
FORUM
A munkahelyi közérzet
és a munkaerőmozgás néhány
összefüggése
a Skála Tiszavidék Áruházban
(A Jászkunság előző számában közöltük Nagy Rózsa tanulmányát a kereske-
delem munkaerő-gazdálkodásának néhány jellemző vonásáról. Az írásra több
— különböző hangvételű — reagálás érkezett szerkesztőségünkhöz. Jórészük
azonban csupán — pro- és kontra — szubjektív véleményeket tartalmaz, így
nem is alkalmas közlésre, örömmel bocsátjuk viszont a nyilvánosság elé Ká-
dár Béla írásának rövidített változatát, amely — egy munkahelyi szociál-
pszichológiai-ergonómiai vizsgálódás főbb tanulságait összegegezve — arra is
alkalmas, hogyl a kereskedelemben nem kevés gondot okozó munkaerőmozgás
okai közül néhánnyal részletesebben is megismerkedjünk. — Szerk.)

A szocialista kereskedelemnek fontos szerepe van az árualap és vásárló-
alap közötti egyensúly megteremtésében, a társadalom és a népgazdaság szá-
mára legjobban megfelelő fogyasztási szerkezet kialakításában és az életszín-
vonal politikai célok megvalósításában. Hogy a kereskedelem megfelelhessen
ennek a felelősségnek — a jelenlegi helyzetben — kiemelten fontos szerepe
van a jó munkahelyi közérzetnek és a munkaerő-megtartó képesség fejleszté-
sének. Ez a két tényező is indokolja a munkahely ergonómiai körülményei-
nek és a dolgozókkal való törődés részletes és folyamatos elemzését.

Áruházunk hároméves működésének ezirányú tapasztalatai, illetve a kö-
zelmúltban végzett célirányos vizsgálódás főbb megállapításai — röviden —
a következőkben foglalhatók össze:

I.
Az eltávozó dolgozót motiváló pszichológiai kérdések

Az egyik legfontosabb kérdés annak tisztázása volt: milyen tényezők készte-
tik viszonylag rövid munkaviszony után felmondásra a dolgozókat? 1980-ban
47 eladó távozott, 1981-ben 26-an, a következő év első háromnegyed évében
pedig 67-en váltak meg az áruháztól. A 140 személy közül mindössze 12-nek
szűnt meg a munkaviszonya nyugdíjazás vagy fegyelmi vétség miatt. A rep-
rezentatív kérdőíves mintavételre kiválasztott 90 áruházi dolgozó közül 68
adott értékelésre alkalmas válaszokat. Legtöbben az alacsony kereseti lehető-
ségekre hivatkoztak, amely ráadásul rendkívül kedvezőtlen munkaidő-beosz-
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tással párosul. Az ötnapos munkahéttel kapcsolatosan jelentkező nehézségek
számtalan feszültség forrásai (pl. üzemidő, műszakbeosztás, szabadnap, kis-
gyermekes anyák gondjai). Volt néhány megjegyzés a munkahelyi légkörre,
szervezetlenségre, utazási gondokra is. A főbb összefüggések a következők:

Az ergonómiai körülmények hatása a munkateljesítményre:

Az áruház belső kiképzése, megvilágítása nagymértékben befolyásolja a ke-
reskedelmi munka minőségét. Az eladókra huzamosabb ideig ható különböző
terhelő tényezők az elfáradási folyamatot gyorsítják, vagy lassítják. Az ergo-
nómiai körülmények jelentősen hatnak a vevők közérzetére is. A megkérde-
zettek 61%-a tartotta megfelelőnek az áruház megvilágítását. A tárgyilagos
megítéléshez hozzátartozik, hogy a földszinten valamennyi dolgozó elégedett
volt a természetes megvilágítással. Az emeleti osztályokon panaszkodtak a
mesterséges fényforrásokra, ez sokszor többlet munkával is jár, mert a vásár-
lók kérésére a kész konfekció árukat vagy méter anyagokat, textíliákat ter-
mészetes fénynél be kell mutatni a vevőknek.

A klímaviszonyokat (szellőzés, fűtés) a megkérdezettek 64%-a minősí-
tette elégtelennek. A földszinti osztályok természetes szellőzése megfelelő. Az
emeleti mesterséges légbefúvás (klímaberendezés nélkül) sok esetben a felme-
legedett tetőtérből magasabb hőfokú levegőt juttat be, mint a talajközeli hő-
mérséklet.

A téli fűtéssel kapcsolatban is sok a kifogás. A be- és kijárati ajtóknál a
légfüggöny kialakítására beépített berendezések nyitás óta üzemképtelenek.
Különböző szükségmegoldások (függöny elhelyezése, Siesta kályhák beállítá-
sa) ellenére az ajtóknál dolgozó pénztárosok fáznak. A fűtésrendszer konst-
rukciós hibájából adódóan a földszinten hideg van, az emeleten pedig 25 °C,
ami dolgozóknak és vevőknek egyaránt kellemetlen. Az áruházi színdinamikát
a belső dekorációval együtt egymást kölcsönösen jól kiegészítő, semlegesítő
komplementer-színek hatása jellemzi. A megkérdezettek l/3-ának nem ked-
vező az áruházban uralkodó rövid hullámhosszú, matt-zöldes betonszín, mel-
lett a narancssárga berendezés. Az üzletben elhelyezett berendezések, áruk
tömege igen nagy hangelnyelő hatással rendelkezik. Az eladók többségének
igénye, hogy az áruházi stúdió változatosabb műsorokat sugározzon, ugyanis
a sokszor hallott zeneművek unalmassá válnak. A szociális helyiségeket a
válaszadók megfelelőnek tartják. Tisztántartásukkal, higiéniájukkal azonban
a dolgozók 74%-a nincs megelégedve. Ezzel kapcsolatosan néhányan önkriti-
kusan megjegyezték: ők maguk is többet tehetnének ezeknek a helyiségeknek
a rendbentartásáért. Étkezési lehetőség helyhiány miatt csak az öltözőkben
van, így érthető, hogy a vizsgáltak 58%-a elégedetlen emiatt. A pénztárpult,
pénztárszék, eladópult és csomagolópult ergonómiailag kikísérletezett szab-
vány berendezés, ezeket megfelelőnek minősítették. Kifogás elsősorban ott
jelentkezett, ahol az átlagtól eltér az antropometriai méret, vagy ahol a külön-
böző meghibásodásokat nem javítják ki kellő időben (pl. angolfiókos pult tö-
rését stb.). Igen sokan kifogásolták a fizikai munkát könnyítő eszközök ellá-
tottságának színvonalát (74%). Elsősorban a nehéz árukat könnyen mozgatló
kézikocsik hiányát, vagy a meglevők műszaki állapotát bírálták.
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Az anyagi ösztönzési rendszer hatása a teljesítőképesség fokozására:

Az áruházban kialakított anyagi érdekeltségi rendszer problémáiról, ellent-
mondásairól, a dolgozók anyagi helyzetéről, jövőbeni terveikről, szociometriái
vizsgálat alapján próbáltam következtetéseket levonni. A felmérés szerint
a megkérdezettek 70%-a rendelkezik valamilyen tulajdoni jellegű lakással,
30%-a hajadon, illetve nőtlen, többségük szüleivel él.

Az áruház bérszínvonalához képest igen magas a dolgozók eladósodásának
mértéke, keresetüknek majdnem 50%-át valamilyen kölcsön törlesztésére for-
dítják. Ennek ellenére jelentős azoknak a száma, akik valamilyen nagyobb
értékű vásárlásra gyűjtik pénzüket. Elgondolkoztató viszont, hogy a válaszo-
lók egyharmadának nincs lehetősége pénzmegtakarításra, havi jövedelmük
csak fizetéstől fizetésig elég. Legjellemzőbbek a 3—4 tagú családok. Ezzel
összefügg az a tény, hogy a megkérdezettek majdnem fele vállalna többlet-
bérért több munkát. Jelenleg csak egy személynek van másodállása, további
18%-nak pedig jövedelemkiegészítő munkája (kertészkedés, kisállattenyésztés).
A jövedelmi viszonyokkal is összefügg, hogy a megkérdezettek 59%-a szíve-
sen tanulna újabb képesítés megszerzéséért. A válaszadók 63%-a magasabb
jövedelemért megválna az áruháztól; akik pedig úgy ítélik meg, hogy az áru-
házzal kapcsolatos reményeik nem teljesültek, a csalódás okaként elsősorban
az alacsony kereseteket jelölték meg.

A nyitvatartási idő és a munkaidő közérzet-befolyásoló tényezői:

A nyitvatartási időt a vásárlási szokásokhoz igazodónak tartolfta az áruházi
dolgozók 80%-a. Az ötnapos munkahét bevezetése viszont a dolgozók több
mint felének gondot okoz. A kedvezőtlen műszakbeosztás miatt sokan reggel-
től estig távol vannak családjuktól, s szinte lehetetlen közös hétvégi progra-
mot szervezni. A 25 éven aluliak háromnegyedének viszont nem jelent prob-
lémát a szabadnapok rendszertelensége. Az új munkarend a megkérdezettek
75%-ának nem növelte a pihenésre, kikapcsolódásra fordítható szabad idejét.
Különösen nehéz a vidékről bejáró eladónők helyzete. A 10—12 órás távollét
akadályozza őket a napi háztartási munka elvégzésében, a család ellátásában,
ami állandó feszültséget okoz.

A megkérdezettek 62%-a szívesen dolgozna a korábban megszokott mű-
szakbeosztásban, mivel így sem tud több szabad napot családjával eltölteni.
Az igen nehéz fizikai munka mellett jelentős a szellemi megterhelés, különö-
sen csúcsforgalmi időszakban. A délutáni órákban már fáradtabbak, ezért a
vevőkkel való foglalkozásban növekszik a konfliktushelyzetek esélye is.

II.
A csoportmunka hatékonyságát befolyásoló tényezők:

A munkahelyi-emberi környezeten belül célszerű folyamatosan vizsgálni veze-
tők és a beosztottak kapcsolatát, a munkatársi viszonyt és az itt kialakuló
emberi kapcsolatokat. Bizonyított tény, hogy a dolgozók magatartása döntő
módon függ a vezetők által kialakított helyzettől, légkörtől, kölcsönös kap-
csolatoktól.
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A vizsgált dolgozók közvetlen vezetőjük munkáját 1—10-es osztályzattal
értékelhették. A munkahelyi irányítók felkészültsége, vezetői rátermettsége,
magatartása átlagosan 7-es minősítést kapott. A vélemények szerint négy
olyan vezető van, aki alkalmatlan feladata ellátására. Kedvező viszont, hogy
a többség jónak tartotta vezetője kockázatvállalását, szakmai felkészültségét,
politikai tájékozottságát, önállóságát és kapcsolatteremtő készségét. Előrelátá-
sukat viszont csak közepesre értékelték.

Kedvezőtlenebb képet mutat a vezetői munkára való rátermettséget igazoló
tényezők osztályozása: a szervezőkészség, a példamutatás, a tekintély, a követ-
kezetesség, a beosztottakkal való bánásmód, a tájékoztatás és a demokratikus
vezetési stílus.

Mindezek jól érzékelhetően tükröződnek a dolgozók munkájában. Ha elő-
relátás hiányában a vezetők nem kellőképpen megalapozott döntéseket hoznak,
nem kielégítő a szervezőmunkájuk, akkor a munkában zavar, fennakadás tör-
ténik. A vezetői munka hatékonysága csökken, ha a vezető beosztottjait nem
tájékoztatja, ösztönzi időben és kellően. Nagy mértékben befolyásolják a kol-
lektív légkör kialakítását olyan tényezők is, amelyek a demokratikus vezetés-
sel, kompromisszumkészséggel, a dolgozókkal való törődéssel kapcsolatosak.

A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy általában milyen az áruházi, munka-
helyi légkör és a szocialista brigádok munkája. A válaszok alapján mindez ösz-
szességében közepes minősítést kapott. Figyelemreméltó, hogy a nyugodtságot,
a demokratikus szellemet, a politikus légkört ezalatt értékelték. A dolgozók
nem tartják elég érdekesnek az áruházat; őszintének, ösztönzőnek környezetü-
ket. Ennek ellenére a válaszolók 76%-a ragaszkodik a megszokott kollektívá-
hoz. Más szempontból viszont érdekes, hogy a nyilatkozók 41%-a szerint nem
kevés összeférhetetlen ember van az egyes közösségekben. Ennek kontrollálá-
sára az áruház egyik 17 tagú munkacsoportjában sorszámozott lapokat osztot-
tam ki, s megkértem a dolgozókat, írják rá azoknak a munkatársaknak a ne-
vét, akikkel szívesen dolgoznak együtt. Az eredmény a következő volt: hat
személy mindenki számára szimpatikus, kettővel pedig egyikük sem dolgozik
szívesen.

Egy másik kérdéscsoportban a vezetők irányító munkáján keresztül a kol-
lektívák ösztönző jellegét próbáltam feltárni.

Az éves tervet a válaszolók 90%-a, havi feladatokat azonban már csak
néhány dolgozó ismeri. Hasonló tapasztalható a teljesítmények alakulásáról
szerzett információk áramlásáról is. Az eladóknak csupán negyede kap naponta
ismereteket az áruforgalmi eredményről, minden ötödik dolgozó pedig mindösz-
sze negyedévenként, félévenként tájékozódik a tervteljesítésről. Érdekes szem-
besítése ezeknek a számoknak az egyik kérdésre adott válaszok összegezése,
amely szerint az egységvezetők beosztott dolgozóik 54°o-ának adnak csak meg-
felelő tájékoztatást. A kéthetenként megtartott vezetői értekezletekről készült
emlékeztetők is csak az eladók 42%-ához jutnak el. Ezek a dokumentumok
pedig osztályonként tartalmazzák az áruforgalom, készlet alakulását és a leg-
fontosabb feladatokat.

Tanulságként megállapítható, hogy a közvetlen munkahelyi irányítók nem
alakítanak ki megfelelően ösztönző, kollektív szellemű légkört, így tehát kép-
telenek arra is, hogy dolgozóikkal ennek fontosságát megértessék. Azok a kö-
zösségek, ahol naponta adnak tájékoztatást a forgalom alakulásáról, lényege-
sen jobb eredményt tudnak felmutatni, s ott több a sikerélmény is.

KÁDÁR BÉLA
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