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Współczesne życie społeczne pełne jest wyzwań i zagrożeń, którym sprostać muszą 
nie tylko określone zbiorowości społeczne i grupy, ale także jednostki uwikłane 
w różne sytuacje życiowe. Postęp cywilizacyjno-technologiczny, towarzyszące 
temu zjawiska globalizacyjne, zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospo-
darczego wielu regionów, występujące rozwarstwienie społeczne oraz wykluczenie 
spowodowane bezrobociem, ubóstwem, bezdomnością, brakiem udziału w życiu 
kulturalnym czy społecznym niosą nowe zagrożenia lub czasem potęgują te już 
istniejące. Ważną kwestią społeczną staje się również starzenie się społeczeństw 
w krajach rozwiniętych. Zagrożenia te czynią świat ludzkiego życia mniej sta-
bilnym i nieprzewidywalnym. Żyjemy bowiem w czasach permanentnej zmiany 
społecznej (Radziewicz-Winnicki 2005, 2008). W tej sytuacji znacząco wzrasta 
rola polityki społecznej oraz cała sfera pomocy społecznej, stanowiąca domenę 
instytucji państwa wspieraną przez różne podmioty społeczne (stowarzyszenia, 
fundacje, organizacje charytatywne). Trwałym elementem polityki państwa jest 
praca socjalna, będąca przejawem solidarności społecznej wobec osób i grup spo-
łecznych, które – dotknięte nieszczęśliwym biegiem wydarzeń losowych – nie są 
w stanie lub nie mają dość sił, aby rozwiązać swoje problemy życiowe.

Zdaniem T. Pilcha oraz I. Lepalczyk praca socjalna wyrosła:

(…) z humanitarnych i demokratycznych ideałów i opiera się na szacunku 
wobec różności, wartości i godności wszystkich ludzi. Jej praktyka skupia się 
na wychodzeniu naprzeciw ludzkim potrzebom i rozwijaniu ludzkiego poten-
cjału (…). Praca socjalna występuje przeciw barierom, nierównościom i nie-
sprawiedliwości, które istnieją w społeczeństwie. Odpowiada ona zarówno 
na sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne osobiste i społeczne problemy. 
Wykorzystuje (…) zarówno różnorodność doświadczeń, technik i praktyk 
zgodnych z holistycznym zorientowaniem na osoby oraz ich środowiska. 
Interwencje w pracy obejmują od skoncentrowanych głównie na osobie 
procesów psychospołecznych, do zaangażowania w politykę społeczną, pla-
nowania i rozwoju. Mieści się w tym poradnictwo, kliniczna praca socjalna, 
praca grupowa, społeczno-pedagogiczna, pomoc rodzinie i jej terapia, jak 

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne, 
Joanna Wierzejska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017



10 WStęp

również działania zmierzające do tego, aby pomóc ludziom w uzyskaniu usług 
i dostępu do zasobów w społeczności lokalnej (Pilch, Lepalczyk 2008, s. 360).

Początkowo była to działalność spontaniczna, charytatywna, pozbawiona pro-
fesjonalnego wymiaru. Z czasem jednak stała się profesją bardzo ważną, ponieważ 
ma charakter służebny, wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także wyso-
kich standardów etycznych (por. Radwan-Pragłowski, Frysztacki 1996). Aksjolo-
gia leży u podstaw służby drugiemu człowiekowi uwikłanemu w trudne sytuacje 
życiowe, oczekującemu pomocy w odzyskaniu sił i zdolności do przejęcia pełnej 
odpowiedzialności za własny rozwój (Bera 2010; Franczak 2010; Zbyrad 2014; 
Kazubowska 2015). O skuteczności działalności pomocowej decydują zarówno 
działania legislacyjne, organizacyjne, finansowe, jak i przyjęte określone regulacje 
prawne, ale nade wszystko profesjonalizm osób podejmujących się pełnienia tych 
niezwykle odpowiedzialnych społecznie ról zawodowych. Charakter zadań pomo-
cowych powoduje, że ich istota sprowadza się do bliskich relacji interpersonalnych, 
które są nacechowane zaangażowaniem i wymianą emocjonalną oraz wyraźnymi 
dysproporcjami między „dawaniem a braniem na poziomie psychologicznym” (Sęk 
2000; Pyżalski, Plichta 2007). Obciążeniu emocjonalnemu, wynikającemu z ocze-
kiwań klienta i możliwości ich realizacji, towarzyszy poczucie odpowiedzialności 
za jego los oraz wyniki podejmowanych działań. Pracownicy socjalni ponoszą 
tak odpowiedzialność moralną za podejmowane decyzje wobec siebie, własnego 
sumienia, klienta, środowiska pracy czy przełożonych, jak i prawną, wynikającą 
z obowiązujących przepisów, zwłaszcza że muszą wkraczać w sferę niezwykle wraż-
liwą, trudną i często złożoną. Poza tym mają oni do czynienia z różnymi klientami. 
Stają się niekiedy ofiarami agresji, są świadkami ludzkich nieszczęść, wyuczonej 
bezradności czy trudności adaptacyjnych uniemożliwiających funkcjonowanie spo-
łeczne lub pełnienie ról rodzicielskich. Z licznych badań nad tym zawodem wynika, 
że problemem jest także niski prestiż wykonywanej profesji oraz dyssatysfakcja 
z uzyskiwanych gratyfikacji za pracę (Czechowska-Bieluga, Sarzyńska 2010). Mimo 
to osoby wybierające ten zawód wskazują najczęściej na motywację wewnętrzną, 
a poza tym wiążą z nim wartości i oczekiwania o charakterze społecznym, związa-
nym ze służbą na rzecz innych ludzi, chęcią pomocy potrzebującym, dążeniem do 
pełnego wykorzystania posiadanych zasobów intelektualnych i sprawnościowych 
(Tarka 2015b; Florys 2016).

W zawodzie pracownika socjalnego znajdują zatrudnienie zarówno pedagodzy, 
pedagodzy specjalni, psychologowie, socjologowie, terapeuci, jak i absolwenci stu-
diów z zakresu polityki społecznej, nauk o rodzinie czy pracy socjalnej. Rosnąca 
skala potrzeb w wymiarze indywidualnym i społecznym powoduje, że znacznie 
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zwiększa się zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów, rosną również ocze-
kiwania wobec osób funkcjonujących w pomocy społecznej (Czechowska-Bieluga 
2013). Dotyczy to jakości ich pracy i potrzeby stałego doskonalenia profesjonalnego 
(Trafiałek 2010; Kantowicz 2010; Kanios 2014; Kalbarczyk 2015), ponieważ aby 
pomoc była skuteczna, musi być dobrze zorganizowana, właściwie zaplanowana, 
adekwatna, oparta na zasadach racjonalności, powinna mieć zabezpieczenie w środ-
kach rzeczowych i osobowych. Od kandydata na pracownika socjalnego wymaga 
się także określonych predyspozycji osobowościowych i wysokiej odporności psy-
chicznej. Zawód ten, mimo że nie jest łatwą i wdzięczną profesją, w ostatnich latach 
stał się jednym z najbardziej rozwijających się. Obciążenie w pracy w zawodach 
pomocowych skutkuje jednak częściej niż w innych profesjach wysokim stresem 
(Ogińska-Bulik 2006; Szmagalski 2008; Kalbarczyk 2015), a w konsekwencji wypa-
leniem zawodowym oraz dezadaptcją (Trawkowska 2007; Zbyrad 2008; Tarka 
2015a; Bekier 2015). Problem ten wymaga przeprowadzania systematycznych 
badań i analiz oraz podejmowania adekwatnych działań minimalizujących nega-
tywne zjawiska obniżające efektywność pracy osób zatrudnionych w pomocy 
społecznej oraz stanowiące źródło ich indywidualnych problemów zdrowotnych 
i psychospołecznych.

Kierując się tymi przesłankami, zostały podjęte badania, których celem stało 
się określenie poczucia obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach 
pomocowych, rozpatrywanego w kontekście wybranych uwarunkowań psychospo-
łecznych: oczekiwań zawodowych, motywacji do osiągnieć zawodowych, stylów 
radzenia sobie z problemami i wypalenia zawodowego. Badaniami objęto grupę 
pedagogów jako specjalistów profesjonalnie przygotowanych do pomagania innym 
ludziom. Pedagodzy – jak zauważa B. Śliwerski – są szeroko pojmowaną profe-
sją społeczną przygotowaną do podejmowania działania społecznego w tkance 
społecznej wobec trzech kategorii osób: zagrożonych wyłączeniem, wyłączanych 
i już wyłączonych (wykluczonych) z życia społecznego. Wspólnym celem działań 
pedagoga i jego podopiecznych jest ułatwienie nawiązywania relacji społecznych, 
które wyzwalałyby mechanizm włączenia ich do życia społecznego (Śliwerski 
2008, s. 176).

Należy wyrazić przekonanie, że konkluzje z tego studium empirycznego 
wzbogacą wiedzę nie tylko z zakresu subiektywnego obciążenia obowiązkami 
zawodowymi pracowników, ale nade wszystko odpowiedzą na pytanie dotyczące 
przygotowania profesjonalnego pedagogów do pracy, w którym zawierać się będzie 
również ocena uwarunkowań psychospołecznych ich funkcjonowania zawodo-
wego, obejmująca oczekiwania zawodowe, motywację osiągnięć, umiejętność 
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funkcjonowania w bliskich relacjach interpersonalnych, sposób działania w sytu-
acjach trudnych oraz stopień wyczerpania emocjonalnego.

Studium jest kolejnym zrealizowanym przez autorkę projektem badawczym 
dotyczącym funkcjonowania zawodowego pedagogów w różnych obszarach życia 
społecznego i rolach zawodowych. Konkluzje z badań i rekomendacje praktyczne 
mogą służyć nie tylko doskonaleniu działalności pomocowej i usuwaniu barier 
ograniczających jej efektywność, polepszających warunki pracy specjalistom pro-
fesjonalnie zaangażowanym w pomocy społecznej, ale także modyfikowaniu pro-
gramu kształcenia pedagogów w uczelniach wyższych, lepiej przygotowując ich do 
rosnących oczekiwań społecznych wobec zawodów pomocowych oraz do nowych 
wyzwań profesjonalnych. Niniejsze opracowanie, o charakterze eksploracyjnym, 
w swych założeniach wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Badania empiryczne 
zostały zrealizowane w regionie Polski południowo-wschodniej w 2016 roku wśród 
celowo dobranej grupy pracowników funkcjonujących w zawodach pomocowych. 
Podstawowym kryterium było ukończenie studiów pedagogicznych i bezpośrednia 
praca socjalna z klientami. Zebrany materiał badawczy został poddany analizom 
ilościowym i jakościowym.

W strukturze pracy znajduje się wstęp, siedem rozdziałów i zakończenie. Każdy 
rozdział, w którym są analizowane wyniki badań, zawiera podsumowanie.

Rozdział pierwszy stanowi ogólne wprowadzenie w problematykę badań i ope-
racjonalizację zmiennej zależnej na podstawie koncepcji J. Konaszewskiej (2014) 
oraz B. Dudek i in. (2004). Dokonano identyfikacji problemów zawodowych wystę-
pujących najczęściej w działalności pomocowej, akcentując zwłaszcza sytuacje 
trudne, będące źródłem stresu zawodowego. Przegląd literatury i dotychczasowych 
badań empirycznych pozwolił ukazać dynamikę zachodzących niekorzystnych 
zjawisk w środowisku pracy osób pomagających innym, a także dylematy i roz-
terki wewnętrzne oraz towarzyszące im stany emocjonalne. Scharakteryzowano 
stres zawodowy występujący w ich pracy zawodowej, jego destrukcyjny wpływ na 
funkcjonowanie zawodowe i efektywność podejmowanych działań oraz zdrowotne 
konsekwencje.

Metodologiczne podstawy badań własnych zawiera rozdział drugi. Przede 
wszystkim wskazano w nim cel i przedmiot badań, problemy badawcze i hipotezę 
roboczą oraz przyjęty model analizy zależności między badanymi zmiennymi.

Rozdział trzeci dotyczy poczucia obciążenia pracą badanych pedagogów. 
Zmienne opisujące obciążenie pracą obejmują problemy zawodowe badanych 
pedagogów i odczuwany przez nich stres zawodowy, natomiast wśród zmiennych 
niezależnych znalazły się takie czynniki, jak: oczekiwania zawodowe, motywacja 
osiągnięć zawodowych, style radzenia sobie z problemami w sytuacjach trudnych 
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oraz wypalenie zawodowe. Do analizy włączono również zmienne niezależne 
pośredniczące, stanowiące wybrane czynniki społeczno-zawodowe. W rozdziale 
znajduje się też opis zastosowanych metod i technik badawczych. W końcowej 
części omówiono organizację oraz scharakteryzowano badaną grupę pedagogów.

Rozdział czwarty jest poświęcony weryfikacji hipotezy roboczej zakładającej 
związki i zależności poczucia obciążenia pracą od oczekiwań zawodowych. We wpro-
wadzeniu zdefiniowano podstawowe pojęcia oraz zoperacjonalizowano zmienną 
oczekiwania zawodowe. Podstawę prowadzonych badań w tym zakresie stano-
wiła koncepcja J. Poplucza (1977). Dokonano charakterystyki różnych rodzajów 
oczekiwań, jakie wiążą z zawodem osoby pracujące. Przegląd dotychczasowych 
badań z tego zakresu pozwolił ukazać różnorodność oczekiwań i wartości, jakie 
łączą z pracą osoby wykonujące zawody związane z wchodzeniem w bezpośrednie 
relacje międzyludzkie. Te rozważania teoretyczne były wprowadzeniem do analiz 
empirycznych, które pozwoliły nie tylko zdiagnozować oczekiwania zawodowe 
pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych, ale też zweryfikować zało-
żenia o związkach i zależnościach między nimi a poczuciem obciążenia pracą, obej-
mującym najczęściej problemy występujące w pracy i odczuwany stres zawodowy. 
Przeprowadzone analizy kończy podsumowanie.

W rozdziale piątym zweryfikowano następne szczegółowe założenie hipote-
tyczne mówiące o istotnych zależnościach między poczuciem obciążenia pracą 
a motywacją osiągnięć zawodowych badanych pedagogów. Na podstawie analizy 
literatury przedmiotu zdefiniowano motywację osiągnięć zawodowych i ją zope-
racjonalizowano, odwołując się do koncepcji M. Widerszal-Bazyl (1979). Ponadto 
przedstawiono stan dotychczasowych badań dotyczący tej problematyki. Wnioski 
z prowadzonych rozważań okazały się bardzo cenne przy diagnozowaniu motywacji 
osiągnięć zawodowych badanych pedagogów i określaniu zmiennych stanowiących 
ich wskaźniki. Kolejnym krokiem procedury badawczej była diagnoza motywacji 
osiągnięć zawodowych badanych osób oraz analiza zależności między nimi a ich 
poczuciem obciążenia wykonywaną pracą, opisanym przez problemy najczęściej 
występujące w pracy i odczuwany stres zawodowy. Rozwiązano zatem kolejny 
problem badawczy i zweryfikowano hipotezę roboczą. Rozdział kończą konkluzje 
z badań.

Rozdział szósty ma podobną konstrukcję metodologiczną do pozostałych. 
W pierwszej kolejności zostały w nim przedstawione teoretyczne rozważania doty-
czące radzenia sobie ze stresem, różne koncepcje teoretyczne i podejścia badawcze 
oraz wyniki wybranych badań osób pełniących ważne społeczne role zawodowe. 
Podstawę teoretyczną prowadzonych badań empirycznych stanowiła koncepcja 
J. Strelaua i in. (2005). Na podstawie zebranego materiału badawczego określono 
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style radzenia sobie przez badane osoby w sytuacjach trudnych oraz zweryfikowano 
kolejne założenie mówiące o zależnościach między poczuciem obciążenia pracą 
a badaną zmienną. Wnioski z badań zostały zawarte w podsumowaniu.

Ostatni z rozdziałów monografii dotyczy poczucia obciążenia pracą badanych 
pedagogów, rozpatrywanego w kontekście ich wypalenia zawodowego. Po zdefi-
niowaniu podstawowych pojęć dotyczących wypalenia zawodowego, przeglądzie 
różnych teorii oraz wyników dotychczasowych badań w zawodach pomocowych, 
zoperacjonalizowano wypalenie zawodowe, odwołując się do koncepcji C. Maslach 
(2000). Na tej podstawie zdiagnozowano wypalenie zawodowe w grupie badanych 
pedagogów oraz skorelowano uzyskane dane z poczuciem ich obciążenia pracą: 
problemami zawodowymi najczęściej występującymi w pracy i odczuwanym stre-
sem zawodowym. Tym samym zweryfikowano ostatnie szczegółowe założenie 
hipotetyczne. Podsumowanie stanowi zwieńczenie przeprowadzonych analiz.

Wnioski końcowe z badań wraz z rekomendacjami praktycznymi znajdują się 
w zakończeniu. Tym samym przedstawiono własne stanowisko wobec zawartego 
w pracy głównego problemu badawczego oraz jego uszczegółowienia. Zweryfiko-
wano ogólną hipotezę roboczą i wynikające z niej założenia szczegółowe. Posta-
wione cele badań zostały osiągnięte.

Publikacja jest adresowana do czytelników, którzy są zainteresowani zarówno 
przygotowaniem profesjonalnym pedagogów, jak i ich funkcjonowaniem w różnych 
rolach zawodowych, świadczących pomoc i wsparcie osobom uwikłanym w trudne 
sytuacje losowe, a przez własny wysiłek i przejawianą aktywność pozwalających 
im odzyskać siły i przejąć pełną odpowiedzialność za własny rozwój. Znajdą się 
tu, jak sądzę, zarówno nauczyciele akademiccy, studenci, jak i organizatorzy oraz 
wykonawcy – praktycy działający w obszarze pomocy społecznej. Przybliżona 
czytelnikowi problematyka pozwala nie tylko głębiej wniknąć w kwestie obciążenia 
pracą zawodową w zawodach pomocowych, ale także pomaga dostrzec psychospo-
łeczne uwarunkowania tej pracy i koszty ponoszone przez osoby pełniące te role. 
Jednocześnie przedstawione rekomendacje mogą okazać się pomocne w dosko-
naleniu pracy socjalnej oraz w działalności edukacyjnej przyszłych pedagogów.

Pragnę serdecznie podziękować zarówno studentom Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaangażowanym 
w prowadzenie badań terenowych, jak i kierownikom oraz pracownikom licznych 
ośrodków pomocy społecznej w regionie Polski południowo-wschodniej, którzy 
umożliwili realizację tego projektu badawczego lub sami bezpośrednio uczestniczyli 
w badaniach empirycznych.




