Styczeń 2019

Zawodowy zawód

europejscy pracownicy biurowi na krawędzi wytrzymałości

Słowo od

To uczucie... kiedy budzisz się w poniedziałek z
uśmiechem, a świat stoi przed Tobą otworem.
Gdy drukarka po prostu drukuje, a potrzebne
drobiazgi umożliwiają realizację wielkich
planów. Kiedy jesteś w swoim żywiole, robisz
coś przełomowego lub gdy czujesz się jak szef,
chociaż wcale nim nie jesteś.
Kiedy wszystko po prostu działa.
Takiego uczucia potrzebują pracownicy
biurowi, ale z naszego badania wynika, że
wielu osobom trudno jest go doświadczyć.
Jakie są tego konsekwencje? Wysoki
poziom frustracji w miejscu pracy — czyli
zawodowego zawodu — w całej Europie.
W najnowszym raporcie z badania Staples ten
zawodowy zawód został poddany pogłębionej
analizie, bo czas już, by miejsce pracy było
lepszym miejscem dla wszystkich. I czas już,
by pracownicy przestali zmieniać pracę jak
rękawiczki w poszukiwaniu... tego uczucia.

Wprowadzenie
Częsta zmiana pracy, czyli “job hopping” to temat
omawiany od dawna w sferach ekonomicznych
i biznesowych, a w Europie zjawisko to wywiera
negatywny wpływ na firmy. “Job hopping” niesie ze
sobą straty — z badania Oxford Economics wynika, że
zastąpienie pracownika może kosztować aż 34 000 EUR.
Z badań przeprowadzonych rok temu przez Bureau of
Labor Statistics wynika, że między 18 a 48 rokiem życia
pracownicy będą mieli w CV średnio 11,7 miejsc pracy,
podczas gdy dane serwisu LinkedIn wskazują jeszcze
większą liczbę — aż 15.
W Staples zbadaliśmy to zjawisko dokładniej. Jak wygląda
“job hopping” w całej Europie? Co powoduje ciągłą
frustrację w biurach? Jaką rolę odgrywa otoczenie w pracy?
O pomoc w analizie naszych danych poprosiliśmy
profesora Sir Cary’ego Coopera, specjalistę w dziedzinie
psychologii pracy z Alliance Manchester Business
School. Wyniki złożyły się na ciekawą lekturę.

Większość osób spędza więcej
czasu w ciągu dnia w pracy niż
w domu, dlatego miejsce pracy
ma naprawdę ważny wpływ na
zdrowie, samopoczucie i wydajność
pracowników. Z raportu wynika,
że 84% osób poszukuje spełnienia
zawodowego, a decydującą rolę
odgrywają tu czynniki fizyczne i
psychiczne w miejscu pracy.

Profesor Sir Cary Cooper

Sfrustrowani europejscy
pracownicy
Nasze badanie ukazało pewne wspólne cechy w całej
Europie. Wyraźnie daje się zauważyć, że pracownicy chcą
czuć się dobrze w otoczeniu biurowym — 84% twierdzi,
że chce odczuwać „spełnienie” w pracy. Powiązanie
otoczenia ze spełnieniem w pracy było już przedmiotem
wielu badań. Środowisko efektywnej pracy sprzyja
lepszemu nastawieniu — pracownicy nie tylko mogą
pracować dzięki temu wydajniej, ale też z mniejszym
prawdopodobieństwem przejdą do innej firmy.
Nasze wnioski są zgodne z wcześniejszymi badaniami
socjologicznymi, w których wykazano związek pracy z
potrzebami podstawowymi, a nawet emocjonalnymi. Do
słynnej teorii piramidy Maslowa odwołuje się nadal wielu
psychologów, ponieważ wynika z niej, że po zaspokojeniu
potrzeb podstawowych ludzie poszukują miłości i poczucia
przynależności, następnie poczucia własnej wartości i
prestiżu, a na koniec — samorealizacji.
W nowoczesnym miejscu pracy samorealizacja może
polegać w wielu przypadkach na poczuciu osiągnięcia,
wartości lub nawet dumy z samego otoczenia.
I rzeczywiście — jedna trzecia (35%) respondentów w
naszym badaniu odpowiedziała, że „chce się czuć jak
szef”, nawet jeśli nim nie jest, a 74% chce móc wyjść
z poczuciem zrobienia czegoś, co “ma znaczenie”.
Najistotniejsze jest to, że cele te udaje się osiągnąć
zbyt małej liczbie pracowników biurowych. Jakie są
tego konsekwencje? Pracownicy biurowi w Europie
odczuwają frustrację.

Problem trudny do uniknięcia
Co robią sfrustrowani pracownicy? Odpowiedzi
pochodzące z całej Europy są różne, ale w przeważającej
większości europejscy pracownicy znajdują ukojenie w
eskapizmie — ucieczce od swojego biura, pracy, sytuacji
lub nawet całej kariery.
Krótko mówiąc, pracownicy biurowi są na krawędzi.

Sytuacja jest tak zła, że wielu pracowników biurowych
w Europie jest regularnie o krok od rezygnacji z pracy —
poszukują ucieczki lub zupełnie innego otoczenia.
Zmiana miejsca pracy nie zawsze jednak rozwiązuje
problem. Choć wiele osób jest skłonnych do zmiany pracy
i otoczenia na potencjalnie lepsze, często okazuje się
wkrótce, że w nowym miejscu wcale nie jest tak różowo.
Aż 34% respondentów przyznało się do frustracji w nowym
miejscu pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, co
prowadzi do powstania błędnego koła.

91% europejskich pracowników
biurowych odczuwa frustrację w pracy

91%

76%

respondentów zgadza się z tym, że istnieje
związek między poczuciem spełnienia w
pracy, a jakością przestrzeni biurowej

79%

zgadza się z tym, że dobrze funkcjonujące
i atrakcyjne biuro zwiększa efektywność
personelu

79%

zgadza się z tym, że dobrze funkcjonujące
i atrakcyjne biuro jest ważne z punktu
widzenia zdrowia psychicznego pracowników

73%

zgadza się z tym, że dobrze funkcjonujące
i atrakcyjne biuro sprzyja pozostawaniu
pracowników w firmie

21%

przegląda oferty pracy,
kiedy czują się sfrustrowani

23%

w obliczu frustracji marzy o
ucieczce na plażę

25%

reaguje na frustrację wyżalaniem
się komuś

Wpływ miejsca pracy na
pracowników
W ramach badania przeanalizowaliśmy związek fizycznego
miejsca pracy z ludźmi, którzy w nim przebywają. Takie aspekty
jak ergonomiczne oświetlenie, pomieszczenie, w którym można
się skupić lub odprężyć, czy po prostu odpowiednie materiały
piśmiennicze i drukarka, która się nie psuje, mają ogromny
wpływ na pracowników.
W związku z tym warto doprowadzić biuro do ładu,
a pracownicy będą mniej sfrustrowani. Wzrośnie
prawdopodobieństwo poczucia spełnienia, osiągnięcia
samorealizacji oraz chęci pozostania w firmie.

Sposób zarządzania (korzystając z
pochwał i nagród, zamiast wytykania
błędów), rozsądne, a w razie potrzeby
elastyczne godziny pracy, a także dobre
otoczenie mają zasadnicze znaczenie
dla zadowolenia z pracy. Dobrze
przygotowane otoczenie fizyczne
pozwala nie tylko właściwie wypełniać
obowiązki, ale sprawia również, iż
pracownicy czują się zadbani.

Profesor Sir Cary Cooper

Wnioski
Badanie ujawniło problem. Okazało się, że zbyt wielu
pracowników w Europie odczuwa frustrację. Czują się
uwięzieni w otoczeniu, które się nie sprawdza.
W Staples zdajemy sobie sprawę z tego, że miejsce pracy to
zarówno sedno problemu, jak i klucz do jego rozwiązania.
Odpowiednie miejsce pracy może mieć zaskakujący wpływ
na personel. Może ono łączyć, inspirować i regenerować,
a także dbać o pracowników. Kiedy miejsce pracy działa,
jak powinno, pracownicy czują większą energię do pracy,
spełnienie i zadowolenie.

Więcej informacji na temat dostosowania
biura do potrzeb firmy można uzyskać
pod adresem:
http://www.staples.pl/kiedy-przestrzendziala-wszystko-dziala/
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Metodyka
Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety
internetowej wśród 7000 pracowników biurowych przez
niezależną agencję Arlington Reseach, w październiku
2018 r. Próbę badaną stanowili pracownicy biurowi z
dziesięciu krajów Europy, w tym z: Wielkiej Brytanii (2000),
Niemiec (1000), Francji (500), Holandii (500), Szwecji
(500), Norwegii (500), Hiszpanii (500), Włoch (500),
Portugalii (500) i Finlandii (500).
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Kiedy przestrzeń działa, wszystko działa

