradczego pełnią podwójną rolę, podobnie jak koszty psycholo-
giczne w koncepcji Z. Ratajczak; ich rola polega na „zwrotnym wpływie na prze-
bieg procesu zaradczego [...] a ich wystąpienie może modyfi kować przyszłe zacho-
wania zaradcze” (Ratajczak 2000, s. 79).

Kultura organizacyjna: zespół postaw, wartości, wyobrażeń i wzorów zacho-
wań, który jest kształtowany w  procesie socjalizacji organizacyjnej. Rezultatem 
praktyk socjalizacyjnych (formalnych i nieformalnych) jest:

• identyfi kacja z organizacją (wyodrębnienie);
• związek pracowników z organizacją (integracja) (Marcinkowski 1996).

Składniki modelu poddano pomiarowi i analizie oraz przeprowadzono bada-
nie związków zależnościowych pomiędzy niektórymi składnikami modelu .

Pełniejsze zrozumienie kultury organizacyjnej (czynnik sytuacyjny) wymaga 
dokonania nie tylko pomiaru, lecz także opisu. Diagnozując czynnik sytuacyjny, 
zwrócono uwagę na specyfi kę pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
zmiany związane z reformą oraz typy i siłę kultury organizacyjnej. W celu doko-
nania tak szerokiej diagnozy połączono paradygmat funkcjonalistyczny z  inter-
pretatywnym. Zastosowano triangulację metodologiczną (Konecki 2000), polega-
jącą na korzystaniu z metod jakościowych i ilościowych. 

W analizie zależności poszukiwano związków pomiędzy: 

1. Rodzajem i poziomem kosztów emocjonalno-behawioralnych ponoszonych 
przez pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych a długością stażu 
pracy w placówce.

2. Kosztami emocjonalno-behawioralnymi wynikającymi z pracy w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych a czynnikami podmiotowymi (cechami temper-
amentu oraz cechami i wymiarami osobowości). 

6.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

W doborze narzędzi badawczych kierowano się spójnością podejścia teoretycz-
nego, na podstawie którego skonstruowano narzędzia pomiarowe, ich właściwoś-
ciami psychometrycznymi oraz dotychczasowym wykorzystaniem w  badaniach 
na podobnej grupie zawodowej w  Polsce. Konstrukcja problemu badawczego 
pozwala podzielić techniki diagnostyczne na dwie grupy: techniki do pomiaru 
zmiennych niezależnych podmiotowych i sytuacyjnych oraz techniki do pomiaru 
kosztów emocjonalno-behawioralnych (zmienne zależne).
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Narzędzia badawcze do diagnozy zmiennych sytuacyjnych 
i podmiotowych:

Kwestionariusz Badania Kultury Organizacyjnej KBKO (zał. nr 1) we własnym 
opracowaniu

Do badań jakościowych wykorzystano wywiad nieustrukturalizowany i  nie-
standaryzowany, czyli wywiad antropologiczny (Kostera 2003) oraz obserwację 
bezpośrednią.
Kwestionariusz Temperamentu EAS – wersja dla dorosłych Arnolda H. Bussa 
i Roberta Plomina w polskiej adaptacji W. Oniszczenko (1997).
Inwentarz Osobowości NEO-FFI – autorzy P.T. Costa i R.R. McCrae, polska ad-
aptacja dokonana przez B. Zawadzkiego, P. Szczepaniaka, J. Strelaua (1995).
Kwestionariusz Samooceny ISCL do badania cechy lęku – autorzy: C.D. Spielber-
ger, J. Strelau, M. Tysarczyk, K. Wrześniewski (Wrześniewski, Sosnowski 1996). 
Kwestionariusz CISS do badania stylu RSS – autorzy: N.S. Endler i J.D.A. Parker, 
polska adaptacja dokonana przez P. Szczepaniaka, J. Strelaua, K. Wrześniewskiego 
(1996).

Narzędzia badawcze do diagnozy kosztów emocjonalno-
-behawioralnych:

Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji IPSA autor: Zbigniew B. Gaś (1980).
Kwestionariusz Samoobserwacji KS (zał. nr 2) służący do określenia nasilenia 
i źródeł przeżywanego napięcia – we własnym opracowaniu.
Ankieta (zał. nr 3) we własnym opracowaniu. 

Opis narzędzia: ankieta zawiera cztery części, oznaczone literami. W części 
A osoby badane udzielają informacji dotyczących płci, wieku, sytuacji rodzinnej. 
Część B poświęcona jest zdrowiu osoby badanej – częstotliwość chorób, rodzaj 
chorób przewlekłych, uzależnienia, sposoby spędzania wolnego czasu. W części 
C znajdują się pozycje dotyczące wykształcenia, stażu pracy i motywów wyboru 
miejsca pracy. Część D zawiera pytania związane ze szkoleniami.

Wyniki ankiety są analizowane jakościowo z wyjątkiem następujących danych: 
wiek, staż pracy oraz płeć, nikotynizm, częstotliwość chorób, dla których opraco-
wano skalę punktową i poddano je analizie statystycznej.

W celu uporządkowania zabranego materiału empirycznego zastosowano pod-
stawowe parametry statystyki opisowej, takie jak średnia arytmetyczna, odchy-
lenie standardowe, rozstęp równy: wartość minimalna do wartości maksymalnej 
oraz częstość występowania danej cechy. Uzyskane wyniki przedstawiono w for-
mie wykresów i tabel. Analizy statystyczne wykonano przy wykorzystaniu pakietu 
statystycznego Statistica 5.5. Inne zastosowane metody statystyczne są opisywane 
w poszczególnych rozdziałach.



Rozdział 7

Opis badań

7.1. Przebieg badań

Badania zostały przeprowadzone na terenie województwa małopolskiego w okre-
sie od marca 2003 do lipca 2003. Dotyczyły konkretnej grupy zawodowej, za-
stosowano więc celowy dobór próby (Brzeziński 1996). Celem doboru była re-
prezentacja w próbie różnych typów placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak 
również przynależność do jednego województwa. Wiąże się to ze sprawowaniem 
jednolitego nadzoru merytorycznego przez ten sam Wojewódzki Wydział Polity-
ki Społecznej, co eliminuje wpływ jednej zmiennej na kulturę organizacyjną pla-
cówek (Pająk 1996). Ostatecznie wybrano placówki, których dyrektorzy wyrazili 
zgodę na odbycie badań, a pracownicy zadeklarowali chęć uczestniczenia w nich. 
Badania przeprowadzono w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i  re-
socjalizacyjnych. Po etapie organizacyjnym – kontakt telefoniczny z dyrektorami, 
przesłanie listu do dyrektorów i do pracowników, w których wyjaśniono cel ba-
dań i sposób ich realizacji – przystąpiono do przeprowadzenia I etapu: kwestio-
nariuszowych, indywidualnych badań psychologicznych. Odbywały się one na 
terenie placówek, podczas wieczornych dyżurów pracowników, po rozpoczęciu 
ciszy nocnej lub wcześnie rano, w niedzielę przed pobudką albo w innej porze dy-
żuru, gdy opiekę nad wychowankami sprawował inny pracownik. Najczęstszym 
terminem były soboty i niedziele. Część badań przeprowadzono po porannej od-
prawie i podczas zebrania szkoleniowego. Badanie jednej osoby trwało ok. 1 go-
dziny. Każda osoba otrzymała zastaw kwestionariuszy, w  którym jako pierwszy 
umieszczono Kwestionariusz Samoobserwacji. Jego instrukcja była jednocześnie 
wprowadzeniem do całego badania. W II etapie badań przeprowadzono wywiady 
swobodne z dyrektorami placówek, nagrywane na dyktafon, po uprzednim do-
starczeniu pisemnych zagadnień do swobodnego wywiadu (zał. nr 5). W III etapie 
przeprowadzono obserwację bezpośrednią. 

W I etapie w kilku przypadkach nie uzyskano zgody na udział w badaniach lub 
uzyskany materiał nie spełniał wymogów formalnych, ostatecznie podstawą do 
dalszych analiz stały się wyniki uzyskane od 106 osób. 
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7.2. Opis grupy badanej

Badana próba obejmuje 106 pracowników pedagogicznych, pracujących bezpo-
średnio z wychowankami na stanowisku wychowawcy. Wśród badanych są również 
osoby pracujące na stanowisku pedagoga lub psychologa. Grupa badanych liczyła 62 
kobiety oraz 44 mężczyzn. Poniższa tabela i rysunek ilustrują rozkład płci w próbie. 

Poniższa tabela i rysunek ilustrują rozkład wieku w badanej próbie w zależności od 
płci. Wiek osób badanych mieścił się w przedziale od 25 do 60 lat. Średnia wieku kobiet 
wynosi 41,12 lat, średnia wieku mężczyzn wynosi 39,77 lat. Wiek badanych podzielono 
na osiem przedziałów. W przedziale od 60 do 64 lat znajduje się jedna kobieta.

Tab. 2. Charakterystyka badanej grupy po względem płci i wieku

Płeć n % Wiek (lata)
x±SD min.–maks.

Kobiety 62 58,49 41,1±9,0 26–60
Mężczyźni 44 41,51 39,8±10,5 25–59
Razem 106 100 40,5±9,6 25–60

x – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, min. – minimum, maks. – maksimum

Rys. 3. Wykres kołowy ilustrujący rozkład płci w badanej próbie

Tab. 3. Rozkład wieku w próbie badanej

Wiek
Kobiety Mężczyźni Razem

n % n % n %
25–29  8 12,9 12 27,3 20 18,9
30–34 11 17,7 5 11,4 16 15,1
35–39  5 8,1 4  9,1 9  8,5
40–44  9 14,5 6 13,6 15 14,2
45–49 17 27,4 8 18,2 25 23,6
50–54  8 12,9 5 11,4 13 12,3
55–59  3 4,8 4  9,1 7  6,6
60–64  1 1,6 0 0 1  0,9
Razem 62 100 44 100 106 100



72 Metodologia badań własnych

Najliczniejsza grupa badanych kobiet mieści się w przedziale 45–49 lat, naj-
większa liczba mężczyzn mieści się w przedziale 25–29 lat. Zwiększona liczba mło-
dych mężczyzn może być związana z bezrobociem wśród absolwentów wyższych 
uczelni i decyzją podjęcia pracy w dawniej sfeminizowanych placówkach.

Poniższa tabela i rysunek ilustrują długość całkowitego stażu pracy i stażu pra-
cy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wśród badanych.

W badanej grupie dłużej pracują zawodowo kobiety (18,2 roku) niż mężczyźni 
(15,6 roku), kobiety mają też dłuższy staż pracy (11,1 roku) w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych od mężczyzn (8,3 roku).

Rys. 4. Histogram dla danych z tab. 3 – rozkład wieku badanych

Tab. 4. Staż pracy zawodowej oraz staż pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
w badanej grupie

Płeć
Staż pracy (lata) Staż pracy w palcówce opiekuńczo-

-wychowawczej (lata)
x±SD min.–maks. x±SD min.–maks.

Kobiety 18,2±10,2 1 – 45 11,1±8,1 0,1 – 32 
Mężczyźni 15,6±11,5 0,2 – 38 8,3±9,0 0,2 – 36 
Razem 17,1±10,8 0,2 – 45 9,9±8,6 0,1 – 36 

x – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, min. – minimum, maks. – maksimum
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Tabela nr 5 prezentuje rozkład płci, wieku, stażu pracy i stażu pracy w placów-
ce opiekuńczo-wychowawczej w poszczególnych placówkach

W placówce I zbadano 11 osób w tym 5 kobiet i 6 mężczyzn. Średni wiek pra-
cowników to 37,5 roku, średni staż pracy – 16,4 roku. Średni staż pracy w placów-
ce to 2,6 roku. W placówce II przebadano 32 pracowników, 21 kobiet i 11 męż-
czyzn, przeciętny wiek pracowników to 42,2 roku, średni staż pracy – 18,2 roku, 
średni staż pracy w placówce – 12,7 roku. W placówce III przebadano 3 kobiety 
i jednego mężczyznę, średni wiek pracowników to 29 lat, średni staż pracy to 4,6 
roku, a średni staż pracy w placówce wynosił 0,4 roku. W placówce IV przeba-
dano 17 osób, 8 kobiet i 9 mężczyzn. Przeciętny wiek pracowników wynosił 43,7 

Rys. 5. Staż pracy w badanej grupie

Tab. 5. Charakterystyka badanej grupy pod względem płci, wieku i stażu pracy 
z uwzględnieniem placówki opiekuńczo-wychowawczej

Placówka n
Płeć Wiek (lata) Staż pracy 

(lata)
Staż pracy 

w placówce (lata)
K M x (min.–maks.) x (min.–maks.) x (min.–maks.)

I 11 5 6 37,5 (26–55) 16,4 (0,2–45) 2,6 (0,2–11)
II 32 21 11 42,2 (27–60) 18,2 (1,5–40) 12,7 (0,2–32)
III  4 3 1 29,0 (26–32) 4,6 (1,5–10) 0,4 (0,1–0,5)
IV 17 8 9 43,7 (25–54) 20,3 (1–34) 12,7 (1–22)
V 13 11 2 38,2 (28–49) 13,5 (4–26) 4,9 (0,3–11)
VI 16 10 6 42,0 (26–51) 19,0 (0,5–29) 10,8 (0,5–21)
VII 13 4 9 39,3 (27–59) 16,2 (2–37) 12,5 (0,7–36)

x – średnia arytmetyczna, min. – minimum, maks. – maksimum
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roku, przeciętny staż pracy wynosił 20,3 roku, przeciętny staż pracy w placówce 
wynosił 12,7 roku. W placówce V kwestionariusze wypełniło 13 osób, 11 kobiet i 2 
mężczyzn, których średni wiek wynosił 38,3 roku, przeciętny staż pracy wynosił 
13,5 roku, a przeciętny staż pracy w placówce wynosił 4,9 roku. W VI placówce 
przebadano 16 osób, w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn, przeciętny wiek tej grupy wy-
nosił 42 lata, przeciętny staż pracy to 19 lat, a przeciętny staż pracy w placówce to 
10,8 roku. VII placówka to przebadanych 13 osób, 4 kobiety i 9 mężczyzn, średni 
wiek wynosił 39,3 roku, średni staż pracy wynosił 16,2 roku, a przeciętny staż pra-
cy w placówce – 12,5 roku. Z powyższego zestawienia wynika, że najdłuższy staż 
pracy mają pracownicy w placówce IV i VI, najkrótszy w placówce III. Najdłużej 
w danej instytucji pracują osoby zatrudnione w placówkach II, VII i VI.



Rozdział 8*

Kultura organizacyjna – wyniki badań 
ilościowych i jakościowych

8.1. Wprowadzenie do analizy wyników badań nad 
kulturą organizacyjną

Badania nad kulturą organizacyjną, które wykonano, są małym wycinkiem z roz-
ległego obszaru kultury organizacyjnej placówek. Wycięcia tej porcji dokonano, 
przyjmując perspektywę przekroju poprzecznego opisywanego fragmentu rzeczy-
wistości. W perspektywie przekroju podłużnego KO jest na najwyższym poziomie 
zaproponowanego modelu, na którą wpływ mają kultura narodowa, jednostkowa 
i grupy zawodowej.

Kultura narodowa stanowi podstawę, korzenie dla KO; z kolei kultura jednost-
ki to wartości, postawy, których źródeł należy szukać w rodzinie, szkole, grupie ró-
wieśniczej, jaką każda jednostka wnosi do organizacji. Kultura grupy zawodowej 
to sfera wartości i postaw związanych z wykonywanym zawodem, których źród-
łem jest uczelnia przygotowująca do zawodu, poprzednie miejsca zatrudnienia 
pracownika, system prawodawczy związany z zawodem, polityka państwa wobec 
grupy zawodowej, odbiór społeczny zawodu (por. Hofstede 2000).

Obserwacje poczyniono w sześciu z siedmiu diagnozowanych placówek, pod-
czas wizyt, w trakcie których przeprowadzano badania kwestionariuszowe i wy-
wiady. Obserwacje dotyczyły materialnych przejawów KO. Po zakończeniu ob-
serwacji zapisywano dane na wcześniej skonstruowanym arkuszu obserwacji (zał. 
nr 4). Z obszernego materiału z obserwacji, dotyczącego wspomnianych przeja-
wów KO, jaki zgromadzono, wykorzystano tylko część. Wywiady z dyrektorami 
przeprowadzono w  trakcie oddzielnych, umówionych wizyt w  sześciu placów-
kach. Dyrektorzy placówek otrzymali wcześniej spis zagadnień, które miały być 
poruszane w wywiadzie (zał. nr 5). Żaden z dyrektorów nie odmówił uczestni-
czenia w badaniach. Wywiady, które trwały około półtorej godziny, nagrywano 

* Treść rozdziału częściowo pokrywa się z referatem wygłoszonym na Konferen-
cji: Istota kultury szkoły i opublikowanym w materiałach pokonferencyjnych.
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na dyktafon. Po zebraniu materiałów z badań terenowych dokonano transkrypcji 
wywiadów. Powstałe dane uporządkowano, korzystając z metody etnografi cznej. 
Po wielokrotnym przeczytaniu transkrybowanego tekstu wyłoniono pięć wątków, 
wokół których zgrupowano materiał ze wszystkich wywiadów i obserwacji. Wy-
łonionym zagadnieniom nadano następujące tytuły: wychowankowie, pracowni-
cy, dyrektorzy, otoczenie, materialne przejawy kultury organizacyjnej. W relacji 
z badań zastosowano gęsty opis i zamieszczono liczne cytaty z wypowiedzi dyrek-
torów. Formułowano ją, dbając o zachowanie anonimowości osób udzielających 
wywiadów i uniemożliwienie dokonania identyfi kacji placówki.

8.2. Relacja z badań terenowych

Na początku relacji zostaną przedstawieni jej bohaterowie. Dyrektorzy pięciu opisy-
wanych organizacji to jedna kobieta i czterej mężczyźni, mający od 1 roku do 25 lat 
stażu na stanowisku dyrektorskim w danej placówce. Wszyscy dyrektorzy mają wyż-

Rys. 6. Model obrazujący miejsce KO
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sze wykształcenie oraz studia podyplomowe lub kursy kwalifi kacyjne umożliwiające 
objęcie stanowisk kierowniczych. Większość jest absolwentami kierunków peda-
gogicznych. Czworo z pięciorga ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy 
z młodzieżą. Wychowawcy, pedagodzy, psychologowie i pracownicy socjalni są 
osobami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą. W większości zdobyli wykształ-
cenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub socjologiczne. Absolwenci innych 
kierunków odbyli albo odbywają studia podyplomowe na kierunku resocjalizacja. 

W badanych placówkach przebywa młodzież w wieku od 10 do 18 roku ży-
cia, kierowana tam przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej na podstawie postanowienia sądów rodzinnych i nieletnich. 
W trzech placówkach przebywają tylko chłopcy, dwie pozostałe to placówki ko-
edukacyjne. 

Wychowankowie
W placówkach interwencyjnych przebywa młodzież przywożona przez policję, 
rodziców lub kuratorów sądowych z  różnorakich powodów. Są „dzieci zdemo-
ralizowane lub tylko dlatego, że notorycznie wagarują, kryminaliści i dzieci, któ-
rych rodzice nie mają pieniędzy i są bezdomni” (Dyrektor2). Młodzież przebywa 
w placówce do momentu podjęcia przez sąd postanowienia o ich dalszych losach. 
Czas pobytu jest określony – „teoretycznie od 3 do 6 miesięcy, praktycznie średni 
pobyt to 1,5 roku, oni psychicznie źle to znoszą” (D2). Czas pobytu wydłuża się 
z powodu braku miejsc w ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych lub pla-
cówkach socjalizacyjnych. Do pogotowi opiekuńczych trafi a młodzież „zabierana 
prosto z melin, czasem w opłakanym stanie: brudna, zawszona, chora, pijana, to 
nie jest nagminne, ale się zdarza” (D2). Bywa, że młodego, silnego chłopca, skute-
go kajdankami przywozi dwóch policjantów. Zdarza się, że pobudzony, agresyw-
ny, pod wpływem środków psychoaktywnych zostaje pod opieką dwóch, a czasem 
jednego wychowawcy lub wychowawczyni.

W ośrodku wychowawczym lub placówce socjalizacyjnej młodzież przebywa 
do 18 roku życia, po czym jest „usamodzielniana poprzez otrzymanie wypraw-
ki” (D6). Wyprawka to kwota pieniędzy określona przepisami, przeznaczona na 
zagospodarowanie się. W wyjątkowych przypadkach po osiągnięciu pełnoletno-
ści młody człowiek może pozostać w placówce do ukończenia szkoły. Najczęściej 
młoda osoba po opuszczeniu placówki trafi a z powrotem do zdemoralizowanego 
środowiska. We wszystkich placówkach, w których przeprowadzono wywiady, są 
gimnazja, w dwóch – klasy przysposabiające do zawodu. Z roku na rok zwiększa 
się liczba i różnorodność zaburzeń u młodzieży przebywającej w placówkach. Pra-
cownicy stają przed problemami prób samobójczych, samobójstw, wymuszeń, po-
bić wśród wychowanków, kradzieży. Zdarzają się przypadki „ataków szału” (D4) 
u wychowanków, polegające na dewastacji pomieszczeń i napaściach na pracow-
ników. W placówkach interwencyjnych i resocjalizacyjnych przepisy dopuszczają 
zastosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec wychowanka w postaci 
siły fi zycznej, polegającej na doraźnym, krótkotrwałym, ręcznym obezwładnieniu 
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nieletniego (zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich). Regula-
miny placówek dokładnie opisują, w  jakich okolicznościach można zastosować 
przymus bezpośredni, w niektórych placówkach pracownicy odbywają specjalne 
szkolenia. Zastosowanie przymusu bezpośredniego „to drastyczne, obciążające 
sytuacje, niekorzystnie rzutujące na atmosferę w placówce bardzo długo, dlatego 
prawie się go nie stosuje” (D7). W placówkach nie ma kaft anów bezpieczeństwa, 
nie ma również możliwości odizolowania wychowanka, który zagraża sobie i/lub 
innym. To, jak pracownik poradzi sobie w wymienionych sytuacjach, zależy od 
jego umiejętności i doświadczenia. Może liczyć na pomoc kolegi, koleżanki (są 
jednak placówki, w których na dyżurze jest jeden wychowawca, wychowawczy-
ni); może też wezwać policję lub pogotowie ratunkowe. Częstym problemem dla 
pracowników są ucieczki wychowanków – „niepowroty z przepustek, oddalenia 
się” (D4), codziennością są wulgaryzmy i uzależnienie wychowanków od nikoty-
ny. Niestety stosowane dotychczas sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom nie 
przyniosły efektów. W  każdej placówce funkcjonują systemy kar i  nagród oraz 
punktowe systemy oceny wychowanków i grup. Ocen zachowania wychowanków 
i  ich postępów w nauce dokonuje się codziennie i sumuje na zakończenie tygo-
dnia. W zależności od liczby punktów wychowanek może zostać nagrodzony lub 
ukarany. Nagrodami są pochwały w obecności innych wychowanków, pochwały 
pisemne przesłane do rodziców i do sądu, dodatkowe przepustki lub „nagrodowe 
wyjścia, np. kino, lody” (D6). Kary, w zależności od przewinienia, to upomnienia 
i nagany ustne lub pisemne, zmniejszenie kieszonkowego, szczególnie w przypad-
ku zniszczeń dokonanych przez wychowanka, zakaz uczestnictwa w  imprezach, 
korzystania z TV, komputera i innych atrakcji, zakaz opuszczania placówki (ogra-
niczenie przepustek). Systemy kar i nagród, punktacja, zasady przydzielania kie-
szonkowego są opisane w regulaminach, z którymi wychowanek jest zapoznawany 
po przyjęciu do placówki.

Wychowankowie wybierają spośród siebie samorząd, co pozwala im doświad-
czać współpracy i współodpowiedzialności za siebie i za grupę. Wprawdzie w więk-
szości badanych placówek nie ogranicza się wizyt rodziny, jednak przeważnie od-
bywają się one w soboty i niedziele. Rodziny zabierają wychowanków poza teren 
placówki lub spędzają czas w przeznaczonym do tego celu miejscu – w zależności 
od sposobu organizacji jest to świetlica, pokój spotkań albo pokój socjalny. Wizyty 
osób niespokrewnionych z wychowankami są ściśle kontrolowane ze względu na 
zdarzające się przypadki przenoszenia konfl iktów z zewnątrz i załatwiania pora-
chunków na terenie placówek. Nadzór ma również na celu uniemożliwienie przy-
noszenia na teren placówki środków psychoaktywnych. Przepustki do domu na 
soboty, niedziele i święta wydaje placówka za zgodą sądu. Sąd podejmuje decyzję 
o przepustkach na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów po zebraniu informa-
cji na temat funkcjonowania rodziny, wychowanka i rodzinnych relacji. Brak prze-
pustki jest dla wychowanka największą karą, ale ostatnio zdarzają się sytuacje pozo-
stawania wychowanków w placówce pomimo zgody na pobyt w domu, „wszystko 
na to wskazuje, że to z biedy, wolą zostać, bo nie muszą się martwić o to, co będą 
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jeść, jak będą mieszkać, to znak czasu” (D7). W każdej placówce wychowankowie 
mają możliwość kontaktu telefonicznego z rodziną. Młodzież przebywająca w pla-
cówkach to przede wszystkim „dzieci poranione przez dorosłych, często najbliż-
szych, ale z powodu ich objawów często bardzo trudno dostrzec to pokrzywdzone 
dziecko w zbuntowanym, agresywnym wychowanku” (D1). Dyrektorzy wspomina-
li również o zachowaniach manipulacyjnych i prowokacyjnych ze strony młodzie-
ży, „które dorośli muszą szybko rozszyfrować, żeby nie dać się złapać w pułapkę” 
(D2). Jako przykład rozmówcy podawali prowokacje seksualne ze strony dorasta-
jących chłopców i dziewcząt lub intrygi mające na celu skonfl iktowanie pracowni-
ków między sobą. W wywiadach poruszono temat „drugiego życia” w placówkach: 
„zdarzają się wychowankowie wprowadzający kulturę więzienną, ale to jest bardzo 
trudne do ujawnienia, przy tak dużej liczbie wychowanków i takiej architekturze 
można się schować, trudno wszystkiego dopilnować” (D6).

Pracownicy
Dobór pracowników do pracy z młodzieżą jest trudny. Zwykle procedura przyję-
cia wymaga kilku rozmów z osobą ubiegającą się o pracę. Podczas rozmów kandy-
daci proszeni są o przedstawienie siebie i swojej wizji pracy. Chętnie przyjmowani 
są wolontariusze, spośród których łatwiej wybrać pracownika. Dyrektorzy placó-
wek, gdzie przebywają sami chłopcy, nie ukrywają, że preferują mężczyzn. Oprócz 
kierunkowego wykształcenia i  niekaralności najważniejsza jest osobowość, bo 
„wychowawca w kontakcie z młodzieżą pracuje sobą, to jest jego najważniejsze 
narzędzie pracy” (D1). Wszyscy badani dyrektorzy podkreślali, że w  podjęciu 
ostatecznej decyzji o przyjęciu do pracy kandydata/kandydatki kierują się prze-
de wszystkim jego/jej cechami osobowości. W wypowiedziach pojawiały się na-
stępujące określenia pożądanych cech pracowników: „otwartość na dziecko, we-
wnętrzny spokój, zrównoważenie, pewność siebie” (D2, D4). Najlepiej sprawdza 
się osoba, która: „nie boi się młodzieży, łatwo się komunikuje, umie przebaczyć 
i iść dalej, nie pielęgnuje w sobie urazy, ma wewnętrzne przekonanie, że da radę” 
(D7). Kontakt z młodzieżą, która przebywa w placówkach, błyskawicznie testuje 
pracownika. „Chłopcy są bezwzględni, jeżeli przyjdzie ktoś słaby, natychmiast to 
widać. Jeżeli wychowawca popełni błąd, natychmiast sam ponosi konsekwencje” 
(D7). Jest to praca wymagająca współdziałania, wzajemnego wspierania. „Ta praca 
to system naczyń połączonych, wszystko się zazębia, jak jeden trybik wyskoczy, 
to po tygodniu wszyscy to odczują. Jak przychodzi nowy człowiek, wszyscy dbają 
o  to, żeby popełniał jak najmniej błędów, bo sami to odczują” (D4). W sytuacji 
trudnej wychowawczo pracownicy przeważnie pomagają sobie chociażby z prag-
matycznego powodu: „trzeba liczyć się z  tym, że dziś ktoś, jutro ja będę w po-
trzebie. Trzeba mieć dużo skromności i szacunku dla miejsca, w którym się jest, 
nie znamy dnia ani godziny, w której będziemy się jeszcze bardziej potrzebować” 
(D7). W odpowiedzi na pytanie o integrację zespołów wielu dyrektorów podkre-
ślało podział wśród pracowników pedagogicznych na „starych” i „nowych” (D1, 
D2, D4, D7). Starzy pracownicy to osoby pracujące w zawodzie nawet kilkadziesiąt 
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lat i traktujące zatrudnianie młodych jako osobiste zagrożenie „odbieranie chle-
ba” (D4). Starsi stażem pracownicy mają ogromne doświadczenie, ale zdaniem 
jednego z dyrektorów nie umieją wykorzystać go w relacji z młodymi. Wycofu-
ją się, zamykają w swoich podgrupach wiekowych, „pogłębiają się w wypaleniu 
emocjonalnym” (D7). „Młodzi częstokroć trochę zadufani w sobie, bardziej bun-
towniczy, młodzi gniewni, forsują swoje punkty widzenia” (D7). Ten brak porozu-
mienia między grupami wiekowymi „psuje atmosferę” (D7) i utrudnia wzajemną 
wymianę doświadczeń, wiedzy, zapału, pomysłów. Jeden z badanych stwierdził ze 
śmiechem, że w przypadku „konfl iktu zespół–dyrektor, wszystkie podziały znika-
ją i zespół błyskawicznie się integruje” (D2).

Przy rekrutacji pracowników również istotne jest posiadanie przez nich sze-
rokich zainteresowań i różnorakich umiejętności. Od zainteresowań i upodobań 
wychowawcy zależy sposób organizacji czasu wychowanków. Osoba, która ma pa-
sję, hobby, jest bardziej zaangażowana w pracę. Jeżeli wychowawca jest zapalonym 
turystą, bierze młodzież w góry, jeżeli jest narciarzem, organizuje obozy narciar-
skie, jeżeli ma zacięcie plastyczne, teatralne, młodzież wyraża się artystycznie.

Wszyscy dyrektorzy podkreślali w swoich wypowiedziach, że praca bezpośred-
nio z młodzieżą „placówkową jest niezwykle stresująca” (D1, D2, D4, D6, D7); od-
bija się to na zdrowiu pracowników, ale też powoduje dużą ich rotację. W kilku diag-
nozowanych placówkach dyrektorzy mówili, że pracownicy „biorą dużo zwolnień 
lekarskich, urlopów dla poratowania zdrowia” (D6, D1, D2). Zwiększona zachoro-
walność spowodowana jest nie tylko „ciągłym napięciem, ale też ciągłym zagroże-
niem zarażenia się od dzieci, które przychodzą w różnym stanie” (D2). Pracownicy 
wspierają się wzajemnie przez „rozmowy w swoim gronie, [...] analizują i rozważają 
trudne sytuacje” (D7). Problemem, szczególnie dla młodych pracowników, jest po-
radzenie sobie z poczuciem winy, pojawiającym się przy wyjściu z pracy. „Dzieci 
im w tym nie pomagają, mówią wprost: pani to sobie idzie, a ja tu zostaję” (D6). 
Kolejne wyzwania to dzieci potrzebujące czułości, pieszczot i dorastająca młodzież 
„głodna bliskości” (D2). Brak bliskości młodzież wyraża lub zastępuje agresją.

W  placówkach nie ma obowiązkowych szkoleń, superwizji, najczęściej do-
kształcanie pracownicy „załatwiają we własnym zakresie” (D4). Dyscypliny pracy 
przeważnie pilnują sami pracownicy, „nie spóźniają się, bo traci kolega, który nie 
może zejść z dyżuru” (D7). W placówkach istnieją dodatki motywacyjne, których 
wysokość ustala raz na pół roku dyrektor wraz z przedstawicielami związków za-
wodowych. Sformułowanie kryteriów przyznawania dodatków i sposób rozdzia-
łu pieniędzy jest w  gestii dyrektora, jednak pula pieniędzy dla każdej placówki 
jest ograniczona w zależności od liczby pracowników. Jeden z dyrektorów określił 
system motywacyjny jako „uwłaczający: 30 zł miesięcznie na jedną osobę i  raz 
w  roku nagrody na Dzień Edukacji Narodowej” (D2). Prawdziwym systemem 
motywacyjnym jest istniejące bezrobocie. Jeden z dyrektorów stwierdził, że „brak 
właściwego systemu motywacyjnego sprawia, że nie mam jak nagrodzić wyróż-
niających się inwencją i zaangażowaniem w pracy, prawie tyle samo dostaje ten 
wybitny i ten, co podczas dyżuru pije kawę i liczy godziny do końca” (D2). Każda 
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placówka ma swój system rozdziału dyżurów, z zachowaniem idei sprawiedliwo-
ści. Pracownicy mają do dyspozycji pokój wychowawców, gdzie mogą „zrobić coś 
ciepłego do picia, wypełnić dokumentację” (D4).

Dyrektorzy
W czterech z pięciu diagnozowanych placówek dyrektor ma zastępcę, we wszyst-
kich placówkach struktura pracowników jest zbliżona. W każdej placówce istnie-
je pion administracyjno-obsługowy: księgowa, sekretarka, sprzątające, kucharki, 
kierowca, konserwator, palacze, portierzy (w zależności od wielkości placówki), 
i pion pedagogiczny: wychowawcy, psycholog, pedagog, w niektórych placów-
kach zatrudniony jest także pracownik socjalny. Liczba zatrudnionych osób 
uzależniona jest od liczby wychowanków. Dyrektorzy spotykają się z zespołem 
pedagogicznym na zebraniach raz w miesiącu (w dwóch placówkach są stałe ze-
brania raz w tygodniu) oraz nie rzadziej jak dwa razy do roku na zebraniu zespo-
łu do spraw okresowej oceny wychowanków. W sprawach nagłych zwoływane 
są zebrania interwencyjne. Dla dyrektorów sprawy, które stanowią największe 
źródło napięcia, można podzielić na trzy grupy: relacje z pracownikami, z or-
ganem prowadzącym, kwestie związane z systemem. Najtrudniej jest odmawiać 
pracownikom pieniędzy na pomoce niezbędne dla nich do pracy z młodzieżą. 
Pieniędzy wystarcza tylko na podstawowe potrzeby, a i tak utrzymanie wycho-
wanka jest bardzo drogie. Dyrektor w zespole postrzegany jest jako „nośnik re-
formy” (D4), dlatego wszystkie frustracje związane ze zmianami i niepewnością 
rozładowywane są w stosunkach z dyrektorem. „Tych żalów i pretensji jest dużo, 
bo u pracowników jest duży opór na reformę” (D1, D2, D7) – podkreślało to 
kilku z dyrektorów. Niechęć do reformy rozmówcy wiązali z brakiem informacji 
i przygotowania pracowników do zmian. „Sytuacja fi nansowa jest niestabilna, 
mówi się wciąż o  likwidacjach, nie ma jednolitej przynależności ministerial-
nej, wpływa to destrukcyjnie i demobilizująco na zespół” (D7), rodzi pretensje, 
które pracownicy kierują do dyrektorów. Tylko jeden z udzielających wywiadu 
dyrektorów był zadowolony ze współpracy z organem prowadzącym, pozostali 
mówili o braku zrozumienia ze strony urzędników. Brak zrozumienia dotyczył 
przede wszystkim budżetów placówek: „na całym świecie takie placówki są dro-
gie, to profi laktyka, nie socjalizacja, i resocjalizacja jest tańsza” (D4). Inna wy-
powiedź: „ja jako dyrektor muszę udowadniać, że placówka ma potrzeby, nie 
rozumieją naszej specyfi ki, myślą, że jak jedna osoba ma pod opieką 12 dzieci, 
to jest luksus” (D7). Pracę utrudniają również problemy lokalowe. Większość 
z diagnozowanych placówek mieści się w starych, zabytkowych budynkach, któ-
re wymagają ciągłych remontów i modernizacji, a  i  te budowane w  latach 70. 
z przeznaczeniem na ośrodki nie spełniają dzisiejszych standardów dotyczących 
liczby łazienek czy aneksów kuchennych. Z wypowiedzi dyrektorów wynika, że 
wielką bolączką całego systemu jest brak ośrodków resocjalizacyjnych, do któ-
rych można by kierować zdemoralizowaną młodzież, i ośrodków terapeutycz-
nych przeznaczonych dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.
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Otoczenie
Kontakty wychowanków i pracowników z mieszkańcami miejscowości, gdzie pla-
cówki są zlokalizowane, układają się rozmaicie. Jeden z dyrektorów stwierdził, że nie 
ma „żadnych pozytywnych kontaktów, mieszkańcy są pełni oburzenia, narzekają na 
dewastacje, kradzieże, włamania, pobicia, bójki, mają ustawiczne pretensje” (D1). 
Inny dyrektor wypowiedział się w podobnym tonie: „środowisko lokalne jest wrogo 
nastawione, drażni wulgarność, dewastacje, przychodzą na skargę do dyrekcji” (D2). 
Pozostali pytani, oprócz wspominania o  protestach mieszkańców, mieli również 
inne doświadczenia. Jeden z dyrektorów zauważył, że „relacje w ostatnich latach się 
poprawiły, w poprzednich latach zdarzały się kradzieże w sklepach. Negatywny od-
biór młodzieży placówkowej pozostał głównie wśród starszych mieszkańców miej-
scowości” (D7). W omawianym przypadku relacje znacznie się poprawiły od czasu 
uroczystości kościelnej, która sprowadziła mieszkańców na teren placówki. Pracow-
nicy i wychowankowie wraz z wolontariuszami organizują zawody, konkursy, pro-
gramy, w których uczestniczą mieszkańcy miejscowości, co podtrzymuje dobre sto-
sunki. W kolejnej badanej placówce stosunki ze środowiskiem polepszają urządzane 
dyskoteki z udziałem osób z „zewnątrz” (D1). Na boisku jednej z placówek trenuje 
miejscowy klub, co zmienia na korzyść wizerunek instytucji w środowisku lokal-
nym. Jeden z dyrektorów wspominał poprzednie lata, kiedy to „dużo osób zgłaszało 
się do ośrodka z prośbą o pomoc wychowanków w pracach, głównie budowlanych, 
za wynagrodzeniem. Był to dodatkowy element procesu socjalizacyjnego” (D4). Do 
pracy byli wybierani chłopcy najlepiej się sprawujący. Działało to na młodzież mo-
bilizująco. „Obecnie ze względu na bezrobocie możliwość zdobycia pieniędzy jest 
praktycznie zerowa” (D4). Aranżowanie współpracy ze środowiskiem stawia przed 
pracownikami dodatkowe obowiązki. Dwóch spośród pięciu dyrektorów podkre-
ślało pozytywną rolę księży proboszczów w zmienianiu opinii środowiska lokalne-
go o wychowankach, jak również ich udział w wychowaniu młodzieży. Zdarza się, 
że wychowanek placówki jest zapisywany do szkoły na terenie miejscowości. Jeden 
z dyrektorów stwierdził, że szkoły z „jednej strony chcą pomóc, ale jak występują 
jakieś trudności, to szybko się zniechęcają” (D6). Niekiedy władze szkół masowych 
zwracają się z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły na terenie placówki.

Materialne przejawy kultury organizacyjnej 
Obserwowano materialne przejawy kultury organizacyjnej: budynki, ogrodzenia 
i  ich usytuowanie w  terenie, sposób przyjmowania osób z zewnątrz. Dokonano 
obserwacji ośmiu budynków, w  których mieszkają i  uczą się wychowankowie 
placówek, mieszczą się gabinety psychologów oraz pedagogów i  pomieszczenia 
administracyjne. Jeden z budynków znajduje się przy jednej z głównych ulic miej-
scowości, w której jest zlokalizowana placówka. Zbudowany w latach międzywo-
jennych, został przysposobiony do potrzeb instytucji. Trzy inne budynki to domy 
w ogrodach, budowane z przeznaczeniem na domy rodzinne, później pozyskane 
i zaadaptowane. Dwie placówki mieszczą się w zabytkowych, nawet kilkusetlet-
nich domach, wokół których znajduje się spory ogrodzony teren dawnych parków. 
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Dwie kolejne placówki zlokalizowano w znacznej odległości od centrum miejsco-
wości, w budynkach z przełomu lat 60. i 70., projektowanych z przeznaczeniem na 
ośrodki pełniące podobne funkcje, jakie spełniają obecnie, jednak według ówczes-
nych standardów. Teren wokół budynków jest ogrodzony. Te kompleksy budyn-
ków od wielu lat nie były remontowane.

Jedna z badanych placówek posiada portiernię, która znajduje się przy zamknię-
tej bramie. Osoba z zewnątrz jest wpuszczana po określeniu, w jakim celu składa 
wizytę. Wejście na teren pozostałych placówek jest otwarte. Natomiast wejścia do 
budynków, gdzie mieszkają wychowankowie, są zamknięte, obok drzwi znajduje 
się dzwonek. W czterech przypadkach drzwi otworzył wychowanek, w pozosta-
łych trzech, klucz do drzwi posiada tylko dyżurujący wychowawca. W czterech 
budynkach w ostatnich latach przeprowadzono remont. W jednej z placówek re-
mont, do którego włączani byli wychowankowie, trwał w trakcie prowadzenia ba-
dań. W budynkach, gdzie przeprowadzono remont, każda z grup wychowanków 
dysponuje aneksem kuchennym, łazienką i toaletą. 

8.3. Profi le kultury organizacyjnej placówek 
opiekuńczo-wychowawczych

W badaniach ilościowych posłużono się kwestionariuszem KBKO, którym zostali 
przebadani pracownicy pedagogiczni (wychowawcy, psychologowie i pedagodzy). 
Sformułowanie kwestionariusza zostało poprzedzone analizą literatury na temat 
KO i sposobów jej diagnozowania (Pająk 1996, Elsner 1998, Konecki 2000, Mar-
cinkowski 2000, Kostera 2003, Morgan 2002, Sikorski 2002, Hofstede 2000). Na-
stępnie przeprowadzono obserwacje i rozmowy z pracownikami pedagogicznymi 
w celu zdobycia ogólnej wiedzy dotyczącej przejawów KO w placówkach opiekuń-
czo-wychowawaczych. Obserwacje i  rozmowy odbywały się podczas kontaktów 
służbowych, konsultacji systemowych w sprawach związanych z wychowankami. 
Punktem wyjścia była defi nicja (Marcinkowski 1996, Hofstede 2000), traktująca 
KO jako rezultat dwóch rodzajów praktyk socjalizacyjnych związanych z  iden-
tyfi kacją i  integracją. Te dwie grupy praktyk socjalizacyjnych są źródłem symp-
tomów kulturowych. Diagnozowanymi symptomami KO są: style kierowania, 
poziom kontroli, uznawany obraz pracownika, stopień zaangażowania w  pracę, 
sposób i stopień integracji zespołu, model współpracy, stopień pewności (komu-
nikacja) oraz stosunek do wychowanków i ich rodzin. Kwestionariusz składa się 
z 31 pozycji tworzących 5 skal: D – style kierowania, K – kontrola, P – uznawa-
ny obraz pracownika, KIW – komunikacja, integracja, współpraca, W – postawy 
wobec wychowanków i ich rodzin. Pozycje mają formę dwóch przeciwstawnych 
stwierdzeń dotyczących sądów i  opinii wydawanych przez osobę badaną na te-
mat przekonań, postaw i zachowań – praktyk występujących w placówce. W celu 
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oszacowania przez osobę badaną nasilenia występowania badanego symptomu 
KO zastosowano numeryczną, 7-stopniową skalę szacunkową (Brzeziński 1978, 
Czapiński 1978). Stwierdzenia zostały ułożone w kolejności losowej. W celu unik-
nięcia automatyzacji szacowania przez badanego losowo wybrano stwierdzenia, 
w których odwrócono skalę szacunkową.

Wyniki obliczono, sumując przyznawane przez pracowników punkty w obrębie 
pięciu skal. Rzetelność KBKO oceniono, obliczając współczynnik alfa Cronbacha.

Uzyskane wskaźniki rzetelności przedstawia poniższa tabela.

Wynik ogólny charakteryzuje się zadowalającą zgodnością wewnętrzną. 
Z powodu niezadowalającego wskaźnika rzetelności dla skali kontroli wyniki 

tej skali nie brano pod uwagę w analizach statystycznych.
Wyniki w poszczególnych skalach zostały zsumowane i następnie w celu stan-

daryzacji, której dokonano zgodnie z zasadami opisanymi przez J. Brzezińskiego 
(Brzeziński 1996), obliczono współczynniki KO w przedziale 0–1 dla poszczegól-
nych skal (skale różnią się liczbą stwierdzeń). Kolejnym krokiem było obliczenie 
ogólnego WKO, dla zsumowanych wyników pełnego kwestionariusza. 

Standaryzacji w skali 0–1 dokonano według wzoru: 

WKO = (x i – x min) (x max – x min)

gdzie:
WKO – współczynnik kultury organizacyjnej (0–1)
i – liczba badanych zmieniająca się od 1 do 106
x i – wartość surowa wybranej skali KO danej osoby badanej (i)
x min – minimalna wartość wyniku surowego możliwa do uzyskania w wybranej
  skali 
x max – maksymalna wartość wyniku surowego możliwa do uzyskania w wybra-
  nej skali 

W ten sposób każda placówka uzyskała cztery wyniki dla czterech skal. Każdy 
z wyników opisuje cechę (przejaw) KO, jest punktem na kontinuum i stanowi jej 
wymiar. Kolejnym krokiem było nadanie nazw poszczególnym wymiarom. Symp-
tomów KO poszukiwano w stylach kierowania, uznawanym obrazie pracownika, 
komunikacji, integracji i współpracy oraz postawach wobec wychowanków i ich 
rodzin. Odpowiadającym wymiarom nadano następujące określenia: 

• orientacja na pracowników – orientacja na zadania; 
• nastawienie na kreatywność – nastawienie na wywiązywanie się z obo wiąz ków;

Tab. 6. Wskaźniki rzetelności dla poszczególnych skal i dla całego KBKO

n Skale α Cronbacha Wynik 
ogólnyD K P KIW W

106 0,76 0,33 0,73 0,69 0,66 0,84
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• silny zespół – silna jednostka;
• postawa permisywna – postawa punitywna.

Wymiar: orientacja na pracowników – orientacja na zadania wiąże się z postrze-
ganym przez badanych stylem kierowania w placówce. Oparto się na koncepcji ty-
pologii stylów wyróżniającej dwie orientacje różnicujące kierowników: orientacja 
na ludzi i orientacja na zadania (Hofstede 2000, Sikorski 2002). W placówkach, 
w których pracownicy określają styl kierowania dyrektora jako zorientowany na 
pracownika, dyrektor liczy się ze zdaniem podwładnych, jest troskliwy i potrafi  
docenić pracownika, a także reprezentować jego interesy wobec zwierzchników. 
Orientacja na zadania wiąże się z jednoosobowym podejmowaniem decyzji przez 
dyrektora, oczekiwaniem wykonania zadania bez względu na okoliczności czy 
problemy osobiste pracowników i ze skrupulatnym przestrzeganiem przez dyrek-
tora decyzji zwierzchników. 

Wymiar: nastawienie na kreatywność – nastawienie na obowiązek charakte-
ryzuje sposób, w jaki pracownicy określają obowiązujący w placówce stosunek do 
pracy, postawę wobec innowacji. W placówkach, gdzie badani określają nastawie-
nie do pracy jako kreatywne, pracownicy uważają, że ich praca to posłannictwo, 
są zaangażowani i rozwijają się zawodowo. W placówkach, gdzie badani umiesz-
czają obowiązujące nastawienie do pracy po przeciwległej stronie kontinuum, pra-
cownicy traktują swoją pracę realistycznie i nie wprowadzają zmian w sposobie 
wypełniania obowiązków. Wymiar ten wiąże się z  konserwatywnym lub proin-
nowacyjnym podejściem do pracy (Sikorski 2002), jak i stopniem zaangażowania 
w pracę (Hofstede 2000).

Wymiar: współdziałanie, pewność – osamotnienie, niepewność określa sto-
pień integracji zespołu, więzi między pracownikami, stopień niepewności związa-
nej z przepływem informacji oraz odpowiada na pytanie: czy w placówce obowią-
zuje orientacja na silną jednostkę, czy na silny zespół? Placówki ukierunkowane 
na współdziałanie będą rozwijać silne więzi między pracownikami, otwartość 
i jasność w komunikacji oraz rozwój współpracy zespołowej. W tych placówkach 
pracownicy dużo wiedzą o swoim życiu osobistym, podtrzymują kontakty towa-
rzyskie poza pracą, celebrują swoje osobiste uroczystości. 

Wymiar czwarty: postawa permisywna – postawa punitywna opisuje stosunek 
pracowników do wychowanków i ich rodzin. Postawa permisywna zakłada, że wy-
chowankowie i ich rodziny potrzebują wsparcia, empatii i pomocy terapeutycznej, 
postawa punitywna przewiduje wyznaczenie jasnych granic i nieuchronnych kon-
sekwencji, kar w przypadku ich przekroczenia.

Ostatnim krokiem interpretacji wyników była próba stworzenia typologii 
kultur. Wyniki w poszczególnych wymiarach mieszczące się w przedziale 0–0,5 
określono jako kulturę celów, natomiast wszystkie wyniki na prawo od 0,5 do 1 
określono jako kulturę reguł. 

Na podstawie powyższych opisów można dokonać charakterystyki każdej pla-
cówki i wykreślić jej profi l. Rysunek 7 ilustruje profi le diagnozowanych placówek.



86 Metodologia badań własnych

W placówce I pracownicy określają styl kierowania zorientowany na wykona-
nie zadania (0,56); uważają, że pracownicy wypełniają swoje obowiązki kreatyw-
nie, ale zgodnie z procedurami (0,43); sądzą, że poziom integracji i komunikacji 
w zespole jest niski (0,6); w stosunku do wychowanków obowiązuje postawa zro-
zumienia, życzliwości, jasno określonych granic (0,37). Profi l placówki I w dwóch 
wymiarach znajduje się w połówce kultury reguł (D, KIW), w dwóch w połówce 
kultury celów (P, W). W placówce II pracownicy opisują: styl kierowania jako na-
stawiony na wykonanie zadania (0,53); uważają, że w placówce obowiązuje krea-
tywne podejście do wykonywania obowiązków (0,37); poziom integracji zespołu 
określają jako średni (0,44); wobec wychowanków przyjęta jest postawa empatii 
i wyrozumiałości (0,34). Placówka II tylko w jednym wymiarze (D) jest w połów-
ce kultury reguł, natomiast w pozostałych trzech jest w połówce kultury celów. 
W  placówce IV styl kierowania określono jako zorientowany na pracowników 
(0,32); nastawienie do pracy jako kreatywne (0,39), integracje i komunikacje mię-
dzy pracownikami uznano za dość dobrą (0,44), a postawę wobec wychowanków 
i  ich rodzin – permisywną (0,38). Wszystkie wymiary w  placówce IV znajdują 
się w połówce kultury celów. W placówce V styl kierowania wyznaczono prawie 
w  połowie kontinuum (0,51); obowiązujące podejście do pracy przedstawiono 
jako twórcze (0,29); poziom współpracy określono jako średni (0,45); stosunek 
do wychowanków i ich rodzin okazał się najbardziej ze wszystkich placówek per-
misywny (0,23). Prawie wszystkie wymiary, z wyjątkiem D, leżą w połówce kul-
tury celów. Placówka VI styl kierowania określiła jako średnio zorientowany na 
pracownika (0,45); podejście do obowiązków jako twórcze i  kreatywne (0,31); 
poziom współpracy i integracji wyznaczyła blisko środka kontinuum (0,46), a po-
stawę wobec wychowanków przedstawiła jako permisywną (0,31). Kultura w pla-
cówce VI jest kulturą celów. W placówce VII styl kierowania jest zorientowany na 
pracownika (0,34); pracę traktuje się twórczo, ale z zachowaniem procedur (0,49); 
współpracę i integrację określono jako przeciętną (0,55), a postawę wobec wycho-
wanków jako pełną zrozumienia i empatii (0,34). Kultura w placówce VII jest mie-
szana z jednym wymiarem po stronie kultury reguł (KIW) i trzema wymiarami po 
stronie kultury celów.

Dwie spośród placówek określono jako placówki kultury celów, pozosta-
łe to placówki mieszane. We wszystkich placówkach postawę wobec wycho-
wanków i  ich rodzin określono jako permisywną, a  stosunek do pracy jako 
kreatywny. W  placówkach o  kulturach mieszanych po stronie kultury reguł 
umieszczono wymiary związane ze stylem kierowania oraz integracją, komu-
nikacją i współpracą. 
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8.4. Analiza stopnia jednorodności kultury 
organizacyjnej diagnozowanych placówek

Kolejnym krokiem w diagnozie kultury organizacji było zbadanie siły tej kultury. 
Zgodnie z propozycją G. Hofstede siła kultury organizacyjnej wyraża się w jej jed-
norodności. W celu wyznaczenia współczynników jednorodności KO dla każdej 
placówki w całym kwestionariuszu obliczono wartości średnie i odchylenie stan-
dardowe całkowitego współczynnika WKO, a następnie według poniższego wzoru 
obliczono ów współczynnik. Podobnie postępowano, wyznaczając współczynniki 
jednorodności w  poszczególnych wymiarach KO dla każdej placówki. Współ-
czynnik jednorodności V (%) obliczono według wzoru:

V(%) = (SD/x) × 100

gdzie:
x – średnia arytmetyczna
SD – odchylenie standardowe 

Im większa wartość współczynnika jednorodności tym większe zróżnicowanie 
w odpowiedziach pracowników w obrębie jednej placówki. 

Wartość podziałową przyjęto na poziomie V ≤ 20% ze względu na fakt, iż „roz-
kłady te tylko nieznacznie różnią się kształtem od «dzwonowatego» kształtu rozkła-
du normalnego (o czym decyduje wielkość odchylenia standardowego)” (Brzeziński 
1996, str. 539). Poniżej 20% przyjęto rozkłady jednorodne natomiast powyżej 20% 
rozkłady o znacznej zmienności. Na rys. nr 8 intensywnym kolorem zaznaczono pla-
cówki jednorodne, bledszym placówki niejednorodne. We wszystkich placówkach 

Rys. 8. Współczynniki jednorodności w poszczególnych placówkach dla WKO
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jednorodnych, czyli II, I, V, w których w latach 1999–2002 stanowisko dyrektora 
objęła nowa osoba, a dwie instytucje w ostatnich latach zostały zreformowane.

Poniższe wykresy przedstawiają współczynniki jednorodności w poszczegól-
nych wymiarach KO w obrębie badanych organizacji.

Wyniki badania jednorodności, czyli stopnia podobieństwa odpowiedzi pra-
cowników w zakresie wymiaru D – style kierowania, w obrębie poszczególnych 
placówek mówią o znacznym zróżnicowaniu w postrzeganiu stylów kierowania 
przez pracowników. We wszystkich placówkach współczynnik jednorodności jest 
wyższy od 20%. 

Podobnie w zakresie wymiaru P – postawa wobec pracy, w żadnej z organizacji 
współczynnik jednorodności nie osiągnął wartości poniżej 20%, co świadczy o znacz-
nym braku jednomyślności wśród pracowników na temat postawy wobec pracy. 

W zakresie wymiaru KIW – komunikacja, integracja, współpraca wykres 
ilustruje jednorodność odpowiedzi w placówkach: II, IV, VII. Na podstawie po-
siadanych danych można stwierdzić, że w wymienionych instytucjach przebywa 

Rys. 9. Współczynnik jednorodności dla wymiaru D kultury organizacyjnej

Rys. 10. Współczynnik jednorodności dla wymiaru P kultury organizacyjnej
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młodzież najbardziej zdemoralizowana. W trzech pozostałych placówkach współ-
czynnik jednorodności niewiele przekracza próg 20%, co w porównaniu z innymi 
wymiarami KO świadczy o nieznacznym zróżnicowaniu w ocenie stopnia integra-
cji i współpracy w zespołach.

Wyniki badania jednorodności wymiaru W – postawy wobec wychowanków 
i  ich rodzin mówią o  znacznym zróżnicowaniu w  interpretowaniu problemów 
wychowanków wśród pracowników placówek. We wszystkich placówkach współ-
czynnik jednorodności jest wyższy od 20%. 

Z powyższych badań wynika, że wśród placówek tylko trzy uzyskały współczyn-
nik świadczący o jednorodności KO. Są to placówki, w których stanowisko dyrek-
tora objęła nowa osoba. Jednorodność może być związana z redefi niowaniem zasad 
pracy. Jednak w  poszczególnych wymiarach w  placówkach tych nie odnotowuje 
się jednorodności poza placówką II w wymiarze KIW – integracja, komunikacja. 
W wymiarze KIW jednorodność występuje w placówkach II, IV i VII. W wymia-
rach D – style kierowania, P – postawa wobec pracy i W – postawa wobec wycho-
wanków występuje znaczne zróżnicowanie we wszystkich badanych placówkach. 

Rys. 11. Współczynnik jednorodności dla wymiaru KIW kultury organizacyjnej

Rys. 12. Współczynnik jednorodności dla wymiaru W kultury organizacyjnej



Rozdział 9

Funkcjonowanie psychofi zyczne pracowników 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Wyniki badań

9.1. Cechy podmiotowe – różnice indywidualne

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano materiał dotyczący cech podmio-
towych badanej grupy, który poddano dalszej analizie statystycznej. 

Kwestionariusz badający temperament EAS (Oniszczenko 1997) dostarczył 
materiału (tabela nr 7), na podstawie którego można dokonać charakterystyki ba-
danej grupy. 

Profi l wykreślono na podstawie wyników surowych. Obszar szary ilustruje 
minimalne i maksymalne możliwe do uzyskania wyniki, czarna linia to przecięt-
na wyników, możliwych do uzyskania. W badanej grupie nie ma istotnych różnic 
pomiędzy wynikami kobiet i mężczyzn. We wszystkich skalach badani uzyskali 
wyniki zbliżone do wyników średnich. Wyniki przeciętne w skali niezadowolenie 
(N) świadczą o średniej tendencji do reagowania niepokojem, niezadowoleniem, 
jak również przeciętnych zdolnościach do utrzymania spokoju. W skali strachu 

Tab. 7. Temperament w badanej grupie

TEMP
Kobiety Mężczyźni Razem

x ± SD (min.–maks.) x ± SD (min.–maks.) x ± SD (min.–maks.)
N 10,2±3,5 (5–18) 9,6±2,9 (4–17) 9,9±3,3 (4–18)
S 9,7±3,4 (4–18) 8,9±2,1 (5–15) 9,4±2,9 (4–18)
Z 10,5±2,9 (6–16) 11,1±3,1 (6–18) 10,7±3,0 (6–18)
A 14,8±2,6 (6–19) 13,3±2,4 (8–19) 14,2±2,6 (6–19)
T 15,7±2,6 (8–20) 14,3±2,5 (7–18) 15,1±2,7 (7–20)

x – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, min. – minimum, maks. – maksimum
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(S) przeciętny wynik, wskazuje na przeciętne skłonności do reagowania strachem, 
ucieczką, unikaniem. W skali złości (Z) wynik przeciętny mówi o średniej tenden-
cji do okazywania złości i przejawiania agresji. W skali aktywności (A) przeciętny 
wynik wskazuje na umiarkowane tempo działania i  reagowania oraz przeciętny 
wigor. W skali towarzyskości (T) przeciętny wynik świadczy o średniej tendencji 
do poszukiwania towarzystwa innych ludzi, średniej motywacji do nawiązywania-
kontaktów społecznych. Niezadowolenie, strach i złość są subskładnikami emo-
cjonalności, czyli tendencji do reagowania zaniepokojeniem, a  w  konsekwencji 
podejmowania ucieczki (strach) lub ataku (złość).

Na podstawie wyników surowych kwestionariusza badającego osobowość 
NEO-FFI (Zawadzki, Szczepaniak, Strelau 1995, Pervin, John 2002, Strelau 2000) 
(tabela nr 8) wykreślono poniższy profi l badanej grupy. 

Obszar szary ilustruje minimalne i maksymalne możliwe do uzyskania wyniki, 
czarna linia to przeciętna wyników, możliwych do uzyskania. W badanej grupie 
nie ma istotnych różnic pomiędzy wynikami kobiet i mężczyzn. We wszystkich 
wymiarach badani uzyskali wyniki zbliżone do wyników średnich. Wyniki śred-
nie w  wymiarze ugodowość (U) wskazują na przeciętne zaufanie, wrażliwość 
i przeciętne nastawienie rywalizacyjne w stosunku do innych ludzi. Średnie wy-

Rys. 13. Profi l temperamentu w badanej grupie

Tab. 8. Osobowość w badanej grupie

Osobowość
Kobiety Mężczyźni Razem

x ± SD (min.–maks.) x ± SD (min.–maks.) x ± SD (min.–maks.)
U 28,8±4,6 (16–40) 26,7±3,8 (19–38) 27,9±4,4 (16–40)
S 43,8±6,2 (26–55) 42,3±6,0 (33–58) 43,2±6,1 (26–58)
O 41,7±5,3 (26–50) 39,7±6,1 (28–55) 40,9±5,7 (26–55)
E 40,8±6,6 (19–55) 41,9±5,2 (27–55) 41,3±6,1 (19–55)
N 28,9±6,5 (16–44) 27,6±6,8 (14–44) 28,4±6,6 (14–44)

x – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, min. – minimum, maks. – maksimum
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niki w wymiarze sumienność (S) mówią o przeciętnej tendencji do utrzymania 
porządku, obowiązkowości, samodyscypliny i rozwagi. Średni wynik w wymiarze 
otwartość (O) świadczy o umiarkowanej tendencji do poszukiwania nowych do-
świadczeń i skłonności do krytycznego, niezależnego myślenia. Wynik przeciętny 
w  wymiarze ekstrawersja (E) informuje o  przeciętnej zdolności do odczuwania 
pozytywnych emocji i bliskich kontaktów z ludźmi. Uzyskanie średniego wyniku 
w wymiarze neurotyzm (N) wskazuje na przeciętną skłonność do reagowania pa-
niką i bezradnością oraz średnią tendencję do impulsywności i nadwrażliwości. 
Wymiar ten bada przystosowanie emocjonalne.

Wyniki kwestionariusza badającego styl radzenia sobie ze stresem CISS 
(Szczepaniak, Strelau, Wrześniewski 1996) i  lękliwość ISCL (Sosnowski 1977, 
Sosnowski 1983, Wrześniewski, Sosnowski 1996) dostarczyły materiału badaw-
czego dotyczącego względnie stałych dyspozycji osobowościowych: stylu radzenia 
sobie ze stresem i lękliwości. 

Wyniki kwestionariusza CISS pozwalają scharakteryzować osoby badane ze 
względu na stosowany styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na zada-
niu (RSS Z), skoncentrowany na emocjach (RSS E), skoncentrowany na unikaniu 
przez angażowanie się w czynności zastępcze (RSS D) lub skoncentrowany na uni-
kaniu poprzez poszukiwanie kontaktów towarzyskich (RSS S). Poniższy rysunek 
przedstawia wyniki kwestionariusza CISS w badanej grupie.

Nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy płciami. Badani najczęściej stosu-
ją styl RSS Z, wynik powyżej wyników przeciętnych. Osoby, które uzyskują wysoki 
wynik w tej skali, w sytuacjach stresowych są głównie zorientowane na rozwiąza-
nie problemu. W następnej kolejności badani stosują styl RSS E, który charakte-
ryzuje osoby mające skłonność do koncentrowania się na własnych negatywnych 
emocjach w celu zmniejszenia napięcia. Kolejny stosowany styl – RSS S – cechuje 
osoby zwiększające kontakty z  innymi w  sytuacjach stresowych, co pomaga im 
w odwróceniu uwagi od problemu. Najrzadziej wybierano styl RSS D, który stosu-
ją osoby radzące sobie przez niemyślenie i nieprzeżywanie, lecz angażowanie się 
w czynności odwracające uwagę od problemu. 

Rys. 14. Profi l osobowości badanej grupy
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Wyniki kwestionariusza ISCL pozwalają określić nasilenie cechy lęku u bada-
nych osób. Poniższy rysunek ilustruje rozkład wyników kwestionariusza w bada-
nej grupie.

Osoby badane uzyskały wynik nieco powyżej wyników średnich. Pomiędzy ko-
bietami a mężczyznami nie ma istotnej statystycznie różnicy w nasileniu cechy lęku. 
Średni wynik w tej skali świadczy o umiarkowanej skłonności reagowania lękiem, 
o przeciętnej intensywności przeżyć lękowych oraz średniej ich częstotliwości.

9.2. Koszty emocjonalno-behawioralne

W trakcie badań uzyskano materiał dotyczący kosztów procesu zaradczego w po-
staci napięcia, agresywności, zachorowalności i nikotynizmu.

Napięcie rozumiane jako niemiłe, wewnętrznie odczuwane doznanie – stan 
dyskomfortu psychicznego i  fi zycznego (Brzeziński 1995) w  związku z  oddzia-
ływaniem bodźców (stresorów) – było mierzone kwestionariuszem KS. Sformu-
łowanie kwestionariusza zostało poprzedzone wywiadami oraz obserwacjami 

Rys. 15. Wykres wyników CISS w badanej grupie

Rys. 16. Poziom lęku-cechy w badanej grupie
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w naturalnych warunkach pracy pracowników placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. Zebrano najczęściej wymieniane przez pracowników, najbardziej uciążliwe, 
obciążające zjawiska i sytuacje związane z pracą zawodową. Korzystając również 
z literatury przedmiotu (Sęk 2000, Gaś 2001, Maslach 2000, Kawka 1998), wyło-
niono 9 obszarów, które mogą stanowić źródło napięcia i prowadzić do wyczerpa-
nia emocjonalnego (Maslach 2000). Powstało 9 skal opisywanych za pomocą 34 
stwierdzeń. Instrukcja kwestionariusza jest jednocześnie wprowadzeniem w prob-
lematykę całych badań. 

KS był prezentowany badanym jako pierwszy. Kolejność występowania stwier-
dzeń została dobrana losowo, za sposób odpowiedzi wybrano 4-stopniową skalę 
skumulowanych ocen. Wynikiem jest suma przyznawanych punktów w całym KS, 
co stanowi ogólny wynik nasilenia napięcia oraz wyniki w poszczególnych ska-
lach. Nazwy skal: W – wynagrodzenie, Z – współpraca w zespole, S – wsparcie 
społeczne, D – zarządzanie, C – warunki socjalne, Y – wychowankowie, R – re-
forma, T – satysfakcja zawodowa, O – współpraca z władzami. Rzetelność KS oce-
niono, obliczając współczynnik alfa Cronbacha. Uzyskane wskaźniki rzetelności 
przedstawia poniższa tabela.

Wynik ogólny charakteryzuje się zadowalającą zgodnością wewnętrzną. Naj-
niższy wskaźnik zgodności wewnętrznej uzyskano w skali C (warunki socjalne). 

Agresja jest „rozumiana jako zespół przeżyć, postaw i zachowań, których ce-
lem lub skutkiem (zamierzonym lub niezamierzonym) jest wyrządzenie krzywdy 
(bezpośrednio lub pośrednio) innej osobie lub sobie samemu” (Gaś 1980). Syn-
drom agresji był badany kwestionariuszem IPSA, w wyniku którego otrzymano 
ogólny wskaźnik agresji oraz 5 wyników skal, mierzących różne formy zachowań 
związanych z  agresją. S – syndrom samoagresji, U – syndrom agresji ukrytej, 
Z – syndrom agresji skierowanej na zewnątrz, O – skłonność do działań odweto-
wych, K – kontrola zachowań agresywnych.

Nikotynizm, czyli uzależnienie od nikotyny, i  zachorowalność rozumiana 
jako obniżenie odporności, czego rezultatem są częste choroby, wymieniane są 
w literaturze jako koszty psychologiczne i zdrowotne długotrwałego stresu (Bańka 
1996, Terelak 2001, Majewska, Noworol 1995). 

Materiał badawczy uzyskany z  kwestionariuszy badających wskaźnik agre-
sji i  wskaźnik napięcia przedstawiono w  wynikach surowych, natomiast mate-
riał z ankiet dotyczący poziomu nikotynizmu i  zachorowalności przedstawiono 
w skali rangowej 0–3.

Tab. 9. Wskaźniki rzetelności dla poszczególnych skal i dla całego KS

n Skale α Cronbacha Wynik 
ogólny

W Z S D C Y R T O
106 0,85 0,83 0,75 0,58 0,34 0,76 0,74 0,69 0,73 0,90
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Nikotynizm: 0 – nie palę; 1 – okazjonalnie; 2 – do 10 dziennie; 3 – powyżej 20 
dziennie.

Zachorowalność: 0 – nie choruję; 1 – choruję 1 raz na 1/2 roku; 2 – choruję 
1 raz w miesiącu; 3 – choruję kilka razy w miesiącu.

9.3. Analiza zależności pomiędzy długością stażu 
pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
a ponoszonymi przez pracowników kosztami 
emocjonalno-behawioralnymi

W celu zbadania, jak kształtuje się rodzaj i poziom ponoszonych przez pracow-
ników kosztów emocjonalno-behawioralnych w  zależności od ich stażu pracy 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zastosowano analizę wariancji ANOVA 
i test post hoc Newnana-Keulsa. 

Czas pracy w placówkach wszystkich badanych podzielono na pięć przedzia-
łów: od 0 do 2 lat, od 2 do 5 lat, od 5 do 15 lat, od 15 do 25 lat i powyżej 25 lat. 
Następnie poddano analizie nasilenie poszczególnych kosztów ponoszonych przez 
osoby badane.

Poniższe histogramy i wykresy ilustrują nasilenie ponoszonych kosztów psy-
chologicznych i zdrowotnych przez badanych pracowników w zależności od stażu 
pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Analiza poziomu ogólnego wskaźnika nasilenia agresji w zależności od stażu 
pracy w placówce pokazuje, że nie ma istotnych statystycznie różnic między po-
szczególnymi grupami, jednak można zaobserwować pewną tendencję: najwyższy 

Rys. 17. Wielkość wskaźnika nasilenia agresji w badanej grupie w zależności od stażu pracy 
w placówce
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wskaźnik nasilenia agresji (37,3) ujawniła grupa badanych pracujących w placów-
ce w przedziale od 5 do 15 lat. Poniższy wykres ilustruje nasilenie poszczególnych 
zachowań związanych z agresją w zależności od stażu pracy w placówce.

Osoby pracujące w placówce w przedziale od 5 do 15 lat ujawniają najwyższy 
ogólny wskaźnik agresji (37,3), najwyższy wskaźnik agresji skierowanej na zewnątrz 
(14,3), najwyższy wskaźnik samoagresji (5,3), jednocześnie w tej grupie badanych 
wskaźnik kontroli zachowania jest najniższy (15,7). Najwyższy wskaźnik kontroli 
zachowania (20,3) uzyskali badani pracujący w placówce najdłużej, powyżej 25 lat, 
jednocześnie ta grupa badanych uzyskała drugi co do wielkości wskaźnik agresji 
skierowanej na zewnętrz (11,7) i wskaźnik samoagresji (5,0). Grupa osób pracują-
cych od 15 do 25 lat uzyskała drugi co do wielkości ogólny wskaźnik agresji (29,4) 
i  trzeci co do wielkości wskaźnik agresji skierowanej na zewnątrz (11,4). Szary 
cień na wykresie obrazuje minimum i maksimum możliwych wyników, linia czar-
na wyniki średnie. W badanej grupie wszystkie wskaźniki zachowań agresywnych 
znajdują się poniżej średniej, jedynie wskaźnik kontroli zachowań agresywnych 
we wszystkich przedziałach stażu pracy jest wyższy od wartości przeciętnych. 

Poniższy wykres obrazuje poziom nasilenia przeżywanego napięcia w badanej 
grupie w zależności od stażu pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Analiza wyników ogólnego wskaźnika nasilenia napięcia ujawnia brak istot-
nego statystycznie zróżnicowania pomiędzy grupami. Najwyższy wynik (95,3) 
uzyskali badani pracujący w placówce w przedziale od 2 do 5 lat, następnie (91,1) 
badani pracujący w placówce od 15 do 25 lat, najniższy wynik (77,9) uzyskali ba-
dani pracujący najkrócej, czyli mniej niż 2 lata. Poniższy wykres ilustruje, które 

Rys. 18. Dominujące kierunki agresji w zależności od stażu pracy w placówce
S – wskaźnik samoagresji, U – wskaźnik agresji ukrytej, Z – wskaźnik agresji skierowanej na 
zewnątrz, O – działania odwetowe, K – kontrola zachowania
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z sytuacji związanych z pracą w placówce badani z różnym stażem pracy postrze-
gają jako najbardziej dla siebie zagrażające (źródła napięcia). 

Dla grupy badanych pracujących od 2 do 5 lat problemy związane z wycho-
wankami (14,5) są największym źródłem napięcia, również dla tej grupy napię-
cie wynika z braku należytego wynagrodzenia za pracę (12,7), zmiany związane 
z reformą (12,6), brak wsparcia społecznego i zrozumienia dla ich pracy ze strony 
otoczenia (10,3) oraz braku satysfakcji zawodowej (10,2). Badani pracujący od 15 
do 25 lat, podobnie jak poprzednio omawiana grupa przeżywają wzrost napię-
cia spowodowany: obarczeniem problemami wychowawczymi (14,3), brakiem 

Rys. 19. Poziom nasilenia napięcia w zależności od stażu pracy

Rys. 20. Źródła przeżywanego napięcia w zależności od stażu pracy w placówce
W – wynagrodzenie, Z – współpraca w zaspole, S – wsparcie społeczne, D – zarządzanie, C – 
warunki socjalne, Y – problemy wychowawcze stwarzane przez wychowanków, R – reforma, 
T – satysfakcja zawodowa, O – współpraca z władzami
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właściwej gratyfi kacji fi nansowej (11,8), zmianami związanymi z reformą (11,2), 
brakiem satysfakcji zawodowej (10,2) oraz brakiem wsparcia społecznego (10,1). 
Dla badanych pracujących w  placówce najdłużej największym źródłem napię-
cia są problemy sprawiane przez wychowanków (11,5), potem brak współpracy 
w zespole (10,5), które jest największym źródłem napięcia w porównaniu z inny-
mi grupami. Problemy związane z wychowankami stanowią źródło napięcia dla 
wszystkich grup badanych, zwłaszcza dla grupy pracującej od 5 do 15 lat (12,3) 
i dla grupy pracującej najkrócej (11,5). Zaznaczony szary obszar pokazuje możli-
we do uzyskania najwyższe i najniższe wyniki. Czarna linia jest średnią możliwych 
do uzyskania wyników. Wyniki powyżej średniej uzyskali pracownicy pracujący 
dłużej niż 2 lata, a krócej niż 5, i dłużej niż 15, a krócej niż 25 lat.

Rysunek nr 21 przedstawia poziom nikotynizmu w badanej grupie. Najwięcej 
papierosów wypalają osoby najdłużej pracujące w placówce, najmniej osoby pra-
cujące w przedziale od 5 do 15 lat. Pomiędzy tymi grupami jest różnica istotna 
statystycznie, przy poziomie istotności p=0,006.

Rysunek nr 22 ilustruje rozkład zachorowalności w grupie badanych. Najczęściej 
chorują najstarsi stażem pracownicy, w drugiej kolejności osoby pracujące dłużej 
niż 2 lata. Najmniej chorują osoby pracujące najkrócej – poniżej dwóch lat.

Analiza jakościowa pytań ankiet dotyczących chorób pokazuje, że najczęściej 
zgłaszaną dolegliwością są migreny (14 osób), w  następnej kolejności choroby 
kręgosłupa (7 osób), choroby kardiologiczne (6 osób), astma (4 osoby), choroba 
wrzodowa (4 osoby), choroby reumatyczne (3 osoby), choroby skóry (2 osoby), 
depresje (2 osoby), nadciśnienie (2 osoby). Jeden raz wymieniono choroby ko-

Rys. 21. Poziom nikotynizmu w badanej grupie w zależności od stażu pracy w placówce
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biece, bóle w klatce piersiowej, choroby gardła i zatok. W 11 przypadkach badane 
osoby wymieniały więcej niż jedno schorzenie. 

Poniższy rysunek ilustruje punktację wszystkich kosztów w całej grupie bada-
nej z podziałem na przedziały długości pracy w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych.

W każdej z grup badanych dominuje inny rodzaj kosztów. W grupie osób pra-
cujących do 2 lat koszty ponoszone przez pracowników są najmniejsze. W grupie 

Rys. 22. Częstość zachorowań w badanej grupie w zależności od stażu pracy w placówce

Rys. 23. Zestawienie wszystkich kosztów w badanej grupie
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pracującej od 2 do 5 lat najwięcej jest sytuacji związanych z pracą spostrzeganych 
jako zagrażające (najwyższy poziom napięcia). Grupa pracująca od 5 do 15 lat ma 
najwyższy poziom ogólnego współczynnika agresji i najniższy poziom kontroli 
zachowań agresywnych, w  tej grupie jest też najniższy stopień uzależnienia od 
nikotyny. Grupa pracująca od 15 do 25 lat uzyskała drugi co do wielkości ogólny 
wskaźnik agresji oraz ogólny wskaźnik napięcia. Grupa pracowników najdłużej 
pracująca najczęściej choruje i  jest najbardziej uzależniona od nikotyny. Grupa 
pracująca w przedziale od 2 do 5 lat uzyskała drugi co do wielkości wynik w za-
kresie uzależnienia od nikotyny i częstotliwości zachorowań. Grupa pracująca od 
15 do 25 lat uzyskała drugi co do wielkości ogólny wskaźnik agresji i napięcia. 
W  badanej grupie wyniki dotyczące wskaźników agresji były poniżej przecięt-
nej, z wyjątkiem wskaźnika kontroli zachowań agresywnych, który we wszystkich 
grupach, niezależnie od długości stażu pracy, był powyżej wartości przeciętnych. 
Wyniki pomiaru wskaźników napięcia sygnalizują podwyższony poziom napię-
cia ogólnego (powyżej przeciętnej) u wszystkich badanych, niezależnie od sta-
żu pracy. Poziom zachorowalności w badanej grupie był niższy od średniej, tak 
jak poziom nikotynizmu, z wyjątkiem grupy najstarszej stażem (wynik powyżej 
przeciętnych wyników).

9.4. Analiza zależności pomiędzy cechami 
podmiotowymi a kosztami 
emocjonalno-behawioralnymi ponoszonymi 
przez pracowników

W celu zbadania współzależności pomiędzy płcią, wiekiem, stażem pracy, cechami 
temperamentu, cechami i wymiarami osobowości a kosztami emocjonalno-beha-
wioralnymi ponoszonymi przez pracowników zastosowano korelację kanoniczną 
i regresję wielokrotną krokową (Ferguson 1999).

Korelacja kanoniczna to procedura wielowymiarowa, polegająca na szacowa-
niu związku pomiędzy zmiennymi zawierającymi się w dwóch rozłącznych zbio-
rach, traktowanych jak zmienne złożone. Współzależność pomiędzy zmiennymi 
ze zbioru pierwszego a zmiennymi ze zbioru drugiego określa współczynnik ko-
relacji kanonicznej R testowany statystyką Chi2. Jeżeli współczynnik korelacji ka-
nonicznej jest wysoki i statystycznie znamienny, można mówić o istotnym związ-
ku pomiędzy dwoma zbiorami zmiennych. Dodatkowo w obrębie analizowanych 
zbiorów, traktowanych jak zmienna złożona, w trakcie analizy obliczono ładun-
ki szeregujące zmienne proste pod względem wpływu (od największego do naj-
mniejszego), jaki mają na zbiór sąsiedni. Poniższa tabela przedstawia zestawienie 
zmiennych poddanych analizie korelacji kanonicznej.
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Współczynnik korelacji kanonicznej dla modelu wynosi R=0,835, Chi²=459,47 
p<0,001. Ogólnie R-kanoniczne jest wysokie oraz istotne statystycznie, zatem ist-
nieje współzależność pomiędzy zmiennymi ze zbioru pierwszego a zmiennymi ze 
zbioru drugiego.

Poniższa tabela przedstawia zmienne w kolejności nasilenia ładunku określa-
jącego wkład danej zmiennej we współzależność. W tabeli zamieszczono po dzie-
sięć zmiennych, mających najwyższe ładunki.

Największy wpływ na zbiór zmiennych określających koszty ma cecha tempera-
mentu: złość. W następnej kolejności: cecha osobowości ugodowość, lęk–cecha, cecha 
osobowości ekstrawersja, potem otwartość i neurotyzm. Czterema kolejnymi zmien-
nymi ze zbioru zmiennych podmiotowych są cecha temperamentu: towarzyskość, 
wiek badanych, cecha temperamentu aktywność i cecha osobowości: sumienność.

W obrębie zbioru zmiennych określających koszty wyróżniono od najwięk-
szego do najmniejszego nasilenia ponoszonych kosztów: ogólny wskaźnik agresji, 
następnie wskaźnik kontroli agresji, ogólny poziom napięcia, napięcie związane 
z problemami z wychowankami, wskaźnik agresji ukrytej, poziom napięcia zwią-

Tab. 10. Zestawienie dwóch zmiennych złożonych

Zbiór zmiennych podmiotowych Zbiór zmiennych określających koszty
Płeć Agresja suma
Wiek Samoagresja S
Całkowity staż pracy Agresja ukryta U
Staż pracy w placówce Agresja zewnętrzna Z
Temperament niezadowolenie N Agresja odwet O
Temperament strach S Agresja kontrola K
Temperament złość Z Napięcie suma KS
Temperament aktywność A KS wynagrodzenie W
Temperament towarzyskość T KS współpraca w zespole Z
Osobowość ugodowość U KS wsparcie społeczne S
Osobowość sumienność S KS zarządzanie D
Osobowość otwartość O KS wychowankowie Y
Osobowość ekstrawersja E KS reforma R
Osobowość neurotyzm N KS satysfakcja zawodowa T
RSS zadanie Z KS współpraca z władzami O
RSS emocje E Nikotynizm
RSS czynności zastępcze D Zachorowalność
RSS kontakty społeczne S
Lęk–cecha
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zanego z brakiem satysfakcji zawodowej, wskaźnik agresji zewnętrznej, wskaźnik 
agresji odwetowej, napięcie związane z reformą oraz napięcie związane ze sposo-
bem zarządzania.

W celu dokładnej analizy współzależności zastosowano regresję wielokrotną 
krokową. Badanie współzależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi a koszta-
mi emocjonalno-behawioralnymi przeprowadzono w  przedstawionych poniżej 
aspektach, biorąc pod uwagę wskaźniki ogólne napięcia i agresji oraz wskaźniki 
poszczególnych wymiarów. Wyniki tej części badań – zależności pomiędzy po-
szczególnymi cechami podmiotowymi a  poszczególnymi kosztami – zostaną 
przedstawione grafi cznie.

Analiza zależności pomiędzy cechami temperamentu a kosztami 
emocjonalno-behawioralnymi
Badanie relacji pomiędzy cechami temperamentu: niezadowolenie, złość, towa-
rzyskość, strach, a wskaźnikami agresji ilustruje poniższy rysunek.

Wyniki badań wskazują na istotną statystycznie p<0,001 zależność pomiędzy 
wybranymi cechami temperamentu a  wskaźnikami agresji. Występowanie wy-
sokiego ogólnego wskaźnika agresji związane jest z dużą wrażliwością na bodź-
ce wywołujące niezadowolenie (β=0,264) i ze skłonnością do reagowania złością 
(β=0,402). Wysoki wskaźnik samoagresji jest zależny od tendencji do reagowania 
strachem (β=0,330). Wysoki wskaźnik agresji ukrytej wiąże się ze skłonnością 
do reagowania złością (β=0,417). Występowanie agresji skierowanej na zewnątrz 
skorelowane jest z  dużą wrażliwością na bodźce wywołujące niezadowolenie 
(β=0,320), ze skłonnością do reagowania złością (β=0,324) oraz z tendencją do po-
szukiwania innych ludzi i przebywania w ich towarzystwie (β=0,202). Zachowania 
odwetowe występują u osób ze skłonnością do reagowania złością (β=0,264), a im 
większa ta skłonność, tym mniejsza kontrola zachowań agresywnych (β= –0,56).

Tab. 11. Nasilenie ładunku określającego wkład danej zmiennej we współzależność

Zbiór zmiennych podmiotowych Zbiór zmiennych określający koszty
Temperament Z 0,708542 Agresja suma 0,866927
Osobowość U 0,460803 Agresja K 0,762348
Lęk–cecha 0,323221 KS suma 0,711163
Osobowość E 0,313122 KS Y 0,539420
Osobowość O 0,201048 Agresja U 0,517496
Osobowość N 0,150566 KS T 0,516318
Temperament T 0,140797 Agresja Z 0,287575
Wiek 0,127078 Agresja O 0,286219
Temperament A 0,113850 KS R 0,269891
Osobowość S 0,092617 KS D 0,194014
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Poniższe rysunki obrazują zależność pomiędzy cechami temperamentu: niezado-
wolenie, złość, towarzyskość i strach a rodzajem źródeł i nasileniem poziomu napięcia.

Rys. 24. Zależność pomiędzy cechami temperamentu a poziomem wskaźników agresji

Rys. 25. Zależność pomiędzy cechami temperamentu a nasileniem napięcia
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Osoby przeżywające sytuacje w pracy jako zagrażające dla siebie (wysoki po-
ziom napięcia ogólnego) charakteryzują się wysoką towarzyskością (β = 0,367) 
i skłonnością do reagowania strachem (β=0,233). Zależność ta jest istotna staty-
stycznie na poziomie p<0,001. Wysoki poziom napięcia związany z niskim wy-
nagrodzeniem koreluje z cechą towarzyskości (β=0,314) przy poziomie istotności 
p<0,036. Wysoki poziom napięcia wynikającego z niskiej integracji zespołu wiąże 
się ze skłonnością do reagowania strachem (β=0,247) i złością (β=0,236) oraz ten-
dencją do poszukiwania innych ludzi i przebywania w ich towarzystwie (β=0,175), 
ale z małą skłonnością do reagowania niezadowoleniem (β=–0,26) przy korelacji 
na poziomie istotności p<0,05. 

Wysoki poziom napięcia związany z problemami wychowawczymi z podopiecz-
nymi koreluje z wysoką aktywnością (β=0,199), tendencją do reagowania niezado-
woleniem (β=0,254), strachem (β=0,341) oraz z tendencją do unikania samotności 
ale z małą skłonnością do reagowania złością (β=–0,26). Poziom istotności p<0,001. 
Badani przeżywający napięcie w związku z niskim poczuciem satysfakcji zawodowej 
mają skłonność do reagowania strachem (β=0,395) i unikania samotności (β=0,254) 
ale nie przejawiają tendencji do reagowania złością (β=–0,28) na poziomie istot-
ności p<0,001. Wysoki stopień napięcia związany z brakiem wsparcia społeczne-
go koreluje ze skłonnością do niezadowolenia (β=0,354), aktywnością (β=0,224) 
i towarzyskością (β=0,184) na poziomie istotności p<0,05. Badani przeżywający 
duże napięcie w związku z brakiem zrozumienia władz mają skłonność do poszu-
kiwania towarzystwa innych ludzi (β=0,263) na poziomie istotności p<0,044. 

Rys. 26. Zależność pomiędzy cechami temperamentu a nasileniem napięcia
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Predyktorem napięcia jest cecha temperamentu: towarzyskość i skłonność do 
reagowania strachem. Cecha temperamentu: złość zmniejsza skłonność do napię-
cia związanego bezpośrednio z pracą (wychowankowie, satysfakcja), ale zwiększa 
napięcie łączące się z brakiem wsparcia ze strony zespołu. Cecha temperamentu: 
niezadowolenie jest predyktorem napięcia związanego z  trudnościami wycho-
wawczymi, ale ochrania przed napięciem wynikającym z braku oparcia w zespo-
le. Aktywność jest predyktorem przeżywania napięcia w związku z problemami 
z wychowankami i brakiem wsparcia społecznego.

Relację pomiędzy cechami temperamentu strach i aktywność a wskaźnikami 
zachorowalności ilustruje poniższy rysunek.

Skłonność do reagowania strachem (β=0,268) i aktywność (β=0,171) są pre-
dyktorami zmniejszonej odporności i – co się z tym wiąże – zwiększonej zachoro-
walności. Poziom istotności wynosi p<0,009.

Analiza zależności pomiędzy wymiarami osobowości 
a kosztami emocjonalno-behawioralnymi
Relacje pomiędzy wymiarami osobowości: neurotyzm, ugodowość, otwartość, su-
mienność, ekstrawersja wskaźnikami agresywności ilustrują poniższe rysunki.

Wyniki badań wskazują na istotną statystycznie p<0,001 zależność pomię-
dzy wybranymi wymiarami osobowości a  wskaźnikami agresji. Wymiar osobo-
wości: ugodowość jest predyktorem kontroli zachowań agresywnych (β=0,308), 
jednocześnie koreluje ujemnie z ogólnym wskaźnikiem agresji (β=–0,28), wystę-
powaniem zachowań odwetowych (β=–0,30), agresją ukrytą (β=–0,26) i agresją 
zewnętrzną (β=–0,22). Badani uzyskujący wysoki wynik w wymiarze osobowości 
– ekstrawersja mają wysoki wskaźnik agresji ogólnej (β=0,332), skłonność do za-

Rys. 27. Zależność pomiędzy cechami temperamentu aktywność i strach a zachorowalnością
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chowań odwetowych (β=0,369), agresji zewnętrznej (β=0,262), ukrytej (β=0,262) 
i samoagresji (β=0,217) oraz trudność z kontrolą zachowań agresywnych (β=–0,29). 
Neurotyzm koreluje dodatnio z samoagresją (β=0,642), agresją ogólną (β=0,495), 
agresją zewnętrzną (β=0,433), ukrytą (β=0,364), ponadto obniża kontrolę zacho-
wań agresywnych (β=–0,27). Natomiast sumienność podwyższa kontrolę zachowań 
agresywnych (β = 0,170) i koreluje ujemnie z agresją zewnętrzną (β=–0,17). Wymiar 
osobowości: otwartość obniża skłonność do zachowań odwetowych (β=–0,28), ale 
koreluje dodatnio z  agresją ukrytą (β=0,18). Wymiary osobowości: ugodowość 
i  sumienność są predyktorami kontroli zachowań agresywnych, jednocześnie 

Rys. 28 i 29. Zależność pomiędzy wymiarami osobowości a wybranymi wskaźnikami agresji
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zmniejszają skłonność do zachowań agresywnych, natomiast neurotyzm i ekstra-
wersja zwiększają skłonność, zmniejszając kontrolę zachowań agresywnych. Wy-
miar osobowości: otwartość wprawdzie zmniejsza skłonność do agresji zewnętrz-
nej, ale zwiększa skłonność do agresji ukrytej.

Relacje pomiędzy wymiarami osobowości: neurotyzm, ekstrawersja, otwartość 
a nikotynizmem i zachorowalnością ilustruje poniższy rysunek.

Zarówno zwiększona zachorowalność, jak i nikotynizm, są związane z wymiarami 
osobowości ekstrawersja i neurotyzm. Ekstrawersja jest predyktorem zachorowalności 
(β=0,226) i nikotynizmu (β=0,190), natomiast neurotyzm jest predyktorem zachoro-
walności (β=0,188). Wymiar otwartość obniża ryzyko wystąpienia uzależnienia od ni-
kotyny (β=–0,26). Zależności są istotne statystycznie na poziomie istotności p<0,005.

Relacje pomiędzy wymiarami osobowości: neurotyzm, ugodowość, otwartość 
a wskaźnikami poziomu napięcia ilustruje poniższy rysunek.

Osoby przeżywające sytuacje w pracy jako zagrażające dla siebie (wysoki poziom 
napięcia ogólnego) charakteryzują się skłonnością do ugodowości (β=0,291) i neu-
rotycznością (β=0,290). Podobnie wysoki poziom napięcia związany z problemami 
z wychowankami koreluje z ugodowością (β=0,410) i neurotycznością (β=0,384). Za-
leżności te są istotne statystycznie na poziomie istotności p<0,001. Wysoki poziom 
napięcia wynikającego z niskiego wsparcia społecznego wiąże się ze skłonnością do 
neurotyczności (β=0,299) i ugodowości (β=0,200). Napięcie wynikające z braku sa-
tysfakcji zawodowej również wiąże się z cechą ugodowości (β=0,439) i neurotyzmem 
(β=0,225). Napięcie związane z wprowadzaną reformą związane jest – obok skłonności 
do neurotyzmu (β=0,238) i ugodowości (β=0,207) – z wymiarem otwartość (β=0,194). 
Korelacje na poziomie istotności p<0,007. Najsilniejszymi predyktorami występowa-
nia napięcia są ugodowość i neurotyzm, w następnej kolejności otwartość.

Rys. 30. Zależność pomiędzy wymiarami osobowości a zachorowalnością i nikotynizmem
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Analiza zależności pomiędzy wymiarami osobowości: 
lęk–cecha i styl RSS a kosztami emocjonalno-behawioralnymi
Badanie zależności pomiędzy dyspozycją osobowości: lękliwością a wskaźnikami 
poziomu napięcia obrazuje poniższy rysunek.

Rys. 31. Zależność pomiędzy wymiarami osobowości a wskaźnikami poziomu napięcia

Rys. 32. Zależność pomiędzy lękliwością a wskaźnikami poziomu napięcia
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Lękliwość jest najsilniejszym predyktorem napięcia związanego z  proble-
mami z wychowankami (β=0,432) i w następnej kolejności z: brakiem satysfak-
cji zawodowej (β=0,303), ogólną skłonnością do napięcia (β=0,297), napięciem 
związanym z wprowadzaną reformą (β=0,239) i brakiem wsparcia społecznego 
(β=0,238). Zależności są istotne statystycznie (z wyjątkiem ostatniej p<0,014) na 
poziomie istotności p<0,001.

Zależności pomiędzy dyspozycją osobowości: lękliwością a wskaźnikami agre-
sji obrazuje poniższy rysunek.

Lękliwość jest najsilniejszym predyktorem samoagresji (β=0,504), ogólnej 
skłonności do zachowań agresywnych (β=0,438), w następnej kolejności skłonno-
ści do agresji ukrytej (β=0,356) i agresji zewnętrznej (β=0,341). Natomiast kontro-
la zachowań agresywnych jest związana z niską lękliwością (β=–0,31).

Zależności są istotne statystycznie na poziomie istotności p < 0,001.
Rysunek 34 ilustruje zależność pomiędzy stylami RSS a napięciem związanym 

z wprowadzaną reformą.
Wzrost napięcia związanego z wprowadzaną reformą najczęściej pojawia się 

u osób charakteryzujących się stylem skoncentrowanym na unikaniu przez od-
wracanie uwagi (β=0,235), a  w  następnej kolejności u  osób charakteryzujących 
się stylem skoncentrowanym na zadaniu (β=0,175). Styl skoncentrowany na uni-
kaniu przez poszukiwanie kontaktów towarzyskich zmniejsza napięcie związane 
z wprowadzaną reformą (β=–0,22). Zależności są istotne statystycznie na pozio-
mie istotności p<0,05.

Rysunek 35 ilustruje zależność pomiędzy stylem RSS nastawionym na emocje 
a poziomem i źródłami napięcia oraz zachorowalnością.

Rys. 33. Zależność pomiędzy lękliwością a wskaźnikami agresji
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Styl skoncentrowany na emocjach jest najsilniejszym predyktorem napię-
cia związanego z  problemami z  wychowankami (β=0,329) i  napięcia związa-
nego z  brakiem satysfakcji zawodowej (β=0,296), w  następnej kolejności jest 

Rys. 34. Zależność pomiędzy stylami RSS a napięciem R

Rys. 35. Zależność pomiędzy stylem RSS E a napięciem i zachorowalnością
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predyktorem zachorowalności (β=0,272), ogólnego napięcia (β=0,245) oraz 
napięcia wynikającego z  braku wsparcia w  zespole (β=0,237) i  braku wsparcia 
społecznego(β=0,205). Zależności są istotne statystycznie na poziomie istotności 
od p<0,009 do p<0,05.

Poniższy rysunek ilustruje zależność pomiędzy stylem RSS skoncentrowanym 

na emocjach i RSS skoncentrowanym na zadaniu a wskaźnikami agresji.
Osoby charakteryzujące się stylem skoncentrowanym na zadaniu (β=–0,16) 

mają mniejszą skłonność do samoagresji. Styl skoncentrowany na emocjach 
jest najsilniejszym predyktorem ogólnej skłonności do zachowań agresyw-
nych (β=0,489), samoagresji (β=0,488), agresji zewnętrznej (β=0,429) i  ukrytej 
(β=0,324). Ponadto styl skoncentrowany na emocjach obniża umiejętność kontro-
lowania zachowań agresywnych (β=–0,43). Zależności są istotne statystycznie na 
poziomie istotności p<0,001.

Wyniki tej części badań wskazują, że na podstawie cech temperamentu, wy-
miarów osobowości i  innych względnie stałych dyspozycji osobowości można 
przewidzieć rodzaj kosztów emocjonalno-behawioralnych, ponoszonych przez 
pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Rys. 36. Zależność pomiędzy stylami RSS a wskaźnikami agresji



Rozdział 10

Interpretacja wyników badań

10.1. Synteza

Celem przeprowadzonych badań była diagnoza specyfi ki pracy w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych oraz psychologicznego funkcjonowania pracowni-
ków pedagogicznych tych placówek. Przebadano 106 pracowników pedagogicz-
nych, głównie wychowawców, pedagogów i  psychologów. Badania odbyły się 
w okresie reformowania systemu edukacji, pomocy społecznej i administracji. 
Reforma administracji terytorialnej powodowała nałożenie na powiaty i gminy 
całkowicie nowych zadań, związanych m.in. z  prowadzeniem placówek opie-
kuńczo-wychowawczych. Kondycja gospodarki była przyczyną oszczędnoś-
ciowej polityki państwa w stosunku do wszystkich jednostek budżetowych, co 
spowodowało niedoinwestowanie omawianych instytucji. W  wyniku zmiany 
podległości resortowej badani należeli do grupy zawodowej zagrożonej utratą 
przywilejów przynależnych osobom objętym Kartą Nauczyciela. W placówkach 
wprowadzano zmiany podążające za głównymi kierunkami reform systemu 
opiekuńczego. Był to moment formułowania nowych założeń dotyczących za-
rządzania i  pracy merytorycznej. Jednocześnie był to czas kryzysu gospodar-
czego wiążącego się ze wzrostem bezrobocia, dlatego zagrożenie utratą pracy 
u badanych było realne. Ponadto na podstawie literatury przedmiotu założono, 
że ciągły kontakt z młodzieżą kierowaną do placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych łączy się z pracą w wyjątkowo trudnych warunkach. Z powyższego omó-
wienia wynika, że praca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebiega 
w sytuacji ciągłego zmagania się ze stresem. 

Procesy radzenia sobie ze stresem powodują konsekwencje w postaci pojawie-
nia się u pracowników różnego rodzaju kosztów. Na podstawie prezentowanych 
koncepcji i wyników badań nad procesem stresu oraz procesami zaradczymi, któ-
re podkreślają znaczenie i wpływ czynników podmiotowych na przebieg i skutki 
tych procesów, postanowiono zbadać zależności pomiędzy cechami temperamen-
tu i wybranymi wymiarami osobowości a nasileniem kosztów ponoszonych przez 
pracowników. 
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Diagnoza jakościowa i  ilościowa kultury organizacyjnej placówek pozwoliła 
odpowiedzieć na postawione pytania badawcze dotyczące specyfi ki pracy w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych, zmian w  związku z  wprowadzaną refor-
mą, typów kultury oraz siły tej kultury w badanych organizacjach.

10.2. Diagnoza kultury organizacyjnej 
badanych placówek 

Diagnoza jakościowa kultury organizacyjnej badanych placówek
Na podstawie jakościowej diagnozy kultury organizacyjnej, przedstawionej w re-
lacji z badań terenowych, sformułowano wnioski dotyczące specyfi ki pracy w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zmian wniesionych przez reformę do 
codziennego funkcjonowania pracowników i dyrektorów.

Pracownik pedagogiczny w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest obciążo-
ny stresem z powodu ciągłego zagrożenia fi zycznego i psychicznego. Obciążenia 
wynikają z bliskiego i ciągłego kontaktu z cierpiącymi, dotkniętymi zaburzenia-
mi podopiecznymi oraz ich dysfunkcyjnymi rodzinami. Rola wychowawcy jest 
wieloznaczna i wielokrotnie sprzeczna wewnętrznie (por. Kwieciński 2000). Wie-
loznaczność roli wynika z różnorodności wypełnianych zadań: pielęgnacyjnych, 
opiekuńczych, terapeutycznych, nadzorujących, wychowawczych. Jej sprzeczność 
polega na konieczności bycia jednocześnie rozumiejącym, przyzwalającym tera-
peutą i  osobą oceniającą, egzekwującą, ograniczającą wolność. Podstawowymi 
narzędziami pracy są osobowość wychowawcy oraz jego umiejętności interper-
sonalne (por. Sęk 2000). Stosowane systemy kar i nagród w badanych placówkach 
charakteryzują się niską skutecznością. Może to powodować u pracowników bez-
radność i bezsilność oraz ograniczać ich skuteczność. Pracownicy pedagogiczni 
placówek są osamotnieni w swoich działaniach z powodu niewielkiej, poza ma-
łymi wyjątkami, współpracy z instytucjami systemu zajmującego się dziećmi i ro-
dzinami; braku zrozumienia specyfi ki ich pracy u władz oraz niechęci środowisk 
lokalnych. W placówkach nie funkcjonują planowe i systematyczne działania pro-
fi laktyczne, merytoryczne oraz integrujące zespoły. Integrację zespołów utrudnia 
rotacja pracowników. Objawem przeciążenia u  pracowników są częste choroby 
i urlopy dla poratowania zdrowia. W placówkach nie ma skutecznych systemów 
motywacyjnych, a niepewność zatrudnienia u pracowników może zmniejszać ich 
zaangażowanie w pracę (por. Marek, Fąfrowicz 1999). 

Z wywiadów wynika, że dyrektorzy nie prowadzą celowej i planowej poli-
tyki kadrowej, rozumianej jako działalność, zmierzającej do określenia i stosowa-
nia odpowiedniego doboru pracowników, ich dokształcania i doskonalenia (por. 
Pająk 1996). W  większości przypadków dyrektorzy działają w  sytuacji ciągłego 



117Interpretacja wyników badań

niedoinwestowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i niezrozumienia ich 
potrzeb oraz specyfi ki ich funkcjonowania ze strony organów prowadzących. Dy-
rektor, wypełniając swoje zadania, musi pogodzić oczekiwania władz z możliwoś-
ciami pracowników i  potrzebami wychowanków, co nie jest zadaniem łatwym, 
a często staje się wręcz niewykonalne. Wprowadzane reformy nie były poprzedzo-
ne działaniami informacyjnymi przygotowującymi do zmian, dlatego pracownicy 
nie mają poczucia własności zmian (por. Dalin, Rolff , Kleekamp 1997). Dodatko-
wym utrudnieniem dla dyrektorów jest wprowadzanie standardów europejskich 
dotyczących warunków pobytowych, co wiąże się z koniecznością wygospodaro-
wania pieniędzy na modernizację budynków. 

Na podstawie poczynionych obserwacji można stwierdzić, że prawie wszyst-
kie budynki wymagają remontów i  przystosowania ich do obowiązujących 
standardów oraz kierunków zmian w  systemie opieki zastępczej. Zmiany do-
tyczą zmniejszenia liczebności wychowanków w placówkach i przystosowania 
pomieszczeń do usamodzielniania a  także do zwiększania odpowiedzialności 
wychowanków za siebie. Izolacja wychowanków, ograniczenia swobodnego po-
ruszania się oraz zagadnienie integracji młodzieży ze środowiskiem lokalnym 
są problemami wykraczającymi poza ramy niniejszej pracy; wymagają jednak 
diagnozy i korekty, ponieważ dotychczasowe rozwiązania nie są skuteczne i sa-
tysfakcjonujące. Również problemy „drugiego życia” w placówkach oraz prze-
mocy jawnej i ukrytej (por. Kwieciński 1995) są zagadnieniami wymagającymi 
zgłębienia i pracy nad nimi. 

Wywiady i obserwacja pozwoliły na zasygnalizowanie ważności powyższych 
kwestii i  pokazały, że usytuowanie placówek oraz rozwiązania architektoniczne 
mogą mieć wpływ na realizację kierunków reformy zmierzającej do integracji 
oraz usamodzielniania wychowanków. Kolejnym wnioskiem dotyczącym sku-
teczności wprowadzania reformy jest konieczność podejmowania działań zmie-
rzających do integracji zarówno ze strony pracowników placówek jak i władz lo-
kalnych. Skuteczność reformy jest uzależniona od zaangażowania emocjonalnego 
pracowników oraz ich wewnętrznego przekonania o celowości zmian (por. Dalin, 
Rolff , Kleekamp 1997). Pożądane postawy i przekonania pracowników warunkuje 
wprowadzenie przez organy administracyjne programów informacyjnych i szko-
leniowych oraz wspólnie wypracowywanie rozwiązań, w których uczestniczyliby 
urzędnicy oraz pracownicy placówek (por. Pająk 1996).

Efektywność wprowadzanych zmian, zgodnie z koncepcją G. Hofstede (2000), 
zależy również od postawienia prawidłowej diagnozy kultury danej organizacji, 
a podczas samego procesu zmian konieczne jest ciągłe monitorowanie go i wno-
szenie poprawek. Aby nie dopuścić do zagrożeń związanych z zarządzaniem, czyli 
przerostu standaryzacji i  formalizacji, autonomizacji oraz biurokratyzacji, przed 
którymi przestrzega J. Pająk (1996), wskazane jest, by urzędnicy poznawali specy-
fi kę pracy pracowników pedagogicznych i codziennych problemów, jakie stwarza-
ją wychowankowie.
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Profi le kultury organizacyjnej badanych placówek
Analiza wyników ilościowych, uzyskanych z  kwestionariuszy do badania kul-
tury organizacyjnej placówek, dostarcza danych na temat stylów kierowania 
w placówkach, stopnia integracji zespołów, uznawanego obrazu pracownika oraz 
postawy wobec wychowanków i ich rodzin. W trzech spośród sześciu badanych 
placówek pracownicy określili styl kierowania jako zorientowany na pracowni-
ka, czyli dyrektorzy w  tych placówkach przed podjęciem decyzji konsultują się 
z podwładnymi, doceniają ich doświadczenie i potrafi ą dobrze reprezentować ich 
interesy wobec zwierzchników. We wszystkich trzech placówkach, gdzie określo-
no styl kierowania jako zorientowany na pracowników, dyrektorami są wielolet-
ni pracownicy lub są to dyrektorzy sprawujący swoje funkcje wiele lat. W trzech 
pozostałych pracownicy określili styl kierowania jako zorientowany na zadanie, 
dyrektorzy sami podejmują decyzje, oczekują wykonania zadania bez względu na 
okoliczności i  skrupulatnie przestrzegają decyzji zwierzchników. W placówkach 
tych dyrektorzy sprawują swoje funkcje od niedawna. W wymiarze opisującym 
obraz pracownika we wszystkich placówkach obowiązuje kreatywne nastawie-
nie do pracy. Pracownicy traktują swoją rolę jako posłannictwo, są zaangażowani 
w wykonywanie zadań i wciąż rozwijają się zawodowo. We wszystkich placówkach 
obowiązuje permisywna postawa wobec wychowanków i  ich rodzin, polegająca 
na empatii, oferowaniu wsparcia i  pomocy. Postawa taka wyklucza stosowanie 
kar cielesnych. Wymienione trzy wymiary charakteryzują stosunek badanych do 
ich roli, który jawi się jako idealistyczny, stawiający wychowawcom duże wyma-
gania. Takie idealistyczne podejście do pełnionej roli może być jedną z przyczyn 
wypalenia zawodowego (Sęk 2000). W trzech placówkach, w których są nowi dy-
rektorzy, określenie ich stylu kierowania jako zorientowanego na zadanie może 
być przejawem dystansowania się zespołu lub braku zaufania dyrektorów do nie-
znanego zespołu. Stopień integracji zespołów opisuje wymiar silny zespół vs silna 
jednostka. Cztery z sześciu zespołów określiły się jako współdziałające, rozwija-
jące więzi między pracownikami; jasno i otwarcie się komunikujące; silnie zinte-
growane. W dwóch pozostałych placówkach integrację określono jako słabą. Nie 
odkryto innych prawidłowości w obrębie tych dwóch placówek, wymagałoby to 
dodatkowych badań. W  dwóch z  diagnozowanych placówek profi le KO można 
określić jako kulturę celów, w pozostałych występuje kultura mieszana. W świetle 
przedstawionych koncepcji kultura celów jest bardziej pożądana w organizacjach, 
jakimi są placówki opiekuńczo-wychowawcze. Są to organizacje, gdzie oczekuje 
się od pracownika samodzielności, plastyczności, kreatywności, odpowiedzialno-
ści, a sama praca daje wychowawcy duży obszar wolności (por. Sekułowicz 2003). 
Jednocześnie pracownik napotyka nieprzewidywalną różnorodność zadań, a bez 
wsparcia w zespole oraz dobrej współpracy i zaufania w relacji pracownicy–dy-
rektor trudno oczekiwać skuteczności poszczególnych wychowawców. Również 
postawa wobec wychowanków, nacechowana nadzieją na możliwość ich socjaliza-
cji, daje większe szanse na efektywność wychowawczą pracowników.
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Siła kultury organizacyjnej badanych placówek
Analiza wyników ilościowych z kwestionariuszy pozwoliła odpowiedzieć na py-
tanie dotyczące siły kultury organizacyjnej w badanych placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych. Zgodnie z tym, co twierdzi G. Hofstede (2000), trudno znaleźć 
w literaturze przedmiotu jasne określenie, na czym polega silna kultura organiza-
cyjna. Na potrzeby niniejszych rozważań przyjęto tezę wspomnianego badacza, iż 
silna kultura to kultura jednorodna, czyli taka, w której wszyscy badani pracownicy 
odpowiadają prawie tak samo na te same pytania diagnozujące KO. Opierając się 
na koncepcji traumy kulturowej P. Sztompki (2002), zgodnie z którą wyznacznika-
mi kultury są jej zinternalizowanie, otwartość na inność, jednorodność i spójność, 
można przyjąć, że jednorodna jest kultura silnie uwewnętrzniona przez uczest-
ników organizacji. Stopień uwewnętrznienia wartości, postaw, wzorów zachowań 
jest związany ze stopniem identyfi kacji pracowników z organizacją. Pracownicy, 
którzy identyfi kują się ze swoją organizacją, uznają jej cele za wspólne (por. Koste-
ra 1998). Uzyskane wyniki badań pozwalają na określenie stopnia jednorodności 
kultury organizacyjnej w  badanych placówkach. Pod względem współczynnika 
jednorodności dla całego kwestionariusza, trzy z  badanych placówek uzyskały 
wynik świadczący o  znacznej zmienności odpowiedzi, a  trzy o  jednorodności. 
Znaczna zmienność odpowiedzi występuje w placówkach z niejednorodną kulturą 
organizacyjną, natomiast zgodność odpowiedzi charakteryzuje placówki o jedno-
rodnej kulturze organizacyjnej. Pracownicy w placówkach uznanych za jednorod-
ne z powodu zmiany dyrektorów mogli mieć okazję do zredefi niowania poglądów 
i postaw wobec pracy. Zmiana dyrektorów wiążąca się z modyfi kacją warunków 
pracy pociągnęła za sobą zmianę myślenia na temat pracy (Niesyty 1999). W pla-
cówkach niejednorodnych pracownicy prawdopodobnie nie mieli sposobności do 
zrewidowania i określenia na nowo swoich postaw i poglądów. W poszczególnych 
wymiarach odnotowano znaczną zmienność odpowiedzi w  obrębie wszystkich 
placówek, z wyjątkiem wymiaru opisującego integrację, współpracę w placówce 
(silny zespół vs silna jednostka). W wymiarze określającym stopień integracji ze-
społu jednorodność odnotowano w placówkach, w których przebywa najbardziej 
zdemoralizowana młodzież, w takich warunkach następuje więc silne uwewnętrz-
nienie konieczności współdziałania między wychowawcami. W wymiarach okre-
ślających style kierowania, obowiązujący stosunek do pracy i postawę wobec wy-
chowanków odpowiedzi pracowników były znacznie zróżnicowane. Nasuwa się 
więc wniosek o  słabości kultury organizacyjnej. Tak duże zróżnicowanie w od-
powiedziach pracowników może się łączyć z  brakiem spójności w  zarządzaniu, 
niejasnymi oczekiwaniach w stosunku do pracowników, małą zgodnością co do 
stosowanych metod pracy. 

Rozważania na temat jednorodności kultury można zakończyć przypuszcze-
niem, że przy odpowiednich działaniach wspomagających szok i  kryzys, które 
niesie reforma, mogą być zmniejszone. Zgodnie z koncepcją traumy kulturowej, 
w przypadku kultury słabo zinternalizowanej dezorganizacja i dezorientacja to-
warzyszące zmianom są łagodniejsze (por. Sztompka 2002). 
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Podsumowanie: Diagnoza ilościowa i  jakościowa kultury organizacyjnej 
miała odpowiedzieć na pytania dotyczące specyfi ki pracy w placówkach i zmian 
związanych z reformą oraz określić typy i siłę kultury organizacyjnej w placów-
kach. Z diagnozy tej wynika, że praca wychowawców, stykających się z młodzieżą 
dotkniętą zaburzeniami, wymaga od nich wyjątkowych umiejętności i  wiedzy 
z różnych dziedzin. Wychowawcy na czas pobytu dzieci w placówce stają się zna-
czącymi osobami, od których zależy codzienność podopiecznych, dlatego wzory 
zachowań, postawy i wartości wychowawców mogą być przejmowane przez wy-
chowanków. W związku z tym na wychowawcach spoczywa olbrzymia odpowie-
dzialność za jakość i przebieg relacji. 

Wprowadzana reforma nie została poprzedzona odpowiednimi przygotowa-
niami, które usprawniłyby proces zmian. Pomimo braku systematycznych oddzia-
ływań integrujących zespoły, pracownicy współdziałają ze sobą, mają kreatywne, 
pełne zaangażowania podejście do pracy oraz empatyczny stosunek do wycho-
wanków. Można przypuszczać, że postawy te wynikają z sytuacji zagrożenia towa-
rzyszących pracy oraz wymagań, jakie stawiają wychowankowie. Specyfi ka pracy 
sprawia, że najbardziej pożądaną kulturą jest kultura celów, wiążąca się z kiero-
waniem zorientowanym na pracownika, silną integracją zespołu, kreatywnością 
pracowników i postawą permisywną w stosunku do wychowanków. Diagnozowa-
na kultura jest słaba, niezinternalizowana, co może być pomocne przy zmianie 
kultury, którą niesie reforma.

Podjęty w badaniach problem wydaje się ważny i wciąż aktualny. Z powodów 
przedstawionych w  rozdziale 1. liczba dzieci w  opiece zastępczej stale wzrasta. 
Zwiększa się również różnorodność i nasilenie zaburzeń u młodzieży, co podnosi 
wymagania w stosunku do pracowników placówek pieczy zastępczej. Wprowadza-
na reforma niesie z sobą ciągłe zmiany, istnieje więc konieczność diagnozowania 
i monitorowania tych zmian. 

10.3. Analiza związku pomiędzy długością 
stażu pracy w placówce a nasileniem kosztów 
emocjonalno-behawioralnych

Wyniki badań tej części pracy pozwalają na stwierdzenie, iż w każdej grupie pra-
cowników, różniącej się stażem pracy, zaobserwowano tendencję do nasilenia inne-
go rodzaju kosztów. Osoby pracujące najkrócej, czyli nie dłużej niż 2 lata, uzyskały 
wyniki świadczące o najniższej wśród wszystkich badanych zachorowalności, naj-
niższym poziomie napięcia, najmniejszej skłonności do zachowań agresywnych. 
Nasuwa się wniosek, że badani z  najkrótszym stażem pracy, w  przeciwieństwie 
do pozostałych, nie odczuwają skutków długiego zmagania się ze stresem. Można 
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zatem przypuszczać, że mają oni duży zasób inwencji, siły i nadziei na spełnienie 
oczekiwań zawodowych (por. Burisch 2000). 

Osoby pracujące w placówce od 2 do 5 lat przeżywają napięcie najwyższe spo-
śród badanych grup wiekowych. Największymi źródłami napięcia są: brak należy-
tego wynagrodzenia za pracę, brak wsparcia społecznego, niezadowolenie z wpro-
wadzanej reformy oraz problemy związane z  wychowankami. Są to najczęściej 
wymieniane w  literaturze przedmiotu warunki sprzyjające wypaleniu zawodo-
wemu (Fengler 2000, Sęk 2000, Maslach 2000, Pines 2000). W omawianej grupie 
odnotowuje się drugi co do wielkości wskaźnik nikotynizmu i zachorowalności. 
Wydaje się, że pracownicy po dwóch latach pracy mogą przeżywać rozczarowanie, 
frustrację i bezradność w kontakcie z wychowankami oraz osamotnienie i niezro-
zumienie dla ich pracy ze strony otoczenia społecznego i władz. Wprowadzana 
reforma może zwiększać niepewność i brak poczucia kontroli nad pracą co, jak 
pokazują badania, pośredniczy w powstawaniu wypalenia zawodowego (Van Der 
Defo, Maes 2002). Wzrost napięcia może być reakcją na nadmierne oczekiwania 
wobec siebie i pracy oraz na nierealne cele zawodowe, stawiane sobie w pierw-
szych latach zatrudnienia, o których pisze H. Sęk w kontekście wypalenia zawodo-
wego nauczycieli (Sęk 2000). Można przypuszczać, że u pracowników po 2 i więcej 
latach pracy wzmaga się potrzeba stabilizacji fi nansowej, dlatego niewystarczające 
zarobki są kolejnym źródłem napięcia. W świetle prezentowanych badań można 
stwierdzić, że grupa pracująca od 2 do 5 lat jest szczególnie narażona na ponosze-
nie w związku z pracą kosztów emocjonalno-behawioralnych. 

W grupie pracującej w przedziale od 5 do 15 lat obserwuje się najwyższy ogól-
ny wskaźnik agresywności oraz najwyższy wskaźnik agresji skierowanej na ze-
wnątrz, przy najniższym wskaźniku kontroli zachowań agresywnych. Wyniki te 
mogą sugerować pogłębienie się bezradności i wzrost frustracji w związku z małą 
satysfakcją i  gratyfi kacją oraz nasilenie poczucia braku wsparcia ze strony oto-
czenia. Poczucie braku wsparcia pojawia się w dotychczasowych badaniach jako 
jeden z najczęstszych, obok wymienionych powyżej, czynników pośredniczących 
w występowaniu symptomów wypalenia zawodowego (Van Der Defo, Maes 2002). 
W analizowanej grupie pracowników ujawnił się najmniejszy wskaźnik nikotyni-
zmu. Można by zaryzykować tezę, że wzrost poziomu agresywności jest ubocznym 
skutkiem zmagania się z uzależnieniem od nikotyny, przy założeniu, że pracowni-
cy wcześniej byli uzależnieni. 

Grupa badanych ze stażem pracy w placówce od 15 do 25 lat ponosi drugie co 
do wielkości nasilenie wskaźników agresywności i napięcia. Badani ci przeżywają 
wzrost napięcia spowodowany brakiem satysfakcji zawodowej i właściwej graty-
fi kacji fi nansowej, brakiem wsparcia społecznego oraz obarczeniem problemami 
wychowawczymi. Niespełnienie w roli zawodowej będące przyczyną niskiej satys-
fakcji z pracy może powodować poczucie braku realizacji wartości, a w następ-
stwie zmianę obrazu własnej osoby (por. Paszkowska-Rogacz 2003, Bańka 1996, 
Kubacka-Jasiecka 2002). Poczucie braku satysfakcji z pracy, szczególnie po prze-
pracowaniu w zawodzie 15–20 i więcej lat, może stać się przyczyną poważnego 
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kryzysu, rozlewającego się nie tylko na sferę zawodową (wypalenie zawodowe), 
lecz także na rodzinną (por. Eckenrode, Gore 1990) oraz towarzyską. Kryzys może 
się objawiać niską samooceną, poczuciem braku kompetencji, brakiem dokonań 
osobistych, lękiem przed przyszłością, trudnościami w kontaktach interpersonal-
nych, schematycznym, sztywnym działaniem, wyuczoną bezradnością (Gaś 2001, 
Burisch 2000). 

Najstarsza stażem grupa, pracująca w placówkach powyżej 25 lat, uzyskała naj-
wyższy wskaźnik kontroli zachowań agresywnych. Okazało się również, że najczęś-
ciej choruje i jest najbardziej uzależniona od nikotyny. Uzyskane wyniki potwier-
dzają opisywany w literaturze (Szmidt 1995, Bańka 1996, Terelak 2001) związek 
pomiędzy działaniem długotrwałego stresu i uzależnieniem od nikotyny. Zwięk-
szona zachorowalność jest konsekwencją zaburzeń funkcji i współpracy układów 
immunologicznego, nerwowego i hormonalnego pod wpływem powtarzających 
się sytuacji stresowych (Mausch 2002, Terelak 2001). Szczególnie dotyczy to osób 
doświadczających porażek w zmaganiu się z problemem stresowym. Kontrola za-
chowań agresywnych, kiedy jest nadmierna, może stać się dodatkowym kosztem 
emocjonalno-behawioralnym, który zmniejszy plastyczność i spontaniczność re-
akcji, a w konsekwencji pogorszy skuteczność pracy z wychowankami (por. Kwie-
ciński 2000). 

Omawiając wyniki tej części badań, należy nadmienić, że poziom diagnozowa-
nych kosztów emocjonalno-behawioralnych u pracowników placówek opiekuń-
czo-wychowawczych był przeważnie poniżej wyników średnich; jedynie poziom 
napięcia związanego z  pracą u  wszystkich badanych był wyższy niż przeciętny. 
Niższe niż przeciętne wyniki w kwestionariuszu badającym poziom agresywności 
i w ankietach badających poziom nikotynizmu i zachorowalności mogą się łączyć 
z  trudnością badanych do przyznawania się do zachowań agresywnych, chorób 
i uzależnienia. Niechęć do ujawniania przeżywanych trudności wiąże się z myśle-
niem normatywnym, zaobserwowanym u nauczycieli (Kawka 1998). Wychowaw-
ca zarówno wedle powszechnego mniemania, jak i teoretycznych podstaw zawodu 
nie może być agresywny, chorowity, uzależniony. Stąd przypuszczenie o idealizo-
waniu obrazu własnej osoby. Wniosek ten nasuwa się przy porównaniu danych 
z ankiet i wywiadów z dyrektorami na temat częstotliwości chorób. Dyrektorzy 
większości placówek mówili o  dużej liczbie zwolnień lekarskich i  urlopów dla 
poratowania zdrowia. Niewątpliwie zagadnienie nasilenia kosztów związanych ze 
stresem i procesami zaradczymi wymaga dalszych badań. 

Podsumowanie: Pracownicy, niezależnie od stażu pracy w placówce opiekuń-
czo-wychowawczej, ponoszą koszty emocjonalno-behawioralne. Jest to zgodne 
z  koncepcjami kosztów związanych z  procesami zaradczymi (Ratajczak 2000, 
Terelak 2001). W świetle przedstawionych wyników można wyłonić szczególnie 
ryzykowne dla nasilania się poszczególnych rodzajów kosztów emocjonalno-be-
hawioralnych etapy pracy zawodowej (por. Sekułowicz 2002). Pierwszym etapem 
ryzyka jest okres pracy pomiędzy 2 a 5 rokiem zatrudnienia w placówce, drugim 
– okres powyżej 15 lat pracy z młodzieżą. Najstarsi stażem pracownicy są zagro-
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żeni ze względów zdrowotnych (nikotynizm, zachorowalność). Korzystając z uzy-
skanych wyników badań, można zaplanować odpowiednie dla poszczególnych 
grup pracowników oddziaływania profi laktyczno-terapeutyczne. 

10.4. Wnioski dotyczące zależnośi pomiędzy 
czynnikami podmiotowymi a kosztami 
emocjonalno-behawioralnymi

Prezentowane wyniki badań ujawniły zależność pomiędzy kosztami emocjonal-
no-behawioralnymi ponoszonymi przez pracowników placówek a  ich cechami 
podmiotowymi. Zależność potwierdziły procedury statystyczne: korelacja kano-
niczna i regresja wielokrotna krokowa. Na ich podstawie można stwierdzić, że ze 
wszystkich czynników podmiotowych największy wpływ na wystąpienie i nasile-
nie kosztów emocjonalno-behawioralnych ma w pierwszej kolejności: cecha tem-
peramentu złość, następnie cecha osobowości ugodowość, potem lękliwość i cechy 
osobowości ekstrawersja, otwartość i neurotyzm. Kolejnymi czynnikami podmio-
towymi mającymi wpływ na koszty są: cecha temperamentu towarzyskość, wiek 
badanych, cecha temperamentu aktywność i osobowości – sumienność. 

Temperament jako predyktor kosztów emocjonalno-behawioralnych
Dalsza analiza uzyskanych danych pozwoliła na sformułowanie następującego 
wniosku: cechy temperamentu mogą być predyktorami napięcia, agresji i zacho-
rowalności, ale mogą również ochraniać jednostkę przed nasilaniem się wymie-
nionych kosztów emocjonalno-behawioralnych. Towarzyskość, czyli tendencja do 
poszukiwania innych ludzi i przebywania w  ich towarzystwie, jest predyktorem 
ogólnego napięcia, napięcia związanego ze sposobem zarządzania w  placówce, 
z małym wynagrodzeniem, z problemami z wychowankami, z brakiem zrozumie-
nia ze strony władz, z małą satysfakcją zawodową, z brakiem oparcia w zespole 
pracowników oraz z niepewnością co do reformy. Towarzyskość sprzyja również 
występowaniu agresji zewnętrznej.

Aktywność, czyli tempo i  wigor (intensywność) działania, jest predyktorem 
napięcia, którego źródłem są problemy z wychowankami, oraz napięcia związa-
nego z  brakiem wsparcia społecznego. Duża intensywność działania powoduje 
zmniejszoną odporność. 

Złość, czyli skłonność do reagowania wrogością, negatywizmem, jest predykto-
rem: agresji ukrytej, ogólnej tendencji do zachowań agresywnych, agresji zewnętrz-
nej i agresji odwetowej oraz przeżywania napięcia łączącego się z brakiem oparcia 
w  zespole pracowników. Cecha temperamentu złość obniża kontrolę zachowań 
agresywnych, a ochrania przed przeżywaniem napięcia w związku z brakiem sa-
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tysfakcji zawodowej i napięcia spowodowanego trudnościami z wychowankami. 
Strach – skłonność do reagowania strachem, ucieczką – jest predyktorem sa-

moagresji, napięcia związanego z brakiem satysfakcji zawodowej, z problemami 
wychowawczymi stwarzanymi przez podopiecznych, z brakiem współpracy w ze-
spole pracowników, ogólnego napięcia oraz obniżonej odporności.

Cecha temperamentu: niezadowolenie, czyli tendencja do reagowania niepo-
kojem, jest predyktorem agresji zewnętrznej, ogólnej agresywności, napięcia zwią-
zanego z  brakiem wsparcia społecznego oraz z  trudnościami wychowawczymi 
stwarzanymi przez podopiecznych. Jednocześnie niezadowolenie ochrania przed 
wzrostem napięcia wynikającego z braku oparcia w zespole. Przedstawiane rezul-
taty są zgodne z badaniami i koncepcją J. Strelaua, gdzie temperament pełni rolę 
moderatora emocji w procesie stresu i radzenia sobie ze stresem (Strelau 2000).

Osobowość jako predyktor kosztów emocjonalno-behawioralnych
Analiza zależności pomiędzy cechami osobowości a  kosztami emocjonalno-beha-
wioralnymi w badanej grupie pokazała, że cechy osobowości, podobnie jak tempera-
mentu, mogą nasilać lub zmniejszać poziom kosztów emocjonalno-behawioralnych. 

Wysoki neurotyzm, czyli niezrównoważenie emocjonalne jednostki, łączy się 
z wystąpieniem samoagresji, tendencją do zachowań agresywnych, agresji skiero-
wanej na zewnątrz i  agresji ukrytej; może powodować również wzrost napięcia 
ogólnego, napięcia związanego z problemami wychowawczymi stwarzanymi przez 
podopiecznych, z brakiem wsparcia społecznego, z wdrażaną reformą i brakiem 
satysfakcji zawodowej. Neurotyzm obniża odporność, zwiększając częstotliwość 
chorób, zmniejsza też kontrolę zachowań agresywnych.

Wysoki wynik w wymiarze ugodowości, który zawiera takie cechy, jak zaufa-
nie, wrażliwość i gotowość do współpracy z innymi ludźmi, jest predyktorem na-
pięcia łączącego się z brakiem satysfakcji zawodowej, problemami sprawianymi 
przez wychowanków, ogólnego napięcia związanego z pracą, napięcia związanego 
z  wprowadzaną reformą i  brakiem wsparcia społecznego. Ugodowość zwiększa 
kontrolę zachowań agresywnych, zmniejsza zachowania agresywne, szczególnie 
agresję odwetową, ukrytą i zewnętrzną. 

Wysoka ekstrawersja – zdolność do czerpania satysfakcji i przyjemności z kon-
taktów z ludźmi – wiąże się z tendencją do reagowania agresją jawną i ukrytą oraz 
samoagresją. Ekstrawersja zmniejsza kontrolę zachowań agresywnych, natomiast 
zwiększa skłonność do zachorowań i uzależnienia od nikotyny. 

Otwartość na doświadczenie, czyli ciekawość, krytycyzm myślenia i skłonność 
do poszukiwania nowości, jest predyktorem agresji ukrytej, napięcia związanego 
z  wprowadzaniem reformy, natomiast chroni przed pojawieniem się zachowań 
odwetowych i zmniejsza ryzyko uzależnienia od nikotyny. 

Sumienność – skłonność do obowiązkowości, porządku, systematyczności 
– zwiększa kontrolę zachowań agresywnych i zmniejsza liczbę przejawów agresji 
skierowanej na zewnątrz. 
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Lęk–cecha oraz style RSS i ich związek z nasileniem kosztów 
emocjonalno-behawioralnych
Dalsza analiza zależności pomiędzy wybranymi dyspozycjami osobowości a kosz-
tami emocjonalno-behawioralnymi pozwala stwierdzić silny związek pomiędzy 
lękliwością a samoagresją. Z przeprowadzonych badań wynika, że lęk jako cecha 
jest predyktorem tendencji do reagowania agresją ukrytą i jawną oraz przeżywa-
nia napięcia związanego z pracą; wzmaga napięcie związane z problemami stwa-
rzanymi przez wychowanków, z brakiem satysfakcji zawodowej, brakiem wsparcia 
społecznego i z wdrażaną reformą, zmniejszając jednocześnie kontrolę zachowań 
agresywnych. Lękliwość rozumiana jako dyspozycja osobowości jest wymiarem 
ryzyka nasilenia kosztów emocjonalno-behawioralnych. 

Wyniki badań dotyczące zależności pomiędzy stosowanym stylem radzenia 
sobie ze stresem a nasileniem kosztów emocjonalno-behawioralnych wskazują na 
występowanie związku pomiędzy stylem skoncentrowanym na emocjach a nasi-
leniem kosztów emocjonalno-behawioralnych. Osoby, które w sytuacji stresowej 
nastawione są na redukcję emocji, mają tendencję do reagowania agresją jawną, 
ukrytą i samoagresją; zmniejszają również kontrolę zachowań agresywnych. Styl 
skoncentrowany na emocjach jest predyktorem napięcia związanego z sytuacja-
mi w pracy, a  szczególnie napięcia wynikającego z problemów wychowawczych 
z podopiecznymi, braku satysfakcji zawodowej, braku poczucia wsparcia społecz-
nego i w zespole pracowników oraz zwiększonej podatności na choroby. Przed-
stawione rezultaty korespondują z prezentowanymi w części teoretycznej wynika-
mi badań nad zależnością pomiędzy stosowaniem copingu skoncentrowanego na 
emocjach a skłonnością do somatyzacji. Osoby charakteryzujące się stylem skon-
centrowanym na rozwiązaniu zadania przeżywają napięcie w związku z wprowa-
dzaną reformą, ale styl ten ochrania je przed samoagresją. Osoby, które w sytuacji 
stresowej radzą sobie przez angażowanie się w czynności zastępcze, przeżywają 
napięcie wypływające z  reformy. Okazuje się, że ochroną przed tym napięciem 
jest styl skoncentrowany na poszukiwaniu kontaktów społecznych. Z powyższego 
wynika, że styl skoncentrowany na emocjach jest dyspozycją nasilającą ryzyko po-
noszenia większych kosztów emocjonalno-behawioralnych. Zastanawiając się nad 
problemem efektywności poszczególnych stylów RSS, w  kontekście uzyskanych 
wyników badań można stwierdzić mniejszą skuteczność stylu skoncentrowanego 
na emocjach. Jak wynika z badań nad efektywnością copingu (Włodarczyk 1998), 
styl nastawiony na aktywne rozwiązanie problemu wiąże się z lepszym przystoso-
waniem psychologicznym i zdrowotnym, ale tylko w sytuacjach kontrolowanych 
i  przewidywalnych, dlatego łatwo wytłumaczyć relację tego stylu z  napięciem 
związanym z wdrażaną reformą. W sytuacjach, na które jednostka nie ma wpły-
wu, większą efektywność ma coping unikowy. Uzyskane wyniki potwierdzają tę 
tezę, ponieważ stosowanie stylu skoncentrowanego na czynnościach zastępczych 
ochrania przed napięciem łączącym się z reformą. Powyższa analiza potwierdza 
względność skuteczności poszczególnych stylów RSS i uzależnienie ich efektyw-
ności (nasilenie lub ochrona przed ponoszeniem kosztów) od sytuacji. 
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Podsumowanie: Na podstawie powyższych danych można wyłonić cechy tem-
peramentu i osobowości będące cechami ryzyka nasilenia kosztów emocjonalno-
-behawioralnych, przy zastrzeżeniu współdziałania innych czynników środowi-
skowych i podmiotowych (por. Strelau 2000). Spośród cech temperamentalnych 
cechą zwiększającą ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych jest skłonność do 
reagowania złością (złość), a cechą ryzyka wystąpienia napięcia związanego z sy-
tuacjami w pracy – tendencja do poszukiwania towarzystwa innych ludzi (towa-
rzyskość). Neurotyzm jest cechą osobowości zwiększającą prawdopodobieństwo 
nasilenia się zarówno zachowań agresywnych, jak i napięcia związanego z pracą; 
zmniejsza również odporność jednostki na choroby. Ugodowość jest cechą na-
silającą przeżywanie napięcia wypływającego z  sytuacji w  pracy, ale chroniącą 
jednostkę przed nasileniem zachowań agresywnych. Zaskakujący jest związek 
ekstrawersji, podobnie jak towarzyskości, i nasilenia zachowań agresywnych oraz 
otwartości i  nasilenia napięcia związanego z  wprowadzaniem reformy. Związek 
ekstrawersji i towarzyskości z nasileniem agresji można wytłumaczyć, powołując 
się na szczegółową interpretację tego wymiaru, mówiącą, że osoby ekstrawertyw-
ne są skłonne do dominowania w kontaktach społecznych (Zawadzki, Szczepa-
niak, Strelau 1995, Strelau 2000). Skłonność do dominacji w sytuacji oporu może 
wyzwalać zachowania agresywne.

Nasilenie napięcia związanego z wdrażaną reformą u osób otwartych na do-
świadczenie i  zmianę można interpretować jako przejaw ich krytycznego my-
ślenia i kwestionowania autorytetów. Można też przypuszczać, że osoby badane 
udzielały odpowiedzi w  kwestionariuszu osobowości zgodnie z  wymaganiami 
i oczekiwaniami stawianymi wychowawcom. Badani deklarowali otwartość na 
zmianę, dostosowując się do powszechnego mniemania, że wychowawca powi-
nien być otwarty na nowości (Sekułowicz 2002, Kosyrz 1997), a w rzeczywisto-
ści przeżywają napięcie w związku z niepewnością niesioną przez reformę. Chęć 
przedstawienia się w innym świetle dotyczy przekonań na tematy najbliższe oso-
bie wychowawcy, z obszaru jego zasobów podmiotowych, których ocenianie jest 
najbardziej dla jednostki zagrażające. Natomiast określanie napięcia łączącego 
się z pracą przenosi ciężar oceny z osoby wychowawcy na sytuację. Pojawia się 
wniosek, wymagający dalszych badań, że koszty procesów zaradczych związa-
ne są głównie z oceną zasobów podmiotowych jednostki. Dokonywanie oceny 
sytuacji jest bezpieczniejsze dla samooceny jednostki i  łaczy się z mniejszymi 
kosztami procesów zaradczych.

Korzystając z uzyskanych danych, można usprawnić nabór i selekcję pracow-
ników do placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
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10.5. Kierunki dalszych poszukiwań empirycznych 
i uwagi na temat przebiegu badań

Przedstawiona powyżej istota i waga problematyki poruszonej w pracy pozwa-
la na postulowanie konieczności dalszych badań nad grupą zawodową pra-
cowników placówek opieki zastępczej. Interesujące byłyby badania podłużne, 
obrazujące zmianę w nasileniu kosztów w czasie kilku – kilkunastu lat pracy 
w placówkach, oraz sprawdzenie, jak kształtuje się siła kultury organizacyjnej 
w miarę wprowadzania dalszych etapów reformy. Z powodu różnorodności za-
gadnień związanych z udzielaniem pomocy badania empiryczne powinny mieć 
charakter interdyscyplinarny. Podobne podejście proponuje S. Palka (2004), 
podkreślając korzyści płynące ze współdziałania poznawczego i  badawczego 
nauk komplementarnych. Przyszłe badania powinny poruszać problematy-
kę pozytywnego copingu, o  którym wspominały S. Folkman i  J.T. Moskowitz 
(2004). Badania nad pozytywnym copingiem pomogłyby odpowiedzieć na py-
tania odnośnie do umiejscowienia źródeł satysfakcji zawodowej i motywacji do 
pracy u wychowawców. W tym miejscu należy wspomnieć, że istnieje materiał 
empiryczny z  ankiet niewykorzystany w  niniejszej pracy, który wymaga dal-
szych opracowań. Przedstawione wyniki badań ujawniły pewne niezgodności 
w odpowiedziach dyrektorów i pracowników oraz pokazały interesujące wątki, 
warte dalszych wyjaśnień. Ciekawym tematem jest poruszony przez dyrekto-
rów problem braku integracji pomiędzy bardziej doświadczonymi a młodymi 
stażem pracownikami. Ważny z  punktu widzenia dalszych badań jest prob-
lem „drugiego życia” w placówkach oraz agresji jawnej i ukrytej pracowników 
w stosunku do podopiecznych, jak i  temat jakości oraz granic więzi emocjo-
nalnej między wychowawcami a podopiecznymi. Są to zagadnienia wstydliwe 
i trudne do badania, podobnie jak ukryte przesłanki E. Schein i ukryte funkcje 
organizacji J.A. Handy, a to one często decydują o zachowaniu i bywają prze-
szkodą w  zmianach. Przedmiotem badań ergonomii powinno się stać stano-
wisko wychowawcy, między innymi konieczne jest określenie maksymalnego 
czasu pracy z wychowankami i zasad pracy zmianowej. Ponieważ placówki są 
elementem jednego poziomu systemu pomocy, którego odbiorcami są wycho-
wankowie i  ich rodziny, a  organizatorami ośrodki nadzoru merytorycznego 
i administracyjnego, wskazane jest prowadzenie badań nad wszystkimi pozio-
mami tego systemu (por. Pająk 1996).

Skonstruowane i wykorzystane w badaniach kwestionariusze do diagnozy źró-
deł i nasilenia napięcia związanego z sytuacjami w pracy oraz do diagnozy kultury 
organizacyjnej wymagają przebadania większej liczby osób (minimum 5 osób na 
jedną pozycję) i przeprowadzenia analizy czynnikowej. Mankamentem badań jest 
ograniczenie ilościowej diagnozy kultury organizacyjnej do grupy pracowników 
pedagogicznych; badaniem powinny być objęci przedstawiciele wszystkich dzia-
łów występujących w placówce. Trudnością dla prowadzącej badania jakościowe 
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było wyrobienie i  utrzymanie postawy nieskażonej założeniami, koniecznej do 
prowadzenia badań w  paradygmacie interpretatywnym. Trudność tę pogłębiał 
fakt zatrudnienia na stanowisku psychologa w jednej z badanych placówek. Fakt 
ten zwiększał niebezpieczeństwo nadmiernej identyfi kacji z badaną grupą zawo-
dową, ale jednocześnie był pomocny w zgłębianiu problemu i lepszym kontakcie 
z osobami badanymi. 



Rozdział 11

Projekt systemowego programu 
profi laktycznego i doskonalącego zawodowo 
dla pracowników placówek 
opiekuńczo-wychowawczych

W literaturze pojawiają się liczne głosy krytyczne na temat systemu kształcenia 
studentów na uczelniach pedagogicznych (Kwieciński 2000, Giza 1996). Słowa 
krytyki dotyczą słabego przygotowania praktycznego do zawodu, niskiej samo-
wiedzy, małych umiejętności interpersonalnych. Skuteczniejsze radzenie sobie 
z narastającą przestępczością młodzieży, jej socjalizacją i resocjalizacją, wymaga 
wspólnych działań ludzi pracujących na poszczególnych szczeblach systemów 
wspierających dziecko i  rodzinę oraz ścisłej współpracy „praktyków i  badaczy 
rekrutujących się z różnych dyscyplin naukowych” (Urban 1998, s. 168). Analiza 
teoretyczna i powyższe wyniki badań potwierdzają tezę, iż podstawowym narzę-
dziem pracy wychowawcy jest jego osobowość i umiejętności. Przedstawiona po-
niżej propozycja programu jest próbą zadbania o te aspekty.
Wstępna analiza części ankiet poświęconej szkoleniom ujawniła, iż 80 spośród 
106 badanych pracowników uważa, że konieczny jest obligatoryjny system szkoleń 
dla placówki, 4 osoby się nie wypowiedziały, 22 były przeciwne. 77 osób chcia-
łoby uczestniczyć w szkoleniu poświęconemu rozwojowi osobistemu, 10 się nie 
wypowiedziało, 19 osób nie wyraziło ochoty na udział w takim szkoleniu. Odpo-
wiedzi badanych potwierdzają konieczność planowego, niereaktywnego myślenia 
o  profi laktyce i  doskonaleniu zawodowym (Gaś 2003). Działania zapobiegające 
nasilaniu się kosztów związanych ze stresem i  procesami radzenia sobie z  nim 
a  także przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, nie mogą mieć charakteru 
improwizacyjnego, akcyjnego i jednowymiarowego. Zgodnie z zasadami profi lak-
tyki powinny być nakierowane na osłabienie czynników ryzyka i na wspieranie 
czynników chroniących (Szymańska 2002). O skuteczności profi laktyki decydu-
je systemowość oddziaływań i ich systematyczność. Szkoleniami doskonalącymi 
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i  profi laktyką powinni być objęci nie tylko pracownicy „z pierwszej linii”, czyli 
osoby pracujące bezpośrednio z młodzieżą, lecz także osoby nadzoru merytorycz-
nego i administracyjnego w celu poznawania potrzeb i problemów pracowników 
placówek i stwarzania im warunków do skutecznego funkcjonowania (por. Pająk 
1996). Doskonalenie zawodowe i  profi laktyka powinny być procesem ciągłym, 
wpisanym w obowiązki pracowników, co pozwoliłoby na przekształcenie placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych w placówki opiekujące się i wychowujące (Por. 
Senge 2002, Dalin i inni 1997, Pająk 1996). Wszystkie działania, zgodnie z założe-
niami systemowymi, powinny przebiegać na trzech poziomach: indywidualnym, 
organizacyjnym, środowiskowym. Praca nad sobą jest niezbędnym elementem 
doskonalenia zawodowego i profi laktyki, którego celem jest uniknięcie kompen-
sowania w relacji z wychowankami różnych niedostatków wychowawcy (por. Gaś 
2003). Praca osobista pozwoli również na ujawnienie ukrytych motywów dzia-
łania. Pamiętając o wpływie wychowawcy na podopiecznych w sferach nie tylko 
fi zycznej, psychicznej, społecznej, lecz także duchowej. Wskazane jest też wprowa-
dzenie etyki jako kolejnego, niezbędnego elementu w doskonaleniu wychowawcy. 
Etyka to nauka o moralności, czyli o kategorycznych nakazach, których spełnienie 
ma doprowadzić do urzeczywistnienia się jakiejś wartości. Etyka pozwala zbadać 
moralność, opisać normy i wartości, którymi człowiek się kieruje w codziennym 
życiu, co umożliwia lepsze poznanie siebie i swojego postępowania. Etyka to rów-
nież zbiór maksym, będących drogowskazem w dokonywaniu właściwych wybo-
rów i mądrym postępowaniu. Dzięki pracy nad sobą wychowawcy będą bardziej 
wiarygodni w swoich działaniach oraz pewni swoich zachowań, co zmniejszy po-
czucie bezradności i  bezsilności. Kolejnym fi larem programu jest doskonalenie 
umiejętności interpersonalnych i  wychowawczych pracownika pedagogicznego. 
Projekt programu profi laktyczno-doskonalącego jest oparty na wynikach uzyska-
nych w przeprowadzonych badaniach. 

Cele programu:

• zdobycie umiejętności ochraniania siebie;
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
• podnoszenie skuteczności wychowawczej;
• wzmacnianie integracji zespołu;
• usprawnianie współpracy ze środowiskiem;
• uzupełnianie wiedzy merytorycznej.

Formy pracy:
Wykłady, seminaria, warsztaty, treningi psychologiczne, spotkania grupowe i in-
dywidualne.

Poziom indywidualny:
Zajęcia grupowe organizowane dla pracowników z określonego obszaru admi-

nistracyjnego – województwa lub powiatu, gminy, miasta, w zależności od liczby 
placówek w rejonie; powtarzane co roku. Zajęcia prowadzone przez specjalistów 
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– trenerów i teoretyków – według programów autorskich z zakresu samopozna-
nia, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności, komuni-
kacji, negocjacji.

Pozostałe tematy szkoleń: racjonalne organizowanie własnego warsztatu pracy, 
zarządzanie czasem, cele i satysfakcja zawodowa.

Wykłady i seminaria z etyki, psychologii, pedagogiki oraz socjologii. 
Program przewiduje kurs samoobrony oraz programy profi laktyki i  leczenia 

uzależnień.

Poziom organizacji:
Zajęcia organizowane dla zespołu danej placówki, mające charakter ciągły. Pro-
gram przewiduje treningi integracyjne, superwizje zespołu, zajęcia sportowe, re-
laksacyjne, turystyczne, artystyczne (wyrażanie siebie poprzez sztukę).

Poziom środowiskowy:
Konsultacje systemowe polegające na zapraszaniu na spotkanie wszystkich osób 
z różnych ośrodków, zaangażowanych w pomoc dziecku i rodzinie, będących pod-
miotami konsultacji. Celem konsultacji jest relacja każdej osoby uczestniczącej 
z przebiegu dotychczasowej pomocy udzielonej dziecku i rodzinie, zdefi niowanie 
aktualnego problemu i przedstawienie propozycji dalszej pomocy.

Następną formą działań środowiskowych są systematyczne, robocze spotkania 
z pracownikami innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół i ośrodków 
zajmujących się dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w celu wymiany doświadczeń, 
informacji i refl eksji na temat udzielania i koordynowania pomocy. 

Organizowanie akcji i  imprez kulturalnych i  sportowych z  udziałem miesz-
kańców, władz lokalnych i wychowanków placówki wraz z rodzinami. 

Ścisła współpraca teoretyków i praktyków w ramach konferencji na temat po-
mocy dziecku i rodzinie jest kolejną formą działań środowiskowych pozwalającą 
na wymianę doświadczeń, poszerzenie wiedzy i wzmocnienie grupy zawodowej 
pracującej z „trudną młodzieżą” i dysfunkcyjnymi rodzinami.

Program powinien być organizowany i koordynowany przy współudziale nad-
zoru merytorycznego i administracyjnego. 

Zakończeniem programu jest przeprowadzenie oceny jego skuteczności po 
realizacji każdego rocznego cyklu zajęć. Przewiduje się prowadzenie ewaluacji 
mieszanej, wewnętrznej i dokonywanej przez niezależnych ekspertów (zewnętrz-
nej). Kontrola efektów programu powinna dotyczyć jego procesu, wyniku oraz 
wpływu bezpośredniego i odroczonego. Ewaluacja procesu zakłada monitorowa-
nie przebiegu programu, analizę listy uczestników, realizację ilościowych wskaź-
ników programu oraz ocenę programu przez jego uczestników. Ewaluacja wyniku 
uwzględnia osiągnięte i  nieosiągnięte cele programu. Ocena wpływu ma za za-
danie określić zaobserwowane zmiany uczestników programu w funkcjonowaniu 
w pracy, w relacji z wychowankami i współpracownikami. W ocenie wyniku waż-
ne jest określenie wskaźników ewaluacji. Wskaźnikami ewaluacyjnymi w powyż-
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szym programie mogą być: zmniejszona liczba palaczy, mniej zwolnień lekarskich 
i urlopów dla podratowania zdrowia lub wyniki kwestionariusza indywidualnych 
umiejętności wychowawczych, opracowanego na potrzeby ewaluacji. 

Wdrażanie programów zmierzających do podnoszenia kwalifi kacji pracow-
ników pedagogicznych wydaje się koniecznością w okresie tendencji do wzrostu 
liczby wychowanków w placówkach oraz różnorodności zaburzeń występujących 
u młodzieży. Uzupełnianie wykształcenia jest sposobem na podążanie za osiągnię-
ciami nauk humanistycznych, które w ostatnich latach dynamicznie się rozwijają.
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Załącznik 1 

Kwes� onariusz Badania Kultury Organizacyjnej (KBKO)1 
(oprac. Bogusława Piasecka)

Kwestionariusz jest przeznaczony do scharakteryzowania placówki, w której 
pracujesz. Twoim zadaniem jest oszacować nasilenie występowania przeko-
nań, postaw i zachowań opisanych poniższymi stwierdzeniami i następnie za-
znaczyć je na skali siedmiopunktowej. Kierunek, w którym stawiasz krzyżyk, 
zależy od tego, który z dwóch krańców skali wydaje Ci się najbardziej charak-
terystyczny dla Twojej placówki. Nie pomijaj żadnego punktu i stawiaj tylko 
jeden krzyżyk na pojedynczej skali. Staraj się pracować jak najszybciej, zazna-
czając swoją pierwszą myśl. 

W placówce, gdzie pracuję...

 1. Pracownicy z powagą i zaangażo-
waniem traktują swoje obowiązki .

1 2 3 4 5 6 7 Pracownicy bez entuzjazmu wyko-
nują swoje obowiązki.

 2. Dla dobra placówki dyrektor 
jest w stanie przeciwstawić się 
zwierzchnikom.

1 2 3 4 5 6 7 Najważniejsze dla dyrektora jest 
zadowolenie zwierzchników.

 3. W sytuacji kryzysowej działa się 
wg ściśle określonych procedur.

1 2 3 4 5 6 7 W sytuacji kryzysowej podejmuje się 
decyzje na własną rękę.

 4. Nowy pracownik musi się bardzo 
starać, by zostać zaakceptowa-
nym.

1 2 3 4 5 6 7 Nowy pracownik szybko integruje 
się z zespołem. 

 5. Pracownicy często konsultują 
wzajemnie sprawy problemowe.

1 2 3 4 5 6 7 Pracownicy nie mają zwyczaju wza-
jemnych konsultacji.

 6. Dużą wagę przywiązuje się do 
oszczędności (np. papieru, świat-
ła, wody).

1 2 3 4 5 6 7 Nie wprowadza się dyspozycji od-
nośnie do oszczędności (np. papieru, 
światła, wody).

 7. Wątpliwości etyczne rozstrzyga 
się indywidualnie. 

1 2 3 4 5 6 7 Często wspólnie poszukuje się odpo-
wiedzi na problemy etyczne.

 8. Uważa się, że tylko kary fi zyczne 
dają rezultaty wychowawcze. 

1 2 3 4 5 6 7 Uważa się, że tylko perswazją i po-
zytywną motywacją można pomóc 
wychowankowi.

 9. Szkolący się pracownik zyskuje 
uznanie kolegów. 

1 2 3 4 5 6 7 W zespole nie przywiązuje się wagi 
do podnoszenia kwalifi kacji.

1 Czytelnicy zainteresowani wykorzystaniem kwestionariuszy do prowadzenia badań są prosze-
ni o bezpośredni kontakt z autorką boguslawa.piasecka@uj.edu.pl.
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10. Pracownicy nie mają jasności co 
do swoich zadań i obowiązków.

1 2 3 4 5 6 7  Pracownicy mają jasno określone 
zadania i obowiązki.

11. Obchodzi się uroczyście imieniny 
pracowników.

1 2 3 4 5 6 7  Nie celebruje się osobistych świąt.

12. Dyrektor sam decyduje o wszyst-
kim, nawet w sprawach szczegó-
łowych. 

1 2 3 4 5 6 7 Dyrektor przekazuje uprawnienia do 
decydowania podwładnym.

13. Nie rozmawia się o swoich pry-
watnych sprawach.

1 2 3 4 5 6 7 Pracownicy dużo wiedzą o sobie 
i swoich rodzinach.

14. Uważa się, że trzeba ograni-
czać kontakty wychowanków 
z patologiczną rodziną.

1 2 3 4 5 6 7 Uważa się, że trzeba robić wszystko, 
by nie zerwać więzi wychowanka 
z rodziną.

15. Uważa się, że rodziny wychowan-
ków wymagają specjalistycznej 
pomocy i wsparcia.

1 2 3 4 5 6 7 Uważa się, że rodziny wychowan-
ków są patologiczne, roszczeniowe 
i niereformowalne.

16. Dyrektor jest troskliwy i pomaga 
pracownikom.

1 2 3 4 5 6 7 Dyrektor wymaga wykonania pracy 
bez względu na okoliczności.

17. Nie przywiązuje się wagi do 
wspólnych posiłków. 

1 2 3 4 5 6 7 Pracownicy jedzą wspólnie posiłki.

18. Dobry pracownik jest doceniany 
przez dyrektora.

1 2 3 4 5 6 7 Dyrektor wyznaje dewizę: 
nie będzie ten, to będzie inny. 

19. Pracownicy traktują swoją pracę 
jak posłannictwo.

1 2 3 4 5 6 7 Uważa się, że jest to praca jak każda 
inna.

20. Lepiej nie wychylać się z innowa-
cjami w zespole. 

1 2 3 4 5 6 7 Osoba szukająca nowych rozwiązań 
znajduje uznanie w zespole.

21. Uważa się, że wychowanek może 
się zmienić i „wyjść na ludzi”.

1 2 3 4 5 6 7 Uważa się, że nic i nikt nie jest 
w stanie zmienić wychowanka.

22. Z kolegami, koleżankami z pracy 
nie spędza się czasu poza pla-
cówką.

1 2 3 4 5 6 7 Z koleżankami i kolegami z pracy 
spotyka się towarzysko.

23. Zebrania, spotkania rozpoczyna-
ją i kończą się punktualnie.

1 2 3 4 5 6 7 Nie przywiązuje się wagi do punk-
tualności.

24. Uważa się, że wychowanek to 
zagubione dziecko, poszkodowa-
ne przez los.

1 2 3 4 5 6 7 Uważa się, że wychowanek to 
przyszły przestępca, wymagający 
resocjalizacji.

25. Pracownik musi radzić sobie sam 
nawet w najtrudniejszej sytuacji. 

1 2 3 4 5 6 7 W sytuacji kryzysowej można liczyć 
na pomoc innego pracownika.

26. Wszyscy pracownicy tworzą 
jedną rodzinę.

1 2 3 4 5 6 7 Istnieją nieformalne podgrupy 
pracowników.

27. Zarządzenia dyrekcji sprawnie 
docierają do wszystkich pracow-
ników.

1 2 3 4 5 6 7 Pracownicy często są niedoinfor-
mowani.
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28. Pracownicy nie ujawniają swoich 
poglądów na wychowanie. 

1 2 3 4 5 6 7 Pracownicy  jasno określają swoje 
poglądy na wychowanie.

29. Można mówić wszystko jawnie 
i otwarcie.

1 2 3 4 5 6 7 Nie warto ujawniać swojego zdania.

30. Bywa, że ktoś jest nadmiernie 
obciążony obowiązkami.

1 2 3 4 5 6 7 Dodatkowe zadania rozdzielane są 
sprawiedliwie.

31. Pracownik jest kontrolowany 
i rozliczany.

1 2 3 4 5 6 7 Obowiązuje samokontrola i samo-
ocena.
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Załącznik 2 

Kwes� onariusz Samoobserwacji (KS)
(oprac. Bogusława Piasecka)

Zmiany sytuacji zawodowej związane z  reformą edukacji oraz pomocy spo-
łecznej wymagają od pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych 
przystosowania się do nowych warunków. Pociąga to wzrost stresu zawo-
dowego, szczególnie u  pracowników pedagogicznych. Kadra pedagogiczna 
placówek jest grupą zawodową pracującą w  sytuacji zagrożenia fizycznego 
i  psychologicznego, ponieważ młodzież kierowana do placówek manifestuje 
różnorodne zaburzenia, często stosuje przemoc w komunikacji interpersonal-
nej oraz ma tendencję do zachowań ekstremalnych, prowokacyjnych. Poniższe 
zdania opisują pewne fakty dotyczące Twojej pracy, które możesz spostrzegać 
jako zagrażające, stresujące dla Ciebie. 

Czytaj kolejno każde zdanie i oceń nasilenie przeżywanego napięcia przez po-
stawienie krzyżyka w odpowiedniej kratce. Staraj się pracować jak najszybciej, za-
znaczając swoją pierwszą myśl:

1 – Nie wywołuje to u mnie napięcia.
2 – Powoduje to niewielkie napięcie .
3 – Wywołuje silne napięcie. 
4 – Przeżywam bardzo silne napięcie.

1 2 3 4

1. Brak współpracy z innymi instytucjami działającymi 
na rzecz wychowanków. 

2. Niemożność, chociaż krótkiej, regeneracji sił podczas 
dyżuru.

3. Konfl ikty w zespole.
4. Brak możliwości fi nansowych do zapewnienia sobie 

koniecznego wypoczynku po pracy.
5. Niemożność nawiązania głębszego kontaktu z wycho-

wankiem.
6. Brak pomocy dla wychowawcy ze strony specjalistów 

spoza placówki.
7. Zarobki wychowawcy nie pokrywają faktycznych 

kosztów utrzymania.
8. Wulgarne słownictwo wychowanków.
9. Brak adekwatnej rekompensaty fi nansowej w stosunku 

do kompetencji zawodowych i wkładu pracy.
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10. Wydawanie decyzji przez organ prowadzący bez kon-
sultacji z pracownikami placówek.

11. Ciągły brak fi nansów na podstawowe wyposażenie 
placówek.

12. Nieznajomość ze strony organów prowadzących specy-
fi ki pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

13. Brak oparcia emocjonalnego w zespole.
14. Zbyt niskie wynagradzanie pracowników placówek 

w stosunku do innych grup zawodowych.
15. Zagrożenie utratą Karty Nauczyciela.
16. Brak możliwości odczuwania pełnego zadowolenia 

z siebie w pracy.
17. Ciągłe zagrożenie ucieczką wychowanków z placówki.
18. Brak informacji na temat dalszych zmian w systemie 

opiekuńczo-wychowawczym.
19. Zbyt wysokie oczekiwania dyrekcji w stosunku do 

wychowawców.
20. Brak jasnych koncepcji dotyczących pracy merytorycz-

nej w placówce.
21. Brak możliwości obserwowania efektów swojej pracy.
22. Zagrożenie agresywnymi reakcjami wychowanków.
23. Niepewność związana z nieokreślonym kierunkiem 

reformy pomocy społecznej.
24. Niejasne kryteria kontroli i oceny ze strony dyrekcji.
25. Bojkotowanie przez wychowanków pomysłów 

i propozycji wychowawcy.
26. Poczucie bezradności w stosunku do bezkarnych 

wychowanków.
27. Brak wiedzy w społeczeństwie na temat systemu opieki 

i wychowania.
28. Zbyt duża liczba wychowanków przypadająca na jed-

nego wychowawcę.
29. Brak otwartej i jasnej komunikacji między pracownikami.
30. Tryb zdobywania stopni awansu zawodowego.
31. Przeciążenie wychowawcy czasochłonnymi obowiąz-

kami biurokratycznymi.
32. Brak specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla 

wychowawców.
33. Niska integracja w zespole wychowawców.
34. Uzależnienie wychowanków od środków odurzających.

1 – Nie wywołuje to u mnie napięcia
2 – Powoduje to niewielkie napięcie 
3 – Wywołuje silne napięcie 
4 – Przeżywam bardzo silne napięcie
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Załącznik 3

Ankieta

Uzupełnij lub podkreśl wybraną przez siebie odpowiedź.

A.
Płeć: K M Wiek............ Stan cywilny.......................

Dane dotyczące partnera(ki): wykształcenie.....................................pracuje: tak nie

Dzieci: liczba.......................wiek...............................

B.
1. Jak często zapadasz na niegroźne choroby (przeziębienie, niestrawność)?

kilka x w miesiącu         1 x na miesiąc          1x na pół roku          nie choruję
2. Czy cierpisz na którąś z wymienionych niżej dolegliwości lub chorób? 

migreny, choroba reumatyczna, choroba wrzodowa, astma, cukrzyca, choroba 
kardiologiczna, bóle brzucha, inne – jakie.......................................................

3. Czy zażywasz leki przeciwbólowe lub uspokajające? 
tak: systematycznie doraźnie
nie 

4. Czy pijesz alkohol?
jestem abstynentem(tką) 
tylko podczas spotkań towarzyskich i świąt
nie więcej niż 1x w tygodniu 
codziennie w małych ilościach 
myślę, że piję za często 
bliscy zwracają mi uwagę, że piję za dużo 

5. Czy palisz papierosy?
tak: okazjonalnie             do 10 dziennie             powyżej 20 dziennie 
nie

6. Czy wyjeżdżasz na wakacje?
tak: co roku   1 na kilka lat  wyjeżdżam co tydzień poza miasto 
nigdzie nie wyjeżdżam

7. Czy odpoczywasz?
nie
codziennie co najmniej godzinę oglądam TV 
często ucinam sobie drzemkę
chodzę na spacery
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systematycznie trenuję w grupie 
jeżdżę na rowerze
uprawiam sporty sezonowe, jakie............................................................................
inne rodzaje wypoczynku..........................................................................................

8. Czy prowadzisz życie towarzyskie?

tak: spotykam się systematycznie z grupą przyjaciół, 
  spotykam się na imieninach i innych uroczystościach

nie: uważam, że to strata czasu, 
  nie mam bliskich znajomych, zawiedli mnie dawni przyjaciele
  obowiązki rodzinne i zawodowe wykluczają życie towarzyskie 

C.
1. Wykształcenie...........................................................
2. Studia podyplomowe, kursy, szkolenia (wymień, jakie)............................................

.......................................................................................................    .............................
3. Staż pracy..............................................................
4. Staż pracy w obecnej placówce.............................
5. Stopień awansu zawodowego................................
6. Czy masz dodatkowe źródła dochodu? 

tak: dodatkowe miejsce pracy w podobnej placówce 
  w zupełnie innej branży
nie

7. Motywacje dotyczące wyboru aktualnego miejsca pracy:
świadomy wybór  jedyna oferta pracy  inne:............................

8. Czy chciałbyś(łabyś) zmienić zawód?
tak – dlaczego................................................................
nie – dlaczego..............................................................

D. 
1. Czy szkolenia, w których dotychczas uczestniczyłeś(łaś) spełniały Twoje ocze-

kiwania ?
tak    nie
dlaczego...................................................................

2. Czy szkolenia, w których dotychczas uczestniczyłeś(łaś) sprawiły, że jesteś 
skuteczniejszy(sza) w pracy?
tak    nie
dlaczego.................................................................

3. Kto fi nansował Twoje dotychczasowe szkolenia?
........................................................................................................................................

4. Jaka tematyka szkoleń byłaby dla Ciebie najbardziej przydatna?
........................................................................................................................................
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5. Czy chętnie uczestniczyłbyś(abyś) w szkoleniu dotyczącym rozwoju osobistego?
tak   nie 
dlaczego......................................................................................................................

6. Czy korzystałeś(łaś) z pomocy specjalisty (doradcy, superwizora, terapeuty) 
w przypadku konfl iktowej sytuacji w pracy?
tak   nie

7. Czy według Ciebie powinien istnieć obligatoryjny system szkoleń dla placówki?
tak   nie

8. Nie biorę udziału w szkoleniach, bo: 
a. to strata czasu i pieniędzy
b. nie ma odpowiedniej oferty
c. są za drogie
d. inne powody.............................................................................................................
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Załącznik 4 

Arkusz obserwacji

Budynek:
Historia, styl:

Stan techniczny, remonty:

Rodzaj i rozmieszczenie pokoi:

Umeblowanie, wystrój:

Pomieszczenia wspólnego użytkowania:

Sanitariaty:

Pokoje dla wychowawców:

Gabinety dyrektora, psychologa i pedagoga:

Otoczenie:
Położenie geografi czne (miasto, wieś):

Wejście: 

Ogrodzenie:

Rozmieszczenie budynków w terenie:

Zagospodarowanie terenu:

Urządzenia sportowe:

Szkoła:

Kontakty z zewnątrz:

Pierwszy kontakt:

Telefony (dostępność i rozmieszczenie):
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Załącznik 5 

Zagadnienia do wywiadu swobodnego z dyrektorami 
na temat funkcjonowania placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 

I. Historia placówki, struktura

II. Pracownicy
Zasady rekrutacji nowych pracowników, sposób wprowadzania nowych pracow-
ników, wykształcenie (rodzaj studiów i inne kwalifi kacje), dyżury, system moty-
wacyjny, dyscyplina pracy, zwolnienia lekarskie, badanie jakości pracy (kontrola 
i ocena), komunikacja między dyrekcją a pracownikami, zebrania, szkolenia, do-
kumentacja.

III. Wychowankowie
Liczba, kwalifi kacja, proces adaptacyjny, podział na grupy, plan dnia i tygodnia, 
system kar i nagród, ucieczki, przepustki i odwiedziny, kontakty z rodziną, kie-
szonkowe, szkoła, imprezy, święta, wycieczki, wakacje, zajęcia dodatkowe, kon-
takty ze środowiskiem, kronika, gazetka, procedury postępowania w przypadku 
zagrożenia (próby samobójcze, okaleczenia, bójki, bunty itp.).

IV. Kontakty z innymi instytucjami
Opieka medyczna, szkoła, opieka psychologiczna, kościoły, organ prowadzący, 
związki zawodowe.

V. Analiza dokumentów
Statut, regulamin, plan pracy, sprawozdania.

Wywiad przeprowadzany jest z dyrektorem placówki, nagrywany na dyktafon.
Dane dyrektora: przygotowanie zawodowe, wiek, płeć, staż pracy, motywacja ob-
jęcia stanowiska.
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