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U PO LSKICH  EM IGRANTÓ W  KONSUM PCYJNYCH W  KA N A D ZIE

Job satisfaction as a source of well-being based 
on consumption emigration in Canada

Abstract

This paper has an empirical character, and concerns looking fora source of well-be
ing by m odern populations in job satisfaction. Research included 30 polish consum p
tion emigrants living in Canada (Toronto, Ontario). Control group included 25 Poles li
ving in Poland, who visited for several times western- European countries or USA.

Following m ethods had been  used: M innesota Satisfaction Q uestionnaire MSQ 
-  Short Form (to m easure job  satisfaction), Self- Anchoring Scale Hadleya Cantrila 
(to m easure general life satisfaction -  cognitive com ponent), P. Boski's „E" Scale (to 
m easure general life satisfaction -  em otional com ponent), J. Czapinski's „WŻ" Scale 
(to m easure life's will).

It was found tha t person who is satisfied from his work estim ates higher his g e 
neral life in happiness category. Polish consum ption em igrants who are living in 
Canada do  not differ from the  polish group living in Poland, although Polish living 
in their own country w ere interior m ore diverse. Job satisfaction do not influence 
life's will -  the  d eep est level of well-being.

WPROWADZENIE

Skala zjawiska m igracji w poszukiw aniu pracy i lepszych w arunków  bytowych 
w ciągu ostatnich lat wzrosła prawie dziesięciokrotnie (Anioł, 1991). Przyjmuje się, 
że obecnie ponad 80 m in ludzi przebywa poza swoim krajem, szukając szczęścia 
daleko od rodzinnych stron. Nie bez powodu więc „współczesne wędrówki ludów” 
zajmują uwagę polityków i naukowców. Dotychczasowe porozum ienia m iędzyna
rodowe i krajowe przestały pasować do bieżących wym agań a fenomen ruchów 
ludnościowych pozostaje słabo kontrolowany (Rajkiewicz, 2000).

U progu XXI w. -  w ieku globalizacji i kosm opolityzm u potrzeba rzetelnego p o 
znania m otywów migracji jest uzasadniona. Rolą psychologii jest zrozum ienie 
człowieka jako podm iotu  skomplikowanego procesu migracji.

Co sprawia, że człowiek decyduje się na wprowadzenie diam etralnych zm ian we 
własnym życiu, dokonuje całkowitego przewartościowania wyznawanej filozofii, 
opuszcza rodzinny kraj, rodzinę, przyjaciół? Wydaje się, że psychologia znalazła 
częściowo odpowiedź na to pytanie. W  1973 r. w Psychological Abstracts Internatio-



nal pojawia się hasło „dobrostan”, a w 1974 czasopismo „Social Indicators Rese
arch” zamieszcza artykuły  na tem at dążenia człowieka do szczęścia, dobrostanu 
psychicznego i osiągania satysfakcji z życia i pracy.

Filozofowie od dawna podkreślali znaczenie pracy w ludzkim  życiu. Psychologo
wie dopiero w XX w. zaczęli podejmować próby empirycznego zbadania w pływ u 
pracy na dobrostan psychiczny. W arto badać dogłębniej powiązanie pracy ze 
szczęściem człowieka w kontekście zachodzących obecnie transkontynentalnych 
wędrówek ludzi w poszukiw aniu satysfakcjonującej pracy.

1. WSPÓŁCZESNE POLSKIE RUCHY EMIGRACYJNE

Em igracja z Polski w XX w. to niezw ykle rozległy i skom plikow any problem  
badawczy. W  zależności od sytuacji ekonom icznej, politycznej i społecznej w y
stępującej w kraju  i w Europie przybierała ona różne rozm iary  i form y (Koseski, 
1998).

1.1. CHARAKTERYSTYKA SOCJODEMOGRAFICZNA I EKONOMICZNA 
EMIGRACJI POLSKIEJ

Znawcy zagadnień socjodemograficznych i ekonomicznych dokładniej analizu
ją liczbę osób m igrujących i tem po ich przem ieszczania się. Proces m igrow ania 
ludzi to przecież przepływ  siły roboczej, inwestycji kapitałowych i kwalifikacji 
ludzkich a to wszystko wywiera bardzo duży w pływ  na życie gospodarcze p ań 
stwa przyjmującego, jak i wysyłającego (Anioł, 1991). Dlatego właśnie ekonomiści 
zainteresowali się zagadnieniam i trw ałości migracji, przyczyn napływ u ludności 
do danego kraju. Typologie m igracji i em igrantów  w yodrębniono, opierając się na 
dwch kryteriach: 1) przyczyny (ekonomia, polityka, klęski żywiołowe) oraz 2) czas 
trw ania obejmują następujące typy migracji: czasowe (dzielące się na k ró tko term i
nowe -  od 3 do 11 miesięcy i długoterm inow e -  powyżej 1 roku), stałe, (bezpo
średnie -  m igracja z rodzim ego kraju w iodła do kraju przeznaczenia), pośrednie 
(migracja do kraju przeznaczenia w iodła przez migrację do innego kraju) (Iglick- 
-Okólska, 1998).

Na przykładzie najnowszej polskiej emigracji do państw  zachodnich m ożna za
uważyć całą gamę ludzkich motywów, postaw i zachowań. Najpełniejszego przeglądu 
charakterystyk i okoliczności najnowszych wyjazdów z Polski dokonali Zbigniew 
Kurcz i Wiesław Podhalański (za: Misiak, 1991). W yróżnione przez nich typy em i
gracji to: emigracja polityczna, kreacyjna, społeczno-kulturowa, etniczna, patolo
giczna, quasi-emigracja, emigracja ekonomiczna i konsumpcyjna. Typologia ta nie 
oddaje jednak rzeczywistego stanu rzeczy. Tak np. pojęcie emigracji politycznej nie 
jest zbyt precyzyjne i często nadużywane. Dane wskazują jedynie na odsetek ludzi 
będących rzeczywiście em igrantam i politycznymi; w  latach 80. ich liczbę szacuje się 
na niewiele ponad 30 tys., co w porównaniu z 750-800 tys. osób (mówi się także
0 milionie emigrantów), które opuściły Polskę w samych latach 1980-1989 czyni ten 
rodzaj emigrantów mniejszością (Golinowska, 2000).

Osoby, które opuściły Polskę ze względu na subiektywnie odczuwany brak m oż
liwości w spełnianiu potrzeb samorealizacji, szczególnie w sferze zawodowej, w za
kresie celów osobistych inicjowanych odm iennym  postrzeganiem  rzeczywistości
1 chęcią urządzenia świata według innych zasad, należą do emigracji kreacyjnej.



Byli to ludzie wykształceni, am bitni, nie widzący w kraju okazji do rozwoju m ożli
wości czy podjęcia inicjatywy. Poza granicam i Polski mogli realizować się, doko
nywać odkryć, tworzyć nowe wartości, tam  mieli ku tem u lepsze w arunki, np. n o 
wocześniej w yposażone warsztaty pracy. Ten typ emigracji występuje także w p ań 
stwach wysokorozwiniętych ekonomicznie.

Emigracja społeczno-kulturowa składała się z ludzi pragnących wyjść poza 
życie społeczne oparte  na zafałszow anych w artościach i m echanizm ach życia 
obywatelskiego.

Emigracja etniczna opierała się na przyczynach i motywach o charakterze na
rodowościowym. Przykładem  tego rodzaju ruchu ludnościowego były wyjazdy na 
stałe do RFN Ślązaków w latach 1979-1987 lub Żydów po roku 1966. M ożna tu  m ó
wić o swego rodzaju reemigracji.

Quasi-emigrację tw orzyły osoby nigdy nie planujące w yjazdu z Polski na sta
łe. Q uasi-em igranci w yjeżdżali do RFN, A ustrii lub W łoch gdzie składali w n io 
sek o azyl. Państw a te m iały  obowiązek rozpatrzyć każdy wniosek, a na czas 
upływ ający od złożenia w niosku do zapadnięcia decyzji zapew niały zam ieszka
nie i u trzym anie każdej osobie ubiegającej się o azyl. P rocedura trw ała m in im um  
kilka miesięcy, podczas których quasi-em igrant zarabiał pieniądze, dodatkow o 
korzystając z darm ow ego u trzym ania. Po uzyskaniu decyzji odm ow nej osoba 
taka w racała do kraju z zarobionym i pieniędzm i, by po upływ ie jakiegoś czasu 
zrobić dokładnie to samo.

Emigranci ekonomiczni -  to ludzie opuszczający rodzinny kraj „za chlebem ”. 
Ich status m aterialny w Polsce był znacznie niższy od przeciętnego, zatem celem 
wyjazdu było jak  największe nagrom adzenie pieniędzy i dóbr materialnych. W y
jazd tych łudzi był sponsorowany częściowo lub całkowicie przez państw o przyj
mujące bądź członków rodziny lub znajomych, którzy wyemigrowali wcześniej.

1.2. SPECYFIKA EMIGRACJI KONSUMPCYJNEJ

W  przeciwieństwie do emigracji ekonomicznej emigracja konsumpcyjna sku
piała ludzi, którzy w Polsce w porów naniu do innych cieszyli się zupełnie niezłą 
sytuacją m aterialną. Em igranci konsum pcyjni sam i opłacali podróż do państw a 
docelowego oraz wszystkie form alności związane z wyjazdem. Emigracja była dla 
nich nowym  startem  do zm agań z rzeczywistością, była drugą szansą, k tórą dawa
li sam i sobie. Ich decyzją o opuszczeniu kraju kierowały prawdziwe ale i w yobrażo
ne przekonania o życiu w społeczeństwach wielkiego dostatku, przyśpieszonej 
konsum pcji i przesytu, o w arunkach stworzonych w najzamożniejszych krajach 
dzięki skokowi cywilizacyjnemu, k tóry  w Polsce był nieobecny (por. Walaszek, 
1995). Em igranci konsum pcyjni w pierwszej fazie pobytu poza granicam i kraju 
żyli w gorszych w arunkach niż w Polsce, bardzo często wjazd do państw a docelo
wego poprzedzało kilkum iesięczne lub nawet kilkuletnie oczekiwanie w specjal
nych obozach. Em igranci konsum pcyjni w emigracji dostrzegali także możliwość 
zobaczenia świata, poznania specyfiki życia w innych niż Polska krajach. G eneral
nie, em igranci konsum pcyjni wtopiwszy się w „nowe” społeczeństwo i w arunki 
względnie szybko zarzucali tradycyjne więzi pielęgnowane przez tzw. starą polo
nię, nie zasilali polonijnych organizacji, nie pracowali społecznie na rzecz polonij
nych fundacji, kół czy zrzeszeń (Misiak, 1991).



O drębny problem, jaki towarzyszy każdej dokładniejszej analizie specyfiki em i
gracji konsumpcyjnej (a także innych emigracji długoterm inow ych lub na stałe) 
stanowi charakterystyka i dynam ika procesu akulturacji, z tzw. szokiem k u ltu ro 
wym, świadczącym o stresowym  charakterze tego procesu (Berry, 1988; Boski, 
1994; Łużniak, 2006; Terelak, 2005).

2. SATYSFAKCJA ZAWODOWA 
JAKO DETERMINANTA DOBROSTANU PSYCHICZNEGO

Problem atyka satysfakcji zawodowej była poruszana przez psychologów pracy 
i organizacji szczególnie często w latach 50. i 60. W  tym  czasie w Stanach Z jedno
czonych i w krajach skandynawskich przeprowadzono najwięcej badań  nad satys
fakcją, opracowano też kilka modeli jej s tru k tu ry  (Robbins, 1991; Borucki, 1988). 
Spośród wielu definicji satysfakcji zawodowej wybraliśm y koncepcję D.J. Weissa 
i wsp. (za: Borucki, 1988), którzy w w yniku wieloletnich badań nad przystosowa
niem  zawodowym opracowali definicję satysfakcji zawodowej, w której podkreśla
ją, obok obiektywnych cech w arunków  pracy, także subiektywną ocenę pracow ni
ka, dotyczącą stopnia, w jak im  środowisko pracy spełnia (jest w stanie spełnić) jego 
w ym agania i oczekiwania wobec pracy. Autorzy w yróżnili wiele składników  pracy, 
które podlegają takiej ocenie pracownika; są to m.in.: możliwość aktywnego dzia
łania, niezależność, różnorodność zadań, pozycja społeczna, um iejętności zawodo
we przełożonych, rekom pensata finansowa, możliwość w ykorzystania w pracy 
wszystkich posiadanych zdolności, możliwość działań prospołecznych w pracy, 
zdobycie władzy, sposób realizacji uzgodnionej polityki zakładowej, możliwość 
awansu formalnego, stosunki interpersonalne ze w spółpracownikam i, ocena 
i uznanie za pracę, możliwości pracy twórczej, możliwość osiągnięć, stopień odpo
wiedzialności realizowanych zadań zawodowych, stosunki interpersonalne z prze
łożonymi, w arunki fizyczne pracy.

Przytoczona powyżej definicja Weissa i wsp. łączy dwa ważne aspekty satysfakcji 
zawodowej: w arunki szeroko rozum ianego środowiska pracy i pełnioną przez pra
cow nika rolę w procesie pracy. Ocena pracownika zależy przecież nie tylko od 
obiektywnych w arunków  samej pracy, ale również od subiektywnych oczekiwań 
pracownika, jego indywidualnych standardów, preferencji osobowościowych czy 
kulturowych.

3. DOBROSTAN PSYCHICZNY JAKO CEL DĄŻEŃ CZŁOWIEKA

Filozofowie od daw na właśnie w szczęściu dopatryw ali się najwyższego dobra 
i przyczyn dokonywania wyborów. Psychologowie zaś, przez całe dziesięciolecia 
zaniedbywali kategorie takie jak: szczęście, miłość, wola życia, zadowolenie z życia 
czy subiektywny dobrostan, koncentrując się na badaniach klinicznych, opisach 
funkcjonow ania człowieka w sytuacjach kryzysowych, jego reagowaniu na życiowe 
nieszczęścia i stres (Diener, 1984; Terelak, 2001). Do pewnego przełom u doszło 
dzięki rozkwitowi nurtów  psychologii hum anistycznej, podkreślającym , że prowa
dzone na wielką skalę badania socjoekonomiczne nie odzwierciedlają jakości życia 
człowieka (Campbell, 1976). W  latach 60. i 70. rozpoczęto intensywne studia nad 
trafnym i i rzetelnym i m etodam i pom iaru  subiektywnego zadowolenia człowieka 
z życia (głównie z przyczyn politycznych i ekonomicznych). W  ram ach psychologii



zaczęto stawiać pytania badawcze dotyczące tego: Czym jest dobrostan w znacze
niu psychologicznym, od czego zależy i na co wpływa?

W  Polsce najpełniejsze badania psychologiczne na tem at dobrostanu człowieka 
w kontekście jakości życia prowadzi Janusz Czapiński (1994). Zwraca uwagę na dwa 
rodzaje teorii szczęścia najczęściej cytowane w literaturze psychologicznej. Są to 
teorie normatywne, podkreślające wzorce (moralne, filozoficzne, religijne, itp.) 
wartościowego życia oraz teorie fenomenalistycze, zwracające uwagę na człowie
ka i jego subiektywne poczucie zadowolenia ze swojego losu. W  ram ach tego ostat
niego n u rtu  wyróżnić m ożna trzy  odm iany teorii: teoria czynników obiektywnych, 
teoria różnic indywidualnych, teoria podkreślająca rolę ogólnych m echanizm ów 
psychologicznych odpowiedzialnych za dobrostan i strategie radzenia sobie z n ie
szczęściem. Teoria czynników obiektywnych zakłada, że określone okoliczności 
życia mają powszechną i stałą właściwość dawania lub odbierania człowiekowi 
szczęścia (np. na poziom ie zapisów w konstytucji) (Skarżyńska, 1999). Teoria róż
nic indywidualnych podkreśla fakt, że jednakowe doświadczenia mogą być przez 
poszczególne osoby interpretow ane zupełnie inaczej. W  tej sytuacji o poczuciu 
szczęścia danego człowieka decydować będą względnie trw ałe dyspozycje do „kre
owania i w artościow ania własnego życia w szczególny, sprzyjający lub nie sprzyja
jący poczuciu szczęścia sposób” (Czapiński, 1994, s. 7). Teoria podkreślająca rolę 
ogólnych mechanizmów psychologicznych w arunkujących poczucie szczęścia za
kłada, że ludzie są w stanie osiągnąć poczucie szczęścia, czy też je zachować m im o 
różnic osobowościowych i rozbieżności obiektywnych w arunków  życia. Jest to 
możliwe dzięki temu, że każdy człowiek dysponuje wieloma m echanizm am i psy
chologicznymi i strategiam i działania, które mogą zmniejszyć negatywne skutki 
przeciwności losu, jak również zwiększyć osobisty dobrostan. Różnice wśród ludzi 
w poziomie zadowolenia z życia są zatem efektem czasowego obniżenia skuteczno
ści stosowanych przez nich strategii radzenia sobie z nieszczęściami.

Pełniejszego przeglądu koncepcji dobrostanu dokonał Ed Diener (1984). W yróż
nił on następujące teorie: teorie celów, teorie aktywności, teorie top-down vs. bot- 
tom-up, teorie poznawcze, teorie powiązań, teorie ocen.

W edług teorii celów człowiek czuje się szczęśliwy wtedy, gdy osiągnie wcześ
niej wyznaczony cel bądź zaspokoi k tórąś z własnych potrzeb. Teorie aktywno
ści w dążeniu do szczęścia dużo uwagi poświęcają zagadnieniu spontaniczności 
i w ytrw ałości zachow ań człowieka. Życie danej osoby jest tym  szczęśliwsze, im 
więcej interesujących aktyw ności ona podejm uje w dążeniu  do szczęścia. Teoria 
bottom -up  tw ierdzi, że szczęście człowieka jest sum ą przyjem nych doświadczeń, 
które m iały  miejsce w historii jego życia. W  w yniku  systematycznego selekcjono
wania i kum ulow ania życiowych przyjem ności przez jednostkę, jej życie ma 
szansę być coraz bardziej pogodne i udane (por. Czapiński, 1985). Teoria top- 
-down  natom iast stw ierdza u człowieka istnienie jakiejś ogólnej predyspozycji do 
dośw iadczania kolejnych życiowych zdarzeń w pozytyw ny sposób. Predyspozy
cja ta w pływ a na poszczególne interakcje człowieka ze światem. Filozofowie czę
sto dopatryw ali się źródła szczęścia w postaw ach ludzi, w ich przekonaniach 
i w artościach, według których żyją (Tatarkiewicz, 1979). Poznawcze ujęcie 
szczęścia podkreśla znaczenie procesów atrybucyjnych odnoszących się do w y
stępujących w życiu ludzi zdarzeń, np. zdarzenia pozytyw ne dają człowiekowi



najwięcej radości wtedy, gdy za ich przyczynę uzna on własne w ew nętrzne cechy. 
Teoria powiązań wskazuje na istnienie przyjem nych i nieprzyjem nych ośrod
ków em ocjonalnych w m ózgu i na fakt w ystępow ania różnic pod względem licz
by pow iązań w obrębie każdego z nich m iędzy ludźm i. Teorie ocen postulują 
powstawanie dobrostanu  w w yniku  rezultatów  porów nań, jakich człowiek ciągle 
dokonuje m iędzy sytuacją, w której znajduje się w danej chwili, i sytuacją, uzna
ną przez niego za standardow ą (Robbins, 1991). Procesy takiego oceniania mogą 
przebiegać świadom ie bądź nieświadom ie.

4. ZARYS CEBULOWEJJ KONCEPCJI SZCZĘŚCIA

Na podstawie przeglądu światowych badań dotyczących jakości ludzkiego życia 
m ożna zauważyć wiele ogólnych prawidłowości, dotyczących postawy wobec własne
go życia, w której ogólne aspekty szczęścia wykazują ogrom ną stałość w czasie oraz 
preferencje dobrostanu w porównaniu do nieszczęścia, bez względu na stopień wy
kształcenia, stan majątkowy, płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, religia 
czy przeszłe doświadczenia życiowe. Z drugiej strony zauważa się duże różnice m ię
dzy poszczególnymi aspektami szczęścia, zwłaszcza w zakresie jego szczegółowych 
wymiarów. W yjaśnieniem owych skomplikowanych zależności z perspektywy psy
chologii zajęli się Guido Peeters i Janusz Czapiński (1997). Owocem ich pracy jest tzw. 
cebulowy model szczęścia*. O wyborze właśnie tego metaforycznego modelu struk
tu ry  szczęścia zadecydowały następujące jego właściwości: budowa warstwowa, która 
powoduje, że zniszczenie bądź usunięcie nawet kilku warstw (narażone na to są 
szczególnie warstwy najbardziej zewnętrzne) nie przekreśla możliwości zachowania 
życia. Zatem „warunkiem trwałości pozytywnej postawy wobec życia jest (...) zacho
wanie w stanie nienaruszonym  warstwy najgłębszej” (Czapiński, 1994, s.192).

W racając do cebulowej teorii szczęścia, warto zaznaczyć, że jej autorzy założyli 
iż stan warstwy najbliższej środka, najgłębszej w struk tu rze szczęścia, uw arunko
wany jest genetycznie. Na tym  poziomie pozytyw na postawa wobec życia jest za
gw arantow ana w kontrakcie na życie. „W m iarę oddalania się od środka coraz waż
niejszym w yznacznikiem  stanu poszczególnych warstw  stają się zewnętrzne wa
ru n k i życia, przypadłości losu, doświadczenia, jakie człowiek wynosi z kontaktów  
ze światem ” (Czapiński, 1994, s. 192). W  struk tu rze szczęścia autorzy teorii w yróż
nili trzy  warstwy:

-  wolę życia, najgłębszą, najbardziej stabilną, najsłabiej reagującą na zmienne 
koleje losu;

-  ogólne zadowolenie z życia przeżywane em ocjonalnie lub wyrażone w sądach 
poznawczych (por. Andrews i Withey, 1976, za: Niekludow, 2000; por. Warr, 1978); 
jest to warstwa pośrednia zwana także ogólnym poczuciem dobrostanu czy ogól
nym  poczuciem  szczęścia;

* Nawiasem mówiąc pierwowzorem cebulowego modelu szczęścia mogła być hipoteza łusek antro- 
pogenezy Pierre Teilharda de Chardin, której schemat w postaci cebuli w książce pt. Człowiek, to sugeruje 
(Teilhard de Chardin 1967, s. 74). Według tej teorii antropologicznej w rozwoju ewolucji łuski zewnętrzne, 
począwszy od australopiteka a skończywszy na neandertalczyku ze względu na wąską specjalizację wygi
nęły, choć wyznaczyły wiązkę człowiekowatych, która dzięki procesom socjalizacji tworzy warstwę rdze
niową cebuli (w kształcie kielicha kwiatu). Moje przypuszczenie nie zostało potwierdzone przez Janusza 
Czapińskiego w trakcie osobistej z nim rozmowy (przyp. J.T.). Być może jest to zbieżność przypadkowa.



-  cząstkowe zadowolenia z poszczególnych obszarów czy dziedzin życia (praca, 
rodzina, dzieci, wypoczynek, przyjaciele, w arunki mieszkaniowe, dochody, miasto, 
kraj itp.); jest to warstwa stanowiąca powierzchnię szczęścia a tym  sam ym  jest naj
bardziej narażona na zew nętrzną rzeczywistość. J. Czapiński i G. Peeters wyczer
pująco uzasadniają taką właśnie budowę postawy wobec życia, przytaczając wiele 
argum entów teoretycznych i empirycznych.

Powołują się oni na odkrycia innych naukowców oraz własne dane zebrane 
w program ie badawczym „Cebula” (Czapiński, 1990).

Podsumowując w yniki teoretycznych dociekań i rezultaty badań autorów, m oż
na wysunąć kilka wniosków. Po pierwsze, do aktywnego zm agania się człowieka ze 
światem niezbędne jest wewnętrzne źródło zadowolenia i nadziei, które umożliwia 
podtrzym anie pozytywnej postawy wobec życia, nawet w bardzo niekorzystnych 
w arunkach. Po drugie, ze względu na niesym etryczne konsekwencje dobra i zła, 
człowiek musi zachować „nadwrażliwość” na negatywne oddziaływ ania świata. 
Bodźce negatywne mają dla człowieka większe znaczenie niż bodźce pozytyw ne 
(efekt negatywności). Zdaniem  J. Czapińskiego (1994, s. 192), koncepcja cebulowa 
jest w stanie pogodzić powyższe sprzeczności. W edług tej koncepcji, szczęście nie 
jest konstruktem  jednorodnym , ale składa się z poziomów o różnym  stopniu reak
tywności -  generatywności. Poziomy bardziej reaktyw ne to poziomy, w zakresie 
których pod wpływem  obiektywnych w arunków  zewnętrznych zachodzą szybkie 
zmiany. Na nich postawa człowieka wobec życia jest bardzo realistyczna: jest źle 
więc jestem niezadowolony itp. Poziomy bardziej generatywne w m niejszym  stop
niu zależą od obiektywnych w arunków  zewnętrznych, postawa człowieka wobec 
życia zależy od niego samego a nie od tego, co niesie los. Z badań przeprow adzo
nych w ram ach program u „Cebula” wynika, że obiektywne w yznaczniki jakości 
życia wywierają w pływ  na dobrostan psychiczny przez satysfakcje cząstkowe, które 
im odpowiadają. W arto również podkreślić względnie dużą stałość najgłębszych 
warstw cebulowego m odelu szczęścia (wolę życia) w przekroju kulturow ym  i cza
sowym (Czapiński, 1994).

5. ZWIĄZEK SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ Z DOBROSTANEM PSYCHICZNYM

Związek satysfakcji zawodowej z dobrostanem  analizuje psychologia, socjologia, 
ekonomia, nauki o zarządzaniu. Powszechnie przypuszcza się, że praca zawodowa 
jest ściśle związana z ludzkim  życiem, pochłania przecież dużo czasu i wymaga zwy
kle niemałego emocjonalnego zaangażowania ze strony człowieka. Tak więc zadowo
lenie z pracy zawodowej powinno przyczynić się do poczucia szczęścia u człowieka 
i, konsekwentnie, niezadowolenie z pracy w inno wiązać się z obniżeniem ogólnego 
dobrostanu. Nie wszyscy badacze zgadzają się jednak z takim  punktem  widzenia, 
przedstawiając w yniki badań, które podważają siłę związku satysfakcji zawodowej 
z dobrostanem psychicznym, niekiedy wręcz kwestionują jego istnienie.

M ariane Tait, M argaret Youtz Padgett i T im othy T. Baldwin (1989) dokonali 
przeglądu 34 badań dotyczących związku satysfakcji z pracy i satysfakcji z życia 
pochodzących z prac psychologów, psychologów organizacji, socjologów i m ene
dżerów. Badacze ci dokonali m eta-analizy korelacji zadowolenia z pracy i zadowo
lenia z życia na grupie 19 811 osób. W  w yniku przeprowadzonej m eta-analizy wy
kazano, że korelacja zadowolenia z pracy i zadowolenia z życia jest równa 0,44.



Szczegółowego przeglądu badań dotyczących relacji zadowolenie z pracy -  zado
wolenie z życia dokonał J. Czapiński (1994), k tóry  również sam  w ram ach progra
m u „Cebula” badał tę relację na populacji polskiej (1396 osób) i belgijskiej (441 
osób), korzystając ze skonstruowanego w tym  celu kwestionariusza. Zebrane przez 
autora dane dowodzą, że zadowolenie z pracy rzeczywiście łączy się z wyższą oceną 
jakości własnego życia (pl., belg.), m niejszą liczbą negatywnych doświadczeń em o
cjonalnych (pl., belg.), lepszym bieżącym sam opoczuciem  (pl.) i silniejszym prag
nieniem  życia (belg.). Jednakże zróżnicowanie odpowiedzi na tych w ym iarach 
szczęścia, k tórą wyjaśnia zadowolenie z pracy nie przekracza 3%.

Badając w pływ pracy zawodowej na jakość żyda człowieka, zauważono, że nie 
tyle’sam a praca w arunkuje dobrostan, ale u trata  pracy prowadzi do pojawienia się 
u człowieka dyskom fortu. Badania takie przeprowadzono np. w Holandii. Na pod
stawie badań podłużnych w 1990 r. H. Verkley i J. Stoik (za: Czapiński, 1994) stw ier
dzają, że osoby mniej szczęśliwe są bardziej narażone na utratę pracy a w przypad
ku bezrobocia gorzej je znoszą, co więcej, ich szanse na ponowne zatrudnienie są 
mniejsze.

Do ciekawych wniosków doszli C.R. W anberg, H.D. Carm ichael i R.G. Downey 
(1999), badając 256 osób pod względem satysfakcji zawodowej odczuwanej w ostat
nio zatrudniającej je firmie (przed u tratą zatrudnienia). W yniki uzyskanych przez 
nich badań przeczą popularnej wśród psychologów tezie o negatyw nym  wpływie 
wysokiej satysfakcji z ostatnio wykonywanej przez człowieka pracy na jego reakcje 
w sytuacji bezrobocia i na wyjątkowe kłopoty, jakich doświadcza w radzeniu sobie 
z tą sytuacją.

W  literaturze przedm iotu spotyka się trzy koncepcje usiłujące tłum aczyć zależ
ności m iędzy satysfakcją z pracy zawodowej i dobrostanem  psychicznym (W right, 
Bennett, Dun, 1999):

-  kompensacja -  pracę zawodową, k tóra nie daje satysfakcji, człowiek jest w sta
nie sobie wynagrodzić np. udanym  życiem rodzinnym ;

-  segmentacja -  satysfakcja z pracy zawodowej nie wiąże się z innym i aspektam i 
życia, np. z aktyw nością pozazawodową (np. z w ypoczynku, dzieci, wykształcenia), 
chociaż poszczególne satysfakcje wpływają (niezależnie od siebie) na ogólne p o 
czucie szczęścia tej osoby;

-  oddziaływanie (spilloverj -  satysfakcja z pracy wpływa na inne dziedziny ży
cia człowieka, gdyż osoba usatysfakcjonowana zawodowo jest bardziej szczęśliwa 
a jej szczęście przejawia się w innych dziedzinach życia (np.: zadowolenie z m ałżeń
stwa, wyższa samoocena, zadowolenie z kraju czy miejsca zam ieszkania itp.).

Każda z powyższych koncepcji znalazła potw ierdzenie w badaniach em pirycz
nych. Przeglądając literaturę przedm iotu, zauważa się, że koncepcję kompensacji 
potwierdzają badania starsze (z lat 60. i 70.). Tak np. już wcześniej Paul Lafitte 
(1958) na podstawie badań przeprowadzonych wśród 127 mężczyzn stw ierdził bez
względną przewagę wartości rodzinnych i społecznych nad zawodowymi. Również 
L.E. Davis i A.B. Chans (1975) wykazali w swojej pracy, że aktyw ność zawodowa 
nie stanowi szczególnie ważnego aspektu zadowolenia człowieka z życia (przebada
no 53 osoby). Znacznie ważniejsze dla zadowolenia człowieka okazały się jego kon
tak ty  towarzyskie, rekreacja i aktywność inna od zawodowej. Praca sam a w sobie 
nieciekawa może być przez pracow nika tolerowana, o ile ważniejsze dziedziny jego



życia (rodzina, przyjaciele, rozrywka, atm osfera w pracy) są wystarczająco satys
fakcjonujące.

Peter H art (1999) na podstawie badań przeprowadzonych wśród 479 policjantów 
stwierdził, że nie m a związku m iędzy zadowoleniem czerpanym  z pracy a zadowo
leniem płynącym  z innych dziedzin życia (koncepcja segmentacji). H art dowodzi 
ponadto, że na zadowolenie z życia lub brak zadowolenia wpływają następujące 
czynniki (w kolejności od najważniejszego): zadowolenie płynące z innych niż p ra
ca dziedzin życia, neurotyzm , problemy inne niż zawodowe, zadowolenie z pracy, 
sukcesy inne niż zawodowe, ekstrawersja, problem y w pracy, sukcesy zawodowe.

T.A. W right, K.K. Bennett i T. D un (1999), opierając się na w ynikach swoich 
badań, skłaniają się ku koncepcji spillover. Zadowolenie z życia zbadanych 63 osób 
znacząco wpływało na ich zadowolenie z płacy jak i z samej pracy. Do podobnych 
wniosków doszli D.M. Kantak, C.M. Futrell i J.K. Sager (1992), badając 162 m enad
żerów różnego szczebla jednego z am erykańskich koncernów. W edług autorów, 
zadowolenie z pracy jest ściśle skorelowane z zadowoleniem z życia bez względu na 
rodzaj (miejsce w hierarchii firmy) samej pracy. Badania na dużą skalę przeprow a
dziła Kelly Cranswick (1997). Na podstawie wyników  zebranych od 1993 osób (per
sonel zarządzający organizacją pomagającą osobom  niepełnospraw nym  i personel 
pracujący bezpośrednio z klientam i) stwierdzono, że zajmowana w firmie pozycja 
nie wpływ a na satysfakcję z pracy. Determ inującą rolę odgrywa natom iast postawa 
wobec wykonywanej pracy.

Badanie w pływ u pracy na dobrostan psychiczny skomplikuje się więc jeszcze 
bardziej, gdy zaczniemy analizować ten problem, uwzględniając jego kontekst ku l
turowy, a ku ltu ra niewątpliwie wpływa na kształtow anie się ludzkich wartości, p o 
staw, przekonań i standardów.

5.1. HIPOTEZY

Na podstawie zebranych teorii i wyników badań empirycznych wysunięto nastę
pujące hipotezy:

1) Satysfakcja zawodowa wpływa na ogólny dobrostan psychiczny w yrażany 
w ocenach poznawczych szczęścia. Im  człowiek bardziej usatysfakcjonowany za
wodowo, tym  czuje się szczęśliwszy.

2) Satysfakcja zawodowa wpływ a na ogólny dobrostan psychiczny wyrażany 
w przeżywanych emocjach pozytywnych (środkowa warstwa szczęścia). Im  czło
wiek bardziej zadowolony z pracy, tym  bardziej szczęście przejawia się w emocjach 
pozytywnych, radości życia.

3) Polscy em igranci konsum pcyjni są mniej zadowoleni z pracy zawodowej/nie
których jej czynników niż Polacy żyjący w kraju.

4) Satysfakcja zawodowa nie wpływa na najgłębszą warstwę szczęścia, obejm ują
cą wolę życia człowieka.

6. MATERIAŁ I METODY BADAŃ

6.1. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH OSÓB

Grupa eksperymentalna składała się z 30 polskich emigrantów konsumpcyjnych 
w wieku 29-55 lat mieszkających w Kanadzie (Toronto, Ontario). Osoby te dobrano pod 
względem następujących kryteriów: aktywność zawodowa, posiadanie co najmniej



średniego wykształcenia, założenie własnej rodziny, samodzielne podjęcie decyzji o wy
emigrowaniu z kraju, czas przebywania w Kanadzie nie krótszy niż 6 lat lecz nie dłuż
szy niż 16 lat. Do osób tych dotarto dzięki działającym w Toronto organizacjom, impre
zom zorganizowanym, nawiązanym kontaktom osobistym i telefonicznym.

G rupa kontrolna składała się z 25 Polaków spełniających następujące kryteria: 
zamieszkanie w Polsce, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, założenie 
własnej rodziny, co najmniej jednokrotne odwiedzenie kraju/krajów  Europy Za
chodniej bądź A m eryki Północnej. Osoby dobrano na podstawie nawiązanych 
kontaktów  osobistych i telefonicznych.

6.2. METODY BADAŃ

Do przeprowadzenia badań  wykorzystano następujące techniki kw estionariu
szowe:

1) Minnesota Satisfaction Questionnaire MSQ -  Short Form w opracowaniu 
Zenona Boruckiego do badania satysfakcji zawodowej. MSQ jest skróconą i zm o
dyfikowaną wersją M innesota Satisfaction Q uestionnaire -  MSQ opracowanego 
przez Weissa, Dawisa, Englanda i Lofquista w 1967 r. Kwestionariusz składa się 
z 23 pytań, z których 20 m a moc diagnostyczną. Pytania diagnostyczne dotyczą 
zadowolenia pracow nika z dw udziestu następujących składników pracy: 1 -  m oż
liwość aktywnego działania, 2 -  niezależność, 3 -  różnorodność zadań, 4 -  pozycja 
społeczna, 5 -  um iejętności zawodowe przełożonych, 6 -  rekom pensata finansowa, 
7 -  możliwość wykorzystania w pracy wszystkich zdolności, 8 -  możliwość działań 
prospołecznych w pracy, 9 -  zdobycie władzy, 10 -  sposób realizacji uzgodnionej 
polityki zakładowej, 11 -  możliwości awansu formalnego, 12 -  stosunki in terperso
nalne z współpracownikam i, 13 -  ocena i uznanie za pracę, 14 -  możliwości pracy 
twórczej, 15 -  możliwość osiągnięć, 16 -  stopień odpowiedzialności realizowanych 
zadań zawodowych, 17 -  stosunki interpersonalne z przełożonym i, 18 -  w arunki 
fizyczne pracy, 19 -  możliwość osobistego rozwoju w pracy, 20 -  stopień ważności 
wykonywanej pracy. Odpowiedzi zaznacza się na skali pięciopunktowej. Każdej 
pozycji przypisuje się wartość od 1 do 5 punktów. Suma punktów  dla ogólnego 
poziom u zadowolenia z pracy może zatem wahać się od 20 do 100 punktów. W łaś
ciwe pytania kwestionariusza poprzedzone są dwoma pytaniam i: pierwsze dotyczy 
tego, jak obecna praca badanego przypom ina to, co chciał robić, wybierając zawód. 
Drugie pytanie pyta o to, jak badanem u poszczęściło się w życiu. Pom iar zadowo
lenia z pracy jest względnie rzetelny i obciążony zm ienną aprobaty społecznej 
w niewielkim  stopniu (Borucki, 1988).

2) D rab in a  C an trila  -  przeznaczona do badania ogólnego zadowolenia z życia 
(kom ponent poznawczy). D rabina C antrila (Self-Anchoring Scale autorstwa Had- 
leya C antrila, 1965) powstała na początku lat 60. Drabina C antrila m a „obrazować” 
rzeczywistą, opartą  na ocenie poznawczej satysfakcję badanego z własnego życia. 
C antril satysfakcję/dobrostan rozum iał jako poznawczą ocenę powstałą w w yniku 
porów nania okoliczności życiowych człowieka w chwili badania z tym i, których 
oczekuje/na które czuje, że zasługuje/do których dąży. Jest to ocena poznawcza, nie 
znaczy to jednak, że zupełnie pozbawiona aspektu emocjonalnego. C antril liczył na 
przeważają rolę procesów poznawczych w tw orzeniu ogólnego zestawienia/oceny 
życia przez osobę badaną (Campbell, 1976).



Drabina C antrila jest skalą jednopytaniow ą, m a postać 11-stopniowej drabiny; 
przy najwyższym szczeblu widnieje napis: „Najlepsze życie jakiego mógłbym  się 
spodziewać”, przy najniższym: „Najgorsze życie jakiego m ógłbym się spodziewać”; 
pozostałe szczeble drabiny nie są zdefiniowane. Badany odpowiada na pytanie: 
„W którym  miejscu na tej drabinie plasuje się twoje obecne życie?” Ocena może 
dotyczyć również innych okresów życia (Czapiński, 1994)

3) S kala „E” do badan ia ogólnego zadow olenia z życia (kom ponent em ocjo
nalny). Skala „E” składa się z dwóch części, a każda z nich zaw iera po 8 następu 
jących pozycji: lęk, sm utek, poczucie winy, gniew, przyw iązanie, zadowolenie, 
radość, dum a. W  pierwszej części (A) badany oznacza na 7-stopniowej skali 
(0 = nigdy, 7 = zawsze), jak  często odczuw ał prezentow ane emocje, biorąc pod 
uwagę okres ostatn ich  2 tygodni. W  części drugiej (B) badany zaznacza na 
7-stopniowej skali, jak  in tensyw nie przeżyw a daną emocję, gdy taka się już p o 
jawi (0 = nigdy nie dośw iadczam  tej emocji, 6 = niezw ykle intensyw nie). Skalę 
„E” opracow ano na podstaw ie m ateriałów  Pawła Boskiego (Zakład Psychologii 
PAN), które stosow ał we własnych badaniach socjologicznych i psychologicz
nych prow adzonych w ram ach psychologii transkulturow ej **. Skala ta służy do 
badania em ocjonalnego aspektu  ogólnego zadowolenia z życia. Skala „E” zawie
ra emocje pozytyw ne (zadowolenie, radość, dum a, przyw iązanie) i negatyw ne 
(lęk, poczucie winy, gniew, sm utek) ze względu na udow odnioną em pirycznie 
niezależność ich przeżyw ania. W  badaniach  nad  em ocjonalnym  aspektem  zado
wolenia z życia udow odniono rów nież w artość odrębnego m ierzenia częstości 
i in tensyw ności przeżyw ania danej emocji, z tego w ynika podział skali na dwie 
części: A i В (Diener, 1984).

4) Skala „W Ż” do badania woli życia. Skala „WŻ” jest skalą jednopytaniow ą 
stworzoną przez Janusza Czapińskiego dla potrzeb program u „Cebula” i m a na celu 
zbadanie woli życia badanego. Respondent ustosunkowuje się do pytania: „Jak sil
ne w tych dniach jest Pana pragnienie życia?” i zaznacza odpowiedź na skali. Sta
łość skali „WŻ” w czasie wynosi 0,89, p < 0,001 przy odroczeniu dwum iesięcznym  
(Czapiński, 1994).

6.3. BADANE ZM IENNE

W  prezentowanych badaniach za zm ienną niezależną X przyjęto satysfakcję za
wodową w rozum ieniu D.J. Weissa, R.Y. Dawisa, G.W. Englanda i L.H. Lofquista. 
Zm ienną zależną Y jest poczucie szczęścia w rozum ieniu Czapińskiego i Peetersa.

W skaźnikiem  zmiennej niezależnej X (satysfakcji zawodowej) jest w ynik uzy
skany przez osobę badaną w MSQ -  Short Form w opracowaniu Z. Boruckiego. Im  
w ynik wyższy, tym  osoba badana jest bardziej usatysfakcjonowana zawodowo.

W skaźnikiem  zmiennej niezależnej X (satysfakcji zawodowej) jest w ynik uzy
skany przez osobę badaną w MSQ -  Short Form w opracowaniu Z. Boruckiego. Im  
w ynik wyższy, tym  osoba badana jest bardziej usatysfakcjonowana zawodowo.

W skaźnikiem zmiennej zależnej Y1 (woli życia) jest w ynik uzyskany przez osobę 
badaną w skali „WŻ”. Im  w ynik wyższy, tym  wola życia osoby badanej jest większa.

** Składamy serdeczne podziękowanie prof. Pawłowi Boskiemu za udostępnienie materiałów z prowa
dzonych badań transkulturowych.



W skaźnikiem  zmiennej zależnej Y2 (ogólnego zadowolenia z życia wyrażonego 
w ocenach poznawczych) jest w ynik uzyskany przez osobę badaną w skali „DT”. 
Im  w ynik większy, tym  zadowolenie z życia w yrażone w ocenach poznawczych jest 
większe.

W skaźnikiem  zmiennej zależnej Y3 (ogólnego zadowolenia z życia wyrażonego 
w przeżywanych emocjach -  pozytywnych Y3+, negatywnych -  Y3-) są w yniki 
uzyskane przez osobę badaną w skali „E”. Im  wyższe wyniki, tym  częściej i in ten
sywniej osoba badana przeżywa emocje dodatnie/ujem ne.

7. WYNIKI

W  celu lepszej czytelności tabel, w których przedstawiono wyniki, zastosowano 
następujące oznaczenia:

DT -  ogólne zadowolenie z życia w yrażone w ocenach poznawczych (D rabina 
C antrila), W Ż -  wola życia, MSS -  satysfakcja zawodowa, MSI do MS20 (po
szczególne czynniki satysfakcji zawodowej: MSI -  możliwość aktyw nego działa
nia, MS2 -  niezależność, MS3 -  różnorodność zadań, MS4 -  pozycja społeczna, 
MS5 -  um iejętności zawodowe przełożonych, MS6 -  rekom pensata finansowa, 
MS7 -  możliwość w ykorzystania w pracy w szystkich zdolności, MS8 -  m ożli
wość działań  prospołecznych w pracy, MS9 -  zdobycie władzy, MS10 -  sposób 
realizacji uzgodnionej polityki zakładowej, MS11 -  możliwości aw ansu form al
nego, MS12 -  stosunki in terpersonalne z w spółpracow nikam i, MS13 -  ocena 
i uznanie za pracę, MS14 -  m ożliwości pracy twórczej, MS15 -  możliwość osiąg
nięć, MS16 -  stopień odpowiedzialności realizowanych zadań zawodowych, MS17 
-  stosunki in terpersonalne z przełożonym i, MS18 -  stopień ważności w ykonyw a
nej pracy, MS19 -  w arunk i fizyczne pracy, MS20 -  możliwość osobistego rozwoju 
w pracy), MSa -  zbieżność wykonyw anych zadań w pracy z zadaniam i planow a
nym i przy wyborze zawodu, Ra -  radość, Za -  zadowolenie, D u -  dum a, Pr -  
przyw iązanie, L -  lęk, Sm -  smutek, Gn -  gniew, Pw -  poczucie winy, cyfra 1 przy 
sym bolu danej emocji oznacza częstość jej w ystępowania, cyfra 2 przy sym bolu 
danej emocji oznacza intensyw ność jej przeżyw ania.

W  celu zweryfikowania pierwszej hipotezy, mówiącej o tym , że im  większa sa
tysfakcja zawodowa (MSS, MSI -  MS20) tym  lepszy ogólny dobrostan psychiczny 
w yrażony w ocenach poznawczych szczęścia (DT), obliczono korelacje liniowe 
r-Pearsona dla grupy eksperym entalnej, kontrolnej i dla obu grup. W spółczynniki 
korelacji przedstawiono w tabeli 1.

W  grupie eksperym entalnej satysfakcja zawodowa MSS nie koreluje z ogólnym  
zadowoleniem  z życia w yrażonym  w ocenach poznawczych. Jednak dwa czynniki 
satysfakcji zawodowej MS12 (stosunki in terpersonalne z w spółpracow nikam i) 
i MS16 (stopień odpow iedzialności realizowanych zadań) korelują dodatnio  z DT 
(MS12 -  r = 0,40; p = 0,028; MS16 -  r = 0,48; p = 0,011). W  grupie kontrolnej sa
tysfakcja zawodowa MSS koreluje dodatnio  z DT (r = 0,41; p = 0,040). Korelację 
taką zauważyć m ożna również m iędzy następującym i czynnikam i satysfakcji za
wodowej: MS4 -  pozycja spoi. (r = 0,42; p = 0,034), MS5 -  kom petencje przełożo
nych (r = 0,51; p = 0,010), MS8 -  m ożliwość działań  prospołecznych (r = 0,41; 
p = 0,044), MS10 -  sposób realizacji polityki zakładowej (r = 0,41; p= 0,044),



MS13 -  ocena i uznanie za pracę (r = 0,44; p = 0,030), MS17 -  stosunki in terp er
sonalne z przełożonym i (r = 0,43; p = 0,034) i MS18 -  w arunk i fizyczne pracy 
(r = 0,52; p -  0,008**) a DT.

Tabela 1. Współczynniki korelacji r-Pearsona między satysfakcją zawodową i jej 
poszczególnymi czynnikami a zadowoleniem z życia wyrażonym w ocenach poznawczych 

(DT) w grupach: eksperymentalnej (gr-e), kontrolnej (gr-k) i w obu grupach (gr-o)
DT gr-e DT gr-k DT gr-o

R P R P r P
MSI 0,21 0,273 0,11 0,601 0,15 0,264
MS2 0,24 0,208 0,09 0,655 0,17 0,219
MS3 0,16 0,389 0,25 0,221 0,21 0,117
MS4 0,02 0,935 0,42 0,034 0,24 0,080
MS5 -0,12 0,514 0,51 0,010 0,24 0,083
MS6 0,03 0,885 0,30 0,148 0,18 0,199
MS7 0,07 0,724 0,33 0,106 0,18 0,194
MS8 0,08 0,656 0,41 0,044 0,27 0,044
MS9 0,21 0,264 0,20 0,347 0,20 0,138
MS10 0,15 0,436 0,41 0,044 0,27 0,044
MS U 0,18 0,348 0,23 0,267 0,20 0,135
MS12 0,40 0,028 0,20 0,328 0,30 0,028
MS 13 0,34 0,069 0,44 0,030 0,38 0,005«
MS14 0,07 0,721 0,07 0,752 0,07 0,614
MS 15 0,02 0,915 0,17 0,422 0,09 0,491
MS16 0,46 0,011 0,29 0,163 0,36 0 ,007«
MS17 0,23 0,213 0,43 0,034 0,34 0,012
MS18 0,04 0,850 0,52 0,008« 0,29 0,033
MS19 0,04 0,843 -0,03 0,888 0,00 0,985
MS20 0,04 0,825 0,22 0,284 0,14 0,295
MSS 0,27 0,147 0,41 0,040 0,35 0,010

Legenda: gr-e = grupa eksperym antalna; gr-k = grupa kontrolna; gr-o = obie grupy p < 0,05 «
p < 0,01

Dla obu grup łącznie satysfakcja zawodowa koreluje z DT (r = 0,035; p = 0,010), 
ponadto z DT korelują następujące czynniki satysfakcji zawodowej: MS8 (r = 0,27; 
p = 0,044), MS10 (r = 0,27; p = 0,044), MS12 (r = 0,30; p = 0,28), MS13 (r = 0,38; 
p = 0,005**), MS16 (r = 0,36; p -  0,007**), MS17 (r = 0,34; p = 0,012) i MS18 (r = 0,29; 
p = 0,033).

W  celu weryfikacji hipotezy drugiej, mówiącej o tym, że im większa satysfakcja 
zawodowa, tym  lepszy ogólny dobrostan psychiczny w yrażony w przeżywanych 
emocjach (człowiek przeżywa więcej emocji dodatnich), obliczono korelacje lin io 
we r-Pearsona dla grupy eksperym entalnej, kontrolnej i dla obu grup. W spółczyn-



niki korelacji dla grupy eksperym entalnej przedstawiono w tabeli 2, dla grupy kon
trolnej w tabeli 3.

Tabela 2. W spółczynniki r-Pearsona m iędzy satysfakcją zawodową 
i jej poszczególnymi czynnikam i a zadowoleniem z życia wyrażonym 
w przeżywanych emocjach pozytywnych w grupie eksperymentalnej

Rai Ra2 Zal Za2 D ul Du2 Prl Pr2
r P r P r P r P r P r P R P r P

MSI 0,19 0,326 -0,02 0,902 0,38 0,037 -0,03 0,892 0,07 0,710 -0,05 0,791 0,13 0,486 -0,04 0,843

MS2 0,25 0,181 -0,04 0,853 0,30 0,103 0,14 0,471 0,10 0,610 -0,14 0,465 -0,06 0,769 -0,25 0,192

MS3 0,27 0,147 0,05 0,774 0,16 0,408 0,08 0,676 -0,04 0,824 0,12 0,538 0,06 0,761 0,05 0,802

MS4 0,13 0,491 0,20 0,290 0,19 0,304 0,25 0,190 0,07 0,728 0,22 0,245 -0,06 0,757 0,07 0,728

MS5 0,31 0,093 -0,19 0,325 -0,07 0,726 0,10 0,601 -0,22 0,234 -0,13 0,497 0,14 0,450 -0,10 0,612

MS6 -0,09 0,625 0,18 0,339 -0,30 0,107 0,25 0,190 -0,13 0,482 0,13 0,497 -0,16 0,410 -0,05 0,800

MS7 0,15 0,437 -0,20 0,295 0,39 0,032 0,17 0,371 -0,02 0,933 0,03 0,862 0,00 0,986 0,02 0,929

MS8 -0,20 0,295 -0,13 0,491 0,10 0,589 0,18 0,355 -0,32 0,085 0,01 0,938 -0,01 0,963 -0,06 0,762

MS9 0,00 0,981 0,24 0,195 0,13 0,487 0,44 0,016 0,18 0,331 0,20 0,285 -0,32 0,090 -0,05 0,802

MS10 0,03 0,865 0,01 0,963 -0,09 0,646 0,20 0,301 0,16 0,396 0,02 0,922 -0,25 0,187 -0,17 0,369

MS11 -0,08 0,684 0,18 0,335 0,02 0,898 '0,35 0,057 0,24 0,211 0,34 0,068 -0,23 0,231 0,03 0,893

MS12 0,38 0,040 0,04 0,849 0,21 0,271 0,25 0,180 0,33 0,077 -0,14 0,467 -0,06 0,770 -0,08 0,678

MS13 0,17 0,369 0,23 0,225 0,02 0,896 0,42 0,019 0,24 0,201 0,13 0,499 -0,28 0,134 -0,07 0,718

MS 14 -0,08 0,681 -0,12 0,539 -0,14 0,459 0,17 0,381 0,05 0,774 0,05 0,786 -0,28 0,129 -0,14 0,465

MS15 0,33 0,074 -0,09 0,639 0,15 0,434 0,24 0,205 -0,11 0,552 -0,19 0,312 -0,08 0,685 -0,14 0,451

MS16 0,03 0,855 0,02 0,933 0,29 0,127 0,41 0,025 0,12 0,538 0,03 0,857 -0,19 0,303 0,15 0,415

MS17 0,10 0,614 -0,10 0,586 -0,02 0,937 0,12 0,517 0,12 0,544 0,12 0,543 -0,07 0,713 -0,02 0,910

MS18 0,17 0,363 0,10 0,615 0,22 0,253 0,17 0,364 0,02 0,918 -0,10 0,612 -0,32 0,086 -0,25 0,178

MS 19 -0,08 0,687 0,19 0,306 0,14 0,468 0,29 0,125 -0,13 0,490 -0,06 0,756 -0,54 0,002« -0,13 0,485

MS20 0,31 0,100 -0,04 0,839 0,10 0,581 0,23 0,218 -0,11 0,550 -0,14 0,477 0,03 0,878 -0,03 0,863

MSS 0,21 0,257 0,06 0,743 0,19 0,306 0,40 0,027 0,06 0,739 0,03 0,865 -0,25 0,190 -0,12 0,513

p < 0,05 «  p< 0,01

W yniki przedstawione w tabeli 2 wskazują na związek satysfakcji zawodowej 
MSS z niektórym i przeżywanym i em ocjami dodatnim i. Satysfakcja zawodowa ko
reluje dodatnio jedynie z Za2 (intensywność przeżywanego zadowolenia) r = 0,40; 
p = 0,027 ale poszczególne czynniki satysfakcji zawodowej korelują z Rai (częstoś
cią przeżywania radości), Z al (częstością przeżyw ania zadowolenia), Za2 (inten
sywnością przeżywanego zadowolenia) i z P rl (częstością odczuwania przywiąza-



nia). MSI (możliwość aktywnego działania) koreluje dodatnio z Z al (r = 0,38; 
p = 0,037), MS7 (możliwość wykorzystania w pracy wszystkich zdolności) również 
koreluje dodatnio z Z al (r = 0,39; p = 0,032), MS9 (zdobycie władzy) koreluje dodat
nio z Za2 (r = 0,44; p = 0,016), MS12 (stosunki interpersonalne z w spółpracow nika
mi) koreluje dodatnio z Rai (r = 0,38; p = 0,040), MS13 (ocena i uznanie za pracę) 
koreluje dodatnio z Za2 (r = 0,42; p = 0,019), MS16 (stopień odpowiedzialności re
alizowanych zadań zawodowych) koreluje dodatnio z Za2 (r = 0,41; p = 0,025), 
MS19 (w arunki fizyczne pracy) koreluje ujem nie z Prl (r = -0,54; p = 0,002**).

Tabela 3. W spółczynniki r-Pearsona między satysfakcją zawodową 
i jej poszczególnymi czynnikam i a zadowoleniem z życia wyrażonym 

w przeżywanych emocjach pozytywnych w grupie kontrolnej
Rai Ra2 Zal Za2 D ul Du2 Prl Pr2

r P r P r P r P r P r P r P ■ r P

MSI 0,36 0,544 0,13 0,544 0,10 0,645 0,21 0,320 0,21 0,303 0,23 0,271 -0,23 0,269 0,23 0,273

MS2 0,08 0,379 -0,18 0,379 -0,06 0,774 -0,23 0,274 -0,13 0,524 -0,31 0,128 -0,27 0,195 0,13 0,532

MS3 0,05 0,570 0,12 0,570 0,25 0,234 0,00 0,995 -0,06 0,780 0,06 0,775 -0,09 0,683 0,07 0,731

MS4 0,09 0,956 -0,01 0,956 0,32 0,122 0,08 0,718 0,14 0,496 0,12 0,568 0,21 0,310 0,39 0,055

MS5 0,21 0,588 -0,11 0,588 0,36 0,078 -0,05 0,804 0,23 0,274 0,02 0,920 -0,01 0,977 0,03 0,887

MS 6 0,31 0,829 -0,05 0,829 0,21 0,315 -0,13 0,522 0,23 0,265 0,07 0,743 -0,24 0,238 0,06 0,769

MS7 0,10 0,623 -0,10 0,623 0,09 0,681 -0,22 0,301 -0,20 0,326 -0,03 0,888 -0,06 0,768 0,14 0,499

MS8 0,04 0,316 -0,21 0,316 0,18 0,399 -0,07 0,725 0,10 0,646 0,26 0,208 0,13 0,522 0,27 0,191

MS9 0,01 0,086 -0,35 0,086 0,21 0,303 -0,12 0,563 0,20 0,332 -0,05 0,820 0,03 0,889 -0,03 0,880

MS10 0,13 0,451 -0,16 0,451 0,18 0,377 -0,06 0,788 0,11 0,612 0,05 0,816 -0,07 0,751 0,17 0,427

MS U -0,12 0,033 -0,43 0,033 0,16 0,437 -0,28 0,179 0,09 0,680 -0,10 0,626 0,05 0,798 -0,03 0,876

MS 12 -0,21 0,452 -0,16 0,452 -0,02 0,934 -0,31 0,129 -0,04 0,846 -0,10 0,630 -0,12 0,562 -0,16 0,438

MS13 0,18 0,875 0,03 0,875 0,33 0,104 0,06 0,791 0,42 0,035 0,29 0,161 0,01 0,969 0,09 0,671

MS 14 -0,20 0,008« -0,52 0,008« -0,16 0,452 -0,56 0,004« -0,30 0,144 -0,14 0,493 -0,34 0,101 -0,10 0,624

MS15 -0,08 0,307 -0,21 0,307 -0,04 0,847 -0,31 0,137 -0,04 0,835 0,20 0,344 -0,18 0,380 0,14 0,502

MS16 -0,13 0,406 -0,17 0,406 0,03 0,901 -0,29 0,157 -0,03 0,897 -0,01 0,955 0,14 0,497 0,07 0,742

MS17 0,00 0,897 -0,03 0,897 0,30 0,150 -0,08 0,715 0,21 0,323 0,13 0,525 0,00 01,00 -0,05 0,821

MS18 0,10 0,479 -0,15 0,479 0,27 0,191 -0,19 0,367 -0,21 0,302 -0,13 0,541 0,14 0,509 0,18 0,380

MS19 -0,21 0,025 -0,45 0,025 -0,24 0,253 -0,46 0,020 -0,20 0,339 -0,30 0,145 -0,17 0,411 -0,12 0,579

MS20 -0,13 0,086 -0,35 0,086 -0,12 0,560 -0,45 0,025 -0,28 0,176 -0,20 0,341 -0,27 0,186 0,09 0,668

MSS 0,07 0,403 -0,18 0,403 0,23 0,265 -0,23 0,269 0,11 0,589 0,09 0,665 -0,14 0,507 0,10 0,624

p < 0,05 «  p < 0,01



Tabela 3 nie wykazuje związku satysfakcji zawodowej MSS z przeżywanym i 
em ocjam i dodatnim i. Zauważyć m ożna jedynie wpływ  czterech czynników  satys
fakcji zawodowej na przeżywane emocje: MS11 (możliwość awansu formalnego) 
koreluje ujemnie z Rai (r = -0,12; p = 0,033) oraz z Ra2 (r = -0,43; p = 0,033); MS13 
(ocena i uznanie za pracę) koreluje dodatnio D ul (r = 0,42; p = 0,035); MS14 (moż
liwość pracy twórczej) koreluje ujem nie z: Rai (r = -0,20; p = 0,008**), Ra2 (r = 
-0,52; p = 0,008**) oraz z Za2 (r = -0,56; p = 0,004**); MS19 (w arunki fizyczne p ra
cy) koreluje ujemnie z: Rai (r = -0,21; p = 0,025), Ra2 (r = -0,45; p = 0,025) oraz 
z Za2 (r = -0,46; p = 0,020).

Aby zweryfikować hipotezę trzecią mówiącą o tym , że Polscy em igranci kon
sum pcyjni są mniej zadowoleni z pracy zawodowej (niektórych jej czynników) niż 
Polacy żyjący w kraju, obliczono wartości testu t-Studenta dla grup niezależnych 
w zakresie MSS i MSI -  MS20. Dodatkowo, dokonano jednowymiarowej analizy 
wariancji ANOVA aby zbadać zm ienność MSS i MSI -  MS20 w obrębie badanych 
grup. W yniki przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Różnice międzygrupowe w zakresie satysfakcji zawodowej 
i jej czynników (t-Studenta dla grup niezależnych oraz ANOVA)

t-Studenta ANOVA

X к Xe t P SD к SD e F P

MSI 3,4 3,73 -1,42 0,162 1,08 0,64 2,85 0,008**

MS2 3,8 4,27 -2,30 0,026 0,87 0,64 1,83 0,120

MS3 3,64 3,90 -1,10 0,277 0,99 0,76 1,72 0,164

MS4 3,32 3,57 -0,97 0,337 1,11 0,77 2,05 0,067

MS5 3,08 3,70 -2,31 0,025 1,22 0,75 2,66 0,013

MS6 2,72 3,50 -2,65 0,011 1,24 0,94 1,76 0,149

MS7 3,64 3,43 0,79 0,431 0,95 0,97 1,04 0,929

MS8 3,48 3,90 -1,91 0,062 1,05 0,55 3,64 0,001**

MS9 2,92 3,10 -0,69 0,490 1,15 0,76 2,30 0,033

MS10 2,96 3,13 -0,72 0,478 0,93 0,86 1,18 0,665

MS11 2,92 2,97 -0,18 0,855 1,12 0,76 2,13 0,054

MS 12 3,24 3,43 -0,65 0,518 1,27 0,94 1,84 0,119

MS13 2,48 3,23 -2,72 0,009** . 1,05 1,01 1,08 0,836

MS14 3,44 3,57 -0,43 0,671 1,26 0,94 1,82 0,125

MS 15 3,44 3,67 -0,98 0,333 0,87 0,84 1,06 0,869

MS16 3,6 3,70 -0,43 0,666 1,00 0,70 2,03 0,071

MS17 3 3,30 -1,02 0,312 1,32 0,84 2,50 0,020

MS18 3,64 3,63 0,03 0,975 0,91 0,67 1,84 0,118

MS19 3,44 3,50 -0,21 0,835 1,39 0,68 4,13 0,000***

MS20 3,44 3,47 -0,09 0,928 1,36 0,78 3,05 0,005**

MSS 65,96 70,50 -1,42 0,162 14,69 8,74 2,83 0,008**

к -  grupa eksperymentalna; e -  grupa kontrolna; ** p< 0,01



Tabela 4 nie wskazuje na różnice m iędzygrupowe pod względem satysfakcji za
wodowej. Różnice satysfakcji zawodowej m iędzy grupam i Polaków żyjących w k ra 
ju i em igrantów  są statystycznie istotne jedynie dla czterech czynników satysfakcji 
zawodowej: MS2 -  niezależność (t = -2,30; p = 0,026); MS5 -  um iejętności zawodo
we przełożonych (t = -2,31; p = 0,025); MS6 -  rekom pensata finansowa (t = -2,65; 
p = 0,011); MS13 -  ocena i uznanie za pracę (t = -  2,72; p = 0,009 **).

Tabela 5. W spółczynniki korelacji r-Pearsona między satysfakcją zawodową i jej 
poszczególnymi czynnikam i a wolą życia (WŻ) w grupach: eksperymentalnej (gr-e), 

kontrolnej (gr-k) i w obu grupach (gr-o)
WŻ WŻ WŻ

gr -e gr -k gr -o
r P r P r P

MSI 0,15 0,437 0,11 0,585 0,16 0,257
MS2 0,22 0,240 0,03 0,892 0,14 0,307
MS3 0,20 0,284 0,05 0,795 0,13 0,358
MS4 0,15 0,437 0,13 0,551 0,15 0,267
MS5 0,25 0,189 0,19 0,362 0,25 0,066
MS6 0,19 0,318 -0,27 0,197 -0,04 0,750
MS7 0,37 0,045 0,11 0,603 0,17 0,203
MS8 0,06 0,734 0,27 0,192 0,26 0,059
MS9 0,21 0,260 -0,03 0,886 0,06 0,674
MSI0 0,13 0,500 0,10 0,632 0,12 0,372
MS11 0,07 0,726 -0,03 0,883 0,00 0,981
MS12 0,05 0,808 -0,19 0,359 -0,10 0,490
MS13 0,27 0,150 0,01 0,964 0,16 0,239
MS14 0,04 0,843 -0,23 0,265 -0,13 0,345
MS15 0,09 0,624 -0,02 0,914 0,05 0,744
MS16 0,26 0,160 0,12 0,556 0,17 0,207
MS17 0,20 0,284 -0,04 0,859 0,06 0,683
MS18 0,08 0,688 0,14 0,499 0,12 0,397
MS19 0,37 0,041 -0,23 0,272 -0,08 0,568
MS20 0,19 0,308 -0,09 0,677 -0,01 0,938
MSS 0,32 0,088 -0,01 0,954 0,11 0,419

Okazuje się, że w każdym  z czterech przypadków  to em igranci są grupą bardziej 
usatysfakcjonowaną z danego aspektu pracy a nie, jak zakładano w hipotezie, Po
lacy żyjący w kraju. Jak wykazują w yniki analizy wariancji ANOVA, Polacy żyjący 
w Polsce istotnie różnią się m iędzy sobą pod względem odczuwanej satysfakcji za
wodowej w porów naniu z grupą polskich em igrantów  konsum pcyjnych żyjących 
w Kanadzie (F = 2,83; p = 0, 008**). Sytuacja wygląda podobnie w odniesieniu do 
siedmiu czynników satysfakcji: MSI -  możliwość aktywnego działania (F = 2,85; 
p = 0,008**); MS5 -  um iejętności zawodowe przełożonych (F = 2,66; p = 0,013); 
MS8 -  możliwość działań prospołecznych (F = 3,64; p = 0,001**); MS9 -  zdobycie 
władzy (F = 2,30; p= 0, 033); MS17 -  stosunki interpersonalne z przełożonym i 
(F = 2,50; p = 0,020); MS19 -  w arunki fizyczne pracy (F = 4,13; p = 0,000***); MS20 
-  możliwość osobistego rozwoju (F = 3,05; p = 0,005**).



W  celu weryfikacji hipotezy czwartej, mówiącej o tym , że satysfakcja zawodowa 
nie w pływ a na wolę życia człowieka (najgłębszą warstwę szczęścia) obliczono kore
lacje liniowe r-Pearsona dla grupy eksperym entalnej, kontrolnej i dla obu grup 
łącznie. W spółczynniki korelacji przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5 wskazuje na brak w pływ u satysfakcji zawodowej na wolę życia. Jedynie 
dwa czynniki satysfakcji zawodowej korelują dodatnio z wolą życia w grupie ekspe
rym entalnej. Są to: MS7 (możliwość wykorzystania wszystkich posiadanych zdol
ności) (r = 0,37; p = 0,045) i MS19 (w arunki fizyczne pracy) (r = 0,37; p = 0,041).

8. DYSKUSJA WYNIKÓW

Przeprowadzone badania wykazały powiązanie satysfakcji zawodowej z odczu
wanym  przez człowieka dobrostanem . Satysfakcja zawodowa wpływa na ogólny 
dobrostan psychiczny w yrażany w ocenach poznawczych w grupie Polaków żyją
cych w kraju, jak i w grupie polskich em igrantów  konsum pcyjnych w Kanadzie. 
Osoba usatysfakcjonowana zawodowo pozytywniej ocenia całokształt swego życia. 
Fakt ten tłum aczyć m ożna m.in. bezpośrednim  sąsiedztwem warstwy satysfakcji 
cząstkowych z warstwą ogólnego zadowolenia z życia, o czym mówią założenia 
cebulowej koncepcji szczęścia. Szczególny w pływ  na dobrostan pracownika wy
wierają dwa czynniki satysfakcji zawodowej: zadowolenie pracownika z oceny p ra
cy i uznania, jakie otrzym uje za jej wykonanie oraz zadowolenie ze stopnia odpo
wiedzialności realizowanych przez niego zadań zawodowych. Znaczenie właśnie 
tych dwóch czynników dla zadowolenia pracow nika z pracy zawodowej podkreślał 
w swych pracach Stephen P. Robbins (1991). Uznanie relacji „ja -  firma” przez p ra
cow nika za sprawiedliwą wiąże się ściśle ze sprawiedliwym  ocenianiem  jego pracy 
przez przełożonych. O kazane przez firmę uznanie (w formie m aterialnej czy nie
m aterialnej) za w ykonaną pracę daje pracownikowi prawdziwą radość i motywuje 
do dalszych działań jedynie wtedy, kiedy rzeczywiście odpowiada włożonemu w wy
konanie tej pracy wysiłkowi.

Znaczenie ważności wykonywanych przez pracownika zadań zawodowych 
dla jego dobrostanu było przedm iotem  licznych badań psychologicznych. W edług 
E.A. Lockea (za: Borucki, 1988), zadowolenie z pracy pracownika determinowane 
jest przez fakt istnienia w pracy okazji do realizacji cenionych przez niego wartości. 
To pracownik ocenia, co dla niego jest ważne, co m a sens i znaczenie. Jeżeli m a okazję 
do wykonywania w pracy ważnych i, w jego odczuciu, znaczących zadań, jego zado
wolenie z życia wzrasta. Rick Jarów (1999) ogromne znaczenie dla jakości ludzkiego 
życia przypisuje przekonaniu człowieka w sens wykonywanych przez niego czynno
ści zawodowych. Czynności te muszą być ważne i wartościowe, muszą być źródłem 
dobrego samopoczucia pracownika i sposobem jego wyrażania się. Nie jest tu  ważne, 
czy ktoś jest pracownikiem fizycznym czy wybitnym naukowcem; liczy się poczucie 
czynienia dobrego użytku z własnej woli i posiadanych umiejętności.

Na dobrostan psychiczny Polaków żyjących w kraju wpływa także zadowolenie 
z w arunków  fizycznych pracy. W ynikać to może z powszechnego utożsam iania 
wysokiej pozycji społecznej czy odniesionego sukcesu z wygodą z atrybutam i ku l
tu ry  organizacyjnej bogatej zagranicznej firmy. Człowiek usatysfakcjonowany za
wodowo przeżywa więcej emocji pozytywnych, częściej jest radosny i zadowolony, 
jest równiż bardziej skłonny do odczuwania dum y ze swoich dokonań.



Jednak satysfakcja z niektórych aspektów pracy zawodowej może wywoływać 
również negatywne skutki. W yniki badań wykazały, że stworzone w pracy m ożli
wości do pracy twórczej oraz doskonałe w arunki fizyczne miejsca pracy mogą ob 
niżać nastrój i uczucie przyw iązania u pracownika. Zależności te m ożna tłumaczyć 
w różny sposób. Po pierwsze, stworzone w zakładzie pracy, możliwości do pracy 
twórczej nakłaniają pracow nika do tego typu pracy, a nie każdy m a do niej predys
pozycje. Po drugie, sytuacje, w których kilku lub kilkunastu  pracowników m a 
stworzone w arunki do pracy twórczej, a tylko część z nich twórczo pracuje, mogą 
być źródłem  silnych stresów. Sytuacje takie niewątpliwie kładą nacisk na tych, k tó 
rzy twórczo nie pracują, a porównują się do reszty grupy lub są do niej porówny
wani przez swoich przełożonych. Może to wpływać niekorzystnie na nastroje wśród 
pracowników, a badania dowodzą, że relacje interpersonalne w miejscu pracy 
w dużym  stopniu determ inują satysfakcję zawodową i życiową człowieka (Davis, 
Chans, 1975; Robbins, 1991; Stelmach, 2000). Po trzecie, praca twórcza wiąże się 
z koniecznością samodzielnego planowania, zarządzania czasem swoim i innych, 
niekiedy również budżetem . Nie każdem u odpowiada praca bez odgórnie w yzna
czonych term inów, powierzonych środków i jasno wytyczonych obowiązków. Zja
wisko to jest powszechnie znane i wielokrotnie opisywane w literaturze z zakresu 
psychologii stresu (Terelak, 2001).

Polacy żyjący w kraju i polscy em igranci konsum pcyjni żyjący w Kanadzie nie 
różnią się pod względem ogólnej satysfakcji zawodowej. G rupa em igrantów  jest 
jednak bardziej zadowolona z niezależności w miejscu pracy, kompetencji p rzeło
żonych, w arunków  finansowych oraz oceny i uznania, jakie otrzym uje za w ykona
ną pracę. Taki stan m ożna tłum aczyć następująco. Po pierwsze, em igranci niezwy
kle cenią sobie niezależność, zatem jej występowanie w miejscu pracy może ich 
satysfakcjonować bardziej niż innych. Po drugie, przypuszczać m ożna, że za trud
nienie w kanadyjskiej firmie implikuje m niejszą skłonność em igranta do krytyki 
niniejszej firmy. Osoba taka nie zna szeroko rozum ianej ku ltury  organizacyjnej 
firmy tak dobrze, jak Polacy zatrudnieni w Polsce. W  grę wchodzą przecież czyn
niki kulturowe wpływające na kontakty z przełożonym i i w spółpracownikam i, 
którzy -  zwłaszcza w Kanadzie, reprezentują przeważnie wiele narodowości. P rob
lematykę taką poruszają m .in. Keita, Gwendolyn P. i H urrell (1996), szeroko opisu
jąc specyfikę wielonarodowościowych środowisk pracy. Po trzecie, Kanada należy 
do bogatszych krajów świata, stopa życiowa ludzi tam  żyjących jest zdecydowanie 
wyższa w porów naniu do w arunków  polskich. Za przeciętne w ynagrodzenie m ie
sięczne w Kanadzie m ożna nabyć więcej dóbr niż za miesięczne w ynagrodzenie w Pol
sce. Kanadyjska polityka ekonom iczna i gospodarcza od lat propaguje tanie kredy
ty i świadczenia ratalne. W  konsekwencji, każdy pracujący obywatel m a łatwiejszy 
dostęp do dóbr i usług obecnych na rynku. Z tego może w ynikać większe zadowo
lenie u em igrantów  z otrzym ywanej rekom pensaty finansowej za pracę niż u  Pola
ków. Satysfakcja zawodowa niewątpliwie jest ważna w życiu człowieka, nie wpływa 
jednak na jego wolę życia. W ynikać to może z faktu biologicznej natu ry  woli p rze
trw ania człowieka i szczególnej ochrony, jaką zapewniają woli życia bardziej ze
wnętrzne w arstwy szczęścia. Przekonuje o tym  cebulowa koncepcja szczęścia, jak 
i prezentowane w niniejszej pracy badania. Należy jednak zwrócić uwagę na zwią
zek woli życia z możliwością wykorzystania w pracy wszystkich um iejętności i wa



runkam i pracy w grupie polskich emigrantów. W iązać się to może ze specyfiką 
emigracji konsum pcyjnej, k tórą tworzyli przecież ludzie wykształceni, żyjący w Pol
sce w dobrych w arunkach. Po opuszczeniu kraju niejednokrotnie przebywali 
w obozach, a ich pierwsza praca w kraju docelowym rzadko dawała okazję do wy
korzystania posiadanych umiejętności. W arunki, w których mieszkali i pracowali 
również pozostawiały wiele do życzenia (Misiak, 1991). Konsekwencją tego może 
być fakt, że szansa na pełną realizację swoich zdolności, wiedzy i doświadczenia 
w miejscu pracy oraz dobre w arunki pracy są dla em igranta tak  ważne.

9. WNIOSKI

1) Pracownik usatysfakcjonowany zawodowo lepiej ocenia całokształt swojego 
życia w kategoriach szczęścia. Zadowolenie z pracy zawodowej nie wiąże się jednak 
z częstszym czy intensywniejszym  przeżywaniem  zadowolenia, radości, dum y 
i przywiązania.

2) Polscy em igranci konsum pcyjni żyjący w Kanadzie nie różnią się od grupy 
Polaków żyjących w Polsce pod względem zgodności wykonywanej obecnie pracy 
z tym , co chcieli robić wybierając zawód. Badane grupy nie różnią się również m ię
dzy sobą pod względem odczuwanej satysfakcji zawodowej choć grupa Polaków 
żyjących w kraju jest wewnętrznie bardziej zróżnicowana.

3) Satysfakcja zawodowa nie wpływa na wolę życia człowieka -  najgłębszą w ar
stwę szczęścia.
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