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STRESZCZENIE 

Wprowadzenie. Satysfakcja zawodowa jest złożonym pojęciem uwarunkowanym wieloma 

czynnikami. Jedną z koncepcji związanych z zagadnieniem satysfakcji,  

a zwłaszcza motywacji do pracy, jest dwuczynnikowa teoria higieny-motywacji  

(ang. motivation-hygiene theory) Fredericka Herzberga. Według Herzberga  

na satysfakcję z pracy wpływają dwie niezależne kategorie czynników, tj. czynniki higieny 

zwane zewnętrznymi oraz czynniki motywacji zwane wewnętrznymi. Satysfakcja z pracy 

pielęgniarek jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, jednak brakuje badań 

naukowych dotyczących wyodrębnionej grupy magistrów pielęgniarstwa. Zgłębienie 

uwarunkowań satysfakcji zawodowej magistrów pielęgniarstwa może pomóc w rozwoju 

zmian organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek ochrony 

zdrowia. 

Głównym celem pracy była ocena poziomu satysfakcji zawodowej magistrów pielęgniarstwa 

oraz poznanie jej uwarunkowań. Przyjęto następujące cele szczegółowe: 

1. Określenie ogólnego poziomu satysfakcji zawodowej magistrów pielęgniarstwa 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

2. Identyfikacja czynników mających największy wpływ na odczuwanie satysfakcji 

zawodowej przez magistrów pielęgniarstwa. 

3. Identyfikacja czynników mających największy wpływ na odczuwanie braku satysfakcji 

zawodowej przez magistrów pielęgniarstwa. 

4. Ustalenie hierarchiczności czynników o największym znaczeniu dla odczuwania 

satysfakcji zawodowej przez magistrów pielęgniarstwa. 

5. Ustalenie hierarchiczności czynników o największym znaczeniu dla odczuwania braku 

satysfakcji zawodowej przez magistrów pielęgniarstwa. 

6. Określenie zmiennych demograficznych oraz zmiennych odnoszących się do pracy 

zawodowej mających wpływ na poziom satysfakcji zawodowej magistrów pielęgniarstwa. 

7. Identyfikacja czynników satysfakcji i braku satysfakcji zawodowej na podstawie pytań 

otwartych przy wykorzystaniu założeń koncepcji F. Herzberga. 

Materiał i metoda. Projekt badawczy został zrealizowany metodą sondażu diagnostycznego 

z wykorzystaniem techniki ankiety. Do zebrania danych zastosowano następujące narzędzia 



badawcze: (1) Standaryzowany kwestionariusz „Skala Misener satysfakcji z pracy 

pielęgniarki” (ang. Misener Nurse Practitioner Job Satisfaction Survey) zawierający 44 

stwierdzenia odnoszące się do różnych aspektów pracy oraz (2) Autorski kwestionariusz 

ankiety składający się z 12 pytań socjodemograficznych i dwóch pytań otwartych na temat 

powodów satysfakcji i braku satysfakcji z pracy. Badania przeprowadzono w losowo 

dobranych podmiotach leczniczych na terenie Polski, w okresie od października 2013 do 

marca 2014 roku. Badaniem objęto wszystkich dostępnych magistrów pielęgniarstwa spośród 

zatrudnionych w danym szpitalu w okresie wykonywania badania (łącznie 1073 osoby). 

Analizie poddano 686 poprawnie wypełnionych ankiet (odsetek zwrotu wynosił 64%).  

Wyniki. Zdecydowaną większość respondentów stanowiły kobiety (97,5%); grupa mężczyzn 

liczyła 2,5%. Najwięcej respondentów było w wieku 41-50 lat (41,1%);  

co piąty miał mniej niż 30 lat (21,9%), a co dziesiąty między 51 a 60 lat (10,2%). Jedna osoba 

była w wieku 61–65 lat. 

Ankietowani magistrowie pielęgniarstwa najlepiej oceniali relacje z bezpośrednimi 

przełożonymi, innymi pielęgniarkami oraz kontakty społeczne w pracy. Najniżej, ocenione 

zostały: plan emerytalny i czynniki związane z wynagrodzeniem za pracę, możliwości 

rozwoju naukowego oraz status zawodu pielęgniarki. Posiadanie specjalizacji, stanowisko 

pracy, struktura rodziny i status materialny respondentów,  

a także województwo, w którym pracowały badane osoby wiązały się z większą satysfakcją 

ogólną. Analiza jakościowa odpowiedzi na pytania otwarte potwierdziła,  

że czynniki prowadzące do satysfakcji z pracy są analogiczne do wewnętrznych czynników 

wskazanych w założeniach teorii motywacji Herzberga. 

Wnioski. 1. Największym źródłem satysfakcji dla magistrów pielęgniarstwa są relacje  

z bezpośrednim przełożonym, innymi pielęgniarkami oraz kontakty społeczne w pracy. Na 

dalszych pozycjach znalazły się: poziom wyzwań w pracy, różnorodność problemów 

zdrowotnych pacjentów oraz uczucie spełnienia w zawodzie pielęgniarki.  

2. Największym źródłem niezadowolenia dla magistrów pielęgniarstwa są czynniki finansowe 

pod postacią wynagrodzenia, podziału nagród i premii pieniężnych,  

jak również planu emerytalnego. W dalszej kolejności znajdują się: poziom zaangażowania w 

badania naukowe, wsparcie dla kształcenia ustawicznego oraz status zawodu pielęgniarki. 3. 

Zmienne demograficzne oraz zmienne odnoszące się do pracy zawodowej, mające wpływ na 

poziom odczuwania satysfakcji z pracy magistrów pielęgniarstwa stanowiły: posiadanie 

specjalizacji, zajmowane stanowisko, województwo, w którym znajdowało się miejsce pracy 

oraz struktura rodziny i status materialny. 4. Płeć, wiek, staż pracy oraz rodzaj szpitala i 



oddziału, nie wpływały na ogólny poziom zadowolenia z wykonywanej pracy, jednak 

wywierały wpływ na niektóre jej elementy. 5. Analiza jakościowa odpowiedzi na pytania 

otwarte odpowiada założeniom teorii Herzberga. Satysfakcję powodowały czynniki 

wewnętrzne (np. treść pracy), natomiast niezadowolenie wywoływały czynniki zewnętrzne 

(np. wynagrodzenie). 

 


