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Projektowanie przestrzeni biurowej 
w aspekcie adaptacji zawodowej

Streszczenie

Efektywne funkcjonowanie cz³owieka w obszarze zawodowym zale¿ne jest od wielu elemen-
tów. Niniejsza publikacja identyfikuje niektóre z nich, a w szczególnoœci adaptacjê zawodow¹ jed-
nostki i rolê jak¹ odgrywa w tym procesie œrodowisko przestrzenne pracy. Artyku³ przedstawia 
równie¿ wyniki badañ w³asnych, których celem by³o ukazanie, czy projektowanie przestrzeni 
biurowej ma znaczenie w procesie adaptacji zawodowej - koncentruj¹c siê na podziale na dwa ro-
dzaje przestrzeni biurowej: biura z otwart¹ przestrzeni¹ oraz biura tradycyjne. Analiza badañ 
pozwoli³a na wyci¹gniêcie wniosku, ¿e projektowanie przestrzeni biurowej ma znaczenie w pro-
cesie adaptacji zawodowej. Wykazano, ¿e istnieje zwi¹zek pomiêdzy mo¿liwoœci¹ kszta³towania 
w³asnej przestrzeni biurowej a adaptacj¹ do pracy. Dostrze¿ono równie¿, ¿e rodzaj przestrzeni 
biurowej nie ma bezpoœredniego wp³ywu na proces adaptacji. Jest to natomiast wp³yw poœredni, 
poniewa¿ istnieje zale¿noœæ pomiêdzy zapotrzebowaniem na stymulacjê, ekstrawersj¹/intrower-
sj¹ a procesem adaptacji zawodowej poprzez rodzaj przestrzeni biurowej. Rodzaj przestrzeni 
biurowej ma równie¿ wp³yw na personalizacjê przestrzeni pracy.

S³owa kluczowe: projektowanie przestrzeni pracy, rodzaje przestrzeni biurowej - biura tradycyjne i typu 
open-space, adaptacja zawodowa.

Abstract

Effective functioning in the professional area depends on a number of  elements. This 
publication identifies some of  them, in particular professional adaptation and the role which is 
played by the special environment of  work in this process. The article includes also results of  the 
author’s own research, the purpose of  which was to demonstrate whether designing the office 
space is important in the process of  professional adaptation – focusing on the division into two 
types of  the office space: open space offices and traditional offices. The survey analysis made it 
possible to conclude that designing the office space is significant in the process of  professional 
adaptation. It was indicated that there is a connection between the possibility of  forming one’s 
own office space and adaptation to work. It was also noticed that the type of  office space does 
not have a direct impact on the process of  adaptation. However, this is an indirect impact - there 
is dependence between sensation seeking, extraversion/introversion and the process of  pro-
fessional adaptation by the agency of  the type of  office space. The type of  office space also 
influences personalization of  work space.

Keywords: designing the office space, types of  the office space – traditional and open-space offices, professio-
nal adaptation.
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1.  Identyfikacja zagadnienia

Niezale¿nie od tego, jaki przyjmiemy pogl¹d na temat sensu pracy, zawsze jest ona 
traktowana jako jedna z najwa¿niejszych form aktywnoœci ¿yciowych cz³owieka. Zagad-
nienie to koncentruje zainteresowania ogromnej liczby badaczy. Interesuje ich dojœcie 
do tego, co sprawia, ¿e praca ludzka staje siê bardziej efektywna, bardziej satysfakcjonu-
j¹ca a przy tym mniej obci¹¿aj¹ca. W tym aspekcie istotny jest proces adaptacji zawodo-
wej. „Adaptacja” bywa równie¿ okreœlana jako przystosowanie siê, dostosowanie, dopa-
sowanie do nowych warunków. Jest to termin wieloznaczny i ró¿nie ujmowany.  W. Wiœ-
niewski [1] przystosowanie definiuje jako „takie zmiany i modyfikacje postaw i zacho-
wañ w kierunku obowi¹zuj¹cych w nowym œrodowisku wzorców i norm, które unie-
mo¿liwia³yby jednostce skuteczne rozwi¹zywanie sytuacji konfliktowych i powodzenie 
w pe³nieniu nowych ról spo³ecznych”. Natomiast A. Bañka [2] podaje, ¿e „przystoso-
wanie oznacza stan równowagi, odpowiedzialnoœci lub korespondencji miêdzy cechami 
jednostki i cechami jej œrodowiska”. Zatem adaptacja zawodowa ma miejsce wtedy, gdy 
w przypadku jednostki- dochodzi do zwiêkszenia umiejêtnoœci z obszaru zawodowego 
jednostki, œwiadomego nabywania odpowiednich kwalifikacji. Zaœ w przypadku œrodo-
wiska - gdy dochodzi do optymalizacji wymagañ stawianych cz³owiekowi przez przy-
dzielanie mu odpowiednich zadañ, redukowanie niekorzystnych warunków pracy itp. 
Adaptacja do pracy jest to z³o¿ony i wieloaspektowy proces. Jego wieloaspektowoœæ po-
lega na ³¹czeniu w sobie adaptacji intelektualnej, spo³ecznej i fizjologicznej [3] [4]. 
Adaptacja intelektualna/umys³owa prowadzi do reorganizacji wiedzy pracownika, po-
niewa¿ polega na opanowaniu zadañ na danym stanowisku pracy. Prowadzi ona do 
zmian w kwalifikacjach pracowników - gdzie umiejêtnoœci praktyczne dostosowywane 
s¹ do wymagañ zawodowych. Zaœ adaptacja spo³eczna obejmuje kszta³towanie siê sto-
sunków ze wspó³pracownikami, wchodzenie do ró¿nego rodzaju zespo³ów i aktywno-
œci w nich. Natomiast adaptacja fizjologiczna dotyczy dostosowywania siê do fizycznych 
warunków pracy, tj. warunków akustycznych (cisza/ha³as), termicznych (niska/wysoka 
temperatura), optycznych (zbyt jaskrawe/zbyt s³abo oœwietlone) czy te¿ warunków 
przestrzennych (np. otwarty/zamkniêty rodzaj przestrzeni).

Celem adaptacji zawodowej jest integracja pracownika z organizacj¹ w taki sposób, 
aby ³¹czy³ on swoje plany zawodowe z planami i rozwojem organizacji. Adaptacja nowo 
zatrudnionych pracowników do zadañ i œrodowiska pracy ma istotny wp³yw na efektyw-
noœæ i wyniki pracy [4]. Odpowiednia procedura adaptacyjna skraca czas i iloœæ pope³-
nianych b³êdów przez pracownika. St¹d te¿ warto zainwestowaæ w dobrze przygoto-
wany proces adaptacji (wprowadzenia do pracy), aby wczeœniej korzystaæ w pe³ni z za-
sobów i mo¿liwoœci pracownika. W procesie adaptacji niezwykle istotne jest to, aby pra-
cownik pozna³ dobrze swoje obowi¹zki oraz wszelkie tajniki zwi¹zane z prac¹ na danym 
stanowisku w konkretnej firmie. Temu w³aœnie s³u¿y plan adaptacyjny. Powinien byæ on 
sporz¹dzany dla konkretnego pracownika. Po zrealizowaniu danego planu pracownik 
pozna firmê, swoje obowi¹zki, kulturê organizacyjn¹, klientów, techniki sprzeda¿y itp. 
Adaptacja koñczy siê sukcesem, jeœli pracownik jest zadowolony z wykonywanej dzia³al-
noœci zawodowej i czuje siê dobrze w miejscu pracy.
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Ze wzglêdu na to, i¿ praca ludzka wykonywana jest zawsze w jakimœ otoczeniu, na 
pewnym terytorium, warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na problematykê œrodowiska pra-
cy. Pomimo tego, i¿ ju¿ od pewnego czasu zagadnienia dotycz¹ce materialnych warun-
ków pracy uwzglêdniane s¹ w analizie adaptacji zawodowej, to jednak nadal nie przyk³a-
da siê do nich dostatecznej wagi. St¹d te¿ nale¿y przyjrzeæ siê bli¿ej projektowaniu prze-
strzeni pracy. Pojêcie to rozumiane jest jako kreowanie miejsc pracy oraz ogó³ dzia³añ 
zwi¹zanych z ich zagospodarowaniem [5]. Bell i wspó³pracownicy [6] przyjmuj¹, ¿e 
„projektowanie to ewolucyjny proces rozwi¹zywania problemów, który polega miêdzy 
innymi na dokonywaniu wyborów spoœród wielu mo¿liwoœci.” Projekt musi spe³niaæ 
wiele kryteriów, st¹d te¿ pewne rozwi¹zania po kolei s¹ wykluczane. W pierwszej fazie 
powstawania biura, architekt dokonuje wyboru, nastêpnie proces ten przechodzi w rêce 
pracownika, który ju¿ sam decyduje, co powinno siê znajdowaæ i na jakim miejscu, aby 
u³atwi³o mu to pracê. Jest to doœæ z³o¿ony proces, poniewa¿ nie mo¿na pomin¹æ kwestii 
ekonomicznych, artystycznych czy kulturowych. 

Problematyka artyku³u koncentruje siê na kwestiach zwi¹zanych z przestrzeni¹ pra-
cy, a w szczególnoœci - z przestrzeni¹ biurow¹. Projektowanie przestrzeni biurowej to 
pojêcie, które wi¹¿e siê zarówno z dzia³aniem architektów projektuj¹cych budynki i po-
mieszczenia biurowe, jak i z dzia³aniem indywidualnych pracowników zmieniaj¹cych 
swoje w³asne stanowisko pracy, tworz¹cych now¹ rzeczywistoœæ odpowiadaj¹c¹ im sa-
mym. St¹d te¿ w niniejszym artykule mówi¹c o projektowaniu przestrzeni biurowej 
uwzglêdniane s¹ jego dwa elementy: praca architekta, w tym zaprojektowanie danego 
rodzaju przestrzeni biurowej, oraz dzia³ania pracownika w bezpoœrednim u¿ytkowaniu 
miejsca pracy, kszta³towanie stanowiska pracy przez osobê je zajmuj¹c¹.

Wœród dzia³añ architektów mo¿na wyró¿niæ projektowanie ró¿nych rodzajów prze-
strzeni biurowej. Jednym z nich jest biuro tradycyjne, czyli biuro o planie zamkniêtym. 
S¹ to pomieszczenia wymagaj¹ce œcian noœnych budynków, dlatego te¿ sk³adaj¹ siê              
z niezale¿nych ma³ych pokoi rozmieszczonych najczêœciej wokó³ korytarza. Natomiast 
drugim rodzajem przestrzeni biurowej jest biuro z otwart¹ przestrzeni¹, biuro typu - 
open-space. Ten rodzaj przestrzeni charakteryzuje siê brakiem sta³ych œcian oraz nie-
regularnym rozlokowaniem mebli i narzêdzi pracy. 

Natomiast do czynnoœci bezpoœrednich u¿ytkowników biur (okreœlanych w artykule 
jako kszta³towanie przestrzeni biurowej) zaliczyæ mo¿na m.in. zamykanie/otwieranie 
przestrzeni, zaznaczanie swojego terytorium, personalizacjê przestrzeni itp. Zaznacza-
nie swojego terytorium, czyli rozgraniczenie przestrzeni na „moje” i na „nie moje” wi¹-
¿e siê z kilkoma potrzebami cz³owieka: potrzeb¹ intymnoœci, potrzeb¹ prywatnoœci, 
koncentracji i skupienia oraz potrzeb¹ bezpieczeñstwa [7]. Zaspokajaj¹c potrzebê in-
tymnoœci mamy mo¿liwoœæ wytworzenia takiego klimatu w przestrzeni, który jest w³aœ-
ciwy tylko dla nas samych. Oznacza to, ¿e pracuj¹c w ogromnym biurowcu poœród wielu 
ludzi mamy potrzebê nadania naszemu stanowisku pracy cech osobistych. Potrzeba pry-
watnoœci zaœ nawi¹zuje do rozró¿nienia na w³asnoœæ prywatn¹ i w³asnoœæ spo³eczn¹/ 
publiczn¹. Mówi¹c o prywatnoœci w naszym miejscu pracy chodzi o prywatnoœæ, która 
daje poczucie odrêbnoœci. Z tego wzglêdu czêsto wa¿niejsze ni¿ w³aœciwoœci ergono-
miczne czy odpowiedni wystrój staje siê zaznaczenie swojego terytorium, w³asnej pry-
watnoœci w miejscu pracy. Terytorialnoœæ wa¿na jest równie¿ ze wzglêdu na potrzebê 



bezpieczeñstwa. Jest ona zaspokojona wówczas, gdy w obrêbie konkretnej przestrzeni 
mo¿emy byœ „sob¹ u siebie”, ze swoimi myœlami, problemami i radoœciami. Z pojêciem 
„terytorium” œciœle powi¹zana jest personalizacja przestrzeni. Polega ona na nadawaniu 
przestrzeni cech osobistych, czyli cech œwiadcz¹cych o obecnoœci konkretnej osoby, 
oraz na dbaniu o miejsce w szczególny sposób, podkreœlaj¹c tym samym „to miejsce jest 
moje”. W miejscu pracy ludzie personalizuj¹c przestrzeñ wprowadzaj¹ ró¿ne przedmio-
ty, które s¹ dla nich wa¿ne, np. zdjêcia osób bliskich, kwiaty; dbaj¹ o czystoœæ swojego 
biurka, a tak¿e uto¿samiaj¹ siê z nim.

2.  Cel badañ

Celem przeprowadzonych badañ by³o ukazanie, czy projektowanie przestrzeni biu-
rowej jest istotne ze wzglêdu na proces adaptacji do pracy, oraz to, czy osoby pracuj¹ce  
w biurach z otwart¹ przestrzeni¹ s¹ bardziej sk³onne do kszta³towania w³asnej prze-
strzeni biurowej ni¿ osoby pracuj¹ce w biurach tradycyjnych, a tak¿e czy efektywnoœæ 
adaptacji zawodowej u osób pracuj¹cych w obu rodzajach przestrzeni biurowej jest za-

1)le¿na od czynników osobowoœciowych .

3.  Osoby badane

Ze wzglêdu na badany proces adaptacji zawodowej wymagane by³o, aby badani na-
le¿eli do jednej organizacji, która posiada spójny klimat i kulturê organizacyjn¹. St¹d te¿ 
osoby badane pochodz¹ z jednej firmy, która ma jednakowe standardy zachowañ wspó³-
pracowników wobec siebie i wzglêdem otoczenia. Badaniami objêto 48 osób, pracuj¹-
cych w czo³owej na œwiecie firmie z bran¿y IT, która posiada swoje oddzia³y w Warsza-
wie, Wroc³awiu i Katowicach. Osoby badane by³y przedstawicielami dwóch dzia³ów: 
dzia³u handlowego i dzia³u serwisowego.

Badanych podzielono na dwie grupy ze wzglêdu na rodzaj przestrzeni w jakiej pra-
cuj¹ (przestrzeñ zamkniêta, tradycyjna lub przestrzeñ otwarta, open-space). Oddzia³          
w Katowicach to biuro tradycyjne (rys. 1.). Odzia³ w Warszawie (rys. 2.) i Wroc³awiu to 
biura typu open-space. W biurach otwartych przebadano 23 osoby (z Warszawy – 15,            
z Wroc³awia – 8), natomiast w biurze tradycyjnym (w Katowicach) przebadano 25 osób.

Œrednia wieku w obu grupach jest podobna (biuro typu open-space – 31 lat, biuro 
tradycyjne – 34 lata). Nie ma te¿ du¿ych ró¿niæ w obu grupach pod wzglêdem œredniej 
sta¿u pracy (biuro typu open-space – 6 lat, biuro tradycyjne – 9 lata). Wœród przebada-
nych osób by³o 28 mê¿czyzn i 20 kobiet. W biurze o otwartej przestrzeni by³o 12 kobiet  
i 11 mê¿czyzn. Natomiast w biurze o zamkniêtej przestrzeni by³o 8 kobiet i 17 mê¿-
czyzn. 
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1) Badania zosta³y przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej zob. I. Surma: Projektowanie przestrzeni pracy jako czyn-
nik zwiêkszaj¹cy efektywnoœæ adaptacji zawodowej, Katowice 2005.
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4.  Struktura prowadzonych badañ

Przeprowadzone badania mia³y charakter ankietowy. Ka¿da z osób badanych nieza-
le¿nie od miejsca pracy (Warszawa, Wroc³aw, Katowice) otrzyma³a arkusz ankiet do wy-
pe³nienia. W badaniu zastosowano cztery kwestionariusze badaj¹ce poszczególne zmien-
ne. Za zmienn¹ zale¿n¹ przyjêto adaptacjê zawodow¹. Natomiast do obszaru zmien-
nych niezale¿nych zaliczono projektowanie przestrzeni pracy wskaŸnikowane przez: ro-
dzaj przestrzeni biurowej oraz kszta³towanie w³asnej przestrzeni biurowej (a w tym 
chêæ, mo¿liwoœæ oraz sposoby kszta³towania przestrzeni biurowej, tj. personalizacja 
w³asnego miejsca pracy). Dodatkowe zmienne niezale¿ne wyró¿nione w badaniach to: 
ekstrawersja/introwersja oraz zapotrzebowanie na stymulacjê, które oczekiwano, ¿e 
maj¹ wp³yw na proces adaptacji zawodowej poprzez zwi¹zek ze wskaŸnikami projek-
towania przestrzeni pracy. Rysunek nr 1. przedstawia model zale¿noœci miêdzy zmien-
nymi wykorzystany w badaniach.

Projektowanie przestrzeni pracy w aspekcie adaptacji zawodowej

Rys. 1. Biuro o zamkniêtej przestrzeni (Katowice) Rys. 2. Biuro o otwartej przestrzeni (Warszawa)

Rys. 3. Model zale¿noœci miêdzy zmiennymi
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5. Narzêdzia badawcze

W badaniach wykorzystano nastêpuj¹ce kwestionariusze: Kwestionariusz „Moja 
Praca 2”, kwestionariusz dotycz¹cy kszta³towania przestrzeni biurowej, Kwestionariusz 
EPQ-R (48) oraz Skalê Poszukiwania Wra¿eñ (SSS-V) M. Zuckermana. 

Kwestionariusz „Moja Praca 2” autorstwa D. M¹drego zosta³ stworzony na podsta-
wie Kwestionariusza Kontraktu Psychologicznego J. Polaka oraz Kwestionariusza Do 
Diagnozy Klimatu Organizacyjnego B. Ko¿usznik. Kwestionariusz ten s³u¿y do bada-
nia skutecznoœci procesu adaptacji do pracy w czterech wymiarach. Pierwszy wymiar to - 
Wyznaczniki Wewnêtrzne- wymiar ten wskazuje na adaptacjê do pracy poprzez zadowole-
nie i satysfakcjê z wykonywanej pracy oraz identyfikacje z organizacj¹. Drugi wymiar to - 
Kultura i Klimat - obejmuje on adaptacjê zawodow¹ poprzez zachowania œwiadcz¹ce           

2)o akceptacji i dostosowaniu siê do klimatu i kultury organizacyjnej.  Trzecim wymiarem 
jest - Wiedza - wymiar ten pozwala na wnioskowanie o adaptacji zawodowej na podsta-
wie tego, czy osoba badana naby³a wystarczaj¹c¹ iloœæ wiedzy i umiejêtnoœci, aby odpo-
wiednio wywi¹zywaæ siê ze swoich obowi¹zków zawodowych. Natomiast czwarty wy-
miar to - Wspó³pracownicy - bada on proces adaptacji poprzez okreœlenie jakoœci i si³y rela-
cji ze wspó³pracownikami. Kwestionariusz „Moja Praca 2” zawiera 30 stwierdzeñ. Za-
daniem badanego jest okreœlenie, w jakim stopniu dane stwierdzenie odzwierciedla jego 
doœwiadczenie. W tym celu przyporz¹dkowuje on od „1” do „5” punktów, gdzie „1” oz-
nacza - „zdecydowanie nie”, natomiast „5” oznacza „zdecydowanie tak”. Wyniki wyso-
kie w danym wymiarze wskazuj¹ na efektywny przebieg procesu adaptacji w konkret-
nym obszarze dzia³alnoœci, natomiast wyniki niskie œwiadcz¹ o braku adaptacji zawodo-
wej. Rzetelnoœæ testu, mierzona wspó³czynnikiem a-Cronbacha, wynosi 0,856.

Kwestionariusz dotycz¹cy sposobu, chêci i mo¿liwoœci kszta³towania przestrzeni 
biurowej zosta³ opracowany przez autorkê badañ. Pytania dotycz¹ce mo¿liwoœci i chêci 
kszta³towania w³asnej przestrzeni biurowej zosta³y skonstruowane w formie zdañ 
twierdz¹cych i mia³y na celu zbadaæ przyzwolenie organizacji na wprowadzanie zmian           
w obrêbie swojego stanowiska pracy (mo¿liwoœæ) i ochotê wp³ywania na swoje fizyczne 
otoczenie pracy (chêæ). Zadaniem badanego by³o zaznaczenie na skali od 1 do 5, w jakim 
stopniu dane stwierdzenie odzwierciedla jego w³asne doœwiadczenia. Natomiast bada-
nym sposobem kszta³towania w³asnej przestrzeni biurowej by³a personalizacja w³asne-
go miejsca pracy. Jest ona rozumiana jako okreœlanie swojego terytorium, uto¿samianie 
siê z w³asn¹ przestrzeni¹ pracy poprzez nadawanie przestrzeni cech osobistych, np. po-
przez wprowadzanie ró¿nych przedmiotów, które s¹ dla jednostki wa¿ne, tj. zdjêcia 
osób bliskich, kwiaty itp. Do badania personalizacji wykorzystano otwarte pytania 

2) W prezentowanym opracowaniu kultura organizacyjna rozumiana jest jako ogólny wzór przekonañ, oczekiwañ i 
wartoœci charakterystyczny dla danej organizacji, zaœ klimat organizacyjny uznany jest jako powierzchniowy przejaw 
kultury, tzn. dostrzegalny z zewn¹trz sposób funkcjonowania organizacji (zob. D. P Schultz., S. E. Schultz Psychologia a 
wyzwania dzisiejszej pracy. Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 2002, str. 341).



73

Projektowanie przestrzeni pracy w aspekcie adaptacji zawodowej

3)ankietowe. Nastêpnie grupa sêdziów kompetentnych  oceni³a wyniki jakoœciowe, pla-
suj¹c je na skali od „1” do „5”, gdzie „1” oznacza brak personalizacji w³asnej przestrzeni 
biurowej, a „5” oznacza du¿¹ personalizacjê w³asnej przestrzeni pracy. 

W badaniu wykorzystano równie¿ polsk¹ adaptacjê Kwestionariusza EPQ-R (48) 
autorstwa S. B. Eyeneck, H.J. Eysenck, P. Barett. Kwestionariusz ten s³u¿y do pomiaru 
trzech superczynników i sk³ada siê z nastêpuj¹cych skal: Ekstrawersja (E), Neurotycz-
noœæ (N), Psychotycznoœæ (P) oraz skala k³amstwa (K). Ka¿da skala sk³ada siê z 12 py-
tañ, na które udzielana jest odpowiedŸ „tak” lub „nie”. Klucz do testu okreœla, która od-
powiedŸ jest diagnostyczna. W niniejszych badaniach pod uwagê brana by³a jedna ze 
skal – skala Ekstrawersja, dziêki której mo¿liwe by³o okreœlenie czy badany jest ekstra-
wertykiem, czy introwertykiem. WskaŸnik rzetelnoœci dla skali Ekstrawersji okreœlony 
wspó³czynnikiem a-Cronbacha wynosi 0, 83 [8]. Wynik wysoki w skali œwiadczy o ten-
dencji ekstrawertywnej, natomiast wynik niski - o tendencji introwertywnej. Ekstrawer-
tyk - to osoba towarzyska, lubi¹ca prowadziæ rozmowy z innymi ludŸmi. Jego zachowa-
niem kieruj¹ emocje, dzia³a on pod wp³ywem sytuacji, w której siê znajduje. Jest impul-
sywny, czêsto dzia³a bez zastanowienia, uwielbia zmiany w swoim ¿yciu. Introwertyk – 
to natomiast osoba, która jest powœci¹gliwa, ceni w³asne towarzystwo i spokój. Ma sta³e 
grono przyjació³, a podczas ich wyboru jest bardzo wymagaj¹cy. Introwertyk w dzia³a-
niu kieruje siê rozs¹dkiem, lubi uporz¹dkowany tryb ¿ycia [9]. 

Ostatnim wykorzystanym narzêdziem badawczym jest Skala Poszukiwania Wra¿eñ 
(SSS) – Sensation Seeking Scale. Jest to skala skonstruowana przez Marvina Zuckermana,         
a wywodzi siê z teorii poszukiwania wra¿eñ dotycz¹cej tzw. optimum stymulacji [10].  
Polska adaptacja skali SSS zosta³a dokonana przez T. Zaleœkiewicza [11]. Skala ta s³u¿y 
do badania zapotrzebowania na stymulacjê przez autora okreœlanego jako poszukiwanie 
doznañ/poszukiwanie wra¿eñ. Skala ta posiada nastêpuj¹ce podskale ujête w cytowa-
nych badaniach: Poszukiwanie mocnych doznañ i przygód (Thrill and Adventure-Seeking) - skrót 
TAS; skala ta wskazuje na zami³owanie do niezwyk³ych sportów posiadaj¹cych du¿y 
³adunek niebezpieczeñstwa; drug¹ skal¹ jest Poszukiwanie doœwiadczeñ (Experience Seeking 
Scale) - skrót ES; skala ta dotyczy zdobywania stymulacji przez nowe, coraz bardziej nie-
zwyk³e doœwiadczenia; kolejna skala to - Podatnoœæ na znudzenie (Boredom susceptibility) – 
skrót BS; jest to skala dotycz¹ca niechêci do monotonii we wszystkich aspektach ¿ycia 
oraz skala Zapotrzebowanie na stymulacjê intelektualn¹ – skrót I; to skala, która œwiadczy             
o potrzebie osoby badanej do intelektualnego pobudzenia [12]. W badaniu pominiêto 
pytania ze skali Dis- Rozhamowanie, która znajduje siê w oryginalnej wersji. Ujête        
w cytowanych badaniach podskale SSS obejmuj¹ 51 par przeciwstawnych stwierdzeñ. 
Badany zaznacza odpowiedŸ najlepiej okreœlaj¹c¹ jego upodobania lub odczucia. Klucz 
do testu okreœla, która odpowiedŸ jest diagnostyczna. Wy¿szy wynik w danej podskali 
œwiadczy o tendencji do takiego zachowania, jakie okreœla podskala.

3) W badaniach psychologicznych zgodnoœæ sêdziów kompetentnych (interjudge reliability) to jedna z metod badaw-
czych. Dotyczy ona poziomu zgodnoœci opinii osób, które niezale¿nie od siebie obserwuj¹ i koduj¹ zbiór danych.            
W sytuacji kiedy dwóch lub wiêcej niezale¿nych obserwatorów dochodzi do takich samych wniosków, eliminuje to 
subiektywizm ich opinii. 
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6.  Wyniki badañ

Celem przeprowadzonych badañ by³o wstêpne okreœlenie kierunku zale¿noœci po-
miêdzy procesem adaptacji zawodowej a projektowaniem przestrzeni pracy wskaŸniko-
wanym przez: rodzaj przestrzeni biurowej oraz kszta³towanie w³asnej przestrzeni biuro-
wej (chêæ, mo¿liwoœæ kszta³towania w³asnej przestrzeni biurowej oraz personalizacja 
w³asnego miejsca pracy).

W badaniach pytano o zale¿noœæ pomiêdzy rodzajem przestrzeni biurowej a pro-
cesem adaptacji zawodowej. Do okreœlenia tej zale¿noœci zastosowano Test „T” Studen-
ta dla prób niezale¿nych i nie stwierdzono ró¿nic w adaptacji zawodowej (na jakimkol-
wiek wymiarze tego procesu) u osób pracuj¹cych zarówno w przestrzeni zamkniêtej, jak 
i otwartej. Wykazano, i¿ ró¿nice nie s¹ istotne statystycznie zarówno w wymiarze Wspó³-
pracownicy (p=0,590); Kultura i klimat (p=0,558); Wiedza (p=0,257), jak równie¿ w wymia-
rze Wyznaczniki wewnêtrzne (p=0,963). Mo¿na wiêc s¹dziæ, tak jak przypuszczano, ¿e ro-
dzaj przestrzeni biurowej nie ma bezpoœredniego wp³ywu na proces adaptacji zawodo-
wej. Mo¿e to wynikaæ z tego, i¿ istniej¹ inne czynniki, które w bardziej istotny sposób 
wp³ywaj¹ na proces adaptacji, natomiast rodzaj przestrzeni biurowej mo¿e mieæ wp³yw 
jedynie poœredni.

St¹d te¿ konstruuj¹c badania za³o¿ono, ¿e istnieje zwi¹zek pomiêdzy ekstrawersj¹/ 
introwersj¹, zapotrzebowaniem na stymulacjê a procesem adaptacji zawodowej w zale¿-
noœci od zajmowanego rodzaju przestrzeni biurowej. Za³o¿enie dotycz¹ce zwi¹zku po-
miêdzy zapotrzebowaniem na stymulacjê a procesem adaptacji zawodowej w zale¿noœci 
od zajmowanego rodzaju przestrzeni biurowej zosta³o potwierdzone na jednej ze skal 
badaj¹cych zapotrzebowanie na stymulacjê, tj. w skali TAS, oraz na jednym wymiarze 
adaptacji zawodowej, tj. Wyznaczniki wewnêtrzne w grupie osób pracuj¹cych w przestrzeni 
otwartej. W pozosta³ych skalach badaj¹cych zapotrzebowanie na stymulacjê i w pozos-
ta³ych wymiarach adaptacji zawodowej niezale¿nie od rodzaju przestrzeni biurowej po-
wy¿sze za³o¿enie nie zosta³o potwierdzone. Istnieje doœæ du¿a korelacja (okreœlana 
wspó³czynnikiem korelacji Pearsona) pomiêdzy wynikami w skali TAS a wynikami             
w czynniku wyznaczniki wewnêtrzne u osób pracuj¹cych w przestrzeni otwartej 
(r=0,437; p=0,037). Na tej podstawie mo¿na wysnuæ wniosek, i¿ osoby, które cechuje 
zami³owanie do aktywnoœci ryzykownych (wy¿sze wyniki w skali TAS) bardziej identyfi-
kuj¹ siê z firm¹ i maj¹ wiêksz¹ satysfakcjê z pracy (wy¿sze wyniki w wymiarze Wyznacz-
niki wewnêtrzne), jeœli pracuj¹ w biurze o przestrzeni otwartej. 

Za³o¿enie, ¿e ekstrawertycy lepiej adaptuj¹ siê do pracy, funkcjonuj¹c w biurach             
o otwartej przestrzeni ni¿ introwertycy, zosta³o równie¿ potwierdzone na jednym wy-
miarze adaptacji zawodowej, tj. Wspó³pracownicy, w grupie osób pracuj¹cych w przestrze-
ni otwartej. W pozosta³ych czynnikach adaptacji zawodowej niezale¿nie od rodzaju 
przestrzeni biurowej powy¿sze przypuszczenie nie zosta³o potwierdzone. Istnieje du¿a 
korelacja (okreœlana wspó³czynnikiem korelacji Pearsona) pomiêdzy ekstrawersj¹/in-
trowersj¹ a wymiarem adaptacji zawodowej - Wspó³pracownicy u osób pracuj¹cych w prze-
strzeni otwartej (r=0,654; p=0,001). Dlatego te¿ mo¿na wnioskowaæ, ¿e osoby o ten-
dencji ekstrawertywnej lepiej adaptuj¹ siê do pracy przez posiadanie lepszych relacji ze 



75

Projektowanie przestrzeni pracy w aspekcie adaptacji zawodowej

wspó³pracownikami (wy¿sze wyniki w wymiarze Wspó³pracownicy), jeœli pracuj¹ w prze-
strzeni otwartej a nie w przestrzeni zamkniêtej.

Kolejnym za³o¿eniem przeprowadzonych badañ by³o, ¿e personalizacja w³asnego 
miejsca pracy ma zwi¹zek z procesem adaptacji zawodowej. Za³o¿enie to, weryfikowane 
wspó³czynnikiem korelacji Pearsona, jednak nie zosta³o potwierdzone na jakimkolwiek 
czynniku adaptacji do pracy. Wykazano, i¿ ró¿nice nie s¹ istotne statystycznie zarówno     
w wymiarze Wspó³pracownicy (p=0,967); Kultura i klimat (p=0,279); Wiedza (p=0,259), jak 
równie¿ w czynniku Wyznaczniki wewnêtrzne (p=0,780). Nie ma zatem zwi¹zku pomiêdzy 
personalizacj¹ w³asnego miejsca pracy a procesem adaptacji zawodowej.

W badaniach przewidywano równie¿, ¿e mo¿liwoœæ kszta³towania w³asnej prze-
strzeni biurowej ma zwi¹zek z procesem adaptacji zawodowej. Za³o¿enie to, weryfiko-
wane wspó³czynnikiem korelacji Pearsona, zosta³o potwierdzone ze wzglêdu na jeden 
wymiar adaptacji do pracy, tj. Wyznaczniki wewnêtrzne. Nie uzyskano natomiast potwier-
dzenia w pozosta³ych wymiarach adaptacji zawodowej. Istnieje ma³a, ale istotna kore-
lacja (okreœlana wspó³czynnikiem korelacji Pearsona) pomiêdzy mo¿liwoœci¹ kszta³to-
wania w³asnej przestrzeni biurowej a wymiarem adaptacji zawodowej - Wyznaczniki wew-
nêtrzne (r=0,294, p=0,043). Mo¿na zatem uznaæ, ¿e im pracownik ma wiêksz¹ mo¿liwoœæ 
kszta³towania w³asnej przestrzeni biurowej, tym odczuwa on wiêksz¹ satysfakcjê i zado-
wolenie z pracy, bardziej identyfikuje siê z firm¹ (wy¿szy wynik w wymiarze Wyznaczniki 
wewnêtrzne).

W przeprowadzonych badaniach próbowano równie¿ okreœliæ zale¿noœæ pomiêdzy 
rodzajem przestrzeni biurowej a chêci¹ kszta³towania w³asnej przestrzeni biurowej. Wy-
kazano natomiast, ¿e ró¿nica w chêci kszta³towania w³asnej przestrzeni biurowej u osób 
pracuj¹cych w przestrzeni zamkniêtej czy te¿ otwartej, okreœlana za pomoc¹ Testu „T” 
Studenta dla prób niezale¿nych, nie jest istotna statystycznie (p=0,354). Dlatego mo¿na 
wysnuæ wniosek, i¿ rodzaj przestrzeni biurowej nie ma wp³ywu na chêæ kszta³towania 
w³asnej przestrzeni biurowej.

Za³o¿ono równie¿, ¿e osoby pracuj¹ce w biurach o otwartej przestrzeni s¹ bardziej 
sk³onne do personalizacji w³asnych miejsc pracy ni¿ osoby pracuj¹ce w biurach trady-
cyjnych. Na podstawie Testu „T” Studenta dla prób niezale¿nych za³o¿enie zosta³o po-
twierdzone. Ró¿nica jest istotna statystycznie (p=0,28). Istnieje ró¿nica w œrednich pod 
wzglêdem personalizacji w obu grupach (tj. u osób pracuj¹cych w biurach o zamkniêtej 
przestrzeni =2,232 oraz u osób pracuj¹cych w biurach o otwartej przestrzeni =2,957). 
Na podstawie ró¿nic w œrednich stwierdzono, i¿ osoby pracuj¹ce w biurach o otwartej 
przestrzeni s¹ bardziej sk³onne do personalizacji w³asnych miejsc pracy ni¿ osoby pra-
cuj¹ce w biurach tradycyjnych.

7.  Wnioski 

Dokonuj¹c analizy powy¿szych wyników badañ, a tym samym wstêpnie okreœlaj¹c 
kierunek zale¿noœci, mo¿na stwierdziæ, ¿e rodzaj przestrzeni biurowej nie ma bezpo-
œredniego wp³ywu na proces adaptacji zawodowej. Jednak istnieje zwi¹zek poœredni. 
Jest to zwi¹zek pomiêdzy zapotrzebowaniem na stymulacjê oraz ekstrawersj¹/intro-
wersj¹ a procesem adaptacji do pracy poprzez rodzaj przestrzeni biurowej. Rodzaj



przestrzeni biurowej ma równie¿ wp³yw na personalizacjê przestrzeni pracy. A tak¿e 
dostrzegalny jest zwi¹zek pomiêdzy mo¿liwoœci¹ kszta³towania w³asnej przestrzeni biu-
rowej a adaptacj¹ zawodow¹. Dlatego te¿ mo¿na wnioskowaæ, i¿ projektowanie prze-
strzeni pracy jest istotne w procesie adaptacji zawodowej.

Sformu³owane w powy¿szym artykule za³o¿enia warto sprawdziæ w dalszych bada-
niach, w których uk³ad zmiennych by³by jeszcze bardziej precyzyjnie okreœlony, a bada-
nia zosta³yby przeprowadzone na wiêkszej próbie. W tym aspekcie istnieje jednak pro-
blem, poniewa¿ ze wzglêdu na badany proces adaptacji zawodowej istotne jest prze-
prowadzenie badañ w jednej organizacji, która dysponuje pracownikami dzia³aj¹cymi            
w obu rodzajach przestrzeni biurowej. W badaniach dotycz¹cych okreœlenia wp³ywu 
rodzaju przestrzeni biurowej na adaptacjê pracownika istotne jest, aby by³a to jedna fir-
ma, która posiada jednakowe standardy zachowañ wspó³pracowników wobec siebie           
i wzglêdem otoczenia oraz jednakowy sposób zachowania siê wzglêdem swoich nowych 
pracowników, po to aby wyeliminowaæ inne dodatkowe czynniki, które mog³yby mieæ 
znaczenie w procesie adaptacji zawodowej.

Przeprowadzone badania powinny byæ traktowane jako wyznacznik kierunku do 
dalszych rozwa¿añ a nie jako ostateczna diagnoza rzeczywistoœci. Temat projektowania 
przestrzeni pracy jest o tyle wa¿ny, ¿e w obecnej chwili coraz wiêcej firm organizuje swo-
je biura w przestrzeñ otwart¹, daj¹c do dyspozycji pracownikom biura typu open-space. 
Nie ma natomiast wyczerpuj¹cych badañ pokazuj¹cych, jak taka zmiana wp³ywa na 
funkcjonowanie pracuj¹cych w nich ludzi. Natomiast prezentowane tutaj badania wska-
zuj¹ na to, ¿e zagospodarowywanie przestrzeni pracy nie jest obojêtne dla pracowników. 
Dlatego, aby uzyskaæ lepsze wskaŸniki adaptacji zawodowej, organizacja poza dbaniem 
o relacje miêdzy wspó³pracownikami, przekazywaniem jasnych informacji dotycz¹cych 
zasad panuj¹cych w firmie, powinna równie¿ dawaæ mo¿liwoœæ kszta³towania w³asnej 
przestrzeni pracy. Pracownik powinien mieæ sposobnoœæ wp³ywania na wygl¹d swojego 
stanowiska pracy, poniewa¿ jeœli bêdzie siê z nim identyfikowaæ, bêdzie równie¿ identy-
fikowaæ siê z firm¹. Ze wzglêdu na to organizacja powinna zadbaæ zarówno o dobrze 
przekazane informacje dotycz¹ce firmy, jak równie¿ o warunki fizyczne stanowiska pra-
cy. Korzystne by³oby równie¿, aby organizacja zdaj¹c sobie sprawê, ¿e posiada ró¿nych 
pracowników (ekstrawertyk/introwertyk, osoba z wysokim/niskim zapotrzebowaniem 
na stymulacjê) dawa³a mo¿liwoœæ wyboru preferowanego rodzaju przestrzeni biurowej, 
poniewa¿ jak wykazano, osoby z wysokim zapotrzebowaniem na stymulacjê a tak¿e eks-
trawertycy lepiej adaptuj¹ siê do pracy funkcjonuj¹c w biurach o otwartej przestrzeni ni¿ 
osoby z niskim zapotrzebowaniem na stymulacjê czy introwertycy. Wa¿ne jest równie¿ 
to, aby organizacja wprowadzaj¹c biura o otwartej przestrzeni pozwala³a na personaliza-
cjê w³asnego miejsca pracy, poniewa¿ mo¿e to zwiêkszyæ poczucie prywatnoœci i iden-
tyfikacji z miejscem pracy.
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