Szczęśliwy pracownik jest bardziej efektywny
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Pracownik zadowolony, mający energię do pracy, zrelaksowany, jest bardziej efektywny i
kreatywny. Zadowolenie w pracy ma znaczenie, niezależnie co robimy i jakie jest nasze
doświadczenie zawodowe - tak wynika z opinii analityków rynku pracy
oraz najnowszego badania opinii przeprowadzonego w kilkunastu krajach Europy i w
Chinach, które przedstawiła Gazeta Wyborcza.
Niemal dla wszystkich ankietowanych „radość w pracy” jest bardzo ważna. Stwierdziło tak aż 99
proc. respondentów z Niemiec i Hiszpanii. To najwyższy wynik spośród 12 krajów, w których zostało
przeprowadzone badanie. W Polsce taką odpowiedź wskazało 93 proc. respondentów. Najniższy
odsetek osób deklarujących, że radość w pracy jest bardzo ważna, osiągnęła Rosja (85 proc.
ankietowanych).
Czym jest radość z pracy?
Z czym najczęściej ankietowani utożsamiają „radość w pracy”? Na podstawie wskazań
ankietowanych z wszystkich krajów wyłania się pięć najważniejszych skojarzeń z „radością w pracy”:
1. Atmosfera, w której mogę się czuć swobodnie i nie boję się wyrażania swoich poglądów (36 proc.

wskazań).
2. Praca z ludźmi z poczuciem humoru oraz wspólne śmianie się z kolegami z pracy (31 proc.
wskazań).
3. Pasja do tego, co robię (28 proc. wskazań). Warto zwrócić uwagę, że dla studentów jest to
ważniejsze skojarzenie (31 proc. wskazań) niż dla profesjonalistów (24 proc. wskazań).
Dużo mniej osób wskazało tu na konkretne benefity, np. organizację pikników rodzinnych, imprezy
dla dzieci pracowników, masaż w pracy czy możliwość przyprowadzania zwierząt każdą z tych opcji
wskazało 3 proc. badanych.
Zatrzymać dobrego pracownika
Jak podkreśla GW, pracodawcy, którzy chcą przyciągać dobrych kandydatów i zatrzymywać w firmie
dobrych pracowników, muszą dbać o ich zadowolenie w pracy. To ważne, ponieważ w większości
krajów, w których przeprowadzono badanie, ankietowani deklarują, że gdyby praca przestała im
dawać radość, szukaliby innej.Najwięcej osób deklarujących chęć zmiany pracy, jeśli obecna
przestałaby im dawać radość, jest w Niemczech (85 proc. wskazań), Czechach (75 proc.), Serbii (74
proc.) i Rumunii (73 proc.). Najmniej w Chinach (46 proc.) i w Rosji (56 proc.).
Najwięcej pozytywnych skojarzeń ze swoją pracą zadeklarowano w Chinach (89 proc.) i w
Niemczech (73 proc.). Okazuje się, że najwięcej negatywnych skojarzeń mają Polacy (aż 20
proc. wskazań). Z kolei najmniej negatywnych konotacji występuje w Chinach, Rosji i we Francji
(odpowiednio 3, 4 i 5 proc.).
Korzyści dla pracowników i pracodawców
„Radość w pracy” może przede wszystkim poprawić relacje międzyludzkie i pracę zespołową (opinia
96 proc. ankietowanych) oraz zmniejszyć stres i napięcia (94 proc.). Dodaje energii w pracy (92
proc.), zwiększa efektywność (96 proc.) i kreatywność (86 proc.). Ankietowani uważają także, że
pracownicy o zdrowym poczuciu humoru dobrze współpracują z innymi (89 proc.).
Wyzwanie: zapewnić „radość w pracy”
Tworzenie środowiska pracy, w którym radość jest ważnym elementem, to kierunek, w którym
pracodawcy powinni podążać, zwłaszcza w sytuacji, gdy w wielu europejskich krajach już brakuje
rąk do pracy, a najbliższe lata nie zmienią tego stanu rzeczy - podkreśla dziennik.
Raport „Międzynarodowy krajobraz radości w pracy 2019”, przygotowany przez AmRest i HRM
Institute przy współpracy z Universum, to pierwsze tego rodzaju międzynarodowe zestawienie.
Znalazły się w nim opinie studentów i profesjonalistów z 12 krajów: Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech,
Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii i Węgier.
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