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Praca piel êgni arki, z ludŸmi i dla ludzi, mo¿e
byæ Ÿród³em zadow ole nia, energ ii, satysf akcji
i realiz acji zawod owej, ale czasem bywa te¿
Ÿród³em zniec hêc enia, poczuc ia obci¹¿enia oraz 
braku satysf akcji. Specyf iczn¹ form¹ reakc ji na
prze wlek³y stres w pracy piel êgniarki mo¿e byæ
wypal enie zawodowe.

Ch. Maslach (1981) defin iuje wypal enie jako
zespó³ wyczerp ania emoc jona lnego, depers ona -
liz acji i obni¿o nego poczuc ia dokonañ osob is -
tych, który mo¿e wyst¹piæ u osób pracuj¹cych
z innymi ludŸmi w pewien okre œlony sposób.

Defin iuj¹c za J. M Morse i wspó³autor ami
(1992) empat iê, nale¿y uwzgl êdn iæ kompon enty: 
emoc jona lny, poznawc zy i behaw iora lny (em pa -
tia dojrza³a). Potwierd zaj¹ to obserw owa ne za -
chowania: empat yczne, na pogran iczu, sprzecz -
ne z empati¹ oraz wyra¿aj¹ce jedyn ie sympa tiê.

G³ównym celem badañ by³o okreœ lenie po zio -
mu wypal enia zawod owe go wœród pielê gni arek
oraz zweryf iko wan ie hipot ezy, ¿e wy¿szy poziom 
empat ii chroni przed wyst¹pieniem wypal enia
zawod owe go.

Zmienn¹ zale¿n¹ by³ poziom wypal enia za -
wod owe go i jego elem enty sk³adowe (wyczerp a -
nie emoc jona lne, depers ona liz acja, poczuc ie bra -
ku osi¹gniêæ osob ist ych). Jako zmienn¹ nie z a -
le ¿ n¹ przy jêto poziom empat ii. Jako metody ba -
dawc ze przyjê to: 

• Kwestion ari usz Wypal enia Zawod owe go
MBI Ch. Maslach

• Skalê Empat ii Mehrab iania i Epstei na
• Wybrane tablice z testu TAT H.A.Muraya

Badan iami objêto 58 pielê gnia rek pra cu j¹ cych
w Domu Pomocy Spo³ecznej im. L. A. Helców
w Krakow ie. Przewa ¿a³y osoby w m³o dym wieku
(œrednia 33,24 lat ¿ycia), po³owa badan ych nie
prze kroc zy³a 30 roku ¿ycia, a co za tym idzie,
by³y to osoby o stosunk owo o krótkim sta¿u
pracy. Szeœæ spo œr ód 58 pielêgniarek, 10,4%, po -
siada wykszta³cenie wy¿sze, a 51,7%, uczestn i -
czy³o w kur sach za wod owy ch. 

Wyniki badañ

Poziom wypal enia zawod owe go

W wyniku prze prow adz onych badañ okreœ -
lono poziom wypal enia zawod owe go w badan ej
grupie 58 pielê gniarek, a warto œci uœred nione
zestaw iono w tabeli 1.

Zestaw ione w tabeli 1 dane wartoœ ci œredni ch
i odchyl eñ stan dard owy ch wska zuj¹ na znacz ne
zró¿n icowanie wynik ów pomiê dzy poszc ze g ól -
nymi pielê gniarkami.

Uzys kane dane pozwoli³y równie¿ na analizê
kszta³towan ia siê poziomu wypal enia zawod o -
we go oraz poszc zeg óln ych jego wymia rów w ba -
dan ej popul acji wg kryter ium trychot omi cz nego.
Wyniki tej anal izy przed staw iono w ta bel ach 2–5.

Jak wynika z tabeli 2, blisko po³owa badan ych
pielê gniarek (44,8%) uzyska³a wyniki œwiad cz¹c e
o niskim poziom ie wyczerp ania emoc jo na l nego
(EEX), podczas gdy prawie co trze cia (31,0%)
wynik œredni, a co czwar ta wysoki (24,2%).
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Z danych zawart ych w tabeli 3 wynika, ¿e po -

³owa badan ych (50,0%) uzyska³a wyniki œwiad -

cz¹ce o niskim poziom ie depers ona liz acji (DEP), 

podczas gdy u pozos ta³ych by³ on albo œredni

(37,9), a rzadziej wysoki (12,1%).

Poziom utraty poczuc ia osi¹gniêæ osob ist ych

(PAR) u badan ych 58 pielê gniarek roz³o¿y³ siê,

jak wynika z tabeli 4, prawie po równo – jako niski 

(32,8%), œredni (34,4%) i wysoki (32,8%).

Zestaw ienie poziomu wypal enia zawod owe go 

oraz poszc zeg óln ych jego wymia rów w badan ej

grupie 58 pielê gniarek, zawarte w tabeli 5, po z -

woli³o stwier dziæ, ¿e wypal enie to oraz dwa z je go 

trzech wymia rów najcz êœc iej u anal izo wan ych

pi elê gni arek (od 42,5–50,0%) by³o niskie. Jedyn ie

w przy padku poziomu utraty poczuc ia osi¹gniêæ

osob ist ych (PAR) najc zêœ ciej, bo nieco ponad

1/3, by³o œred nie. 

Poziom empat ii

Poziom empat ii okreœ lono dwoma metod ami

– wed³ug Skali Empatii Mehrab iania i Epstei na
oraz wy bran ych tablic z testu TAT H. A. Muraya,

a wyniki zestaw iono w tabeli 6. 
Anal iza danych z tabeli 6 – œred nie go po zio -

mu empat ii oraz odchyl enia stan dard owe go em -
patii wed³ug Skali Empat ii Mehrab iania i Ep stei na
oraz wybran ych tablic z testu TAT H. A. Mu raya,
wska zuje na znacz ne zró¿n icowanie wy ni k ów,
szczegól nie w przy padku metody projekcyj nej,
gdzie odchyl enie stan dard owe stanowi oko ³o 2/3 
wartoœ ci œredni ej.

Zwi¹zek poziomu wypal enia z poziom em

empat ii

W celu okreœl enia zwi¹zku poziomu wypal e -
nia zawod owe go oraz poszc zeg óln ych jego wy -
mia rów w badan ej grupie 58 pielê gniarek a po -
ziom em empat ii wed³ug Skali Empat ii Mehrab ia -
nia i Epstei na i wybran ych tablic z testu TAT H.

92

Wypalenie zawodowe a poziom empatii u pielêgniarek

Wyszczególnienie Wyczerpanie
emocjonalne
(EEX)

Depersonalizacja 
(DEP)

Utrata poczucia osi¹gniêæ 
osobistych (PAR)

Wypalenie
zawodowe

Œrednia 18,17 6,90 34,10 59,17

Odchyl. stan dard. 10,28 5,14 7,96 13,83

Tabela 1.  Uœredn ione wartoœ ci poziomu wypal enia zawod owe go u badan ych 58 pielê gniarek wg skali

Ch. Maslach

Poziom wyczerp ania

emoc jona lnego (EEX)

Liczba

badan ych

%

Niski (0–16) 26 44,8

Œredni (17–26) 18 31,0

Wysoki (powy¿ ej 26) 14 24,2

Razem 58 100,0

Tabela 2. Poziom wyczerp ania emoc jona lnego

(EEX) u badan ych 58 pielê gniarek wg skali

Ch. Maslach

Poziom depers ona liz acji 

(DEP)

Liczba

badan ych

%

Niski (0–6) 29 50,0

Œredni (7–13) 22 37,9

Wysoki (powy¿ ej 13) 7 12,1

Razem 58 100,0

Tabela 3. Poziom depers ona liz acji (DEP)

u badan ych 58 pielê gniarek wg skali Ch. Maslach

Poziom utraty poczuc ia

osi¹gniêæ osob ist ych (PAR)

Liczba

badan ych

%

Niski (powy¿ ej 38) 19 32,8

Œredni (32–38) 20 34,4

Wysoki (0–31) 19 32,8

Razem 58 100,0

Tabela 4. Poziom utraty poczuc ia osi¹gniêæ

osob ist ych (PAR) u badan ych 58 pielê gniarek wg

skali Ch. Maslach



A. Muraya, oblic zono wspó³czyn nik korel acji
pomiê dzy wspo mnian ymi zmien nymi w wyniki
anal izy zestaw iono w tabeli 7. 

Anal iza zwi¹zku (tabela 7) pomi êdzy zmien -
nymi potwierd zi³a, ¿e im wy¿szy poziom empat ii,
tym mniej sze ryzyko wypal enia zawod owe go,
o czym œwiad cz¹ potwierd zone na poziom ie

istotn o œci a = 0,05 prze ciwne korel acje poziomu
wyczerp ania emoc jona lnego (EEX) oraz po zio -
mu depers ona liz acji (DEP) z poziom em empat ii
wg Skali Empat ii Mehrab iania i Epstei na, a tak¿e 
poziomu wypal enia zawod owe go z po ziom em
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Wymiary Poziom wypal enia

niski œredni wysoki

Liczba
badan ych

% Liczba
badan ych

% Liczba
badan ych

%

Poziom wyczerp ania emoc jona lnego (EEX) 26 44,8 18 31,0 14 24,2

Poziom depers ona liz acji (DEP) 29 50,0 22 37,9 7 12,1

Poziom utraty poczuc ia osi¹gniêæ osob ist ych 
(PAR)

19 32,8 20 34,5 19 32,8

Œrednia liczba osób przy pad aj¹ca na dany
poziom wypal enia

25 42,5 20 34,5 13 23,0

Tabela 5. Poziom wypal enia zawod owe go oraz poszc zeg óln ych jego wymia rów u 58 badan ych

pielê gniarek

Poziom empat ii wg
metody pomiaru empat ii

Œrednia Odchyl enie
stan dard owe

Skala Empat ii
Mehrab iania i Epstei na

213,41 23,78

Wybrane tablice z testu
TAT H.A.Muraya

12,22 8,01

Tabela 6. Poziom empat ii wed³ug Skali Empat ii

Mehrab iania i Epstei na oraz wybran ych tablic

z testu TAT H. A.Muraya w badan ej grupie 58

pielê gniarek

Poziom wypal enia zawod owe go
oraz poszc zeg óln ych jego wymia rów

Poziom empat ii wg metody pomiaru empat ii

Skala Empat ii Mehrab iania
i Epstei na

Wybrane tablice
z testu TAT H. A.

Muraya

Poziom wyczerp ania emoc jona lnego (EEX) - 033* -0,07

Poziom depers ona liz acji (DEP) -0,30* 0,16

Poziom utraty poczuc ia osi¹gniêæ osob ist ych (PAR) 0,24’ -013

Poziom wypal enia zawod owe go -0,22’ -0,27*

Tabela 7. Wspó³czyn niki korel acji r Pears ona pomiê dzy poziom em wypal enia zawod owe go oraz

poszc zeg óln ymi jego wymiar ami, a poziom em empat ii wed³ug Skali Empat ii Mehrab iania i Epstei na

oraz wybran ych tablic z testu TAT w badan ej grupie 58 pielêgniarek 

Wartoœci krytyczne r (a = 0,10) = 0,22 Tendenc ja dla a = 0,10 ‘ 

 r (a = 0,05) = 0,26 Istotno œæ zwi¹zku dla a = 0,05 * 

 r (a = 0,01) = 0,34 Istotno œæ zwi¹zku dla a = 0,01 **



empat ii wg wybran ych tablic z testu TAT H. A.
Muraya. 

Wnio ski

1. Badane piel êgniarki s¹ wypal one na ró¿nym
poziom ie – najwiê cej, bo 42,5%, na niskim,
podczas gdy 34,5% na œrednim, a 23,0% na
wysok im.

2. Najkor zystni ej natom iast wypad³a badana
grupa 58 pielê gniarek w wymiar ze wypal enia
zwanym poziom em depers ona liz acji (DEP) –
po³owa z nich mia³a niski poziom tego wy -
miaru, a tylko co ósma z nich wysoki (12%).

3. Blisko po³owa badan ych osób (44,8%)
uzyska³a wy  niki œwiad cz¹ce o niskim poziom ie
wy czer p ania emoc jona lnego (EEX), podczas
gdy pra wie co trzecia (31,0%) œredni, a co
czwar ta wysoki (24,2%).

4. Najmniej korzystn ie wypal enie zawod owe
kszta³towa³o siê w wymiar ze poziom utraty po -
czuc ia osi¹gniêæ osob ist ych (PAR) – mniej wiê -
cej co trze cia osoba by³a w tym wymiar ze albo
wysoko (32,8), albo œrednio (34,4%) wypal ona. 

5. Potwierd zono istotny statys tycznie zwi¹zek

(a = 0,05) niskiego poziomu wypal enia za wo -
d owe go w wymiar ach wyczerp ania emoc jo  -
na lnego (EEX) i depers ona liz acji (DEP) z wy -
sok im poziom em empatii.

6. W przy padku ogól nego wypal enia zawod owe -
go uda³o siê potwi erd ziæ istotny statys tycznie

zwi¹zek (a = 0,05) niskiego poziomu wypal e -
nia zawod owe go z wysok im poziom em em pat ii 
uzys kanym wed³ug wybran ych tablic z Te stu
H. A. Muraya. W przy padku pomiaru empat ii
Skal¹ Mehrab iania i Epstei na wykaz a no jedy -

n ie tende ncjê tego zwi¹zku (a = 0,10). 

Stresz czen ie

Praca pielêg niar ki, z ludŸmi i dla ludzi, mo¿e
byæ Ÿród³em zadow ole nia, energ ii, satysf akcji
i realiz acji zawod owej, ale czasem bywa te¿
Ÿród³em zniec hêc enia, poczuc ia obci¹¿enia oraz 
braku satysf akcji. Specyf iczn¹ form¹ reakc ji na
prze wlek³y stres w pracy piel êgniarki mo¿e byæ
wypal enie zawodowe.

G³ównym celem badañ by³o okre œlenie po zio -
mu wypal enia zawod owe go wœród pielêg nia rek

oraz zweryf iko wan ie hipot ezy, ¿e wy¿szy po ziom 
empat ii chroni przed wyst¹pieniem wypal enia
zawod owe go.

Zmienn¹ zale¿n¹ by³ poziom wypal enia za -
wod owe go i jego elem enty sk³adowe (wyczerp a -
nie emoc jona lne, depers ona liz acja, poczuc ie bra -
ku osi¹gniêæ osob ist ych). Jako g³ówn¹ zmienn¹
niez ale ¿n¹ przy jêto poziom empat ii.

Badan iami objêto 58 pielê gnia rek pra cu j¹ cych
w Krakow ie. Jako metody badawc ze przyjêto:

• Skalê Empat ii Mehrab iana i Epstei na,
• wybrane Tablice z testu TAT H. A. Muraya,
• Kwestion ari usz Wypal enia Zawod owe go

MBI Ch. Maslach.
Wyniki badañ œwiadcz¹ o zwi¹zkach poziomu 

empat ii ze sk³adow ymi wypal enia zawod owe go
i potwierd zaj¹ postaw ion¹ hipote zê, ¿e wy¿szym
wskaŸn ikom poziomu empatii towar zyszy ni¿szy
wskaŸ nik wypal enia zawod owe go. Jednoc zeœ -
nie o po jaw ieniu siê tego wypal enia decyd uj¹
zapewne i inne zmien ne, które nie by³y uwzglê d -
niane w tych badaniach. 

S³owa kluczowe: wypal enie zawod owe,

empat ia

Summary

A nurse’s work, with people and for people,
may gener ate enjoym ent, energy, satis fa ction,
and vocat ional accompl ishments, but somet i -
mes it gives rise to discou rage ment, a sense of
over loa ding, and a lack of satis fa ction. A distinct
form of response to protract ed stress occur ring
in work done by nurses may appear as the
so-called profession al burnout.

The main goal of the resea rch was to determ i -
ne the level of profession al burnout among se -
lect ed nurses and to verify the hypot hesis clai -
ming that a higher level of empat hy protects one
agai nst the occur rence of profession al burnout. 

The depend ent variab le was the level of pro -
fession al burnout and its constit uent elem ents
(emotion al exhau stion, depers ona lis ati on, a sen -
se of defic it in person al achievem ents). The level 
of empat hy was adopt ed as the prin cip al indep en -
dent variab le.

The study has cove red 58 nurses working in
Cracow. The follow ing resea rch methods were
employed:
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• the Mehrab ian and Epstei n’s Empat hy Scal e
• select ed charts from the H. A.Muray’s TAT

Test
•  the Ch. Maslach MBI Profession al Burnout

Questionn aire.
The results of the resea rch provi de evidence

for correl ati ons between the level of empat hy
and the profession al-burnout constit uent elem -
ents, and they confirm the advanc ed hypot hesis
that higher empat hy-level indic ato rs entail
a lower coeff ici ent of profession al burnout. At the 
same time, the occur rence of the burnout
phenom enon depends probab ly also on other
variab les which have not been taken into
account in the resea rch concern ed.

 Key words: profession al burnout, empat hy
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