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Kto i czym stresuje sie w pracy
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Â   Stres w pracy - raport Melisany Klosterfrau na podstawie wynikÃ³w badaÃ± Pentor Research International
 
 AÂ¿ 85% aktywnych zawodowo PolakÃ³w odczuwa stres w pracy, jak wynika z najnowszego badania Stres w pracy
Raport Melisany Klosterfrau zrealizowanego na zlecenie firmy Klosterfrau Healthcare Group. Tylko 11% pracownikÃ³w
traktuje pracÃª jako speÂ³nienie marzeÃ± i Â¼rÃ³dÂ³o przyjemnoÂ¶ci, a dla ponad 60% jest przede wszystkim
sposobem zarobienia na Â¿ycie. NajwyÂ¿szy procent zestresowanych pracÂ± PolakÃ³w mieszka w Warszawie.
 
 Coraz czÃªÂ¶ciej praca pochÂ³ania nas bez reszty. CiÂ±gle o niej myÂ¶limy. Dla wielu osÃ³b koniec weekendu to
powÃ³d do niepokoju. Kolejny tydzieÃ± i ogrom obowiÂ±zkÃ³w, ktÃ³rym za wszelkÂ± cenÃª musimy sprostaÃ¦.
NapiÃªcie zwiÂ±zane z pracÂ± towarzyszy nam kaÂ¿dego dnia, bez wzglÃªdu na rodzaj wykonywanej pracy czy
zajmowane stanowisko. Stres jest naturalnÂ± reakcjÂ± na codzienne wyzwania i Â¿yciowe zmiany, nie tylko
negatywne, ale rÃ³wnieÂ¿ pozytywne. StresujÂ±ce moÂ¿e byÃ¦ wszystko: przelot samolotem, egzamin na prawo jazdy,
pierwszy dzieÃ± w pracy czy jej utrata. To wÂ³aÂ¶nie stres jest uznawany za jedno z gÂ³Ã³wnych zagroÂ¿eÃ±
zwiÂ±zanych z miejscem pracy. Wyniki badania wskazujÂ± na to, Â¿e 85% aktywnych zawodowo PolakÃ³w odczuwa
stres zwiÂ±zany ze swojÂ± pracÂ±Â 
 
 Praca speÂ³nione marzenia
 
 Â Rywalizacja, poÂ¶piech, wysokie wymagania, szybkie tempo pracy. Wszystko to sprawia, Â¿e pewna grupa ludzi z
kaÂ¿dym dniem coraz bardziej oddala siÃª od swoich marzeÃ±. WzniosÂ³e idee, mÂ³odzieÃ±cze marzenia ustÃªpujÂ±
miejsca myÂ¶leniu o wysokich zarobkach i posiadaniu sÂ³uÂ¿bowego samochodu. Dla blisko dwÃ³ch trzecich
ankietowanych praca to przede wszystkim Â¼rÃ³dÂ³o dochodu, dla 17% to obowiÂ±zek zarazem koniecznoÂ¶Ã¦. SÂ±
rÃ³wnieÂ¿ i tacy, ktÃ³rzy sÂ± wierni wÂ³asnym ideaÂ³om. I wÂ³aÂ¶nie dla tych 11% PolakÃ³w wykonywana praca
zawodowa to speÂ³nienie marzeÃ±. Natomiast dla co piÂ±tego pracujÂ±cego mieszkaÃ±ca stolicy praca zawodowa to
gÂ³ownie moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ nawiÂ±zania kontaktÃ³w osobistych.Â 
 
 Kto i czym siÃª stresuje w pracy?
 
 Pojawienie siÃª stresu moÂ¿e mieÃ¦ przyczyny w sposobie postrzegania Â¶wiata, czyli byÃ¦ uzaleÂ¿nione od
czynnikÃ³w osobowoÂ¶ciowych. Najgorzej radzÂ± sobie ze stresem osoby zamkniÃªte w sobie, pesymiÂ¶ci, a takÂ¿e
osoby, ktÃ³re kaÂ¿dÂ± poraÂ¿kÃª przeÂ¿ywajÂ± jak osobisty dramat. OptymiÂ¶ci do tego samego problemu podejdÂ±
jak do kolejnego wyzwania.
 
 Â Polacy sÂ± umiarkowanie zadowoleni ze swojej pracy. Lepiej oceniajÂ± jÂ± osoby dobrze wyedukowane,
reprezentanci wyÂ¿szych klas spoÂ³ecznych i menedÂ¿erowie. NajwiÃªcej zastrzeÂ¿eÃ± majÂ± osoby sÂ³abiej
wyksztaÂ³cone, z niskim poziomem dochodÃ³w.
 
 Â 55% ankietowanych skarÂ¿y siÃª na przemÃªczenie spowodowane nadmiarem obowiÂ±zkÃ³w. Wielu pracownikÃ³w
cierpi rÃ³wnieÂ¿ z powodu niekomfortowych warunkÃ³w pracy uciÂ±Â¿liwego haÂ³asu czy teÂ¿ zbyt wysokich lub zbyt
niskich temperatur (43%). U 25% respondentÃ³w stres jest wywoÂ³any koniecznoÂ¶ciÂ± zostawania w pracy po
godzinach.Â 
 
 Opinie PolakÃ³w o pracy:
 
 Pozytywne ponad 80% respondentÃ³w deklaruje, Â¿e ma jasno okreÂ¶lone obowiÂ±zki i dobrze sobie radzi z
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trudnoÂ¶ciami w pracy; 56% PolakÃ³w czuje siÃª docenianych w pracy, a niewiele wiÃªcej, bo 59% robi to, co lubi. 55%
przyznaje, Â¿e w czasie wolnym nie myÂ¶li o pracy.
 
 Negatywne 49% badanych PolakÃ³w traktuje pracÃª po godzinach i w weekendy jako naturalny stan; 41% deklaruje,
Â¿e zÂ³y dzieÃ± ma swoje odzwierciedlenie w ich Â¿yciu prywatnym, a 29% ankietowanych przyznaje, Â¿e znajomi
zarzucajÂ± im brak czasu na spotkania towarzyskie. JednoczeÂ¶nie 15% badanych przyznaÂ³o, Â¿e obawia siÃª
powiÃªkszyÃ¦ rodzinÃª ze wzglÃªdu na pracÃª.
 
 Geografia stresu  Â   Â  NajczÃªÂ¶ciej z powodu stresu w pracy cierpiÂ± mieszkaÃ±cy centralnej i zachodniej czÃªÂ¶ci
Polski. Natomiast najmniej stresujÂ±cÂ± pracÃª majÂ± mieszkaÃ±cy na wschodzie i poÂ³udniu Polski. NajwyÂ¿szy
procent zestresowanych pracÂ± PolakÃ³w mieszka w Warszawie. Stolica skupia aÂ¿ 94% zestresowanych
pracownikÃ³w!Â Â 
 
 Â Jak ze stresem w pracy radzÂ± sobie warszawiacy?
 
 Â AÂ¿ 94% aktywnych zawodowo warszawiakÃ³w odczuwa stres w pracy. NajczÃªÂ¶ciej narzekajÂ± na
przemÃªczenie, przeciÂ±Â¿enie pracÂ± (50%), zbyt wysokie wymagania pracodawcy (30%), a na pracÃª po godzinach
28% ankietowanych.
 
 Â Warszawiacy sÂ± przede wszystkim zmÃªczeni pracÂ± tak odpowiedziaÂ³o 74% ankietowanych. PozostaÂ³e
dolegliwoÂ¶ci zwiÂ±zane z pracÂ± to bÃ³le gÂ³owy (50%) i bÃ³le plecÃ³w (29%), a 25% respondentÃ³w ma kÂ³opoty z
zasypianiem.
 
 22% mieszkaÃ±cÃ³w Warszawy w celu odstresowania zajmuje siÃª tym, co sprawia im przyjemnoÂ¶Ã¦, albo czymÂ¶,
co odwrÃ³ci ich uwagÃª od stresujÂ±cej sytuacji, a 18% sÂ³ucha wyciszajÂ±cej muzyki lub siÃªga po papierosy (16%).
 
 Â Marzenia dotyczÂ± przede wszystkim wynagrodzenia (33%), 9% marzy o skrÃ³ceniu czasu pracy, ale 14% nic by nie
zmieniÂ³o. ChoÃ¦ 79% pracujÂ±cych warszawiakÃ³w ma jasno okreÂ¶lone obowiÂ±zki, a 61% czuje siÃª docenianych
w pracy, to jednak 33% ankietowanych obawia siÃª utraty zatrudnienia, a 48% respondentÃ³w pracÃª po godzinach i w
weekendy postrzega jako naturalne zjawisko.
 
 Â 60% mieszkaÃ±cÃ³w Warszawy twierdzi, Â¿e zÂ³y dzieÃ± w pracy odbija siÃª negatywnie na domownikach,
natomiast przyjaciele 32% ankietowanych zarzucajÂ± im brak czasu.
 
 Â Objawy stresu
 
 Â Jak dowodzÂ± wyniki badania Stres w pracy Raport Melisany Klosterfrau, najczÃªstszymi dolegliwoÂ¶ciami
zwiÂ±zanymi z wykonywanÂ± pracÂ± sÂ±: zmÃªczenie (69%), bÃ³le plecÃ³w 42% (najbardziej charakterystyczna
dolegliwoÂ¶Ã¦ dla osÃ³b po 50. roku Â¿ycia) i bÃ³le gÂ³owy 40% (wskazywane gÂ³Ã³wnie przez kobiety, osoby w wieku
2539 lat, pracujÂ±ce w biurach i na kierowniczych stanowiskach). KÂ³opoty z zasypianiem ma 22% polskiego
spoÂ³eczeÃ±stwa, a bÃ³le Â¿oÂ³Â±dka aÂ¿ 17%. KÂ³opoty z sercem deklaruje 8% PolakÃ³w, gÂ³Ã³wnie osoby
starsze (po 50. rÂ¿.) i pracujÂ±ce jednoczeÂ¶nie w kilku miejscach.
 
 Â Nie-bezsilni wobec stresu?
 
 Â Jak pokazujÂ± wyniki badania, Polacy nie sÂ± bezradni wobec stresu. SzukajÂ± odprÃªÂ¿enia w rÃ³Â¿ny sposÃ³b.
Wiele osÃ³b korzysta ze spacerÃ³w na Â¶wieÂ¿ym powietrzu (26%) lub teÂ¿ siÃªga po papierosa (23%). Dla 17%
ankietowanych rozwiÂ±zaniem jest odwrÃ³cenie uwagi od sytuacji, ktÃ³ra spowodowaÂ³a stres i zajÃªcie siÃª czymÂ¶
innym. MÃªÂ¿czyÂ¼ni rozÂ³adowujÂ± napiÃªcie, uprawiajÂ±c sport, a niekiedy pijÂ±c alkohol. Kobiety najczÃªÂ¶ciej
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zwracajÂ± siÃª po radÃª i pomoc do rodziny oraz przyjaciÃ³Â³, pijÂ± zioÂ³a lub stosujÂ± leki uspokajajÂ±ce.
 
 Â Idealna praca
 
 Â Jak mÃ³wi psycholog Ewa WoydyÂ³Â³o: Praca sprawia satysfakcjÃª, jeÂ¿eli jest doceniana. Nie ma lepszego
sposobu docenienia jak odpowiednie wynagrodzenie i dbaÂ³oÂ¶Ã¦ o dobre warunki oraz czas pracy. WÂ³aÂ¶nie te
wskaÂ¼niki uwaÂ¿amy za najwaÂ¿niejsze. Ich lekcewaÂ¿enie moÂ¿e powodowaÃ¦ zÂ³e skutki, na przykÂ³ad
wypalenie zawodowe, czÃªste zmiany pracy, rozmaite dolegliwoÂ¶ci psychosomatyczne oraz podÂ¶wiadome
lekcewaÂ¿enie pracy, co oczywiÂ¶cie musi wpÂ³ywaÃ¦ na obniÂ¿enie efektywnoÂ¶ci.
 
 Â Polacy wziÃªli udziaÂ³ w sondzie: Gdybym mÃ³gÂ³/mogÂ³a zmieniÃ¦ jeden element w pracy, byÂ³oby to.... Wyniki
sondy ilustruje wykres: Â  Â  Â  Â  dane w %
 
 Badanie przeprowadzono w czerwcu 2007 przez Pentor Research International, Omnibus (CAPI), N = 475, Polacy w
wieku 18 lat lub wiÃªcej, aktywni zawodowo Â  Â  Przedruk za zgodÂ±: http://www.pentor.pl/11280.xml
 
 Â© 4 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
 PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu.

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=21&title=Kto-i-czym-stresuje-sie-w-pracy

Page 3/3

MemHT Portal

http://www.pentor.pl/11280.xml
http://www.pentor.pl/11280.xml
http://www.memht.com

