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Kilka słów o książce E. Żytyńska-Chwast, pt. „Empatia kuratorów 

zawodowych jako bufor chroniący przed stresem i wypaleniem zawodowym” 

 

 

Książka jest analizą badań własnych dotycząca wpływu empatii na stres  

i wypalenie zawodowe kuratorów sądowych. Badania pokazują, że empatia 

rozumiana, jako empatyczna troska, umiejętność współczucia  

i współodczuwania stanowi element chroniący kuratorów zawodowych przed 

stresem, a tym samym wypaleniem zawodowym. Natomiast empatia rozumiana, 

jako skłonność do przeżywania własnych negatywnych emocji, w odpowiedzi 

na problemy drugiego człowieka, stanowi czynnik wyzwalający stres 

zawodowym, a tym samym wypalenie zawodowe, w związku z czym będzie, 

zwiększać nieefektywność kuratora zawodowego w wykonywanej pracy. 

Badania pokazują również, że staż pracy i wiek wpływają na empatię, poczucie 

stresu zawodowego, a tym samym na wyczerpanie kuratorów zawodowych, 

zwiększone wysiłki wkładane w pracę oraz na wypalenie zawodowe.  

Wraz ze wzrostem wieku i stażu pracy kuratorzy sądowi powinni być 

bardziej chronieni przed stresem zawodowym i wypaleniem zawodowym.  

Obecnie, w obliczu obniżania kosztów w sądownictwie, nie należy uciekać 

się do stosowania prowizorycznych i powierzchownych środków, w postaci 

warsztatów radzenia sobie ze stresem, natomiast należy zająć się prawdziwym 

źródłem wypalenia, takim jak poprawa warunków pracy. Skuteczne 

zapobieganie wypaleniu wymaga, aby zarówno kadra zarządzająca, 

w szczególności kuratorzy okręgowi, podlegli im kierownicy jak i sami 

kuratorzy zawodowi brali odpowiedzialność za kształtowanie się warunków 

pracy, które powinny sprzyjać ich lepszemu zaangażowaniu w pracę, a tym 

samym tworzyć lepsze „dopasowanie” do wykonywanej roli zawodowej.  

 

Elżbieta Żytyńska-Chwast 
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Fragment recenzji książki: 

„W swojej pracy Autorka chciała odpowiedzieć na pytanie, czy dyspozycja do 

odczuwania rozmaitych form empatii będzie wpływać na związek między 

poziomem obciążeń zawodowych, a wypaleniem zawodowym u kuratorów 

sądowych.  

W badaniu uczestniczyło 154 kuratorów zawodowych. Dane zebrano 

wyłącznie za pomocą samo-opisów i dokonano jednokrotnego pomiaru 

zmiennych. Autorka skorzystała z narzędzi popularnych, w tym 

z Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego autorstwa Maslach (Maslach 

Burnout Inventory), czy Indeksu Reaktywności Interpersonalnej autorstwa 

Davisa. Pewne zastrzeżenie można mieć do wyboru tego drugiego narzędzia. 

Jest ono popularne, prawdopodobnie, dlatego że tłumaczenie oryginalnego 

kwestionariusza znalazło się w polskim wydaniu książki autora, ale warto 

zwrócić uwagę na to, że istnieją nowsze modyfikacje tego narzędzia (np. Skala 

Wrażliwości Empatycznej), oparte o dane empiryczne zbierane w Polsce 

(Kaźmierczak, Plopa, & Retowski, 2007). Zastosowanie Skali Wrażliwości 

Empatycznej zapewne nie zmieniłoby fundamentalnie konkluzji z badania, ale 

mogłoby uczynić je nieco bardziej klarownymi, gdyż zastosowany byłby 

kwestionariusz lepiej dopasowany do lokalnej kultury. 

Wyniki uzyskane przez Autorkę pozwalają na wyciągnięcie pewnego 

ogólnego, istotnego wniosku. Mówiąc o empatii, powinniśmy dokonywać 

wyraźnego rozróżnienia na aspekt afektywnego “zarażenia emocjonalnego”, 

tendencji - często automatycznej - do przyjmowania stanu afektywnego drugiej 

osoby oraz aspekt poznawczy, tendencję do przyjmowania perspektywy drugiej 

osoby lub odczuwania troski względem drugiej osoby. Rozróżnienie takie 

wspierają inne aktualne badania  (Jordan, Amir, & Bloom, 2016)  i jest ono 

kluczowe szczególnie wtedy, gdy dotykamy tematu stresu i wypalenia 
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zawodowego w zawodach społecznych, związanych z pomocą, nauczaniem, lub 

innego typu intensywnymi relacjami interpersonalnymi.  

Okazuje się, że empatia - potocznie rozumiana, raczej jako właściwość 

sprzyjająca dobrostanowi - może być czynnikiem ochronnym, ale też 

czynnikiem ryzyka, w zależności od tego, na który aspekt tego złożonego 

zjawiska spojrzymy. Aspekt automatycznego współodczuwania emocji, 

w szczególności emocji negatywnych, to raczej czynnik ryzyka (w obecnym 

badaniu reprezentowany jest przez zmienną „osobista przykrość”). Umiejętność 

zrozumienia sytuacji z perspektywy drugiej osoby i troska o jej los, to czynnik 

ochronny. Powyższe zjawiska prowadzą do tego, że w literaturze przedmiotu 

wyrażany jest coraz częściej pogląd, że należałoby zaprzestać stosowania 

pojedynczej etykiety: “empatia” do opisu złożonego zestawu zdolności 

i procesów w relacjach interpersonalnych (Decety & Cowell, 2014). Badania 

Autorki dostarczają dodatkowych danych na rzecz takiej tezy i jest to kolejny 

argument na rzecz ich wartości. 

Autorka zauważa ową interesującą niejednorodność “empatii”, która 

ujawniła się w jej badaniach i sugeruje, by “przeprowadzić, w tym kierunku 

dalsze badania i rozszerzyć je również o narzędzia mierzące empatię, rozumianą 

inaczej niż w podejściu Davisa, między innymi o metody projekcyjne” (s. 45). 

Postulat dalszych badań jest niewątpliwie słuszny, a tym bardziej propozycja 

zastosowania innych narzędzi pomiarowych  Osobiście odradzałbym jednak 

inwestycję czasu i wysiłku w stosowanie metod projekcyjnych, a sugerował 

raczej przejście na poziom bardziej konkretny i szczegółowy oraz oparcie się na 

koncepcjach uwzględniających aktualną wiedzę z obszaru psychofizjologii 

i neurobiologii, np. (Carré, Stefaniak, D’Ambrosio, Bensalah, & Besche-

Richard, 2013; Jordan et al., 2016). Jest to obszar, który charakteryzuje się dość 

dużym postępem badań oraz rosnącą multi-dyscyplinarnością, potrzeba metod 

oraz słownika, który będzie zrozumiały dla badaczy z wielu różnych 

specjalności (Decety & Svetlova, 2012). 
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Ostatnia ogólna sugestia tyczy się kwestii wnioskowania przyczynowo-

skutkowego. Zastosowana przez Autorkę metoda badawcza nie umożliwia 

wnioskowania o przyczynach i skutkach, co jest zapewne dla Autorki jasne, 

choć można zauważyć, że w tekście, np. w opisie pytań badawczych, występuje 

nieco zbyt dużo stwierdzeń “powoduje”, “ma wpływ”, które mogą zwieść 

nieuważnego czytelnika. Oczywiście inne badania empiryczne oferują pewne 

sugestie odnośnie najbardziej prawdopodobnej relacji przyczynowej między 

uwzględnionymi w tym badaniu zmiennymi, ale jednak warto byłoby nieco 

wyraźniej podkreślić, że możemy mieć tu do czynienia z rozmaitymi związkami 

przyczynowymi. Przykładowo, gdyby przeprowadzić badania podłużne, stosując 

wielokrotny pomiar, mogłoby się okazać, że poziom stresu zawodowego 

przewiduje zmiany w zakresie empatii. Ewentualnie, że ważnym czynnikiem 

przyczynowym jest jakaś inna zmienna, nieuwzględniona w obecnym badaniu, 

na przykład poziom sprawiedliwości organizacyjnej, który przekłada się na 

poziom empatii, poczucia obciążenia pracą oraz wypalenia zawodowego. 

W pracy można dostrzec, że Autorka porusza te wątki i warto, aby przełożyła je 

na konkretne działania empiryczne w przyszłych badaniach. W chwili obecnej 

warto byłoby wyraźniej podkreślić różne możliwości relacji przyczynowo-

skutkowych, by nie zamykać się na propozycje mniej oczywiste. 

Podsumowując, uważam, że praca Pani Elżbiety Żytyńskiej-Chwast wnosi 

istotny wkład w rozwój wiedzy psychologicznej. Metoda badawcza oraz analizy 

statystyczne zostały wykonane poprawnie, są czytelne i zrozumiałe. Analizy 

mediacji wykonane zostały poprawnie, a interpretacje wyników są odpowiednio 

wyważone. Całość pracy kwalifikuje się zatem do procedury publikacyjnej. 

 

Warszawa, 20.11.2016 
Z poważaniem, 
dr Łukasz Tanaś 
Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa” 


