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Skype, Messenger, czy WhatsApp - już prawie 70 proc.
pracujących korzysta z komunikatorów
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Co ciekawe, 27 proc. z nich nie ma pojęcia, dlaczego woli ten sposób komunikacji od
tradycyjnej rozmowy, czy telefonu.

Czy e-rozmowy na dobre zastąpią rozmowy w polskich biurach? Z sondażu
przeprowadzonego przez firmę HR Global Group wynika, że jest to niestety możliwe, choć
istnieje jeszcze cień nadziei, że tak się jednak nie stanie. 

1
Będzie zakaz strajku
dla nauczycieli?
Petycja już w...

2
Czy pracodawcy będą
mierzyć dokładniej
czas pracy...

3
W trzy lata obniżyli
średnią wieku
kluczowej...

4
Niższy wiek
emerytalny skusił 100
tys. osób. To...

Skype, Messenger, czy WhatsApp zdominowały kontakt służbowy na odległość. Już 68 proc. Polaków częściej
„rozmawia” ze swoimi współpracownikami w pracy… przez aplikacje i komunikatory.
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Z których aplikacji i komunikatorów najchętniej korzystamy w pracy, żeby pokonwersować ze współpracownikami? (fot. pixabay.com)
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Zdecydowana większość z nas częściej „rozmawia” przez aplikacje, komunikatory, niż
twarzą w twarz. Wynika to m.in. z faktu, że nie mamy ani czasu, ani sposobności
spotykać się ze wszystkimi, z którymi musimy.

Wobec tego braku czasu dostęp do „sieci”, smar�ona i różnego rodzaju aplikacji
pozwala na konwersacje nawet z kilkoma osobami jednocześnie. W pracy jednak nie
brakuje okazji do przeprowadzania tradycyjnych rozmów „twarzą w twarz”, a mimo to
okazuje się, że i w takiej sytuacji preferujemy model elektroniczny.

W sondażu firmy HR Global Group jedynie 32 proc. ankietowanych uznało, że woli
tradycyjną rozmowę.

Czytaj też: Facebook uspokoił Komisję Europejską. Są nowe zapisy o danych
zbieranych przez serwis

Z których aplikacji i komunikatorów najchętniej korzystamy w pracy, żeby
pokonwersować ze współpracownikami? Przede wszystkim z Messengera od
Facebooka, którego używa aż 72 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła
się aplikacja WhatsApp z 41 proc., a podium zamyka Skype (24 proc.). Z kolei co
dziesiąty ankietowany wykorzystuje do tego celu aplikację Instagram. Z tradycyjnego
SMS’a korzysta natomiast 9 proc. pytanych.

Szybkość ponad wszystko
Szybkość i wygodna - to najczęściej wskazywany powód, dla którego pracujący
Polacy preferują e-rozmowę od rozmowy (66 proc.). Nieco mniej odpowiedziało, że
ze względu na możliwość robienia jednocześnie innych rzeczy (63 proc.). Dla 49 proc.
kluczowe jest to, że może rozmawiać w jednym czasie z kilkoma współpracownikami.
Co ciekawe, aż 27 proc. nie potrafi jednak ocenić, dlaczego preferuje e-rozmowę od
tradycyjnej rozmowy. Z kolei 14 proc. uznało, że jest to wypadkowa zakazu
rozmawiania w pracy.

Nieco sprzeczne ze sobą są wyniki na pytania dotyczące odbierania e-rozmów. 52
proc. ankietowanych na pytanie: „czy przeszkadza Ci, że coraz więcej biurowych
rozmów toczy się przez aplikacje i komunikatory?”, odpowiedziało - nie. Jednocześnie
jednak 57 proc. ankietowanych stwierdziło, że tęskni za tradycyjnymi rozmowami ze
współpracownikami.

- Wszystko jest wypadkową rozwoju technologii - komentuje wyniki sondażu Dariusz
Michalski, prezes HR Global Group. Podkreśla, że kilka lat temu, kiedy funkcjonowały
tylko - tradycyjne w tym gronie - SMS-y, i tak komunikowaliśmy się w biurze „face-to-
face”. - SMS-y były po prostu płatne - przypomina Michalski. - W momencie, w
którym dostaliśmy do ręki darmowe aplikacje i komunikatory, wszystko się zmieniło.
Nie przeszkadzają nam e-rozmowy, bo po prostu do tego przywykliśmy, taki sposób
komunikacji stał się naturalny i nikogo to nie dziwi. Jednak, gdy się nad tym głębiej
zastanowimy, czujemy brak takiej rzeczywistej rozmowy z kolegą czy koleżanką z
pracy. Być może jest to swojego rodzaju światełko w tunelu, że kiedyś jeszcze
wrócimy do bardziej tradycyjnej formy komunikacji z współpracownikami.

Czytaj też: Internet rzeczy i sztuczna inteligencja zrewolucjonizują niemal każdą
dziedzinę życia

Dokładne wyniki
Wyniki sondażu na grupie 300 pracujących w biurach Polaków:

Częściej rozmawiam z kolegami/koleżankami w pracy:

- przez aplikacje, komunikatory - 68 proc.  

- tradycyjnie, twarzą w twarz - 32 proc.
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Których aplikacji/komunikatorów używasz do rozmawiania z kolegami/koleżankami w
pracy? (możliwość wielokrotnego wyboru)

- Messenger -72 proc.  

- WhatsApp - 41 proc.  

- Skype - 24 proc.  

- Instagram - 10 proc.  

- tradycyjny SMS - 9 proc.  

- inne - 6 proc.  

- Telegram - 3 proc.

Dlaczego preferujesz w pracy e-rozmowę od tradycyjnej rozmowy? (możliwość
wielokrotnego wyboru)

- ponieważ tak jest szybciej i wygodniej - 66 proc.  

- ponieważ mogę jednocześnie robić inne rzeczy - 63 proc.  

- ponieważ mogę prowadzić kilka rozmów jednocześnie - 49 proc.  

- w sumie nie mam zielonego pojęcia - 27 proc.  

- ponieważ w mojej pracy rozmowy są niemile widziane przez pracodawcę - 14 proc.

Czy przeszkadza Ci, że coraz więcej biurowych rozmów toczy się przez aplikacje i
komunikatory?

- nie - 52 proc.  

- tak - 42 proc.  

- nie ma to dla mnie znaczenia - 6 proc.

Tęsknisz za tradycyjnymi rozmowami ze współpracownikami?

- tak - 57 proc.  

- nie - 43 proc.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Dariusz Michalski   HR Global Group   Messenger   Slack   WhatsApp  
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