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A JOB SATISFACTION 
AND A PERSON-ENVIRONMENT FIT’S DEGREE 

Abstract. The general purpose of this research is the analysis of the relationship 
between a person-environment fit and a job satisfaction. Therefore authors apply the 
Self-Directed Search by Holland, the Job Affect Scale by Brief, Burke, George, 
Robinson and Webster, and the Work Description Inventory by Neuberger and Aller-
beck. The research was conducted with the participation of 180 individuals with 
minimum one year seniority on the post, representing all various job environments: 
realistic, research, artistic, social, enterprising and conventional. Obtained results 
confirm distinctly that persons adjust to their job environment are characterized by 
a high level of emotional and cognitive aspect of job satisfaction. 
 
 
Problematyka zadowolenia, w tym zadowolenia z pracy, naleŜy do często po-
dejmowanych tematów w psychologii. Według Spectora (1997) wynika to 
z dwóch przyczyn: po pierwsze, ludzie zasługują na sprawiedliwe i godne trak-
towanie, co w efekcie wpływa na ich poziom zadowolenia; po drugie, zadowo-
leni pracownicy są bardziej wydajni, lepiej zmotywowani, mniej konfliktowi, 
a ponadto rzadziej są w pracy nieobecni i jeszcze rzadziej z pracy odchodzą 
(Bretz, Boudreau, Judge 1994; Lee i in., 1996; Steel, Rentsch, 1995). 

WaŜnym zagadnieniem związanym z zadowoleniem z pracy są jego uwa-
runkowania. W literaturze przedmiotu opisywane są cztery modele uwarun-
kowań zadowolenia z pracy: model czynników środowiskowych, model cech 
osoby, model dopasowania osoby i środowiska (przyjęty w tym artykule) oraz 
Transakcyjny Model Jakości śycia autorstwa A. Zalewskiej, uwzględniający 
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waŜność trzech wcześniejszych modeli (Zalewska, 2003). Nawiązując do ich 
najwaŜniejszych załoŜeń, osoba dopasowana do zawodu, czyli taka, której 
kompetencje zawodowe i oczekiwania wobec pracy są zgodne z tym, co w niej 
znajduje, powinna być bardziej zadowolona z pracy, ujawniać wyŜszy poziom 
zaangaŜowania i skuteczności zawodowej. Brak polskich badań prowadzonych 
w tym kierunku zainspirował autorki artykułu do empirycznej weryfikacji 
załoŜenia, iŜ stopień dopasowania do zawodu róŜnicuje osoby pod względem 
zadowolenia z pracy, mierzonego nie tylko poziomem afektu pozytywnego  
i negatywnego, ale takŜe poziomem satysfakcji z pracy i z jej poszczególnych 
składników. Zakłada się, Ŝe otrzymane wyniki mogą mieć zastosowanie zarów-
no w doradztwie zawodowym, jak równieŜ w doradztwie personalnym, np. 
przy projektowaniu procesu rekrutacji i selekcji czy systemów motywacyjnych. 

ZADOWOLENIE Z PRACY I DOPASOWANIE DO ZAWODU  
– WYJAŚNIENIE POJĘĆ 

Początek badań nad zadowoleniem z pracy wiązał się z definiowaniem tego 
pojęcia bądź jako krótkotrwałej reakcji emocjonalnej, która wynika z zaspo-
kojenia potrzeb, bądź jako postawy wyraŜanej w formie trwałych uczuć wobec 
pracy i w pracy. Później, pomimo zmiany w sposobie rozumienia i pomiaru za-
dowolenia z pracy, m.in. za sprawą ewolucji samego terminu „postawa”, w dal-
szym ciągu w wielu definicjach zadowolenie odnoszone było wyłącznie do 
afektu, badanego w oparciu o aspekt poznawczy. Ten swoisty paradoks zrodził 
na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku potrzebę 
uzyskania zgodności pomiędzy definiowaniem oraz pomiarem zadowolenia 
z pracy (Zalewska, 2003). Pojawiły się wówczas definicje, na przykład autor-
stwa Briefa (1998), które podkreślały obecność dwóch aspektów zadowolenia 
z  pracy, emocjonalnego i poznawczego, niekoniecznie ze sobą harmonijnie 
współistniejących z racji pozostawania pod wpływem odmiennych procesów. 

Zgodnie z nową konceptualizacją pojęcia zadowolenia z pracy, jego ocena 
powinna odnosić się nie tylko do aspektu emocjonalnego, lecz takŜe poznaw-
czego, co znalazło odzwierciedlenie w tym artykule. Aktualnie pomiar aspektu 
emocjonalnego przeprowadza się na podstawie oceny samopoczucia w miejscu 
pracy, a najprostszym jego przejawem jest opis na wymiarze zadowolenie– 
–niezadowolenie. Do bardziej zaawansowanych sposobów naleŜy juŜ badanie 
afektu pozytywnego i negatywnego w pracy, gdyŜ – po pierwsze – doświad-
czanie emocji pozytywnych nie wyklucza obecności emocji negatywnych, po 
drugie – są one warunkowane przez róŜne czynniki fizjologiczne, osobowościo-
we i środowiskowe, a po trzecie – te dwa stany afektywne mogą odmiennie 
wpływać na zachowania w pracy, np. wskaźnik absencji silniej wiąŜe się z do-
świadczeniem emocji pozytywnych aniŜeli negatywnych (Zalewska, 2002). 
Z tego względu Brief, Burke, George, Robinson i Webster (1988) skonstruowali 
technikę przeznaczoną do pomiaru odczuwanego w pracy afektu pozytywnego 
i negatywnego, tzw. Job Affect Scale (JAS). JAS został zaadaptowany do wa-
runków polskich przez Zalewską (2002), pod nazwą Skala Afektu w Pracy, 
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która znalazła zastosowanie w prezentowanych badaniach. Wykorzystano 
w nich równieŜ Arkusz Opisu Pracy (AOP) Neubergera i Allerbecka, w opraco-
waniu Zalewskiej (2001), rzetelne i trafne narzędzie do oceny drugiego waŜ-
nego składnika zadowolenia z pracy, czyli komponentu poznawczego, nazywa-
nego inaczej satysfakcją z pracy (co pracownik myśli o swojej pracy).  

Z dotychczas prowadzonych analiz wynika, Ŝe zadowolenie z pracy moŜe 
pozostawać w związku ze specyfiką realizowanych zadań, właściwościami 
pracownika, dopasowaniem pracownika do stanowiska, lub teŜ integrować te 
trzy podejścia (Brief, 1998; Spector, 1997; Zalewska, 2003).  

NajwaŜniejszym załoŜeniem modelu dopasowania osoby do środowiska 
jest stwierdzenie, Ŝe zadowolenie wynika ze zgodności oczekiwań osoby z ce-
chami wykonywanej przez nią pracy. W literaturze moŜna spotkać róŜne okre-
ślenia tego zjawiska. Badacze piszą o przystosowaniu, dostosowaniu, odpo-
wiedniości, indywidualno-środowiskowym dopasowaniu czy teŜ o dopasowaniu 
zawodowym. Mimo tego bogactwa terminologicznego, w większości definicji 
termin „dopasowanie” jest uŜywany po to, aby określić pewną relację zacho-
dzącą pomiędzy jednostką a jej środowiskiem (Skłodowski, 2002).  

Pierwsze badania nad dopasowaniem osób do środowiska pracy pojawiły 
się juŜ w latach czterdziestych ale dopiero w latach pięćdziesiątych Heron 
zaproponował włączenie w koncepcję przystosowania zawodowego dwóch kom-
plementarnych względem siebie zagadnień: przydatności zawodowej i zado-
wolenia z pracy (Borucki, 1977). Według van Harrisona (1987) moŜna mówić 
o dwóch rodzajach dopasowania zawodowego. Dopasowanie instrumentalne 
określa poziom zgodności pomiędzy moŜliwościami i uzdolnieniami osoby 
a wymaganiami pracy. Dopasowanie motywacyjne odnosi się do stopnia, w ja-
kim środowisko pracy zaspokaja potrzeby jednostki, dostarczając jej odpo-
wiednich gratyfikacji. Jedną z najbardziej znanych teorii psychologicznych 
wykorzystujących zagadnienie dopasowania osoby i środowiska (tak instru-
mentalnego, jak i motywacyjnego) oraz jego wpływu na funkcjonowanie jed-
nostki w pracy jest teoria Hollanda, do której odwołują się autorki artykułu.  

Podstawę teorii Hollanda (1997) stanowią cztery załoŜenia odnoszące się 
do istoty typów osobowości i środowisk pracy: 1. Istnieje sześć głównych typów 
osobowości, tzw. modalnych orientacji personalnych: realistyczny, badawczy, 
artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny, które tworzą model 
heksagonalny. Ludzie mają cechy kaŜdego typu, ale występują one hierar-
chicznie, w malejącym natęŜeniu. 2. Analogicznie do sześciu kategorii osobo-
wości wyróŜnia się sześć rodzajów środowisk: realistyczne, badawcze, artys-
tyczne, społeczne, przedsiębiorcze oraz konwencjonalne. Środowisko zawodo-
we tworzą ludzie o określonym typie osobowości, struktury społeczne, właści-
wości fizyczne oraz wymagania zawodowe. Zatem określone środowisko „przy-
ciąga” dany typ osobowości. 3. Ludzie szukają takiego środowiska pracy, 
w którym będą mieli moŜliwość wykorzystania swoich kompetencji i umiejęt-
ności, które zapewni im moŜliwość wyraŜania swoich wartości, cech charak-
teru i będzie zgodne z percepcją własnego Ja. 4. W wyniku tej relacji osoba 
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moŜe mieć określony poziom kompetencji, przejawiać zachowania społeczne, 
zdobywać osiągnięcia zawodowe lub przeciwnie – zmieniać pracę. 

Poza opisanymi powyŜej czterema załoŜeniami, Holland (1997) uzupełnił 
swoją teorię o dodatkowe twierdzenia, dotyczące czynników, które mogą 
wpływać na jakość relacji jednostka–środowisko. Nazwał je odpowiednio: 
spójnością, zróŜnicowaniem, toŜsamością i zgodnością.  

Spójność to siła związku pomiędzy elementami we wzorcu osobowości lub  
w modelach środowiska pracy. JeŜeli osoba ujawnia cechy bezpośrednio sąsia-
dujących typów, np. osobowości realistycznej i badawczej, wówczas charakte-
ryzują ją wysoki stopień spójności zainteresowań i cech osobowości. JeŜeli zaś 
na dany wzorzec składają się typy dopełniające, np. typ badawczy i konwen-
cjonalny, lub przeciwstawne, np. typ artystyczny i konwencjonalny, wówczas 
osobę cechuje odpowiednio średni lub niski stopień spójności. Taki sposób in-
terpretacji dotyczy równieŜ środowiska pracy, które charakteryzuje się spójno-
ścią, jeŜeli wymagania w nim występujące odnoszą się do typów sąsiadują-
cych. Kolejny czynnik, zróŜnicowanie, dotyczy juŜ stopnia, w jakim osoba lub 
środowisko są wyraźnie określone. Dobrze zróŜnicowany profil odznacza się 
istotnym podobieństwem do jednego lub dwóch typów osobowości, natomiast 
niewielkim podobieństwem do pozostałych typów. Profil słabo zróŜnicowany 
wykazuje niewielkie lub znaczne podobieństwo do wszystkich sześciu typów 
osobowości w modelu Hollanda – podobnie jak w dobrze zróŜnicowanym śro-
dowisku, w którym przewaŜają osoby jednego typu, natomiast w niezróŜnico-
wanym występują osoby odpowiadające wszystkim sześciu typom osobowości. 
Trzeci wyznacznik w heksagonalnym modelu Hollanda, toŜsamość, definio-
wana jest za pomocą jasnego i stabilnego obrazu celów, uzdolnień i zaintere-
sowań osoby ewentualnie wyraźnie sprecyzowanych zadań środowiska pracy. 
Ostatnim czynnikiem o podstawowym znaczeniu w prowadzonych badaniach 
jest zgodność (inaczej zbieŜność). Odnosi się ona do odległości pomiędzy typem 
osobowości a typem zawodu i stanowi waŜny przejaw dopasowania osoby do 
stanowiska pracy. Holland wyróŜnił cztery stopnie zgodności: (1) najwyŜszy, 
np. między typem realistycznym i środowiskiem realistycznym; (2) drugi, np. 
między typem realistycznym a środowiskiem badawczym i konwencjonalnym; 
(3) trzeci, np. między typem realistycznym a środowiskiem artystycznym 
i przedsiębiorczym; (4) czwarty, np. między typem realistycznym i środowis-
kiem społecznym. Wzmiankowane stopnie zgodności (dopasowania do zawo-
du), zdaniem Hollanda (1997), róŜnicują poziom zadowolenia z pracy, o czym 
będzie mowa w dalszej części artykułu. 

CZY OSOBA DOPASOWANA DO ZAWODU  
JEST ZADOWOLONA Z PRACY?  

PRZEGLĄD BADAŃ 

Kwestia zaleŜności zadowolenia z pracy od stopnia dopasowania do zawodu 
poddawana była empirycznej weryfikacji wśród pracowników róŜnorodnych 
zawodów, w róŜnych krajach i w grupach osób róŜniących się wiekiem (Furn-
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ham, 1991). Badania Furnhama i Schaeffera (1984) potwierdziły hipotezę, Ŝe 
wysokie wskaźniki zgodności – w przeciwieństwie do spójności i zróŜnicowania 
– wiąŜą się z większą satysfakcją z pracy. Kilka lat później Furnham i Walsh 
(1989 – za: Furnham, 1991) odkryli związek dopasowania do zawodu z absen-
cją i poziomem doświadczanego stresu, natomiast Elton i Smart (1988) udo-
wodnili, iŜ osoby, które wykonywały pracę zbieŜną ze swoimi umiejętnościami 
i zdolnościami, były bardziej zadowolone z moŜliwości awansu, wysokości wy-
nagrodzenia i świadczeń dodatkowych. Prezentacji badań dopełnia metaana-
liza korelacji stopnia zgodności ze wskaźnikami dobrego samopoczucia (zado-
woleniem, stabilnością, powodzeniem) wykonana przez Assouline i Meir (1987 
– za: Guichard, Huteau, 2005). Otrzymane przez nich wyniki wskazywały 
raczej na obecność słabych związków pomiędzy zadowoleniem a zgodnością  
(r = 0,21), stabilnością (r = 0,15) czy powodzeniem (r = 0,06), co Assouline 
i Meir tłumaczyli wpływem metody wykorzystanej do oceny zgodności i pozo- 
stałych wskaźników dobrego samopoczucia.  

Biorąc pod uwagę, Ŝe przytaczane dane pochodzą z lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych, a badacze stosują róŜne miary tak zadowolenia, jak i do-
pasowania, autorki postanowiły poddać opisane kwestie ponownej analizie, 
wykorzystując znaną koncepcję Hollanda, wskaźnik zgodności jako miarę do-
pasowania do zawodu, udział badanych ze wszystkich sześciu rodzajów śro-
dowisk pracy oraz poddając pomiarowi emocjonalny i poznawczy komponent 
zadowolenia z pracy. Warto takŜe podkreślić, Ŝe oprócz samego ogólnego za-
dowolenia poznawczego, dodatkowo weryfikowany był poziom zadowolenia 
z poszczególnych składników pracy (koledzy, przełoŜony, treść pracy, warunki 
pracy, organizacja i kierownictwo, rozwój, wynagrodzenie), dzięki czemu pro-
blematyka dopasowania do zawodu i zadowolenia z pracy mogła być rozpa-
trywana w szerszym kontekście.  

W związku z tym sformułowano następujące hipotezy badawcze: 
H1. Osoby dopasowane do zawodu w stopniu wysokim w porównaniu z oso-

bami dopasowanymi do zawodu w stopniu przeciętnym i niskim ujawniają: 
(a) wyŜszy poziom afektu pozytywnego,  
(b) niŜszy poziom afektu negatywnego. 
H2. Osoby dopasowane do zawodu w stopniu wysokim w porównaniu 

z osobami dopasowanymi do zawodu w stopniu przeciętnym i niskim charak-
teryzują się wyŜszym ogólnym poziomem poznawczego zadowolenia z pracy 
(satysfakcji z pracy) oraz zadowolenia sumarycznego ze składników pracy. 

H3. Osoby dopasowane do zawodu w stopniu wysokim w porównaniu 
z osobami dopasowanymi do zawodu w stopniu przeciętnym i niskim charak-
teryzują się wyŜszym poziomem zadowolenia z poszczególnych składników 
pracy, takich jak: (a) koledzy, (b) przełoŜony, (c) treść pracy, (d) warunki pra-
cy, (e) organizacja i kierownictwo, (f) rozwój oraz, (g) wynagrodzenie. 
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METODA BADANIA 

Osoby badane 

Badania zostały przeprowadzone w sposób losowy wśród 180 osób, reprezen-
tujących wszystkie typy środowisk zawodowych wyróŜnionych przez Hollanda. 
Ze środowiska realistycznego przebadano m.in. mechaników samochodowych, 
elektryków, ze środowiska badawczego – lekarzy, farmaceutów, biologów, 
chemików, ze środowiska artystycznego – aktorów, plastyków, architektów, ze 
środowiska społecznego – nauczycieli, pielęgniarki, psychologów, ze środowi-
ska przedsiębiorczego – sprzedawców, prawników i ze środowiska konwencjo-
nalnego – księgowych, urzędników bankowych. Z kaŜdego z tych środowisk 
badaniu poddano 30 osób zatrudnionych w regionie łódzkim, z minimum rocz-
nym staŜem na danym stanowisku pracy (uśredniony staŜ pracy wyniósł 
23 lata). Wiek osób badanych mieścił się w przedziale od 20 do 63 lat (uśred-
niony wiek – 39 lat). Osoby z wykształceniem wyŜszym stanowiły 56% gru- 
py, z wykształceniem policealnym 11%, z wykształceniem średnim 22%, z wy-
kształceniem technicznym 5%, zaś z wykształceniem zasadniczym 6% ogółu. 

Zastosowane metody 

W celu sprawdzenia sformułowanych wcześniej hipotez badawczych wykorzy-
stano: 1. Zestaw do Samobadania (ZdS) Hollanda; 2. Skalę Afektu w Pracy 
(JAS) Briefa, Burke’a, George’a, Robinsona i Webstera oraz 3. Arkusz Opisu 
Pracy (AOP) Neubergera i Allerbecka. 

Zestaw do Samobadania (ZdS) Hollanda, w polskiej adaptacji Beauvale’a, 
Noworola i Łącały (1998), jest metodą do badania zainteresowań i preferencji 
zawodowych jako aspektu osobowości człowieka. ZdS obejmuje następujące 
materiały testowe: Zeszyt oceny, Przewodnik po zawodach oraz zeszyt instruk-
taŜowy Ty i Twój zawód. Zeszyt oceny słuŜy do pomiaru sześciu rodzajów pre-
ferencji zawodowych (typów osobowości): realistycznych (R), badawczych (B), 
artystycznych (A), społecznych (S), przedsiębiorczych (P) i konwencjonalnych 
(K). W Zeszycie oceny osoba badana zaznacza swoje odpowiedzi przy kaŜdej 
z pozycji kwestionariusza. Na podstawie dokonanych obliczeń badany otrzy-
muje wynik sumaryczny dla kaŜdego z sześciu typów RBASPK, zawierający 
się w przedziale od 2 do 50 punktów. NajwyŜsze trzy wyniki w profilu ZdS 
tworzą tzw. trzyliterowy kod sumaryczny (kod ZdS), który reprezentuje typ 
osobowości badanego (Beauvale, Noworol, Łącała, 1998). Współczynniki 
α Cronbacha Zestawu do Samobadania zawierają się w granicach od 0,69 do 
0,92, zaś stałości pomiaru – w przedziale od 0,76 do 0,85, co wskazuje na za-
dowalającą rzetelność, zbliŜoną do uzyskanej w badaniach Hollanda. Analiza 
czynnikowa potwierdziła model Hollanda. Ogółem sześć czynników wyjaśnia 
72% wariancji u kobiet i 73% wariancji u męŜczyzn.  

Ponadto Zestaw do Samobadania umoŜliwia obliczenie dodatkowych 
wskaźników typu zgodność (zbieŜność), spójność i zróŜnicowanie profilu. Na 
potrzeby artykułu wykorzystany został wskaźnik zgodności według modelu 
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heksagonalnego, który uzyskuje się, porównując pierwsze litery kodu suma-
rycznego z kodem zawodu z Przewodnika po zawodach, który obejmuje ponad 
tysiąc zawodów sklasyfikowanych z kodami Hollanda. Wskaźnik przyjmuje 
najwyŜszą wartość (4) w przypadku, gdy pierwsze litery obu kodów są takie 
same (np. kod ZdS to RBP, a kod zawodu to RKS). Przeciętny stopień zgodno-
ści (3) uzyskuje się, gdy pierwsze litery obu kodów są literami sąsiadującymi 
(np. kod ZdS to RBP, a kod zawodu to BRS). O niskich stopniach zgodności 
(2,1) mówi się, gdy pierwsze litery kodów są literami przyległymi (np. kod ZdS 
to PRB i kod zawodu to RPS) lub przeciwległymi (kod ZdS to SPA i kod za-
wodu to RPB) (Beauvale, Noworol, Łącała, 1998).  

Skala Afektu w Pracy (JAS), autorstwa Briefa, Burke’a, George’a, Robin-
sona i Webstera, w polskiej adaptacji Zalewskiej (2002), słuŜy do pomiaru 
odczuwanego w pracy afektu pozytywnego i negatywnego. Na skalę składa się 
20 przymiotników, z których 10 opisuje pozytywne zaangaŜowanie i 10 afekt 
negatywny. Zadaniem osoby badanej jest ocena na skali siedmiostopniowej, 
jak silnie odczuwała dane emocje w pracy w ciągu dwóch ostatnich tygodni. 
Pomiar obu rodzajów afektów cechuje się wysoką zgodność wewnętrzną 
(α Cronbacha dla afektu pozytywnego wynosi 0,84, dla afektu negatywnego 
0,79), a takŜe zbliŜoną do wersji oryginalnej trafność zewnętrzną. Obie skale 
słabo lub umiarkowanie korelują z pomiarem poznawczego aspektu zadowole-
nia z pracy. MoŜna wobec tego uznać, Ŝe Skala Afektu w Pracy jest narzę-
dziem trafnym i rzetelnym (Zalewska, 2002). 

Arkusz Opisu Pracy (AOP) autorstwa Neubergera i Allerbecka jest me-
todą, która bada poznawczy aspekt zadowolenia z pracy oraz satysfakcję 
z poszczególnych składników pracy: koledzy, przełoŜony, treść pracy, warunki 
pracy, organizacja i kierownictwo, rozwój oraz wynagrodzenie. Satysfakcja 
z kaŜdego składnika moŜe być oszacowana na czterostopniowej skali opisowej. 
Rzetelność skal dla sześciu składników jest wysoka (α Cronbacha waha się od 
0,84 do 0,92), a dla składnika Koledzy jest zadowalająca (0,69). Wyniki badań 
nad adaptacją Arkusza Opisu Pracy potwierdzają, Ŝe jest on techniką rzetel-
ną i trafną; umoŜliwia badanie poznawczego aspektu: ogólnego zadowolenia 
z pracy, zadowolenia z poszczególnych składników pracy oraz ogólnego zado-
wolenia z tych składników (Zalewska, 2001). 

WYNIKI 

Afekt pozytywny i negatywny 
a dopasowanie do zawodu 

Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji wskazują, Ŝe osoby wysoko, prze-
ciętnie i słabo dopasowane do zawodu róŜnią się poziomem afektu pozytyw-
nego (F(2;177) = 15,948; p≤0,0001), przy czym osoby dopasowane do zawodu 
w stopniu wysokim charakteryzują się istotnie wyŜszym afektem pozytywnym 
w porównaniu z osobami dopasowanymi w stopniu przeciętnym i niskim (po-
twierdzona hipoteza H1a) (zob. tab. 1). 
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Tabela 1. 

RóŜnice w poziomie afektu pozytywnego pomiędzy osobami dopasowanymi 
do zawodu w stopniu wysokim, przeciętnym i niskim 

Zmienne Stopień  
dopasowania N M SD F(2,177) p 

 niski (1) 028 38,89 8,24   

przeciętny (2) 046 45,20 9,99 15,948 ≤0,0001 
Afekt  
pozytywny 

wysoki (3) 106 48,84 7,75   

 Test Tukeya 3-1; 3-2; 2-1 

 

W przypadku afektu negatywnego analiza średnich nie wykazuje róŜnic 
istotnych statystycznie w poziomie badanej zmiennej pomiędzy trzema stop-
niami dopasowania do zawodu (F(2;177) = 2,235; p = 0,11), aczkolwiek to 
osoby wysoko dopasowane do zawodu cechuje najniŜszy poziom afektu nega-
tywnego (hipoteza H1b nie została ostatecznie potwierdzona) (zob. tab. 2). 

 

Tabela 2.  
RóŜnice w poziomie afektu negatywnego pomiędzy osobami dopasowanymi 
do zawodu w stopniu wysokim, przeciętnym i niskim 

Zmienne Stopień  
dopasowania N M SD F(2,177) p 

 niski (1) 028 33,36 8,39   

Afekt  
negatywny przeciętny (2) 046 31,11 9,15 2,235 0,11 

 wysoki (3) 106 29,49 8,91   

Satysfakcja z pracy  
a dopasowanie do zawodu 

Kolejny problem badawczy dotyczył róŜnic w zakresie poznawczego kompo-
nentu zadowolenia z pracy, czyli satysfakcji z pracy, wśród osób dopasowa-
nych do zawodu w stopniu wysokim, przeciętnym i niskim.  

Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji i testu porównań wielokrot-
nych Tukeya potwierdzają (zob. tab. 3), Ŝe największa satysfakcja z pracy do-
tyczy osób wysoko dopasowanych do zawodu w porównaniu z osobami dopa-
sowanymi w stopniu przeciętnym lub niskim (F(2;177) = 22,98; p≤0,0001).  
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Tabela 3. 

Ogólna satysfakcja z pracy a poziom dopasowania do zawodu 

Zmienne Stopień 
dopasowania N M SD F(2,177) p 

niski (1) 028 4,00 1,47   

przeciętny (2) 046 4,63 0,88 22,98 ≤0,0001 

wysoki (3) 106 5,38 0,96   

Satysfakcja 
z pracy 

Test Tukeya 3-1; 3-2 

 

Analizę dopełnia ogólna satysfakcja ze składników pracy, której poziom 
róŜnicuje w sposób istotny badanych z cechami osobowości zbieŜnymi z wy-
mogami środowiska pracy (F(2;177) = 11,382; p≤0,0001) (zob. tab. 4). Zgodnie 
z oczekiwaniami, najwyŜsze wyniki uzyskują osoby dopasowane do zawodu 
w stopniu wysokim (potwierdzona hipoteza H2). 

 

Tabela 4. 
Ogólna satysfakcja ze wszystkich składników pracy a poziom dopasowania 
do zawodu 

Zmienne Stopień  
dopasowania N M SD F(2,177) p 

niski (1) 028 194,07 27,02   

przeciętny (2) 046 202,85 26,63 11,382 ≤0,0001 

wysoki (3) 106 218,12 26,90   

Ogólna satysfakcja 
ze składników pracy 

Test Tukeya 3-1; 3-2 

Satysfakcja z poszczególnych składników pracy 
a dopasowanie do zawodu 

Uzyskane wyniki potwierdzają, Ŝe osoby dopasowane do zawodu mają większą 
satysfakcję z pracy w porównaniu z osobami przeciętnie i słabo dopasowany-
mi, pojawia się jednak pytanie, w zakresie których z analizowanych zmien-
nych. Badaniu poddano takie czynniki, jak koledzy, przełoŜony, treść pracy, 
warunki pracy, organizacja i kierownictwo, rozwój oraz wynagrodzenie. 

Rezultaty przeprowadzonych analiz wykazują, Ŝe wśród osób podzielonych 
na grupy pod względem dopasowania do zawodu róŜnice istotne statystycznie 
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dotyczą następujących aspektów pracy: koledzy, przełoŜony, treść pracy, wa-
runki pracy, organizacja i kierownictwo, rozwój. Jedynie w przypadku wyna-
grodzenia nie odnotowano róŜnic pomiędzy trzema grupami reprezentującymi 
róŜne stopnie dopasowania do zawodu (F(2;177) = 2,42; p = 0,092) (zob. tab. 5).  

 

Tabela 5.  
Satysfakcja z poszczególnych składników pracy a stopień dopasowania do 

zawodu 

Zmienne Stopień 
dopasowania N M SD F(2,177) p Test 

Tukeya 

niski (1) 028 25,68 3,13    

przeciętny (2) 046 25,41 3,70 04,08 >0,0190 3-2 Koledzy 

wysoki (3) 106 26,92 3,13    

niski (1) 028 33,50 6,09    

przeciętny (2) 046 34,59 7,13 06,35 >0,0020 3-1; 3-2 PrzełoŜony 

wysoki (3) 106 37,63 6,37    

niski (1) 028 35,43 5,73    

przeciętny (2) 046 38,48 4,99 08,53 ≤0,0001 3-1 Treść pracy 

wysoki (3) 106 40,21 5,71    

niski (1) 028 30,89 6,15    

przeciętny (2) 046 31,67 6,28 04,51 >0,0120 3-1 Warunki pracy 

wysoki (3) 106 34,16 6,19    

niski (1) 028 31,29 5,91    

przeciętny (2) 046 32,87 7,69 05,87 >0,0030 3-1 Organizacja 
i kierownictwo 

wysoki (3) 106 35,82 7,12    

niski (1) 028 21,89 5,11    

przeciętny (2)  046 24,76 5,55 10,11 ≤0,0001 3-1 Rozwój 

wysoki (3) 106 26,82 5,29    

niski (1) 028 15,39 5,92    

przeciętny (2) 046 14,85 4,83 02,42 >0,0920 – Wynagrodzenie 

wysoki (3) 106 16,79 5,36    
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Test porównań wielokrotnych Tukeya ujawnia, Ŝe w przypadku treści 
pracy, warunków pracy, rozwoju, organizacji i kierownictwa róŜnice w pozio-
mie zadowolenia zachodzą tylko pomiędzy skrajnymi stopniami, czyli osobami 
najbardziej dopasowanymi do zawodu (wyniki wyŜsze) oraz niedopasowanymi. 
JeŜeli uwzględni się zadowolenie ze stosunków z kolegami oraz z przełoŜonym, 
to w tym przypadku rozbieŜność ocen zaznacza się pomiędzy wysokim i niskim 
poziomem dopasowania do zawodu (satysfakcja z przełoŜonych), jak równieŜ 
pomiędzy wysokim i przeciętnym poziomem dopasowania do zawodu (satys-
fakcja z przełoŜonych i kolegów). Na podstawie analizy średnich stwierdza się, 
Ŝe osoby dopasowane w stopniu najwyŜszym są bardziej zadowolone ze swo-
jego przełoŜonego oraz wyŜej oceniają współpracę z kolegami w miejscu pracy 
w zestawieniu z pozostałymi pracownikami (potwierdzona hipoteza H3a-f) 
(zob. tab. 5). 

DYSKUSJA WYNIKÓW 

W dzisiejszych czasach ludzie często zmuszani są do podejmowania pracy nie 
do końca zgodnej z ich preferencjami, zainteresowaniami i kompetencjami. 
Tego typu sytuacje mogą wywoływać frustrację, rozŜalenie i oczywiście brak 
satysfakcji z pracy. Zdarza się równieŜ, Ŝe młode osoby na początku swojej 
ścieŜki zawodowej podejmują najpierw naukę na kierunku, który nie spełnia 
ich oczekiwań, a następnie rozpoczynają pracę w nieodpowiednim dla siebie 
zawodzie.  

O tym, jak waŜną rolę odgrywa dopasowanie do środowiska pracy, ukazują 
badania prezentowane w tym artykule. Wykorzystano w nich wskaźnik dopa-
sowania do zawodu – zgodność, która w porównaniu ze spójnością czy zróŜni-
cowaniem, silniej wiąŜe się z satysfakcją z pracy (por. Furnham, Schaeffer, 
1984). Ponadto na uwagę zasługuje przeprowadzanie badań wśród przedsta-
wicieli sześciu typów środowisk pracy z heksagonalnego modelu Hollanda oraz 
aplikacja najnowszych załoŜeń przy operacjonalizacji pojęcia zadowolenia 
z pracy, czyli pomiar afektu pozytywnego i negatywnego oraz satysfakcji 
z pracy i jej składników. 

Z badań wynika, Ŝe osoby silnie dopasowane do zawodu ujawniają przy-
jemne zaangaŜowanie, są aktywne, podekscytowane, pełne entuzjazmu, we-
rwy, animuszu oraz uniesienia. Zalewska (2003) potwierdza, Ŝe aktywność 
sprzyja doświadczaniu stanów pozytywnych. Natomiast o ile stopień zgodności 
róŜnicuje poziom afektu pozytywnego, o tyle w przypadku afektu negatywnego 
nie uzyskano wyników istotnych statystycznie, mimo zachowanego sugerowa-
nego kierunku róŜnic, czyli najniŜsze wyniki u osób dopasowanych do zawodu. 
Wyjaśnienia naleŜy szukać w specyfice samej skali, na którą składają się takie 
przymiotniki, jak strapiony, pełen pogardy, wrogi, bojaźliwy, zdenerwowany, 
stremowany (opisują silny afekt negatywny) oraz spokojny, wypoczęty, odprę-
Ŝony, pogodny (odnoszą się do słabego afektu negatywnego). KtóŜ z nas nie 
Ŝalił się przynajmniej raz, Ŝe praca jest przyczyną zdenerwowania bądź źró-
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dłem utrapienia? W tym przypadku stopień dopasowania do zawodu nie róŜni-
cuje poziomu emocji negatywnych w pracy.  

Dzięki badaniu aspektu poznawczego zadowolenia z pracy okazało się, Ŝe 
stopień dopasowania do zawodu róŜnicuje takŜe poziom ogólnej satysfakcji 
z pracy i ogólnej satysfakcji ze składników pracy. W obu przypadkach osoby 
najlepiej dopasowane do zawodu uzyskują wyŜsze wyniki w zestawieniu 
z osobami dopasowanymi w stopniu przeciętnym i słabym. Podobna tendencja 
utrzymuje się przy pomiarze zadowolenia z poszczególnych składników pracy. 
Osoby najlepiej dopasowane do zawodu (w przeciwieństwie do pracowników 
dopasowanych w stopniu niskim) wyŜej oceniają swojego bezpośredniego 
przełoŜonego, rodzaj zadań realizowanych w pracy, współpracę między wy-
działami i działami, są bardziej zadowolone z warunków pracy, organizacji, 
naczelnego kierownictwa czy perspektyw dalszego rozwoju (por. Elton, Smart, 
1988). Interesujące róŜnice uzyskano natomiast przy ocenie relacji interperso-
nalnych, z których najbardziej zadowoleni są pracownicy dopasowani do sta-
nowiska, a najmniej – pracownicy dopasowani w stopniu przeciętnym, a nie 
niskim. MoŜliwe, Ŝe osoby niedopasowane trwają w danej pracy m.in. dzięki 
temu, Ŝe dość wysoko oceniają stosunki międzyludzkie w pracy i tym rekom-
pensują niedopasowanie do zawodu. Wsparcie społeczne przecieŜ łagodzi skut-
ki doświadczanego stresu, pomaga się z nim uporać, a przede wszystkim chro-
ni pracowników przed negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi (Rataj-
czak, 1994). Ponadto moŜna załoŜyć, Ŝe osoby niedopasowane do zawodu ujaw-
niają większą podatność na oddziaływania społeczne i kształtowanie oceny 
pod wpływem oczekiwań społecznych (Zalewska, 2006). 

Nie zostały natomiast potwierdzone wyniki otrzymane przez Eltona i Smar-
ta (1988), wskazujące na większe zadowolenie z wynagrodzenia osób dobrze 
dopasowanych do zawodu. W prezentowanych badaniach stopień dopasowania 
nie róŜnicował zadowolenia z gratyfikacji materialnych, co znalazło równieŜ 
odzwierciedlenie w analizach Spectora (1997). MoŜliwe, Ŝe wynagrodzenie sa-
mo w sobie nie podlega wpływom dopasowania do zawodu. Kolejnym prawdo-
podobnym wyjaśnieniem jest teoria sugerująca, Ŝe waŜniejsza od samego wy-
nagrodzenia jest jego adekwatność i sprawiedliwość. Pracownik moŜe odczu-
wać większą satysfakcję, jeŜeli będzie spostrzegał swoje wynagrodzenie jako 
sprawiedliwe, uwzględniające wymagania, jakie stawia jego praca (Robbins, 
2004).  

Odpowiednie dopasowanie osoby pod względem psychologicznym do dane-
go zawodu jest waŜne i opłacalne, poniewaŜ z tym wiąŜe się większe zadowo-
lenie emocjonalne i poznawcze z pracy. Wobec przedstawionych danych właś-
ciwa wydaje się sugestia, Ŝe warto poznać swoje preferencje i moŜliwości za-
wodowe, korzystając z usług doradcy zawodowego, a organizacje nie powinny 
oszczędzać na rekrutacji i selekcji czy na analizie źródeł zadowolenia i nieza-
dowolenia swoich pracowników podczas projektowania systemów motywacyj-
nych. Drugi waŜny wniosek dotyczy juŜ samego modelu uwarunkowań zado-
wolenia z pracy – dopasowania osoby do środowiska. Zalewska (2006) pod-
kreśla, Ŝe model czynników środowiskowych pomija róŜnice indywidualne, 
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które mogą modyfikować zadowolenie z pracy, z kolei model cech osoby lek-
cewaŜy uwarunkowania środowiskowe. Wykorzystany w tym artykule model 
interakcyjny charakteryzuje się nie tylko uwzględnieniem tych dwóch per- 
spektyw, ale przede wszystkim lepszym przełoŜeniem na praktykę w doradz-
twie zawodowym i personalnym.  
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