
Streszczenie 
 

Tytuł rozprawy: Wypalenie zawodowe, stres a satysfakcja z życia w grupach pielęgniarek 

chirurgicznych i psychiatrycznych. 

Wprowadzenie: Pielęgniarstwo zaliczane jest do zawodów skoncentrowanych na pomaganiu 

(ang. human services), w którym bliski, intensywny kontakt z drugim człowiekiem odgrywa bardzo 

istotną rolę. Zaangażowanie w pracę, troska o dobro pacjenta, wysokie poczucie odpowiedzialności za 

życie i zdrowie innego człowieka stanowi dla pielęgniarki duże obciążenie zarówno psychiczne jak i 

fizyczne, co w wielu przypadkach prowadzi do wystąpienia szeroko rozumianego stresu,  

a w konsekwencji zespołu wypalenia zawodowego (ang. burnout syndrome). W Polsce nie ma badań 

nad wypaleniem zawodowym pielęgniarek w zestawieniu ze stresem w koncepcji teorii zachowania 

zasobów Stevana Hobfolla oraz satysfakcją z życia. Kwestionariusz samooceny  

Stevana Hobfolla jest rzadko wykorzystywany w polskich badaniach naukowych. Jedynym polskim 

badaniem z wykorzystaniem teorii zachowania zasobów była analiza przeprowadzona na polskich 

lekarzach. Natomiast u polskich pielęgniarek kwestionariusz samooceny zasobów nie był jeszcze 

wykorzystywany, a wydaje się być wyjątkowo przydatny w ocenie ich stresu (utrata zasobów), 

zwłaszcza gdy przedmiotem zainteresowania stają się negatywne jego skutki i radzenie sobie z nimi w 

relacji z wypaleniem zawodowym i satysfakcją z życia. 

Cel pracy: Analiza wypalenia zawodowego, stresu i satysfakcji z życia oraz wykazanie związku 

między tymi zmiennymi w grupie pielęgniarek chirurgicznych i psychiatrycznych. 

W odniesieniu do celu ogólnego sformułowano następujące problemy badawcze: 

1. Jaki jest poziom wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek psychiatrycznych  

i chirurgicznych? 

2. Jakie jest nasilenie stresu pielęgniarek psychiatrycznych i chirurgicznych? 

3. Jaka jest satysfakcja z życia pielęgniarek psychiatrycznych i chirurgicznych? 

4. Czy istnieje różnica w poziomie wypalenia zawodowego pielęgniarek psychiatrycznych 

 i chirurgicznych? 

5. Czy istnieje różnica w nasileniu stresu pielęgniarek psychiatrycznych i chirurgicznych? 

6. Czy istnieje różnica w poziomie satysfakcji z życia pielęgniarek psychiatrycznych  



i chirurgicznych? 

7. Czy istnieje związek pomiędzy występowaniem wypalenia zawodowego i stresu a satysfakcją  

z życia w obydwu grupach badanych pielęgniarek? 

8. Jaki jest związek pomiędzy wiekiem, stanem cywilnym, wykształceniem, specjalizacją  

i miejscem pracy a występowaniem wypalenia zawodowego, stresu i satysfakcji z życia  

w grupach pielęgniarek psychiatrycznych oraz chirurgicznych? 

9. Czy wyczerpanie emocjonalne jest zmienną pośredniczącą w relacji między poczuciem utraty 

osiągnięć osobistych a satysfakcją z życia? 

10. Czy stres w sferze władzy jest mediatorem w relacji między nasileniem depersonalizacji  

a satysfakcją z życia? 

Materiał i metody: Badaniami objęto pielęgniarki chirurgiczne i psychiatryczne pracujące  

w szpitalach południowej Polski. Liczebność grupy badanej wynosiła 200 osób. Badania 

przeprowadzane były metodą sondażu diagnostycznego prowadzonego przy użyciu kwestionariusza 

złożonego z kilku narzędzi badawczych. Do pomiaru głównych zmiennych, zastosowano następujące 

narzędzia badawcze: wypalenie zawodowe -Masłach Burnout Inventory (MBI), stres- Skala do 

pomiaru stresu Stevana Hobfolla (KSZ), satysfakcja życiowa- Satisfaction with Life Scale (SWLS), 

autorski kwestionariusz ankiety dla danych społeczno-demograficznych. 

Wyniki i wnioski: Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły kobiety 96%, grupa 

mężczyzn liczyła zaledwie 4%. Wśród wszystkich badanych osób najliczniejszą grupę stanowili 

badani z grupy wiekowej 31-50 lat. Około jedną czwartą badanych stanowiła grupa w wieku 51-60 lat, 

natomiast najmniej respondentów miało poniżej 30 lat. Średni wiek badanych pielęgniarek 

chirurgicznych to 47 lat, natomiast średni wiek badanych pielęgniarek psychiatrycznych wynosił  

42 lata. Pielęgniarki chirurgiczne są znacznie bardziej wypalone zawodowo w wymiarze wyczerpanie 

emocjonalne (EEX) MBI od pielęgniarek psychiatrycznych, podczas gdy pielęgniarki psychiatryczne 

są znacznie bardziej wypalone w wymiarze obniżone poczucie dokonań osobistych (PAR) MBI od 

pielęgniarek chirurgicznych. W wymiarze depersonalizacji (DEP) MBI obie grupy badanych 

pielęgniarek są podobnie wypalone. Zaobserwowano wysoki poziom stresu w obydwu grupach 

badanych pielęgniarek. Pielęgniarki chirurgiczne wykazują niski, a pielęgniarki psychiatryczne 

umiarkowany poziom satysfakcji z życia. Stres i wypalenie zawodowe wykazują wpływ na satysfakcję 



z życia pielęgniarek chirurgicznych. Tylko niektóre zmienne demograficzne, takie jak: wiek, staż 

pracy czy liczba dzieci wykazują związek z występowaniem wypalenia zawodowego i stresu, 

natomiast nie wykazują istotnego związku z satysfakcją z życia badanych pielęgniarek. Niskie 

poczucie braku osiągnięć osobistych wpływa na większą satysfakcję z życia badanych pielęgniarek. U 

badanych pielęgniarek stres w zakresie władzy pełni rolę mediatora  

w relacji pomiędzy satysfakcją z życia a drugim wymiarem wypalenia zawodowego czyli deper-

sonalizacją. 

Uzyskane wyniki badań wskazują na konieczność podjęcia działań, które będą miały na celu 

zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Zasadne jest rozpoczęcie ich już na etapie studiów 

pielęgniarskich i zawarcie w programie nauczania treści o przyczynach wypalenia zawodowego  

i sposobach radzenia sobie z nim. Natomiast w przypadku czynnych zawodowo pielęgniarek zaleca się 

udział w warsztatach i kursach dotyczących sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem 

zawodowym. 
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