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Pojęcie satysfakcji z życia, często zamiennie stosowane z wyrażeniem „jakość życia”, 

jest różnie definiowane przez badaczy. W badaniach wiele uwagi poświęcono poczuciu 

subiektywnego dobrostanu, określanego również jako zadowolenie z życia. Zadowolenie 

często definiowane jest jako ogólna ocena jakości życia odniesiona do wybranych przez 

siebie kryteriów. Subiektywne dobre samopoczucie składa się z 3 komponentów: satysfakcji 

z życia, pozytywnych uczuć i braku uczuć negatywnych. Na poziom satysfakcji najczęściej 

wpływa zadowolenie z różnych sfer życia, takich jak: zdrowie, praca, rodzina, przyjaciele, 

w tym również materialny standard. Wykazano, że zadowolenie z życia sprzyja aktywności 

i lepszemu radzeniu sobie z przeszkodami i trudnościami. 

Tematyką satysfakcji z pracy zaczęto się interesować na początku XX wieku. Praca to 

jedna z podstawowych działalności każdego dorosłego człowieka, która wypełnia nam prawie 

połowę życia i tym samym decyduje o nas samych. Często nie uświadamiamy sobie tego 

faktu. W związku z tym, iż praca zajmuje dużą część życia dorosłego człowieka powinna 

przynosić wiele satysfakcji z jej efektów oraz powinna dawać zadowolenie z możliwości 

rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Ponadto praca przyczynia się również do 

powstawania więzi społecznych. 



W przypadku czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych satysfakcja z życia wiąże 

się z satysfakcją z pracy. Praca w tej grupie zawodowej, związana z dużym obciążeniem, nie 

pozwala na oddzielenie sfery zawodowej od prywatnej. Na poziom satysfakcji z pracy mogą 

mieć wpływ czynniki związane ze środowiskiem pracy oraz cechy indywidualne pielęgniarek. 

Do czynników związanych ze środowiskiem pracy można zaliczyć m.in.: organizację pracy, 

relacje w  zespole terapeutycznym, relacje z pacjentem i jego rodziną, zakres powierzonych 

zadań, kulturę organizacji, system motywacyjny, system szkoleń zakładowych 

i pozazakładowych, prestiż i autonomię zawodu, wynagrodzenie, wyposażenie stanowiska 

pracy. Cechy indywidualne mające związek z poczuciem satysfakcji życiowej i zawodowej to 

przede wszystkim: wiek, stan cywilny, wyznanie, przyjęte wzory osobowościowe, samoocena 

oraz obecność zespołu wypalenia zawodowego związanego z  wyczerpaniem emocjonalnym, 

osobistymi osiągnięciami i depersonalizacją.  

Aby praca zawodowa wykonywana była z zachowaniem najwyższych standardów 

wymaga pełnego zaangażowania. W codziennej pracy pielęgniarki i  położne mają styczność z 

wieloma różnymi sytuacjami (np. sytuacjami stresowymi i trudnymi), które mogą wpływać na 

poziom ich satysfakcji z wykonywanej pracy. Na jakość opieki, poziom zadowolenia oraz 

poczucie bezpieczeństwa pacjentów przekłada się odpowiednie zaangażowanie 

pracowników opieki medycznej. Związek między środowiskiem pracy, a wynikami opieki nad 

pacjentem był przedmiotem licznych badań i jest niepodważalny. Niepożądane zdarzenia 

wśród pacjentów, takie jak upadki, zakażenia szpitalne, błędy w stosowaniu leków i 

śmiertelność, bywają związane ze środowiskiem pracy pracowników ochrony zdrowia. 

Satysfakcja z pracy i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach wpływa również na 

rotacje wśród pracowników ochrony zdrowia, wypalenie zawodowe i większą absencje. 

Większe zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy, niewątpliwie wpływa na jej 

efektywność. Wobec czego wydaje się istotne podjęcie działań mających na celu poprawę 

środowiska pracy. Zgodnie z tzw. transakcyjnym modelem jakości życia, satysfakcja z pracy 

jest częścią subiektywnego samopoczucia. 

Pielęgniarki i położne są nieustannie narażone na różnego rodzaju zagrożenia 

zawodowe. Doświadczanie sytuacji trudnych i stresujących w pracy zawodowej wymusza 

posiadanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. W niniejszej Dysertacji  Autorka podjęła 

się bardzo istotnego opracowania naukowego poruszającego problematykę stresu, z którym 



pielęgniarki i położne spotykają się w codziennej pracy. W badaniach podjęto próbę oceny 

jakie zasoby emocjonalne posiadają przedstawicielki tych zawodów oraz jakimi strategiami 

posługują się aby rozładować lub niwelować stres realizując zadania zawodowe. Podjęto 

również próbę oceny zależności pomiędzy stylami radzenia sobie ze stresem, a uogólnionym 

poczuciem własnej skuteczności. Badania objęły także ocenę poziomu satysfakcji z życia 

pielęgniarek i położnych z województwa lubelskiego w kontekście szeroko pojętego życia 

zawodowego i rodzinnego. 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska liczy 193 strony wydruku 

komputerowego, a jej bibliografia zawiera 228 aktualnych pozycji piśmiennictwa, poprawnie 

dobranych, dotyczących omawianego zagadnienia. W pracy zamieszczono 69 tabel. Aneks 

zawiera dodatkowo autorski kwestionariusz ankiety, zastosowane narzędzia badawcze  oraz 

zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym  w Lublinie na przeprowadzenie 

badań.  

Układ pracy można nazwać konwencjonalnym, powszechnie przyjętym w 

dysertacjach doktorskich z dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu. Zawiera bowiem, za spisem 

treści: wstęp, który jest  niezbędny do uzyskania właściwych informacji wprowadzających nas 

w problematykę podjętego badania, cel pracy, materiał i metodę, wyniki przedstawionych 

badań, dyskusję, wnioski, streszczenie w języku polskim i angielskim, piśmiennictwo oraz 

aneks. Wszystkie części tworzą logicznie powiązaną całość.  

W części teoretycznej, liczącej 41 stron, Autorka w sposób niezwykle wyczerpujący 

przedstawia zagadnienia dotyczące definicji i charakterystyki zawodu pielęgniarki i położnej, 

systemu kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce, zarówno przeddyplomowego, jak 

i podyplomowego, ze szczególnych podkreśleniem zadań zawodowych wynikających z 

uregulowań prawnych. Następnie opisuje zagadnienia związane ze stresem i strategią 

radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Bardzo ważnym aspektem rozprawy doktorskiej była 

ocena przekonania przedstawicielek analizowanych zawodów o poczuciu własnej 

skuteczności oraz ocena satysfakcji z życia w aspekcie pracy zawodowej.  

Za cel pracy Autorka przyjęła ocenę satysfakcji z życia i radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych przez pielęgniarki i położne aktywne zawodowo z województwa lubelskiego. 



Doktorantka założyła zrealizowanie celu głównego poprzez sześć problemów  

badawczych i 6 hipotez. Zarówno cel główny, jak i problemy oraz hipotezy badawcze są 

zrozumiałe i poprawnie sformułowane.  

Badanie, poprzedzone pilotażem,  przeprowadzono w okresie od lipca 2018 do 

grudnia 2019 w szpitalach wieloprofilowych na terenie województwa lubelskiego. W badaniu 

wzięło udział 1904 osoby, w tym 1666 pielęgniarek i 238 położnych. Doktorantka posłużyła 

się metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. W 

badaniach wykorzystała autorski kwestionariusz ankiety oraz trzy wystandaryzowane 

narzędzia badawcze: Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 

(Mini-COPE), Kwestionariusz GSES – Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności oraz Skalę 

Satysfakcji z Życia (SWLS). Metody badawcze uważam za właściwie dobrane, a wiarygodność 

uzyskanych wyników potwierdza starannie przeprowadzona analiza statystyczna.  

Wyniki badań zawarte na 100 stronach przedstawione zostały w ośmiu 

podrozdziałach, w sposób przejrzysty. W pierwszym podrozdziale scharakteryzowano 

badaną grupę w kolejnych  analizowano zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi 

socjogeograficznymi oraz zmiennymi dotyczącymi sytuacji zawodowej  a kondycją 

psychiczną, fizyczną, oceną zdrowia, zadowoleniem ze stanu zdrowia oraz ogólną jakością 

życia osobistego i  zawodowego. Analizie poddano również ogólną jakość życia rodzinnego w 

zależności od kondycji psychofizycznej oraz zdrowia badanych. W kolejnych podrozdziałach 

przeanalizowano czynniki obciążające i stresogenne w pracy zawodowej oraz strategie 

radzenia sobie ze stresem. Na koniec tego rozdziału zaprezentowano analizę zależności 

pomiędzy strategiami radzenia sobie ze stresem a uogólnionym poczuciem skuteczności oraz 

ocenę satysfakcji z życia badanych.  

Zastosowane metody statystyczne dają dobre podstawy do wyciągnięcia 

wiarygodnych wniosków z przeprowadzonych badań. 

O dojrzałości badawczej Doktorantki świadczy rozdział, w którym Autorka dyskutuje 

swoje wyniki z wynikami innych autorów.   

Na podstawie przeprowadzonych badań Doktorantka wyciągnęła sześć wniosków 

odpowiadających na postawione cele badawcze. 

 



 

Wnioski: 

1. Zmiennymi socjodemograficznymi determinującymi subiektywną ocenę poziomu 

odczuwanych obciążeń organizacyjnych i psychospołecznych w grupie aktywnych 

zawodowo pielęgniarek i położnych jest wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, 

posiadany tytuł zawodowy, fakt ukończenia kursu kwalifikacyjnego, kursu 

specjalistycznego oraz warunki socjoekonomiczne. 

2. Do zmiennych socjodemograficznych wpływających na postrzeganie obciążeń 

związanych z brakiem satysfakcji z pracy, brakiem motywacji do pracy oraz 

obciążeniami wynikającymi z cech indywidualnych badanych pielęgniarek i położnych 

należy wiek, miejsce pracy, zajmowane stanowisko, staż pracy na zajmowanym 

stanowisku, miejsce zamieszkania, wykształcenie, tytuł zawodowy, ukończenie kursu 

kwalifikacyjnego oraz sytuacja materialna. 

3. Sposoby radzenia i reagowania w sytuacjach stresowych u aktywnych zawodowo 

pielęgniarek i położnych z województwa lubelskiego zróżnicowane są w zależności od 

zmiennych socjodemograficznych obejmujących wiek, stan cywilny, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie, tytuł zawodowy, posiadanie specjalizacji, kursu 

kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego, sytuacja materialna oraz miejsce pracy. 

4. Do zmiennych socjodemograficznych pozostających w związku ogólną oceną satysfakcji 

z życia u aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych z województwa lubelskiego 

należy wiek, wykształcenie, tytuł zawodowy, jak również kondycja fizyczna i 

psychiczna, stan zdrowia i zadowolenie ze stanu zdrowia oraz sytuacja materialna. 

5. Aktywne zawodowo położne z województwa lubelskiego cechują się wyższym 

poczuciem własnej skuteczności niż pielęgniarki, a do zmiennych różnicujących 

poczucie własnej skuteczności należy wiek, wykształcenie, tytuł zawodowy, zajmowane 

stanowisko, kondycja psychofizyczna, stan zdrowia oraz zadowolenie ze stanu zdrowia 

a także sytuacja materialna. 

6. Ogólna ocena satysfakcji z życia oraz uogólnione poczucie własnej skuteczności 

pozostaje w ścisłym związku ze stosowaniem odpowiednich strategii radzenia sobie ze 

stresem. Im wyższy poziom satysfakcji z życia oraz uogólnionego poczucia własnej 

skuteczności tym częściej pielęgniarki i położne aktywne zawodowo z województwa 



lubelskiego stosują strategie radzenia sobie ze stresem oparte na problemie oraz 

strategie redukujące napięcie i negatywne emocje. 

 

Wnioski wysunięte przez Doktorantkę mają w mojej ocenie bardzo ważny wymiar 

praktyczny.   

Reasumując, merytoryczna strona pracy zasługuje na uznanie i nie budzi zastrzeżeń. 

Praca od strony redakcyjnej przygotowana została poprawnie, układ jest czytelny i logiczny. 

Drobne błędy literowe, interpunkcyjne i stylistyczne nie wymagają omówienia. Doktorantka 

dowiodła w swojej pracy o dojrzałości naukowej i badawczej. 

Przedstawiona mi do recenzji dysertacja mgr Beaty Żółkiewskiej spełnia wymagania 

stawiane rozprawom doktorskim, dlatego też wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie Doktorantki do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego.  
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