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Ksià˝ka J. Szmagalskiego Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych jest bez
wàtpienia wa˝nà pozycjà na rynku wydawniczym adresowanym do specjalistów od pomagania. Jest to bowiem pierwsza praca w j´zyku polskim na temat zjawisk, o których coraz
g∏oÊniej si´ mówi w Êrodowisku „zawodowych pomagaczy” oraz wÊród nauczycieli i badaczy zainteresowanych problematykà pracy socjalnej, pomocy spo∏ecznej, organizacji pozarzàdowych. Przede wszystkim jednak wypalenie zawodowe, a w mniejszym stopniu stres
w pracy, to problemy ˝ywo dyskutowane w Êrodowisku pracowników pomocy spo∏ecznej.
Poj´cie wypalenia sta∏o si´ popularne w po∏owie lat 70. Wielu autorów – popularyzatorów problemu – u˝ywa∏o go na okreÊlenie gwa∏townych lub chronicznych, negatywnych
reakcji na prac´. Dostrze˝ono symptomy zjawiska wypalenia wÊród przedstawicieli licznych grup zawodowych, takich jak: piel´gniarki, pracownicy socjalni, terapeuci, policjanci, personel wi´zienny, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele, siostry zakonne, ksi´˝a, lekarze, psycholodzy i logopedzi, a tak˝e wÊród rodziców w rodzinach zast´pczych,
opiekunów i rodziców dzieci autystycznych, opiekunów osób doros∏ych cierpiàcych na choroby psychiczne oraz opiekunów osób przewlekle chorych. W latach 90. poj´cie to sta∏o
si´ bardzo popularne i powszechnie u˝ywane przez praktyków – pracowników socjalnych,
kierowników w pomocy spo∏ecznej, wolontariuszy.
Czy jego popularnoÊç wynika z faktu, i˝ nie jest ono mocno naznaczajàce? OkreÊlajàc
kogoÊ jako osob´ wypalonà, nie obarczamy go winà. Wypalony – to brzmi lepiej ni˝ niekompetentny czy nieporadny. Nazwanie kogoÊ wypalonym mo˝e byç sposobem uzyskania
przez takà w∏aÊnie niekompetentnà czy nieporadnà osob´ spo∏ecznie akceptowanego wyt∏umaczenia. OkreÊlenie kogoÊ jako wypalonego mo˝e byç równie˝ sposobem unikni´cia
odpowiedzialnoÊci zwiàzanej z rolà lub obowiàzków z niej wynikajàcych, bez uznania tej
osoby za „nienormalnà”, uwa˝ajà niektórzy autorzy (Soderfeld i in. 1995). A mo˝e rosnàca popularnoÊç problemu wypalenia jest odpowiedzià na nierozwiàzane trudnoÊci w pracy, w pomocy na rzecz innych ludzi. Ró˝norodne trudnoÊci w pracy zawodowej sà bezpoÊrednià przyczynà pojawienia si´ na szerszà skal´ stresu zawodowego. Chocia˝ nie prowadzi
si´ badaƒ w tym zakresie, wiele wskazuje, i˝ instytucje pomocy spo∏ecznej nie sà od niego wolne, podobnie jak nie sà one wolne od narastajàcej fali przemocy w pracy – mob-
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bingu. KoniecznoÊç sprostania restrykcyjnym wymogom rynku pracy w sfeminizowanych
zawodach pomocowych jest prawdopodobnie dodatkowym czynnikiem pot´gujàcym trudnoÊci w sprostaniu wymogom ról w zawodach pomocowych.
Wypalenie, równie˝ wypalenie zawodowe, jest poj´ciem wieloznacznym, wieloaspektowym, co uwidacznia si´ zarówno w pozbawionych rygorów sposobach jego u˝ycia w j´zyku
potocznym oraz w wieloÊci i ró˝norodnoÊci definicji funkcjonujàcych w literaturze przedmiotu. Niektóre z nich eksponujà przede wszystkim przyczyny wypalenia (por. np. poÊwi´cenie
dla sprawy, sposób ˝ycia lub zwiàzek, który nie doprowadzi∏ do uzyskania oczekiwanej nagrody), jego wskaêniki (por. „kluczowym aspektem zespo∏u wypalenia si´ jest wzrastajàce poczucie emocjonalnego zm´czenia” lub te˝ zm´czenie fizyczne, poczucie bezsilnoÊci i beznadziejnoÊci, wyczerpanie emocjonalne itd.) lub/oraz ró˝norodne jego skutki (np. „utrata
zaanga˝owania w prac´”, „stan zm´czenia i frustracji”). Jakkolwiek wzajemne powiàzania
mi´dzy wypaleniem a stresem sà rozmaicie przedstawiane przez badaczy, wydaje si´, ˝e wÊród
pracowników polskiej pomocy spo∏ecznej poj´cia te sà po prostu stosowane zamiennie.
Podobnie jak poj´cie wypalenia zawodowego, rownie˝ poj´cie stresu mo˝e byç rozumiane ró˝norako. Dominujàce w psychologii koncepcje teoretyczne, a wÊród nich interakcyjna teoria stresu oraz model salutogenetyczny sà jednymi z wielu u˝ytecznych uj´ç
do badania stresu w pracy, sposobów radzenia sobie z nim oraz szeroko rozumianych uwarunkowaƒ stosowanych strategii zaradczych (coping).
Ksià˝ka J. Szmagalskiego omawia ˝ywe i aktualnie dyskutowane zagadnienia nurtujàce
liczne Êrodowiska zawodowe, w tym mened˝erów i pracowników socjalnych zatrudnionych
w publicznym systemie pomocy oraz w organizacjach pozarzàdowych. Autor nie zajmuje
si´ poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy zainteresowanie wypaleniem wynika z faktu, ˝e to nieobcià˝ajàce, nienaznaczajàce poj´cie jest spo∏ecznie akceptowanà przenoÊnià
na okreÊlenie takich stanów, jak: zm´czenie, „poddanie si´”, lenistwo czy unikanie odpowiedzialnoÊci. Przypadki nieodpowiedzialnych czy nieetycznych zachowaƒ zdarzajà si´ przecie˝ w ka˝dym Êrodowisku zawodowym, naiwnoÊcià by∏oby zatem zak∏adaç, ˝e wÊród pracowników socjalnych one nie wyst´pujà! I zajmowaç si´ tym wcale nie musia∏. W sposób
wywa˝ony, konsekwentnie Autor uÊwiadamia Czytelnikowi, jak wiele êróde∏ ma wypalenie
i jak z∏o˝onym uwarunkowaniom podlega stres (zawodowy). Tendencja do upatrywania
w szeroko rozumianych czynnikach Êrodowiskowych najwa˝niejszej, bezpoÊredniej przyczyny negatywnych zjawisk w pracy jest niedopuszczalnym uproszczeniem – ostrzega Autor
(por. Szmagalski 2004, s. 40–45).
Czy rzeczywiÊcie polscy pracownicy socjalni wypalajà si´ uprawiajàc swój zawód? – to
jedno z wa˝niejszych pytaƒ, które stawia i na które odpowiada Autor. Wyniki badaƒ empirycznych nad osobami zawodowo pomagajàcymi innym zdajà si´ wskazywaç na to, ˝e
mamy rzeczywiÊcie do czynienia z procesem wypalenia zawodowego, który mo˝na rozumieç jako „zoboj´tnienie wobec swojej pracy w wyniku ciàg∏ej presji, stresu, frustracji i braku satysfakcji zawodowej” (Krzyszkowski 1998, s. 238), aczkolwiek stwierdzony w nielicznych polskich badaniach poziom wypalenia jest stosunkowo niewysoki. Jednak˝e pewne
tendencje w rozwoju pomocy spo∏ecznej wskazujà na to, ˝e poziom ten b´dzie, niestety,
wzrasta∏ (Szmagalski 2004, s. 71–73).
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Ale nie tylko trud „przetarcia szlaku” jest uprawnionym powodem, dla którego publikacja J. Szmagalskiego ma szanse zostaç ciep∏o przyj´ta przez praktyków i nauczycieli ró˝nych typów szkó∏ kszta∏càcych do pracy socjalnej, mened˝erów w pomocy spo∏ecznej, wolontariuszy i specjalistów innych dziedzin, którzy w swej praktycznej dzia∏alnoÊci stykajà
si´ z pracownikami socjalnymi. Równie wa˝kie powody ˝yczliwego, jak sàdz´, przyj´cia tej
pracy wynikajà z ˝yczliwego w∏aÊnie traktowania przez Autora potencjalnego odbiorcy.
Ksià˝ka ma zwi´z∏y i przejrzysty uk∏ad, a j´zyk u˝yty do omówienia skomplikowanych niekiedy wàtków (zw∏aszcza teoretycznych) jest przyst´pny nawet dla niezbyt wprawnego Czytelnika.
Krótka charakterystyka poj´cia wypalenia zawodowego i stresu w pracy wprowadza
Czytelnika w bardziej szczegó∏owe zagadnienia, rozwa˝ane w pi´ciu rozdzia∏ach. W rozdziale pierwszym pt. „Poszukiwania teoretycznego modelu wypalenia zawodowego” dokonano przeglàdu wybranych koncepcji i rezultatów badaƒ nad wypaleniem zawodowym
oraz stresem w pracy. Autor przybli˝y∏ polskim czytelnikom pionierskie koncepcje wypalenia oraz wyniki zagranicznych badaƒ empirycznych zawarte w angloj´zycznych publikacjach, w∏aÊciwie niedost´pnych wi´kszoÊci polskich pracowników socjalnych. W rozdziale
tym znajdujemy tak˝e omówienie dominujàcego w badaniach empirycznych modelu proponowanego przez C. Maslacha i narz´dzia stosowanego przez Autork´ do pomiaru wypalenia. W tym kontekÊcie omówione zosta∏y istotne przes∏anki przemawiajàce za modyfikacjà tak koncepcji, jak i narz´dzia. Interesujàco zaprezentowano g∏ówne kierunki
rozwoju badaƒ nad wypaleniem oraz ich metodologiczne problemy.
W rozdziale drugim „Wyniki badaƒ nad wypaleniem pracowników socjalnych” zamieszczono omówienie rezultatów zagranicznych i polskich badaƒ empirycznych. WÊród tych
ostatnich sà ogólnopolskie badania1 oraz mniej znane sonda˝e diagnostyczne przeprowadzone w placówkach pomocy spo∏ecznej.
Kolejny trzeci rozdzia∏ nosi tytu∏ „Praktyczne wnioski z badaƒ nad wypaleniem” i zawiera prezentacj´ strategii zaradczych proponowanych przez badaczy wypalenia oraz stresu. Kombinacje strategii, które mogà byç zastosowanie przez jednostki lub organizacje
stanowi dobre wprowadzenie do najwa˝niejszego pytania nurtujàcego mened˝erów i zawodowych pomagaczy: Jak przeciwdzia∏aç wypaleniu i stresowi w pracy? Obszernà odpowiedê znajdzie Czytelnik w rozdziale czwartym: „Metodyka ograniczania stresu i wypalenia w pracy socjalnej”. Ostatni, piàty rozdzia∏ ksià˝ki zawiera informacje na temat
mo˝liwoÊci wykorzystania technik pracy socjalnej – interwencji kryzysowej, grup wsparcia,
superwizji, techniki kontraktu w ograniczaniu negatywnych nast´pstw pracy zawodowej.
Ca∏oÊç zamyka krótkie zakoƒczenie, aneksy zawierajàce bardzo u˝yteczne materia∏y (w tym
wykazy specjalistycznej literatury na temat wypalenia zawodowego i stresu) oraz obszerna, w wi´kszoÊci angloj´zyczna bibliografia.
Interesujàco napisana, bardzo pomocna w nauczaniu, nadzorowaniu i prowadzeniu
pracy socjalnej nie tylko w organizacyjnych ramach pomocy spo∏ecznej ksià˝ka J. Szmagalskiego jest zaproszeniem do szerokiej i otwartej dyskusji o problemach ludzi i organi1

Polskie badania reprezentatywne z prze∏omu lat 1995–1996 omówi∏a dr A. Olech.
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zacji s∏u˝àcych innym. Autor upublicznia problemy, których nie powinno si´ przemilczaç,
prezentujàc je rzetelnie i komentujàc interesujàco. Lektura pracy sk∏ania do postawienia
kolejnych pytaƒ: Jakimi sposobami, za pomocà jakich strategii radzà sobie polscy pracownicy socjalni? W czym tkwi specyfika uwarunkowaƒ wypalenia i stresu w polskiej pomocy spo∏ecznej? Jakie sà rzeczywiste koszty indywidualne i organizacyjne wypalenia i stresu? I zapewne do postawienia jeszcze wielu innych. Z pe∏nym przekonaniem polecam
Czytelnikom t´ ksià˝k´.
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