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W  A N A L IZ IE  PROCESÓW  W YPA LEN IA  STU D EN CKIEG O

Role of the styles of creative behavior in the etiology of students burnout 

Abstract

Senior's author model of The Style of Creative Behavior, operationally defined by 
the „The Creative Behavior Questionnaire", was used to study the etiology of students 
burnout. A new Students Burnout Inventory (56/) was constructed and analyzed by 
means of factor analysis which revealed five factors: 1. Physical exhaustion; 2. Psycho
logical exhaustion; 3. Emotional exhaustion; 4. Low motivation; 5. Apathy.

The regression analysis revealed that the  m ost im portant role in the students 
burnout is plaid by the  low scores in The Strength of ego and Self-realization. The 
multiple R of these  traits with the  general score of th e  SBI is 0,70 and explains 49% 
of variance (F2, 65=30,81, p<0,001). The article ends the  discussion of th e  role of 
creativity in studen ts personality integration, their well-being and success in the  
studies.

1. WPROWADZENIE I PROBLEM BADAŃ

Term in „w ypalenie studenckie” (student burnout) nie budzi już zdziw ienia od 
czasu prac M eiera i Schmecka (1985) oraz A ndersona i C olea (1988). Pojawił się 
on w badaniach psychologicznych prawie jednocześnie z próbam i w yjaśnienia 
w ypalenia pracow ników  naukow ych (academic burnout; por. częściowy przegląd 
badań: Bilgego, 2006) w kontekście zadowolenia z pracy (job satisfaction). In tere
sującym w ynikiem  badań  Bilgego było m .in., zw rócenie uwagi na to, iż czynniki 
specyficzne, w ew nętrzne (intrinsic factors) odgryw ają ważniejszą rolę w w ypale
niu akadem ickim  i zadowoleniu z pracy niż czynniki zew nętrzne (Bilge, 2006, 
s. 1158). Okazało się również, co jest interesujące w kontekście podjętych przez 
nas badań, iż m łodsi pracow nicy naukow i w w iększym  stopniu dośw iadczali wy
palenia niż pracow nicy w wieku średnim , co m oże zwracać uwagę na rolę sposo
bów radzenia sobie z tru d n y m i sytuacjam i, w ykształconych w późniejszym  okre
sie życia (Heszen-Niejodek, 2000).

O częstości występowania w ypalenia studenckiego mogą świadczyć w yniki ba
dań A ndersona i C olea, w których okazało się, że z 360 zbadanych studentów  
69,6% przyznało, że znajdowało się na granicy cierpienia i w ypalenia (suffering 
and condition o f burnout: Anderson, Cole, 1988, s. 500). Ci, którzy deklarowali 
obserwowany stan  wypalenia, w znaczącym  stopniu opuszczali zajęcia z powodu



złego stanu zdrowia. Zwraca to uwagę na fakt, iż objawy złego samopoczucia, 
dysfunkcji, załam ania, relacjonowane w dawnych badaniach nad powodzeniem  
w studiach i wpływające na zjawisko „zaniżonego pow odzenia” (underachieve
m ent; por. Lavin, 1965; Raph i in., 1966) mogą mieć źródło nie tylko w błędach 
w planow aniu badań (por. na ten tem at uwagi T hordikea, 1963), ale mogą w yni
kać z przyjęcia niewłaściwej perspektyw y teoretycznej. Wydaje się, że jedną z waż
nych przyczyn niepow odzenia w studiach, niekontrolow aną w dawnych badaniach 
i niew yeksponow aną dostatecznie ze zrozum iałych wówczas względów, może być 
właśnie „syndrom  w ypalenia studenckiego”. Przyjm ując zaproponow aną tu  per
spektywę badawczą, m ożna zinterpretować w now ym  świetle w yniki, jakie uzy
skał dawniej Strzałecki w podłużnych badaniach (1964-1969) nad powodzeniem  
w studiach architektury. O tóż okazało się, że dobrzy studenci byli „skoncentrow a
ni na problemach, zdolni do długotrwałego wysiłku, głębokiej refleksji, um ieli 
podporządkow ać głównem u celowi konfliktujące i dekoncentrujące bodźce, byli 
energiczni, produktyw ni, angażujący się, pełni inicjatyw y i gotowi do podejm o
wania odpow iedzialności” (Strzałecki, 1973, s. 147/148; poprawiona korelacja wie
lokrotna czynnika Refleksyjności T  z „Analizy tem peram entu” Guilforda-Zim - 
m erm ana oraz D om inacji i W nikliwości psychologicznej /skala Do i Wpl z „Kali
fornijskiego inw entarza psychologicznego” G ougha z kry terium  powodzenia 
w studiach wynosiła 0,55, co pozwoliło wyjaśnić 30% poprawionej wariancji wy
ników). Nasilenie tych właśnie czynników  um ożliw iło powodzenie w studiach, 
b rak  ich może być natom iast powodem  w ypalenia studenckiego.

M ożna więc przyjąć, w zgodzie z w yjaśnieniam i Bilgego (2006) dotyczącym i wy
palenia akademickiego, że to czynniki wewnętrzne, zatem zm ienne dyspozycyjne, 
są w dużym  stopniu źródłem  zmienności m iędzy studentam i w zakresie poddaw a
nia się procesowi wypalenia. Ponieważ zagadnienie w ypalenia studenckiego jest 
stosunkowo mało rozpoznane, zdecydowano przeprowadzić badania, zarówno do
tyczące samego konstruk tu  Syndrom u W ypalenia Studenckiego (SWS), jak i czyn
ników  psychologicznych jego powstawania.

2. MODELE TEORETYCZNE I NARZĘDZIA POMIARU

2.1. MODEL WYPALENIA STUDENCKIEGO

2.1.1. KONSTRUKCJA „K W ESTIO NARIU SZA W YPALENIA STUDENCKIEGO”

Analiza głównych koncepcji w ypalenia zawodowego (Schaufeli, Masłach, M a
rek, 1993; Noworol, Marek, 1993; Okła, Steuden, 1998; Sęk, 2004; Pasikowski, 2004) 
skłania do uznania, że może ono być traktow ane jako proces narastającego zm ę
czenia i w yczerpania emocjonalnego prowadzącego w rezultacie do u traty  złudzeń 
i głębokiego rozczarowania (Pines, 2004). Choć w literaturze przedm iotu uważało 
się, że rezultat końcowy tego procesu związany jest głównie z sytuacją pracy zawo
dowej, to jednak m ożna sądzić, że wypalenie jest zjawiskiem szerszym, nie w yni
kającym wyłącznie z relacji interpersonalnych, ale również intrapersonalnych, ze 
stosunku człowieka do artykułow anych przez niego celów życiowych i scenariuszy 
planowanych działań (Golińska, Świętochowski, 1998; Burisch, 2004; Skarżyńska, 
2004; Skarżyńska, Gasparski, 2001; Strzałecki, 2005 b). W ypalenie m ożna więc za
sadnie rozważać jako proces pozostający w ścisłej relacji z poczuciem sensu życia



i dobrostanu, a wśród czynników psychologicznych wpływających na wypalenie 
m ożna widzieć integrację osobowości, optym izm  i nadzieję (Klamut, 1998; Cieślak, 
Łuszczyńska, 2002; Strzałecki, 2005 a).

M imo osadzenia procesów w ypalenia studenckiego w kontekście wewnętrznych 
procesów psychologicznych, trzeba w yraźnie podkreślić, iż jest ono ostatecznie 
w ynikiem  interakcji m iędzy szeroko rozum ianym  środowiskiem akadem ickim  
(relacjami z pracow nikam i naukowymi, kolegami i instytucjam i akademickimi), 
oczekiwaniam i studentów  wobec przebiegu i rezultatów studiów a zm iennym i dys
pozycyjnymi studentów. Kierując się tak  szeroko rozum ianym  konstruktem  w ypa
lenia studenckiego, wprowadzono następującą definicję Syndromu W ypalenia Stu
denckiego (SWS): SWS to dynam iczny stan charakteryzującego się fizycznym, 
em ocjonalnym  i psychicznym wyczerpaniem, powstały w w yniku stopniowej u tra 
ty złudzeń, co do możliwości osiągania przewidywanego powodzenia i zadowole
nia z wybranego k ierunku  studiów.

Przeanalizowano istniejące kwestionariusze wypalenia zawodowego (Maslash, 
Jackson, 1986; Pasikowski, 2004; Dem erouti i in., 2003), a także wcześniejsze próby 
dotyczące diagnozy wypalenia studenckiego (Kostecka, 2004). Uwzględniając 
przyjętą definicję konstruk tu  SWS, zdefiniowano poszczególne jego w ym iary i wy
generowano odpowiadające im korelaty behawioralne. Zastosowana procedura 
operacjonalizacji była więc, w uproszczeniu, procedurą przyjętą w sytuacji badań 
eksploracyjnych (por. Hornowska, 2005, s. 158 n.) W  rezultacie powstało 48 stw ier
dzeń analogicznych do zbioru stwierdzeń Kosteckiej (2004), uzupełnionych stwier
dzeniam i zaczerpniętym i z wywiadów i rozmów ze studentam i dotyczącymi ich 
sam opoczucia na studiach, oceny odbywanych przez nich studiów i szacowanych 
perspektyw  ich ukończenia.

„Kwestionariuszem  w ypalenia studenckiego” zbadano 68 studentów  II, III i IV 
roku studiów  trzech wyższych warszawskich publicznych uczelni i w yniki ich 
poddano analizie czynnikowej (zredukowana m etoda składowych głównych, ro 
tacja Varimax). Z analizy rozkładu wartości własnych (test osypisko: Cattell, 
1968) w ynikało, że pod uwagę m ożna było wziąć rozw iązanie orzekające, iż m a
cierz korelacji py tań  kw estionariusza m ożna satysfakcjonująco w yjaśnić za p o 
m ocą co najm niej trzech czynników. Ze względu na b rak  precyzyjnych kryteriów  
statystycznych ustalenia liczby czynników  tłum aczących w sposób zadawalający 
m acierz korelacji (H arm an, 1968, s. 153, 168; Zakrzew ska, 1994, s. 62 n.; Aranow- 
ska, 1996, s. 193 n.; k ry terium  Kaisera zawyża liczbę czynników, test Cattella 
osypisko -  zaniża), wzięto pod uwagę pięć konkurencyjnych rozw iązań. Rotowa- 
no m acierze 7, 6, 5, 4, i 3 czynników, zaś w ybór rozw iązania ostatecznie zaakcep
towano, kierując się zasadą klarow ności interpretacji m erytorycznej (H arm an, 
1968, s. 156, pisze w tej kwestii, iż parsym onia jest najw ażniejszym  kryterium : 
parsimony is a prim e consideration).

Tak więc jako satysfakcjonujące przyjęto rozwiązanie orzekające, iż zm ienność 
wyników uzyskiwanych w „Kwestionariuszu wypalenia studenckiego” m ożna za
sadnie w ytłum aczyć pięcioma czynnikam i, wyjaśniającym i ogółem 42% wyników 
(Kabała, 2007). 1. W yczerpanie fizyczne, 2. W yczerpanie psychiczne, 3. W yczerpa
nie emocjonalne, 4. Brak motywacji, 5. Apatia. Oto interpretacja wyizolowanych 
czynników:



C zynn ik  I. W yczerpanie fizyczne (19,7% wyjaśnionej wariancji. Rzetelność: al
fa Cronbacha 0,90)

C zynnik ten jest śladem silnego wyczerpania i zmęczenia fizycznego, którem u 
towarzyszą liczne objawy somatyczne takie, jak osłabienie, brak energii, spadek 
koncentracji, pamięci, podwyższenie ogólnego napięcia. A oto itemy „Kwestiona
riusza wypalenia studenckiego”, które uzyskały w tym  czynniku dom inujące ła
dunki czynnikowe: M am  kłopoty z zapam iętyw aniem  (0,68), Nic m i się nie chce 
(0,67), Brakuje mi energii (0,65), Umiem dobrze zorganizować swój czas (-0,64), 
Tracę koncentrację (0,63), Nie um iem  sobie poradzić z ilością pracy i nauki na stu 
diach (0,60), Nie mogę się skupić (0,59), Boję się, że w porów naniu z innym i studen
tam i słabo w ypadam  (0,59), Często jestem  bardzo zmęczony(-na) i nie m am  siły 
przygotować się do zajęć (0,58), Odczuwam  apatię i brak chęci do działania (0,58), 
Trudno jest m i zmobilizować się do nauki (0,57), Nie potrafię się odprężyć (0,52), 
Niezależnie od tego, jak bardzo się staram , nie odnoszę sukcesu na studiach (0,45), 
Nowe zadania na uczelni działają na m nie przygnębiająco (0,45), Nawet, gdy wcześ
nie kładę się spać, rano budzę się zmęczony(-na) (0,45), Jestem mniej zmotywowa- 
ny(-na) do nauki, niż na początku studiów (0,41), Czuję się sfrustrowany(-na) z p o 
wodu studiów (0,41), Odczuwam  niepokój (0,39).

Dodatkowe stwierdzenia, które nie uzyskały dom inujących ładunków  w tym  
czynniku, uzupełniają psychologiczną charakterystykę studenta fizycznie wyczer
panego: Czuję się zmęczony(-na) studiam i (0,50), Czuję się emocjonalnie wyczer- 
pany(-na) (0,47), Tracę wiarę w siebie, gdy źle zaliczam przedm ioty (0,38), Dobrze 
radzę sobie na studiach (-0,37), Uważam się za dobrego studenta(-tkę) (0,36), Po
garszam  się w nauce (0,39),

Czynnik II. Wyczerpanie psychiczne (7,52% wariancji wyników; alfa Cronbacha 0,89) 
W yczerpanie psychiczne oznacza tu  utratę w iary w możliwości osiągnięcia suk

cesu na w ybranym  k ierunku  studiów, narastające rozczarowanie, poczucie odnie
sionej porażki, rezygnację z dążenia do wybranego celu, utratę poczucia własnej 
podmiotowości. M ożna powiedzieć, iż czynnik ten odpowiada depersonalizacji 
opisanej przez Maslash. Przekonanie o obniżeniu się własnych możliwości intelek
tualnych idzie tu  w parze z u tratą  pewności siebie i negacji przyszłości.

Następujące itemy uzyskały dom inujące ładunk i czynnikowe: Pomyliłem(-am) 
się wybierając ten k ierunek  studiów  (0,85), Nie lubię m oich studiów  (0,82), Jestem 
rozczarow any stud iam i (0,72), Spełniły się moje oczekiwania wobec studiów  
(-0,65), K ierunek m oich studiów  coraz bardziej m i się podoba (-0,62), Chcę wiele 
osiągnąć na studiach (-0,59), Nie podobają m i się przedm ioty, których m uszę się 
uczyć (0,57), Czuję się zm ęczony stud iam i (0,51), Nie zależy m i na ukończeniu 
studiów  (0,48), Tracę nadzieję, że studia przygotow ują m nie do w ykonyw ania 
zawodu (0,47), Często spóźniam  się na uczelnię i opuszczam  w ykłady (0,45), Nie 
m am  pom ysłu, co będę robić po studiach (0,40), Przejm uję zasady oraz w artości 
przekazyw ane m i na studiach (-0,40), Myślę, że będę dobrze w ykonyw ał mój za
wód (-0,40), Uważam , że w arto włożyć wiele w ysiłku w studia (-0,39), Czuję, że 
się rozw ijam  (-0,39).

A oto itemy które nie uzyskały dominujących ładunków, ale uzupełniają psycho
logiczną charakterystykę wyczerpania psychicznego: Nieważne, ile się uczę, i tak 
źle w ypadam  na egzam inach (0,40), Jestem zrezygnowany (0,37).



Czynnik III. W yczerpanie em ocjonalne (4,89% wariancji wyników; alfa Cron- 
bacha 0,88)

M imo deklarowanej przez studentów gotowości do działań i akceptowanej chęci 
kontynuowania studiów, pojawia się zniechęcenie, poczucie niezadowolenia, pesy
mizm, rozdrażnienie, źródłem których może być rozziew między ambicją a ich rze
czywistymi możliwościami psychologicznymi. Mogą one być śladem rozwijającego 
się procesu nerwicowego, kulminującego się wzrostem napięć wewnętrznych i utratą 
wiary w sens działania. Oto itemy z dom inującymi ładunkam i czynnikowymi: Przej
muję się każdą porażką na studiach (0,67), Jestem bardzo ambitny(-na) (0,63), Tracę 
wiarę w siebie, gdy źle zaliczam przedm ioty (0,57), Mogę liczyć na pomoc i wsparcie 
na studiach (-0,56), Czuję się emocjonalnie wyczerpany(-na) (0,53), Coraz częściej 
stosuję leki poprawiające pamięć i koncentrację (0,53), Jestem zrezygnowany(-na) 
(0,49), Angażuję się emocjonalnie w to, co robię na studiach (0,49), Staram się wyko
nywać wszystkie zadania w term inie (0,46), Od czasu rozpoczęcia studiów m am  
problemy zdrowotne (0,44), Na uczelni nikt nie liczy się z moimi potrzebam i (0,40), 
Nie widzę perspektywy dla siebie (0,39), Odczuwam niepokój (0,35).

Dodatkowe itemy (nie dominujące) pozwalają lepiej zrozum ieć narastający p ro 
ces zmęczenia emocjonalnego: Jestem przygnębiony(-na) (0,46), Cokolwiek robię 
i tak jest źle (0,42), Uważam, że nic m i się w życiu nie udaje (0,40), Często spóźniam  
się na uczelnię i opuszczam  wykłady (-0,40), Czuję się frustrowany(-na) z powodu 
studiów (0,39), Odczuwam  niepokój (0,35), Odczuwam  apatię i brak chęci do dzia
łania (0,31).

Czynnik IV. Brak motywacji (3,5% wariancji wyników; alfa Cronbacha 0,75)
C zynnik ten jest w yrazem  spadku motywacji do studiów, narastającej negatyw

nej sam ooceny i izolowania się od kolegów i poczucia obcości względem personelu 
dydaktycznego, narastającej negatywnej oceny swojej pracy i osiągnięć na studiach. 
Charakteryzuje go brak  satysfakcji i zanik poczucia kom petencji oraz motywacji 
do studiów.

Itemy, które uzyskały dom inujące ładunki czynnikowe: Nie um iem  się cieszyć ze 
swoich sukcesów (0,77), Bardzo często m am  zły hum or (0,62), Czuję, że jestem 
osobą bezwartościową (0,57), Coraz częściej un ikam  kontaktów  za znajom ym i na 
uczelni (0,52), Jestem przygnębiony(-na) (0,48), Jestem coraz bardziej zaangażowa- 
ny(-na) w naukę (-0,45), Jestem rozczarowany(-na) studiam i (0,44), Jestem osłabio- 
ny(-na) i często się przeziębiam (0,44), M am  dobre relacje z profesoram i i studenta
mi (-0,40), Pogarszam się w nauce (0,40).

Psychologiczny sens tego czynnika uzupełniają te itemy, które choć nie są dom i
nujące, uzyskały znaczące ładunki czynnikowe: Jestem zrezygnowany(-na) (0,46), 
Kierunek moich studiów  coraz bardziej m i się podoba (-0,46), Jestem rozczarowany 
(-na) studiam i (0,44), Odczuwam  apatię i b rak  chęci do działania (0,42), Czuję się 
emocjonalnie wyczerpany(-na) (0,42), Moi profesorowie m nie nie doceniają (0,38), 
Czuję, że się rozwijam (-0,37), Jestem mniej zmotywowany(-na) do nauki niż na 
początku studiów (0,35).

Czynnik V. Apatia (3,4% wariancji wyników; alfa Cronbacha 0,71)
W ym iar ten charakteryzuje narastające zobojętnienie studenta. Kumulującemu 

się osam otnieniu i poczuciu własnej nieskuteczności towarzyszy pogłębiająca się 
apatia i bezradność oraz brak gotowości przeciwstawiania się wyzwaniom.



Oddają to dobrze następujące itemy kwestionariusza: Dobrze radzę sobie na stu 
diach (-0,71), Uważam się za dobrego studenta(-kę) (-0,70), Jestem zadowolony(-na) 
ze swoich obecnych osiągnięć na studiach (-0,60), Nie m am  na studiach żadnych 
przyjaciół (0,49), Nieważne, ile się uczę, i tak  źle w ypadam  na egzam inach (0,46), 
Jest m i obojętne, co myślą o m nie koledzy i koleżanki na studiach (0,43), Uważam, 
że nic m i się w życiu nie udaje (0,41), Zachowuję się wrogo lub agresywnie, gdy ktoś 
ogranicza moją swobodę (-0,34).

Interpretację czynnika uzupełniają te pozycje „Kwestionariusza w ypalenia stu 
denckiego”, które choć nie uzyskały dom inujących i wysokich ładunków  czynniko
wych są jednak śladem ważnych procesów: Uważam, że warto włożyć dużo wysił
ku w studia (-0,34), Odczuwam  apatię i brak chęci do działania (0,33), Nie um iem  
sobie poradzić z ilością pracy i nauki na studiach (0,29), Czuję, że jestem  osobą 
bezwartościową (0,26).

W yniki uzyskiwane przez studentów w pięciu wyizolowanych czynnikach „Kwe
stionariusza w ypalenia studenckiego” stanowiły operacyjną definicję badanego 
Syndrom u W ypalenia Studenckiego i jednocześnie zm ienną zależną.

2.2. MODEL „STYLU TWÓRCZEGO ZACHOWANIA” (STZ)

Podstawowym  układem  teoretycznym  w w yjaśnieniu Syndrom u W ypalenia 
Studenckiego był m odel STZ uwzględniający w spółdziałanie dziedziny poznaw 
czej, osobowościowej i aksjologicznej (Strzałecki, 1989), w ykorzystyw any w ba
daniach psychologii m ałych grup (Strzałecki, 2000), twórczym  rozw iązyw aniu 
problem ów praktycznych (Strzałecki, 1989, 2002; por. Strzałecki, 2003, s. 159-191; 
2007), percepcji reklam y (Strzałecki, Rudnicka, 1998), psychologii m uzyki (Strza
łecki, 2003, s. 129-158), psychologii osobowości (Czerw, 2000), twórczości m ło 
dzieży (Strzałecki, 2003, s. 105-127; Tokarz, Słabosz, 2001). M odel STZ był też z p o 
w odzeniem  stosowany w badaniach nad innow acyjnością i przyw ództw em  m e
nedżerów  (Fąfrowicz i in„ 1993; Noworol i in., 1993), a także nad twórczą p rzed
siębiorczością i efektywnością m enedżerów  (Strzałecki, 2003, s. 205-238; S trzałe
cki, 2005 b; 2006 b).

Operacyjną definicją modelu STZ jest kwestionariusz „Style zachowania się” p o 
zwalający na pom iar (Strzałecki, 1998, 2003) następujących, niezależnych w ym ia
rów wyizolowanych w w yniku analizy czynnikowej przeprowadzonej na próbie 
1390 osób: 1. A probaty życia, 2. Siły ego, 3. Samorealizacji, 4. Giętkości s tru k tu r 
poznawczych, 5. W ewnętrznej sterowności.

3. OSOBY BADANE. ZMIENNE. HIPOTEZY OPERACYJNE.
MODEL OBLICZEŃ STATYSTYCZNYCH

Studentów  II, III i IV roku studiów  trzech  dużych uczelni publicznych z te re
nu W arszaw y (N=68) zbadano następującym i kw estionariuszem  A. -Strzałeckiee- 
go „Style zachow ania się” (m odel STZ) m ierzącym  pięć czynników : Aprobatę 
życia, Silne ego, Sam orealizację, G iętkość s tru k tu r  poznawczych i W ew nętrzną 
sterowność;

Główna hipoteza operacyjna orzekała, iż studenci wykazujący syndrom  w ypale
nia studenckiego (SWS -  tzn. uzyskujący wysokie w yniki w „Kwestionariuszu wy
palenia studenckiego”), w porów naniu do studentów, u których nie obserwuje się



syndrom u wypalenia, będą uzyskiwali niskie w yniki w pięciu czynnikach kwestio
nariusza „Style zachowania się”.

Do weryfikacji hipotez zastosowano pełną i krokową analizę regresji.

4. WYNIKI

4.1. ANALIZA W YNIKÓW

Analiza macierzy korelacji czynników modelu STZ z czynnikam i „Kwestiona
riusza wypalenia studenckiego”, a także z w ynikiem  ogólnym kwestionariusza (ta
bela 1), pokazuje interesujący ich wkład w wyjaśnienie m echanizm ów wypalenia 
studenckiego. Biorąc pod uwagę widoczny w macierzy, i zgodny z teorią, efekt w ie
lowymiarowych uw arunkow ań Syndrom u W ypalenia Studenckiego (SWS), zdecy
dowano w celu weryfikacji hipotezy operacyjnej przeprowadzić pełną i krokową 
analizę regresji czynników m odelu STZ względem pięciu czynników „Kwestiona
riusza wypalenia studenckiego”: 1. W yczerpania fizycznego, 2. W yczerpania psy
chicznego, 3. W yczerpania emocjonalnego, 4. Braku motywacji, 5. Apatii oraz 
względem w yniku ogólnego KWS.

Tabela 1. Korelacje (r) czynników „Stylów zachowania się” z czynnikam i 
„Kwestionariusza wypalenia studenckiego”

C zynniki 
„Stylów 

zachowania się”

C zynniki „Kwestionariusza w ypalenia studenckiego” (KWS)

I.
W yczerpanie

fizyczne

II.
W yczerpanie

psychiczne

Ш.
W yczerpanie
emocjonalne

IV.
Brak

m otyw a
cji

V.
Apatia

KWS 
-  Suma

1. Aprobata 
Życia

-0,366
p<0.01

-0,106
n.i.

-0,446
p<0,001

-0,344
p<0,01

-0,074
n.i.

-0,416
p<0,001

2. Silne ego
-0,689

p<0,001
-0,366
p<0,05

-0,385
p<0,01

-0,330
P<0,01

-0,340
p<0,01

-0,649
p<0001

3. Samoreali
zacja

-0,617
p<0,001

-0,477
p<0,001

-0,137
n.i.

-0,399
p<0,001

-0,396
<0,001

-0,586
p<0,001

4. Giętkość 
s truk tu r 

poznawczych

-0,304
p<0,05

-0,257
p<0,05

0,061
n.i.

-0,294
p<0,05

-0,128
n.i.

-0,259
p<0,05

5. W ew nętrzna 
sterowność

-0,443
p<0,001

-0,316
p<0,01

-0,128
n.i.

-0,245
p<0,05

-0,062
n.i.

-0,386
p<0,01

„Style zachowa
nia się” -  sum a

-0,670
p<0,001

-0,430
p<0,001

-0,258
p<0,05

-0,428
p<0.001

-0,291
p<0,05

-0,627
p<0,001

4.2. ANALIZY REGRESJI 

C zynn ik  I. W yczerpanie fizyczne
Analiza pokazała (tabela 2), że najlepiej wyjaśniony został czynnik I „Kwestiona

riusza w ypalenia studenckiego” -  W yczerpanie fizyczne. W  pełnym  rów naniu re
gresji najwyższe i istotne wagi ß  uzyskały kolejno: Silne ego (-0,49) i Samorealizacja 
(-0,33), pozostałe zm ienne wnoszą wkład nieistotny. Pełny model okazał się istotny 
(F5, 62=15, 37, p<0,001), zaś korelacja wielokrotna obliczona z tego rów nania



(R poprawione) wynosi 0,74, co tłum aczy 55% poprawionej wariancji wyników 
uzyskanych w czynniku I -  W yczerpanie fizyczne.

Analiza krokowa
W  skład rów nania obliczonego m etodą krokową weszły te same czynniki z od

powiednio zm ienionym i wagami ß : Silne ego (-0,69) i Samorealizacja (-0,33). Kore
lacja wielokrotna poprawiona jest tylko o 0,01 mniejsza i wynosi 0,73 (F2, 65=38, 
88,p<0,001), co wyjaśnia 54% wariancji przyjętej zmiennej zależnej.

C zynn ik  II -  W yczerpanie psychiczne
W  pełnym równaniu regresji wyjaśniającym czynnik II „Kwestionariusza wypale

nia studenckiego” -  Wyczerpanie psychiczne (tabela 2) jedynie czynnik Samorealizacja 
uzyskał istotną wagę ß  (-0,37). Mimo to model okazał się istotny (F5, 62) = 4,104; 
p<0,01) a poprawione wielokrotne R = 0,50 i wyjaśnia 25% wariancji kryterium.

Analiza krokowa
W  rów naniu regresji krokowej istotną wagę uzyskała również Samorealizacja 

(/>= -0,48), zaś R poprawione (0,48) wyjaśnia 23% wariancji W yczerpania psychicz
nego (FI, 66=19,39, p<0,001)

C zynn ik  I I I  -  W yczerpanie em ocjonalne
W  pełnym  rów naniu regresji istotne wagi uzyskały kolejno trzy czynniki „Sty

lów zachowania się”: Aprobata życia (-0,47), Silne ego (-0,36) i Giętkość stru k tu r 
poznawczych (0,31). Poprawiona korelacja wielokrotna tych czynników z Wyczer
paniem  em ocjonalnym  wynosi 0,59 (F 5, 62 = 6,80; p<0,001) i tłum aczy wariancji 
wyników W yczerpania emocjonalnego.

Do równania regresji krokowej weszły: Aprobata życia (/?=-0,45), Giętkość struktur 
poznawczych (/1=0,29) i Silne ego ß=-0,31). Korelacja wielokrotna poprawiona wyniosła 
R=0,59, co wyjaśnia 35% poprawionej wariancji kryterium  (F3, 64=11,54, p<0,001).

Tabela 2. Wagi ß czynników „Stylów zachowania się” w równaniach regresji 
wyjaśniających czynniki „Kwestionariusza wypalenia studenckiego

C zynniki 
„Stylów 

zachowania się”

Wagi i czynników  STZ w poszczególnych czynnikach KWS
I.

W yczerpanie
fizyczne

II.
W yczerpanie

psychiczne

III.
W yczerpanie
emocjonalne

IV.
Brak m oty

wacji

V.
Apatia

1. Aprobata 
Życia

-0,10 0,10 -0,47 -0,21 0,08

2. Silne ego -0,49 -0,15 -0,36 -0,11 -0,31
3.Samorealizacja -,033 -0,37 0,04 -0,27 -0,41

4. Giętkość 
s tru k tu r 

poznawczych

0,01 -0,07 0,31 -0,09 -0,04

5. W ew nętrzna 
Sterowność

0,04 -0,02 0,05 0,07 0,33

Korelacje 0,74 0,50 0,59 0,47 0,50
w ielokrotne R P<0,001 P<0,01 P<0,001 P<0,01 P<0,01



C zynn ik  IV  -  Brak motywacji
Mimo że w pełnym  równaniu regresji żaden z czynników „Stylów” nie uzyskał 

istotnej wagi ß  (tabela 2), model okazał się istotny (F 5, 62= 3,57; p<0,01) i poprawione 
R równe 0,47 wyjaśnia 22% zmienności wyników czynnika Brak motywacji.

W  rów naniu regresji dwa czynniki „Stylów zachowania się” uzyskały istotne 
wagi ß: Samorealizacja (-0,40) i Aprobata życia (-0,24), których popraw iona korela
cja w ielokrotna R z k ry terium  wynosi 0,46 (F2, 65=8,81, p<0,001), co wyjaśnia 21% 
poprawionej wariancji wyników Braku motywacji i zaangażowania w studia.

C zynn ik  V -  Apatia
W  pełnej regresji (F 5, 62= 4,03; p<0,01) trzy czynniki „Stylów” uzyskały istotne 

wagi: Samorealizacja (-0,41), W ewnętrzna sterowność (-0,33) i Silne ego (-0,31) i ich 
korelacja wielokrotna z czynnikiem  Apatia „Kwestionariusza w ypalenia studen
ckiego” wynosi 0,50, co tłum aczy 25% poprawionej wariancji tego czynnika.

Do rów nania regresji krokowej wprow adzony został tylko jeden czynnik: Sam o
realizacja (jß=-0,40), k tóra wyjaśnia 16% poprawionej wariancji k ry terium  (FI, 
66=12,27, p<0,001).

Regresja czynników STZ względem ogólnego w yniku w KWS
W  celu bardziej syntetycznego przedstawienia w pływ u czynników  m odelu STZ 

na wypalenie studenckie przeprowadzono analizę regresji, w której zm ienną zależ
ną był w ynik ogólny w „Kwestionariuszu wypalenia studenckiego” a zm iennym i 
niezależnymi wszystkie czynniki m odelu STZ.

Pełne równanie regresji m a następującą postać: Y= Silne ego (/?=-0,44) -  Sam o
realizacja (jß=-35) -  Aprobata życia (ß--0,20) + W ew nętrzna sterowność (/1=0,09) 
+ Giętkość stru k tu r poznawczych (/1=0,07). Model jest istotny (F5,62=13,54; 
p<0,001), a wielokrotne R =0,72, co wyjaśnia 52% poprawionej wariancji wypalenia 
studenckiego.

Krokowa analiza regresji pięciu czynników STZ przyniosła również zadawalają
ce wyniki: do rów nania weszły dwa czynniki z następującym i wagami: Siła ego 
(/l=-0,65) i Samorealizacja (/3=-0,31). Poprawiona korelacja wielokrotna tych czyn
ników z ogólnym w ynikiem  w „Kwestionariuszu W ypalenia Studenckiego” równa 
była 0,70 (F2, 65=30,81, p<0,001), co wyjaśnia 49% poprawionej wariancji w yni
ków, a więc zaledwie o 3% mniej niż w pełnym  równaniu.

4.3. INTERPRETACJA I W NIOSKI

A nalizując w kład czynników  m odelu Stylu Twórczego Zachow ania (STZ) 
w wyjaśnienie poszczególnych czynników  Syndrom u W ypalenia Studenckiego 
(SWS), a także ogólnego w yniku  uzyskiwanego w „Kwestionariuszu w ypalenia 
studenckiego”, widzimy, że ważne okazały się, w różnym  stopniu, wszystkie 
czynniki m odelu STZ. Jednak najważniejszą rolę, zwłaszcza w w yjaśnieniu w yni
ku ogólnego Syndrom u W ypalenia Studenckiego, pełn i w m odelu regresji k roko
wej Siła ego i Sam orealizacja. W łaśnie te czynniki stały  się w ażną składową kon- 
s tru k tu  kreślonego jako „sprawność system u osobowościowego” (Strzałecki, 1989, 
s. 187; 2003; 2005 a, b; 2006 b). Sprawność system u osobowościowego (żeby od 
wołać się do pojęcia prakseologicznego: Pszczołowski, 1978, s. 227) to taka jej



właściwość, k tóra zapew nia osiąganie zam ierzonych celów w dłuższej perspekty
wie czasowej, a więc sprawia, że m łodzież jest zdolna w toku studiów  utrzym ać 
przyjęty k ierunek  działań.

M ożna uważać, że właśnie Silne ego i Samorealizacja są odpowiedzialne za um ie
jętność przeciwstawiania się procesom  wyczerpania emocjonalnego, psychicznego 
i fizycznego, u traty  pewności siebie i w iary sukces w podejmowane działania, ku l
m inujące się obniżeniem  sam ooceny i spadkiem  motywacji do studiowania. N astę
puje to dzięki zdolności do integrowania różnorodnych celów, zapewnienia stabil
ności w dłuższym  przedziale czasu, utrzym ania w iary we własne możliwości 
i um iejętności neutralizow ania niepokoju. Dzięki tym  dyspozycjom oddalane są 
procesy wypalenia, u traty  wiary, znużenia i depersonalizacji. Sprawność systemu 
osobowościowego, ujęta w m odelu „Stylu twórczego zachowania”, wiąże się ze 
zdolnością do stabilnego działania w szerokim horyzoncie czasowym, ze zdolnoś
cią dokonyw ania radykalnej restrukturyzacji i transgresji systemu ze względu na 
formułowane cele, wymagającej jego adaptacji do nowych możliwości sytuacyj
nych, przede wszystkim, jak sform ułował Obuchowski (1982, 1985), do „zadań od
ległych”. Procesy te mogą być realizowane dzięki Silnemu ego, czyli um iejętności 
koncentracji na problem ach i gotowości do ich rozwiązywania wbrew oporom  we
w nętrznym  i występującym przeszkodom  zewnętrznym. Umiejętności sam odziel
nego radzenia sobie w różnych sytuacjach i braku poszukiw ania wsparcia ze strony 
innych. Umiejętności utrzym yw ania przyjętego k ierunku  działania i całościowego 
widzenia postawionych zadań (por. Strzałecki, 2003, s. 89 n.).

Silne ego to własny i spójny system wartości, gotowość do przezwyciężania nie
pokoju, to stałość k ierunku  działania. Ta stałość działania jest szczególnie ważna 
w sytuacjach stawiania przed sobą długofalowych, am bitnych a zarazem  konkret
nych zadań oraz um iejętność ich realizacji, uw idoczniona w modelu STZ jako ten
dencja do Samorealizacji. Samorealizacja jest rozum iana jako gotowość do stawia
nia przed sobą długofalowych, am bitnych a zarazem  konkretnych zadań oraz 
um iejętność ich realizacji; Gotowość do doznawania satysfakcji z rozwiązywania 
problem ów stanowiących wyzwanie dla jednostki; zdolność podporządkow yw ania 
celów cząstkowych celom nadrzędnym  (Strzałecki, 2003, s. 94 n.).

Sprawność osobowości byłaby zatem tą nadrzędną, syntetyczną właściwością, 
która łączy analizowane w literaturze kryteria tzw. prawidłowej konstrukcji psy
chicznej. Omawiając to kryterium , Trzebińska pisze (Trzebińska i in., 2003, s. 9), iż 
„stabilność przejawia się mobilizacją (podwyższeniem sprawności) wobec wyzwań 
lub odpornością (relatywnie niewielkim  ubytkiem  sprawności) w obliczu niepowo
dzeń czy zagrożeń. Jednym z czynników stabilności psychicznej jest wysoki p o 
ziom wiedzy o sobie, k tóra dostarcza wyrazistych i subiektywnie przekonujących 
danych o tym, »kim jestem«, pozwalających pom im o trudności wytyczać sobie 
cele, podejmować decyzje i opracować strategie radzenia sobie”. Stabilność jest w oczy
wisty sposób uw arunkow ana poczuciem tożsamości, które traktow ane jest jako 
zjawisko buforowania stresu przez „ja” (Linville, 1987), jako „centralny m echanizm  
radzenia sobie z w ym aganiam i środowiska” (Trzebińska i in., 2003, s.21). To poczu
cie tożsam ości jest w ynikiem  procesów integracyjnych, sprawiających, że człowiek 
zachowuje poczucie własnej jedności (Pervin, 1993; Oleś, 2003), przejawiających się 
w poczuciu autonom ii i kontroli nad sobą w procesie rozwiązywania problemów



zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. A więc integracja i harm onia (Jawor
ski, 2004), a nie chaos i rozpad są w arunkiem  prawidłowego funkcjonow ania czło
wieka. Uzyskanie integracji i harm onii jest możliwe dzięki porządkującem u ładowi 
planu życiowego, czyli obecności odległych celów (Obuchowski, 1982, 1985; Zale
ski, 1991; Emmons, 1996), do osiągnięcia których człowiek dąży. Te dalekosiężne 
cele urucham iają całą hierarchię celów cząstkowych, realizacja których jest przed
m iotem  osądu i wartościowania będącego podstawą autoafirmacji (Steele, 1988), 
czyli wysokiego i zgeneralizowanego poczucia własnej wartości. W łaśnie postrze
ganie sukcesu w realizacji tych celów cząstkowych, składających się na realizację 
celów odległych, wyznaczających poczucie sensu zam ierzeń życiowych, leży u pod
staw procesu tw orzenia się poczucia kontroli (Rotter, 1962) i poczucia własnej sku
teczności {self-efficacy), które opisał Bandura (1977). Tak więc m iędzy celami odle
głymi i bliskim i istnieje subtelna, ale w yraźna zależność.

Analizując objawy syndrom u wypalenia studenckiego uwidocznione w „Kwe
stionariuszu wypalenia studenckiego”, i czynniki, które umożliwiają neutralizow a
nie wypalenia, dawanie sobie z nim  rady (Silne ego i Samorealizacja z m odelu STZ), 
trzeba wspom nieć o ważnej roli, jaką odgryw a antycypacja sukcesu. Sprawia ona, 
że cele odległe stają się nie tylko bardziej prawdopodobne, ale także bliższe w czasie 
psychologicznym, niż m ożna by się spodziewać na podstawie ich oczekiwanego 
czasu fizycznego wystąpienia (Strzałecki, 2006 a). Zdolność form ułowania i osiąga
nia odległych celów jest w części funkcją kompetencji poznawczych, odnoszących 
się również do możliwości analizowania własnego postępowania, silnego m otyw u 
osiągania (silnej Samorealizacji) oraz facylitującego wpływ u Silnego ego.

Duże subiektywne prawdopodobieństwo osiągania odległych celów może być 
ważną heurystyką wbudowaną w toku ewolucji, zapewniającą ciągłość działania, 
optym alny poziom  m otyw u osiągania tych celów, a także sprawiającą, iż życie na
biera dodatkowego sensu i koherencji (Strzałecki, 2006 a). Osiąganie am bitnych 
i odległych celów jest możliwe wówczas, gdy cele te są w yrazem  autonom ii człowie
ka, gdy są dla niego ważne, wartościowe i są w ynikiem  jego własnego systemu 
wartości, a także, gdy wiąże się z n im i silna nadzieja (Trzebiński, 2003; Nosal, 
2006). Zatem  ważnym  czynnikiem  integrującym  osobowość jest autonom iczność 
aksjologiczna osoby podejmującej działanie zmierzające do realizacji celów, zwana 
przez Sheldona i Kassera (1994) „kongruencją”. Badania tych autorów pokazują, że 
wysoka kongruencją „wiąże się z takim i przejawami dobrego przystosowania, jak 
skłonność do sam oaktualizacji, pozytyw ny afekt, otwartość na doświadczenia, wy
soka sam oocena i zadowolenie z życia” (Kofta, Doliński, 2000, s. 591).

W  rozw ażaniach dotyczących czynników  um ożliwiających przeciwstaw ienie 
się w ypaleniu studenckiem u należy uwzględnić dynam izujący czynnik, jak im  
jest pluralistyczna tożsam ość rozwijających się osobowości. Koncepcja p lu rali
stycznej tożsam ości, orzekająca, iż człowiek m a wiele odm iennych, lecz intersu- 
biektywnie spójnie doznawanych „ja” (H erm ans, 1999; por. też: Trzebińska, 1998; 
Gasiul, 2002), zyskuje coraz większe zrozum ienie w psychologii osobowości. 
W ieloaspektowość doznań i doświadczeń studentów  wym aga jednak  zapew nie
nia integracji pluralistycznych tożsam ości i w prow adzenia spójności w procesie 
osiągania odległych celów. Przyw oływ ane są w tym  względzie różnorodne m e
chanizmy. Jest w śród nich dyspozycja określana term inem  „tw ardości” {hardi-



ness), k tóra sprawia, iż człowiek „wierzy, że m oże kontrolować lub w pływ ać na 
w ydarzenia, których doświadcza; ma zdolność odczuw ania głębokiego oddania 
i zaangażow ania w działaniu  podejm ow anym  w swoim życiu; trak tu je  zm iany 
jako ekscytujące w yzwanie służące dalszem u rozw ojowi” (Kobasa, 1979, s. 3; cyt. 
za: Cieślak, Łuszczyńska, 2002, s.80). W skazuje się (Cielak, Łuszczyńska, 2002, 
s. 98), że osoby charakteryzujące się „tw ardością” stosują w zetknięciu się z sy tu 
acjam i stresow ym i właśnie najczęściej zadaniowe strategie radzenia sobie. M oż
na tu  w ym ienić rów nież „to talitarne ego” (Greenwald, 1980), podporządkow ujące 
jednej wspólnej w ykładni wielowątkowe doznania zawarte w pam ięci autobio
graficznej; „autoafirm ację” (Steele, 1988), zapew niającą odtw orzenie zaburzonej 
pew ności siebie przez odzyskanie jej na innym  w ym iarze „ja”, ważnym  dla rów
nowagi psychicznej; „prężność osobową” (Uchnast, 1998) um ożliw iającą odzy
skiw anie równowagi em ocjonalnej w sytuacjach nowych i trudnych; oraz „po
czucie koherencji” (Antonovsky, 1995).

Jak wykazano w prezentowanych badaniach, w ym iary modelu Stylu Twórczego 
Zachowania (STZ) dobrze nakryw ają wym ienione wyżej czynniki zapewniające 
integrację, tożsam ość i sprawność działania i umożliwiają dawanie sobie rady 
w trudnych sytuacjach, kulm inujących się w w ypaleniu studenckim . Przekonują
0 tym  inne badania, w których wykazano w pływ  czynników modelu STZ na spraw
ności działania m łodzieży w różnych kontekstach. Interesujące w tym  względzie są 
w yniki badań nad czynnikam i w arunkującym i „Popularność” i „Uznanie społecz
ne”, a więc cechy utożsam iane z sukcesem osobistym, skutecznością i sprawnością 
interpersonalną (Strzałecki, 2000). W  rów naniu regresji wyjaśniającym „Popular
ność” (metoda lcrokowa) statystycznie istotne wagi uzyskały następujące czynniki 
m odelu STZ: Silne ego (/3=0,47), Aprobata życia (/3=0,46). Korelacja w ielokrotna 
poprawiona dla „Popularności” wynosiła 0,59, co tłum aczyło 33% wariancji k ry te 
rium . W  rów naniu wyjaśniającym „Uznanie społeczne” waga ß  Silnego ego w yno
siła 0,44 zaś Aprobaty życia 0,50 (Korelacja wielokrotna R wynosiła 0,59 co w yjaś
niało 35% wariancji „Uznania”). W  innych badaniach (Strzałecki, 2003, s. 113/114), 
wykazano użyteczność czynników m odelu STZ w wyjaśnieniu powodzenia w na
uce szkolnej. Średnia ocen na koniec klasy VIII została wyjaśniona w statystycznie 
istotny sposób w rów naniu regresji przez trzy  czynniki: W ew nętrzną sterowność
1 Giętkość stru k tu r poznawczych z m odelu STZ oraz Adaptacyjną giętkość myśle
nia z m odelu SIM Guilforda. Poprawiona korelacja w ielokrotna tych czynników 
z k ry terium  wynosiła 0,72 (F8,83 =13,37, p<0,001, 49% poprawionej wariancji k ry 
terium). W  skład rów nania regresji wyjaśniającego powodzenie na koniec I seme
stru  w I klasie liceum  ogólnokształcącego weszły również z istotnym i wagami dwa 
czynniki z modelu STZ: W ewnętrzna sterowność i Samorealizacja oraz z ujem ną 
wagą Samoocena negatyw na z kwestionariusza Niebrzydowskiego „Jaki jesteś?” 
Korelacja wielokrotna _R=0,71 (F8, 83 =10,14, p<0,001, 49% wariancji).

Biorąc pod  uwagę efektywność m odelu STZ w w yjaśnianiu  zachowań również 
w innych dziedzinach wym agających koncentracji, uporu, determ inacji, zacho
w ania tożsam ości, integracji osobowości i daw ania sobie rady, np. w efektyw nym  
zarządzaniu  i przedsiębiorczości (Strzałecki, 2003, s. 205-245; Strzałecki, 2005 b, 
2006 b) i rozw iązyw aniu problem ów  (Strzałecki, 1989, 2002, 2003, 2007), m ożna 
stwierdzić, iż k onstruk t „Sprawności osobowości” ujęty w m odelu STZ wykazuje



zadawalającą m oc eksplanacyjną w szerokim  kontekście zachowań, w tym , jak
okazały przedstaw ione badania, również w kontekście syndrom u w ypalenia s tu 
denckiego.
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