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ZAWODOWEGO WYPALANIA SIĘ NAUCZYCIELI
PERSONALITY AS A TEACHER’S BURNOUT PREDICTOR

Uniwersytet Łódzki, Łódź
Instytut Psychologii

Streszczenie
Wstęp: Nauczyciele są grupą zawodową narażoną na wypalanie się zawodowe. Jego przyczyn upatrywać można w specyfice pracy, 
jak i w samych pedagogach. Celem pracy była próba określenia związku między wypaleniem zawodowym a cechami osobowości 
w kontekście dwóch kryteriów: płci i miejsca pracy nauczycieli. Materiał i metody: Zbadano 390 nauczycieli, w tym 312 kobiet  
i 78 mężczyzn. Reprezentowali oni różne miejsca pracy i zróżnicowany poziom awansu zawodowego. Zastosowano Kwestionariusz 
MBI do oceny poziomu wypalenia zawodowego oraz Inwentarz NEO-FFI do badania osobowości. Wyniki: Uzyskane wyniki po-
twierdziły związek wypalenia zawodowego z cechami osobowości. Znaczące okazały się głównie dwie cechy: neurotyzm i ekstrawer-
sja. Odnotowano także związek sumienności ze skutecznością zawodową. Choć kobiety i mężczyźni różnią się cechami osobowości, 
nie ma między nimi różnic w zakresie wymiarów wypalenia zawodowego. Największe objawy wypalenia stwierdzono u nauczycieli 
gimnazjum. Wzrost kompetencji wyraźnie je zmniejsza. Wnioski: Osobowość jest istotnym wyznacznikiem wypalania się nauczy-
cieli, a jej rola wzrasta w konfrontacji z trudną rzeczywistością szkolną w gimnazjach. Med. Pr. 2009;60(4):273–282
Słowa kluczowe: osobowość, nauczyciele, wypalenie zawodowe, płeć, miejsce pracy

Abstract
Background: Teachers form a professional group that is prone to burnout syndrome. The reason for that may be sought in the spe-
cific character of the job as well as in teachers themselves. The aim of the research is an attempt to define the relation betwe-
en burnout in the teaching profession and personal traits in the context of two criteria, gender and the place of employment.  
Material and methods: In a group of 390 teachers, 312 women and 78 men were examined. They represented varied levels of pro-
fessional advancement and different workplaces. Two methods were applied in the research, Maslach Burnout Inventory (MBI) and 
NEO-FFI Inventory for measuring personality. Results: The results provide evidence that the relationship between professional 
burnout and personal traits does exist. Two main traits have been distinguished, neuroticism and extraversion. It has been noted that 
there is an association between conscientiousness and professional effectiveness. Although men and women have different personal 
traits, there are no differences between them as far as the range of burnout syndrome is concerned. The most distinct symptoms 
of burnout were revealed by junior high school teachers. A raised competence explicitly decreases them. Conclusions: Personality 
is an important predictor of teachers’ burnout and its role grows in confrontation with difficult school reality offered by junior high 
schools. Med Pr 2009;60(4):273–282
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WSTĘP

Pracy nauczycieli towarzyszy stres. Przyjmuje się, że 
należą oni do grup zawodowych narażonych na wypa-
lanie zawodowe. Model wypalania się opisała Maslach 
(1,2), która wyodrębniła w nim trzy następujące po so-
bie fazy — emocjonalne wyczerpanie, depersonalizacja 
oraz obniżone poczucie skuteczności zawodowej. 

Proces wypalania rozwija się w następstwie nadmier-
nego obciążenia pracą. Liczne obowiązki, nieustanna 
kontrola, silnie przeżywane problemy innych osób, cza-
sem nieracjonalne wymagania ze strony przełożonych 
wywołują stres, irytację i uczucie zmęczenia. Jednostka 

odczuwa objawy typowe dla wyczerpania emocjonalne-
go, które charakteryzuje się obniżonym samopoczuciem, 
zmniejszoną odpornością organizmu i różnymi dolegli-
wościami bólowymi. Próbuje radzić sobie z nimi po-
przez dystans do zadań i problemów zawodowych. Staje 
się apatyczna, sztywna, czasem nawet cyniczna. Przeja-
wia niechętny stosunek do obowiązków zawodowych, 
a z wielu wręcz rezygnuje. U niektórych osób pojawia się 
wyraźny opór przed pójściem do pracy. Obniża się ich 
sprawność umysłowa. Wytwarza się negatywny stosu-
nek do otoczenia, pojawia brak zainteresowania i troski 
o drugiego człowieka. Następuje proces depersonalizacji, 
a wraz z nim odhumanizowanie relacji z innymi. 
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Prowadzi to do zaniku identyfikacji z zawodem. 
Obniża się poczucie skuteczności zawodowej i pojawia 
uczucie zawodu wobec samego siebie. Brak satysfakcji 
z wyników pracy wzmaga poczucie przeciążenia. Jed-
nostka ponownie przechodzi przez kolejne fazy wypa-
lenia, ale tym razem objawy się pogłębiają. Odczuwa 
bezradność, ma poczucie winy albo krzywdy. Czuje się 
bezużyteczna i bezwartościowa. We wczesnych etapach 
wypalenia można pomóc jednostce odzyskać równo-
wagę i chęć do pracy. Im bardziej jednak głębokie są 
objawy wypalenia, tym trudniej o skuteczną pomoc 
(3). To uzasadnia potrzebę diagnozowania problemu  
w, ważnym społecznie, środowisku nauczycielskim.

Nauczyciele pracują w warunkach szczególnych — 
nieprzewidywalnych, nasyconych różnymi konfliktami 
interesów i wartości oraz poważnego kryzysu tożsamo-
ści zawodowej (4). Dają siebie innym, doświadczając nie-
ustannie rozlicznych obciążeń, które mogą skutecznie 
obniżać jakość ich życia, a także szkodzić ich uczniom 
(1). Psychospołeczne obciążenia pracy nauczycieli, jak 
podają Travers i Cooper (5), dotyczą bardzo wielu ob-
szarów, m.in. relacji nauczyciel–uczeń, struktury szko-
ły i zarządzania nią, warunków pracy, ciągłych zmian 
w systemie oświaty i słabego przygotowania do tego za-
wodu. Problem kształcenia kandydatów do zawodu na-
uczycielskiego nieadekwatnego do potrzeb podnoszony 
jest od lat, ale jak widać bez rezultatu (6). Przyczyn wy-
palenia upatrywać można zarówno w czynnikach pracy, 
jak i samych pedagogach. Badania wypalenia się w tym 
środowisku zawodowym wykazały, że jego objawów do-
świadczają głównie nauczyciele młodzi, z niewielkim 
stażem zawodowym (7,8), single, nauczyciele mieszkają-
cy w miastach i pracujący z młodzieżą licealną (9). O po-
ziomie ich wypalenia decydują zarówno zmienne środo-
wiskowe, jak i zmienne osobowościowe (10,11).

Evers i wsp. (12) twierdzą, że jednym z ważniejszych 
predyktorów napięcia i stresu nauczycieli są niewłaściwe 
zachowania uczniów. Inni badacze problemu podkreśla-
ją, że stres u nauczycieli narasta także, gdy ich entuzjazm 
i wysiłek natrafiają na opór i brak szacunku uczniów, 
a więc ich inwestycje okazują się bezzwrotne (13).

W opinii Maslach i wsp. (2) w sektorze edukacji 
objawy wypalania się pojawiają się głównie u osób 
o specyficznych cechach osobowości. Osoby lękowe, 
o obniżonej samoocenie, z niskim poziomem odpor-
ności i wytrzymałości nie radzą sobie z trudnościami, 
a najczęściej reagują na nie zachowaniami pasywnymi. 
Schaufeli i Enzman (14) zapoczątkowali szerokie ba-
dania związku cech osobowości nauczycieli z wypala-
niem się w tej pracy. Odkryli, że najsilniejszą zmienną 

dla tego zjawiska jest neurotyzm. Inne badania, od-
wołujące się do związku cech osobowości i wypalenia 
u nauczycieli, opisali Fontana i Abouserie (15), którzy 
udowodnili wysokie korelacje wypalenia z neuroty-
zmem, introwersją oraz psychotyzmem. 

Ciekawe badania związku wypalenia zawodowe-
go z osobowością inspirowane są koncepcją „wielkiej 
piątki” autorstwa McCrae’a i Costy (16). Odwołuje się 
ona do teorii cech i opisuje pięć głównych wymiarów 
osobowości: neurotyzm, ekstrawersję, otwartość, ugo-
dowość i sumienność. Mają one charakter stały, dzia-
łając niezależnie od sytuacji i kształtując motywację 
jednostki, jej styl funkcjonowania emocjonalnego, in-
terpersonalnego oraz postawy i zachowania. 

Neurotyzm — wiąże się z doświadczaniem negatyw-1. 
nych stanów emocjonalnych i wyraża skłonność do 
zamartwiania się, odczuwania lęku i przewidywania 
niepowodzeń. Osoby charakteryzujące się wysokim 
poziomem neurotyzmu są trudne we współżyciu, ła-
two ulegają panice lub wpadają w gniew i nie stronią 
od zachowań agresywnych. Nie radzą sobie ze stre-
sem i mają duże trudności w podejmowaniu decyzji. 
Ekstrawersja — to cecha powiązana z optymistycz-2. 
nym nastawieniem do życia i zdolnością do racjo-
nalnego działania. Wyraża się ilością i jakością in-
terakcji społecznych, towarzyskością, serdecznością 
i asertywnością w relacjach z ludźmi. Osoby o wyso-
kim poziomie ekstrawersji są energiczne i aktywne. 
Otwartość na doświadczenia — opisuje tendencję 3. 
do poszukiwania i pozytywnego wartościowania 
doświadczeń życiowych ze skłonnością do przeja-
wiania ciekawości poznawczej i tolerancji wobec 
nowości. Wiąże się z myśleniem dywergencyjnym. 
Charakteryzuje przede wszystkim jednostki kre-
atywne. 
Ugodowość — opisuje nastawienie wobec innych lu-4. 
dzi. Jednostki ugodowe mają zaufanie do innych, są 
nastawione na współpracę i chętnie udzielają pomo-
cy. Są szczere, bezinteresowne i prostolinijne. 
Sumienność — odnosi się do obowiązkowości, rze-5. 
telności i wytrwałości w działaniach zmierzających 
do realizacji celów. Jej wysoki poziom wskazuje na 
silną wolę, perfekcjonizm i dążenie do osiągnięć. 
Osoby o takich właściwościach są bardzo skutecz-
nymi pracownikami.
Opisane w literaturze naukowej badania nauczycieli 

hiszpańskich potwierdziły, że neurotyzm determinuje 
wszystkie wymiary wypalenia, natomiast sumienność 
jest szczególnie istotna dla depersonalizacji i poczu-
cia skuteczności zawodowej. Jeśli jest wysoka, chroni 
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przed stresem zawodowym i podnosi poziom osiągnięć 
nauczycieli (17). Jak widać, konfrontacja specyficznych 
cech osobowości nauczycieli z rzeczywistością szkol-
ną może powodować określone skutki. Istnieje więc 
potrzeba zajmowania się wypalaniem się nauczycieli 
w jak najszerszym zakresie.

Analizowano związek między płcią a cechami oso-
bowości i podatnością na wypalanie się nauczycieli. 
Wyniki badań, choć niejednoznaczne, wskazują na 
pewne różnice funkcjonowania kobiet i mężczyzn. 
Przede wszystkim dotyczą one wyższego u kobiet neu-
rotyzmu, a u mężczyzn większej odporności na stres 
zawodowy (18–20). Potwierdzili to w swoich badaniach 
Serrano i wsp. (21), wskazując, że nauczyciele płci mę-
skiej lepiej radzą sobie w obciążonym różnymi dys-
funkcjami środowisku szkolnym. Kobiety, jako domi-
nująca grupa w szkole, zdaniem Kurzępy (22) budują jej 
szczególny klimat. Obciąża go wiele cech o charakterze 
negatywnym — zależność od władzy, mała decyzyj-
ność, drobiazgowość, konfliktowość i antagonizowanie 
środowiska.

Stres zawodowy łagodzić mogą wysokie kompe-
tencje nauczyciela. Jest to zawód wymagający ciągłe-
go uczenia się, co podnosi poziom profesjonalizmu 
i umożliwia równocześnie awans zawodowy w struk-
turach szkolnych (23). Czynnikiem sprzyjającym wy-
palaniu się może być miejsce pracy. Najtrudniejszym 
środowiskiem szkolnym są gimnazja, które kumulują 
najwięcej problemów wychowawczych i patologii spo-
łecznych. Jak wynika jednak z badań, najbardziej fa-
chową kadrą dysponują nie gimnazja, ale szkoły pod-
stawowe (24,25).

Celem niniejszej pracy była próba określenia em-
pirycznej zależności między wypaleniem zawodowym 
a cechami osobowości w kontekście dodatkowych kry-
teriów — płci nauczycieli oraz ich miejsca pracy.

MATERIAŁ I METODY

Do badania prowadzonego w latach 2007–2008 wylo-
sowano szkoły, natomiast udział nauczycieli w bada-
niach był dobrowolny. Z ogólnej liczby 182 szkół pu-
blicznych z terenu Łodzi wylosowano 30 szkół (po 10 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). 
Niestety, losowanie szkół powtarzano wielokrotnie, 
ponieważ nauczyciele bardzo często nie wyrażali zgo-
dy na uczestniczenie w badaniach. Przebadano łącz-
nie 645 nauczycieli z 62 różnych szkół, jednak wiele 
kompletów testowych odrzucono. Główną przyczyną 
były niekompletnie wypełnione testy oraz brak danych 

w ankiecie demograficznej. Pełne dane empiryczne 
uzyskano od 390 pracowników, w tym 312 kobiet (80%) 
oraz 78 (20%) mężczyzn. Takie proporcje płci są cha-
rakterystyczne dla zawodu nauczycielskiego i dotyczą 
większości krajów Europy (25). Badanymi były osoby 
w wieku od 26 do 60 lat, średni wiek to 41 (±5,2) lat. Ich 
staż pracy obejmował okres od 1 roku do 35 lat, średnia 
stażu wyniosła 13,39 (±8,24) lat. Wszyscy badani mieli 
wykształcenie wyższe i odpowiednie formalne kwalifi-
kacje do wykonywania zawodu.

Badani nauczyciele reprezentowali wszystkie trzy 
etapy kształcenia. Najliczniejszą grupą okazali się na-
uczyciele gimnazjum: 154 osoby, czyli 39% ogółu bada-
nych. Nauczycieli szkół podstawowych było 117 (30%), 
szkół ponadgimnazjalnych — 119 (31%). Reprezento-
wali także różne stopienie awansu zawodowego. Na-
uczycieli mianowanych było 198 (51%), dyplomowa-
nych — 122 (31%), kontraktowych — 66 (17%) i naj-
mniej stażystów, bo tylko 4 (1%). Tę ostatnią grupę 
w dalszej analizie wyników pominięto.

W badaniach zastosowano: Inwentarz Osobowości 
NEO-FFI Costy i McCrae’a oraz Kwestionariusz Ma-
slach Burnout Inwentory (MBI) Maslach. Inwentarz 
Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae’a (17) odwołu-
je się do koncepcji ujmującej osobowość w kategoriach 
cech. Bada pięć głównych wymiarów osobowości: neu-
rotyzm, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, 
ugodowość i sumienność. Rzetelność pomiaru Inwen-
tarza Osobowości NEO-FFI oszacowano na podstawie 
współczynnika zgodności wewnętrznej α-Cronbacha. 
Współczynniki dla poszczególnych skal wynoszą 
odpowiednio — NEU: 0,80; EKS: 0,77; OTW: 0,68; 
UGD: 0,68 oraz SUM: 0,82. Podobne dane charakte-
ryzują wersję polską, choć stwierdzono nieco niższe 
wskaźniki w skalach neurotyczności i otwartości. Traf-
ność pomiaru polskiej wersji NEO-FFI jest porówny-
walna z badaniami oryginalnymi.

Maslach Burnout Inwentory służy do diagnozy wy-
palenia zawodowego (10). Tworzą go trzy skale, odpo-
wiadające wymiarom wypalenia — wyczerpanie emo-
cjonalne, depersonalizacja oraz poczucie skuteczności 
zawodowej. Parametry statystyczne testu są zadowa-
lające. Współczynniki α-Cronbacha wyniosły odpo-
wiednio: dla emocjonalnego wyczerpania — 0,90; dla 
depersonalizacji — 0,76; i dla poczucia skuteczności za-
wodowej — 0,76. Współczynniki zgodności wewnętrz-
nej kształtowały się dla emocjonalnego wyczerpania 
na poziomie 0,88; dla depersonalizacji — 0,74 oraz dla  
poczucia skuteczności zawodowej — 0,72. W bada-
niach potwierdzono, że nauczyciele charakteryzują się 



276 G. Poraj Nr 4

istotnie wyższym poziomem depersonalizacji, odczu-
wają większe wyczerpanie emocjonalne wykonywaną 
pracą, a jednocześnie czują się mniej skuteczni zawo-
dowo niż osoby reprezentujące inne zawody społeczne.

W analizie statystycznej wykorzystano pakiet 
SPSS 12.0. Zastosowano test nieparametryczny chi-
kwadrat, analizę wariancji oraz analizę korelacyjną. 
We wszystkich przyjęto poziom istotności α = 0,05.

WYNIKI

Osobowość, wypalanie się a płeć nauczycieli
Cechy osobowości badanych kobiet i mężczyzn oraz 
różnice między nimi prezentuje tabela 1. W zakresie 
neurotyzmu wskaźnik u kobiet (19,74) okazał się wyż-
szy niż u mężczyzn (15,63), a różnica między średnimi 
jest istotna statystycznie na poziomie p = 0,001.

Kobiety (M = 30,20) ujawniły wyższy niż mężczyźni 
wskaźnik otwartości (M = 28,18), co także potwierdziła 
duża różnica między nimi (p = 0,003). Również ugo-
dowość okazała się cechą bardziej kobiecą (M = 32,96) 
niż męską (M = 30,83). Różnica między średnimi była 

wysoce istotna statystycznie (p = 0,001). Analogicznie 
ułożyły się wskaźniki charakteryzujące sumienność. 
Jest ona większa u kobiet (M = 34,50) niż u mężczyzn 
(M = 32,87), ze znaczącą różnicą na poziomie p = 0,029. 
Płeć nie różnicuje jedynie poziomu ekstrawersji u ba-
danych nauczycieli.

Nie stwierdzono istotnych różnic między kobietami 
a mężczyznami w zakresie wypalenia zawodowego, co 
pokazuje tabela 2. Wykazali oni podobne wyniki cha-
rakteryzujące emocjonalne wyczerpanie, depersonali-
zację i poczucie skuteczności zawodowej.

Pewne różnice w zależności od płci ujawniły ana-
lizy korelacyjne, zamieszczone w tabeli 3. Wypalenie 
zawodowe jest w większym stopniu zdeterminowane 
cechami osobowości u kobiet niż u mężczyzn. W obu 
badanych grupach wystąpiły najsilniejsze dodatnie ko-
relacje między neurotyzmem a emocjonalnym wyczer-
paniem. U kobiet współczynnik wyniósł 0,47, u męż-
czyzn — 0,37. Neurotyzm koreluje także dodatnio 
z depersonalizacją kobiet (0,42) i mężczyzn (0,31) oraz 
ujemnie z poczuciem skuteczności zawodową kobiet 
(–0,37) i mężczyzn (–0,36). 

NEU 19,74 8,33 15,63 7,63 15,73** 0,001

EKS 29,97 6,20 29,15 5,88 1,10 0,295

OTW 30,20 5,18 28,18 5,85 9,03** 0,003

UGD 32,96 5,04 30,83 5,32 10,92** 0,001

SUM 34,50 5,72 32,87 6,44 4,81* 0,029

 M SD M SD F p 

Osobowość
Personality

Tabela 1. Cechy osobowości a płeć nauczycieli
Table 1. Personality traits and teachers’ gender

Kobiety
Women
N = 312

Analiza wariancji
Analysis of variance

ANOVA

Mężczyźni
Men

N = 78

NEU — neurotyczność / neuroticism; EKS — ekstrawersja / extraversion; OTW — otwartość / openness to experience; UGD — ugodowość / agreeableness;
SUM — sumienność / conscientiousness; M — średnia / mean; SD — odchylenie standardowe / standard deviation; F — test F-Snedecora / F-Snedecora test.
* p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01.

EW 11,15 6,42 10,35 6,60 0,98 0,324

D 10,41 5,86 10,73 6,50 0,18 0,670

PSZ 25,76 6,44 25,45 6,32 0,15 0,699

 M SD M SD F p 

Kwestionariusz wypalenia 
zawodowego

Maslach Burnout Inventory

Tabela 2. Wypalenie zawodowe a płeć nauczycieli
Table 2. Burnout and teachers’ gender

Kobiety
Women
N = 312

Analiza wariancji
Analysis of variance

ANOVA

Mężczyźni
Men

N = 78

EW — emocjonalne wyczerpanie / emotional exhaustion; D — depersonalizacja / depersonalization; PSZ — poczucie skuteczności zawodowej / personal accomplishment.
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Drugą cechą osobowości powiązaną z wypalaniem 
się nauczycieli jest ekstrawersja. W grupie kobiet kore-
luje ona ze wszystkimi wymiarami wypalenia. Ujemnie 
z emocjonalnym wyczerpaniem (–0,33) i depersonaliza-
cją (–0,32), natomiast dodatnio z poczuciem skuteczno-
ści zawodowej (0,370). W grupie mężczyzn ekstrawersja 
koreluje ujemnie z depersonalizacją (–0,23) i dodatnio 
z poczuciem skuteczności zawodowej (0,33). Wśród zna-
czących wyników na uwagę zasługuje także korelacja 
sumienności z poczuciem skuteczności zawodowej (0,31 
w grupie kobiet i 0,35 w grupie mężczyzn). Inna interesu-
jąca obserwacja to zależność między emocjonalnym wy-
czerpaniem a wszystkimi pięcioma cechami osobowości 
u kobiet, podczas gdy u mężczyzn jest ono powiązane 
jedynie z neurotyzmem i sumiennością. Poczuciu sku-
teczności zawodowej w obu grupach badanych wyraź-
nie sprzyjają emocjonalne przystosowanie (odwrotność 
neurotyzmu), ekstrawersja oraz sumienność.

Osobowość, wypalanie się 
a miejsce pracy nauczycieli
Szkoły oferują nauczycielom zróżnicowane warunki 
pracy. Raport MEN z 2008 roku (27) podaje, że najbez-
pieczniejszym środowiskiem są szkoły podstawowe, 
a najbardziej zagrożone dysfunkcjami i patologiami są 
gimnazja. Z kolei nauczyciele szkół ponadgimnazjal-
nych nie tylko nie skarżą się na trudne warunki pracy, 
ale nawet dostrzegają w swoim środowisku zawodo-
wym istotnie mniej stresorów (1).

Wyniki dotyczące cech osobowości badanych na-
uczycieli zatrudnionych w różnych typach szkół przed-
stawia tabela 4. Dokonano porównania wskaźników 
opisujących cechy osobowości, które pokazało, że nie 
ma statystycznie istotnych różnic między nauczyciela-
mi trzech poziomów kształcenia w zakresie neuroty-
zmu, ekstrawersji, otwartości, ugodowości i sumien-
ności.

NEU 0,47** 0,001 0,42** 0,001 –0,37** 0,001 0,37** 0,001 0,31** 0,005 –0,36** 0,001

EKS –0,33** 0,001 –0,32** 0,001 0,37** 0,001 –0,20 0,067 –0,23* 0,037 0,33** 0,003

OTW –0,20** 0,001 –0,14* 0,010 0,12* 0,028 –0,08 0,466 0,01 0,984 0,21 0,054

UGD –0,15** 0,005 –0,20** 0,001 0,07 0,206 –0,02 0,808 –0,27* 0,016 –0,01 0,901

SUM –0,16** 0,004 –0,09 0,100 0,31** 0,001 –0,24* 0,030 –0,31** 0,005 0,35** 0,001

Osobowość
Personality

Tabela 3. Współczynniki korelacji pomiędzy wymiarami wypalenia zawodowego a cechami osobowości u nauczycieli z podziałem na płeć
Table 3. Correlation coefficients between burnt-out dimensions and personality traits in teachers distinguished by gender

Kobiety
Women

Mężczyźni
Men

Skróty jak w tabeli 2 / Abbreviations as in Table 2.
* p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01.

 EW D PSZ EW D PSZ 

 r p r p r p r p r p r p

NEU 18,60 7,18 19,74 8,77 18,18 8,83 1,30 0,273

EKS 30,72 5,99 29,58 5,78 29,19 6,67 1,99 0,138

OTW 29,87 4,67 29,79 5,27 29,74 6,10 0,02 0,982

UGD 33,00 4,77 32,41 5,67 32,25 4,84 0,70 0,498

SUM 34,21 6,04 33,97 6,23 34,41 5,31 0,19 0,825

Osobowość
Personality

Tabela 4. Cechy osobowości a miejsce pracy badanych nauczycieli
Table 4. Personality traits and the teachers’ place of employment

Szkoła podstawowa
Primary school

N = 117

Analiza wariancji
ANOVA

Skróty jak w tabeli 1 / Abbreviations as in Table 1.

 M SD M SD M SD F p

Gimnazjum
Secondary school

N = 154

Szkoła ponadgimnazjalna
Primary school

N = 119
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analizowanych cech osobowości, dwie — neurotyzm 
i ekstrawersja — okazały się szczególnie ważne dla 
zawodowego wypalania się wszystkich badanych na-
uczycieli.

Wśród pracowników szkół podstawowych wysoki 
poziom neurotyzmu nasila objawy emocjonalnego wy-
czerpania (0,42) oraz depersonalizacji (0,42), a także 
obniża poczucie skuteczności zawodowej (–0,34). Wraz 

ze wzrostem ekstrawersji maleje emocjonalne wyczer-
panie (–0,32) i depersonalizacja (–0,36), ale z kolei wzra-
sta poczucie skuteczności zawodowej (0,37). Sprzyja jej 
także sumienność (0,43). 

Podobne zależności dotyczą pracowników gimna-
zjów. Narastający neurotyzm koreluje z ich emocjo-
nalnym wyczerpaniem (0,47) i depersonalizacją (0,38) 
oraz zmniejsza ich poczucie skuteczności w pracy 
(–0,34). Wskaźniki ich wypalenia obniżyć może wysoki 
poziom ekstrawersji. Świadczą o tym ujemne korelacje 
tej cechy z emocjonalnym wyczerpaniem (–0,28) oraz 
depersonalizacją (–0,26), a także dodatnia z poczuciem 
skuteczności zawodowej (0,28). 

Analogiczne prawidłowości zaobserwowano w przy-
padku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Wzrost 
neurotyzmu zwiększa ich emocjonalne wyczerpanie 
(0,44) i depersonalizację (0,37), a obniża poczucie sku-
teczności zawodowej (–0,40), któremu wyraźnie sprzy-
ja wysoka ekstrawersja (0,43). Wraz z obniżaniem się 
wskaźnika ekstrawersji będą jednak narastać u nich 
objawy wypalenia — zarówno emocjonalnego wyczer-
pania (–0,31), jak i depersonalizacji (–0,27). Tylko w tej 
grupie badanych ujawniono wyraźne związki wszyst-
kich trzech wymiarów wypalenia z sumiennością. 
Ujemnie koreluje ona z emocjonalnym wyczerpaniem 
(–0,36) i depersonalizacją (–0,21), dodatnio z poczu-
ciem skuteczności zawodowej (0,38).

Miejsce pracy okazało się jednak ważnym wyznacz-
nikiem wypalenia zawodowego. Wyniki prezentuje ta-
bela 5. Ujawniono statystycznie istotne zróżnicowanie 
między trzema analizowanymi grupami w zakresie 
emocjonalnego wyczerpania (p = 0,013) oraz deperso-
nalizacji (p = 0,017). Badani nauczyciele z różnych po-
ziomów kształcenia wykazali się natomiast podobnym 
poczuciem skuteczności zawodowej.

Przeprowadzono dodatkową analizę różnic mię-
dzygrupowych, pokazaną w tabeli 6. Wynika z niej, 
że w obu przypadkach (w zakresie emocjonalnego wy-
czerpania p = 0,014; depersonalizacji p = 0,017) zna-
cząca jest tylko różnica między nauczycielami szkół 
podstawowych a gimnazjów, oczywiście na niekorzyść 
gimnazjów. Nie ma różnic między nauczycielami szkół 
podstawowych a ponadgimnazjalnych oraz nauczycie-
lami gimnazjów a szkół ponadgimnazjalnych.

Kolejnym krokiem była analiza zależności między 
wymiarami wypalenia zawodowego a cechami osobo-
wości badanych z trzech miejsc pracy, zawarta w tabe-
li 7. Wynika z niej pewna prawidłowość. Wśród pięciu 

EW 9,94 5,62 12,15 6,73 10,53 6,67 4,41* 0,013

D 9,18 5,70 11,19 6,02 10,82 6,07 4,09* 0,017

PSZ 26,15 6,43 25,52 6,33 25,49 6,52 0,42 0,658

Kwestionariusz 
wypalenia 

zawodowego
Maslach Burnout 

Inventory

Tabela 5. Wypalenie zawodowe a miejsce pracy badanych nauczycieli
Table 5. Burnt-out and the teachers’ place of employment

Szkoła podstawowa
Primary school

N = 117

Analiza wariancji
ANOVA

Skróty jak w tabeli 2 / Abbreviations as in Table 2.
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.

 M SD M SD M SD F p

Gimnazjum
Secondary school

N = 154

Szkoła ponadgimnazjalna
Primary school

N = 119

EW 0,014* 0,759 0,097

D 0,017* 0,088 0,864

Kwestionariusz 
wypalenia 

zawodowego
Maslach Burnout 

Inventory

Tabela 6. Różnice międzygrupowe w zakresie wypalenia 
zawodowego (analiza wariancji ANOVA)
Table 6. Group differences in burnt-out syndrome 
(analysis of variance ANOVA)

Skróty jak w tabeli 2 / Abbreviations as in Table 2.
* p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01.

Grupy
1 i 2

Groups
1 and 2

Grupy
1 i 3

Groups
1 and 3

Grupy
2 i 3

Groups
2 and 3
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Kwestionariusz 
wypalenia zawodowego

Maslach Burnout 
Inventory

Tabela 7. Współczynniki korelacji między wymiarami wypalenia zawodowego a cechami osobowości u nauczycieli z podziałem na miejsce pracy
Table 7. Correlation coefficients between burnt-out dimensions and personality traits in teachers distinguished by workplace

Skróty jak w tabeli 1 / Abbreviations as in Table 1.
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.

Szkoła podstawowa / Primary school
EW 0,42** 0,001 –0,32** 0,001 –0,16 0,084 –0,14 0,122 –0,12 0,199

D 0,42** 0,001 –0,36** 0,001 –0,24** 0,008 –0,23* 0,011 –0,07 0,399

PSZ –0,34** 0,001 0,37** 0,001 0,15 0,086 0,05 0,571 0,43** 0,001

Gimnazjum / Secondary school
EW 0,47** 0,001 –0,28** 0,001 –0,10 0,188 –0,09 0,241 –0,08 0,300

D 0,38** 0,001 –0,26** 0,001 –0,01 0,862 –0,14 0,066 –0,15 0,064

PSZ –0,34** 0,001 0,28** 0,001 0,23** 0,004 0,11 0,173 0,19* 0,014

Szkoła ponadgimnazjalna / Grammar school
EW 0,44** 0,001 –0,31** 0,001 –0,24** 0,007 –0,13 0,155 –0,36** 0,001

D 0,37** 0,001 –0,27** 0,003 –0,13 0,149 –0,28** 0,002 –0,21* 0,018

PSZ –0,40** 0,001 0,43** 0,001 0,04 0,617 –0,02 0,771 0,38** 0,001

 NEU EKS OTW UGD SUM

  r p r p r p r p r p

Przeanalizowano także związek płci i miejsca pra-
cy badanych nauczycieli z ich awansem zawodowym. 
Nie potwierdziła się zależność między awansem a płcią 
(chi-kwadrat = 5,30; p = 0,071), co oznacza, że kobiety 
i mężczyźni charakteryzują się podobnymi stopniami 
awansu zawodowego. Odnotowano jednak zależności 
między awansem a miejscem pracy badanych (chi-kwa-
drat = 32,43; p = 0,001). Wyniki pokazuje tabela 8.

W gimnazjach ujawniono najmniejszą liczbę nauczy-
cieli dyplomowanych, czyli osób charakteryzujących 
się najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi. W szko-
łach podstawowych było ich 40,2%, pondgimnazjal-

nych — 39,5%, natomiast w gimnazjach zaledwie 18,2%. 
Pokazuje to pewien paradoks, bowiem w szkołach najbar-
dziej obciążonych problemami z uczniami oraz patologia-
mi społecznymi uczy najmniej wysoko wykwalifikowa-
nych osób. Może właśnie dlatego na tym poziomie eduka-
cji spotyka się najwięcej problemów dydaktycznych i wy-
chowawczych. Nie należy jednak zapominać, że stopień 
awansu zawodowego nauczycieli nie musi być wyznaczony 
poziomem kompetencji. Środowisko nauczycielskie nega-
tywnie ocenia procedurę awansu, wskazując, że opiera się 
on głównie na dokumentacji pracy nauczyciela, która nie 
musi być rzetelnym źródłem informacji o jej przebiegu.

Nauczyciel kontraktowy /  25 21,6 30 19,5 11 9,5 
/The first level of promotion 

Nauczyciel mianowany /  44 37,9 96 62,3 58 50,0 
/The second level of promotion 

Nauczyciel dyplomowany /  47 40,5 28 18,2 47 40,5 
/The third level of promotion 

 n % n % n %

Stopień awansu zawodowego
Level of professional 

promotion

Tabela 8. Miejsce pracy a awans zawodowy badanych
Table 8. Teachers’ workplace and professional promotion of the examined teachers

Szkoła podstawowa
Primary school

N = 117

Szkoła ponadgimnazjalna
Primary sc hool

N = 119

Gimnazjum
Secondary school

N = 154

Chi kwadrat = 28,14**; p = 0,001
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.
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OMÓWIENIE

Przeprowadzone badania miały na celu pokazanie 
związku osobowości z wypalaniem się nauczycie-
li w kontekście płci i miejsca pracy. Nie ujawniono 
istotnych różnic w zakresie cech osobowości między 
nauczycielami z różnych typów szkół. Kryterium róż-
nicującym okazała się jednak płeć nauczycieli. Nauczy-
cielki uzyskały wyższy niż nauczyciele poziom neuro-
tyzmu (p = 0,001), otwartości (p = 0,003), ugodowości 
(p = 0,001) i sumienności (p = 0,029). Nie ma między 
nimi różnicy w zakresie ekstrawersji. Taki rozkład 
wyników potwierdza większą u kobiet podatność na 
doświadczanie negatywnych stanów emocjonalnych, 
skłonność do zamartwiania się i przewidywania niepo-
wodzeń, trudności w podejmowaniu decyzji, co może 
utrudniać ich funkcjonowanie w roli zawodowej. Po-
zostałe cechy jednak, które je charakteryzują, mogą to 
funkcjonowanie skutecznie wzmacniać.

Okazały się bardziej niż mężczyźni nastawione na 
współpracę, chętne do udzielania pomocy, wytrwałe 
i obowiązkowe oraz obdarzone ciekawością poznawczą 
i tolerancją wobec nowości.

Dotychczasowe badania osobowości nauczycieli, 
oparte na modelu „wielkiej piątki”, są niejednoznaczne. 
Jedne pokazują duże podobieństwo między nauczycie-
lami różnej płci (28), inne wskazują na różnice między 
nimi (15,17). Odnoszą się jednak do zbyt małych grup 
badanych, żeby budować na ich podstawie uogólnienia. 
Zdaniem Ehrhart (29) to nie cechy osobowości deter-
minują funkcjonowanie zawodowe nauczycieli, ale ich 
wewnętrzna motywacja do tej pracy.

Okazało się, że kobiety i mężczyźni nie różnią się 
wskaźnikami charakteryzującymi wymiary wypalenia 
zawodowego. Nawet wyższy poziom neurotyzmu u ko-
biet nie ma odzwierciedlenia w ich podwyższonym po-
ziomie emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji 
czy obniżonym poczuciu skuteczności zawodowej. Nie 
czują się one bardziej niż mężczyźni przeciążone obo-
wiązkami, nie przejawiają większego niż oni dystansu 
wobec uczniów i powierzonych im zadań. Nie oceniają 
się też jako mniej efektywne w pracy. Podobne wyniki 
opisali wcześniej inni badacze (2,5,6). 

Ujawniono jednak związek zawodowego wypalania 
się z miejscem pracy. Najbardziej narażeni na nie są na-
uczyciele gimnazjów. Wykazali się istotnie większym 
emocjonalnym wyczerpaniem (p = 0,014) i depersona-
lizacją (p = 0,017) niż nauczyciele szkół podstawowych. 
Wprawdzie w gimnazjach odnotowano najmniejszą 
liczbę nauczycieli dyplomowanych, ale obecny mecha-

nizm awansu zawodowego nauczycieli nie weryfikuje 
ich rzeczywistych kompetencji zawodowych. 

Jak podaje Raport MEN z 2008 roku (27), gimnazja 
postrzegane są jako najtrudniejsze i najmniej bezpieczne 
środowiska szkolne, a jednocześnie najbardziej zagrożo-
ne patologiami społecznymi. Trudno się zatem dziwić, 
że zatrudnieni w nich nauczyciele odczuwają nadmier-
ne przeciążenie obowiązkami, zmęczenie czy spadek 
odporności organizmu, powodujący różne dolegliwości 
psychosomatyczne. Niepokojące jest jednak zjawisko 
depersonalizacji u nauczycieli gimnazjów. Dystanso-
wanie się wobec uczniów w trudnym, anonimowym 
środowisku szkolnym jest zjawiskiem poważnie ogra-
niczającym możliwości właściwej pracy wychowawczej 
i dydaktycznej. Może to skutkować obojętnością na po-
trzeby uczniów, lekceważeniem ich poważnych proble-
mów, a nawet deprecjonowaniem wychowanków, którzy 
w okresie dorastania mogą przejawiać większą skłonność 
do zakłóceń funkcjonowania w środowisku szkolnym. 
Poważnym problemem może być również ignorowanie 
różnych przejawów patologii społecznych, przypisanych 
temu poziomowi kształcenia.

Badania nauczycieli różnych typów szkół potwier-
dziły bardzo wyraźny związek wypalania się z dwiema 
cechami osobowości — neurotyzmem i ekstrawersją. 
Ich znaczenie dla powodzenia zawodowego opisali już 
wcześniej inni badacze (14,15,17). Neurotyzm, przez 
negatywne emocje, które go określają, wzmaga poczu-
cie przeciążenia, wywołuje irytację i uczucie zmęcze-
nia, powoduje utratę zainteresowania wykonywaną 
pracą i negatywny stosunek do otoczenia. Skutkuje 
to zarówno brakiem efektów, jak i satysfakcji z pracy. 
Ekstrawersja odwrotnie, zmniejsza poziom emocjo-
nalnego wyczerpania i depersonalizacji i podnosi po-
czucie skuteczności zawodowej. Jedyna różnica między 
badanymi dotyczyła wystąpienia u nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych znaczącej korelacji zawodowego 
wypalania się z sumiennością. Nie są to rezultaty od-
osobnione (17). Wysoka sumienność istotnie zmniejsza 
poczucie przeciążenia pracą i dystansowanie się wobec 
ludzi i zadań, a zarazem podnosi poczucie skuteczno-
ści w pracy z uczniami na wyższym poziomie edukacji 
szkolnej.

Odnotowano większe zależności cech osobowo-
ści z wymiarami wypalenia u kobiet niż mężczyzn. 
W grupie badanych nauczycielek wypalenie jest uwa-
runkowane wszystkimi cechami osobowości, nato-
miast w grupie nauczycieli znaczący okazał się przede 
wszystkim poziom neurotyzmu, a także sumienności, 
która redukuje u nich stres zawodowy.
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WNIOSKI

Płeć różnicuje cechy osobowości nauczycieli i choć 1. 
nie determinuje ich poziomu wypalenia zawodowe-
go, to jednak wiąże się z większą podatnością kobiet 
niż mężczyzn na doświadczanie objawów wypale-
nia pracą. To uzasadnia potrzebę większej propor-
cjonalności płci w tym zawodzie, szczególnie na 
wyższych poziomach kształcenia. Obecność męż-
czyzn w szkole i ich dystans wobec stresu zawodo-
wego może mieć wpływ nie tylko na wyniki w na-
uce u uczniów, lepsze relacje między nauczycielami 
i uczniami, ale także może pozytywnie wpływać na 
ogólną atmosferę pracy w szkole. Sfeminizowane 
rady pedagogiczne szkół opisano bowiem jako ob-
ciążone specyficznymi cechami, niestety o charak-
terze negatywnym.
Osobowość jest istotnym wyznacznikiem wypala-2. 
nia się nauczycieli, a jej rola wzrasta w konfrontacji 
ze specyficzną rzeczywistością szkolną, jaka oferują 
gimnazja. Gromadzą uczniów w najtrudniejszym 
dla nich okresie rozwojowym, niejednokrotnie ano-
nimowych i zdominowanych potrzebą zaistnienia 
w nowym środowisku rówieśniczym. Może to rodzić 
wiele problemów, z którymi mierzyć się muszą ich 
nauczyciele. Trudno się dziwić, że czują się bardzo 
obciążeni obowiązkami zawodowymi i odczuwają 
objawy zniechęcenia i apatii, a w dystansowaniu się 
wobec młodzieży i zadań szukają sposobu radzenia 
sobie z tą sytuacją. Stają się przez to nieefektywni, 
mogą przejawiać poczucie winy i obniżoną samo-
ocenę. To zjawiska niekorzystne zarówno dla na-
uczycieli, jak i ich podopiecznych.
Wypalenie zawodowe nie jest jednak procesem 

nieuchronnym. Doświadczają go tylko niektórzy pra-
cownicy szkoły i często w różnym stopniu. Istnieje 
szereg sposobów, dzięki którym można zmniejszyć 
prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Dobrze skut-
kuje formułowanie realnych celów, planowanie i or-
ganizacja pracy oraz umiejętność zarządzania swoim 
czasem. Należy bowiem znaleźć czas na odpoczynek 
i ruch. Znakomite rezultaty może dać budowanie sieci 
wsparcia społecznego. Jest ono szczególnie skuteczne, 
gdy pochodzi od współpracowników i przełożonych. 
Chroni przed obciążeniami, pozwala na ich przepra-
cowanie, daje poczucie bezpieczeństwa, mimo proble-
mów z uczniami. 

Niebagatelne znaczenie ma także wzmacnianie 
zasobów podmiotowych nauczycieli. Chodzi przede 
wszystkim o ich odpowiednie przygotowanie do pracy 

z uczniami oraz prowokowanie ich do ciągłego rozwoju 
osobistego i zawodowego. Wiąże się to z rozwijaniem 
ich kompetencji i umiejętności społecznych, kształ-
towaniem poczucia własnej wartości i skuteczności, 
a także zwiększaniem poczucia kontroli sytuacji pracy 
zawodowej. Dobre rezultaty daje wzmocnienie optymi-
stycznego nastawienia do życia i ludzi oraz ukierun-
kowanie nauczycieli na poszukiwanie pozytywnych 
doświadczeń w kontaktach z uczniami. Sprzyjać temu 
będzie aktywne podejście do zadań i trudności zawo-
dowych. Istotne znaczenie w profilaktyce wypalania się 
w pracy może mieć również pielęgnowanie zaintereso-
wań zawodowych. Oddalają one bowiem od uciążliwo-
ści pracy, wyciszają negatywne emocje i przywracają 
równowagę, a w konsekwencji pozwalają na powrót do 
obowiązków z gotowością do podejmowania wyzwań.
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