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Wprowadzenie

Relacja między wydajnością pracowników i ich satysfakcją z pracy 
jest jednym z fundamentalnych problemów psychologii pracy i organi
zacji (Weiss, Cropanzano, 1996; Woods, West, 2010), nazwanym przez 
Landy’ego (1985, za: Wright, Cropanzano, 2007) Świętym Graalem 
w  badaniach organizacyjnych. Wynika to z faktu, że osiągnięcie prze
wagi konkurencyjnej przez organizację jest mało prawdopodobne, gdy 
pracownicy nie działają na rzecz realizowania jej celów, ale również 
gdy nie są zadowoleni z pracy, którą wykonują (Sypniewska, 2014). 
Organizacje zatrudniające usatysfakcjonowanych, lecz mało wydajnych 
pracowników nie mogą odnieść sukcesu, gdyż trudno im osiągnąć za
mierzone efekty. Jednocześnie firmy wysoce efektywne, w których pra
cują ludzie nieusatysfakcjonowani, muszą liczyć się z ryzykiem utraty 
pracowników, co skutkuje zakłóceniem funkcjonowania i rozwoju tych 
firm (Białas, Litwin, 2013; Piontek, 2017; Sowińska, 2014).

Mimo istniejących wyników badań (Iaffaldano, Muchinsky, 1985; 
Judge, Bono, Thoresen, Patton, 2001) wciąż nie ma zgodności w kwestii 
siły i kierunku relacji między wydajnością pracy i satysfakcją z pracy 
(Peiro i in., 2014). Fakt, że zarówno badacze, jak i praktycy nie rezygnują 
z eksploracji opisywanego związku, wiąże się z niesłabnącą ważnością 
hipotezy pracownika szczęśliwego i produktywnego (Zelenski, Murphy, 
Jenkins, 2008), zgodnie z którą szczęśliwy uczestnik organizacji jest 
jednocześnie wydajny w swojej pracy. Wyniki dotychczasowych badań 
nie dają jednoznacznej odpowiedzi i wciąż aktualne pozostaje pytanie 
o charakter i siłę związku satysfakcji z pracy i wydajności pracowników, 
dlatego pierwszym celem badań własnych była eksploracja ich wzajem
nej relacji. Satysfakcja z pracy została poddana konceptualizacji jako 
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poznawcza ocena pracy (Zalewska, 2003), z podziałem na satysfakcję 
zewnętrzną, wewnętrzną i ogólną (Herzberg, 1966; Katz, Van Maanen, 
1977). Jednocześnie, w odpowiedzi na sugestię Campbella, McHenry’ego 
i Wise’a (1990) oraz Organa (1997), w niniejszych badaniach wydajność 
pracowników jest rozumiana szerzej niż w wielu dotychczasowych 
rozważaniach, bo w kategoriach obserwowalnych i mierzalnych zacho
wań, nad którymi pracownik ma kontrolę, a które obejmują działania 
obowiązkowe i wykraczające poza formalny opis pracy. Zgodnie z taką 
konceptualizacją do analiz wydajności włączono wydajność zadań, or
ganizacyjne zachowania obywatelskie i wydajność kreatywną.

Drugim celem badań była empiryczna weryfikacja modelu opracowa
nego przez zespół Peiro i in. (2014), którzy zaproponowali zrewidowaną 
hipotezę człowieka szczęśliwego i produktywnego. Zgodnie z ich nowa
torskim podejściem pracownik szczęśliwy nie musi być jednocześnie 
wydajny, a pracownik wydajny to nie zawsze ten, który doświadcza sa
tysfakcji. W niniejszej pracy podjęto próbę zrewidowania hipotezy Peiro 
i in. (2014). Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy w organizacjach 
istnieją profile pracowników zgodne z propozycją, w myśl której relacja 
satysfakcji i wydajności może być zarówno wprost proporcjonalna, jak 
i odwrotnie proporcjonalna. Otrzymane wyniki świadczą o słuszności 
nowej, zrewidowanej hipotezy pracownika szczęśliwego i produktyw
nego, zgodnie z którą satysfakcję i realizowanie obowiązków zawodo
wych łączy związek nie tylko dodatni, ale także ujemny.

Prezentowana monografia składa się z sześciu rozdziałów. W pierw
szych trzech dokonano przeglądu literatury dotyczącej satysfakcji 
z pracy (rozdział pierwszy), wydajności pracy (rozdział drugi) oraz 
związku między nimi (rozdział trzeci). W rozdziałach tych przybliżono 
pojęcia satysfakcji i wydajności, a następnie przedstawiono wiodące 
perspektywy, teorie i modele w zakresie analizowanych zjawisk. W roz
dziale czwartym szczegółowo opisano problemy i cele badawcze oraz 
pytania badawcze i odpowiadające im hipotezy. Podano również infor
macje o zmiennych i sposobie ich operacjonalizacji, wykorzystywanych 
narzędziach oraz przebiegu procesu badawczego. Ponadto zamieszczono 
charakterystykę osób z grupy badanych. W rozdziale piątym zapre
zentowano wyniki badań uzyskane w procesie weryfikowania hipotez 
badawczych, przy wykorzystaniu analiz korelacji oraz analizy skupień 
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metodą k ‑średnich. Ostatni rozdział zawiera interpretację uzyskanych 
wyników, informacje o ograniczeniach prowadzonych badań, propozy
cje kierunków dalszych analiz, a także wnioski i implikacje praktyczne. 
Praca została uzupełniona o spis wykorzystanej literatury oraz aneks, 
w którym przedstawiono narzędzia badawcze zastosowane w projekcie 
badawczym.
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Mateusz Paliga

Job satisfaction and job performance 
The (un)expected relationship

Su m ma r y

The relationship between job satisfaction and job performance has been a funda
mental problem in work and organizational psychology. Many years of exploring the 
association have created a significant tradition in organizational studies. This phenom
enon exists because the idea of a satisfied and well ‑working employee is continuously 
important in a society that believes that good work makes people happy. Moreover, 
the relationship between satisfaction and performance has practical implications. 
Achieving an organizational competitive advantage is not possible when employees 
do not perform to achieve their goals or are not satisfied with their job. Despite the 
existence of research results, there is still no agreement on the strength and direction 
of the relationship between job satisfaction and job performance. This fact has become 
the author’s motivation to do his research on verifying the classic and revised happy‑ 
productive worker thesis.

The correlation analysis, carried out on a group of 458 adult employees, revealed 
that job satisfaction and job performance were related. Specifically, extrinsic, intrinsic, 
and general job satisfaction were associated with mandatory task performance, organi
zational citizenship behavior, and creative performance.

The results obtained in cluster analysis allowed distinguishing four groups of em
ployees, which were described as: satisfied and efficient, unsatisfied and inefficient, as 
well as satisfied and inefficient, and unsatisfied and efficient. Units from all four groups 
(clusters) differed from one another in terms of extrinsic, intrinsic, and general job 
satisfaction and job performance, i.e., task performance, organizational citizenship 
behavior, and creative performance.

The results are discussed with reference to the literature reviewed in the first three 
theoretical chapters of the book.
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La satisfacción con el trabajo y la productividad de los empleados 
Relación (in)esperada

Resumen

La relación entre la satisfacción laboral y el rendimiento laboral constituye uno de 
los principales problemas investigados en el marco de la psicología del trabajo y de las 
organizaciones, y la búsqueda de dicha relación tiene una larga tradición en los estu
dios organizacionales. Este hecho se debe a la importancia que tiene en la sociedad la 
convicción de que un buen trabajo hace feliz a un trabajador y de que un trabajador 
satisfecho trabaja bien. Lo que es más, la relación entre la satisfacción y la productivi
dad tiene consecuencias prácticas porque es imposible obtener la ventaja competitiva 
organizacional si los empleados no se empeñan en conseguir los objetivos de esta, 
o si no están satisfechos con el trabajo que realizan. A pesar de los resultados de la 
investigación ya realizada al respecto, falta el consenso sobre la fuerza y dirección de 
la relación entre el rendimiento laboral y la satisfacción laboral de los empleados. Y es 
precismante esta falta de consenso lo que impulsó al autor del presente estudio a llevar 
a cabo una investigación destinada a verificar la clásica y revisada hipótesis sobre el 
trabajador feliz y productivo. 

Realizado sobre el grupo de 458 trabajadores adultos, el análisis de la correlación 
ha revelado que la satisfacción laboral y el rendimiento laboral están vinculados uno al 
otro. Para ser preciso, la satisfacción con los factores externos e internos con respecto 
al trabajo y la satisfacción general tienen una relación con la realización de las tareas 
obligatorias, de las tareas que sobrepasan las obligaciones del contrato y con la presen
tación de nuevas y útiles ideas en el trabajo.   

Los resultados del análisis permiten diferenciar cuatro grupos de empleados:  
(1) los satisfechos y productivos, (2) los insatisfechos e improductivos, (3) los satisfechos 
e improductivos y (4) los insatisfechos y productivos. Los individuos de los cuatro 
grupos difieren entre sí en cuanto a cómo evalúan el trabajo en su dimensión global, 
interior y exterior, y también en lo que se refiere a la productividad declarada.

Los resultados obtenidos se consideran en el contexto de la bibliografía analizada en 
los tres primeros capítulos teóricos. 
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