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Kivonat

A vállalati célok megvalósítása új szervezetirányítási felfogást kíván a vezetőktől, amely
középpontjában a dolgozó, vagyis az ember áll. A munkájával elégedett dolgozó
elkötelezettebb a vállalat iránt és jobban teljesít munkafeladatainak elvégzése során. A
munkával való dolgozói elégedettség megfelelő munkaszervezéssel, változatos
munkafeladatokkal, a szervezet működését és a dolgozók munkavégzését támogató
munkakörnyezet kialakításával tovább javítható.
Az értekezés a dolgozók irodai munkakörnyezetének javítási lehetőségeit állítja a
középpontba, továbbá az irodai munkahelyek ergonómiai szemléletű kialakításának hatását
vizsgálva emeli ki és mutatja be azokat a tényezőket, amelyek a munka- és a belső
kommunikációs folyamatok javítását eredményező hozzáadott értékek realizálásához
vezetnek.
A kutatásaim keretében a munkavállaló és a vállalat közötti kölcsönhatások több szempontú
vizsgálatát végzem el, az ergonómia, a marketing és a menedzsment diszciplínák tudományos
megközelítéseit felhasználva. Az egyes tudományterületek összekapcsolása és komplex
vizsgálata még újszerű megközelítés, a dolgozók munkafeladatait támogató irodai
munkakörnyezet kialakítása során. A vállalati menedzsment felfogásokban megjelenő humán
központú szemléletből kiindulva vizsgálom, a dolgozók munkával való elégedettségének
általános vállalati és egyéni jellemzőit. Majd a vállalatok belső marketing tevékenységének
elemzése keretében feltárom a szervezetek belső kommunikációs szokásait, külön kiemelve a
változásokkal kapcsolatos kommunikációt. A vállalatok belső folyamatait és
kommunikációját párhuzamba állítom az iroda kialakítás tendenciáival, valamint
megvizsgálom a vállalati belső kommunikáció és az irodakialakítás kapcsolatát. A irodai
munkahelyek ergonómiai kialakításának elméleti bemutatása és gyakorlati alkalmazásának
vizsgálata után, az ergonómiai központú irodai munkakörnyezet fejlesztési modell alapjait
fogalmazom meg. A három (elemzés, beavatkozás, visszacsatolás) szakaszból álló irodai
munkakörnyezet fejlesztési modellben a menedzsment, marketing és ergonómia szemlélete
komplexen jelenik meg, a vállalat hatékonyabb működése, a dolgozók munkával való
elégedettségének javulása és az irodai munkakörnyezet ergonómiai minőségének hosszú távú
fenntarthatósága érdekében.
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Development aspects of office environment regarding human and organizational
concerns

Brief
The fulfillment of company goals requires a new employee centered approach from the
leaders. An employee satisfied with his work is more devoted to the company and performs
better in completing his tasks. The employee’s satisfaction can be improved by proper
logistics, diverse tasks and with providing an environment supporting both the organization
and the employee’s work.
The dissertation focuses on the improvement of the office environment, focusing on the effect
of ergonomic constructions, highlighting the factors that help creating added value related to
the improvement of the working and inner communication processes.
Using the scientific approaches of marketing, management and ergonomics disciplines I
studied the interaction between the company and the employee. Combining the different
scientific areas and delivering a complex analysis about how the office environment can
support the work of the employees is quite unique and new. I study the individual and
corporate characteristics of employee satisfaction based on the human centered corporate
management view. Through analyzing the internal marketing activity I explore the internal
communication habits, especially focusing on the communication concerning change. I
connected the companies’ internal processes and communication with the tendencies in the
construction of offices, and examined the relation between internal communication and office
constructions. At last, after the theoretical introduction of ergonomically planned office
constructions and their practical use, I set the basis of an ergonomically centered development
model for an office work environment. In the three phased (assay, intervention, feedback)
office environment development model the disciplines of marketing, management and
ergonomics complement each other in order to reach a higher company efficiency, improve
work-satisfaction of employees and the long term sustainability of the ergonomic quality of
office environment.

4

Tartalomjegyzék
I.

Bevezetés ............................................................................................................................ 7
I.1. A disszertáció célja, a téma indoklása.............................................................................. 7
I.1.1. A téma indoklása ....................................................................................................... 8
I.1.2. A disszertáció felépítése .......................................................................................... 10

II. A szervezeti változások megvalósításának meghatározó tényezői ...................................... 12
II.1. A vállalatok sikeres működésének emberi oldala ......................................................... 12
II.1.1. A dolgozói elégedettség és a vállalati teljesítmény kapcsolata ............................. 15
II.1.2. A munkahelyi elégedettséget befolyásoló szervezeti és személyi tényezők ......... 16
II.2. A változások kommunikációjának emberi oldala ......................................................... 19
III.2.1. A vállalati stratégia és struktúra szerepe .............................................................. 19
II.2.2. A szervezeti változások kommunikációja.............................................................. 23
II.3. A szervezetek belső kommunikációjának és irodakialakításának emberi tényezői ...... 25
II.3.1. A vállalati belső kommunikáció tényezői .............................................................. 25
II.3.2. A vállalat irodai kialakításának tényezői ............................................................... 27
II.3.3. Az új információ technológiák megjelenésének hatásai ........................................ 35
II.3.4. Az új munkavégzési formák .................................................................................. 38
II.3.4.1. A csoportmunka .............................................................................................. 38
II.3.4.2. A távmunka ..................................................................................................... 39
II.4. A szervezetek irodai kialakításának ergonómiai tényezői ............................................ 41
II.4.1. A szervezeti változások irodai kialakításának emberi tényezői ............................. 46
II.4.2. Az irodai munkakörnyezet-fejlesztési modell kidolgozása ................................... 49
II.5. Elméleti összefoglaló modell bemutatása ..................................................................... 55
III. A kutatási módszertan bemutatása ..................................................................................... 56
III.1. Hipotézisek .................................................................................................................. 56
III.2. A kutatás alapmodellje, módszertana .......................................................................... 57
III.2.1. Az alkalmazott szekunder kutatás jellemzői ........................................................ 58
III.2.2. Az alkalmazott primer kutatások jellemzői .......................................................... 58
III.3. Kutatási módszerek összefoglalása ............................................................................. 61
IV. Empirikus kutatások eredményei ....................................................................................... 62
IV.1. A dolgozói elégedettséget befolyásoló tényezők vizsgálata ....................................... 62
IV.1.1. A Legjobb Munkahely Felmérés bemutatása ....................................................... 62
IV.1.2. A dolgozói elégedettséget befolyásoló tényezők vizsgálata ................................ 63
5

IV.1.3. A szervezeti változások kommunikációjának vizsgálata ..................................... 68
IV.1.3.1. A vállalatok belső kommuniációjának gyakorlata ........................................ 68
IV.1.3.2. A vállalatok szervezeti változásainak kommunikációs stratégiája................ 70
IV.1.3.3. A felsővezetés kommunikációs gyakorlatával való elégedettség.................. 72
IV.2. A szervezetek belső kommunikációjának és irodai munkakörnyezet kialakításának
emberi tényezői .................................................................................................................... 73
IV.2.1. 1. sz. primer kutatás („Munkakörnyezet kialakítás hatásvizsgálata”) bemutatása
.......................................................................................................................................... 73
IV.2.2. Az irodai munkahelyek elrendezésének vizsgálata .............................................. 75
IV.2.2.1. A szervezeti egységek kommunikációs szokásainak elemzése ..................... 77
IV.2.2.2. Az irodai munkakörnyezet bútorzatának vizsgálata ...................................... 82
IV.2.2.3. Az irodai munkakörnyezet fizikai környezetei tényezőinek vizsgálata ........ 86
IV.3. Az irodakialakítás egyéb tényezőkre gyakorolt hatásának bemutatása....................... 89
IV.3.1. 3. sz. primer kutatás („A fizikai munkakörnyezet kialakítás módszertani kísérleti
alkalmazása”) bemutatása................................................................................................ 89
IV.3.2. Az irodakialakítás egyéb tényezőkre gyakorolt hatásának vizsgálata.................. 90
IV.4. Empirikus kutatás a munkakörnyezet-fejlesztési modell alapján................................ 92
IV.4.1. 2. sz. primer kutatás („Irodai munkakörnyezet fejlesztés modell
próbavizsgálata”) bemutatása .......................................................................................... 92
V. Összegzés........................................................................................................................... 101
V.1. A kutatás eredményei ................................................................................................. 101
V.2. További kutatási feladatok.......................................................................................... 104
Felhasznált irodalom............................................................................................................... 105
A témához kapcsolódó saját publikációk ............................................................................... 122
Ábrajegyzék ............................................................................................................................ 123
Táblázatjegyzék ...................................................................................................................... 124
Mellékletek ............................................................................................................................. 125

6

I. Bevezetés
A XXI. században a vállalatoknak folyamatosan változó környezetben, bizonytalan piaci
környezeti tényezőkhöz kell alkalmazkodniuk a versenyben maradás érdekében. A vállalati
döntések középpontjában, a piaci versenyben való helytállás és a stratégiai céloknak való
megfelelés áll. A vállalati vezetők felismerték, hogy a vállalati célok megvalósításához a
megfelelő stratégia kiválasztása önmagában nem elég, a célok csak és kizárólag
munkavállalóik megnyerésével érhetők el. Így a stratégia sikeres megvalósítása új
szervezetirányítási felfogást kíván a vezetőktől, amelynek középpontjában a dolgozó, vagyis
az ember áll.
Az emberek többsége élete nagy részét munkával tölti, ezért a vállalatok erkölcsi és
társadalmi felelőssége, hogy olyan munkakörülményeket teremtsenek, amelyekben a
munkavállaló jól érzi magát. A munkájával elégedett dolgozó elkötelezettebb a vállalat iránt,
amely eredményeként jobban teljesít munkafeladatainak elvégzése során. A magasabb egyéni
teljesítmények pedig hozzájárulnak a vállalat összteljesítményének növekedéséhez is. A
munkával való dolgozói elégedettség megfelelő munkaszervezéssel, változatos
munkafeladatokkal, a szervezet működését és a dolgozók munkavégzését támogató
munkakörnyezet kialakításával tovább javítható.

I.1. A disszertáció célja, a téma indoklása
A dolgozatom célja a munkavállaló és a vállalat közötti kölcsönhatások több szempontú
vizsgálata, a menedzsment, a marketing és az ergonómia diszciplínák tudományos
megközelítéseit felhasználva. Az egyes tudományterületek összekapcsolása és komplex
vizsgálata még újszerű megközelítés a dolgozók munkafeladatait támogató irodai környezet
kialakítása során. Disszertációm e szemlélet megjelenési és alkalmazási lehetőségeinek
bemutatására tesz kísérletet, amely keretében az irodai munkahelyek ergonómiai szemléletű
kialakításának hatását vizsgálva kiemelem, és bemutatom azokat a tényezőket, amelyek a
munka- és a belső kommunikációs folyamatok javítását eredményező hozzáadott értékek
realizálásához vezetnek. Továbbá, célom egy olyan komplex vállalati szemléletet
meghatározó, multidiszciplináris keretrendszer kialakítása, amelyben a három diszciplína
(menedzsment, marketing, ergonómia) együttesen jelenik meg. A komplex szemléleti
megközelítéssel kidolgozott modell hozzájárulhat egyrészt az interdiszciplináris alapú
megközelítések gyakorlati megvalósulásához, másrészt a dolgozók és a vállalat minél
hatékonyabb és eredményesebb működésének biztosításához.
Ergonómiai szemléletű kutatásaim keretében a hatékony szervezeti munkavégzést támogató
iroda-ergonómiai tényezőkre, új munkavégzési formákat támogató munka- és kommunikációs
terekre, továbbá ezek munkakörnyezeti tényezőire fókuszálok. Az ergonómikus munkahely
kialakításakor az ember és munkakörnyezete közötti kölcsönhatások tudományos
tanulmányozása keretében egy felhasználóközpontú, biztonságos, hatékony és kényelmes
munkavégzést támogató munkakörnyezet létrehozása a cél. A tágabb értelemben vett
munkakörnyezet nem csupán a dolgozót körülvevő fizikai környezeti tényezőket jelenti
(úgymint a klíma, a megvilágítás, a háttér zajok, stb.), hanem a munkavégzés során használt
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eszközöket (mint például a munkaszék, a monitor, a billentyűzet, az egér, stb.), továbbá a
munkamódszert, a munka szervezetét is, akár egyéni, akár csoporton belül végzett munkáról
legyen is szó (Murrell, 1965). A megfelelően kialakított, ergonómikus munkahelyek a
dolgozók egészségi állapotát és teljesítményét alapvetően befolyásolják, meghatározzák.
Az ergonómia területén az 1990-es években szemléletváltás jelent meg, amely eredményeként
a diszciplína már nemcsak a munkakörnyezet szűken vett kialakítását vizsgálja. A vállalatot,
mint szociotechnikai rendszert figyeli meg és ebben a rendszerben minden területen az
optimalizálást célozza meg (Lógó, 2005). Ez az új megközelítés a makro-ergonómia, amely
túllép az ember-gép által alkotott szűk rendszer vizsgálatán, és az ember, valamint a szervezet
közötti rendszer összehangolására irányul (Hendrich, 2001). A makro-ergonómiai
megközelítés megjelenése, az irodai munkavégzés átalakulása és az új irodai munkavégzési
szokások megjelenése indokolttá tették a kutatási téma kibővítését. Következésképp egy
szervezet, és ezen belül egy iroda ergonómiai vizsgálata során a hagyományos ergonómiai
alapelvek (munkaeszközök, fizikai környezeti tényezők) vizsgálatán túl, a
munkafolyamatokat, a munkavégzés jellegét, az információtechnológiákat, és a
kommunikációs szokásokat is figyelembe kell venni. Így az irodák ergonómiai átalakítása
komplex folyamattá vált, amely az egész szervezet átvilágítását igényli. Egy szervezetben az
ergonómus szakemberek megjelenése már önmagában is tükrözi a vállalatvezetés dolgozói
elégedettség javítására irányuló törekvését, amely a szervezetben változásokat indukál. A
folyamat során az egyes munkahelyek, munkatevékenységek ergonómiai átalakítása kihat az
egész vállalat irodai munkavégzésére és belső kommunikációs szokásaira. A
munkafolyamatok átszervezése pedig visszahat a vállalati struktúrára, a stratégia
megvalósítására éppúgy, mint a dolgozói elégedettségre. A dolgozók munkával való
elégedettségének egyik befolyásoló tényezője lehet a munkakörnyezet kialakítása.

I.1.1. A téma indoklása
A vállalatok a változó piaci kihívásokra válaszul termékeik és szolgáltatásaik minőségét
folyamatosan javítják, amely keretében mind belső-, mind külső erőforrásaik minél
hatékonyabb felhasználása érdekében szükség esetén szervezeti változással reagálnak.
A változások új stratégiai megközelítést kívánnak meg a vállalatoktól, amely komoly
kihívásokat jelent számukra. A vállalatok a versenyben maradás érdekében nem engedhetik
meg maguknak e kihívások figyelmen kívül hagyását. Az új kihívások nagy részét az internet,
az új technológiák térhódítása és a globalizáció jelentik az újgazdaság kialakulása során, ahol
az információ szerepe kiemelt (Kotler, et al., 2003). Az újgazdaságban az információs
rendszerek mellett a tudás is megjelenik a vállalatok sikertényezői között, melyek a
vállalatvezetőktől új gondolkodásmódot, új stratégiai felfogást követelnek.
A vállalati stratégia megfogalmazásához és sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen humán
szemlélet keretében a vállalatok segítségére lehet az új stratégia kialakításához a holisztikus
szemlélet (Kotler, et al., 2003:148). A holisztikus marketingstratégia kialakítása és
végrehajtása során a „vállalatnak vevőközpontúvá kell válnia”, mely mind a külső-, mind a
belső vevő szemléletet magába foglalja. E megközelítés alapján megfogalmazható, hogy a
dolgozókkal való tartós kapcsolat felértékelődik, mivel „az ember köti össze a vállalatot a
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partnerekkel” (Vasné, 2005:186). Így a cégek megítélésében, sikerességében, a külső
ügyfélkör elégedettségében fontos szerepet játszik a belső kapcsolatok minősége, a szervezeti
kultúra, struktúra és ezáltal a belső ügyfelek (munkatársak) elégedettsége is (Bohnné,
2005:24). A szervezeten belüli stratégiák, elvek minél szélesebb körű elterjedését a belső
marketing biztosítja.
A vállalati folyamatok átalakulásával az információ, mint érték jelenik meg a szervezetekben.
Az információval, tudással rendelkező dolgozó a vállalat értékének egyik befolyásoló
faktorává vált. A humán tőke vizsgálata során bebizonyították, hogy a vállalatok számára a
versenyelőny alapjai nemcsak a kézzel fogható erőforrások lehetnek (Itam-Roehl, 1987, In:
Tóth, 2008), mint például a képzett és gyakorlott munkaerő, a vevőkapcsolatok, a vállalati
folyamatok-, vagy a szervezeti kultúra. Így a képzett munkaerő, a dolgozó tudása, mint a siker
egyik tényezője (Davenport-Prusak, 2001) is megjelenik a vállalati menedzsment
irányzataiban. A humánmenedzsment szakemberek számára a „tudással” rendelkező dolgozók
megszerzése és megtartása kiemelt feladattá vált.
A vállalatok munkafolyamatai az információtechnológia fejlődésével átalakultak, amelyek a
dolgozói igényekhez és a munkafeladatok tartalmi, valamint időbeli változásaihoz való
könnyebb alkalmazkodást teszik lehetővé. E kihívásokra válaszul új munkavégzési formák és
új atipikus foglalkoztatási formák terjedtek el (Finna, 2008).
A szervezetek felépítésének, a munkaszervezés változásának, és az információtechnológia
fejlődésének hatásai a vállalatok irodai megjelenésében, kialakításában is nyomon
követhetők. A szervezeti célok megvalósítása érdekében a dolgozók már nem egymástól
függetlenül, egyénileg végzik munkájukat, hanem csoportban dolgoznak. A csoportos
munkavégzést az információs technológiák elterjedése is támogatja, amely eredményeként az
emberek egymástól távol virtuális csoportokban dolgoznak és a konkrét javak helyett,
virtuális javakat (mint például szolgáltatásokat, ötleteket, újító elképzeléseket) állítanak elő.
Az új vállalati stratégiáknak, a dolgozó vállalati érték szemléletének, az atipikus
munkavégzési formák és az új munkavégzési szokások megjelenésének hatásai az iroda
kialakításban is megfigyelhetők. Ma, amikor a virtuális kapcsolat révén bárhol találkozhatnak
egymással az alkalmazottak, az iroda jelentősége az irodai munkavégzés mellett a dolgozók
együttműködésének biztosításában teljesedik ki. Az irodák kialakítása során új megközelítés
figyelhető meg, a közösségi („community-based”) szemlélet, amely a formális és informális
kommunikációs terek megjelenésével támogatja a dolgozók közötti információ cserét.
Korábban az irodai tér optimalizálása az egyéni munkaállomások felületének lehető
legkisebbre való csökkentésében valósult meg, ahol a kollektív, közösségi területek az
úgynevezett reprezentációs kötelezettségek (recepció, tárgyaló, váró stb.) szintjén jelentek
meg. Ma az irodák tervezését a dolgozók ott töltött ideje és tevékenysége határozza meg, ahol
az irodában végzendő specifikus tevékenységnek megfelelően van méretezve és technikailag
felszerelve a munkaállomás, a munkakörnyezet. Ez a tevékenység-alapú („activity-based
planning”) térszervezés szemlélet. Az irodák kialakításakor kihívásokat jelentett az aktuális
tendenciák figyelembe vétele, mint például a távmunkások megjelenése és a távmunkát
9

támogató „share-desk” rendszerek kialakítása, amelyek olyan munkaállomásokat jelentenek,
amiken több dolgozó is osztozik.
Miután nincs két egyforma szervezet, munkavégzési folyamat, dolgozói igény stb., nem lehet
egyértelműen tipizálni a szervezetek általános irodai munkakörnyezetének kialakítását. Az
irodahelyiségekben megjelenő számítógépes munkahelyállomások (munkaeszközök, bútorzat,
fizikai környezet stb.) „típusmunkahelyeinek” kialakítását számos tervezési alapelv
támogatja. Azonban az egyes munkahelyek elrendezésénél, a munkakörnyezet és az iroda
kialakításánál egyedi, szervezet-specifikus megoldásokra van szükség, a dolgozói,
munkavégzési és szervezeti sajátosságok figyelembe vételével.

I.1.2. A disszertáció felépítése
Dolgozatomban az egyes tudományágak (menedzsment, marketing, ergonómia) jeles
képviselőinek, szakirodalmi munkásságuknak és kutatásaiknak feldolgozására, továbbá
szekunder-, és primer kutatásokra támaszkodtam. A szakirodalom feldolgozásakor az
emberközpontúság szemléletének megjelenésére helyeztem a hangsúlyt. Az általam kiemelt
és megfogalmazott modellek kiválasztásakor a gyakorlati alkalmazhatóság vezérelt. A
szakirodalmi összefüggések bemutatása mellett a téma komplexitásából és a disszertáció
terjedelmi korlátaiból adódóan nincs módom a szakirodalomból átvett példák mélyebb
ellenőrzésére.

Dolgozói
elégedettség
növekedés

Menedzsment

Marketing

- változásmenedzsment

- stratégia
- belső marketing
- kommunikáció (belső
kommunikáció)

- stratégiai menedzsment
- információmenedzsment

Ergonómia
- munkakörnyezet
- munkavégzési stílusok
- fizikai munkakörnyezet
1. ábra Egyes diszciplínák megjelenési formái a kutatási témában
Forrás: saját modell
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A dolgozói elégedettség javítását, a szervezeti változások néhány aspektusát és az
irodaergonómiát középpontba helyező kutatásaim keretében megvizsgálom a
változásmenedzsment-, stratégiai menedzsment-, információmenedzsment-, belső marketing
diszciplínák hatásait a belső kommunikáció és az irodai munkavégzés hatékonyságára,
eszközeire és a munkakörnyezetre.
Dolgozatomban a vállalati menedzsment felfogásokban megjelenő humán központú
szemléletből kiindulva vizsgálom a dolgozók munkával való elégedettségének általános
vállalati és egyéni sajátosságait. A vállalatokon belüli humán szemlélet megjelenése tükrében
feltárom a szervezetek belső marketing tevékenységnek, belső kommunikációnak és a
változások kommunikációjának jellemzőit. Továbbá párhuzamba állítom a vállalatok belső
folyamatait és belső kommunikációt az iroda kialakításával, valamint megvizsgálom a
hatékony belső kommunikációt támogató irodakialakításokat. Végül az irodai munkahelyek
ergonómiai kialakításának elméleti és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit mutatom be.
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II. A szervezeti változások megvalósításának meghatározó tényezői
II.1. A vállalatok sikeres működésének emberi oldala
A XXI. században a vállalatok környezetét a változások felgyorsulása (Accelerating Change),
az egyre intenzívebb verseny (Intensifying Competition) és a vállalati környezet fokozódó
komplexitása (Increasing Complexity) – vagyis a 3C – jellemzi (Csath, 2010:6). Ebben a
felgyorsult világban a vállalatok versenyképességük megtartása és növelése érdekében nem
tehetnek mást, mint azonosítják versenyelőnyeiket1, amelyek közül ki kell emelni a belső
erőforrásokat.
Nemzetközi kutatások, mint például az IMD2 versenyképesség kutató intézet, szerint a
versenyképesség tényezőinek középpontjába - többek között - a vállalat dolgozója kerül. A
kutatási eredmények szerint 2050-ig a belső emberi erőforrások szerepe átértékelődik. A jól
képzett vezetők iránti igény egyre nagyobb lesz, valamint a dolgozók munkával töltött ideje
növekszik és a dolgozók értékrendje – mint például az életminőség és az emberi kapcsolatok
fontossága – átrendeződik.
Másfelől nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a vállalati versenyképesség akkor tartható
fenn, ha a vállalat folyamatosan értéket teremt, a termékek és szolgáltatások állandó
minőségének javítása által. Mindez a folyamatok lassú, illetve gyors változtatásával, ezzel
együtt járó javítással, hatékony működéssel, jó szervezéssel, hathatós anyag-, energia- és
munkaerő-felhasználással, továbbá elkötelezettebb munkaerővel valósítható meg. Így a
hosszú távú fejlődés kulcsa az állandó jobb és hatásos megoldások keresése mellett, a
vállalatok mind belső-, mind külső erőforrásainak minél költségtakarékosabb felhasználása.
A vállalati folyamatokban, a munkaszervezésben, a dolgozónak a vállalati működés
középpontjába való helyezése az idők során folyamatosan alakult ki és ma is változik a
menedzsment szemléletben. Általában a menedzserek az ergonómia kifejezés kapcsán a
biztonságos és egészséges munkahelyek kialakítására asszociálnak, és nem gondolnak az
ergonómia egyéni- és vállalati teljesítményt befolyásoló hatására.
A munkavégzés folyamatainak javítását, a teljesítmény javulását – amely a munkavégzés
hatékonyságának jelentős mértékű javíthatóságával érhető el – először Frederick Winslow
Taylor a XX. század elején a „Tudományos menedzsment alapelvei” című könyvében
fogalmazta meg. Taylor szerint a munka tudományos szervezésével, részfeladatok és
egyszerű, szabályozott munkafeladatok megfogalmazásával teljesítményjavulás érhető el. A
termelés racionalizálásával és optimalizálásával, a munkafolyamatok átszervezésével
többszörösére nőtt a vállalati teljesítmény, hatékonyabbak lettek a termelési folyamatok,
továbbá új alapokra helyeződött a tudományos munkaszervezés. „Taylor nevéhez fűződik
továbbá még a szellemi és fizikai munka szétválasztása, azonban Taylor a fizikai munkást

1

A vállalatok azon képessége, amelyet a versenytársak nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak követni (Kotler,
2006).
2
IMD (Institute for Management Development – Vezetésfejlesztési Intézet) Nemzetközi Versenyképesség
kutató intézet által készített, a stratégia kidolgozását segítő előrejelzés, amely 2050-ig tekint előre (Csath,
2010:29).
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még csak egy gép tartozékának tekintette, amely egy eszköz a végrehajtásban” (Gyökér,
2005:13).
A vállalatok munkafolyamatainak racionalizálása révén, azonban csak egy bizonyos szintű
teljesítményjavulás vált elérhetővé. Elton Mayo annak idején felismerte, hogy a szervezetben
dolgozó emberrel is foglalkozni kell. A Western Electric Company-nál 1927-1932 között
végzett Hawthorne-kísérletek során bizonyította a dolgozó befolyásoló szerepét a vállalati
teljesítmény változására. Kísérleteiben a szervezetben dolgozó ember állt a középpontban és
annak bizonyítására törekedett, hogy a munkahelyi körülmények (a világítás, az ösztönző
fizetési rendszer, a munkanap hossza és a pihenőidő) közvetlenül kihatnak a termelékenység
növekedésére. Mayo a környezeti tényezők változásával több esetben is jelentős
hatékonyságnövekedést tudott elérni, továbbá megállapította, hogy a dolgozók munkához való
hozzáállása, vállalattal szembeni elkötelezettsége átalakult, javult, amely önmagában is
jelentős hatékonyság növelést eredményezett (Mahoney, Baker, 2002; Totterdill, 2002;
Highhouse, 1999; Klein, 2004; Peters, Waterman, 1986).
A vállalati versenyképesség javítása érdekében a termelés területén végzett kutatások
eredményei lassan beszivárogtak az irodai munkavégzés területére is, így mind a
„Taylorismus”, mind a Haworthone-kísérletek (eredményei) hatottak az irodák kialakításának
világára is. A XX. század elején Amerikában, majd jó pár évvel később Európában,
elkezdődött az „adminisztratív forradalom”, amely keretében az irodai adminisztrációs
feladatokat, az ipari munkafolyamatokhoz hasonlóan, kisebb részfeladatokra bontották. Jó
példa erre a svéd Thule biztosítási cég, amely az új irodai munkakörnyezetének kialakítása
előtt tanulmányozta a szervezet felépítését, valamint a szervezet minden egyes
munkafolyamatát. A vizsgálat eredményeként, az irodai munkafolyamatok racionalizálása
révén a nagyobb teljesítmény érdekében, a vállalatban az ipari munkahelyek elhelyezéséhez
hasonló vonalas (osztályteremszerű) elrendezést valósítottak meg az irodahelyiségekben, ahol
futószalag szállította a papírt asztalról-asztalra. Később Mayo munkakörnyezet kialakítással
kapcsolatos kísérleteinek dolgozói motiváló és teljesítményjavító hatásai is megjelentek az
irodák világában. Például a II. világháború után egyre nagyobb hangsúlyt kapott a természetes
fény szerepe az irodák kialakításakor. Következésképpen elmondható, hogy az ipari
termelésben megjelenő, jól mérhető teljesítményt befolyásoló tényezők alkalmazása
fokozatosan jelent meg az irodai munkavégzés területén is, amely keretében az irodai
munkafolyamatok és a munkavégzést befolyásoló tényezők folyamatos fejlődése is
megfigyelhető.
Később a vállalatok sikeres működési kritériumainak vizsgálata keretében, az 1980-as
években, Peters és Waterman (1986:37) megállapították, hogy „egyszerűen nem létezik, olyan
tökéletes megoldás, amely az emberi tényezőt figyelmen kívül hagyhatná”, ez a megállapítás
értekezésem egyik alapgondolatát képezi. A szerzőpáros a sikeres szervezet hét egymástól
független tényezőjét3 is megfogalmazta a „Siker nyomában” című műben. A McKinsey 7S
Modellként ismerté vált, a sikeres szervezetek szervezeti kérdéseinek átgondolását segítő
3

A sikeres szervezet tényezőit többen is vizsgálták, például Harold Leawitt is egy többtényezős modellt állított
fel. A „Leawitt-féle gyémántmodell” 6 tényezője a feladat, struktúra, munkaerő, információ és ellenőrzés,
környezet (Peters, 1986).
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modell nemcsak „hard” – stratégia, struktúra és rendszer – hanem „szoft” tényezőket is
tartalmaz, úgy, mint a szervezeti kultúra, a munkaerő, a készségek és képességek, valamint a
vezetői stílus.
A vállalati folyamatok folyamatos vizsgálata, racionalizálása hatására elterjedt a teljes körű
minőségmenedzsment (Total Quality Management, TQM) vállalati filozófia, amely alapelvei
– a sikeres szervezeti működés érdekében – a vevőközpontúság, a munkafolyamatok
folyamatos javítása és a dolgozók teljes elkötelezettsége (Tenner-De Toro, 1996). A teljes
körű minőségmenedzsment modell „a teljes körű minőség három alapvető elvére –
összpontosítás mind a külső, mind a belső vevőkre; összpontosítás a munkafolyamatok
javítására azon célból, hogy megbízható és elfogadható végtermékek (produktumok, azaz
termékek és szolgáltatások) jöjjenek létre; végül összpontosít arra, hogy hasznosítsuk a
velünk együtt dolgozók tehetségét –, valamint hat kiegészítő elemre épül” (Tenner-DeToro,
1996:41). Az alapelvek közül a dolgozó, a vállalati folyamatok belső vevőjeként való
szemléletét emelem ki. A TQM vállalati filozófia szerint a minőség azon a koncepción
alapszik, hogy mindenkinek van egy vevője, akinek a szükségleteit és az elvárásait
folyamatosan ki kell elégítenie, ha a szervezet meg akar felelni a külső vevők elvárásainak. A
folyamatban minőség Deming (1981) megközelítése alapján „a vevők jelenlegi és jövőbeli
igényeinek kielégítése”. Így beszélhetünk külső és belső vevőkről egyaránt, mivel egy termék,
szolgáltatás outputja egy másik dolgozó inputja. A külső vevők azonosításához képest a belső
vevők meghatározása és igényeiknek feltárása, kiszolgálása még bonyolultabb folyamat. A
külső vevő azonnali visszacsatolást ad, például nem veszi meg a terméket, reklamál, míg ha a
belső vevő hibás szellemi munkát ad tovább, akkor az egész folyamat és így a végtermék
minősége romlik4 (Tenner-DeToro, 1996).
Az üzleti folyamatok át-, és újratervezése, a vállalati „karcsúsítások”, a munkafolyamatok
ergonómiai feltételrendszerének kialakítására és a vállalatok üzleti funkcióinak
együttműködésére is kihatással van. A munkafolyamatok, mint például a termelési vagy
logisztikai folyamatok, ergonómiai követelményeinek kialakítását már többen vizsgálták
(Neumann, et al., 2006), amelyek az anyag-, az információáramlást, a munkamegosztást,
valamint a technológiai és munkaszervezési döntéseket támogatták (Brassler, Schneider,
2001). A munkafolyamatok folyamatos fejlesztése során a dolgozók körében pozitív és/vagy
negatív pszicho-szociális tényezők is megfigyelhetők (Carayon, et al., 1999; Sainfort, el al.,
1997), amely tényezők okainak feltárása és megoldási javaslatainak kidolgozása keretében az
ergonómia fontos szerepet játszik a TQM folyamatokban (Drury, 1997). Az ipari ergonómia
szemlélete legfőképp az ipari munkafolyamatok ember-gép rendszerének kialakításakor
figyelhető meg. Az ergonómiai szemlélet segítségével az ipari munkahelyeken javítható a
munka biztonsága és a dolgozók közérzete munkavégzés közben (Ceylan, et al., 2008; Dul,
Ceylan, 2006; Dul, et al., 2007).

4

„Például a három belső szállítóból álló lánc esetén, ha azok mindegyike csak 90 százalékig elégíti ki a belső
vevők igényeit, akkor ennek következményeképpen a vállalathoz a külső vevőkhöz szállított termék valójában
csak 73 százalékos lesz (90%×90%×90%=73%)” (Tenner-DeToro,1996:57)

14

A dolgozó, mint belső vevő szemlélete mellett, a dolgozók teljes elkötelezettsége, a teljes körű
minőségmenedzsment harmadik alapelve, amely nagy szerepet játszik a sikeres szervezeti
működésben, valamint kulcsfontosságú a szellemi munkát végző dolgozók, vezetők körében.

II.1.1. A dolgozói elégedettség és a vállalati teljesítmény kapcsolata
A dolgozók munkával való elégedettségét folyamatosan figyelik a vállalatok a
versenyképességük megtartása és javítása érdekében. Azonban meg kell jegyezni, hogy a
dolgozói elégedettséget vizsgáló kutatók megállapították (Best, 2008), hogy azok a vállalatok,
ahol a dolgozói elégedettség alacsony, nem vesznek részt ilyen típusú felmérésben, továbbá
egy cégen belül is főként az elégedett dolgozók töltik ki a kérdőívet. Így általában a felmérés
által kapott vállalaton belüli dolgozói elégedettség magasabb, mint a valóság. Továbbá a
kutatók belátták, hogy az eredményeket más egyéb észre nem vehető ok-okozati
összefüggések is befolyásolhatják, mint például a rossz termékválasztás, a gyenge piaci
kereslet, a rossz vezetés, vagy egyéb a piacot befolyásoló „katasztrófa” tényezők.
A dolgozói elkötelezettség és elégedettség fogalmát sokan azonos értelemben használják. A
dolgozói elkötelezettség Porter (1974) megközelítése szerint a szervezet céljainak elfogadása,
késztetés a szervezet érdekeiért, céljaiért végzett elhivatott munkára, és a szervezeti tagság
megőrzése iránti határozott vágy, amely hatására a dolgozó akkor is a szervezetnél marad, ha
elégedetlen a munkavégzés egyes tényezőivel. A dolgozó munkával való elégedettsége Locke
(1976) megfogalmazásában olyan „kellemes vagy pozitív érzelmi állapot, amely az egyén
munkájának vagy munkatapasztalatainak értékeléséből származik”, vagyis egyfajta érzés,
amellyel a dolgozók a munkájukhoz viszonyulnak. Szervezetpszichológiai kutatások többsége
szerint, a szervezeti elkötelezettség a dolgozói elégedettség cselekvő formája, és az
elégedettség a szervezeti elkötelezettség egyik kiváltó oka (Szlavicz, 2010). Az elégedett
dolgozó szeret a vállalatnál dolgozni, fizetése, munkakörülményei és az egyéb
munkavégzéshez kapcsolódó tényezők, megfelelnek a dolgozó elvárásainak, amely
megközelítés egyes, a dolgozatban megjelenő, összefüggések alapjait is képezi. Egy másik
megközelítés szerint (Bakacsi, Bokor, 2000) a munkához fűződő egyik legfontosabb attitűd a
dolgozói elégedettség, melyet befolyásolnak: a munka jellege, a javadalmazás méltányossága,
a munkafeltételek, a légkör és a kollégák, továbbá a vezetők.
Sokfajta attitűd integrálódásából alakul ki a munkával való elégedettség (Klein, 2001), amely
szűkebb értelemben a munkával szembeni olyan attitűdöket vesz figyelembe, mint a munka
társadalmi elismerése, a fizetés, a munka fizikai feltételei, az előrehaladási lehetőségek, a
dolgozó képességeinek elismerése, a dolgozó munkájának megfelelő értékelése, a
munkatársak közötti kapcsolatok, továbbá a munka biztonsága. Tágabb értelemben azonban
egyéb tényezők is figyelembe veendők, mint például a dolgozó életkora, képzettsége,
beosztása, egészségi állapota, vágyai, törekvései, családi élete és szokásai, stb.
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A munkával való elégedettség vizsgálatok5 közül különös tekintettel Herzberg motiváció
elméletre térek ki, amely megállapította, hogy a dolgozói elégedettség javítása keretében a
megfelelő munkakörnyezet kialakítása a dolgozók elégedetlenségének csökkentésében
nélkülözhetetlen. Herzberg 1959-ben kezdte meg kutatásait, amely keretében Maslow
szükséglet hierarchiájának modelljéből indult ki, és megállapította, hogy más tényezők hatnak
a munkával való elégedettségre, mint a motivációra. Ennek megfelelően a munkával való
elégedettség ellentéte nem az elégedetlenség, hanem az elégedettség hiánya. Herzberg a
kéttényezős modelljében az elégedettséget kiváltó tényezőket motivátoroknak nevezte,
amelyek a munka tartalmától függnek, úgymint az elismerés, az előremeneteli lehetőség, a
nagyobb felelősség, az önállóság, a kihívást jelentő munka. Herzberg higiénés tényezőknek
nevezi a fenntartó, karbantartó tényezőket, amelyeknek hiánya elégedetlenséget okoz,
meglétük pedig csak a dolgozók elégedetlenségét szűnteti meg, elégedettséget azonban nem
okoz. A higiénés tényezők közé sorolhatók a munkakörülmények, a munka biztonsága, a
fizetés, a kollégákkal, főnökkel való kapcsolat minősége és a kommunikáció. A modell szerint
a higiénés feltételek biztosítása elengedhetetlen, ezek megléte munkával szembeni közömbös
attitűdöt eredményez, így elsősorban az elégedetlenséget kell megszüntetni és utána lehet a
motivátorokra helyezni a hangsúlyt (Klein, 2001; Noé, 2004).
A disszertációmban nem törekszem a dolgozói elégedettség és az azt befolyásoló tényezők
részletes és teljeskörű vizsgálatára és bemutatására. (A dolgozó demográfiai és a vállalat
jellemzőinek a dolgozói elégedettségre gyakorolt hatását tanulmányozom.) Dolgozatomban a
munkával való elégedettség, így a dolgozói elégedettség vizsgálata során a megjelenő fizikai
feltételekre fordítom a figyelmet. A Herzberg által megfogalmazott elégedetlenséget okozó
higiénés tényezőkből, a nem költségigényes javítási lehetőségek közül, a munkavégzés
színterét, az iroda kialakítását emelem ki.

II.1.2. A munkahelyi elégedettséget befolyásoló szervezeti és személyi
tényezők
A nagyobb cégek hatékonyabb működést, hatékonyabb termelést és nagyobb mértékű vállalati
teljesítménynövekedést tudnak megvalósítani, mint a kis cégek, akiknek egyik erőssége a
rugalmas működés (Halkos, Tzeremes, 2007). Azonban a dolgozói elégedettség és a vállalat
szerkezetének, működésének vizsgálata keretében egyes kutatók megállapították, hogy a
nagyobb szervezetekben a centralizáció, a munkakörök specializációja, a nehezebb
kapcsolatteremtés lehetősége csökkenti a dolgozók munkával való elégedettségét (Krasz,
2006).
Amerikában és Nyugat-Európában a dolgozói elégedettség és a vállalati-, dolgozói
teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata folyamatosan a kutatások középpontjában áll
(Iaffaldano, Muchinsky, 1985; Cully, et al., 1999; Topolosky, 2000; Saari, Judge, 2004).
Amerikai kutatók (Best, 2008) a dolgozói elégedettség, a vállalati érték és a termelékenység
5

A legfontosabb elméleti megközelítések a szükséglet-kielégítési elmélet, a társadalmi referenciacsoport elmélet
és a Herzberg motiváció elmélet.
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összefüggéseit vizsgálták a Fortune magazin listája6 alapján. A vizsgálat előzménye egy
2004-es Best és társai által folytatott kutatás volt, amely keretében 227 vállalat több éves
pénzügyi, tőzsdei eredményeit tanulmányozták. Az eredmények alapján megállapították, hogy
a dolgozói elégedettség növekedés termelékenység növekedést eredményez, amely alapján a
vállalatok pénzügyi eredményei szignifikánsan magasabbak, mint az adott ágazatban
tevékenykedő hasonló cégek eredményei.
Egy másik amerikai kutatás (Harter, et al., 2002) több vállalat üzleti egységeinek (36 vállalat,
7939 üzleti egységét) dolgozói elégedettségét és elkötelezettségét vizsgálta a vállalati
termelékenység és a nyereségesség tükrében. A kutatók megállapították, hogy a dolgozói
elégedettség és a szervezeti egységek teljesítménye és nyereségessége között szorosabb
összefüggés mutatható ki, mint a dolgozók elégedettsége és a vállalat összteljesítménye
között.
Az elégedett dolgozó teljesítménye a szolgáltatások területén a vevők elégedettségének
elemzésével könnyen számszerűsíthető. Kutatók (Brown, Lam, 2008; in: Szlavicz, 2010)
vizsgálataik során bizonyították, hogy a szolgáltatások jellegének és minőségének
függvényében az elégedett dolgozó a dolgozó-fogyasztó interakcióján keresztül a vevő
elégedettségét és a vállalattal szembeni lojalitását nagymértékben javítja (Newman, Cowling,
Leigh, 1998). Az elégedett vevő csökkenti a reklamációk számát és növeli a vállalat
nyereségességét (Payne, Webber, 2006). Több kutatás is alátámasztotta (Vilares, Coelho,
2003; McShane, Von Glinow, 2003; Harter, et al., 2002; Szlavicz, 2010) a munkavállalók
elégedettsége, a vevők elégedettsége és lojalitása, valamint a pénzügyi eredmények közötti
pozitív oksági kapcsolatot. Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy az elégedett
fogyasztó vásárlásaival, az eladó felé közvetített pozitív visszajelzéseivel a dolgozói
elégedettség további növekedését eredményezheti (Lawler-Porter, 1975, Petty, et. al, 1984).
A dolgozói elégedettség és a vállalati teljesítmény közötti szinte triviálisnak mondható
kapcsolat mértékét többen vizsgálták. Iaffaldano és Muchinsky 1985-ös eredményeit, amely
szerint a két tényező között gyenge (r=0,17) korreláció áll fenn, többen is felülvizsgálták.
Például a XXI. század elején a munkával való elégedettség és a munkahelyi teljesítmény
között már közepesen erős korrelációt mutattak ki a kutatók (Saari, Judge, 2004).
Korábbi és újabb vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy az elégedett dolgozónak a
vállalatnál való maradási hajlandósága nagyobb és kevésbé hajlamos a munkahely
változtatásra, mint az elégedetlen dolgozó (Ross-Zander, 1973; Lee, Mowday, 1987, in:
Szlavicz, 2010). Egyes kutatások szerint azonban az elégedettség önmagában nem garantálja a
kevesebb hiányzást, de egyértelműen kimutatható a hiányzások száma és a dolgozói
elégedettség közötti negatív korreláció (Scott, Taylor, 1985, In: Levy, 2003; Klein, 2001;
Harter, et al., 2002). Amerikai kutatások (Best, et al., 2004) a magas szintű munkavállalói
elkötelezettség egyik pozitív eredményének tekintik, hogy az alacsonyabb fluktuáció
6

Az 1991-ben Robert Levering és Milton Moskowitz, az „The 100 Best Companies to Work for in America”
(„A 100 legjobb vállalat Amerikában, ahol jó dolgozni”) címmel megjelent és azóta bestselleré vált könyvük
alapján a szervezetek megértéséhez és értékeléséhez egy egyszerű, könnyen és széles körben használható
dolgozói felmérést dolgoztak ki. A vizsgálati módszert számos iparág vállalati vezetője hamar elismerte és a
legfőbb eszköze lett a munkahelyi környezet, a vállalati image és a pénzügyi teljesítmény javításának.

17

alacsonyabb általános vállalati költséget jelent, mivel a dolgozók képzése és a papírmunka
költsége alacsonyabb, így a kisebb egységnyi előállítási költség magasabb termelékenységet
von maga után. A dolgozói elégedettséget kiváltó okok között a megfelelő bérezési
rendszeren kívül a szervezeti kultúra vagy a munkakörnyezet is dolgozói elégedettség
növekedéshez vezethet. A magasabb szintű termelékenység és költség-hatékonyság pedig
hosszútávon a befektetők magasabb sajáttőke értékében is mutatkozik.
A demográfiai jellemzők közül a dolgozók neme a legjobban vitatott tényező, a munkával való
elégedettséget befolyásoló tényezők szerepe és jellege tekintetében. Egyes kutatások szerint a
nők általában rosszabb körülmények között dolgoznak, mint a férfiak, mégis elégedettebbek
(Rozgonyi, 2000, In: Szlavicz, 2010). Ennek okai a nők munkával kapcsolatos elvárásaiban
keresendők (Al-Ajmi, 2006; Medgyesi, Róbert, 2003; Szlavicz, 2010), mivel a nők
többségének a munka csak másodlagos, a család és a magánélet fontosabb szerepet játszik
életükben. Azonban „Grinberg és Baron (1998) úgy vélekednek, hogy a nők kevésbé
elégedettek munkájukkal, leginkább a szűkös előrejutási lehetőségeik miatt” (Szlavicz,
2010:29).
A szolgálati idő függvényében a dolgozói elégedettség vizsgálatok többsége kevesebb
elégedett alkalmazottat jelez egy- vagy kétévi munkaviszony után, mint belépéskor, majd a
szolgálati idővel az elégedettség mértéke ismét nő. Így egy U-alakú görbével jellemezhető a
munkában eltöltött idő és az elégedettség kapcsolata (Gazioglu, Tansel, 2006), ahol a fiatalok
általában elégedettek a munkájukkal, majd idővel egyre elégedetlenebbek lesznek és később
ismét elégedettek. Mindez azzal is magyarázható, hogy a munkájával elégedett dolgozó
tovább marad a jelenlegi munkahelyén. Azonban egyes kutatások (Drafke, 2009) azt
bizonyítják, hogy a szolgálati idő hossza az egyes dolgozók elégedettségét különbözőképpen
befolyásolhatja, egyeseknél a munkavégzés során szerzett tapasztalatok javítják a munkával
való elégedettséget, másoknál a kihívások nélküli munka csökkenti az elégedettséget.
A dolgozói elégedettség és a foglalkozás „szintjének” vizsgálata során a kutatók
megállapították, hogy a különböző elégedettségi szintek a beosztás magasságával is
kapcsolatban vannak, így a vállalati hierarchia magasabb szintjein dolgozó munkatársaknak
magasabb a munkával való elégedettsége (Hoppoch, In: Landy, 1985; Seligman,
Csíkszentmihályi, 2000; Levy, 2003; Szlavicz, 2010). Eszerint tehát a vezetők rendszerint
elégedettebbek, mint a beosztottak. Az elégedettség és a szervezeti hierarchiában való
elhelyezkedés közötti erős kapcsolat Iaffaldo és Muchinsky (1985) szerint főként a szellemi
munkát végzőkre jellemző. Kutatások bizonyították, hogy a foglalkoztatás jellege nemcsak az
elégedettség szintjével, hanem az azt befolyásoló motívumokkal is kapcsolatban van. Így a
Herzberg elmélet alapján az alacsonyabb foglalkoztatási szint esetén a higiénés, míg a
magasabb foglalkoztatási szint esetén a motivátor tényezők a meghatározók (Armstrong, In:
Bugán, 1994; In: Krasz, 2006). Losonczi (1997, In: Klein, 2001:351) szerint az értelmiségiek
elégedettség motívumainak 38%-a a munka tartalmából ered, míg az elégedettség e motívuma
az ipari segédmunkások esetében csak 13%.
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II.2. A változások kommunikációjának emberi oldala
Napjainkban a gazdasági környezeti változások felgyorsulásával a szervezetekben a
környezeti kihívásokra válaszul a megfelelő stratégia kialakítása során strukturális, vezetési és
szervezési változások mennek végbe (Dobák, 2006). A vállalatok méretcsökkenése, vagy
éppen terjeszkedése a látványosabb szervezeti változások közé tartozik, amely közben
szervezeti egységek jönnek létre, vagy szűnnek meg. Ma már az a megállapítás, miszerint a
vállalatoknak a külső környezeti változók irányának, súlyának és a változás gyorsaságának
függvényében évente legalább egyszer kisebb és négy-ötévente nagyobb, az egész vállalatot
átfogó változáson mennek keresztül (Allen, 1978), még fontosabbá vált. A környezet változó
tényezőire és a belső szervezeti kihívásokra reagálva (Ujhelyi, 2004), a vállalatok belső
folyamatai is átalakulnak, új technológiákat vezetnek be, amely közben a humán szemlélet
érvényesítésének egyik módja a belső marketing szemlélet megjelenése. A belső marketing a
dolgozókat belső ügyfélnek és a munkahelyeket belső terméknek tekinti, amelyek a belső
vevők igényeinek való megfeleltetés a cél (Berry, 1981). A belső marketing szemlélete
elengedhetetlen a szakképzett személyzet motiválásában és megtartásában, különösen kritikus
helyzetekben, amikor a szolgáltatások minősége az egyetlen differenciáló tényező a
versenytársak között (Ahmed, Rafiq, 2002). A humán szemlélet megjelenésének egy másik
formája a szervezetben, az ergonómiai szemlélet megjelenése. Az ergonómia, a szervezeti
változások során fellépő dolgozói munkaterhelésének növekedése következtében megjelenő
egészségügyi kockázatok (Vahtera, et al., 1997; Kivimäki, et al., 2001; Pepper, et al., 2003) és
stressz terhelések (Rho, et al., 2001; Conti, et al., 2006) mérséklésében játszik fontos szerepet.
A vállalatoknak a változásokat mind stratégiai, mind szervezeti szinten kell véghezvinniük. A
változások során az alkalmazkodás egyik alapja lehet a stratégia7, amelynek segítségével a
vállalat erőforrásai versenyelőnyt jelenthetnek. Másik oldalról nem feledkezhetünk meg
magáról a szervezetről sem, amely a dolgozók képességeit, készségeit, a munkatársak
irányítását, tevékenységének koordinálását, motiválását foglalja magába a stratégia
megvalósítása érdekében (Doyle 2002:28).

III.2.1. A vállalati stratégia és struktúra szerepe
Napjainkban a vállalatok a stratégiaalkotás során jövőbeli rövid, illetve hosszú távú stratégiai
célokat tűznek ki maguk elé (Fülöp, 2008:13). A vállalatoknak az új stratégia
megfogalmazásakor segítségére lehet a holisztikus marketing koncepció, amely a „marketing
integráló szerepét hangsúlyozza a vállalaton belül és a külső érdekeltekkel fennálló viszony
tekintetében” (Vágási, 2007:31). A holisztikus marketingstruktúra „útmutatást ad a vállalat
meglévő szervezeti felépítésének átalakítására” is (Kotler, et al., 2006:52). A holisztikus
marketing négy eleme a kapcsolatmarketing, az integrált marketing, a belső marketing és a
7

„A stratégia a célok, továbbá a célok eléréséhez szükséges eszközök meghatározását jelenti, és lényegében egy
olyan átfogó cél és eszközrendszer, amely a változó külső körülmények mellett, vagy azok ellenére lehetővé
teszi céljaink elérését, az ehhez szükséges és alkalmas emberek, eljárások és eszközök rendelkezésére állítását és
összehangolt működését” (Gyökér 2005:53).
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társadalmi felelősségre épülő marketing, melyek közül a már említett belső
marketingtevékenység szerepét emelem ki. E tevékenység feladata, hogy a marketing elveit „a
szervezeten belül mindenki megismerje, különösen a felső vezetés” (Kotler, et al., 2006:56).
A belső marketing koncepció a stratégiai változás során biztosítja (Winter, 1985) a dolgozók
számára a vállalati célok megismerését és megértését, valamint a változás megfelelő kezelése
érdekében segíti a stratégiai változásban betöltött szerep megtalálását, a belső folyamatok
összehangolása, a dolgozók oktatása és motiválása révén. Az integrált marketing meghatározó
szerepet játszik a vállalatok változásai során, ami a „külső” és a „belső” fogyasztók – a
vállalat dolgozói – számára a marketingprogramok közvetítését helyezi a középpontba. A
belső vevők számára megfelelő integrált kommunikációs stratégia kiépítéséhez egymást
erősítő és kiegészítő kommunikációs csatornákat célszerű választani. A kapcsolati marketing
az üzletfelekkel, szervezetekkel való hosszú távú, tartós, kölcsönös elégedettségen alapuló
kapcsolatok kiépítésében játszik meghatározó szerepet. „A kapcsolati marketing erős
gazdasági, műszaki és társadalmi értékeket hoz létre a felek között” (Kotler, et al., 2006:53).
A társadalmi felelősségre épülő marketing pedig a szervezet és vevőin túl az egész
társadalomra is kihat. A társadalmi felelősség szemlélet keretében a vállalat érzékenyen
viszonyul a szélesebb köröket érintő problémákhoz, valamint a marketingtevékenységek
etikai, környezetvédelmi, jogi és társadalmi környezetéhez.
A belső marketing filozófia megjelenésének szemlélete a stratégia alkotás folyamatában már
nem új keletű (Berry, Parasuraman, 1991), azonban még nem elterjedt a vállalat stratégiai
célkitűzéseinek megfogalmazása során. Az ergonómiai szemlélet a vállalatok stratégiai
folyamatainak tervezési szakaszában fokozatosan jelenik meg (Dul, Neumann, 2009).
Korábban az ergonómia a stratégiai céloktól függetlenül, valamilyen jogi szabályozás
keretében, jelent meg. Mára már azonban a piaci lehetőségek hatékonyabb kihasználása
érdekében számos vállalati, stratégiai funkcióban is jelen van az ergonómiai szemlélet. Ennek
következtében a vállalaton belüli ergonómiai fejlesztések megvalósítása is könnyebbé válik
(Dul, Neumann, 2005). Így például a terméktervezés és a termék innováció során már elismert
az ergonómiai szemlélet szerepe és jelentősége (Kristensson et al., 2002; Von Hippel, 1986),
mint például a végfelhasználók bevonása a fejlesztési folyamatba, vagy a termékek személyre
szabhatósága, a termelési folyamatok emberközpontú kialakítása stb. A vállalat számára
versenyelőnyt jelent a termékek ergonómiai szempontok szerinti előállítása, amelyekhez a
vevő általában a „fair trade” vagy „zöld” termékjellemzőket is hozzákapcsolja, amelyek
erősítik a vállalat társadalmi felelősség vállalását is (Hardjono, De Klein, 2004). A vállalatok
vezetősége az ergonómiai eredményeket, úgymint a munkahely-, munkakörnyezet
kialakítással kapcsolatos eredmények, általában a szervezet hosszú távú jövedelmezőségi
jelentéseiben mutatja be, amelyek szervezeten belüli kommunikációja (megfelelő belső
marketing tevékenységek segítségével) a dolgozók közérzetének és elkötelezettségének
javításához is hozzájárul (Goldschmidt, et al., 2002).
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A magyarországi vállalatok versenyképességi, stratégia alkotási folyamatát a Budapesti
Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központja longitudinális kutatási módszerrel 3-5
évenként vizsgálja. A „Versenyben a világgal” kutatási programon belül8 1996-ban, 1999ben, 2004-ben és 2009-ben9 a kutatócsoport kérdőíves felmérést végzett. A kutatási jelentések
szerint a vizsgált időszakokban a vállalatok nagy része rendelkezett saját stratégiával.
Azonban a stratégiaalkotás folyamata az évek során megváltozott. 2004-ben a vállalatok
43,4%-a folytatott formalizált stratégiai10 tervezést, míg 2009-ben a megkérdezett vállalatok
34,6%-a. A stratégiai tervezés folyamatának megváltozását okozhatta például, hogy a
formalizált stratégiai tervezés főként a nagyvállalatokra volt jellemző (Szabó, 2005). A
kutatás keretében a vállalati stratégiaalkotás időhorizontját is megvizsgálták a kutatók. Az
eredmények alapján megállapították, hogy míg 2004-ben a magyarországi vállalatok
stratégiakészítésének időhorizontjára általánosan 2-5 év volt jellemző (amely a stratégiai
gondolkodás nemzetközi tendenciáját követte), addig 2009-ben ez az időhorizont, a gazdasági
sokkok hatására lerövidült. 2009-ben a vállalatok 34%-a 1-2 évre tervez és a vállalatok
35,1%-a 2-5 évre, valamint a stratégiák felülvizsgálatának gyakorisága is növekedett a
gazdaság gyors változásának hatására (Chikán, 2009).
Ma már az új vállalati stratégiának a sikeresség érdekében, nem elegendő a környezeti
változásokhoz illeszkednie. A stratégia szervezetben való „gyors és határozott”
megjelenéséhez nélkülözhetetlen a szervezet alkalmazkodó képessége (Doyle, 2002). E
megközelítés tükrében Antal (2005) „Versenyben a világgal” kutatási programon belül
megvizsgálta, a vállalati vezetők környezeti változásokhoz való alkalmazkodó képességét is.
Az eredmények alapján elmondható, hogy 2004-ben a vállalatvezetők mintegy fele fejletnek
tartotta vállalatuk alkalmazkodó képességét, amely szerint idejében fel tudnak készülni a
változásokra és befolyásolni tudják a változást.
Doyle (2002) változó környezethez való alkalmazkodás modelljéhez visszatérve, melyben a
stratégia mellett a szervezet, mint a stratégia megvalósításnak helyszíne is megjelenik, a
vállalati problémák megoldását egy új stratégia alkalmazása önmagában nem jelentheti
automatikusan. Nehéz helyzetben, egy új stratégia bevezetése során a vállalati struktúra
átszervezése és így a szervezeti sémák átalakítása jelenthet megoldást. Galbraith és Kazanjian
(1986) szerint a kitűzött vállalati stratégia és szervezeti cél megvalósítása érdekében
nélkülözhetetlen a stratégia típusa és a szervezeti forma közötti összhang megléte. A
szervezeti forma és a sikeres vállalati kultúra kialakítására nincs általános recept (Kotter,
Heskett, 1992). Akkor sikeres egy vállalati kultúra, ha az állandóan változó környezeti
tényezőkre képes reagálni és ezzel segíti megvalósítani a vállalati stratégiát. Így nem a
8

A „Versenyben a világgal” kutatási programon belül a „Menedzsment és versenyképesség” projekt
alapgondolata, hogy a versenyképesség totális kategória, mely értelmében a vállalati szintű stratégiák,
struktúrák, vezetési rendszerek, továbbá a szervezeti kultúrák, illetve a döntési mechanizmusok
versenyképessége is megméretődik. A versenyképesség középpontjában, a vállalatok az eredményessége
(effectiveness) és az erőforrások felhasználásának gazdasági racionalitását kifejező hatékonysága (efficiency),
továbbá a működőképesség és a változásképesség egyidejű megvalósulását áll (Antal-Mokos és társai, 2005).
9
A kutatási programban 2004-ben 325 vállalat, 2009-ben 313 vállalatvezető vett részt.
10
A formális stratégia nem csupán egy írásban rögzített elképzelés, egy iránytű, hanem a szervezet működésének
egy olyan kerete, amely a célokat, az eszközöket és a működési szabályokat is magában foglalja, és amelynek
elemei, így a célok és az eszközök is gyakorta változhatnak (Chikán, 1992).
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stratégiához kell illeszteni a szervezeti kultúrát, hanem a vállalati kultúrához a stratégiát,
vagyis „a kultúra egybefonódik a stratégiával” (Vasné 2005:26).
A sikeres vállalati gyakorlatok vizsgálata alapján11 megállapították, hogy a vállalatok csak
akkor tudják megvalósítani a stratégiát, ha a stratégiához igazított üzleti folyamatok keretében
a munkafolyamatokat és a belső erőforrások felhasználását összehangoltan szervezik meg,
melyek támogatják az alkalmazottakat a vállalati célok megvalósításában (Kotler, 2003;
Fülöp, 2008). Így az alkalmazottakkal való kapcsolat felértékelődik a vállalatok számára
(Vasné, 2005).
A változások bevezetésekor a dolgozók részéről szinte mindig megfigyelhető kisebb-nagyobb
ellenállás, még akkor is, ha maga a változás pozitív, racionális jellegű. A dolgozói ellenállás
oka lehet, hogy felborítja a status quót, megzavarja a „normális” munkamenetet. Továbbá a
dolgozók nem szeretnek a számukra értékes, jól megszokott dolgoktól megválni, és gyakran
félreértik magát a változást és következményeit. Példaként érdemes a következő esetet
megemlíteni (Kotter, et al., 2009): egy kis amerikai cégnél rugalmas munkarendet szeretett
volna bevezetni a vezetőség, amely cselekvési terv mind az irodai, mind az üzemi
munkahelyek javítását célozta meg. Azonban az üzemben dolgozók a „rugalmas”
munkarendet úgy értelmezték, hogy a vezetőség akár hétvégén is behívhatja őket dolgozni,
vagyis nem értették a változás rájuk vonatkozó hatásait, azt, hogy a dolgozóknak mekkora
erőráfordítással jár az új munkavégzési forma megvalósítása. Hiányzott a bizalom a vezetőség
és az alkalmazottak között. Tehát a változásokkal szembeni ellenállásra a vezetőknek fel kell
készülniük, mert az átszervezés halogatása eredményesség-csökkenéshez és a költségek
növekedéséhez is vezethet (Bower, Walton 1973, In Kotter, et. al., 2009:20). Kotter és társai
szerint kommunikációval és tájékoztatással, a dolgozók folyamatokba való bevonásával,
valamint a változásról való tárgyalásokkal és megállapodásokkal a dolgozók ellenállása
csökkenthető. Így a stratégiai változások tervezett lépéseivel szembeni szervezeti ellenállások
csökkentése során a belső marketingnek meghatározó szerepe van (Rafiq, Ahmed, 1993), a
célok összehangolása, a dolgozók oktatása és változási folyamatokba való integrálása révén.
Következésképp a megfelelő belső marketing és kommunikációs stratégia kidolgozása
elengedhetetlen a változási folyamatok menedzselése során, amely a dolgozók
elkötelezettségét, továbbá a munkával való elégedettség javulását is eredményezi.

11

A sikeres vállalatok gyakorlatait többen is vizsgálják. Watermann felismerte korábban megalkotott 7S modell
korlátait, amely a sikeres vállalatok számára nem biztosítja a folyamatos fejlődésre, változásra való törekvés
tényezőit. Így a modellt kiegészítette a sikeres változáshoz szükséges 7C elemekkel és megalkotta a jelenlegi
állapotból egy új, jövőbeli vállalati cél sikeres elérését biztosító megújulási gyűrűt, amely a korábbiakhoz
hasonlóan tartalmaz szoft-, és hard tényezőket, amelyek magukban foglalják a vállalat meglévő és a változáshoz
szükséges tudását, a versenyképesség fenntartásához és a változáshoz szükséges esélyeket és információkat,
továbbá a változást támogató kommunikációt. A modellben a szervezet eredményeinek várható alakulását
értékelő vezetési rendszer, az ellenőrzés, és a problémák gyökerét jelentő okok és azok megszüntetése iránti
elkötelezettség is szerepet kap (Csath 2001:68-72).
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II.2.2. A szervezeti változások kommunikációja
A változások bevezetésekor a vállalat belső kommunikációs12 rendszerének kialakítása
alapvető jelentőségű (Bandura,1986; Gróf, 2001) a munkamódszerek, munkafolyamatok,
kommunikációs és információs rendszerek javítása érdekében. A kommunikáció az egyik
legmeghatározóbb és legfontosabb tevékenysége a szervezetnek (Harris, Nelson, 2008;
Berger, 2008), amely segít összehangolni az egyén és a csoport, valamint az egyén és a
szervezet közötti folyamatokat (Jones, et al., 2004).
A belső marketing jelentős szerepet játszik a megfelelő belső kommunikációs rendszer
kialakításában, amely biztosítja a dolgozók számára a munkájukhoz szükséges információkat
és segít kiépíteni a bizalmat a vezetők és a beosztottak között. A szervezeti változások során a
belső kommunikáció segítségével meggyőzhetjük a munkavállalókat a változás fontosságáról
és előnyeiről. Ennek érdekében a stratégiai kommunikáció célja a stratégiai feladatok
megfogalmazása és eljuttatása a szervezet tagjaihoz, ezzel is növelve a szervezet tagjainak
egyetértését és elkötelezettségét a stratégiai célok terén.
A Nemzetközi Üzleti Kommunikációs Szervezet (IABC) is egyértelműen bizonyította, hogy a
szervezetek működésekor a kommunikáció jelentős szerepet játszik a vállalatok Kiemelkedő
Teljesítményű Szervezetté (High Performance Organization) válásában. Az IABC három
egymást követő év teljesítményének vizsgálata alapján megállapította, hogy azok a vállalatok,
amelyek alkalmazták a stratégiai kommunikációt, azaz, biztosították az információáramlást a
stratégiát kidolgozók és az azt végrehajtók között, jobb teljesítményt értek el
versenytársaikkal szemben. A tanulmányban a szerzők rámutattak arra is, hogy – annak
ellenére, hogy a kommunikáció nem mérhető a befektetések megtérülését mutató ROI (Return
of Investment) mutatóval – azok a vállalatok, amelyek felismerték a vállalati kommunikáció
jelentőségét és a kommunikáció hatékonyabb alkalmazásának sikertényezőit, 16%-kal
magasabb részvényesi megtérülést értek el (Borgulya, 2003).
A szervezetek változási folyamatai a szervezetek tagjainak folyamatos kommunikációja révén
valósítható meg (Weick, 1979). A belső kommunikáció segítségével a vállalati célok
hatékonyabban érhetők el, továbbá a vállalat külső megítélése is közvetlenül befolyásolható a
belső kommunikáció segítségével (Szeles, 2006). Ennek következtében a szervezetek belső és
külső kommunikációs folyamatai összefonódnak (Dalfelt, Heide, Simonsson, 2001). A belső
marketing, a belső kommunikáció jelentősége a szolgáltatások minőségi színvonalának
változásával jól szemléltethető. Az ügyfélkör bővülése, extra ügyfelek megszerzése, valamint
az ismételt vásárlások számának növekedése, vagy a hibabejelentések számának csökkenése
nagymértékben köszönhető a vállalat hatékony belső kommunikációs rendszerének (Ahmed,
Refiq, 2002).
A belső kommunikáció, a belső kapcsolatok (Cutlip, Center, Broom, 2006) és a belső public
relations (Kennan, Hazleton, 2006; Kreps, 1989) kifejezéseket sokszor azonos értelemben
használják a szakemberek. A belső public relations a vállalat belső viszonyaival, tagjaival,
12

Deetz (2001) a belső kommunikáció két fajta megközelítését emeli ki. Egyik nézőpont szerint a belső
kommunikáció egy „jelenség a szervezetben”, másik szempontból pedig a belső kommunikáció „egy módja a
szervezet jellemzésének”.
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kapcsolataival és információival foglalkozó tudományág. A belső kommunikáció, belső PR
lényege „a szervezetek vezetőinek és munkatársainak, illetve csoportjainak egymás közötti
szervezett információcseréje” (MPRSZ Gárdonyi nyilatkozata, 1993, In: Baráth, 2001).
Farkas és Harsányi (2003:250) megfogalmazásában a PR feladata, a vállalat céljainak,
helyzetének ismertetése az egyes célcsoportok számára, úgy hogy, oda nem illő információval
ne terheljük őket. A vállalaton belüli kommunikáció szempontjából négy célcsoportot lehet
elkülöníteni (Németh, 1992) a munkatársakat/dolgozókat, a vertikális szervezeti egységeket, a
horizontális csoportokat (pl. osztályvezetők) és az érdekvédelmi szervezeteket.
Nyárády és Szeles (2006:34-59) a belső PR négy funkcióját különbözteti meg. A
szervezetirányítási funkció, jól működő belső információs rendszert jelent, a
hatékonyságnövelési funkció, pedig a motivációban és a vállalati kultúra fejlesztésében játszik
főszerepet. A hatékonyságnövelési funkció révén javítható a szervezetben a vezetők és a
beosztottak közötti viszony, valamint a munkavégzés hatékonysága és a munkahelyi légkör.
Az imázs-formáló funkció keretében a dolgozók a vállalatról alkotott képet továbbadják
ismerőseiknek, barátaiknak, így továbbítva a vállalat jó vagy rossz hírét. Végezetül
megkülönböztetjük a humánpolitikai funkciót, amely a vállalaton belüli kapcsolatok kihatását
jelenti a fluktuációra, a vállalatok munkáltatói hírnevére. A megfelelő szervezetirányítási
funkciót jelentő, jól működő belső információs rendszer jelentősége az információs
technológiák (IT) korában megnőtt. Az információs rendszer hatékonysága függ a dolgozók
információ igényétől, a kommunikáció csatornájától és magától az információ tartalmától
(Szeles, 2006). A vállalat tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai számára megfelelő minőségű,
mennyiségű, naprakész információ eljuttatásával biztosítható a szervezet megfelelő
működése, ellenkező esetben, a szervezetben alul-, illetve túlinformáltság figyelhető meg.
Továbbá a szervezetek belső változási folyamatainak kommunikációjakor a szervezeti
sajátosságok figyelembe vétele nélkülözhetetlen (Eriksson, 2003).
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II.3. A szervezetek belső kommunikációjának és irodakialakításának
emberi tényezői
Egy vállalat munkafolyamatainak összehangolásával hatékonyabban meg tudja valósítani
stratégiáját. Az általam vizsgált tudományterületek (marketing, menedzsment, ergonómia)
közötti híd maga a dolgozó. Annak érdekében, hogy a dolgozó hosszútávon a vállalatnál
maradjon és tudásával a vállalat értékét növelje, pozitív befolyásoló tényezőként lehet
felhasználni a belső marketinget és a munkavégzést támogató kényelmes és hatékony
munkahely kialakítását. A következőkben bemutatom a belső kommunikáció néhány
jellegzetességét, valamint az irodai terek kialakítását befolyásoló tényezőket, a különböző
irodai kialakítások jellegzetességeit, valamint hogy az egyes típusok hogyan befolyásolják a
vállalaton belüli kommunikációt, a dolgozók együttműködését és így a vállalati
munkafolyamatokat. Ismertetem az információs technológiák terjedésével megjelenő új
munkavégzési szokásokat és azok befolyásoló hatását a szervezeti kommunikációra, a
szervezeti tanulásra, az irodai környezetre és a dolgozói elégedettségre.
Ma már az egyre összetettebb munka, fokozottabb együttműködést és kommunikációt követel
a dolgozóktól. Mindemellett a munkatempó felgyorsult, a munkavállalók összetétele egyre
sokszínűbb (többféle nemzetiségűek és szaktudással rendelkezők), továbbá a dolgozók
párhuzamosan több feladatot is végeznek. Egyre több kutatás támasztja alá azt az állítást,
hogy a hatékony belső kommunikáció segít a dolgozók munkával való elégedettségének
javításában, a vállalati imázs kialakításában, amely a pénzügyi teljesítményben is
megnyilvánul (Smidts, Pruyn, van Riel, 2001). A General Motors egykori kommunikációs
igazgatója, Alvie Smith azt nyilatkozta, hogy a nem elkötelezett dolgozók által okozott
minőségi hibák, utómunkálatok, javítások és hiányzások évente 50 billió dollárba kerülnek a
vállalatnak (Cutlip, Center, Broom, 2006).
A kommunikáció és a dolgozók közötti interakció egyfajta „olaj” a szervezeten belüli
információk gyors és akadálytalan áramlásához (Becker, 2001). Napjainkban a kommunikáció
hagyományos modellje (feladó, üzenet, csatorna, vevő) (Shannon-Weaver, 1949)
megváltozott, összetettebbé vált. Új kommunikációs csatornák jelentek meg és a
nagysebességű, több irányú információáramlás lett jellemző (Williams, 2008). A vállalaton
belüli kommunikáció változását és az új kommunikációs technológiák hozzájárulását a
szervezeti formák és folyamatok átalakulásában már sokan vizsgálták (Tucker et al., 1996;
Desanctis és Fulk, 1999). Egyes megközelítések szerint – mint már korábban utaltam rá – az
iroda elsődleges célja, hogy a dolgozók interakcióba kerüljenek egymással, amely során a
vezetők motiválják a dolgozóikat, és a dolgozók szocializálódnak, személyesen
kommunikálnak munkatársaikkal és információkat osztanak meg.

II.3.1. A vállalati belső kommunikáció tényezői
Napjainkban a vállalatvezetők a kommunikáció segítségével irányítják, befolyásolják a
szervezet dolgozóit és koordinálják a tevékenységüket (Fehérvári, Szeles, 2001). A
menedzserek a munkaidejük legnagyobb részét a kommunikáció valamilyen formájával töltik.
Találkozókon, személyes megbeszéléseken vesznek részt, leveleket, e-maileket, riportokat
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írnak. Így ma már egyre több munkavállaló találja úgy, hogy a munkavégzésének
legfontosabb része a kommunikáció (Baker, 2008).
A szervezeti kommunikációban hagyományosan külső és belső, valamint formális és
informális típusokat különböztethetünk meg (Kreps, 1990; Heide, et al. 2005), továbbá a
kommunikáció iránya szerint vertikálist és horizontálist. Régebben a bürokratikus
vállalatvezetők a fentről lefelé való kommunikációt részesítették előnyben és az informális,
vízszintes irányú kommunikációt, a vállalati működés hatékonyságát csökkentő tényezőként
tekintették. Ma már a folyamatos, dinamikus kommunikáció (legyen az formális vagy
informális) vált egyre fontosabbá, amely biztosítja a hatékony munka elvégzését a modern
szervezetekben.
A stratégia kialakítás során korábban a vertikális szervezeti kommunikáció kapott nagy
szerepet és csak kismértékben foglalkoztak a vállalatvezetők az oldalirányú
kommunikációval. Ez a szemlélet mára már megváltozott, egyes szakemberek szerint a
változási folyamatokban a vertikális kommunikáció mellett az oldalirányú kommunikáció is
meghatározóvá válik (Larkin, Larkin, 1994). Az oldalirányú – a nem hierarchikus viszonyban
lévő dolgozók között létrejövő – kommunikáció a lelapult szervezetek megjelenésével kapott
kiemelt szerepet. A mátrix és a projekt alapú szervezetek elterjedésével az átlós irányú
szervezeti kommunikáció jellemző, amely a különböző osztályok vezetői és más osztályok
munkavállalói között jön létre (Wilson, 1992). Az oldalirányú és az átlós kommunikáció
megjelenését az adminisztrációs munkafolyamatok és a háttérben dolgozók számának
növekedése, valamint a szervezeten belüli nagyobb fokú és hatékonyabb dolgozói
együttműködés is indokolja.
Egyes szerzők (Baker, 2008) a kommunikációt mikro-, mezo- és makroszinten különböztetik
meg, ahol a mikro szint az interperszonális kommunikációt foglalja magában, amely az
egyének közötti elsődleges kommunikáción keresztül valósul meg, és a személyes
kapcsolatok válnak hangsúlyossá. A mezo szint a csoporton, szervezeten belüli és a
szervezetközi kommunikációt foglalja magába, amely keretében az információk megosztása, a
konfliktusok, problémák megbeszélése a fő cél. Makroszinten az összes olyan „magasabb
rendű” kommunikáció megjelenik, mint például a tömegkommunikáció, amely a cég
jövőképének kommunikálását, az új kezdeményezések megbeszélését, és a szervezet tudását,
bővítését helyezi előtérbe.
A dolgozók munkával való elégedettségének vizsgálata keretében, az elégedettséget
befolyásoló tényezők között gyakran megjelennek a vállalaton belüli kommunikáció egyes
jellemzői. A dolgozói elégedetlenség okai közül korábban a lefelé irányuló kommunikáció
pontatlanságát emelték ki (Towers, et al., 1982). A XXI. század elején több mint 50 vállalat
belső kommunikációs gyakorlatának vizsgálata alapján Cutli és társai (2006) az
elégedetlenség okai között a munkavállalók felénél a nem megfelelő vertikális
kommunikációt határozták meg. (A horizontális és az átlós irányú kommunikáció
hatékonyságának vizsgálata még kevésbé elterjedt, annak ellenére, hogy utóbbi gyakran a
vállalatok sikertelenségének egyik oka.)
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A vállalaton belüli kommunikáció csatornái szerint nyomtatott, elektronikus és szemtőlszembeni (face-to-face) kommunikációt lehet megkülönböztetni (Berger, 2008). A papíralapú
kommunikáció eszközei feljegyzések, hírlevelek, vállalati újságok, jelentések, kézikönyvek,
stb. lehetnek. Az elektronikus kommunikáció csatornáira pedig olyan új infokommunikációs
technológiák megjelenése volt hatással, mint az e-mail, hangposta, intranet, blogok, chatszobák, üzleti televízió, video-konferencia, wiki, stb. Személyes kommunikáció közé
sorolhatók a különböző megbeszélések, társadalmi események és összejövetelek, valamint
Harris és Nelson (2008) megállapításai alapján a megfigyelés és a hatékony hallgatás is.
Utóbbi a kommunikáció felét teszi ki és a vezetői folyamatokat támogatja a munkavállalók
megtartásában, a problémák megoldásában és az alkalmazotti morál javításában.
A kommunikáció hatékonyságát jelentősen befolyásolja a megfelelő kommunikációs csatorna
kiválasztása (Daft, Lengel, 1984). A „leggazdagabb” kommunikációs csatornának a
személyes tekinthető, míg a jelentések a „legszegényebbnek” és a kettő között helyezkednek
el az e-mailek, a telefonok és az írásbeli kommunikáció.
A kommunikáció jelentőségét felismerő vállalatvezetők mindezek figyelembe vételével
komplex kommunikációs stratégiát alakítanak ki, amely összhangban van a vállalat
stratégiájával (Fehérvári, Szeles, 2001), a működő kultúrával és annak koherens részét képezi.
A komplex stratégia kiterjed a kommunikáció minden egyes tényezőjére, a ki, kinek, mit,
mikor, hol, hogyan kérdésekre, továbbá a kompetenciák meghatározására, a csatornák
kiépítésére, az eszközök megválasztására és működtetésének gyakorlatára. A kommunikáció a
szervezeti célok megvalósításában és a szervezeti kultúra megélésében integrált elemmé vált,
amely alapjául a vállalati kultúra értékei szolgálnak.
A hatékony belső kommunikációs rendszer kiépítését a belső marketing eszközök és az új
információtechnológiák használata mellett az új munkavégzési formák megjelenése is
befolyásolja. Mindezek következtében a munkavégzési folyamatok és a belső kommunikációs
szokások átalakulnak az irodai munkakörnyezetben. A munkavégzés során a csoportban való
munka, a munkafeladat projekt alapú elvégzése, a szervezeti tudás bővítése kapja a
főszerepet, amelyekhez a dolgozóknak és az iroda kialakításának is folyamatosan
alkalmazkodnia kell. A munkafolyamatok és –feladatok változása során az ergonómia, vagyis
a biztonságos, hatékony és kényelmes munkavégzés kiemelt szerepet kap a szervezet, az iroda
és az egyén szintjén.

II.3.2. A vállalat irodai kialakításának tényezői
Az első irodaháznak mondható épületet 1560-74 között Vasari építette Firenzében (Izsó, et
al., 2003). A XIX. századig az irodai tevékenységeknek főként az emeletes lakóházak adtak
otthont, amelyeket hosszú folyosókról nyíló helyiségek, szobák jellemeztek. Ekkor még az
irodahelyiségeket tulajdonképpen lakószobákból alakították ki, majd a mai értelemben vett
irodai munkára a vasúthálózat és a posta kiépülésével az ipari forradalom idején lett szükség.
A XIX. században a távíró, a telegráf, az írógép, a világítás, a telefon és a számológép
megjelenése nagy hatással volt az iroda kialakítására, amely szerepe a nagy mennyiségben
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felhalmozott információk gyors és hatékony feldolgozása és az információcsere
megkönnyítése volt.
Az 1920-as években a taylori munkaszervezés alapjai az irodai munkaszervezésben és az
irodák kialakításában is megjelent, amely célja az ismétlődő feladatok hatékony elvégzése és
minél több munkahely elhelyezése volt. A dolgozók a munkafolyamataik elvégzése során
csak a részfeladatuk ellátásával foglalkoztak. A részfeladatok nem igényeltek nagy
szakértelmet. A dolgozók nem ismerték az egész munkafolyamatot, nem láttak rá az irodában
folyó komplex feladatokra. A taylori irodai kialakítás keretében a dolgozók az iroda központi
terében kaptak helyet, amelyet kis egy-két fős vezetői irodahelyiségek vettek körül. A vezetői
szobákat úgy helyezték el, hogy a vezetők rálássanak a dolgozókra, így biztosítva az
alkalmazottak szoros és intenzív ellenőrzését. A taylori munkavégzés során a vertikális,
főként a fentről lefelé, egyenes irányú kommunikáció volt jellemző és a vezetők a vállalaton
belüli társasági életet időpocsékolásnak tartották.

1. kép Taylori irodakialakítás
Forrás: http://www.carusostjohn.com13

2. kép Bürolandschaft irodakialakítás
Forrás: http://www.carusostjohn.com14

Az 1950-es években Németországban a „bürolandschaft” felfogás megjelenésével az irodai
tér kialakítását szervezet elméleti alapokra helyezték. A munkafolyamatok megismerése és a
munkafolyamatoknak megfelelő elrendezés kialakítása központi feladattá vált. A taylorizmust
meghaladó, tudományos, emberi kapcsolatokra épülő kialakítás keretében speciális
elrendezésű irodák is megjelentek. Központosított, egy légterű irodákban kaptak helyet az
alkalmazottak mellett a vezetők, akik hierarchiában betöltött szerepét csak a munkaállomások
felszereltsége, az asztalok nagysága szimbolizálta. Továbbá a válaszfal nélküli nagylégterű
irodahelyiségekben a vezetők munkaállomásainak természetes fényhez közeli elhelyezését
lehetett megfigyelni.
Az 1960-as években az észak-európai országokban is népszerűvé vált „bürolandschaft”
irodakialakítást Wolfgang és Eberhard Schnelle német kutatók vizsgálták. A kutatópáros által
vezetett Quickborner csapat forradalmasította az irodai területek kialakításáról addig alkotott
elképzeléseket. Fontosnak tartották, hogy a dolgozók ne csak a főnökeikkel
13
14

http://www.carusostjohn.com/media/artscouncil/history/taylorist/index.html (2011.05.02.)
http://www.carusostjohn.com/media/artscouncil/history/burolandschaft/index.html (2011.05.02)
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kommunikáljanak, mint ahogy ez a megelőző években megszokott volt, hanem egymással is.
Véleményük szerint, a dolgozók egy közös térben való elrendezésével intenzívebb
kommunikáció biztosítható a munkatársak között, amely már nemcsak a vertikális, hanem a
horizontális kommunikációt is támogatta15. A kutatócsapat az irodán belüli információáramlás
jelentőségének felismerése mellett, az irodák flexibilitására helyezte a hangsúlyt, amely
rugalmas alkalmazkodási lehetőséget kínált az gyors szervezeti változásokhoz, a jövő
kihívásainak megvalósításához.
A „bürolandschaft” szemlélet azonban csak rövid ideig volt népszerű Európában. Ezt az új
irodai kialakítást aggodalommal fogadták a dolgozók, a nagy zajterhelés és a magánélet
hiánya miatt. A problémák csökkentése érdekében válaszfalakkal és paravánrendszerekkel
„kuckós”, „blokkos” munkahelyeket alakítottak ki a nagy légterű irodahelyiségekben. Az
irodai környezet dolgozóra gyakorolt hatásának vizsgálata során később bizonyították
(Crouch, Nimran, 1989, In: Dúll, Tauszik, 2006), hogy az irodai dolgozók az egyik
legfontosabb munkát segítő tényezőként a társas interakciót és a munkavégzést
leghátráltatóbb tényezőnek a figyelemelterelő, a munkát megszakító hatásokat vélik. A
nagylégteres, blokkos elrendezésben kialakított teljesen egyforma munkahelyekkel való
dolgozói elégedetlenségnek másik oka a dolgozók munkakörnyezetük feletti kontroljának
hiánya volt. A dolgozók számára biztosítani kell a környezeti körülmények
szabályozhatóságát, a magánszféra bizonyos szintjét és a munkahelyének testreszabhatóságát
(Gonzalez, et al., 1997, In: Dúll, Tauszik, 2006). Így az egyforma munkahelyek kialakítása a
dolgozókat arra sarkalta, hogy megkülönböztessék munkahelyüket a többitől, személyre
szabják, valamilyen személyes tárgyat vigyenek be irodájukba (Dúll, 1995, 2003). A
térelválasztó falak megjelenése támogatta a dolgozók nagyobb teljesítményét és a
koncentrációját, azonban fizikai korlátot szabott a társas kapcsolatoknak, az
információáramlásnak és a vezetők ellenőrzési lehetőségének (Becker, 2004). Ennek
eredményeképpen az irodakialakítás szemlélete átalakult és ismét a kis légterű, cellás irodák
megjelenése volt megfigyelhető.
Az egy légterű, vagy nagylégteres irodai kialakítás, a hasonló feladatokat ellátó dolgozók
ellenőrizhetőségét és kommunikációját támogatta, és költséghatékony megoldást jelentett a
vállalatok számára, azonban a dolgozók munkával való elégedettségét negatívan befolyásolta.
A dolgozók elégedetlenségének okai között a már említett figyelemelterelő hatások túlzott
megjelenését és a környezet feletti kontroll hiányát lehet megemlíteni, mint például a nagy
zajterhelést, a magánszféra hiányát és a több dolgozó (minimum 12-20 fő) igényeinek nem
megfelelő fizikai környezet kialakítását (fűtés, hűtés, világítás, levegőcsere). A nagylégterű
irodák dolgozókra gyakorolt hatását már régóta vizsgálják. Az előbb felsorolt tényezők
mellett a kutatások még a nagylégterű irodákban észlelt magas stressz szintet emelik ki (Dúll,
Tauszik, 2006). A problémákra válaszul az irodai kialakítások területén ismét a néhány fő
személyes igényeit kiszolgáló cella-, vagy sejtiroda jelent meg, amelyekben 3-4 főt helyeztek
el és amely a nagy koncentrációt igénylő munkafolyamatok elvégzését támogatta. A
15

A munkahelyek kialakítása során a funkcionalitás a térszervezésben is megjelent, amely egy városra volt
jellemző. Az iroda fel volt osztva „házakra” – munkaállomásokra, amelyeket belső folyosók „utcák” és „terek”
kötöttek össze egymással.
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cellairodák a dolgozók számára a környezeti feltételek jobb személyre szabhatóságát
biztosították. Az egyes irodakialakítási megközelítések keretében a dolgozók vállalati
hierarchiában elfoglalt helyét továbbra is a munkaállomások területének nagysága jelezte
(Shoshkes, 1976; Zelinsky, 1998).
Az irodákban a nagylégterű és cella irodahelyiségek kialakításának egyik legfontosabb
befolyásoló tényezője a munkafolyamatok jellege lett. Több vizsgálat is bebizonyította, hogy
a rutin, monoton tevékenységek társas környezetben való elvégzése jobb eredményeket
produkált, mint ugyanazon feladatvégzés csendes, elszeparált környezetben (Triplett, 1981).
Ennek oka, hogy a monoton, nem túl hangos (40dB), háttér zaj a rutin munkafeladatok
elvégzése közben fenntartja a dolgozó figyelmét, amely kevesebb hibázáshoz vezet. (Például
bebizonyították (Peczöli, et al., 1998), hogy egy repülőtér mellett elhelyezett irodában
monoton munkavégzés közben a hibázás szintje alacsonyabb lett.) Azonban a bonyolult, nagy
mentális megterhelést igénylő munkafeladatok végzésekor a társas környezet ronthatja a
dolgozók teljesítményét (Csepeli, 2003). A munkafolyamatoknak megfelelő irodák kialakítása
szervezet specifikus megoldásokat kíván. A Hewlett Pachard-nál (Becker, 2004) például még
a magas koncentrációt igénylő munkaköröknél is - mint például a pénzügy - megváltozott a
zárt irodai kialakítás, mivel a pénzügyi jelentések írásához is információk megosztására volt
szüksége a dolgozóknak, amelyet privát és fél-privát helyiségek kialakításával támogatott a
vállalat. A munkavégzésnek és az együttműködésnek megfelelő irodai elrendezéseket több
kutatás is vizsgálta. Így például több kutatási eredmény is a cellairodák hátrányaként említi,
hogy csak az irodán belüli kommunikációt támogatja, az egyes irodahelyiségek, szervezeti
egységek közötti kommunikációt nem. A fizikai körülmények kommunikációra gyakorolt
hatását Thomas Allen vizsgálata (Peters, Waterman, 1986), amelyben megállapította, hogy a
dolgozók, ha 5 méteres távolságon belül helyezkednek el egymástól, akkor a heti legalább
egyszeri személyes kommunikáció valószínűsége 25%, míg ha 10 méter (vagy nagyobb)
távolságra vannak a munkahelyek egymástól, akkor a személyes kommunikáció
valószínűsége alig éri el a 8-9%-ot (lásd 3. ábra). Így a dolgozók közötti együttműködést a
már bemutatott nagylégterű irodai elrendezéssel és az egyes szervezeti egységek, a kisebb
irodahelyiségek egymáshoz közeli elrendezésével támogathatjuk.

2. ábra A távolság hatása a kommunikációra
Forrás: Peters-Waterman (1986:252)
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Egy másik szervezet-specifikus szemléleti megközelítésben a munkakörnyezet
perszonalizálásának jelentősége jelent meg. Néhány holland vállalat úgy próbálta meg
biztosítani a dolgozók számára a munkakörnyezet személyesebbé tételét, hogy minden
alkalmazott bármilyen berendezési tárgyat (akár bútort, akár dekorációs elemet) bevihetett az
irodába. Mindezzel a dolgozók identitását és a munkaközösséghez való tartozást erősítették,
támogatták. A munkahelyek személyre szabhatóságának fontosságát környezetpszichológiai
kutatási eredmények is alátámasztották. A kutatások bizonyították, hogy a munkahelyek
személyre szabhatósági és a munkakörnyezet módosítási, átrendezési lehetőségei fokozzák a
dolgozók munkahellyel való elégedettségét és a munkahelyhez való kötődését (Wells, Thelen,
2002; Sundstrom, 1987, In: Dúll, Tauszik, 2006).

3. kép Nagylégterű irodakialakítás
Forrás: www.google.hu/imgres 16

4. kép Hibris irodai kialakítás
Forrás:
http://www.citrushouseoffices.co.uk/executive.php 17

Az irodai munkahelyek kialakítása keretében a cella irodák hátrányaként még a nagy
területigény miatti nagy költségekkel járó kialakítást említették a szakemberek, így 1978-ban
a Canon irodaházban úgynevezett hibrid irodákat alakítottak ki, amelyekben mind a cellás,
mind a nagylégterű irodák helyet kaptak. A hibrid iroda kialakításakor a közös helyiségek
kiemelt szerepet kaptak, amely hatására az irodán belüli személyes kommunikáció különböző
színterei jelentek meg, úgymint például a közös étkezőhelyiségek, a tárgyalótermek, a
fénymásolók és az irattárolók.
A hibrid irodák megjelenésével (Brunnberg, 2000) már csak egy lépés volt a könnyen
variálható irodák, projektirodák megjelenése az 1990-es évektől. A nagy létszámú (30-40
fős) irodai kialakítások már nem biztosítottak megfelelő környezetet a komplex feladatok
elvégzéséhez. A folyamatos kommunikáció és a projektekben való gondolkodás életre hívta a
formális- és informális kommunikációs terek mellett, a különböző típusú projektszobákat is,

16

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.nydailynews.com/img/2009/01/14/amd_office_stress.jpg&i
mgrefurl (2011.05.02.)
17
http://www.citrushouseoffices.co.uk/executive.php (2011.05.02.)
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amelyeket Stone és Luchetti (1995) „egy kommunikációs háló csomópontjaként” jellem az
„Ahol te vagy, ott van az irodád” (Your office is where you are) című cikkükben.
Így az irodai kialakításokban fokozatosan jelent meg a közösség-alapú (community-based)
szemlélet, amely térszervezés kulcstényezője az információhoz való hozzáférés és
munkatársakkal való kommunikáció biztosítása volt. E szemlélet tükrében új kulcsszavak
jelentek meg az irodák jellemzése során, úgymint a könnyedség, az átláthatóság, a
spontenitás, a multi-funkcionalitás és a barátságosság, amelyek új identitást adtak a
munkahelynek. Az új téralakítási szemlélet megjelenésével az irodák olyan munkakörnyezetet
biztosítanak, amelyek elősegítik az ismeretek megosztását és átadását, továbbá előmozdítják a
formális és az informális kommunikációt. Mindezt az iroda kialakítás struktúrájának,
eszközrendszerének is támogatnia kell, így az individualizmus (én) és a kollektivizmus (mi),
továbbá a társadalmi, kulturális és érzelmi hozzáállás is a középpontba került.
A közösség-alapú térszervezés szemlélet keretében a szakirodalom három típusú területet
különböztet meg a csoportmunka támogatásra (Sias, 2000), úgymint a személyes tér, a
kollektív tér és az osztott tér. Személyes tér kialakításának lehetősége mind a nagyterű
irodákban, mind a zárt irodákban jelen van. A kollektív tereket általában többen használják és
reprezentációs, külső látogatók fogadására is alkalmas, mint például a recepció, az előtér vagy
a konferencia-, tárgyalóterem. Az egyes munkacsoportok által használt tereket osztott térnek
nevezi a szakirodalom, amelyek állandó jelleggel, vagy egy projekt erejéig egy-egy
csoporthoz tartozhatnak és a kommunikációhoz szükséges összes speciális eszközzel fel
vannak szerelve. A kollektív terek formális kommunikációt támogató helyiségei a tárgyalók,
az informális kommunikációt támogató helyiségei-terei az étkezők, teakonyhák, kávézók.
Napjainkban kommunikációs térként jelennek meg az irodákban a különböző „break-pontok”,
amelyek az álló/ülő gyors megbeszélések színterei, amelyek biztosítják a szükséges technikai
feltételeket (áramellátás, internet, stb.). Ezek a terek az irodán belüli fő közlekedési útvonalak
mentén, vagy különböző operatív területek mellett helyezkednek el.
Felmérések szerint az egyes funkciók alapján az irodák teljes területének 40%-a munkaterület,
55%-a közös helyiség, és 5% jut a mellékhelyiségeknek. Egyes nézetek szerint (Kinnarps,
2008) az iroda alaprajzi kialakítása olyan, mint egy kesztyű, amelynek bejáratánál a recepció,
mint egy „gát” megszűri a be- és kiáramló információkat, anyag- és embermozgást. A
szervezettel való első „fizikai” találkozása az ügyfélnek a recepciónál történik és fontos
szerepet játszik az ügyfél vállalatról kialakított képében. A szervezetben, az irodába lépve
először a nagy anyag-, és információáramlással, valamint a sok kommunikációval, nagy
zajterheléssel járó területek helyezkednek el. Így a bejárat közelében kapnak helyet a külső
ügyfelek által is használt tárgyalók. Majd a szervezet „belseje felé” haladva, a
„középpontban” helyezkednek el a több szervezeti egységgel kapcsolatban álló osztályok
irodái (mint például a HR, beszerzés, kereskedelem, informatika), valamint a könnyen
megközelíthető belső kommunikációt támogató formális (belső tárgyalók) és informális
(teakonyhák, pihenő szobák) terek, helyiségek. Végül az iroda „nehezen megközelíthető”
részein, a „kesztyű ujjaiban”, a nagy elmélyülést, nyugodt munkakörnyezetet igénylő
szervezeti egységek irodahelyiségei vannak.
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Csendes zóna

Hangos zóna
3. ábra Csendes-hangos zónák elkülönítésének sematikus ábrázolása az irodai térben
Forrás: Kinnarps, 2008

Az irodai kialakítások, az irodában megjelenő terek vizsgálata ma is kedvelt kutatási téma. A
munkafolyamatok, a technikai újítások eredményeként az irodában újabb és újabb terek,
térelrendezések jelennek meg. Angliai, japán és ausztráliai vizsgálatok keretében (Bichard,
Myerson, 2008) megállapították, hogy nemcsak az elmélyült munkavégzést és az
együttműködést támogató munkaterületeket kell elkülöníteni egy irodában, hanem az úgy
nevezetett „gondolkodó” („thinking”) területeket is, amelyek az ötletelési, a regenerálódási,
feltöltődési folyamatokat segítik. Továbbá megjelentek a „hétköznapi” („casual”) irodák
(Becker, 2004), amelyek először főként a Szilícium-völgy szoftverfejlesztő cégeire voltak
jellemzőek, - egyik közismert példája a zürichi Google irodaház. A személyre szabható
munkaterületek arra ösztönzik a dolgozókat, hogy hosszú órákat töltsenek programozással,
miközben 100 méternél nem kell többet megtenniük, hogy élelmiszerhez jussanak. A Google
irodaházban például elszórtan helyezték el a különböző snack automatákat, a
gyümölcskosarakat és mini konyhákat. Az irodaépület 24 órán át nyitva áll, nincsenek
öltözködési szabályok („dress code”) a minél nagyobb teljesítmény elérése érdekében
különböző tematikus pihenőszobákat alakítottak ki (könyvtár, irodai masszázs, stb.). A kreatív
gondolkodást serkentő munkaterületek kialakítása, mind a vállalat díjaiban, mind az iroda
belső kialakításában is megmutatkozik. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a különböző
szakmakultúráknak, a különböző életkorú, szakmai tapasztalattal rendelkező dolgozóknak
eltérő munkakörnyezetet kell biztosítani, így például a zürichi Google iroda dolgozóinak nagy
része informatikus és 30 év körüli.
Az irodai terek, munkahelyek, hatásának vizsgálata a dolgozók együttműködésére, az
innovációra és a szervezet teljesítményére vonatkozóan még gyerekcipőben jár (Penn, et al.
1999; Toker, Gray, 2008, Heerwagen, et al., 2004; Peponis, et al., 2007; Sailer, Penn, 2007;
Wineman, et al., 2009; Steen, 2009). A továbbiakban két esetet mutatok be (Sailer, et al.,
2010), amelyek segítségével próbálom szemléltetni a szervezet irodai átalakításának hatását a
belső kommunikációs folyamatokra.
Az első példában egy média piacon működő vállalatnak csak az irodai térkialakítása változott
meg, a szervezeti struktúrája nem. Míg a második példában bemutatott vállalatnak a
szervezeti összevonásoknak köszönhetően mind a szervezeti struktúrája, mind a dolgozók
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munkahelyi elrendezése megváltozott. Az esetek problémafelvetései felölelik az irodai
átrendezések általános célkitűzéseit, problémáit és hatásait.
2005-ben egy nagy-britanniai rádióállomás iroda átalakítást tervezett. A cég célja az
átalakítással a rádió márka ismertségének növelése mellett, a dolgozók és az egyes szervezeti
egységek egyesítése, egy munkatérben való elhelyezése volt. Az iroda ergonómiai átalakítása
következtében csökkent a kihasználatlan területek nagysága, valamint a több szintes épületben
minden dolgozó egy közös szinten, nyitott munkatérben kapott helyet, amitől a belső
kommunikáció javulását várták a szakemberek. A térbeli átszervezés új viselkedés mintákat
követelt a dolgozóktól. Az átalakítás után a vezetőség a személyes kommunikáció
hatékonyságának és gyakoriságának növekedéséről számolt be. A dolgozók között az
interakciók sűrűsége 25%-kal növekedett és a belső telefonhívások száma 40%-kal csökkent.
Az átalakításnak köszönhetően a szervezeten belüli szociális háló sűrűbbé vált, a munkatársak
közötti kölcsönös bizalom erősödött (Hanneman, Riddle, 2005).

4. ábra Egy kiválasztott dolgozó átalakítás előtti és utáni szervezeti kapcsolathálójának bemutatása
Forrás: Sailer, et al. (2010:203)

Az új térkialakítás támogatta a dolgozók közötti belső kommunikációs folyamatokat,
amelyeknek köszönhetően a dolgozók már nem csak a velük egy helyiségben elhelyezkedő,
valamint az egy szervezeti egységnél dolgozó kollégáikkal tartottak személyes
megbeszéléseket, hanem más szervezeti egységhez tartozó kollégáikkal is. Mindezeknek
köszönhetően a szervezetneb a személyes kommunikáció minősége javult és mennyisége
szinte megduplázódott. Következésképpen a vállalat a szervezeti struktúra megváltoztatása
nélkül, csak az irodai tér átszervezésével nagymértékben befolyásolta a vállalaton belüli
kommunikációs szokásokat, úgymint a munkatársak közötti együttműködést és a
munkateljesítményt.
A második esetbemutatásban egy cégcsoport két vállalatának egy irodaépületbe telepítésének
átalakítási tapasztalatai jelennek meg, melyet különböző gazdasági megfontolások indokoltak.
A 2008-ban megvalósuló szervezeti változás keretében a szervezeti struktúra is átrendeződött.
Az új kialakítás eredményességének vizsgálata keretében mind a régi, mind az új
irodaépületben felmérték a dolgozók elégedettségét a munkahely kialakítással.
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A dolgozók egy irodaépületben való elhelyezése az előző példához hasonlóan ismét növeltea
személyes kommunikációk és a belső megbeszélések sűrűségét. Azonban az átszervezés
hatására a dolgozók épületen belüli mozgásának gyakorisága közel háromszorosára nőtt,
amely következtében a fő közlekedési útvonalak használata sűrűbbé vált, a nagy „átmenő”
forgalom és mozgás miatt a közledekési út mellett ülő dolgozók zajterhelése megnőtt, zavarta
őket a mozgások által keltett zaj (Steen, 2009). A zavaró átmenő forgalom csökkentése
érdekében az egész irodai kialakítást átszervezték, amely eredményeként a fő közlekedési
útvonalak áthelyeződtek és a nagylégterű irodákban a dolgozók mozgásának sűrűsége
csökkent, a személyes kommunikáció gyakoriságának csökkenése nélkül. A vizsgálatok során
a dolgozók beszámoltak arról is, hogy a munkatársak közötti személyes kommunikáció
intenzívebbé vált, ami a szervezeti változások ellenére a munkatársak között jobb,
eredményesebb együttműködést eredményezett. A vizsgálatban részt vevők elmondták azt is,
hogy a korábbi cellairodában megszokott munkaasztalnál tartott megbeszélések áthelyeződtek
a formális és informális kommunikációs terekbe, az „adatvédelem”, valamint a nagylégterű
irodahelyiségek zajterhelésének csökkentése és a munkatársak megzavarásának elkerülése
érdekében. A bemutatott példa jól szemlélteti az irodakialakítások szervezeten belüli
kommunikációs szokásokra gyakorolt hatását, valamint a kialakítás többszöri
felülvizsgálatának és a visszacsatolásnak a szükségszerűségét, amely az ergonómiai
átalakítások által létrehozott „minőség” hosszútávú fenntartásához nélkülözhetetlen.

II.3.3. Az új információ technológiák megjelenésének hatásai
Az új kommunikációs technológiák és lehetőségek megfelelő kialakítása új kihívásokat állít a
szervezetek elé, amelyek hatására új kommunikációs képességekkel kell rendelkeznie a
vállalatoknak (Tucker, et al., 1996; Lucas, 1996; Desanctic, Fulk, 1999). Az új
kommunikációs felfogások szinte minden szempontból megváltoztatják a vállalati irányítást
és a vállalati stratégiát, mint például a változás menedzsmentet, a tudásmenedzsmentet, a
részvételen alapuló irányítást, valamint az innovációs folyamatokat és a szervezetek közötti
kapcsolatokat. A vállalaton belüli információtechnológiák hatékony kialakításával
támogatható, alakítható és formálható a vállalat versenystratégiája (Wieseman, 1988). Druker
már 1998-ban megállapította, hogy a jövő az információ alapú szervezeteké, ahol a tudás a
dolgozóknál, a szakembereknél van, a vállalati központban csak néhány funkció marad.
Az új infokommunikációs technológiák hatását a magyarországi vállalatok
versenyképességére és a vállalati folyamatok változására több kutatás is vizsgálta, amelyek
közül két kutatási eredményt emelek ki. 2005-2007 között az Általános Vállalkozási Főiskola
kutatócsoportja a magyar kis-, közép- és nagyvállalatok körében végzett vizsgálatokat,
amelyek az első öt legnagyobb iparágban helyezkedtek el, a GDP-hez hozzájárulás
tekintetében. A vizsgálat kiindulópontja az volt, hogy a versenyképességet a „technológiaintenzív tevékenységek elterjedése, a magas hozzáadott értékű termelés és stratégiai
szolgáltatások fejlesztése nagymértékben javítja” (Opitz, Kovács, 2009:1). A felmérés
eredményei alapján megállapították, hogy a vállalatok többsége felismerte az
infokommunikációs eszközök használatának jelentőségét, amely „eszközök segítségével
hatékonyabban és gyorsabban jutnak információhoz, továbbá rugalmasabban is reagálnak az
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ezen információk által okozott piacbeli változásokra” (Opitz, Kovács, 2009:2). Továbbá a
vizsgálati eredmények alátámasztották, hogy a vállalatok nagy részére jellemző a belső
kommunikációs folyamatok során a vezeték nélküli hálózatok használata, valamint a
munkafeladataik intelligens szoftvercsomagokkal való támogatása. A szervezetek életében az
információtechnológia és így az információ felhasználásának jelentősége, Chikán (2008)
vizsgálatai alapján három szervezeti területet érint. Úgymint a döntéshozatalt, a
kommunikációt és a folyamatok lebonyolítását. Mindezt a „Vállalati versenyképesség
válsághelyzetben” 2009. évi gyorsjelentése is alátámasztja, amely szerint a vizsgált kilenc
alapvető vállalati funkció18 esetében a vállalatok több mint 80%-ánál megjelenik valamilyen
jellegű információs technológia.
Az információtechnológia fejlődésével és elterjedésével, az új kompetenciák folyamatos
megjelenésével a szervezeten belüli tanulási folyamatok felgyorsultak, és fokozatosan a
vállalati folyamatok középpontjába kerültek. „A változást jól illusztrálja a dán oktatási
minisztérium által gyakran használt, német gyakorlatból átvett példa, amely szerint az ITmérnökök tudásának fele a diploma megszerzését követő egy éven belül elavul, miközben az
egyéb képzettséggel rendelkező munkavállalók tudásának „felezési ideje nyolc év” (Nielsen–
Lundvall 2003:2, In: Makó és társai, 2008).
Az információtechnológia és a tudásmegosztás szerepét a versenyképesség megőrzésében és a
hatékony vállalati működésben jól példázza az a Xeroxnál létrehozott web-alapú adatbázis,
amely vállalati esettanulmányokat, szervizelési és működési megoldásokat, tippeket tárolt. Az
adatbázis tartalmának bővítéséhez kb. 3800 alkalmazott járult hozzá a vállalati intraneten
keresztül, mely rendszer segítségével a területi képviselők munkáját támogatták. Az adatbázis
létrehozásával és használatával több, mint 10 millió dollárt takarított meg a vállalat
(Knowledge-Management Intranets, Corporate Executive Board, 2000).
Az információtechnológia és a kialakított vállalaton belüli hálózati rendszer hatására
elmosódnak a vállalaton belüli funkcionális határok. Több szervezeti egység és funkció
együttműködésével az egyének és a csoportok elérhetősége és tudás megosztási lehetőségei
kibővülnek, ami a vállalati tudásmenedzsmentben19 kiemelkedő szerepet játszik.
Az információtechnológiák fejlődésének nemcsak pozitív, hanem negatív hatásai is vannak
(Heide, 2002). Heide az ICT hátrányaként fogalmazta meg, hogy a munkatársak
strukturálatlan formában kapják meg az információkat, ennek következtében az információs
túlterheltségük magas. A vezetők pedig nem kapnak visszajelzést arról, hogy a munkatársak
megkapták-e az információkat és hogyan értelmezik azokat. A dolgozókban a nem megfelelő
információáramlás bizonytalanságot, bizalmatlanságot kelthet, amely csökkentése érdekében
egyre nagyobb szerepet kap a személyes kommunikáció. Az előbbi állítást az Oxfordi
Egyetem kísérleti pszichológia tanszékének egyik kutatása is alátámasztja, miszerint a
18

A „Vállalati versenyképesség válsághelyzetben” vizsgálat kilenc alapvető vállalati funkciója: ellenőrzés,
beszámolás; termékjövedelmezőség; árképzés, belső elszámoló árak; beruházások; vevőkiszolgálás költsége;
elosztási csatornák; termékösszetétel; venni vagy gyártani? (2009. évi gyorsjelentés)
19
A tudásmenedzsment azon módszerek és eszközök összessége, amelyek segítségével egy szervezet létrehozza,
tárolja, elérhetővé teszi, és újrahasznosítja a keretein belül fellelhető tudást a szervezet által kitűzött célok
megvalósítása érdekében.
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megkérdezett vállalati dolgozók 61%-a nyilatkozott úgy, hogy az elektronikus levelezés
késlelteti a döntéshozatalt. Így a személyes- és telefonos kommunikáció továbbra is
nélkülözhetetlenek a szervezeti kommunikáció során20.
Sok vállalat anélkül alakítja ki kommunikációs stratégiáját és irodai munkakörnyezetét, hogy
kihasználná e tényezők munkavégzésre, dolgozói elégedettségre és teljesítményre gyakorolt
hatását (Davenport et al., 2002). A vállalatok az új információs és kommunikációs
technológiák megjelenésének hatására a munkafolyamataikat át-, illetve újraszervezik,
amelyek keretében új munkavégzési formák is megjelennek. Az át-, és újraszervezés
eredményességének kulcsa a rendszerben való gondolkodás, melynek hatására a dolgozók
munkájának színvonala, teljesítménye, egészsége, valamint a munkahelyi légkör javulhat. A
munkahelyek, az új munkavégzési formák kialakításakor a „rendszerben való
gondolkodáskor” figyelembe kell venni, például a munkavégzés fizikai környezetét, a
munkafeladatot, a technológiát, a szervezetet és az egyént. Az egyes tényezők pozitív vagy
negatív hatását a dolgozóra és a teljesítményre már többen vizsgálták. Ergonómusok
megállapították, hogy néhány fizikai környezeti tényező, úgymint a zaj, a világítás, a
hőmérséklet, a levegő minőség és a munkahely elrendezése befolyásolja a dolgozó
teljesítményét. A megvilágítás és a zaj, a legismertebb stresszor tényezők közé tartozik,
amelyek egyes esetekben, például monoton munkavégzés közben megnövelhetik a dolgozók
éberségét, azonban más típusú munkavégzés során feszültséget, negatív lelkiállapotot is
okozhatnak (Cohen, Spacapan, 1984; Crocker, 1997). Tehát a munka tartalma, a feladat és a
munkahelyi követelmények (megnövekedett feladat mennyisége, vagy munkateher), továbbá
a feladatok ismétlődése mind befolyásolják a dolgozó mentális és fizikai egészségi állapotát
(Carayon, Lim, 1998; Cox, 1985), és így hatásuk kimutatható a dolgozók teljesítményében.
Az új technológiák megjelenése javíthatja a munkavégzés során a munka tartalmi minőségét,
növelheti a dolgozók teljesítményét és a motivációját, amely csökkenti a dolgozók stressz
szintjét. Azonban, ha a dolgozó nem rendelkezik megfelelő készséggel a technológia
használatához, az demotivációt, csökkent teljesítményt okozhat. Így a szervezet, az új
technológiák és változások bevezetésekor a dolgozók megfelelő támogatásának (például
képzés, betanítás) biztosításával (Smith, Carayon, 1995) pozitívan befolyásolhatják mind a
dolgozó, mind a vállalat teljesítményét (Monk, Tepas, 1985). Mindezek új szervezési
szempontokat is felvethetnek, mint például a munkarend megváltozása. Az egyénről, a
dolgozóról sem szabad megfeledkezni a munkafolyamatok átalakításakor és a
munkakörnyezet kialakításakor, aki saját személyiséggel, különböző készségekkel és
képességekkel rendelkezik. A munkafolyamatok megváltoztatásakor a dolgozó korábbi
munkatapasztalatai, céljai, igényei mellett fizikai egészségi állapota, test mérete is megjelenik
a kialakítást befolyásoló szempontok között.
A fent bemutatott tényezők rendszerben való szemlélete nélkülözhetetlen a munkafolyamatok
átalakítása során, amely keretében a fő cél az egyensúlyra való törekvés. Az „egyensúly
elmélet” lényege, hogy segítségével javul a dolgozók motivációja, teljesítménye,
csökkenthető az őket érő stressz és a negatív egészségi környezeti tényezők hatása. Azonban
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az elméletileg tökéletesen kiegyensúlyozott rendszert szinte lehetetlen megvalósítani, mivel
nem lehet mindenki számára a „legjobb” kialakítást meghatározni. Ellenben lehetséges az
egyes tényezők bizonyos fokú kompenzációja a megfelelő ergonómiai kialakítások révén. Az
egyensúly elmélet nem külön-külön vizsgálja az egyes elemeket, hanem a holisztikus
megközelítést hangsúlyozza, ami pozitívan járulhat hozzá a munkateljesítményhez és
csökkentheti a „hátrányos” tényezőket.

II.3.4. Az új munkavégzési formák
II.3.4.1. A csoportmunka
A kommunikációs technológiák fejlődése a legjelentősebben a csoportmunka folyamatait
változtatta meg. A szervezetben létrejövő munkacsoportok szerint a szakirodalom állandó és
ideiglenes csoportokat különböztet meg, ahol az ideiglenes csoportok általában valamilyen
változási folyamat során jelennek meg és a folyamat lezárása után meg is szűnnek.
A csoportmunkának sok pozitív és negatív hatása van a munkaszervezésre, a dolgozók
teljesítményére, a munkához való hozzáállásukra, a közérzetükre, az egészségi állapotukra és
a stressz szintjükre. A csoportmunka irodai megjelenésekor a dolgozók a cellairodából ismét
kikerültek a több kolléga együttműködését támogató nyitott terű irodahelyiségekben, ahol
könnyebben tudtak kommunikálni. Az új kommunikációs technológiák megjelenésével a
hagyományos szervezeti csoportok munkahatékonysága is megnőtt. Johansen (1984) a
csoportok között különbséget tesz a munkafeladataik ellátásakor a munkacsoportok időbeli
(szinkron/aszinkron) és térbeli (elosztott/együttes) elhelyezése tekintetében. Az új
kommunikációs technológiák segítik a hagyományos szervezeti csoportok hatékony
együttműködését, amely legfontosabb előnye, hogy a szervezetben nem egy helyen, hanem
szétszórtan elhelyezkedő munkatársak közötti együttműködést is támogatja. A csoportos
munkavégzést támogató együttműködés fejlődési lehetőségei a kommunikációs technológiák
(Lucas, 1996; Tucker, et al., 1996; Desanctis, Fulk, 1999) és az irodai tér kihasználásában
jelennek meg, amelyek mind a vállalati teljesítményt, mind a piaci versenyelőnyt pozitívan
befolyásolják. Így az irodai munkafolyamatok teljesen átrendeződnek és a dolgozók
nincsenek helyhez kötve a feladataik elvégzése során, a dolgozó irodája ott van, ahol a
személyi számítógépe. Egyes kutatások (Zelkowitz, Shaw, Cannon, 1979 ) szerint, például az
informatikusok munkaidejüknek csak 30%-ban dolgoznak egyénileg, vagy például egy
szoftver fejlesztés során csak a munkaidő 20%-a az egyéni kódolási feladat, a többi
munkafeladatot az alkalmazottak csoportosan végzik. A vállalatok számára a csoport munka
előnye, hogy támogatja a produktivitást, amely keretében a kommunikáció, az
információáramlás kerül előtérbe és költségcsökkentő megoldásokat kínál.
A csoportmunka a dinamikus szervezetek működési hatékonyságának támogatása mellett a
dolgozók pszichés, stressz csökkentésére, valamint a váz- és izomrendszeri megbetegedéseire
is megoldást jelenthet, például a dolgozók aktív helyváltoztatása révén (Aaras, et al., 2001;
Bernard, et al., 1994; Buckle, 1997; Carayon, Smith, 2000; Hagberg, et al., 1995). A makroergonómiai megközelítés tükrében a flexibilis munkakörnyezet kialakítása a csoportmunka
folyamatainak megismerése enyhítheti ezen káros hatásokat, azáltal hogy rugalmas fizikai
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környezetet biztosít (Hendrick, Kleiner, 2002). Továbbá a csoportmunka hatékonyságán
kívül, a csoportfolyamatok, a csoport és csoporttagok identitását is pozitívan befolyásolhatja a
makro-ergonómiai megközelítés.
II.3.4.2. A távmunka
Az internet és az alternatív munkavégzési formák megjelenésével (Gustavsen, 1998) a
munkaszervezés és az ergonómia is egyre nagyobb szerepet kap a munka világában (Drury,
1998; Smith, et al., 1989; Wilson, 2000). Az alternatív munkavégzési formák keretében több
szinten is kölcsönhatásba kerül az ember és a szervezet, így nemcsak az ember szintjén jelenik
meg az ergonómia, hanem közösségi szinten is (Cohen, 1997; Newman, 1997; Smith, et al.
1994). A távmunka a vállalati folyamatokra, a munkafeladatokra és a munkavállalóra
gyakorolt hatását egyre többen vizsgálják. E kutatások számos előnyét és hátrányát tárják fel a
távmunkának, amelyekből dolgozatomban az irodai munkakörnyezet kialakítását befolyásoló
tényezőket, továbbá a távmunka munkakörnyezet-befolyásoló hatását emelem ki.
A tudással rendelkező dolgozók a munkafeladataik elvégzése közben mind időben, mind
térben (otthon, irodában, interneten) függetlenekké váltak (Myerson, Ross, 2006). Ez alapján
a szerzők a munkavégzés megjelenése szerint négy helyet különböztetnek meg, abból a
felismerésből kiindulva, hogy a tudással rendelkező munkavállalók nem csak az iroda
épületén belül, hanem azon kívül még otthon, internet kávézókban, és szakmai
továbbképzések keretében is végezhetik feladataikat. Véleményük szerint a távmunka az
előnyök mellett számos területen okozhat feszültséget is a munkavállalók számára, mint
például a munka és a magánélet egyensúlya, kommunikációs nehézségek a munkatársak és az
egyén között és feszültség a vállalati és egyéni karrier utakban.
A távmunka, amely az irodától távol végzett munkafolyamatok gyűjtőneve, megjelenésével
nemcsak az irodai munkakörnyezet kialakítása változott meg, hanem az otthoni munkahelyek
ergonómiai szempontú kialakításának jelentősége is megnőtt. A távmunkások sokszor
otthonról, az ott kialakított „munkahelyükön” végzik feladataikat (melyet „home-office”-nak
nevezünk). Az alternatív munkavégzési formák számos előnyt biztosítanak a dolgozók
számára, mint például a nagyobb rugalmasság, a munkába járás idő és költség csökkenését,
vagy a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly megteremtését, amely például az
egyszülős családok és a fogyatékossággal élők számára is megoldást jelenthet. Az otthoni
munkavégzés támogatására jelen dolgozat nem tér ki, azonban számos ergonómiai és
környezetpszichológiai kérdés vetődhet fel, mint például az otthoni munkakörnyezet és
eszközök kialakítása és biztosítása, az otthoni tevékenységek és az irodai munkafeladatok
időbeli, térbeli és „szerepbeli” elkülönülése (Dúll, Tauszik, 2006).
A távmunka egyik irodai megjelenése a „hot desk” vagy „share desk” rendszer, amely azt
jelenti, hogy a dolgozónak nincs saját munkaasztala, hanem egy munkaállomást eltérő
időperiódusban többen is használnak. E megoldás a vállalatok számára a kisebb irodai terület
és a kevesebb munkaeszköz bérlésével költségcsökkentési lehetőségeket biztosít. Ugyanakkor
a vállalatvezetőknek azt is fel kell ismerniük, hogy a munkahelyek számának, és így az irodai
terek nagyságának csökkenése mellett bizonyos típusú funkcionális területek jelentősége
megnő, így például projekt szobákat, informális találkozó területeket és pihenőszobákat kell
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kialakítaniuk a szocializációs folyamatok biztosítása érdekében. Egyes felmérések (Becker,
2001) szerint a vállalatvezetők az irodai terület csökkenéséből adódó költségmegtakarítás
ellenére befektetésnek érzik a plusz funkcionális terek létesítését még akkor is, ha tudatában
vannak e terek dolgozói elégedettség növelő hatásának. Az irodai- és az otthoni munkahelyek
ergonómikus kialakítása érdekében a makro-ergonómiai szemlélet még jelentősebb szerepet
kapott (Wilson, 2000), amely a dolgozók munkafolyamatba való bevonását, a munkaeszközök
használatának betanítását, és így a munkahely dolgozói igényeknek megfelelő kialakítását
teszi lehetővé. Az egyik legnagyobb kihívás az ergonómusok számára, a munkavégzési mód
változásával kapcsolatos szokásrendszerek bevezetése és elfogadtatása. A munkafolyamatok
bevezetésekor és elfogadtatásakor a szakirodalom két kritikus tényezőt emel ki: a részvételt
(Eklund, 1997; Haims, 1999; Haims, Carayon, 1998; Vink, et al., 1998, Wilson, Haines,
1997) és a tanulási folyamatot (Haims, 1999; Haims, Carayon, 1998; Vink, et al., 1998). E
folyamatok keretében az ergonómia és a belső marketing szakemberek szoros
együttműködése szükséges, amelyre a következő fejezetrészben részletesebben is kitérek.
Az új munkavégzési formák megjelenésével Myerson és Ross modellje mellett még számos
irodakialakítási elmélet született, amelyek közül Duffy (1997) megközelítését emelem ki, aki
az egyes munkafolyamatok irodai megjelenését kategorizálja. Duffy modelljében az
autonómia és a személyek közötti kölcsönhatások jelentik a fő szervező erőt, amely szerint
négy különböző irodatípust különböztethető meg: az egyéni folyamatokat támogató „kaptár”,
a csoportfolyamatok helyszínéül szolgáló „csoportszoba”, a koncentrált munkavégzést
támogató „cella” iroda és a különböző tranzakciós folyamatokat támogató „klub” helyiség.
Hascher (2002) azt a korábbi felismerést, miszerint egy irodaház kialakítására nemcsak egy
típusiroda jellemző, továbbgondolta. Egy részletes tevékenység alapú modellkombinációt
dolgozott ki a négy munkafolyamat (egyéni, csoportos, koncentrált, tranzakciós) szerint,
amely a mai irodai kialakítások alapját képezik.
Az alternatív munkamódszerek megjelenésekor a vezetőknek a munkaszervezési feladatok - a
dolgozók irodában való munkavégzésének megszervezése - mellett, a munkatársak
eszközeinek tárolási és személyre szabhatósági kérdéseivel is foglalkozniuk kell. A sharedesk, vagy hot-desk rendszerek kialakítása keretében a dolgozók a vállalat székházában töltött
idejét jól felszerelt munkaterekkel, munkaállomásokkal támogatják. A munkavállaló a nap
elején egy szabad asztal mellett tudja elvégezni a projekt feladatait teamjéhez csatlakozva,
amely során a személyes terét egy könnyen mozgatható, görgős munkakonténer (trolly)
biztosítja. A dolgozók munkastílusának megváltoztatását, a dolgozó saját íróasztalától,
irodájától való megfosztását olyan változatos, könnyen variálható munkaformával kell
„kompenzálni”, amely a munkavállaló teljes körű szakmai fejlődését biztosítja, a munkával
való elégedettség csökkenés elkerülése érdekében.
Az új típusú munkavégzések keretében az elektronikus kommunikáció nagyobb hangsúlyt
kap, amely a dolgozók elszigetelődéséhez vezethet. Továbbá a nem megfelelő kommunikáció
akadályokat jelenthet az irodában és az irodától távol dolgozók közötti kapcsolattartás és
együttműködés területén is. Kutatók (Phizacklea, Wolkowitz, 1995; Sproull, Kiesler, 1991)
megállapították, hogy az elektronikus kommunikáció nem tudja helyettesíteni a személyes
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kommunikáció néhány aspektusát, amelynek következtében a szociális interakciókat támogató
informális kommunikáció irodán belüli szerepe megnő (Spoull, Kiesler, 1991).
A távmunka megjelenésével a virtuális irodák elterjedése is megfigyelhető, amelyek a saját
irodával nem rendelkező cégek számára nyújtanak irodai szolgáltatásokat. A virtuális irodákat
általában a virtuális szervezetek21, illetve a „dotcom” cégek veszik igénybe, akik
tevékenységükből kifolyólag nem, vagy csak nagyon keveset vannak bent az irodában,
azonban nagyon fontos számukra, hogy színvonalas adminisztratív szolgáltatás álljon a
háttérben. A virtuális irodákban saját cégtábla, recepció, tárgyaló terem támogatja a szervezet
munkáját.
Az irodától távoli munkavégzésnek az otthoni munkahelyen és a virtuális irodán kívül még
számos szervezett megjelenési formája van. A coworking munkahelyek olyan bérelt irodai
területet szolgáltatást nyújtanak a dolgozó számára, amely során a dolgozó csak annyi
munkahelyet, munkaállomást, dolgozó sarkot, vagy tárgyalót, valamint a hozzá kapcsolódó
szolgáltatást (nyomtató, telekommunikációs eszközök, stb.), használja, amennyire szüksége
van. Ezeket a munkahelyeket általában időszakosan, állandó irodával nem rendelkező cégek
veszik igénybe.

II.4. A szervezetek irodai kialakításának ergonómiai tényezői
A stratégiai változások és a belső kommunikációs sajátosságok, valamint az iroda kialakítás
főbb szakaszainak megismerése után az irodai környezet kialakítására helyezem a hangsúlyt,
továbbá a dolgozók irodai kialakítással való elégedettségét vizsgálom. Az irodai környezet, a
dolgozó és a vállalat közötti kölcsönhatásokkal kapcsolatban sok vizsgálat született. A
vizsgálatok középpontjába sokan az épített környezeti tényezőket állítják, úgymint a világítás
(Katzev,1992), az akusztika (Loewen, Suedfeld , 1992; Banbury, Berry, 1998) és a
hőmérséklet (Niemela, et al., 2002). Az egyes tényezőknek a dolgozó viselkedésére és
teljesítményére gyakorolt hatását laboratóriumi és valós környezeti helyzetekben vizsgálják
(Fanger, 1970; Lagercrantz, et al. 2000; Loveday, et al., 2002).
Az irodai környezet kialakításakor négy fő tervezési területen fogalmaz meg követelményeket
a szakirodalom (Margaritis, Marmaras, 2006; Kroemer, Kroemer, 2001), úgymint
- az irodai berendezések, mint például a monitor, billentyűzet, íróasztal, munkaszék;
- a fizikai környezeti feltételek, mint a munkaterület, világítás, zaj, hőmérséklet, és a
rezgések;
- a szoftver, amely szoftver használhatósági kérdéseket vet fel,
- a munkaszervezet, makro-ergonómiai értelemben.
21

Virtuális vállalat jön létre, amikor egy közös cél érdekében egymástól független vállalatok fognak össze, és
úgy viselkednek, mint egy vállalat. A virtuális vállalatok általában virtuális kommunikációs eszközöket
használnak a kapcsolattartáshoz, úgymint a videókonferencia, email. Az ilyen munkahelyek kialakítása több
ergonómiai problémát is felvet, mint például a technológiától való függést és a stresszt (Carayon-Sainfort, 1992;
Smith, 1987, 1997). Az ergonómia szerepe a különböző fizikai feltételek megvalósítása, valamint a megfelelő
eszközök biztosításakor figyelhető meg, amelyek az adott feladathoz és a csoport tagjaihoz illeszkednek, hiányuk
esetén csökken a dolgozók és a csoport teljesítménye, nő a csoporton belüli feszültség, a stressz.
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Magyarországon az irodai tényezők kialakításával „A képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről” az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet foglalkozik,
amely a napi legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt22 használó dolgozókra
terjed ki. A rendelet a berendezések (képernyő, billentyűzet, munkaasztal, munkafelület,
munkaszék) és a munkakörnyezet (térkövetelmények, megvilágítás, tükröződés és
fényvisszaverődés, zaj, klíma, sugárzás) kialakításának feltételeit csak nagyon általánosan,
nagy vonalakban határozza meg. A berendezésekre és a munkakörnyezetre vonatkozó
ergonómiai követelményeknek egymástól független teljesülésén túl, egy rendszerben való
alkalmazása elengedhetetlen (Marmaras, Papadopoulos, 2003). Az ergonómiai központú
munkahely kialakításakor az egyedi dolgozói és a munkafeladatból adódó követelmények
teljesülése is figyelembe veendő. Az irodai munkahelyek kialakításának komplex
megközelítését Margaritis és Marmaras (2006) modellje jól szemlélteti, amelyben a
munkahelyi eszközök, a fizikai munkakörnyezet, a feladat elvégzéséhez szükséges
követelmények, a dolgozók (személyisége), az épület jellemzői összességében határozzák
meg a dolgozó teljesítményét.

dolgozó

épület
jellegzetességei

feladat
követelményei

munkahely

fizikai környezet

munkateljesítmény

5. ábra Összefüggés a munkateljesítményt befolyásoló ergonómiai tényezők között
Forrás: Margaritis, Marmaras (2006:782)

A munkaállomások környezeti kialakításakor a megfelelő megvilágítás, hőmérséklet
biztosítása, a tükröződésmentes kialakítás, a zavaró légáramok kiküszöbölése, valamint a
zajterhelés csökkentése mellett az akadálymentes, biztonságos hozzáférés is biztosítani kell a
dolgozók számára. E tényezők komplex megközelítése alapján, ha például a dolgozó
22

Képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős munkaeszközökön kívül
csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák
(mutatóeszköz, plotter, nyomtató, lemezegység, modem, stb.) esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot
meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal, vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen
munkakörnyezet. (50/1999. EüM rendelet 2§)
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monitorán képernyős munkavégzéskor tükröződik a fény, a dolgozó a tükröződés csökkentése
érdekében a fény útjába hajol, hogy lássa a képernyőt, a feladatát továbbra is el tudja látni. Így
azonban természetellenes testhelyzetet vesz fel, amely kényelmetlen testtartást eredményez,
ami az egészségállapotát ronthatja, következésképpen munkateljesítménye is csökkenhet. Így
megállapítható, hogy az ergonomikus munkahely kialakításnak munkateljesítmény növelő,
vagy csökkentő szerepe van (Kroemer, Kroemer, 2001; Francis, Dressel, 1990; Dainoff, 1990;
Ong, 1990).
A számítógépes munkahelyek kialakításakor a különböző káros hatások enyhítése és a munka
hatékonyságának támogatása érdekében elengedhetetlen az ergonómia komplex
megközelítésére való törekvés (Ketola, et al., 2002; Nelson, et al., 1998; Sauter, et al., 1990).
Mint már korábban is utaltam rá a káros hatások, mint például a váz- és izomrendszeri
zavarok és a pszichés stresszterhelés nagymértékben befolyásolják a munka hatékonyságát
(Aaras, et al., 2001; Bernard, et al., 1994; Buckle, 1997; Carayon, Smith, 2000; Hagberg, et
al., 1995). Egyes amerikai kutatások szerint (Robertson, et. al, 2009) egyre nagyobb figyelmet
kap a váz- és izomrendszeri zavarok megjelenésének problémája az irodai dolgozók körében.
Becslések szerint több mint 45 millió számítógép van az amerikai munkahelyeken, amelyek
használói között fokozatosan, egyre nagyobb valószínűséggel, jelennek meg váz- és
izomrendszeri zavarok (Tittiranonda, et al., 1999). A tanulmány kimutatta, hogy a váz- és
izomrendszeri megbetegedések oka többek között a munkahelyi követelmények fokozódása, a
több órás számítógépes munka (Bernard, et. al, 1994; Faucett, Rempel, 1994), a
megnövekedett stressz (Bongers, et al., 1993; Carayon, Smith, 2000; Marcus, Gerr, 1996;
Faucett, Rempel, 1994) és az irodaházak, a munkaállomások kialakításakor megjelenő
speciális ergonómiai funkciók hiánya (Nelson, Silverstein, 1998; Sauter, et al., 1990).
A munkahelyek berendezéseinek kialakítása során a technológia fejlődésével a munkafelület
nagysága folyamatosan változik. A katódsugárcsöves monitorok eltűnésével a munkaasztal
nagysága szinte a felére csökkent. Az állítható ülésmagasságú és háttámlájú munkaszékek
használata mellett egyre több kutatási eredmény jelenik meg, miszerint a testet munkavégzés
közben különböző, nem megerőltető, terheléseknek kell érnie, amelyek az izmok használatát
segítik. Így az alternatív ülésmódok mellett megjelent az ülő-álló munkavégzés
változtatásának lehetősége is az irodákban (például egy elektronikusan magasságban állítható
munkaasztal segítségével), amely a skandináv országokban ma már bevett gyakorlat.
A munkakörnyezet fizikai környezeti tényezőinek kialakításakor az első általános kérdések a
munkahelyek térkövetelményeivel kapcsolatosak. A Magyarországon hatályban lévő 50/1999.
EüM rendelet nagyon tágan szabályozza mindezt: „a munkahelyet úgy kell megtervezni és
méretezni, hogy a használónak legyen elegendő tere testhelyzete és mozgásai
változtatásához”. Duffy (1997) 20 modern irodaépület felmérése alapján az átlagos
munkaterület nagyságát 25,7m2/főben állapította meg, ahol 7 és 55,7 m2/fő között mozgott a
területek nagysága. Az Egyesült Királyságban (a Total Cost Survey Office 2002 kutatás
alapján) is hasonló eredményeket állapítottak meg, miszerint egy szűk munkahely (asztal,
szék, tároló felület) kb. 7m2, amely a beosztástól függően 4-15m2 között mozog, de ha ezt a
teljes épületre (a központi tároló helyekre, folyósóra, tárgyalókra) vetítjük, akkor kb. 14 m2
területnagyság állapítható meg egy főre. Egy másik 2002-es tanulmányban (Saari, et al.,
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2006) a szervezetek nettó alapterületeit hasonlították össze a dolgozói létszámmal, amely
alapján megállították, hogy a legtöbb amerikai nagyvárosban átlagosan 20m2/fő, míg
Kínában, Japánban és Nagy Britanniában 10m2/fő nettó területnagyságok voltak jellemzőek.
A kutatások további elemzése alapján megállapítható, hogy az egy főre eső területnagyságok
közötti különbségek a jobb, hatékonyabb helykihasználás és az egy főre eső költségek
csökkenése ellenére hosszútávon számos hátrányt eredményezhet, amelyek megfelelő
munkaszervezéssel és munkakörnyezet kialakítással kiküszöbölhetők.

6. ábra Egy ergonomikus munkahely kialakításának szempontjainak sematikus rajza

A fizikai környezeti tényezők közül legtöbben a megvilágítás teljesítmény-befolyásoló hatását
vizsgálták. A megvilágítás23 az egyik legkönnyebben befolyásolható környezeti tényező,
amely a tevékenység ismeretében könnyen alakítható, tervezhető és szabályozható. A
mesterséges megvilágítás kialakításakor a cél a természetes megvilágításhoz közeli hatás
elérése, a dolgozó tevékenységeihez és igényeihez való lehető legjobb alkalmazkodás, ezzel is
támogatva a személyre szabhatóságot. A természetes hatás elérése érdekében már megjelentek
a dinamikus világítási rendszerek (Izsó, Majoros, 2002), amelyek a munkaidő során a
megvilágítás erősségét alig észrevehető módon változtatják meg és a legjobban közelít a
természetes napfény hatás eléréséhez, amely a dolgozók közérzetére pozitívan hat. A
dinamikus világítás a dolgozó munka- és bioritmusához illeszkedve, hatékonyabb
munkavégzést és kisebb stressz terhelést eredményez. A megvilágítás főként a nagylégterű
23

„Megvilágítás
a., Az általános, illetve helyi megvilágítás (munkalámpa) biztosítson kielégítő megvilágítást és megfelelő
kontrasztot a képernyő és a háttérkörnyezet között, tekintete véve a munka jellegét és a használó látási
követelményeit.
b., A képernyőre és más munkaeszközre vetődő, zavaró tükröződést és fényvisszaverődést oly módok kell
megelőzni, hogy a képernyős munkahely telepítésekor a munkaterem és a munkahely megtervezését
összehangolják és a mesterséges fényforrások elhelyezésével és műszaki jellemzőivel.” 50/1999. (XI.3) EüM
rendelet, Melléklet
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irodákban okoz problémát, ahol az ablak mellett ülők még jól látnak, nem kapcsolják fel a
világítást, az ablaktól messzebb ülők számára, azonban már nem elegendő a fény mennyisége
a munkavégzéshez. Így a megvilágítás szabályozhatósága és szakaszolhatósága (az ablakkal
párhuzamosan külön-külön kapcsolható fel) fontos szempont a mesterséges megvilágítás
kialakításakor. A call-center munkahelyek speciális helyzetet jelentenek, ahol a helyi
megvilágítás (asztali lámpa) nagyobb szerepet kap az egyéb számítógépes munkahelyekhez
viszonyítva. A call-center munkahelyeket általában nagylégterű irodahelyiségekben alakítják
ki, ahol – tapasztalataim alapján – a dolgozók az általános megvilágítást nem kapcsolják fel,
csak az asztali lámpát, mely feltehetően a munkakörnyezetük feletti kontrolt biztosítja
számukra, valamint a személyre szabhatóságot és a személyes teret, mely fontosságára a
nagylégteres irodahelyiségek kialakításánál már kitértem.
Az irodahelyiségek klimatikus tényezőinek hatékonyság vizsgálatai alapján megállapították,
hogy a nem megfelelő szellőzés és hűtés-fűtés hatására a dolgozók egészségi állapota
rosszabbodhat és a munkateljesítményük csökkenhet (Saari, et al., 2006). Az irodai
munkakörülmények nem megfelelő kialakítása hatására nő a dolgozói megbetegedések
gyakorisága, melynek következtében romlik a dolgozó és a szervezet termelékenysége. A
nagylégterű irodákban további probléma, a hőmérséklet beállíthatósági lehetőségeinek
személyre szabhatóságának hiánya. A klimatikus tényezők vizsgálata keretében
megállapítható, hogy a friss levegő utánpótlása nyitható ablakok segítségével nagymértékben
javítja a dolgozók közérzetét. A levegő minőségének vizsgálatakor előtérbe került az illatok
irodai munkakörnyezetben való megjelenése is és hatásainak vizsgálata. Az eredmények
alapján elmondható (Sportinfo, 2009), hogy a citrusféle illatok oldják a feszültséget és
csökkentik a szellemi fáradtságot, valamint a nyugtalanságot, a szorongást és a fejfájást.
Nagylégterű irodákban a különböző illatok megjelenése a stressz terhelés csökkentése mellett
befolyásolhatja a dolgozók egészségét is (Kawakami, et. al, 1999). Laboratóriumi vizsgálatok
keretében adatbeviteli munkakör dolgozóival előre meghatározott számolási és monotonitás
vizsgálatokat végeztek, amely alapján megállapították, hogy a nyugtató illatok a
termelékenység javításához járulnak hozzá, míg az élénkítő illatok a munkaterhelés
csökkentéséhez.
A környezeti tényezők közül az akusztikus környezet nem megfelelő kialakítása, a nagy
zajterhelés, negatív pszichikus hatásokkal jár, akkor is, ha a dolgozók már észre sem veszik a
terhelést. Az irodák kialakításának fejlődése alatt megfigyelhető volt a hangos gépek
kihelyezése az irodahelyiségből, amely hatására jelentek meg például fénymásoló helyiségek.
További megoldásként jelent meg a nagylégterű irodákban, a kis „fénymásoló szigeteket”
kialakítása, amelyeket hangelnyelő paravánokkal választottak le annak érdekében, hogy a
gépek által keltett zaj, ezáltal a fénymásoló közelében ülő dolgozókat érő zajterhelést
csökkentse. (Például, hogy ne zavarja a dolgozót a fénymásolónál összegyűlő kollégák
mozgása és beszélgetése.) A századforduló óta az irodahelyiségek, főként nagylégterű irodák,
háttér zajának „maszkolása” érdekében különböző a vegetatív idegrendszert nem befolyásoló
háttérzenék lejátszásával próbálkoznak a kutatók. Irodai környezetben a zenehallgatás pozitív
hatásaként említik például, hogy csökkenti a feszültséget és monoton munkavégzéskor
fenntartja a dolgozó figyelmét, amely segíti a termelékenységet (Haargreaves, et al., 1997). A
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munka világában a zene koncentrációs készséget növelő hatása minden dolgozóra másként
hat, amely a dolgozók személyiségének eltérésével magyarázható. Mégis, igen nagy számban
vannak azok a munkavállalók, akik azt vallják, hogy zenét hallgatva sokkal jobban tudnak
koncentrálni, és például a monoton feladatokat is könnyebben tudják elvégezni (Legátor,
2009).
A fizikai munkakörnyezet és a munkakörülmények dolgozói elégedettségre gyakorolt hatását
többen is vizsgálták. Windler (2003) irodaattraktivitási index vizsgálati eredményeit a
Fraunhofer IAO Intézet Office 21 tanulmányában összegzi, amely a dolgozók irodai
környezettel való elégedettségének vizsgálatán alapul. A vizsgálat középpontjában különböző
kritériumok álltak, mint az irodában használt anyagok minősége, az ergonómia és funkciók
kapcsolata, a klimatikus tényezők és a szag, valamint a fény minősége és a térarányok. A
vizsgálat során a dolgozók a munkaállomások rossz ergonómiai kialakítását, vagy a
kedvezőtlen klimatikus és megvilágítási tényezőket általában kétszer erősebb negatív
hatásúnak ítélték meg, mint a többi tényezőt. A kutatók továbbá megállapították, hogy negatív
irányú korreláció van az irodaattraktivitás, valamint a jó közérzet és az irodahelyiségek
munkára való alkalmassága között, amely alacsony teljesítményt eredményez (Tomka, 2005).
E puha tényezők, amelyek a dolgozók saját közérzetének szubjektív megítélésére alapoznak,
nagymértékben befolyásolják a munkával való elégedettséget, a dolgozók közötti
együttműködés és a csapatmunka minőségét.

II.4.1. A szervezeti változások irodai kialakításának emberi tényezői
Egyes nyugat-európai kutatások24 szerint (Nehring, 2005) az ergonómia fogalma általában
ismert és a megkérdezettek véleménye szerint főként a hát-, és csontváz megbetegedések
csökkentésére szolgál, amely az ergonómia hagyományos megközelítését tükrözi. Azonban
kutatók véleménye szerint kevésbé elterjedt az ergonómia kiterjesztett felfogásának ismerete,
vagyis az ergonómia vállalati tényezőkkel, a motivációval, a hiányzásokkal vagy a szervezeti
légkörrel való összekapcsolása. Az ergonómia és a mentális munkavégzés kapcsolatát pedig
csak nagyon kevesen ismerik. Továbbá a kutatás keretében megállapították, hogy azok, akik
munkahelyükön pozitívan értékelik az ergonómiai szemlélet megjelenését, általában jobban
érzik magukat és kevésbé leterheltnek. A dolgozók ergonómiai oktatása, betanítása révén az
irodai munkatérben megjelenő tényezők (munkaszék, világítás, stb.) állíthatósági funkcióinak
rendszeres használata figyelhető meg, vagyis a munkaállomások beállítása és a betanítás
között pozitív összefüggés mutatható ki. Így az ergonómiai szempontból tudatos
munkavállaló alapvetően megfelelőbbnek értékeli munkahelyének kialakítását és jobban is
érzi magát a munkahelyén. Azonban a kutatás bizonyította, hogy az ergonómiailag
megfelelően kialakított munkahelyek önmagukban még nem garantálják a dolgozók
egészséges és hatékony munkavégzését (Green, Briggs, 1989). Ennek ellenére még csak
nagyon kevesen vizsgálták az ergonómiai beavatkozások hatását a dolgozók egészségi
24

Az Initiative für Office-Ergonomie (I.O.E.) (Munkakutatás és Szervezeti Tanácsadás Intézet) 2005-ös
tanulmánya alapján, amelynek címe „Ki és mi akadályozza az ergonómia megvalósulását a munkahelyen?”. A
tanulmány célja az volt, hogy azonosítsa az ergonómiai tájékozottság állapotát, az ergonómiai megvalósítás
mértékét, továbbá az ergonómiai viselkedést akadályozó okokat (Tomka, 2005).
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állapotára és a munka teljesítésére (Brewer, et al., 2006; Buckle, 1997; National Research
Council Institute of Medicine, 2001; Karsh, et al., 2001). A vizsgálati eredmények azt
bizonyítják, hogy az ergonómiai képzés (Brisson, et al., 1999) javítja a munkaállomások és az
irodaépületek ergonómiai kialakításában rejlő lehetőségek kihasználását (Aaras, et al., 2001;
Hagberg, et al., 1995; Lewis, et al., 2002), valamint csökkenti a mozgásszervi és vizuális
diszkomfort hatásokat.
Az ergonómiai képzések szerepét a kutatók (Robertson, et. al, 2009) a testtartás és a
munkaállomások elemeinek beállítása területén vizsgálták. A felmérésben egy helyszínt
kiválasztva három dolgozói csoportot jelöltek ki, akiket egy iroda-ergonómiai képzés
keretében megtanítottak a helyes munkaszék beállításának szabályaira. A kutatók a képzés
előtt és után felmérték a dolgozók testtartását és a dolgozói munkaállomások beállítását a
betanítás hatásának vizsgálata érdekében. A vizsgálat keretében az egyik vizsgálati csoport
(n=96) új széket kapott, amely használatát be is tanították a dolgozók számára, a másik
vizsgálati csoport (n=63) nem kapott új széket csak képzésben részesül és a harmadik csoport,
a kontroll csoport (n=57), akik körében egy tényező sem változott. A vizsgálat 16 hónapig
tartott, a betanítás előtt 1 illetve 2 hónappal, valamint utána 2, 6 és 12 hónappal végeztek
önkitöltős felméréseket. A betanítást követően a dolgozóknál a megszerzett tudásnak
köszönhetően kialakult egyfajta tudatosság, amely következtében jobb testtartás és jobb
munkaállomás beállítás volt megfigyelhető. A képzésben résztvevők külön kiemelték a
képzés hasznosságát is. A vizsgálati eredmények további elemzése során szignifikáns
különbséget mutattak ki az általános ergonómiai ismeretek területén az egyes csoportok
között. A két betanításban részt vett csoportnál, magasabb szintű, ergonómiai szempontból
tudatos viselkedést és alacsonyabb mozgásszervi megbetegedést figyeltek meg a kutatók, mint
a kontroll csoportban.
Egy másik vizsgálat keretében (Robertson, et. al, 2008) a kutatók a rugalmas iroda és az
ergonómiai képzések hatását vizsgálták a pszicho-szociális munkakörnyezetre, a váz- és
izomrendszeri megbetegedésekre és a munkateljesítményre. A vizsgálatban négy vizsgálati
csoportot alakítottak ki. Az első csoport csak rugalmas munkaterülettel rendelkezett (n=121),
a második csoport csak ergonómiai képzésen vett részt (n=92), a harmadik csoport rugalmas
irodában kapott helyett és ergonómiai képzésen is részt vett (n=31) és a negyedik csoport
esetében nem történt semmilyen beavatkozás (n=45). A vizsgálat a beavatkozás előtt 2
hónappal kezdődött, majd a beavatkozás után 3 és 6 hónappal végeztek ismét felméréseket. A
vizsgálat alatt több tényezőt is vizsgáltak, úgymint a munkaterület nagysága, a világítás
minősége, a személyes tér kialakítása, a munka ellenőrzése, a dolgozók együttműködésének
lehetősége, a vállalati kultúra tényezői, az ergonómikus szemlélet elterjedése és a
kommunikáció minősége. Az eredmények alapján egyes tényezők között szignifikáns
különbségeket állapítottak meg, a kontroll csoport (akiknél nem végeztek sem ergonómiai
átalakítást, sem ergonómiai oktatást) és azon vizsgálati csoportok között, akiknél ergonómiai
átalakítást és/vagy oktatást végeztek. Az eredmények közül két tényezőt emeltek ki, az
együttműködést és kommunikációt, valamint az ergonómiai ismeretek szélesebb körű
elterjedését. A vizsgálatok keretében azt is megállapították, hogy ahol beavatkozás történt a
dolgozók egészségkárosodásának mértéke csökkent.
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Tehát az ergonómiai képzések célja, hogy erősítse a vállalaton belül az ergonómiai
szemléletet, valamint hogy javítsa a személyre szabható munkahelyek kialakítási lehetőségein
keresztül a dolgozók egészségi állapotát. Az irodai környezet ergonómiai vizsgálata és
kialakítása után a szakirodalom egy négy lépcsős képzési folyamat modellt emel ki (Gordon,
1994, Robertson, et. al, 2008), úgymint az ismeretek beszerzése, a tudás és a készségek
integrálása, az újonnan megszerezett tudás „védett” tanuló környezetben való gyakorlása, a
dolgozók munkaterületük ergonómiai átalakításának elvégzése. A képzési folyamat célja,
hogy a dolgozó megértse az iroda-ergonómiai alapelveket, majd a dolgozó saját maga végezze
el munkahelyének ergonómiai értékelését, állítsa be a munkahelyét, valamint értse meg és
használja ki az egyéni és a csoportos munkahelyek adta lehetőségeket. Jól látható, hogy az
irodai munkakörnyezet ergonómiai szempontú kialakítása során nemcsak a tervezési folyamat
egyes szakaszaiban jelenik meg a dolgozó, hanem a munkahelyek használatba vétele után is.
A dolgozók betanítása nélkülözhetetlen az ergonómia által biztosított, hozzáadott értékek
gyakorlati megvalósulásához az irodai munkakörnyezet-fejlesztés során.
Az irodai munkakörnyezet-fejlesztési folyamata keretében az ergonómiai szemlélet mellett a
belső marketing szemlélet megjelenése is szükséges a változási folyamat minél szélesebb körű
dolgozói elfogadtatása és az ellenállások csökkentése érdekében. A folyamat alatt a belső
marketing mix eszközeinek integrált megközelítése jellemző. A szakirodalom szerint (Ahmed,
Rafiq, 2002) a marketing mix 5P eleme a fejlesztési folyamat minden szakaszában
megjelenik. A marketing mix elemei közül elsőként a munkakörnyezet fejlesztési
folyamatban az ergonómiai szemlélet és javaslat, mint termék, jelenik meg, amely előnyeinek
bemutatása a vezetők feladata, a belső vevők, vagyis a szervezet munkavállalói, számára. A
„termék tulajdonságainak” megismerése, a munkakörnyezet kialakításának ergonómiai
szemlélete, a munkavállalónak könnyebb értelmezhetőséget és elfogadhatóságot tesz
lehetővé. A termék tényezőinek megismerése a belső vevők számára csökkenthetik a
„változás árát”, amely főként a dolgozók pszichológiai költségeinek elfogadására utal. Ez
például a dolgozók lemondásait jelenti az új munkavégzési folyamat bevezetésekor. A
munkavállalók sokszor túlbecsülik a változás „költségeit” és így ellenállnak a folyamatnak.
Ennek elkerülése és a félelmek enyhítése érdekében a vállalatoknak megfelelő tájékoztatás
kell adni a dolgozó számára. Így a változások kommunikációja, promóciója keretében a belső
kommunikációs eszközök jelentősége megnő, a munkavállalók motiválása és az attitűdök
befolyásolása érdekében több kommunikációs technika együttesen is alkalmazható. A már
korábban bemutatott belső kommunikációs elemek vállalat specifikus, a belső vevői
igényeknek megfelelő kialakításakor, a szakirodalom szerint a személyes, szemtől-szembeni
kommunikációnak van a legnagyobb hatása a belső folyamatokban. Személyesen, egy a belső
vevők számára hiteles ember, még hatékonyabban tud kommunikálni mind az egyének, mind
a csoportok felé. Az egyéb kommunikációs módok, mint a vállalati újság, vagy a tv használata
általában csak radikális változás, vagy kritikus körülmények között indokolt, magas költsége
miatt. Az információk megosztásának csatornái megbeszélések, konferenciák, elektronikus
kommunikációk lehetnek. Végül a résztvevők bevonása a változás folyamatába a belső
marketing mix ötödik eleme. A belső vevők pszichés, információ stb. terheltségének
csökkentése érdekében a bevonási folyamatot megelőzi az alkalmazottak szegmentációja. Ez
a szegmentáció a munkakörnyezet-fejlesztéskor történhet például a már ismert osztály,
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beosztás és munkakör stb. szerint. A dolgozók folyamatokba való bevonása a dolgozói
elégedettség változására is hatással van, amelyet már a munkatársakkal, csoportokkal való
szervezeti változásokkal kapcsolatos információk megosztásának bemutatásakor érintettem. A
szakemberek szerint a marketing mix egyes elemeinek meghatározásakor és megvalósításakor
az egyik leghatékonyabb módszer lehet egy harmadik fél bevonása, például tanácsadó, aki
munkája során képzési programot is nyújthat.
A bemutatott belső marketing 5P elemből a promóció szerepét emelem ki a továbbiakban,
amely az ergonómiai szemlélet fenntarthatóságához nélkülözhetetlen. A megfelelő
kommunikációs rendszer kiépítése során a belső marketing és az ergonómus szakemberek
szoros együttműködése szükséges, az információk tartalma és a kommunikációs stratégia
kidolgozása érdekében. Marketing szempontból a hatékony kommunikáció kidolgozásának
lépéseit Kotler és társa (2006:701) nyolc lépcsőben határozta meg, úgymint a célközönség
meghatározása, a kommunikációs célok meghatározása, az üzenet megtervezése, a csatornák
kiválasztása, a kommunikációs költségvetés előkészítése, a médiamix összetételének
eldöntése, az eredmények mérése és az integrált marketingkommunikáció irányítása. A
folyamatban a belső vevők szegmentációja meghatározza a kommunikáció célközönségét,
amely alapvetően befolyásolja a kommunikáció tartalmát, módját, csatornáját, stb. A
munkakörnyezet-fejlesztés alatt az információ közvetítés módjai lehetnek az írott kiadványok
és tájékoztatók, amelyek elektronikus tájékoztatók formájában is megjelenhetnek, valamint
például bemutatók keretében. Az írásos kiadványok különböző hosszabb, rövidebb
tájékoztatók, ellenőrző listák formájában jelenhetnek meg.
A munkakörnyezet-fejlesztés keretében a változások „pszichológiai árának” csökkentési
lehetőségeit már többen vizsgálták. Egyes vizsgálatok (Becker, 2000) szerint, az irodai
munkahelyeken a középkorú, főként férfiakra a saját, zárt irodához való ragaszkodás a
jellemző és a személyes kényelmük szem előtt tartása, amely jellemzőkre a változás
kommunikálásakor külön ki kell térni. A „termék pozitív” tulajdonságainak kiemelése során
pedig például a fiatal munkavállalók nagylégterű irodákban való elhelyezéséhez társított
közösségi érzést, könnyebb, gyorsabb és jobb tanulási lehetőségre kell helyezni a hangsúlyt.

II.4.2. Az irodai munkakörnyezetfejlesztési modell kidolgozása
Kutatásaim alatt célom volt egy olyan komplex irodai kialakítást/átalakítást támogató
módszer kidolgozása, amely integrálja a menedzsment, a marketing és az ergonómia által
képviselt vezetési, kommunikációs, térkialakítási, eszközhasználati stb. aspektusokat.
A modell kidolgozása során a marketingmenedzsment és az ergonómia fejlesztési
folyamatainak alapmodelljeit vettem alapul. Az egyéni és a szervezeti célok megvalósítása
érdekében egy szervezet számára megfelelő irodai környezet kialakításakor kiindulhatunk a
vállalat menedzsment folyamatok egyes szakaszaból (elemzés, tervezés, megvalósítás és
ellenőrzés). Továbbá a belső marketing folyamatok beépítésével a marketingmenedzsment
folyamat öt fő fázisát is figyelembe kell venni (Vágási, 2007:15), úgymint a kutatás/elemzés,
a stratégia, a tervezés, a megvalósítás és az ellenőrzés.
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maradás érdekében. További elvárás, hogy az új munkakörnyezet kialakítás támogassa a
dolgozók egészséges és jó közérzetét, valamint a dolgozók, a munkacsoportok és a szervezeti
egységek közötti együttműködést és a kommunikációt. Így a munkafolyamatok kialakítása
támogassa az üzleti folyamatok hatékonyságát. Végül vezetői elvárás egy új iroda kialakítása
során, hogy az irodai kialakítás támogassa a szervezet változásait, a szervezeten belüli változó
munkafolyamatokat.
A flexibilis munkakörnyezet kialakításakor (Peczöli, és társai, 1998; O’Neill, 2007) a makroergonómiai szemlélet megjelenése segít a különböző összefüggések megértésében az egyes
munkavégzési formák komponensei és a társadalmi, technikai és fizikai környezet tényezői
között. Az új munkavégzési formáknak megfelelő irodai környezet kialakításakor nagy
hangsúlyt kell fektetni a dolgozók munkafolyamatainak megismerésére, amely a dolgozók
tervezésbe való bevonásával érhető el. Később pedig a megfelelő munkahely kialakítás és
eszközök egészséges, biztonságos és hatékony használata érdekében elengedhetetlen a
dolgozók megfelelő tájékoztatása, betanítása (Brisson, et al., 1999; Bohr, 2000; Kukkonen, et
al., 1993; Robertson, O’Neill, 1999). A tájékoztatás segít a dolgozóknak, hogy
munkakörnyezetüket személyre szabhassák, és igényeik szerint (hőmérséklet, világítás)
beállíthassák (McLaney, Hurrell, 1988; O’Neill, 2007; Robertson, Huang, 2006), ezzel is
javítva a dolgozók közérzetét és növelve a munkavégzés hatékonyságát (Karasek, Theorell,
1990; Ketola, et al., 2002; Nelson, Silverstein, 1998; Sauter, et al. 1990).
Látható, hogy a hatlépcsős modell hiányossága, hogy a tervezési folyamat végén a kialakított
munkakörnyezet dolgozói „bevezetése” elmarad, a dolgozókat nem tanítják be az új eszközök
használatára, így az ergonómiai értékek gyakorlati megvalósulása alacsonyabb szintű lesz.
A bemutatott modellekből kiindulva egy három szakaszból álló fejlesztési modellt dolgoztam
ki, amely az igények felmérését, az irodakialakítási koncepciók tervezését, kidolgozását és
végül az új iroda kialakítását és használatba vételének módszertani megközelítését célozza
meg. A modell minden szakaszában a vállalat menedzsment szakembereinek, belső marketing
szakembereinek és dolgozóinak megjelenésére törekedtem, amely keretében az egyes
vizsgálati módszerek és eredményeik egymásra épülve jelennek meg. A felhasznált elméleti
modellek, és az empirikus kutatási eredmények alapján összeállított és újszerűnek mondható
„Irodai munkakörnyezet-fejlesztési modell” összetevőit, valamint az egyes elemek közötti
összefüggéseket a következőkben mutatom be:
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8. ábra Munkakörnyezet-fejlesztés vizsgálatának szakaszai
Forrás: saját modell

Az elemzés szakaszában szekunder információkat (úgymint jelenlegi dolgozói létszám,
szervezeti felépítés stb.) gyűjt össze a szakértői csoport, amely menedzsment, kommunikáció,
ergonómiai, építész, gépész stb. szakemberekből áll. Továbbá a szakértői csoport a
terepkutatás megfigyelési módszert alkalmazza és feltárja a szervezeti működés
jellegzetességeit, problémáit. A szakértői bejárások a jelenlegi irodakialakítás vizsgálata
három fő problémakör vizsgálatára épül:
- a számítógépes munkahelyek értékelése, amely a számítógépes munkahelyek egyes
perifériáira (képernyő, billentyűzet, egér, számítógép ház, nyomtató, szkenner stb.)
irányul,
- az irodahelyiségek környezeti tényezőinek értékelése, amely az egyes munkahelyek
elrendezésének, a támogató bútorzatnak és a fizikai munkakörnyezetnek a tényezőire
(világítás, klimatikus tényezők, zaj, színek) irányul, továbbá
- a szervezet kommunikációs és szociális helyiségeinek értékelése, amelyben az adott
szervezeti egység kommunikációs- (tárgyaló, megbeszélő sarok) és szociális
helyiségeinek (étkezők és pihenők, dohányzó helyiség, öltöző, mosdó és egyéb
helyiségek) minősítésére irányul.
Az összegyűjtött problémák okainak feltárása és a vállalat rövid- és hosszú távú stratégiai
terveinek megismerése érdekében vezetői interjúkat is készít a szakértői csoport. A vezetői
interjúkban megjelenő főbb témakörök:
- szervezeti egység jelenlegi és jövőbeni létszáma, és összetétele,
- szervezeti egység dolgozóinak munkarendje, és munkavégzésének típusa,
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- szervezeti egység elrendezésével, fizikai környezeti problémáival, bútorzatával és
eszközeivel kapcsolatos problémák és elégedettségek,
- szervezeti egységen belüli kommunikációs szokások,
- szervezeti egység vállalaton belüli kapcsolattartási szokások,
- egyéb megjegyzések, észrevételek.
Az első vizsgálati szakaszban az alkalmazottak lehető legszélesebb körű bevonása az
irodakialakítás fejlesztésébe, kérdőíves megkérdezés módszerével történhet. A kérdőíves
megkérdezés nagyrészt a jelenlegi munkahely kialakítással való elégedettségre és az ezekkel
kapcsolatos okokra, valamint a dolgozói igények feltérképezésére irányul. A kérdőív hat fő
témakört érint, amelyek a szervezeti sajátosságoknak megfelelően szervezet specifikusra
szabhatók:
- munkahely és felszereltsége (tárolási szokások, eszközszükséglet),
- fizikai környezet kialakítása (irodahelyiség, munkafelület természetes és mesterséges
megvilágítása, klimatikus tényezők, zajterhelés),
- munkahelyi elrendezés (személyes tér, munkahely kialakítás, egészségügyi
panaszok),
- munkahelyek kapcsolata (kommunikáció, munkahelyek elrendezése),
- szociális helyiségek,
- demográfiai adatok (munkakör, szervezeti egység).
Az elemzés eredményei alapján a beavatkozás szakaszban, a szakértői csoport tagjai a
szervezeti felépítésnek, a szervezeti kultúrának, a szervezet munkafolyamatainak-, és
kommunikációs szokásainak megfelelően meghatározza a szervezeti egységek közötti
kapcsolatrendszert, amelyet a szervezet irodai alaprajzára vetítve kialakítja az egyes szervezeti
egységek elrendezési koncepcióját. Továbbá az ergonómiai alapelvek alapján definiálja a
szervezetben megjelenő típusmunkahelyeket (úgymint például a vezetői iroda, a vezetői
munkahely vendégszékkel és vendégszék nélkül, operatív munkahely vendégszékkel és
vendégszék nélkül, mobil munkahely, speciális munkahelyek stb.). A típusmunkahelyek
kialakítása közben a munkafolyamatok jellegének és a munkahelyek helyszükségletének
minimalizálása mellett, a dolgozói igények minél szélesebb körű figyelembe vétele és
személyre szabhatósága a cél. Majd a szervezeti egységek elrendezésének és
típusmunkahelyeinek megfelelő irodaelrendezési koncepciókat alakít ki a szakértői csoport. A
vezetőség és a dolgozók képviseleti csoportjának bevonásával, a szakértői csoport az
irodaelrendezési koncepciók szűkítésével, kiválasztja a végleges kialakítási változatot. A
vállalat belső kommunikációs szakemberei tájékoztatják a dolgozókat az ergonómiai
vizsgálatok eredményeiről és a végleges irodaelrendezési koncepció kialakításáról.
A visszacsatolás szakaszában a szervezet új irodájának kialakítása és a beköltözés után a
dolgozók ergonómiai oktatásának megtervezése és elvégzése (például ergonómiai nap tartása,
munkaállomás beállításának gyakorlati oktatása), valamint az új munkavégzési formák
bevezetése a feladat. Az új irodakialakítás után a szakértői bejárás tapasztalatainak
összegyűjtésével további ergonómiai oktató és emlékeztető anyagok összeállítása a cél az
ergonómiai- és a belső kommunikációs szakemberek közreműködésével. A dolgozók
használati tapasztalatainak és ellenállásainak feltárását fókuszcsoportos vizsgálatokkal
53

valósítják meg, amely támogatja a szakértői csoport további munkáját az oktatási anyagok
összeállításában, az egyéni munkahelyek testre szabásában, majd a végleges irodai környezet
kialakításában.
Az irodai munkakörnyezet-fejlesztési modell tesztelését egy teljes szervezetet érintő iroda
átalakítási projekt keretében végeztem el, amelyet a kutatási eredményeim keretében mutatok
be.
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II.5. Elméleti összefoglaló modell bemutatása
A változó piaci környezetben a vállalatok a változásmenedzsment, a stratégiai menedzsment
folyamatokat megfelelő belső marketing és kommunikációs rendszerek kiépítésével
támogatják. E tényezők szorosan összefüggnek a vállalat szervezetfejlesztési25 és
változásmenedzselési26 folyamataival. Kutatásaim keretében megállapítottam, hogy az irodai
munkakörnyezet ergonómiai fejlesztése nagymértékben összefügg ezen tényezőkkel, amely
során az iroda, mint a szervezet fizikai leképeződése jelenik meg. Az ergonómiai vizsgálatok
tükrében e komplex megközelítés hatalmas témaköreinek leszűkítése érdekében állítottam fel
a szervezeti változások dimenzióit összefoglaló modellt, amely a 9. ábrán látható.

Dolgozói
elégedettség
növekedés

Változó környezet
Változásmenedzsment

Stratégiai menedzsment

Belső marketing

Kommunikáció

Ergonómia (munkakörnyezet kialakítás)
9. ábra Szervezeti változások dimenziói az ergonómiai vizsgálatok tükrében
Forrás: saját modell

25

„A szervezetfejlesztés 1. tervszerű, 2. a szervezet egészére kiterjedő, és 3. felülről szervezett törekvés, amely
4. a szervezet hatékonyságának és életképességének növekedését célozza 5. a szervezeti „folyamatokra” való
tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhalmozásával (Beckhard, 1974:24)”
26
Ackoff (1993, in:Farkas 2005:34) megközelítése szerint a változásmenedzsment „zavaros helyzetek
menedzselésének művészete és tudománya”. Később Nickols (2000) a változásmenedzsmentet úgy fogalmazta
meg, hogy kisebb vagy nagyobb problémák megoldása során a „hogyan?”, a „mi?” és a „miért?” kérdések
feltételével valósulhat meg a változás. Talán a legátfogóbb változásmenedzsment definíciót Creasey (2001, in:
Farkas 2005:41) adja, mely szerint „a változásmenedzsment a változások kezelésére használt folyamatok,
eszközök és technikák összessége, annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el”. Így a
változásmenedzsment a másodfokú (morfogenetikus) változtatások, ((át)tervezés, az, (át)szervezés és a vezetés)
menedzselésével foglalkozó menedzsment szakterület (Mink, et al. 1993).
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III. A kutatási módszertan bemutatása
III.1. Hipotézisek
Hipotéziseimet a szakirodalom feldolgozása és a témakörben szerzett tapasztalataim alapján
fogalmaztam meg.
H1: A dolgozói elégedettség növekedése szorosan összefügg a dolgozók egyéni
sajátosságaival és a szervezet általános jellemzőivel.
H2: A belső kommunikációs stratégia megvalósítása összefügg a dolgozói elégedettséggel.
H3: A szervezeti igényeknek és a munkavégzési folyamatoknak megfelelő irodai munkahelyi
elrendezés elősegíti a dolgozók hatékonyabb munkavégzését.
H4: Az irodai munkahelyek munkafolyamatokhoz igazodó elrendezése szoros összefüggést
mutat a vállalaton belüli kommunikáció hatékonyságával.
H5: Az irodai munkahely környezeti feltételeinek (fizikai környezet, bútorzat ergonómiai
minősége) javítása szoros összefüggésben van a dolgozók munkahelyi elégedettsége
növekedésével.
H6: A munkafeladatoknak és ergonómiai feltételeknek megfelelő irodai környezet
kialakításával való dolgozói elégedettség kihat a dolgozók vállalat iránti lojalitására.
H7: A makro-ergonómiai vállalati szemlélet eredményeként a dolgozók munkakörnyezettel
való elégedettsége növekszik.
H8: A marketing, a menedzsment és az ergonómiai alapelvek harmonizálása a vállalati
környezethez való alkalmazkodás feltétele.
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III.2. A kutatás alapmodellje, módszertana
Kutatásaim keretében felmerülő kérdésekre különböző vizsgálati módszerekkel keresem a
választ, mivel a dolgozók munkával való elégedettsége „csak több módszer kombinálásával –
komplex vizsgálattal – lehet megállapítani” (Klein, 2001:350). A kutatatási módszerek
kiválasztásához és összeállításához Malhotra (2001), Babbie (1999) és Veres-HoffmannKozák (2006) műveit vettem alapul. A kutatásom során szekunder – mások által összegyűjtött
és értékelt – forrásokat dolgoztam fel, valamint további primer kutatásokat – mások által még
nem ismert, saját – végeztem.
A vizsgálataim megtervezéséhez, megvalósításához és eredményeim rendszerezésének
támogatásához saját kutatási modellt készítettem.
Legjobb
Munkahely
Felmérés
‐ általános tényezőinek vizsgálata
‐ szervezeti változások
kommunikációs szokásainak
vizsgálata

Szervezet‐specifikus felmérés
‐ szervezeti egységen belüli
kommunikáció
‐ „régi” és „új” munkakörülmények
összehasonlítása

Dolgozói
elégedettség
növekedés

Ergonómiai átvilágítás
‐ „munkakörnyezet‐fejlesztés
modell” tesztelése
10. ábra Kutatási modell
Forrás: saját modell

Disszertációmban szekunder forrásként hazai és külföldi kutatásokat és tanulmányokat
használtam fel, valamint a magyarországi Legjobb Munkahely Felmérés adatainak további
elemzését végeztem el. A Legjobb Munkahely Felmérést alapító Hewitt Associates először
1997-ben Amerikában a Fortune „100 Best Companies to Work for in America” felmérés
alapján állította össze a „Legjobb 100 amerikai munkahely” listáját. A kezdeményezés 2001ben jutott el Magyarországra, ma már a Világgazdaság és a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium is támogatja. A felmérést minden országban az adott ország sajátosságainak
megfelelően adaptálják. A felmérés három fő részből áll: dolgozói elkötelezettség
kérdőívből27, HR audit kérdőívből28 és felsővezetői audit kérdőívből29.
27

Dolgozói Elkötelezettség Felmérés: a Felmérés Dolgozói Elkötelezettség kérdőívét reprezentatív mintával
kiválasztott munkatársak töltik ki. A kérdőív 80 kérdése a munkatársak következő területekkel kapcsolatos
véleményét vizsgálja: munkakörnyezet, karrier- és fejlődési lehetőségek, fizetés és kompenzáció, topvezetés,
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Primer vizsgálataim keretében a vizsgált vállalatok ergonómiai szempontú gyengeségeit és a
dolgozók irodakialakítással kapcsolatos igényeit tártam fel egy szakértői csoport tagjaként. A
vizsgálatok keretében a kutatási célnak megfelelően három kutatási módszert alkalmaztam. A
szervezet működésének feltárásához a megfigyelés módszerét használtam, a felső- és
középvezetőkkel személyes interjúkat készítettem. A dolgozók irodakialakítással kapcsolatos
igényeit és véleményét on-line kérdőíves megkérdezés segítségével gyűjtöttem össze.
A vizsgálatok során az adatok feldolgozásához és elemzéséhez IBM-SPSS Satistics 19
programot használtam.

III.2.1. Az alkalmazott szekunder kutatás jellemzői
Magyarországon a Legjobb Munkahely Felmérés 10 éve folyik. A felmérésben legalább 2 éve
működő és minimum 50 főt foglalkoztató cégek vehetnek részt. A felmérésben való részvétel
önkéntes. A felmérés dolgozói elkötelezettség és HR audit szekunder adatait az Aon Hewitt,
megfelelő titoktartási kötelezettségek mellett, a rendelkezésemre bocsátotta. Az adatok
további elemzésével a dolgozói elégedettség általános- (demográfiai és vállalati jellemzők) és
kommunikáció specifikus faktorait vizsgáltam. A felmérés 10 éve során az Aon Hewitt a
vizsgálati módszert, a piaci, gazdasági környezeti tényezők változásának megfelelően
fejlesztette. A 2002-2010 időszak alatt összegyűjtött adatok összefoglaló táblázata az 1.
számú mellékletben található. A kérdőívek folyamatos fejlesztése és a kitöltők létszám
„ingadozása” folytán az általam megfogalmazott vizsgálati kérdéseknél a 2005-2009 közötti
időszak eredményeit elemeztem.

III.2.2. Az alkalmazott primer kutatások jellemzői
Kutatásaim alatt több szervezet irodai munkahelyeit vizsgáltam ergonómiai szempontból.
Kezdetben az irodák fizikai környezeti tényezőinek, munkaeszközeinek és bútorzatának
ergonómiai vizsgálatát végeztem el, majd vizsgálati tapasztalataimra alapozva a későbbi
felméréseim keretében e vizsgálati módszereket kiterjesztve, az egyes szervezeti egységek
elrendezését és a vállalaton belüli információs és kommunikációs szokásokat tártam fel. A
vizsgálat eredményei alapján szakértői csoport tagjaként ergonómiai átalakítási javaslatokat
dolgoztam ki, amelyek támogatták a szervezet irodai kialakításának megvalósítását.
Primer vizsgálataim közül dolgozatomban hármat emelek ki, amelyekre alapozva értékelem
hipotéziseim helyességét. A primer kutatások keretében egy szakértői team tagjaként mind
munkahelyi kapcsolatok, munka/élet egyensúly, humán gyakorlatok és vállalati folyamatok, szabályozások
rendszere. Az Aon Hewitt kérdőíve a véleményeket 6-os skálán méri, illetve lehetőséget biztosít azok részletes,
szöveges kifejtésére is.
28
Felsővezetői Audit: a kérdőívet a vállalat első számú vezetője (CEO)/ topvezetői csapata tölti ki; a vállalat
munkaadói minőségéről, humán rendszereiről és humán stratégiájáról kialakult véleményüket vizsgálja az alábbi
területeken: a topvezetők elkötelezettsége és belső összhangja, üzleti és humán prioritások, illetve topvezetői
kommunikáció.
29
HR Audit: a kérdőívet a HR munkatársak töltik ki. A következő területekre fókuszál: munkaadói branding,
tehetségmenedzsment, HR folyamatok és hatékonyság, kompenzáció és juttatások, teljesítménymenedzsment,
munka/élet egyensúly, HR stratégia, HR hatékonyság.
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kvalitatív, mind kvantitatív módszereket alkalmaztam. A vizsgálatok alatt a szakértői team
először szekunder információkat gyűjtött össze (szervezeti felépítés, szervezet dolgozói
összetétele, irodai elrendezése), majd az adatok elemzése után az egyes vizsgálati lépések
módszereit adaptálta a szervezeti sajátosságoknak megfelelően. A vizsgálatok keretében a
team strukturált megfigyelést30, szakértői bejárást végzett, mely során az irodai
munkakörnyezet-fejlesztési modell keretében már bemutatott három különböző típusú
ellenőrző listát alkalmaztak, úgymint a számítógépes munkahelyek értékelése, a környezeti
ellenőrző lista és a globális ellenőrző lista.
A dolgozók véleményét az irodai környezettel kapcsolatban online kérdőív segítségével
gyűjtötte össze a team, amely főként a jelenlegi munkahely kialakítással való elégedettségre,
az elégedettség vagy elégedetlenség okaira, valamint a dolgozói igények feltérképezésére
irányult. A kérdőívben a dolgozók – a fogyasztói elégedettség vizsgálatoknál alkalmazott
módszerekhez hasonlóan31 – az adott eszközökkel, bútorzattal, és környezeti tényezőkkel
kapcsolatban szerzett tapasztalataikat vetették össze. A kérdőív hat fő témakörből állt, amely
témakörei a munkahely és felszereltsége, a fizikai környezet kialakítása, a munkahelyi
elrendezés, a munkahelyek kapcsolata, a szociális helyiségek, demográfiai adatok.
Az 1. sz. primer kutatás egy új irodai környezet kialakításának hatásvizsgálatára irányult. A
vizsgálatban a dolgozók irodai munkakörnyezettel való elégedettségét hasonlítottam össze a
szervezet 2004-es („régi”) és egy ergonómiai átvilágítás eredményeinek figyelembe vétele
alapján kialakított 2006-os („új”) irodaházában. A 2004-es iroda ergonómiai vizsgálata az
egész szervezetre kiterjedt, míg a 2006-os vizsgálatban egy kiválasztott igazgatóság dolgozói
elégedettségének mélyebb elemzését végeztem el. Az irodai környezet ergonómiai
problémáinak feltárása mellett elemeztem a kiválasztott igazgatóság kommunikációs
szokásait, mint például az igazgatóságon belüli kommunikációs csatornák használatát, a
formális és informális kommunikációs szokásokat és azok jellegzetességeit, valamint a
vállalati intranet használatát.
A 2. sz. primer vizsgálat keretében az irodai munkakörnyezet-fejlesztés modell
próbavizsgálatát végeztem el. 2007 júniusa és szeptembere között, egy szakértői csoport
tagjaként, egy élelmiszeriparban működő folyamatosan növekvő vállalatnál. Az ergonómiai
átvilágítást az évek során megnövekedett dolgozói létszám indokolta, amely hatására a
dolgozók munkakörnyezete már nem volt komfortos és nem támogatta a hatékony
munkavégzést.

30

A strukturált megfigyelés során a kutató részletesen meghatározza, hogy mi a megfigyelés tárgya, és hogyan
kell a megfigyelést rögzíteni. Ez csökkenti a megfigyelésből adódó torzításokat, és növeli az adatok
megbízhatóságát.(Malhotra, 2001:236)
31
Az „…elégedettség egy összehasonlítási folyamat eredménye, ahol az elégedett fogyasztó pozitív egyenleggel
zárja a termékkel/szolgáltatásokkal szembeni tapasztalatait és elvárásait. Ennek megfelelően elégedetlenség
érzése lép fel, ha az egyenleg negatív. Ha ez a viszony összességében nézve kiegyenlített, akkor indifferens
helyzet jön létre, melyet nem lehet sem elégedettnek, sem elégedetlennek tekinteni, vagyis ebben az értelemben
a szolgáltatás átélése semleges” (Hofmeister et al. 2003:40-41).
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A 3. sz. primer vizsgálat keretében egy új irodakialakítási koncepció módszertanának kísérleti
alkalmazását vizsgáltam egy amerikai tulajdonban lévő szervezet, magas ergonómiai értéket
képviselő irodahelyiségében. A szakértők egy új fizikai környezet kialakítási koncepciót
alakítottak ki, amely bevezetésének hatásait vizsgáltam egy szervezeti egység
irodahelyiségében. A fizikai munkakörnyezet kialakítás módszertani kísérleti alkalmazása
keretében a dolgozók közérzetének változását vártuk.

60

III.3. Kutatási módszerek összefoglalása
Kutatás megnevezése

A kutatási módszer
rövid ismertetése

Szekunder
Legjobb Munkahely Dolgozói elkötelezettség
Felmérés
felmérés
HR audit felmérés
Primer
Dolgozói on-line kérdőív
1. sz. primer kutatás
„Munkakörnyezet
Vezetői interjú
kialakítás
Terepmegfigyelés
hatásvizsgálata”
Dolgozói on-line kérdőív
Vezetői interjú
Terepmegfigyelés
Dolgozói on-line kérdőív
2. sz. primer kutatás
Vezetői interjú
„MunkakörnyezetTerepmegfigyelés
fejlesztés modell
próbavizsgálata”
Dolgozói kérdőív
3. sz. primer kutatás
„Fizikai
Interjú
munkakörnyezet
Szemantikus differenciál
kialakítás módszertani teszt
kísérleti alkalmazása” Megfigyelés

Válaszadók

Minta nagysága /
ráfordítás

Adatfelvétel
időpontja

Elemzés
feldolgozásának
módja

Kapcsolódás a
hipotézishez

Magyar vállalatok
dolgozói

153846 fő
551 vállalat

2005-2009

SPSS
programcsomag
segítségével

H1, H2

A vállalat
dolgozóinak teljes
köre
„A” igazgatóság
dolgozói

351 fő (75%)
4 fő
3 nap
59 fő (74%)
2 fő
1 nap
142 fő (50%)
26 fő
5 nap

2004.július-október

SPSS
programcsomag
segítségével
SPSS
programcsomag
segítségével
SPSS
programcsomag
segítségével

H3, H4, H5

SPSS
programcsomag
segítségével

H6

A vállalat
dolgozóinak teljes
köre
„B” szervezeti
egység dolgozói

13 (65%)
/ 23 fő (76%)
5 nap

2006. június
2007. júniusszeptember
2008. második félév

H7, H8

1. táblázat Kutatási módszereket összefoglaló táblázata
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IV. Empirikus kutatások eredményei
IV.1. A dolgozói elégedettséget befolyásoló tényezők vizsgálata
A dolgozói elégedettséget befolyásoló tényezők vizsgálata keretében a dolgozók egyéni és a
szervezet általános jellemzőinek elemezését, továbbá a vállalatok belső marketing
tevékenységének vizsgálatát végeztem el a Legjobb Munkahely Felmérés szekunder adatai
alapján.

IV.1.1. A Legjobb Munkahely Felmérés bemutatása
A szekunder adatok vizsgálata során először „adattisztítást”32 végeztem, amely
eredményeként kiszűrtem az adatok szisztematikus és nem szisztematikus hibaforrásait. Az
Aon Hewitt által végzett Legjobb Munkahely Felmérés 2005-2009 közötti dolgozói
elkötelezettség kérdőív és HR audit kérdőív adatainak évenkénti eloszlása a 2.sz. táblázatban
látható.
Év
2005
2006
2007
2008
2009
2005-2009 összesen

Dolgozói elkötelezettség
kérdőív (fő)
33 690
23 433
30 924
36 485
29 314
153 846

HR Audit kérdőív
(cégek száma)
111
90
95
122
133
551

2. táblázat Legjobb Munkahely Felmérés 2005-2009 közötti kitöltők
Forrás: saját szerkesztés

A szekunder adatok elemzése során, a vizsgálati kérdéseimre fókuszálva, a dolgozói
elkötelezettség felmérés kérdőívének és a HR audit kérdőívnek az eredményeit vizsgáltam az
alábbi kérdéskörökben:
- demográfiai adatok (életkor, beosztás, jelenlegi munkahelyén eltöltött idő),
- dolgozói elégedettség, és elkötelezettség,
- változásokkal kapcsolatos tájékoztatás.
A HR audit kérdőív témaköreiből:
- iparág, dolgozói létszám,
- változásokkal kapcsolatos tájékoztatás,
- belső kommunikáció, csatornái.
Az eredmények elemzésekor a szekunder adatokon alapstatisztikai vizsgálatok mellett,
nemparaméteres próbákat, korreláció és regresszió elemzéseket hajtottam végre. A regresszióelemzés olyan eljárás, melynek során egy függő és egy vagy több független változó közötti
összefüggést elemezzük. „A regresszió számítás során a változók közötti kapcsolat meglétére,
irányára és erősségére keressük a választ, mely során becsült értékeket keresünk” (Sajtos,
Mitev, 2007:214).
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Az adattisztítás „a válaszok konzisztenciájának alapos, kiterjedt ellenőrzése és a hiányzó válaszok kezelése”
(Malhotra, 2008:459).
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IV.1.2. A dolgozói elégedettséget befolyásoló tényezők vizsgálata
A dolgozói elégedettséget befolyásoló tényezők vizsgálata keretében az alábbi itemeket
elemeztem:
Kérdőív
Dolgozói elkötelezettség
kérdőív

HR Audit

Kérdések
Beosztás
Jelenlegi munkahelyén eltöltött
idő
Neme
Életkor
Összességében
mennyire
elégedett a munkahelyével?
Milyen iparági kategóriába
tartozik a vállalat?
Dolgozói létszám

Válasz lehetőségek
2 fokú skála
7 fokú skála
2 fokú skála
6 fokú skála
6 fokú Likert skála
11 fokú skála
4 fokú skála

3. táblázat Legjobb Munkahely Felmérés felhasznált adatai 1.
Forrás: saját szerkesztés

A dolgozói elkötelezettség kérdőívben, a kezdő kérdés a munkahellyel való általános
elégedettséggel kapcsolatos („Összességében mennyire elégedett a munkahelyével?”),
amelyet egy 6 fokozatú Likert skálán (ahol az 1=egyáltalán nem elégedett, 2=nem elégedett,
3=inkább nem elégedett, 4=inkább elégedett, 5=elégedett, 6=teljesen elégedett) minősítettek a
kitöltők. A dolgozói elkötelezettség és a HR audit kérdőív kitöltőinek alapstatisztika
eredményei a 2.sz. mellékletben láthatók.
A dolgozói elkötelezettség kérdőív demográfiai kérdései közül a „Neme” és az „Életkor”
itemre a dolgozóknak nem volt kötelező válaszolni, amelyre a kitöltők 26%-a nem válaszolt.
Az így kapott eredmények alapján a válaszadók nemenkénti eloszlása szinte azonos, fele-fele,
és az életkora szerinti eloszlása 5,72%-a 24 év alatti, 28,41%-a 25-34 év közötti, 19,86%-a
35-44 közötti és 20,18%-a 45 év feletti életkorú volt. A többi demográfifi kérdésre kötelező
volt a válasz, így a szolgálati idő tekintetében a kitöltők majdnem egynegyede több mint 10
éve, 14,34%-a 5-10 éve, 30,68%-a 1-5 éve és 13,54%-a kevesebb, mint egy éve dolgozik az
adott vállalatnál.

Jelenlegi munkahelyén eltöltött idő
2005‐2009 között (n=153.846)
10,11% 3,36%

21,33%

10,18%

10,74%

14,34%

9,12%
10,82%

3 hónapnál kevesebb
3 hónap ‐ 1 év
1 év ‐ 2 év
2 év‐ 3 év
3 év ‐ 5 év
5 év ‐ 10 év
10 év vagy több
Nem válaszolt

11. ábra A szolgálati idő eloszlása (Legjobb Munkahely Felmérés, 2005-2009 között)
Forrás: saját szerkesztés

63

A demográfiai kérdések közül a választ adók a beosztásra „nem szívesen” válaszoltak (23%
nem válaszolt), a választ adók 67%-a beosztott és 10%-a vezető volt.
A HR audit kérdőív, szervezeti információkkal kapcsolatos adatainak elemzése alapján
megállapítható, hogy 2005-2009 között a felmérésben részt vevő vállalatok több mint felének
(57,7%) a dolgozó létszáma 250 fő alatt volt, 15,7%-nak 250-499 fő között és csak a választ
adók 10%-ának volt 1000 fő feletti dolgozói létszáma. A vizsgálatban részt vevő vállalatok
iparági besorolása alapján megállapítható, hogy a 2005-2009 közötti időszakban főként az
egyéb fogyasztási cikkek és szolgáltatások piacán működő vállalatok, az ipar, a pénzügyi
szolgáltatások, az információs technológia és az egyéb iparágban működő vállalatok
részvétele volt jellemző. A vevőorientált iparágakban működő vállalatok magas részvételi
aránya a vevő-elégedettség (külső-belső vevő) szemlélet megjelenésével és a vállalatokban a
dolgozó, mint belső vevő szemlélet elterjedésével magyarázható. (A felmérésben részt vevő
vállalatok dolgozói létszámának, iparági besorolásának összefoglaló táblázata a 2. sz.
mellékletben található.)
Energia

Milyen iparági kategóriába tartozik a vállalat?
2005‐2009 között (n=551)
2009

Év

2008

8 5 8

24

6 2 6

5 6

22

32 8

8

20

11 4 8

1

5

29

8 13

Alapanyaggyártás
Ipar
Egyéb fogyasztási cikkek és
szolgáltatások
FMCG
Egészségügy

2007

33

7 5

23

14

18

11 13

9

3
Pénzügyi szolgáltatások

2006

2005

6 2

41
0%

13

17
20%

12

20

16

4 5
40%

16

12

9

9 32 4 4

21

7 32 8
60%

%‐os eloszlás

80%

1
100%

Információs technológia
Telekommunikációs
szolgáltatások
Közszolgáltatások
Egyéb
Nem válaszolt

12. ábra Az iparágak megjelenési aránya (Legjobb Munkahely Felmérés, 2005-2009 között)
Forrás: saját szerkesztés

A dolgozói elkötelezettség kérdőív első kérdésére, miszerint „Összességében mennyire
elégedett a munkahelyével?”, a választ adók egy hat fokú Likert skálán válaszoltak. A választ
adók munkahelyükkel való elégedettségére átlagosan 4,33 érték jellemző, amely szerint a
választ adók 49,2%-a elégedett és 27,5 % inkább elégedett a munkahelyével. Az eredmények
éves elemzése alapján elmondható, hogy míg összességében a munkahelyükkel a dolgozók
50%-a volt elégedett 2005-ben, addig 2009-ben már a dolgozók 60%-a.
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Elégedett munkatársak %‐os eloszlása

Dolgozói elégedettség és elkötelezettség
2005‐2009 között
70%
60%

50%

52%

55%

58%

60%

50%

53%

55%

50%
40%
30%

44%

48%

Elégedettség

20%

Elkötelezettség

10%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

Év

13. ábra Az elégedettség és elkötelezettség eredményei (Legjobb Munkahely Felmérés, 2005-2009 között)
Forrás: saját szerkesztés

A Legjobb Munkahely Felmérés az dolgozók elkötelezettségének mértékét a dolgozói
elkötelezettség kérdőív 15 driver kérdése alapján állapítja meg. A felmérés 2005-2009 közötti
eredményei alapján a dolgozók elkötelezettsége a vizsgált időszakban fokozatosan
növekedett, 44%-ról 55%-ra. Azonban nem feledkezhetünk meg a különböző torzító
tényezőkről sem az eredmények vizsgálata során. Magyarországon a felmérés önkéntes, így
főként azok a vállalatok vesznek részt a felmérésben, akik figyelik a dolgozók
elégedettségének változását, így az eredmények a humán szemléletű vállalatokat tükrözik. Ez
alapján a dolgozók elégedettségének és elkötelezettségének folyamatos növekedésének egyik
oka lehet, hogy a vállalatok felismerték, hogy a dolgozóikkal foglalkozniuk kell, akikre egyre
nagyobb figyelmet fordítanak.
A Legjobb Munkahely Felmérés itemei közötti összefüggések vizsgálata keretében először
nemparaméteres Kruskal-Wallis próbát alkalmaztam, továbbá korreláció és regresszióanalízist végeztem.
A dolgozók demográfiai jellemzőinek és a dolgozók munkahelyükkel való elégedettségének
nemparaméteres (Kruskal-Wallis próba) vizsgálata alapján elmondható, hogy a csoportok
között szignifikáns (p<0,05) a különbség. Így a dolgozók munkahellyel való elégedettsége
(„Összességében mennyire elégedett a munkahelyével?”) és a dolgozók demográfiai jellemzői
közötti további összefüggések vizsgálata során elemeztem, hogy van-e a tényezők között
összefüggés, és ha van, akkor a demográfiai tényezők milyen hatással bírnak az elégedettség
alakulására. A lineáris regresszió elemzés során a dolgozók munkahellyel való elégedettségét,
mint függő, és az egyes demográfiai tényezőket, mint független változókat vizsgálatam.
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Az eredmények alapján megállapítható, hogy a dolgozók munkahellyel való elégedettségének
csak nagyon kis része (R2=0,028) magyarázható a demográfiai jellemzők alapján, a regresszió
azonban szignifikáns (F=747,711, p=0,000).
Függő változó:
„Összességében mennyire elégedett a munkahelyével?”
t
Beta

p

Jelenlegi munkahelyén eltöltött idő
Életkor
Beosztás
Nem

0,000
0,000
0,000
0,525

-,163
,101
-,081
-,002

-45,386
26,874
-24,494
-,636

4. táblázat A demográfiai jellemzők és az összelégedettség lineáris regresszió eredményei
Forrás: saját szerkesztés

Az elemzés (regressziós) béta értékei alapján elmondható, hogy a demográfiai tényezők közül
a jelenlegi munkahelyen eltöltött idő hatása a legerősebb a dolgozói elégedettség alakulására.
Azonban a szolgálati idő növekedésével a vizsgált minta dolgozóinak elégedettsége csökken.
A szakirodalomban megfogalmazott, az elégedettség és a szolgálati idő közötti „U-alakú”
összefüggés nem igazolódott a vizsgálatomban, vagyis, hogy az 1-2 éve dolgozó munkatárs
elégedettsége magas, majd csökken és a szolgálati idő növekedésével ismét nő. Így a vizsgált
mintára a Drafke (2009) által megfogalmazott, az elégedettség és a szolgálati idő,
munkatapasztalat közötti összefüggés igazolódott be. Miszerint a jelenlegi munkahelyén 5 éve
vagy régebben dolgozók elégedettsége csökken, a rövidebb szolgálati idővel rendelkezőkhöz
képest, amely oka a dolgozók előzetes tapasztalataiban és személyiség jellemzőiben
keresendő és további vizsgálatok elvégzését igényelné. A szolgálati idő után a dolgozói
elégedettségre az életkornak van nagy hatása. A mintában a 35-44 év közötti dolgozók a
legelégedettebbek a munkahelyükkel (átlag: 5,27). Az elégedettség alakulásában a
beosztásnak is szignifikáns szerepe van, ami azt jelenti, hogy a vezető beosztású dolgozók
elégedettsége magasabb, mint a beosztottaké, amely megfelel az előzetes várakozásnak.
Végül a dolgozók neme nem mutatott szignifikáns összefüggést az elégedettséggel.
A vállalati jellemzők (iparág, létszám) összefüggéseinek vizsgálatát a dolgozói
elégedettséggel hasonló képpen végeztem el. A nemparaméteres vizsgálat eredményei a két
tényező tekintetében szignifikánsak voltak, így további elemzéseket végeztem a mintán.
Megvizsgáltam, hogy a dolgozói elégedettség hogyan változik az iparág és a létszám
tekintetében. A lineáris regresszió alapján elmondható, hogy a modell magyarázó ereje
nagyon gyenge (R2=0,011) és nem szignifikáns. Így lépésenkénti regresszióelemzést
végeztem, amely eredményeként már erősebb modellt kaptam. A dolgozói elégedettség
változására kismértékben (R2=0,096) szignifikánsan hat dolgozói létszám. A regressziós béta
érték (béta= -0,096) alapján megállapítható, hogy a dolgozói létszám növekedésével csökken
a dolgozók munkahelyével való elégedettsége. (A 250 fő alatti cégek dolgozói
elégedettségének átlaga 4,60 volt.) Az iparági besorolás és az elégedettség között nem tudtam
szignifikáns összefüggést kimutatni. A mintában a legmagasabb elégedettséggel az
információs technológia (átlag 4,56), az egyéb fogyasztási cikkek és szolgáltatások (átlag
4,49), valamint a pénzügyi szolgáltatások (átlag 4,47) iparágakban működő vállalatok
rendelkeztek.
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Kutatásaim során meg szerettem volna vizsgálni a hiányzások, a fluktuáció és a vállalati
teljesítmény összefüggéseit a dolgozói elégedettség eredményekkel, azonban a
rendelkezésemre álló Legjobb Munkahely Felmérés eredményei ezt nem tették lehetővé
számomra.

Nem
Életkor
nincs összefüggés
pozitív
összefüggés

Beosztás

pozitív
összefüggés

Dolgozói
elégedettség

negatív
összefüggés

Munkahelyen
eltöltött idő

Vállalati
teljesítmény
nem tudtam
megvizsgálni

Fluktuáció

14. ábra A dolgozói elégedettséget befolyásoló tényezők kapcsolata
Forrás: saját modell

A dolgozók demográfiai adatainak és a vállalat általános jellemzőinek vizsgálata alapján
összességében elmondható, hogy ezen tényezők hatása kismértékű a dolgozók munkahellyel
való elégedettségének alakulására, azonban a vállalatok számára fontos felismerni, hogy e
jellemzők mentén is vannak különbségek, amelyekre érdemes odafigyelniük és amely a
vállalat hatékony működését támogatja.
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IV.1.3. A szervezeti változások kommunikációjának vizsgálata
A Legjobb Munkahely Felmérés HR audit eredményei alapján megvizsgáltam a felmérésben
részt vett vállalatok szervezeti változásokkal kapcsolatos belső kommunikációjának
gyakorlatát. A felmérés eredményei közül három kérdéscsoportot vizsgáltam meg, úgymint a
vállalatok általános belső kommunikációs szokásait, a vállalatok változással kapcsolatos
kommunikációjának megítélését a HR szakemberek által, valamint a dolgozók felsővezetők
nyílt tájékoztatásával való elégedettségét.
Kérdőív
HR Audit kérdőív

Dolgozói
elégedettség kérdőív

Kérdések
Milyen
gyakran
osztják
meg
a
munkatársakkal az alábbi információkat?
Milyen gyakran osztják meg a vezetőkkel
(középvezetők) az alábbi információkat?
A főbb működési folyamatokat és a
munkatársak többségét érintő, jelentős
szervezeti
változások
esetén
mely
megközelítés írja le legjobban a vállalatot?
A felsővezetők nyíltan tájékoztatnak
bennünket a céget érintő kérdésekről.

Válasz lehetőségek
hétfokú skála
hétfokú skála
háromfokú skála

hatfokú Likert skála

5. táblázat Legjobb Munkahely Felmérés felhasznált adatai 2.
Forrás: saját szerkesztés

A felmérés HR audit kérdőívében a vállalat középvezetőivel, valamint a munkavállalókkal
való információ megosztás jellegének és sűrűségének vizsgálata során, hat információ típus
kommunikációs gyakoriságának (heti, havi, negyedéves, féléves, éves, nem rendszeres,
egyáltalán nem jellemző) vizsgáltam meg, úgymint:
- üzleti célok,
- a cég működési eredményei,
- az ügyfelek/vevők elégedettsége,
- piaci stratégia (a termékek pozícionálása, imázsa),
- dolgozói elégedettség/elkötelezettség,
- információ a vállalat termékeiről/szolgáltatásairól. Az eredmények alapstatisztikái a 2.
és 3. számú mellékletben találhatók.
IV.1.3.1. A vállalatok belső kommuniációjának gyakorlata
A vizsgált vállalatok (n=551) belső kommunikációs gyakorlatáról a vezetőkkel
(középvezetőkkel) megosztott információk jellege és gyakorisága alapján elmondható, hogy a
vállalatok több mint 33%-a havi gyakorisággal tájékoztatja a vezetőket a vállalat üzleti
céljairól és a cég működési eredményeiről. A piaci stratégiát a vállalatok több mint egyötöde
havi rendszerességgel kommunikálja és a vállalatok 18%-a havonta és 22,3%-a évente
tájékoztatja a vezetőket a termékeikről/szolgáltatásaikról. Továbbá a vállalatok több mint
40%-a a dolgozói elégedettség és elkötelezettség felmérések eredményeiről évente ad
tájékoztatást, mely a felmérés jellegéből adódó torzításokat is tartalmazhat. (Az információk
jellege és gyakorisága a 15. ábrán látható.)
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Üzleti célok

%‐os gyakoriság

A vezetőkkel (középvezetőkkel) való információ
megosztás gyakorisága 2005‐2009 között (n=551)

Félévente
Évente
Nem rendszeresen
Nem kommunikálják

15. ábra Információ megosztás a vezetőkkel (Legjobb Munkahely Felmérés, HR audit, 2005-2009 közöt)
Forrás: saját szerkesztés

A vállalati kommunikációs stratégia további vizsgálatai alapján a 2005-2009 közötti
időszakban a vállalatok vezetőkkel való információk megosztására a havi- és negyedéves
rendszeresség jellemző. (Az eredmények a 3. számú mellékletben találhatók.) A vezetők
megfelelő informálása a munkatársak felé irányuló kommunikációjának meghatározó
tényezője lehet. Egyes kutatások szerint a lefelé irányuló kommunikáció gyakorisága,
minősége és pontossága mérsékelheti a dolgozók informálásának bizonytalanságait. Ennek
egyik oka lehet (Simonsson, 2002:247; Johansson, 2003:338), hogy a különböző hierarchia
szinten lévő vezetők sokszor nem rendelkeznek elég információval az alkalmazottak
munkavégzési feladatairól, problémáiról, munkafeltételeiről.

32,8
21,623,6
14,3
12,9

Hetente

17,4
13,8
12,9 12,2

13,411,6

Havonta

Információ a
vállalat
termékeiről/…

Dolgozói
elégedettség/
elkötelezettség

Piaci stratégia

Az ügyfelek/vevők
elégedettsége

Negyedévente
A cég működési
eredményei

35
30
25
20
15
10
5
0

Üzleti célok

%‐os gyakorisága

Munkatársakkal való információ
megosztás gyakorisága 2005‐2009 között (n=551)

Félévente
Évente
Nem rendszeresen
Nem kommunikálják

16. ábra Információ megosztás a munkatársakkal (Legjobb Munkahely Felmérés, HR audit, 2005-2009 közöt)
Forrás: saját szerkesztés
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A munkatársakkal való információ megosztásának jellegét és gyakoriságát a 16. ábra mutatja
be. Az eredmények alapján elmondható, hogy a vállalatok munkatársakkal való
kommunikációs stratégiájára főként a negyedéves és éves tájékoztatás jellemző. A vizsgált
vállalatok 21,6%-a negyedévente és 23,6%-a évente ad tájékoztatást az üzleti célokról.
A munkatársakkal megosztott információk jellege és gyakorisága az általam vizsgált 20052009 közötti időszakban folyamatosan változott. (Az eredmények a 3. számú mellékletben
láthatók.) Az eredmények alapján elmondható, hogy míg 2005-ben a vállalatok havi szinten
osztották meg a munkatársakkal az üzleti célokat, a cég működési eredményeit és a vállalat
termékeivel kapcsolatos információkat, addig 2006-tól az információk megosztására a
negyed-, illetve féléves kommunikáció vált jellemzővé. Az ügyfelek elégedettségét és a piaci
stratégiát 2005-ben negyedévente osztották meg a dolgozókkal a vezetők, majd 2006-tól a
tájékoztatás gyakorisága ritkult, féléves lett. A munkatársak tájékoztatásával kapcsolatban az
eredményekből megállapítható, hogy 2005-2009 között a vállalat egészére kiterjedő
tájékoztatás sűrűsége átalakult, a negyed-, valamint a féléves beszámolók megjelenése vált
jellemzővé. Korábbi felmérések eredményei (Brown, Peterson, 1993) a dolgozói elégedettség
egyik legfontosabb befolyásoló tényezőjének a dolgozók feladataikkal kapcsolatos
információhoz jutást tartották, amelyek nem egyértelmű kommunikálása vállalaton belüli
konfliktusokhoz vezethet. E tényezők egymásból következnek, így ha az alkalmazottak nem
rendelkeznek a munkájuk elvégzéshez szükséges információval, akkor nagyobb
valószínűséggel jelentkeznek konfliktusok, amelyek a munkájuk során a szervezeti és
fogyasztói igények rosszabb kiszolgálását teszik csak lehetővé.
IV.1.3.2. A vállalatok szervezeti változásainak kommunikációs stratégiája
A szervezeti változások kommunikációs stratégiáját a HR szakemberek válaszai (n=551)
alapján vizsgáltam meg. A HR audit kérdőívben a „A főbb működési folyamatokat és a
munkatársak többségét érintő, jelentős szervezeti változások esetén, mely megközelítés írja le
legjobban a vállalatot?” kérdés keretében munkatársak tájékoztatásának három szintjét különkülön kellett értékelniük a válaszadóknak. Az eredmények a 17. ábrán láthatók. (A válaszok
iparági besorolás és a dolgozói létszám szerinti eloszlása a 3. sz. mellékletben látható.)
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A főbb működési folyamatokat és a munkatársak többségét érintő, jelentős
szervezeti változások esetén mely megközelítés írja le legjobban a vállalatot?
2005‐2009 (n=551)
változás
által
közvetlenül
érintett
A Aváltozás
által
közvetlenül
érintett
munkatársakat
szervezeti
munkatársakat tájékoztatjuk
tájékoztatjuk a aszervezeti
változások előtt,
előtt, és
velük
a a
változások
ésmegbeszéljük
megbeszéljük
velük
változásuk változásuk
hatásait
hatásait

52,4

AA dolgozók
képviselőittájékoztatjuk
tájékoztatjuk
a a
dolgozók képviselőit
szervezeti
változások
előtt, és
szervezeti
változások
előtt, és
megbeszéljük
változásokhatásait
hatásait
megbeszéljükvelük
velük aa változások

38,2

31,5

59,1

9,4

9,4

Igen
Nem

Minden
munkatársat
tájékoztatunk
a
tájékoztatunk
a
Minden
munkatársat
szervezeti
változások
előtt,
és
szervezeti változások előtt, és
mindenkivel
megbeszéljük
a változások
mindenkivel
megbeszéljük
a változások
hatásait
hatásait

Nem válaszolt

34,7

0%

20%

55,9

40%

60%

9,4

80%

100%

%‐os elszlása

17. ábra Szervezeti változások kommunikációs megközelítései a Legjobb Munkahely felmérés HR audit eredménye
alapján
Forrás: saját szerkesztés

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a megkérdezett vállalatok felére jellemző a
változások által közvetlenül érintett dolgozók tájékoztatása. Iparág szerint, a változás által
közvetlen érintett munkatársak tájékoztatása az ipar, az egyéb fogyasztási cikkek és
szolgáltatások, a pénzügyi szolgáltatások, az információs technológia, telekommunikációs
szolgáltatások és a közszolgáltatások iparágakban működő vállalatok több mint 60%-ra
jellemző. A vállalat dolgozói létszáma szerint pedig az 250-499 főt és a 1000 feletti főt
alkalmazó cégek több mint 60%-nál figyelhető meg a változásban érintett dolgozók
tájékoztatása.
A vállalatok egyharmadára jellemző a dolgozók képviselőinek, valamint az összes munkatárs
tájékoztatása a szervezeti változások előtt. Ez az arány szinte az összes iparági kategóriára és
dolgozói létszámra jellemző. Pozitív eltérést csak néhány esetben lehet felfedezni. Például a
dolgozói képviselőket az energia, az ipar és a közszolgáltatások terén nagyobb arányban
tájékoztatják a változások előtt, továbbá a nagy létszámú (1000 fő feletti) szervezetekben a
képviselők nagyarányú bevonása jellemző.
A változásokkal kapcsolatos tájékoztatás egyes iparági szereplőkre jobban jellemző.
Kutatások megerősítették, hogy a gyorsan fejlődő szervezetekben a munkavállalók bevonása a
változás folyamatába pozitívan befolyásolja a dolgozók és így a vállalat teljesítményét (Den
Hartog, Verburg, 2004; Appelbaum, et al., 2000; Datta ,et al., 2005; Preuss, 2003; Way,
2002). A Legjobb Munkahely felmérés eredményei alapján is megállapítható, hogy a
vállalatok a belső marketing, a belső kommunikáció hatékonyságnövelő funkcióját csak
nagyon kis mértékben használják ki.
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IV.1.3.3. A felsővezetés kommunikációs gyakorlatával való elégedettség
A felsővezetők kommunikációjával való elégedettség vizsgálata keretében először a dolgozói
felmérés felsővezetők nyílt kommunikációval való elégedettséget felmérő állítást elemeztem.
A dolgozók „A felsővezetők nyíltan tájékoztatnak bennünket a céget érintő kérdésekről.”
állítást 1-6-ig terjedő skálán értékelték. A felsővezetők tájékoztatását a dolgozók 2005-2009
között közepesen megfelelőnek (átlag 3,80) minősítették, melyet az évek folyamán egyre
nyíltabbnak értékeltek.
A felsővezetők nyílt tájékoztatása
Elégedettség

6
5
4

3,5

3,79

3,82

3,93

3,97

3

elégedettség
(n=153.846)

2
1
2005

2006

2007

2008

2009

Év

18. ábra A Legjobb Munkahely felmérés dolgozói elégedettség kérdőív eredménye
Forrás: saját szerkesztés

A dolgozók felsővezetők tájékoztatásával való elégedettsége és a vállalatok iparági
besorolása, valamint nagysága közötti összefüggések vizsgálata alapján elmondható, hogy
nem lehet szignifikáns korrelációt kimutatni az egyes tényezők között.
A dolgozók munkahelyükkel való elégedettsége („Összességében mennyire elégedett a
munkahelyével?” és a felsővezetők nyílt tájékoztatási stílusával való elégedettsége közötti
összefüggés vizsgálatát korreláció elemzéssel végeztem el. A két tényező közötti összefüggés
közepesen erősnek (r=0,535) mondható. Az eredmény alátámasztja azt a megállapítást
(Bohnné, 2005), mely szerint a szervezeti változások során, a dolgozók „szoft” igényeinek
minél magasabb kielégítése nemcsak a változási folyamat sikerességére hat nagymértékben,
hanem a dolgozók közérzetére, hangulatára, továbbá a munkavállaló és a vállalat közötti
összhangra is.
A dolgozók demográfiai sajátosságainak, a vállalat jellemzőinek és a vállalati változások
kommunikációs szokásainak figyelembe vétele alapján az 1. és a 2. hipotézisem (lásd 56. old.)
összevonásával fogalmazom meg első tézisem.
1. tézis: A dolgozói elégedettség szorosan összefügg a szervezeti összelégedettséggel,
amelyet a dolgozók egyéni sajátosságai és a szervezet általános jellemzői, valamint a
szervezet belső kommunikációs stratégiájának jellegzetességei is befolyásolnak. (C, I)33

33

A betűjelzések a tézisekhez kapcsolódó saját publikációkra utalnak, melyek a felhasznált irodalom után
találhatók.
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IV.2. A szervezetek belső kommunikációjának és irodai munkakörnyezet
kialakításának emberi tényezői
IV.2.1. 1. sz. primer kutatás („Munkakörnyezet kialakítás hatásvizsgálata”)
bemutatása
Az 1. sz. primer vizsgálat („Munkakörnyezet kialakítás hatásvizsgálata”) keretében egy
médiapiacon működő vállalatánál végeztem longitudinális vizsgálatot. 2004 őszén a szervezet
két egymáshoz közel fekvő irodaházban helyezkedett el, majd az ergonómiai átvilágítás
eredményeit felhasználva 2006 nyarán egy „új” irodaszékházba költözött. 2004. júliusoktóber között egy szakértői team tagjaként ergonómiai átvilágítást végeztem. Az ergonómiai
átvilágítás célja a vállalat számára összegyűjteni a dolgozók irodakialakítással kapcsolatos
ergonómiai problémáit és igényeit, majd az eredmények feldolgozása és a javaslatok
megtétele után a feltárt igények beépítése az új irodaház kialakítása során. A vállalat további
célja volt az új irodaépületbe való költözéssel, a dolgozók együttműködésének javítása és
korszerűbb munkakörülmények biztosítása munkavállalói számára. A 2004-es teljes
szervezetre kiterjedő vizsgálat után, az új irodaház kialakítása és használatba vétele után fél
évvel, a munkakörnyezet kialakításnak a hatásvizsgálatát végeztem el. 2006 júniusában az új
munkakörnyezettel való elégedettség okainak mélyebb feltárása érdekében a vizsgálat
mintáját csökkentettem és egy kiválasztott „A” igazgatóság munkakörülményeit és
kommunikációs szokásait elemeztem mélyebben. Az igazgatóság kiválasztásánál a
szervezetben megjelenő munkakörök minél szélesebb körű lefedettsége volt a célom.
A 2004-es és a 2006-os ergonómiai vizsgálat keretében ugyanazokat a vizsgálati módszereket
használtam. A 2004-es teljes irodai kialakítás felmérésekor szakértői bejárást (3 munkanap),
vezetői interjút (4 vezetővel) és dolgozói kérdőíves megkérdezést végeztünk (351 fő), amely
az össz-dolgozói létszám 75%-át fedte le.
2004 teljes irodai környezet ergonómiai átvilágítása
Vizsgálati módszer
Minta nagysága
Dolgozói kérdőíves megkérdezés
75%-os visszaküldési arány (351 fő)
Vezetői interjú
4 vezetővel
Vizsgálati módszer
Ráfordított idő
Terepmegfigyelés (szakértői bejárás)
3 munkanap
2006 „A” igazgatóság irodai környezet ergonómiai átvilágítása
Vizsgálati módszer
Minta nagysága
Dolgozói kérdőíves megkérdezés
74%-os visszaküldési arány (59 fő)
Kommunikációs szokások felmérése
74%-os visszaküldési arány (59 fő)
Vezetői interjú
2 vezetővel
Vizsgálati módszer
Ráfordított idő
Terepmegfigyelés (szakértői bejárás)
1 munkanap
6. táblázat Az 1. sz. primer vizsgálatkor használt vizsgálati módszerek

A 2006-ban „A” igazgatóság munkakörnyezet felmérése keretében a korábbi vizsgálati
módszereket (egy munkanapos szakértői bejárás, 2 vezetői interjú, 59 fő dolgozói kérdőíves
megkérdezés) alkalmaztam. A szakértői bejárás ellenőrző listái (környezeti ellenőrző lista,
számítógépes munkahelyek értékelése, globális ellenőrző lista) a 4.sz. mellékletben láthatók,
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az interjú vázlata és a szervezeti sajátosságoknak megfelelően adaptált on-line kérdőív („A
hatékony és komfortos munkavégzést támogató irodai környezet kialakítása”) az 5.sz.
mellékletben található. Az „A” igazgatóság kommunikációs szokásainak mélyebb vizsgálatát
a „Szervezeten belüli kommunikációs szokások felmérése” (lásd. 6.sz. melléklet) című kérdőív
segítségével végeztem el. (A második vizsgálatban a kiválasztott igazgatóság dolgozóinak
74%-a vett részt a felmérésben, a 80 kiküldött kérdőívből 59 érkezett vissza.)
2004-es és 2006-os eredmények összehasonlíthatósága érdekében a 2004-es egész szervezetre
kiterjedő vizsgálati eredményeket a szervezeti egységek és munkakörök alapján leszűkítettem.
Az adatok szűkítése után a 2004-es mintában a 351 főből az „A” igazgatóság munkatársai
közül 88 fő adott választ, amely a 2004 „A” igazgatóság mintáját képezi a későbbiekben. Így
a munkakörnyezettel való elégedettségek összehasonlításakor a 2006-os felmérés adatait a
2004-es „A” igazgatóság adataival hasonlítom össze.
2004
teljes minta
351 fő
75%

kitöltők száma
kitöltési arány

2004
„A” igazgatóság
88 fő

2006
„A” igazgatóság
59 fő
74 %

7. táblázat A 2004 és a 2006 irodaépület vizsgálat résztvevőinek száma

A kiválasztott igazgatóság szervezeti egységeinek mintegy felénél 70% feletti volt a
visszaküldési arány, ami a kényelmes mintavétel keretében megfelelőnek mondható. (A
válaszadók 72,9%-a (43 fő) nő és 27,1%-a (16 fő) férfi volt.)
Szervezeti egység
a szervezeti egység
b szervezeti egység
c szervezeti egység
d szervezeti egység
e szervezeti egység
f szervezeti egység
g szervezeti egység
h szervezeti egység
i szervezeti egység
j szervezeti egység
k szervezeti egység
Total

Kiküldött
kérdőív
4
2
7
8
17
5
16
12
2
5
2
80

Visszaküldött Szervezeti egységen Eloszlás (%)
kérdőív
belüli részvétel (%)
1
25
1,7
1
50
1,7
6
85,7
10,2
6
75
10,2
12
70,6
20,3
2
40
3,4
16
100
27,1
11
91,7
18,6
0
0
0
4
80
6,8
0
0
0
59
73,8
100,0

8. táblázat: A kiválasztott igazgatóságon belüli visszaküldési arány
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IV.2.2. Az irodai munkahelyek elrendezésének vizsgálata
A munkakörnyezet kialakítás hatásvizsgálata keretében először a dolgozók munkahelyük
elrendezésével kapcsolatos elégedettségét elemeztem, amely keretében „A hatékony és
komfortos munkavégzést támogató irodai környezet kialakítása” című kérdőív munkahely
elrendezésre vonatkozó kérdéseit vizsgáltam:
- Lehetővé teszi-e a munkahelyek elrendezése, hogy munkatársaival könnyen
kapcsolatba léphessen?”
- „Megfelelőnek tartja-e az egyes szervezeti egységek megközelíthetőségét?”
- „A jelenlegi közvetlen munkakörnyezetének fizikai kialakítása Ön szerint milyen
hatással van a munkateljesítményére?”
A dolgozók az egyes munkakörnyezeti tényezőkkel való elégedettségüket 5 fokú Likert
skálán minősítették. (Alapstatisztikai eredmények lásd 7. sz. melléklet.)
A 2006-os költözés során a vállalat egy új, ergonómiai alapelvek figyelembe vételével
kialakított, irodai munkakörnyezetbe költözött. A költözés eredményeként a dolgozók
munkakörnyezettel való elégedettségének vizsgálatakor, minden egyes tényezőnél, legalább
egy egység értékkel való elégedettség javulást vártam, ami az átlagértékek 20%-os
növekedését jelentette.
2004-ben a helyszíni bejáráskor a szakértői csoport megállapította, hogy a dolgozók a
szervezeti egységek irodaházon belüli elszórt elrendezése az egyes szervezeti egységek
megközelíthetőségét megnehezítette és a dolgozók csak nagyon nehezen tudtak
együttműködni, személyes kapcsolatba lépni kollégáikkal. Így fontosnak éreztük az egyes
igazgatóságokhoz tartozó szervezeti egységek munkavégzési folyamataiknak megfelelő
elrendezését, amelytől a dolgozók nagyobb fokú együttműködését és hatékonyabb
munkavégzését vártuk.

Elégedettség

A szervezeti egységek megközelíthetőségének, elrendezésének dolgozói
elégedettsége és a munkateljesítmény kapcsolata
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

4
3,3

2,98

3,93
2,91

3,27 3,34

3,54

2,61
2004 teljes minta (n=351)
2004 "A" igazgatóság (n=88)
2006 "A" igazgatóság (n=59)

Megfelelőnek tartja‐e az
Lehetővé teszi‐e a
A jelenlegi közvetlen
egyes szervezeti egységek munkahelyek elrendezése, munkakörnyezetének fizikai
megközelíthetőségét?
hogy munkatársaival
kialakítása Ön szerint milyen
könnyen kapcsolatba
hatással van a
léphessen?
munkateljesítményére?

19. ábra A szervezeti egységek megközelíthetőségének, elrendezésének dolgozói elégedettsége és a munkateljesítmény
kapcsolat
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Dolgozói kérdőív keretében felmértük a dolgozók elégedettségét a szervezeti egységek
elrendezésével és a munkatársakkal való kapcsolatba lépés lehetőségével. 2004-ben az „A”
igazgatóság (n=88) dolgozói a szervezeti egységek megközelíthetőségével közepes (átlag
2,98) mértékben voltak megelégedve, amely a 2004-es vállalati átlagtól negatív eltérést
mutatott. Az új irodai környezetben, 2006-ban, az „A” igazgatóság dolgozói elégedettsége a
szervezeti egységek megközelíthetőségével nagymértékben, több mint egy értékkel (átlag
4,4), 34%-kal javult. A munkahelyek együttműködést támogató elrendezésével a dolgozók
közepesnél is alacsonyabb mértékben voltak megelégedve 2004-ben az „A” igazgatóság
dolgozói (átlag 2,61), amelyet főként az igazgatóság dolgozóinak szétszórt elhelyezése
okozhatott. 2006-ban az „A” igazgatóság dolgozóinak több mint egyharmada teljes mértékben
meg volt elégedve a munkahelyek elrendezésével, míg korábban csak a válaszadók 6,8%-ra
volt jellemző a teljes mértékű elégedettség. Mindez azzal is magyarázható, hogy az új
irodában az igazgatóság dolgozói egymás melletti nagylégterű irodákban vagy egymáshoz
közeli kisebb irodahelyiségekben kaptak helyet. Az új elrendezésnek köszönhetően a
dolgozók elégedettsége a munkatársakkal való kapcsolattartás lehetőségével nagymértékben
növekedett (átlag 3,93), amely várakozáson felüli, 49%-os elégedettség javulást
eredményezett. A két tényező átlagainak eltérése a vizsgált időszakban, nemparaméteres
Kruskal-Wallis próba alapján, 95%-os megbízhatósági intervallum mellett, szignifikáns.
Vizsgálataim keretében elemeztem, hogy a dolgozók hogyan értékelik, mennyire van a
közvetlen munkakörnyezetüknek hatása a munkateljesítményükre. A kérdést a dolzozók egy 1től 5-ig terjedő Likert-skálán értékelték, ahol az 1-teljes mértékben zavarja, 3-egyáltalán nincs
hatással a teljesítményre, 5-teljes mértékben segíti a munkát. Az eredmények kiértékelése
alapján elmondható, hogy 2004-ben az „A” igazgatóság dolgozóinak véleménye „A jelenlegi
közvetlen munkakörnyezetének fizikai kialakítása Ön szerint milyen hatással van a
munkateljesítményére?” kérdéssel kapcsolatban pozitívabb volt (3,34), mint az egész
szervezeti átlag (3,27). Azonban 2006-ban a kérdés megítélése csak kismértékben javult
(3,54), amely az előzetes várakozásoknak nem tett eleget. Továbbá a nemparaméteres próba
eredménye alapján megállapítható, hogy a tényező tekintetében nem szignifikáns a különbség
a két kialakítás között.
Azonban a szervezeti egységek elrendezése, a munkatársakkal való kapcsolatba lépés
lehetősége és a munkakörnyezet hatása a munkateljesítményre tényezők közötti
összefüggések vizsgálata alapján elmondható, hogy az egyes tényezők közötti korreláció
szignifikáns (p<0,01). A szervezeti egységek megközelíthetősége és a munkatársakkal való
kapcsolatba lépés lehetősége között közepesen erős (r=0,408) korreláció mutatható ki. Míg a
„A jelenlegi közvetlen munkakörnyezetének fizikai kialakítása Ön szerint milyen hatással van
a munkateljesítményére?” kérdés adataival a szervezeti egységek megközelíthetősége
közepes mértékben (r=0,315), a munkatársakkal való kapcsolatba lépés lehetősége gyengén
(r=0,225) korrelál.
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IV.2.2.1. A szervezeti egységek kommunikációs szokásainak elemzése
A vállalat belső kommunikációs szokásainak vizsgálata keretében a dolgozói kérdőív
általános kommunikációs szokásainak feltárása után, az „A” igazgatóság kommunikációs
szokásait a „Szervezeten belüli kommunikációs szokások felmérése” című kérdőív
segítségével részletesebben is felmértem. A vizsgálat során célom volt az új munkakörnyezet
hatásának vizsgálata a vállalaton és a szervezeti egységen belüli kommunikációs szokásokra.
A 2004-es és a 2006-os kialakítással való dolgozói elégedettség összehasonlítása során a
kommunikációs szokások és a formális-, informális kommunikációs terek kérdésköreit
vizsgáltam meg:
- kommunikációs szokások (3 kérdés), mint például:
o „Munkája során milyen gyakorisággal kerül közvetlen személyes kapcsolatba
ügyfelekkel (belső ügyféllel (társszervezetek)/ külső ügyféllel)”
o „Jelölje meg (százalékos eloszlásban), hogy a belső/külső ügyfelekkel mely
helyszínen szokta tartani a megbeszélést?”
- formális, informális kommunikációs terek (3 kérdés), mint például:
o „Van-e lehetőség egy ad-hoc jellegű megbeszélést bevinni egy tárgyalóba?”
o „Ön szerint mennyire hatékony a tárgyalók belső kialakítása?”
Mindezeket az adatokat kiegészítettem a kiválasztott igazgatóság kommunikációs szokásainak
felmérésével, amelyhez a „Szervezeten belüli kommunikációs szokások felmérése” című
kérdőívet használtam. A kérdőív három fő témakört vizsgál:
- szervezeten belüli kommunikációs szokások (8 kérdés), mint például:
o „Ön, a szervezeten belüli kapcsolattartás során mekkora százalékban
használja az alábbi kommunikációs csatornákat?”
o „Ön kivel áll kapcsolatban a szervezeti egységen belül? Milyen módon folyik a
kapcsolattartás?”
- vállalaton belüli kommunikációs szokások (7 kérdés), mint például:
o „A szervezeti egységen belül milyen a formális és az informális személyes
kapcsolattartás százalékos eloszlása?”
- intranet használati szokások (3 kérdés).
Az „A” igazgatóság dolgozói által kitöltött kérdőívek alapján, az igazgatóság kommunikációs
szokásairól általánosan elmondható, hogy a kollégákkal való személyes kapcsolattartás
gyakorisága napi szinten kicsit csökkent, azonban heti viszonylatban nem változott. A
megkérdezettek több mint a fele naponta tart megbeszélést munkatársaival.
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A belső ügyfelekkel való személyes kommunikáció gyakorisága

2004 teljes minta (n=351)

51,9

24,2 16,8 7,1
szinte naponta

2004 "A" igazgatóság (n=88)

61,3

17,1 15,36,3

kb. hetenként
soha, vagy nagyon ritkán
Nem válaszolt

2006 "A" igazgatóság (n=59)

52,5

0%

28,8

16,91,7

20% 40% 60% 80% 100%

20. ábra A belső ügyfelekkel való személyes kommunikáció százalékos gyakorisága

A belső ügyfelekkel való megbeszélések helyszínének vizsgálatakor az egyes helyszínek
használatának százalékos arányát is vizsgáltam. A dolgozók önbeszámolói alapján
elmondható, hogy 2004-ben az „A” igazgatóság dolgozóinak 56%-ára volt jellemző, hogy az
irodájában tartotta kollégáival a megbeszéléseit (21. ábra). 2006-ban ez az arány nőtt (65%), a
dolgozók egylégtérben való elhelyezése, a könnyebb személyes kapcsolatba lépés
lehetőségének eredményeként.
A belső ügyfelekkel való megbeszélés helyszínei
65
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%‐os gyakoriság
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2004 teljes minta
(n=351)

21
1 3

0
irodában tárgyalóban

egy
egy irodától
irodához távoli külső
közeli külső helyszínen
helyszínen

2004 "A" igazgatóság
(n=88)
2006 "A" igazgatóság
(n=59)

21. ábra A belső ügyfelekkel való megbeszélések helyszíneinek százalékos gyakorisága
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„A hatékony és komfortos munkavégzést támogató irodai környezet” című kérdőív
segítségével felméretem az előzetesen be nem tervezett, ad-hoc, megbeszélések tartásának
lehetőségét a tárgyalóhelyiségekben.

Elégedettség

Dolgozók elégedettsége kommunikációs terekkel
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

3,35
2,71
2,35

3,64
3,19
2,69
2004 teljes minta (n=351)
2004 "A" igazgatóság (n=88)
2006 "A" igazgatóság (n=59)

Van‐e lehetőség egy
ad‐hoc jellegű
megbeszélést bevinni
egy tárgyalóba?

Ön szerint mennyire
hatékony a tárgyalók
belső kialakítása?

22. ábra A formális kommunikációs terekkel való elégedettség

2004-ben „A” igazgatóság dolgozói nem voltak megelégedve (2,69) az ad-hoc tárgyalások
tartásának lehetőségével, sokan panaszkodtak arra, hogy nincs lehetőség ad-hoc
megbeszéléseket tartani a tárgyalókban. Így javaslatot tettünk az új irodai környezet
kialakításakor a tárgyalók számának a növelésére, valamint az ad-hoc megbeszélésekre
alkalmas egyéb helyiségek, terek biztosítására, amelyeket „break-pointok” formájában
alakított ki a vállalat a szervezeti egységek csomópontjaiban. Ennek köszönhetően 2006-ban
„A” igazgatóság dolgozóinak véleménye alapján megállapítható, hogy a kommunikációs terek
számának növekedése több mint 30%-os elégedettség növekedést eredményezett az ad-hoc
megbeszélések tartásának lehetőségével. Az „A” igazgatóság dolgozói szerint a tárgyalók
belső kialakításának hatékonysága is majdnem 20%-kal javult az új irodai környezetben.
Mindkét tényező tekintetében a 2004-es, 2006-os kialakítás átlagértékei nemparaméteres
vizsgálatok alapján szignifikánsan különböznek.
Az adatok további elemzése alapján elmondható, hogy az új munkakörnyezetben „A”
igazgatóság dolgozóinak tárgyaló használata megkétszerződött. (2004-ben „A” igazgatóság
mintájára átlagosan 2-3 alkalom kezdeményezése volt jellemző, míg a 2006-ban 4-5 alkalom.)
2006-ban „A” igazgatóság dolgozóinak megbeszélésére 72,6%-ban a két óránál rövidebb
időintervallum volt jellemző, jellegét tekintve pedig projekt (35,8%), illetve teammegbeszélések (34,8%) folytak a tárgyalókban.
Így megállapítható, hogy az ad-hoc megbeszélések lehetősége, a tárgyalók kialakításának
hatékonyságával való elégedettség növekedése és tárgyaló használati szokások szoros
összefüggésben vannak az irodai munkakörnyezet változással.
A vállalat általános kommunikációs szokásainak vizsgálatán túl, 2006-ban az „A” igazgatóság
dolgozói körében szervezeti egység és egyén specifikus vizsgálatokat is végeztem. A
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kiválasztott igazgatóság belső kommunikációjának vizsgálata alapján megállapítható, hogy az
igazgatóságon belüli kommunikáció keretében a szervezeti egységek átlagosan azonos
arányban (38,5%) használják a személyes és az elektronikus kommunikációs csatornákat (9.
táblázat). Néhány szervezeti egységen belül a személyes kommunikáció aránya nagyobb. A
helyszíni megfigyelés során megállapítottam, hogy a munkatársak közötti intenzívebb
személyes kommunikációt az egy szervezeti egységen belüli munkacsoportok egymáshoz
közeli elhelyezése támogatja.
Szervezeti egység
a szervezeti egység
b szervezeti egység
c szervezeti egység
d szervezeti egység
e szervezeti egység
f szervezeti egység
g szervezeti egység
h szervezeti egység
j szervezeti egység
Összesen

Személyes
kommunikáció
30
20
40
34
57
37
42
30
57
38,5

Telefonos
kommunikáció
30
32
21
26
11
23
16
32
11
22,4

E-mail-es
kommunikáció
40
48
38
39
32
38
41
37
32
38,5

Egyéb
0
0
1
1
0
2
1
1
0
0,6

9. táblázat A szervezeten belüli kapcsolattartás kommunikációs csatornáinak eloszlása szervezeti egységek szerint

A szervezet specifikus vizsgálatok keretében továbbá megállapítottam, hogy a kommunikáció
iránya szerint főként (62,2%) az azonos szintű, valamint a formális kommunikáció (84,5%)
jellemző az igazgatóság dolgozóinak kommunikációs szokásaira. A vállalati információk
általában az igazgatóság vezetőihez érkeznek be, amelyeket elektronikus formában
továbbítanak a szervezeti egységen belül. A középvezetők főként elektronikusan
kommunikálnak beosztottjaikkal, azonban néhány szervezeti egység középvezetőjénél
nagyobb arányú személyes kommunikáció volt megfigyelhető.
Az „A” igazgatóság dolgozóinak szervezeten belüli személyes kommunikációs szokásainak
megismerése érdekében szervezeten belüli kommunikációs hálót állítottam fel. A szervezeten
belüli kommunikációs háló felállításával megvizsgálhattam a dolgozók irodahelyiségen belüli
elhelyezését is, amelyet a dolgozók hatékony együttműködésének egyik feltételének tartok. A
dolgozók személyes kommunikációjának vizsgálata keretében, így feltárhattam olyan
tényezőket is, amelyeket a dolgozók problémának éreztek, de például nem tudták
egyértelműen megfogalmazni. Így feltérképeztem minden dolgozó személyes
kommunikációjának 5 legfontosabb partnerét, amelyet rávetítettem a szervezeti egységek
alaprajzi elrendezésére (lásd 23. ábra). Az alaprajzi elrendezésen látható a dolgozók
elhelyezése, a zöld vonal jelöli az egyének személyes kommunikációban lépés során megtett
útvonalakat. A problémás pontokat a „vastagabb” közlekedési útvonalak jelzik, melyek a
közlekedési útvonalak túlterheltségét vetítik elő, továbbá probléma a közlekedési útvonalak
hossza, amelyeket felül kell vizsgálni.
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„j” szervezeti egység
„j
gy g

„g” szeervezeti egyység

23. ábra „A”
„ igazgatósáág személyes kommunikáció
k
s hálózata

A komm
munikációs háló vizsgáálata során megállapíto
ottam, hogyy az ábrán jelölt „g” szzervezeti
egység irodahelyissége nagyonn kicsi a léétszámhoz képest,
k
16-aan ülnek eggy 12 főre tervezett
t
irodahellyiségben. Továbbá
T
azz irodahelyisségek elren
ndezése nem
m támogatta a helyiségeen belüli
együttm
működést lehetőségét, amelyre azz irodahelyiiség tengelyyében sűrűvvé vált közzlekedési
útvonalaak túlterhelltsége is utaal. A kérdőőíves megkéérdezés sorrán a „j” szzervezeti eg
gységben
100%-oos volt a kiitöltési aránny, amelybeen a fő közzlekedési útvonalak
ú
m
mellett ülő kollégák
k
panaszkkodtak, hoggy a koncenntrációt igénylő feladaatokat csak nagy nehéézségek árán
n tudták
elvégezni. Néhány szervezeti egység sűrűűbb kommu
unikációjánaak támogatáása és a közzlekedési
é zajcsökkeentése érdeekében egyees munkacssoportokat át kellett helyezni,
h
útvonalaak teher- és
amely hatásvizsggálatát nem
m tudtam elvégeznii. Azonbaan a dolggozók „átü
ültetése”
eredménnyeként inttenzívebb-hatékonyabbb személyess kommunikkációt és azz irodahelyiiségeken
belüli mozgás
m
csökkkenését várrtam.
Az „A”” igazgatósáág dolgozóóinak az eggész vállalaatra kiterjeddő kommunnikációs szo
okásaink
vizsgálaata alapjánn megállapíítottam, hoogy a kom
mmunikációós csatornáák használaatára az
elektronnikus komm
munikáció voolt jellemzőő. A választt adók 54,7%
%-a e-mailbben kommun
nikált az
osztályoon kívüli koollégákkal, valamint
v
21,4%-a szem
mélyesen és 22,6%-a telefonon.
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Az ergonómiai átvilágítás és az irodai átalakítás következtében több mint 30%-os dolgozói
elégedettség növekedés volt elérhető a szervezeti egységek megközelítésével és a
munkatársak közötti együttműködés támogatásával kapcsolatban. Így a dolgozók egy
légtérben való elhelyezése a belső ügyfelekkel való kommunikációt és kooperációt is
javította. Azonban az irodahelyiségek kialakításának (a dolgozók, munkacsoportok
elrendezésének) a munkafolyamatokhoz való illesztésének hiánya a közlekedési útvonalak
túlterheltségéhez és zajterhelésének növekedéséhez vezetett, amely csökkentette a dolgozók
munkakörnyezettel kapcsolatos elégedettségét is. Így szoros összefüggés mutatható ki a belső
kommunikáció, a térkialakítás és a dolgozók elégedettsége között.
A fenti eredmények alapján a 3. és 4. hipotézisem (lásd 56. old.) elfogadom, amelyek
összevonásával fogalmazom meg 2. tézisemet:

2. tézis: A szervezeti igényeknek és a munkafolyamatoknak megfelelő irodai munkahely
kialakítása szoros összefüggésben van a dolgozók hatékonyabb munkavégzésével,
amelyet a vállalaton belüli hatékonyabb kommunikáció is támogat. (D, F, H, J)

IV.2.2.2. Az irodai munkakörnyezet bútorzatának vizsgálata
„A hatékony és komfortos munkavégzést támogató irodai környezet kialakítása” című kérdőív
kérdéseinek további elemezése keretében megvizsgáltam a dolgozók elégedettségét 2004-es
és 2006-os munkakörnyezet fizikai tényezőivel és irodai eszközeivel, bútorzatával. (A
dolgozói elégedettséget 5 fokú Likert skálán mértem, ahol az 1 az „egyáltalán nem” és az 5 az
„teljes mértékben” elégedett értékeket jelentette.)
A vizsgálati eredmények bemutatása előtt kiemelném, hogy a 2004-es és 2006-os irodai
kialakításban nem minden munkakörnyezeti tényező változott, az „A” igazgatóság néhány
szervezeti egysége nem kapott új irodabútort, amelynek hatásait a későbbiekben
részletesebben kifejtem.
Az irodai munkakörnyezet kialakításának vizsgálata keretében először az irodahelyiségen
belüli mozgás lehetőségével való dolgozói elégedettséget elemeztem, úgymint „Akadályozzae a helyiségben való mozgást olyan kábelek és zsinórok, amelyek nincsenek a bútorzatba
elrejtve?” és „Akadályozza-e a helyiségben való mozgást a bútorok elrendezése?. (A
kérdésekre adott válaszok skáláit megfordítottam, a könnyebb ábrázolhatóság érdekében, így
az „5” érték jelenti a helyiségben való akadálymentes mozgás biztosításával való
elégedettséget.)
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Elégedettség

Akadálymentes mozgás biztosítása
5
4,5
4
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3
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2
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4,47
3,25
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2004 teljes minta (n=351)
2004 "A" igazgatóság (n=88)

Akadálymentes mozgás Akadálymentes mozgás
(kábelek, zsinórok)
(bútorok elrendezése)
biztosításával való
biztosításával való
elégedettség
elégedettség

2006 "A" igazgatóság (n=59)

24. ábra Az irodahelyiségben való akadálymentes mozgás – dolgozói elégedettsége

2004-ben „A” igazgatóság dolgozói számára, az épület és a bútorzat kialakítása nem
biztosította a kábelek biztonságos és akadálymentes elrendezését. 2006-ban, az új irodai
munkakörnyezetben odafigyeltek ezekre a tényezőkre. Az „A” igazgatóság kitöltői szinte
teljes mértékben meg voltak elégedve az irodahelyiségben való akadálymentes mozgás
lehetőségével, a kábelek akadálymentes elrejtésével, amelyek a szervezet sajátosságainak
megfelelően voltak kialakítva. Így az „A” igazgatóság dolgozói elégedettsége 58%-kal
növekedett az új irodai környezetbe költözés során. Nemparaméteres Kruskal-Wallis próba
alapján megállapítható, hogy az átlagértékek közötti különbség szignifikáns (p<0,05), tehát
szignifikáns a különbség a két kialakítás elégedettsége között. A dolgozók elégedettsége a
bútorok akadálymentes elrendezésével csak kismértékben, 8%-kal, javult, mely különbség
nem volt szignifikáns. Az alacsonyabb elégedettség javulást a helyszíni bejárások során
megállapított túlzsúfolt irodahelyiségek is igazolták.
Az irodai munkakörnyezet további vizsgálata keretében a bútorzat tényezőinek felmérésekor,
nem szabad figyelmen kívül hagyni a dolgozók munkafolyamatait, amelyek nagymértékben
befolyásolják ezen tényezők kialakítását.

Elégedettség

Bútorzat ‐ dolgozói elégedettség
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25. ábra Bútorzat – dolgozói elégedettség
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A vizsgálat során a helyszíni megfigyeléskor megállapítottam, hogy a 2006-ban az új
irodaépületbe költözéskor az „A” igazgatóság dolgozóinak csak 51%-a kapott a
munkafolyamatoknak megfelelő új munkaasztalt. Így a munkaasztalok kialakításával való
dolgozói elégedettség az új irodai környezetbe költözéskor csak 9%-kal javult. Az „A”
igazgatóság szervezeti egységeinek részletes elemzése alapján elmondható, hogy azon
szervezeti egységek dolgozói elégedettsége, akik nem kaptak új munkaasztalt, 10%-kal
csökkent (3,5-re) a 2004-ben mért elégedettségi szinthez képest.
A munkafelületek kialakítása kihat a tárolási felületek kialakítására. A 2004-es felméréskor a
szakértői csoport megállapította, hogy a szervezet bútorzatának kialakításával kapcsolatosan
az egyik legnagyobb probléma a tárolási lehetőségek nem megfelelő kialakítása, melyek
okainak feltárása után ergonómiai fejlesztési javaslatokat tett a szakértői csoport. A megfelelő
tároló rendszerek kialakításának köszönhetően 2006-ban „A” igazgatóság dolgozóinak tároló
felülettel való elégedettsége mintegy 30%-kal növekedett (2,99-ről 3,9-re emelkedett). A
tárolófelület kialakításának dolgozói elégedettség növekedése megfelelt az előzetes
várakozásnak (minimum 20%-os növekedés), amely szignifikáns különbségnek tekinthető.
A bútorzat elemeinek vizsgálata keretében végül a dolgozók munkaszékükkel való
elégedettségét elemeztem. Már a helyszíni megfigyeléskor megállapítottam, hogy a dolgozók
nem kaptak új munkaszéket 2006-ban, az új irodába költözéskor. Ennek következtében a
dolgozói elégedettség a munkaszékkel csökkent. A munkaszékekkel való átlagértékek szórása
az új munkaasztallal volt összefüggésben. Így az új munkaasztallal rendelkező munkatársak
jobban (átlag 3,43), míg azok akik még új munkaasztallal sem rendelkeztek, kevésbé (átlag
2,86) voltak megelégedve a munkaszékükkel.
„A hatékony és komfortos munkavégzést támogató irodai környezet kialakítása” című kérdőív
keretében felmértem a dolgozói elégedettséget a közvetlen munkakörnyezettel
(„Összességében milyen mértékben elégedett a közvetlen munkakörnyezettel?”) és a
munkafeltételekkel, munkakörülményekkel („Összességében milyen mértékben tartja
megfelelőnek a munkafeltételeket és a munkakörülményeket?”). Míg előbbi főként az irodai
munkakörnyezet szűk kialakításával való elégedettséget vizsgálja, utóbbi az egész irodaház
kialakításával való elégedettséget méri fel.
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Elégedettség

Dolgozók elégedettsége közvetlen munkakörnyezettel és a
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26. ábra Dolgozók elégedettsége a közvetlen munkakörnyezettel és a munkakörülményekkel

Vizsgálataim alapján elmondható, hogy az előzetes várakozásnak megfelelően, a dolgozók
elégedettsége
növekedett
mind
közvetlen
munkakörnyezetükkel,
mind
munkakörülményeikkel. Látható, hogy az új munkakörnyezetben a dolgozók elégedettsége a
mindkét kérdéskörben a vártnál csak kisebb mértékben növekedett (mindkét esetben csak
10%-os elégedettség növekedést eredményezett), amely növekedés így is szignifikánsnak
mondható (nemparaméteres elemzés alapján). A vártnál kisebb mértékű elégedettség
növekedés okainak feltárása érdekében elemeztem a dolgozók elégedettségének
összefüggéseit (a közvetlen munkakörnyezet és a bútorzat elemei között). A Sperman-féle
korreláció vizsgálat alapján megállapítható, hogy a közvetlen munkakörnyezet kialakításával
mind az öt vizsgált tényező szignifikánsan (p<0,01) korrelál.
dolgozói
elégedettség

munkafelület

munkaszék

tároló
felület

akadálymentes
mozgás

akadálymentes
mozgás (bútorzat)

(kábelek, zsinórok)

közvetlen
munkakörnyezet

0,375

0,336

0,419

-0,287

-0,451

10. táblázat Közvetlen munkakörnyezt és a bútorzat kialakításának elemi közötti korrelációs vizsgálat eredménye

Az eredmények alapján elmondható, hogy az irodahelyiségen belüli akadálymentes mozgást
biztosító bútorzat elrendezése és a munkakörnyezettel való elégedettség között közepesen
erős (r=-0,451) negatív korreláció figyelhető meg. Az irodahelyiségekben a bútorok nem
megfelelő elrendezésével a dolgozókban zsúfoltságérzetet kelt.
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A közvetlen munkakörnyezet és az egyes tényezők közötti kapcsolat erősségének és irányának
elemzését lineáris regresszió elemzéssel végeztem, amely alapján elmondható, hogy az
összefüggések meglétét az F-próba szignifikanciája igazolja (F=19,513, p<0,01), és modell
magyarázó ereje közepesen erős (R2=0,411).
Függő változó: közvetlen munkakörnyezettel való elégedettség
Beta
t
Bútorok elrendezése - akadálymentes mozgás
-0,292 -4,143
Munkaszék megfelelősége
4,002
0,280
A tároló és rakodófelülettel való elégedettség
2,750
0,214
Munkafelület nagyságának megfelelősége
1,930
0,147
Kábelek, zsinórok – akadálymentes mozgás
-1,900
-0,135

p
0,000
0,000
0,007
0,056
0,060

11. táblázat A lineáris regresszió elemzés eredménye – függő változó: közvetlen munkakörnyezettel való elégedettség

Összességében megállapítható, hogy a közvetlen munkakörnyezettel való elégedettség
változására, legnagyobb hatással a bútorok akadálymentes elrendezésével és a munkaszékkel
való a dolgozók elégedettségek vannak. A bútorzat nem megfelelő elrendezése a közvetlen
munkakörnyezettel való elégedettségre fordított hatással van (Beta=-0,292) és a
munkaszékkel való magasabb elégedettség a közvetlen munkakörnyezettel való elégedettséget
javítja. Így jelen vizsgálatban a közvetlen munkakörnyezettel való dolgozói elégedettség
nagyobb mértékben javítható lett volna új irodaszékek biztosításával. A munkafelület
nagyságával és a kábelek, zsinórok elrendezésével való dolgozói elégedettség nem
befolyásolja szignifikánsan a közvetlen munkakörnyezettel való elégedettséget.

IV.2.2.3. Az irodai munkakörnyezet fizikai környezetei tényezőinek vizsgálata
Az iroda fizikai környezetének kialakításával való dolgozói elégedettséget „A hatékony és
komfortos munkavégzést támogató irodai környezet kialakítása” című kérdőív 6-12. kérdései
vizsgálták. A dolgozók az általános világítás, a helyi világítás, a klíma (hőmérséklet,
páratartalom) és a zajterhelés megfelelősségét 5 fokú Likert skálán minősítették, ahol az 1egyáltalán nem megfelelő és az 5-a teljes mértékben megfelelő értékelést jelentett.
Fizikai munkakörnyezet tényezőivel való dolgozói elégedettség

Elégedettség
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27. ábra A fizikai munkakörnyezet tényezőivel való dolgozói elégedettség
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Az „A” igazgatóság dolgozóinak elégedettsége javult az általános megvilágítás, a helyi
megvilágítás és a klíma tekintetében a 2004-es kialakításhoz képest. A 2006-os eredmények
alapján az irodahelyiségek általános világítását 15%-kal, a helyi megvilágítást 10%-kal és a
klimatikus tényezőket 7%-kal tartották jobbnak a dolgozók a 2004-es állapothoz képest.
Azonban a környezeti tényezőkkel való dolgozói elégedettség növekedés az előzetes (20%os) várakozások alatt maradt. Nemparaméteres (Kruskal-Wallis próba) vizsgálatok alapján
elmondható, hogy az általános és a helyi megvilágítás dolgozói elégedettségeinek átlagértékei
között szignifikáns (p<0,05) a különbség, a klimatikus tényezőkkel való elégedettség értékei
között nem.
A zajterhelés tekintetében az „A” igazgatóság dolgozóinak 2004-es (n=88) és 2006-os (n=59)
adatai alapján megállapítható, hogy míg 2004-ben közepesen (2,98) voltak elégedettek a
dolgozók a munkavégzésük során keletkezett zajjal, addig 2006-ban ez az eredmény romlott
(2,3). Mindez a dolgozók egy légtérben való elhelyezésével és nem megfelelő elrendezésével
magyarázható, amelyet már a kommunikációs szokások feltárása során bemutattam. A nem
megfelelő elrendezés következtében megnövekedett az irodahelyiségen belüli mozgások
száma, ami nagy zajt keltett az irodahelyiségekben. A zajterhelés mértékét a korábbi
eredményektől (42,2%) eltérően kevesebben (35,6%) ítélték nagymértékben zavarónak,
azonban a bizonytalanok – akiket közepes mértékben zavarta a zaj munkavégzés közben –
száma növekedett (13,6%-ról 30,5%-ra). A dolgozók zajterheléssel való elégedettség
csökkenése szignifikánsnak tekinthető.
A közvetlen munkakörnyezettel és az egyes fizikai környezeti tényezőkkel való dolgozói
elégedettségek korreláció elemzése alapján elmondható, hogy klimatikus tényezők és a
közvetlen munkakörnyezet dolgozói elégedettsége között közepesen erős (r=0,534)
összefüggés mutatható ki.
A munkafeltételekkel, munkakörülményekkel való elégedettség és az egyes irodai környezeti
tényezők (bútorzat, fizikai környezet) közötti összefüggések vizsgálata során lineáris
regresszió vizsgálatot végeztem. Az eredmények alapján megállapítható, hogy közepesen erős
(r=0,644) szignifikáns (F=10,680; p=0,000) összefüggés mutatható ki a munkafeltételekkel
való elégedettség, mint függő és a környezeti faktorok, mint független tényezők között. A
felállított modell magyarázó ereje közepesen erős (R2=0,414). A lineáris regresszió
eredménye a 9.sz. mellékletben látható. A dolgozók munkafeltételekkel való elégedettségének
összefüggései néhány tényezőben eltérnek, a korábban bemutatott, közvetlen
munkakörnyezettel való elégedettséget befolyásoló tényezőktől. Az egyes tényezők béta
értékei alapján elmondható, hogy csak a bútorzat akadálymentes elrendezése és a
munkafelület, munkaszék hatása szignifikáns a munkafeltételekkel való elégedettségre. A
korábbi eredmények tapasztalatai alapján, a vártnak megfelelően a bútorzat akadálymenetes
kialakításának van legnagyobb hatása a munkafeltételekkel, munkakörülményekkel való
elégedettségre, amely hatás ellentétes irányú (Beta=-0,207, t=-2,811, p=0,006). Majd a
korábbi tapasztalatokkal ellentétben ezt követi a munkafelülettel való elégedettség
(Beta=0,204, t=2,610, p=0,010) és a munkaszék megfelelősége (Beta=0,183, t=2,495,
p=0,014).
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A bemutatott eredmények alapján megállapítom, hogy a dolgozók irodai környezettel való
elégedettségének változását legnagyobb mértékben a munkahelyek irodán belüli elrendezése
és a megfelelő munkaasztal, munkaszék biztosítása befolyásolja. Mindez azzal magyarázható,
hogy a dolgozók ezekkel a tényezőkkel vannak folyamatosan fizikai kontaktusban a
munkavégzés során. Így az 5. hipotézisem (lásd. 56. old.) elfogadásával és kiegészítésével
fogalmazom meg 3. tézisemet.

3. tézis: Az irodai munkahely környezeti feltételeinek javítása szoros összefüggésben van
a dolgozók munkahelyi elégedettsége növekedésével. (A, E, G, H)

88

IV.3. Az irodakialakítás egyéb tényezőkre gyakorolt hatásának bemutatása
IV.3.1. 3. sz. primer kutatás („A fizikai munkakörnyezet kialakítás módszertani
kísérleti alkalmazása”) bemutatása
A 3. sz. primer vizsgálat keretében egy új irodakialakítási koncepció módszertanának kísérleti
alkalmazását vizsgáltam egy amerikai tulajdonban lévő szervezet, magas ergonómiai értéket
képviselő irodahelyiségében. Vizsgálat alatt egy szervezeti egység irodahelyiségében új
fizikai környezet kialakítási koncepciót vezetett be a Kinnarps Hungary irodabútorokat
forgalmazó vállalat, amely hatását elemeztem. A kutatás keretében 5 napon keresztül
naplóztam a dolgozók irodakialakítással kapcsolatos reakcióit, a dolgozók körében óránként
napi közérzet vizsgálatokat végeztem, valamint minden dolgozóval egyéni mélyinterjút és
szemantikus differenciál tesztet vettem fel. A fizikai munkakörnyezet kialakítás módszertani
kísérleti alkalmazása keretében a dolgozók közérzetét befolyásoló tényezőket és a közérzet
változását vizsgáltuk.
2008 augusztusában a cég szervezetbővítés miatt az egy osztályt egy új irodaszintre
költöztetett. Az irodakoncepció kialakításakor a vezetőség, a dolgozók elégedettségének
növelése érdekében az ergonómiai szempontok hangsúlyozott megjelenésével szerette volna
jelezni a dolgozók felé, hogy értékes számukra a munkájuk. Az új irodai kialakítás során a
dolgozók munkaasztala és a munkaszéke adott volt (a korábbi irodai bútorokkal azonos). Így
annak érdekében, hogy elégedettség növekedést érjen el a szervezet, a hagyományos
ergonómiai követelmények (megfelelő munkaasztal, munkaszék) teljesítésén túl, plusz
környezeti tényezőket vezettek be az irodai környezetbe, mint a színek, az illatok (aroma) és a
háttérzene34. Az egyes tényezők kialakítása során előzetes szín- és illatpreferencia teszteket
vett fel az irodabútor forgalmazó cég.
A vizsgálat során a szervezeti egység dolgozói körében az új irodai munkakörnyezet
bevezetése előtt és használatba vétele után egy hónappal kérdőíves megkérdezést végeztem.
(Az új irodába költözéskor és a koncepció bevezetésekor a szervezeti egység 2008
augusztusában 20 főből állt, amelyet később 2008 októberében 10 fővel bővítettek.) Az új
fizikai környezeti tényezők bevezetésekor (2008. augusztus 4-8.) a dolgozók véleményének
mélyebb feltárása érdekében napi közérzetvizsgálatokat, egyéni interjúkat, szemantikus
differenciál teszteket vettem fel, valamint 5 napos megfigyelést, naplózást folytattam.
A vizsgálati eredmények közül az irodakialakítási koncepció bevezetése előtti és utáni online
kérdőív eredményei közül a dolgozók közérzetének vizsgálatához kapcsolódó eredményeket
emelem ki, valamint felhasználom az új irodakialakítás koncepció „tesztelési” tapasztalatait.

34

PlanAir Office koncepció - A természet irodája, egy olyan irodakialakítási koncepció, amely komplex
megoldást nyújt az irodákban dolgozó emberek közérzetének és hatékonyságának javítására. Alkalmazza a
színtan és a színdinamika tudományát, az aromaterápia eredményeit és a zenepszichológiát.
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IV.3.2. Az irodakialakítás egyéb tényezőkre gyakorolt hatásának vizsgálata
A koncepció bevezetése előtt 13 fő töltötte ki az irodakialakítással kapcsolatos kérdőívet,
amely 65%-os visszaküldési arányt jelentett. Majd az új irodakialakítási koncepció bevezetése
után a korábbi 13 dolgozó mellett további 10 fő (összesen 23 fő) töltötte ki az új irodai
kialakításra vonatkozó kérdőívet.
A vizsgált szervezeti egység idegen nyelvű, call-center jellegű munkát végez, a dolgozók
80%-a 25-35 év közötti, magasan kvalifikált. A kérdőív 24 kérdésből állt (10. mellékletben
látható), amely két fő kérdéskört vizsgál: a fizikai környezeti tényezők és a munkakörnyezet
egészségre, közérzetre gyakorolt hatását.
A vizsgálat során megállapítottam, hogy a dolgozók a munkakörnyezet általános
kialakításával nagymértékben meg voltak elégedve (átlag 4,33). A fizikai környezeti tényezők
(megvilágítás, klíma stb.) értékelésekor a színekkel való elégedettségen kívül nem volt
változás. Mindez magyarázható azzal, hogy a megvilágítás, klíma ugyan az volt, mint
korábban. A természet közeli színek (kék, zöld, barna) irodai megjelenése a színekkel való
dolgozói elégedettséget 10%-kal növelte, (a színekkel való dolgozói elégedettség (n=23) 4,48
volt).
A munkakörnyezet egészségre, közérzetre és munkavégzésre gyakorolt hatásának
vizsgálatakor („Ön érzékeli-e, hogy a munkakörnyezete hatással lenne…”) a választ adók
igen – nem – nem tudom válaszlehetőségek közül választhattak. A koncepció bevezetése előtt
az eredmények alapján elmondható (lásd 29. ábra), hogy az új irodahelyiségbe költözés előtt
(n=13) 11 fő véleménye szerint befolyásolja az irodai környezet az egészséget és 2 fő nem
tudott dönteni a kérdés tekintetében. A közérzetet az összes dolgozó (n=13) szerint
befolyásolja az irodai kialakítás. A koncepció bevezetése után a szervezeti egység bővítése
során főként frissen végzett diplomásokat, korábbi szakmai tapasztalattal nem rendelkezőket,
vettek fel. A bővítés után a dolgozókból (n=23) csak 14 fő (a korábbi 11 fő mellett, akik nem
változtattak véleményükön, csak további 3 fő) vélte úgy, hogy az egészségre kihat a
munkakörnyezet. A munkakörnyzet közérzetre gyakorolt hatását a már korábban is ott
dolgozó 13 fő ismét fontosnak tartotta és az új dolgozók közül is 7 fő véleménye szerint a
munkakörnyezet hatással van a közérzetre (összesen 20 fő).
A koncepció bevezetése előtt

A koncepció bevezetése után

28. ábra Munkakörnyezet hatása a dolgozó egészségére, közérzetére, munkavégzésére
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A koncepció bevezetése előtt azon dolgozók szerint, akik már korábban ott dolgoztak a
vállalatnál 1 fő kivételével a munkavégzésre hatással van a munkakörnyezet. Majd a
koncepció bevezetése után a korábban nemmel válaszoló dolgozó véleménye szerint is a
munkakörnyezet hatással van a teljesítményre, amely változást a személyes interjúban nem
tudott pontosan megfogalmazni „csak érzem, hogy hatékonyabb vagyok az új irodában”. Az
újonnan jött dolgozók fele, 5 fő szerint van a munkakörnyezetnek hatása a teljesítményre.
Az összes tényező tekintetésben az eredmények közötti negatív irányú eltérés egyik oka lehet,
hogy az első munkahellyel rendelkező dolgozóknak még nincs, vagy nagyon kevés a
tapasztalatuk a munkakörnyezet egészségbefolyásoló hatásáról, továbbá nincs
összehasonlítási lehetőségük egy rosszabb ergonómiai minőségű és egy jobb ergonómiai
minőségű munkahelyben való munkavégzés hatásairól. Például a korábban már a cégnél
dolgozó kollégák az új koncepció bevezetése és az új irodahelyiségbe költözés után,
személyes interjúk keretében arról számoltak be, hogy kevesebb kávét isznak, nem észlelnek
markáns holtpontot délelőtt és délután között, továbbá, hogy a nap végére nem fáradnak el
annyira. (Az új irodahelyiségben a színek megjelenését külön kiemelték a dolgozók, mert az
előző irodahelyiségüket túl sterilnek (szürkének) vélték, továbbá a háttérzene nagy előnyének
a monotonitás csökkentését és a klaviatúra hangjának elnyomását tartották.)
Az új irodakialakítási koncepció bevezetése után a szervezeti egység dolgozói (n=23) az iroda
kialakítással (Mennyire elégedett Ön összességében az iroda kialakításával?) nagymértékben
meg voltak elégedve (átlag 3,96), 17 fő nagy vagy teljes mértékben meg volt elégedve az
iroda kialakítással. Az irodakialakítás és a vállalatról alkotott kép összhangja szinkronban van
(A cég irodáinak kialakítása, bútorzata Ön szerint mennyire van összhangban a vállalatról
alkotott képével, annak tevékenységével?) a dolgozók véleménye szerint (átlag 4,06), amely
során 5 fő szerint az állítás általánosságban, 18 fő szerint nagy vagy teljes mértékben teljesül.
A kis minta ellenére az új koncepció bevezetése után megvizsgáltam a dolgozók
irodakialakítással való elégedettsége és a vállalatról alkotott kép közötti összefügést. A
korreláció elemzés alapján elmondható, hogy a két tényező között közepesen erős (r=0,447)
összefüggés mutatható ki. Tehát megállapítható, hogy az általam vizsgált kis mintán az iroda
kialakításával való elégedettség hatással van a dolgozók vállalatról alkotott véleményére.
A 6. hipotézisemet „A munkafeladatoknak és ergonómiai feltételeknek megfelelő irodai
környezet kialakításával való dolgozói elégedettség kihat a dolgozók vállalat iránti
lojalitására” A kis mintán végzett vizsgálatom eredményei a két tényező között összefüggésre
utalnak, azonban a hipotézis alátámasztásához további vizsgálatok elvégzésére lenne szükség
így részben fogadom el a hipotézist.
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IV.4. Empirikus kutatás a munkakörnyezetfejlesztési modell alapján
A kutatás célja, hogy a korábbi szakirodalmi kutatásaim és tapasztalataim alapján kialakított
irodai munkakörnyezet fejlesztés modellt, egy szakértői csoport tagjaként, egy projekt
megvalósulása keretében teszteljem.

IV.4.1. 2. sz. primer kutatás („Irodai munkakörnyezet fejlesztés modell
próbavizsgálata”) bemutatása
Egy, az élelmiszeriparban működő, vevőközpontú vállalat új stratégiát dolgozott ki. A vállalat
belső folyamatai átalakultak és folyamatos létszámbővülés volt várható, amelyet a szervezet
10-15 éves irodai kialakítása már nem támogatott. A kiválasztott szervezet irodai
munkakörnyezet fejlesztése 2007. június-szeptember között zajlott. A szakértői csoporttal
2007 júniusában az irodai munkakörnyezet fejlesztés modell első szakasza alapján elkezdtük a
szekunder információk összegyűjtését és az ergonómiai felmérések előkészítését. A szervezet
jelenlegi létszámának, szervezeti felépítésnek és az irodaház alaprajzi elrendezésének
megismerése után kialakítottuk a szervezet specifikus ellenőrző listákat, vezetői interjúkat és
a dolgozói kérdőív első változatát.
Vizsgálati módszer
Dolgozói kérdőíves megkérdezés

Minta nagysága
50%-os visszaküldési arány (142 fő)

Vezetői interjú

26 vezetővel

Vizsgálati módszer

Ráfordított idő

Terepmegfigyelés (szakértői bejárás)

5 munkanap

12. táblázat Az ergonómiai felmérés során használt vizsgálati módszerek

A vizsgálat során a szakértői team megállapította, hogy a vállalaton belül a munkavégzés
keretében irodai, termelési és raktározási funkciók is megjelennek, amelyek közül a csoport
tagjaként az irodai munkavégzéssel foglalkoztam. A felmérés során néhány alkalommal nem
lehetett figyelmen kívül hagyni a másik két funkciót sem. Például a termelésben dolgozók
higiénés, öltözési, étkezési lehetősége összefonódott az irodai dolgozókéval, vagy például a
raktározási folyamatok dokumentálása, megjelent az irodai munkavégzésben is. Az irodai
munkavégzés elemzése során négyféle szellemi tevékenységet különböztettünk meg a
szervezetben úgy, mint a nagy koncentrációt igénylő, elmélyült munkavégzést; a belső
ügyfelekkel való kapcsolattartást; a termeléssel, vagy raktározással való kapcsolattartást,
valamint az értékesítést – mobil munkavégzést.
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Az első vizsgálati szakasz keretében az online kérdőívet a dolgozók fele (142 fő) töltötte ki.
Szervezeti egységek
1 szervezeti egység
2 szervezeti egység
3 szervezeti egység
4 szervezeti egység
5 szervezeti egység
6 szervezeti egység
7 szervezeti egység
8 szervezeti egység
9 szervezeti egység
Összesen

Kiküldött kérdőív Visszaküldött
(fő)
kérdőív (fő)
8
5
4
2
14
5
17
7
52
27
42
22
6
3
109
48
34
23
286
142

Visszaküldés
aránya (%)
62,5
50,0
35,7
41,2
51,9
52,4
50,0
44,0
67,6
49,7

13. táblázat Kitöltési arány szervezeti egységek szerinti

A szervezeten belül az egyes szervezeti egységekre a 45-55%-os visszaküldési arány volt
jellemző. (A felmérés statisztikai eredményei a 11. sz. mellékletben láthatók.) A kérdőívet
kitöltők 21,8%-a cellairodában kapott helyet, 71%-a dolgozott közös, nagylégterű irodában,
és 7,2%-a mobil munkahelyen, akik munkaidejüknek 90%-át az irodán kívül töltötték. A
szervezeti egységek szintjén a nagylégterű irodai elrendezés főként a 6-os és a 8-as szervezeti
egységre volt jellemző, valamint e két szervezeti egységeknél alkalmaztak mobil
munkavégzőket.
A munkahelyek bútorzati kialakításának vizsgálata keretében a dolgozói kérdőívek alapján
megállapítható, hogy az alkalmazottak (n=142) a munkafelület-munkaasztal (átlag 3,13) és a
tároló és rakodófelület (átlag 3,15) nagyságával közepes mértékben voltak megelégedve.
További elemzések alapján elmondható, hogy az asztalfelület nagyságával legkevésbé a 6-os
és 8-as szervezeti egységben voltak elégedettek (átlag 2,86), ahol a választ adók 80%-a nem
vagy közepesen volt elégedett az asztalfelület nagyságával. A tároló felület mennyiségével
legfőképp az állandó papírmunkával járó munkavégzéseknél - a 8-as és a 9-es szervezeti
egységben - voltak elégedetlenek a dolgozók. (A választ adók több mint 30%-a egyáltalán
nem volt elégedett a tároló felület mennyiségével és a mintegy 40%-a közepesen volt
elégedett.)
Szervezeti egységek

Munkája elvégzéséhez az adott
munkafelület megfelelő
nagyságú-e?

átlag
1 szervezeti egység
2 szervezeti egység
3 szervezeti egység
4 szervezeti egység
5 szervezeti egység
6 szervezeti egység
7 szervezeti egység
8 szervezeti egység
9 szervezeti egység
Összesen

3,00
4,00
3,20
3,29
3,37
2,95
2,67
3,10
3,00
3,13

szórás
0,71
0,00
0,45
0,76
0,88
0,79
0,58
1,02
0,85

Elégedett Ön a
rendelkezésére álló tároló- és
rakodófelület nagyságával?

átlag
3,00
4,50
3,20
3,57
3,11
3,32
3,00
3,02
3,09
3,15

szórás
1,87
0,71
1,48
0,98
1,25
1,09
1,00
1,23
1,12

14. táblázat Dolgozói elégedettség a munkafelület és a tárolófelület nagyságával
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A munkahely kialakítása során a munkavégzésnek megfelelő munkafelület nagyságára és
tároló felület biztosítása fokozott hangsúlyt kap a szervezetben.
Dolgozók elégedettsége a fizikai környezeti tényezőkkel
5

Elégedettség

4,5
4
3,5

3,13

3,01

3,13

3,04

3
2,32

2,5
2
1,5
1
általános
megvilágítás

munkafelület
megvilágítás

klimatikus
tényezők

környezetben lévő munkakörnyezettel
zaj
való össz‐
elégedettség

29. ábra Dolgozói elégedettség a munkakörnyezeti tényezőkkel

A munkakörnyezeti tényezők vizsgálata alapján megállapítható, hogy a dolgozók a
bútorzathoz hasonlóan, a munkakörnyezeti tényezőkkel is közepes mértékben voltak
elégedettek, kivéve a klimatikus tényezőket, amellyel a választ adók 58,4%-a nem elégedett
és 21,1%-a csak közepesen elégedett.
Szervezeti egységek
1 szervezeti egység
2 szervezeti egység
3 szervezeti egység
4 szervezeti egység
5 szervezeti egység
6 szervezeti egység
7 szervezeti egység
8 szervezeti egység
9 szervezeti egység
Összesen

a terem
munkahelyének
általános
megvilágítása
szórás
átlag
szórás
átlag
1,10
1,58
3,20
3,00
2,12
2,83
3,50
3,00
1,58
1,52
3,00
3,40
1,27
1,38
3,57
3,29
1,32
1,15
3,30
3,56
1,36
1,22
2,68
2,59
0,58
1,00
2,67
3,00
1,27
1,26
3,04
3,26
1,14
1,06
2,74
2,87
3,01
3,13

klíma
szórás
átlag
1,34
1,60
0,00
2,00
1,10
3,20
1,21
2,86
1,11
2,19
1,23
2,91
0,58
1,67
1,18
2,44
0,99
1,57
2,32

zaj
szórás
átlag
1,79
2,80
0,71
2,50
1,10
3,80
1,35
2,86
1,33
3,19
1,22
3,18
0,58
2,33
1,18
3,04
1,36
2,74
3,04

15. táblázat Fizikai környezeti tényezőkkel való elégedettség (szervezeti egységek szerint)

A problémák feltárásakor segítséget nyújthat az egyes irodahelyiségek fejlesztendő
tényezőinek összegyűjtéséhez a dolgozók elégedettségének elemzése szervezeti egységek
szintjén is. Így például a szakértői csoport tagjaként, a helyszíni bejáráskor és az interjúk
során feltártam a klimatikus tényezőkkel való alacsony dolgozói elégedettségek okát a
szervezeti egységek szintjén. Az 1. szervezeti egységnél a túlzsúfoltság és a nem megfelelő
építészeti adottságok okoztak problémát, a 9. szervezeti egységnél pedig az egylégterű
irodahelyiségben a zajterhelés csökkentése érdekében irodahelyiségeket választottak le, ahol
nem vették figyelembe a gépészeti adottságokat és az így kialakult környezeti tényezők
okoztak problémát. Az új irodakörnyezet kialakításakor a szakértői csoport e tényezők
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javítására több megoldási javaslatot is tett, amelytől nagyarányú dolgozói elégedettség
javulást várt a team mind a bútorzat kialakítása, mind a fizikai környezetei tényezők
kialakítása terén.
Az egyes környezeti tényezők közötti korrelációk vizsgálata alapján megállapítható, hogy a
megvilágítással és a klimatikus környezettel való elégedettség közötti kapcsolat gyenge
(r=0,274 , p<0,01), továbbá a szakirodalomnak megfelelően az általános- és a helyi
megvilágítással való dolgozói elégedettség között is erős a kapcsolat (r=0,825 , p<0,000).
Az egyes környezeti tényezők további vizsgálatai alapján megállapítható, hogy zajterheléssel
való elégedettség és a környezeti tényezők teljesítmény befolyásoló hatásával való egyetértés
között gyenge negatív összefüggés mutatható ki (r=-0,176, p<0,05), amelyet a szakirodalom
és korábbi empirikus kutatásaim is alátámasztanak. A fizikai környezeti tényezők és a
dolgozók össz-elégedettsége között is megfigyelhető korreláció az elemzések során. A
szervezeti egységek és a fizikai környezeti tényezők közötti összefüggések elemzése alapján
megállapítható, hogy a klimatikus tényezők és a szervezeti egységek között gyenge (r=0,178)
szignifikáns (p<0,05) kapcsolat van. Mindez a zsúfolt irodahelyiségek kialakításával
magyarázható. Azokban a szervezeti egységekben, ahol az egy főre eső négyzetméter
alacsony, 5-7 m2 alatti, vagy többféle munkatevékenység jelenik meg az irodahelyiségben, ott
alacsonyabb a dolgozók elégedettsége a fizikai környezeti tényezőkkel. A dolgozói kérdőív
eredményei kiemelt figyelemet kapott a munkahely típusok meghatározásakor és a
típusmunkahelyek kialakításakor, főként az irodahelyiségek környezeti tényezőinek
kialakításakor.
A beavatkozás szakaszában, az új irodai kialakításakor, az egyéni igények felmérése, a
szakértői bejárás és a vezetői interjúk alapján a team hat féle típusmunkahely csoportot
alakított ki, mely során a szervezet tevékenységét támogató mobil munkavégzési formáknak
megfelelő munkahely típusok is megjelentek. A mobil munkahelyek számának
meghatározásánál a távmunkát végző dolgozók csoportvezetőivel folytatott közös
egyeztetések alapján a munkahelyek számát 1 / 2,5 arányban határoztuk meg, vagyis egy
munkahelyen páros heteken 2 fő, páratlan heteken 3 fő osztozik.
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5 szervezeti egység

1
1
2

1
1

3

7
8
1
10

1
1

5
2

1

6 szervezeti egység
7 szervezeti egység
8 szervezeti egység
9a szervezeti egység
9b szervezeti egység

1
4

2
7
5
26
23

2
8
20
5
36

18

1
1

42
104
15
7

Összesen

1
1
1
2

1
6
1
1

3

7
9
1
10

1
1

5
3

1

4
7
6
31
27

2
8
20
6
39

20

1
1

4
10
53
135

18
10

Összesen

mobil

beosztott

adminisztrátor
beosztott
vendégszékkel
beosztott pulttal

1

vezetői munkahely

2
3
14
14
60
42
6
109
171
23
11
346

felsővezető

mobil
4
10

vezér ig.

4 szervezeti egység

beosztott

1

2 szervezeti egység
3 szervezeti egység

adminisztrátor
beosztott
vendégszékkel
beosztott pulttal

vezetői munkahely

1

Jövőbeli, tervezett

Összesen

1 szervezeti egység

felsővezető

vezér ig.

Jelenlegi

2
5
16
15
65
47
7
125
207
26
15
405

16. táblázat Munkahely típusok összegzése

A típusmunkahelyek kialakításával meghatároztuk az egyes típusok eszköz- és területigényét
is, amelyet az egyes szervezeti egységek területigényének kialakítása során vettük
figyelembe.

8 szervezeti egység

9 szervezeti egység

i

i

i

i

sz
sz
sz
sz sz
sz sz sz sz sz sz
i,sz i,sz i,sz
i,sz i,sz i,sz i,sz i,sz i,sz
sz sz i,sz i,sz
sz sz sz sz sz
sz
sz
sz
sz sz sz sz sz sz sz sz sz sz
sz sz i
i
sz i,sz
sz
sz
i
i,sz sz
sz sz sz sz
i
i,sz i,sz i,sz sz
sz sz sz sz
sz sz sz sz sz sz sz sz
sz
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
sz i
sz

Megjegyzés

7 szervezeti egység

i

SZERVIZ

6 szervezeti egység

i
i
sz

RECEPCIÓ

5 szervezeti egység

sz
sz

11 szervezeti egység

4 szervezeti egység

sz

10 szervezeti egység

3 szervezeti egység

1 szervezeti egység
2 szervezeti egység
3 szervezeti egység
4 szervezeti egység
5 szervezeti egység
6 szervezeti egység
7 szervezeti egység
8 szervezeti egység
9 szervezeti egység
10 szervezeti egység
11 szervezeti egység
RECEPCIÓ
SZERVIZ

2 szervezeti egység

1 szervezeti egység

A vezetői interjúk és a helyszín bejárások eredményei alapján a szakértői team kialakítota a
szervezeti egységek kapcsolódási mátrixát, amelyben megjelenik az egyes szervezeti
egységek közötti személyes kommunikáció (sz), valamint az információ (i), és anyag (a)
áramlások kapcsolat rendszere.

i
sz
i,sz
sz

a

sz
sz
a
i

i

17. táblázat Szervezeti egységek kapcsolódási mátrixa
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Az egyes szervezeti egységek irodaházon belüli elrendezésében a személyes kommunikáció
lehetőségének biztosítása játszotta a legnagyobb szerepet, amelyet a későbbiekben a
gyakoriságoknak megfelelően súlyoztunk. A szervezeti egységek kapcsolódási mátrixa
támogatta az egymással kapcsolatban álló szervezeti egység egymáshoz közeli és a központi,
könnyen megközelíthető elhelyezésének kialakítását. A szervezeti egységek és a munkahely
típusok elrendezéskor az egyes szervezeti egységeken belüli munkavégzés jellegének
megfelelő „csendes” és „zajos” zónákat alakítottunk ki és optimalizáltuk az egyes szervezeti
egységek helyszükségletét. A szervezeti egységek terület-létszám összesítése a 11. sz.
mellékletben látható.
A vezetői interjúk alapján a szervezetben megjelenő munkavégzési formáknak megfelelő
munkahely típusokat összegző táblázat kialakításakor a jelenlegi és a tervezett jövőbeli (2-5
éves) dolgozói létszámokat összegyűjtve a team megállapította, hogy a jelenlegi
irodahelyiségek túlterheltek/túlzsúfoltak (van olyan irodahelyiség, ahol az egy főre eső nettó
alapterület alig éri el a 4 m2-t). A helyszíni bejárások alkalmával alig találtunk olyan
szervezeti egységet, ahol a dolgozók egymástól való távolsága minden esetben elérte volna az
1,5 m-t.
A szakértői csoport megállapította, hogy a jelenlegi iroda terület az egy-két éven belül
tervezett létszámnövekedést, valamint a szervezeten megjelenő új funkciókat és igényeket
nem tudja kielégíteni, területbővítésre van szükség. Így az új irodahelyiségek kialakítási
lehetőségeinek feltérképezése során a szakértői csoport, a jelenlegi irodaház-kialakítás
optimalizálásával és új irodahelyiségek létesítésével, csaknem 900 m2-rel megnövelte a
szervezet rendelkezésére álló irodahelyiségek alapterületét.
A szakértői csoport 3 fő elrendezési koncepció és al-koncepcióinak kidolgozása után 2
fókuszcsoportos vizsgálat keretében, középvezetői és a dolgozók képviselőinek részvételével
szűkítette a végleges irodai elrendezést, amelyet a felsővezetés is elfogadott. Az irodaépület
szervezeti egységeinek elhelyezkedését ábrázoló átalakítás előtti és utáni alaprajzok a 11. sz.
mellékletben láthatók.
A végleges irodai elrendezés felsővezetői jóváhagyása után a dolgozók elektronikus hírlevél
formájában, e-mailben tájékoztatást kaptak az eredményekről és a munkafolyamatok
megkezdéséről. Majd a fokozatos átalakítás első szakaszának lezárásával a dolgozók e-mailes
tájékoztató anyagokon keresztül informálódhattak a helyes ülés fontosságáról („Gerinc
problémák és megoldási javaslatok”) és a helyes munkahely-beállításról („A helyes ülő
testtartás jellemzői a képernyős munkahelyeken”). A mobil irodai munkahellyel rendelkező
dolgozók számára még nem lett kialakítva az új irodai környezet, azonban mivel sokat ülnek
autóban, így a részükre is lett kiküldve PDA-n olvasható ergonómiai tájékoztató anyaga
(„Autóvezetés és ergonómia”). Azonban a projekt megvalósítása a gazdasági válság miatt
megállt.
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A visszacsatolási szakaszból az ergonómiai oktatás csak elektronikus hírlevelek formájában
valósulhatott meg. A harmadik vizsgálati szakaszt nem tudta a szakértői csoport teljesíteni,
így az ergonómiai oktatás, a dolgozók ergonómiai tudatosságának vizsgálatát és az átalakítás
hatásvizsgálatát nem tudtam elvégezni. A 7. hipotézisem „A makro-ergonómiai vállalati
szemlélet eredményeként a dolgozók munkakörnyezettel való elégedettsége növekszik.”
vizsgálatát nem tudtam elvégezni.

Az irodai munkakörnyezet fejlesztési modell sikerességét az egyes vizsgálati szakaszokban
megjelenő tudományterületeket képviselő szakemberek, képviseleti csoportok részvétele
nagymértékben meghatározza. Az irodai munkakörnyezet fejlesztés modell minden
szakaszában megjelenik a marketing, a menedzsment és az ergonómiai szemlélet, amelyek
nélkülözhetetlenek egy sikeres irodai munkakörnyezet átalakítás során. A korábban
bemutatott szakirodalom, valamint szekunder- és primer vizsgálatok alapján az egyes
területek megjelenése és szerepe jól definiálható az irodai munkakörnyezet fejlesztése során,
amely a 30. ábrán látható.
Az elemzés szakaszában a szervezeti igények, stratégiák megfogalmazása, mint menedzsment
területek mellett már meg kell jelennie a dolgozó, mint belső vevő szemléletének, a vállalat
belső folyamatainak, a belső kommunikáció tervének. Az első szakaszban a belső marketing
szakemberek feladata a megfelelő kommunikációs stratégia kialakítása. Az ergonómiai
szakértő pedig elvégzi a munkakörnyezet vizsgálatát.
A beavatkozás szakaszában, az ergonómiai javaslatok értékelése során a menedzsment és a
belső marketing szakemberek mellett a dolgozók, dolgozókat képviselő csoportok, aktív
részvéte nélkülözhetetlen a szervezet igényeinek megfelelő munkakörnyezet kialakítása
érdekében.
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Menedzsment, marketing és ergonómia
megjelenése
‐
‐
‐
‐
‐

a változtatási igény megfogalmazása
a stratégia megfogalmazása
a belső kommunikációs stratégia
megfogalmazása
a dolgozók tájékoztatása a felmérésről
ergonómiai vizsgálat elvégzése

Menedzsment, marketing és
ergonómia megjelenése
‐
‐
‐

döntési folyamatban való
menedzsment részvétel
belső marketing
kommunikációs stratégia
tervezése, megvalósítása
ergonómiai javaslatok
tétele, megvalósítása

Menedzsment, marketing és ergonómia
megjelenése
‐
‐
‐

a munkafolyamatok átszervezése
a változás kommunikációs stratégiájának
meghatározása
ergonómiai oktatás

30. ábra Munkakörnyezet-fejlesztés modell a marketing, a menedzsment és az ergonómiai alapelvek összehangolása
tükrében
Forrás: saját modell

A harmadik, visszacsatolás szakaszában a belső marketing és ergonómiai szakemberek
együttműködésével a fejlesztési eredmények könnyebben elfogadtatható, a dolgozók
ellenállása csökkenthető. A szakértők fő célja az alkalmazottak informálása, az ergonómiai
tudatosság kialakítása, mely eredményeként fenntarthatók a fejlesztési folyamat
eredményeként realizált ergonómiai értékek. Az átalakítás eredményességének mérése, mind
a vezetésnek, mind a belső marketing szakembereknek, mind az ergonómusoknak
információként szolgálhat egy újabb fejlesztési folyamathoz.
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A 8. hipotézisem „A marketing, a menedzsment és az ergonómiai alapelvek harmonizálása a
vállalati környezethez való alkalmazkodás feltétele.” a munkakörnyezet-fejlesztési modell
értelmében elfogadom. A munkakörnyezet-fejlesztési modellben az ergonómiai értékek
hosszú távú, tudatos szemlélete is megjelenik. Így a 8. hipotézisemet kiegészítem a makroergonómia hosszú távú szemléletével és fogalmazom meg 4. tézisemet.

4. tézis: Az irodai munkakörnyezet kialakításakor a marketing, a menedzsment és az
ergonómiai alapelvek komplex megjelenése a vállalatnál támogatja az irodai
munkakörnyezet ergonómiai minőségének hosszú távú fenntarthatóságát. (B, C)
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V. Összegzés
V.1. A kutatás eredményei
A disszertáció a vállalati irodai munkafeltételek kialakításának többdimenziós megközelítését,
elméleti hátterét és empirikus kutatások eredményeit mutatta be. A kutatásaim során a
dolgozói elégedettség növekedését befolyásoló tényezők vizsgálatát helyeztem a középpontba
az irodai, szellemi munkát végzők körében. A vizsgálataim megtervezésekor a szervezeti
változások dolgozói elégedettséget és hatékony munkavégzést befolyásoló tényezők komplex
megközelítését követtem. Kutatásaimban megvizsgáltam néhány dolgozói elégedettséget
befolyásoló tényezőt és a vállalatok változással kapcsolatos kommunikációs és belső
kommunikációs szokásait. Primer vizsgálataim keretében a vállalati folyamatok és a belső
kommunikációs szokások, valamint az irodák elrendezése közötti összefüggéseket elemeztem.
Továbbá vizsgáltam a fizikai környezeti tényezők-, bútorok hatékonyságát és szerepét a
dolgozók munkakörnyezettel való elégedettségében.
Az elméleti megközelítések és a szekunder adatok feldolgozása alapján, gondolati úton
kialakítottam a dolgozói elégedettséget és hatékony irodai munkavégzést befolyásoló
tényezők komplex rendszerét, amely támogatta hipotéziseim megfogalmazását.

Belső
marketing

Belső
kommunikáció

Betanítás
Dolgozói
elégedettség

Fizikai
környezet

Irodai
elrendezés

31. ábra A dolgozói elégedettséget és a hatékony munkavégzést befolyásoló tényezők komplex rendszere
Forrás: saját modell

A Legjobb Munkahely felmérés 2005-2009 közötti dolgozói elégedettség felmérésének és HR
audit felméréseinek, mint szekunder adatok, további elemzési eredményei alapján
elmondható, hogy a dolgozók elégedettsége szignifikánsan összefügg az alkalmazottak
vállalaton belül betöltött pozíciójával, valamint életkorával és a munkahelyen eltöltött idővel.
A felmérés eredményei alapján megvizsgáltam a szervezeti változások belső
kommunikációjának stratégiáit és a dolgozói elégedettség kapcsolatát is. Megállapítottam,
hogy a vállalatok belső kommunikációs folyamata az évek során átalakult, vállalati szinten a
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középvezetőkkel való havi rendszerességű kommunikáció figyelhető meg, amely az üzleti
célokat és eredményeket foglalja magába, míg a munkatársakkal való kommunikációra a
negyedéves gyakoriság jellemző. A szervezeti változási folyamatok keretében a vállalatoknak
csak a felére jellemző, hogy a változásokkal kapcsolatban tájékoztatják a folyamatban
közvetlenül érintett munkatársakat, valamint a vállalatok egyharmadára jellemző a képviseleti
csoportok és a munkatársak bevonása a változás folyamatába. Az elmúlt években a
felsővezetők nyílt kommunikációjával való dolgozói elégedettség folyamatosan növekedett
azonban az iparági besorolás és a dolgozói létszám, valamint a felsővezetők
kommunikációjának jellege között nem volt kimutatható összefüggés. A munkahellyel és a
felsővezetés nyílt kommunikációjával való dolgozói elégedettség között közepesen erős a
korreláció.
1. tézis: A dolgozói elégedettség szorosan összefügg a szervezeti összelégedettséggel,
amelyet a dolgozók egyéni sajátosságai és a szervezet általános jellemzői, valamint a
szervezet belső kommunikációs stratégiájának jellegzetességei is befolyásolnak. (C, I) 1

Primer vizsgálataim során egy irodaház (2004 és 2006) irodai környezeti kialakításának
hatásvizsgálatát végezetem el egy szervezeti egység mélyebb elemzésével. Az eredmények
alapján megállapítottam, hogy a munkahelyek elrendezése, a szervezeti egységek elhelyezése
javítja a dolgozók közötti együttműködési lehetősséggel való elégedettséget. Az új
irodakialakítás hatására a vállalaton belüli kommunikációs szokások megváltoztak, a belső
illetve a külső ügyfelekkel való kommunikáció szinterei áthelyeződtek.

2. tézis: A szervezeti igényeknek és a munkafolyamatoknak megfelelő irodai
munkahely kialakítása szoros összefüggésben van a dolgozók hatékonyabb
munkavégzésével, amelyet a vállalaton belüli hatékonyabb kommunikáció is támogat.
(D, F, H, J)
Az
új
ergonómikus
munkakörnyezetbe
költözéssel
a
dolgozók
közvetlen
munkakörnyezettükkel való elégedettségének minőségbeli változását vártam, amely „vártnál”
csak kisebb mértékben valósult meg. Az elégedetlenség okát feltárva – a dolgozók
munkaszékük nem megfelelőnek való értékelése szoros kapcsolatban van a
munkakörnyezettel való elégedettséggel. Kijelenthető, hogy a dolgozók munkával való
elégedettségének egyik alapja az ergonómikus munkakörnyezet kialakítás.
3. Tézis: Az irodai munkahely környezeti feltételeinek javítása szoros összefüggésben
van a dolgozók munkahelyi elégedettsége növekedésével. (A, E, G, H)
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Az ergonómiai szemléletű munkahely-kialakítás a dolgozó közérzetére és a vállalat iránti
lojalitásra gyakorolt hatását egy magas ergonómiai minőségű irodai kialakítás keretében
vizsgáltam meg. Megállapítottam, hogy a dolgozók (n=23) irodai kialakítással való összelégedettsége és a vállalatról alkotott kép között közepesen erős korreláció (r=0,447) áll fent,
azonban a 6. hipotézisem („A munkafeladatoknak és ergonómiai feltételeknek megfelelő
irodai környezet kialakításával való dolgozói elégedettség kihat a dolgozók vállalat iránti
lojalitására.”) teljes elfogadásához nagyobb minta vizsgálatát tartom szükségesnek.
A szakirodalom feldolgozása és korábbi tapasztalataim alapján felállított munkakörnyezetfejlesztési modell három szakaszból (elemzés, beavatkozás, visszacsatolás) áll, amelyet egy
élelmiszeriparban működő vállalat ergonómiai vizsgálata és átalakítása során teszteltem. A
vizsgálat keretében a visszacsatolási szakaszt, a dolgozók ergonómiai oktatását nem tudtam
megvalósítani, így a 7. hipotézisemet („A makro-ergonómiai vállalati szemlélet
eredményeként a dolgozók munkakörnyezettel való elégedettsége növekszik.”) nem tudtam
megvizsgálni. A 8. hipotézisem vizsgálatakor az irodai munkakörnyezet-fejlesztés modell
minden szakaszában, folyamatosan megjelent a marketing, a menedzsment és az ergonómia
diszciplínák, amely eredményeként fogalmaztam meg 4. tézisem.
4. Tézis: Az irodai munkakörnyezet kialakításakor a marketing, a menedzsment és az
ergonómiai alapelvek komplex megjelenése a vállalatnál támogatja az irodai
munkakörnyezet ergonómiai minőségének hosszú távú fenntarthatóságát. (B, C)

A disszertáció az ergonómia vállalaton belüli szerepét vizsgálta, amely keretében
megállapítottam, hogy a vállalat munka- és belső kommunikációs folyamatainak kialakítása
során szoros összefüggések figyelhetők az egyes területek között. A szellemi munkavégzést
támogató irodai munkakörnyezet vizsgálatának komplex megközelítési módja még újszerű.
Empirikus kutatásaim eredményei több szereplő és felhasználási terület számára fontos
információkkal szolgálhatnak, amelyek sokrétűen hasznosíthatók.
A dolgozók elégedettségének javítása az irodai munkakörnyezet fejlesztésével új távlatokat
nyithat a szakemberek számára. A megfelelő munkakörnyezet kialakítása számos lehetőséget
nyújt a humán szakemberek számára a motiváció és a munkaerő toborzás során. A dolgozók
egészségének megőrzése, mint a cégek társadalmi felelősségvállalásának egyik tényezője
keretében, az irodai dolgozók munkahelyi egészségvédelme is fokozatosan a menedzsment
figyelem középpontjába kell, hogy kerüljön.
A makro-ergonómiai alapelvek a vállalatok belső kommunikációs rendszerének kidolgozása
során nyújthat segítséget a vállalat belső kommunikációs szakemberei számára, amely új
lehetőségeket jelenthet a vállalaton belüli kommunikáció hatékonyságának javításában.
(Például az iroda kialakítása során létrehozott forgalmas csomópontokban elhelyezett
kommunikációs eszközök, információhordozók (vállalati belső tv stb.) jobb kihasználtságot
biztosítanak.)
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A makro-ergonómiai megközelítés a munkaszervezéssel foglalkozó szakemberek számára
nyújthat még segítséget, amely az egyes munkafolyamatok racionalizálása mellett, az új
munkavégzési formák költséghatékony kialakítását is támogatja.

V.2. További kutatási feladatok
További kutatásaim keretében a munkakörnyezet-fejlesztési modell harmadik, visszacsatolás
szakaszára helyezném a hangsúlyt. Jelen értekezés keretében nem volt lehetőségem a
dolgozók ergonómiai tudatosságának vizsgálatára, valamint az ergonómiai oktatás
hatékonyságának mérésére.
Az ergonómiai ismeretek a munkavégzés hatékonyságának javításában és a dolgozók
egészségkárosodásának csökkentésében nagy szerepet játszik. A betanítás hatékonyságának
mérése szoros együttműködést igényel a belső marketing és kommunikációs szakemberekkel.
Az irodai munkavégzéskor megjelenő dolgozói ellenállások, pszichés ráfordítások
csökkentése érdekében a munkavégzési forma, a fizikai munkakörnyezeti tényezők és a
környezet-pszichológiai tényezők együttes megközelítése szerinti vizsgálata további
kutatásaim alapját képezhetik, különös tekintettel a hazai sajátosságokra. Továbbá a betanítást
támogató oktatási anyagok típusának (elektronikus oktatási és figyelmeztető anyagok,
ergonómiai nap, stb.) és a kommunikációs csatornáinak, eszközeinek hatékonyság vizsgálata
alapján a belső marketing tevékenységek, kommunikációs folyamatok, eszközök segítségével
egyfajta útmutató készíthető az ergonómia szervezeten belüli kommunikációs eszköztáráról.
Végül longitudinális vizsgálatok keretében feltárnám a betanítás hatását a dolgozók
ergonómiai szemléletének kialakulására és a váz- és izomrendszeri megbetegedések számának
változására.
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Mellékletek
1. számú melléklet  Legjobb Munkahely Felmérés 20022010 közötti időszak
adatai
Dolgozói elégedettség kérdőív kitöltőinek száma
Év

Gyakoriság

Relatív
gyakoriság

Érvényes relatív
gyakoriság

Kumulált relatív
gyakoriság

2002

5673

2,6

2,6

2,6

2003

10882

5,0

5,0

7,5

2004

19265

8,8

8,8

16,3

2005

33690

15,3

15,3

31,6

2006

23433

10,7

10,7

42,3

2007

30924

14,1

14,1

56,3

2008

36485

16,6

16,6

72,9

2009

29314

13,3

13,3

86,3

2010

30157

13,7

13,7

100,0

Összesen

219823

100,0

100,0

2. számú melléklet  Legjobb Munkahely Felmérés (20052009) demográfia,
iparági jellemzők statisztikai adatai

%‐os eloszlás

Összességében mennyire elégedett a
munkahelyével? (2005‐2009)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39,5
27,5

10,7
2,2

5,1

9,7
5,1

egyáltalán nem
inkább inkább elégedett teljesen
Nem
nem elégedett nem elégedett
elégedett válaszolt
elégedett
elégedett
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Legjobb Munkahely Felmérés 2005-2009 dolgozói elégedettség felmérés alapstatisztikai
eredményei
Gyakoriság

Relatív
Összelégedettség Összelégedettség
gyakoriság
(átlag)
(szórás)

Felsővezetés
nyílt
tájékoztatása
(átlag)

Felsővezetés
nyílt
tájékoztatása
(szórás)

Nem
Férfi
Nő
Nem válaszolt
Összesen

58377
55412
40057
153846

37,95
36,02
26,03
100

4,30
4,26
4,44

1,11
1,16
1,05

3,78
3,69
4,17

1,43
1,49
1,38

1,21
1,14
1,12
1,13
1,16
1,14
1,05

3,66
3,68
3,68
3,73
3,81
4,03
4,12

1,44
1,43
1,44
1,47
1,49
1,48
1,38

0,94
1,02
1,08
1,13
1,14
1,14
1,19
1,01

4,30
4,11
3,93
3,81
3,76
3,69
3,59
4,34

1,30
1,35
1,41
1,46
1,46
1,47
1,51
1,33

1,02
1,15
1,02

4,06
3,69
4,43

1,36
1,47
1,30

Életkor
20 év alatt
20 - 24 év között
25 - 34 év között
35 - 44 év között
45 - 54 év között
55 év felett
Nem válaszolt
Összesen

493
8301
43704
30555
24146
6910
39737
153846

0,32
5,40
28,41
19,86
15,69
4,49
25,83
100

4,27
4,28
4,29
5,27
4,25
4,43
4,40

Jelenlegi munkahelyén eltöltött idő
3 hónapnál
3 hónap - 1 év
1 év - 2 év
2 év- 3 év
3 év - 5 év
5 év - 10 év
10 év vagy több
Nem válaszolt
Összesen

5174
15659
16519
14024
16651
22061
32822
30936
153846

3,36
10,18
10,74
9,12
10,82
14,34
21,33
10,11
100

Vezető
Beosztott
Nem válaszolt
Összesen

15346
102994
35506
153846

9,98
66,95
23,07
100

4,76
4,56
4,40
4,30
4,25
4,23
4,16
4,54

Beosztás
4,54
4,23
4,54
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Legjobb Munkahely Felmérés 2005-2009 HR audit felmérés alapstatisztikai eredményei
Gyakoriság

Felsővezetés
ÖsszÖsszRelatív
nyílt
elégedettség elégedettség
gyakoriság
tájékoztatása
(átlag)
(szórás)
(átlag)

Felsővezetés
nyílt
tájékoztatása
(szórás)

Milyen iparági kategóriába tartozik a vállalat?
Energia
Alapanyaggyártás
Ipar
Egyéb fogyasztási cikkek és
szolgáltatások
FMCG
Egészségügy
Pénzügyi szolgáltatások
Információs technológia
Telekommunikációs
szolgáltatások
Közszolgáltatások
Egyéb
Nem válaszolt
Összesen

24
11
64
113

4,36
2,00
11,62
20,51

4,66
4,40
4,42
4,49

0,45
0,52
0,48
0,39

2,70
3,42
3,14
2,59

2,00
1,20
1,45
1,93

38
32
58
50
13

6,90
5,81
10,53
9,07
2,36

4,70
4,65
4,47
4,56
4,59

0,36
0,41
0,40
0,34
0,45

2,70
3,34
2,76
2,59
2,68

2,07
1,73
1,75
1,86
1,90

21
92
35
551

3,81
16,70
6,35
100,0

4,40
4,60
4,40

0,46
0,39
0,65

2,02
2,86
2,98

1,81
1,91
1,64

250 fő alatt
250-499 fő
500-999 fő
1000 fő felett
Nem válaszolt
Összesen

319
87
45
56
44
551

0,39
0,40
0,46
0,42
0,62

2,83
2,66
2,54
2,89
3,13

1,89
1,78
1,90
1,68
1,49

Dolgozói létszám
57,89
15,79
8,17
10,16
7,99
100,0

4,60
4,43
4,54
4,35
4,37
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Legjobb Munkahely Felmérés 2005-2009 iparági kategória évenkénti %-os eloszlása HR
audit felmérés eredménye alapján

Milyen iparági kategóriába tartozik a vállalat?

Energia
Alapanyaggyártás

Év

2009

2008

32 8

2007

33

8 5 8

24

626

8

5 6

22

7 5

23

14

20

11 4 8

18

11 13

9

Ipar
Egyéb fogyasztási cikkek és
szolgáltatások
FMCG

4

29

8 13

1

Egészségügy

2

Pénzügyi szolgáltatások
2006

62

2005

41
0%

12

20

16

16

4 5

13

17
20%

40%

9 32 4 4

12

9

Telekommunikációs
szolgáltatások
Közszolgáltatások

21

7 32 8
60%

Információs technológia

80%

100%

%‐os eloszlás

Egyéb
Nem válaszolt

Legjobb Munkahely Felmérés 2005-2009 dolgozói létszám évenkénti %-os eloszlása HR
audit felmérés eredménye alapján

Dolgozói létszám
2009

65

Év

2008

17

69

2007

13

62

2006

47

2005

52

9

15

90

7 6 6

250 fő alatt

16

9

11 2

250‐499 fő

7

11

11

500‐999 fő
1000 fő felett

0%

20%

19
40%

60%

11
80%

18

0

nem válaszolt

100%

%‐os eloszlás
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3. számú melléklet  Legjobb Munkahely Felmérés (20052009) kommunikációs szokások statisztikai adatai

Milyen gyakran osztják meg a vezetőkkel (középvezetők) az alábbi információkat?
Hetente

Üzleti célok

A cég működési eredményei

Az ügyfelek/vevők
elégedettsége
Piaci stratégia
(a termékek pozicionálása,
imázsa)
Dolgozói elégedettség/
elkötelezettség
Információ a vállalat
termékeiről/ szolgáltatásairól

Negyedévente

Havonta

Félévente

Nem
rendszeresen

Évente

Nem
kommunik
álják

Összesen

Hiányzó
válaszok
száma

Gyakoriság

63

196

96

53

70

16

4

524

53

Relatív
gyakoriság

11,4

35,6

17,4

9,6

12,7

2,9

,7

95,1

4,9

Gyakoriság

44

181

110

54

92

12

5

525

53

Relatív
gyakoriság

8,0

32,8

20,0

9,8

16,7

2,2

,9

95,3

4,7

Gyakoriság

40

102

90

59

119

58

31

525

52

Relatív
gyakoriság

7,3

18,5

16,3

10,7

21,6

10,5

5,6

95,3

4,7

Gyakoriság

22

88

123

67

108

48

33

522

62

Relatív
gyakoriság

4,0

16,0

22,3

12,2

19,6

8,7

6,0

94,7

5,3

Gyakoriság

12

23

46

70

234

65

41

525

60

Relatív
gyakoriság

2,2

4,2

8,3

12,7

42,5

11,8

7,4

95,3

4,7

Gyakoriság

79

99

67

47

123

49

27

523

60

Relatív
gyakoriság

14,3

18,0

12,2

8,5

22,3

8,9

4,9

94,9

5,1
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Milyen gyakran osztják meg a munkatársakkal az alábbi információkat?
Hetente
Gyakoriság
Üzleti célok

Relatív
gyakoriság
Gyakoriság

A cég működési eredményei

Az ügyfelek/vevők
elégedettsége

Piaci stratégia (a termékek
pozicionálása, imázsa)

Dolgozói
elégedettség/elkötelezettség

Információ a vállalat
termékeiről/szolgáltatásairól

Relatív
gyakoriság
Gyakoriság
Relatív
gyakoriság
Gyakoriság
Relatív
gyakoriság
Gyakoriság
Relatív
gyakoriság
Gyakoriság
Relatív
gyakoriság

Negyedévent
e

Havonta

Félévente

Évente

Nem
rendszeresen

Nem
kommunikálj
ák

Összesen

Hiányzó
válaszok
száma

36

73

119

70

130

41

23

526

59

6,5

13,2

21,6

12,7

23,6

7,4

4,2

95,5

4,5

19

65

71

59

79

24

12

329

222

3,4

11,8

12,9

10,7

14,3

4,4

2,2

59,7

40,3

15

41

47

49

76

71

29

328

223

2,7

7,4

8,5

8,9

13,8

12,9

5,3

59,5

40,5

3

19

67

54

96

60

29

328

223

,5

3,4

12,2

9,8

17,4

10,9

5,3

59,5

40,5

2

8

17

39

181

51

31

329

222

,4

1,5

3,1

7,1

32,8

9,3

5,6

59,7

40,3

35

67

74

31

38

64

19

328

223

6,4

12,2

13,4

5,6

6,9

11,6

3,4

59,5

40,5
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Milyen gyakran osztják meg a vezetőkkel (középvezetők) az alábbi információkat?

Ev

2005

2006

2007

2008

átlag
N=111

A cég
Az
működési ügyfelek/vevők
Üzleti célok eredményei elégedettsége
3,13
3,13
2,95

Információ
Piaci stratégia
a vállalat
(a termékek
Dolgozói
termékeiről
pozicionálása, elégedettség/el /szolgáltatá
imázsa)
kötelezettség
sairól
3,14
3,26
3,65

Std. Deviation

2,063

2,063

2,020

2,256

2,334

2,291

átlag
N=86

1,99

3,86

3,57

3,94

4,21

4,62

Std. Deviation

,108

1,347

1,476

2,060

1,822

1,390

átlag
N=94

2,96

2,65

4,01

3,74

5,15

2,84

Std. Deviation

1,458

1,170

1,926

1,531

1,016

1,756

átlag

2,80

2,65

3,91

3,90

4,69

3,08

Std. Deviation

1,326

1,233

1,807

1,508

1,242

1,874

átlag
N=123

2,64

2,41

3,77

3,51

4,83

2,92

Std. Deviation

1,444

1,145

1,859

1,566

1,213

1,882

átlag
N=524

2,73

2,89

3,64

3,63

4,42

3,37

Std. Deviation

1,505

1,516

1,871

1,820

1,724

1,978

N=110
2009

Összesen

(Az információk megosztásának gyakorisága 1- heti, 2 - havi, 3 - negyedéves, 4 - féléves, 5 - éves.)

Milyen gyakran osztják meg a munkatársakkal az alábbi információkat?

Ev

2005

2006

2007

2008

2009

átlag
N=111

Üzleti célok
2,54

A cég
Az
működési
ügyfelek/vevők
eredményei
elégedettsége
3,14
2,95

Információ a
Piaci stratégia
vállalat
(a termékek
Dolgozói
termékeipozicionálása,
elégedettség/ ről/szolgáltaimázsa)
elkötelezettség
tásairól
3,26
3,65
2,54

Std. Deviation

2,035

2,020

2,256

2,334

2,291

2,035

átlag
N=86

3,20

3,57

3,94

4,21

4,62

3,20

Std. Deviation

1,957

1,476

2,060

1,822

1,390

1,957

átlag
N=94

4,01

3,72

4,40

4,50

5,14

3,62

Std. Deviation

1,395

1,548

1,712

1,465

1,012

1,838

átlag
N=111

4,03

3,85

4,41

4,58

4,89

3,85

Std. Deviation

1,411

1,497

1,644

1,332

1,163

1,810

átlag
N=124

3,99

3,58

4,39

4,63

5,06

3,70

Std. Deviation

1,580

1,520

1,681

1,467

1,062

1,855

3,57

3,53

4,06

4,24

4,67

3,39

1,789

1,656

1,938

1,792

1,564

1,953

Összesen átlag
N=526
Std. Deviation

(Az információk megosztásának gyakorisága 1- heti, 2 - havi, 3 - negyedéves, 4 - féléves, 5 - éves.)
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Legjobb Munkahely Felmérés – „A főbb működési folyamatokat és a munkatársak többségét
érintő, jelentős szervezeti változások esetén mely megközelítés írja le legjobban a vállalatot?”kérdés
alapstatisztikai eredményei
Gyakoriság

Minden munkatársat tájékoztatunk a szervezeti
változások előtt, és mindenkivel megbeszéljük a
változások hatásait

A dolgozók képviselőit tájékoztatjuk a szervezeti
változások előtt, és megbeszéljük velük a
változások hatásait

A változás által közvetlenül érintett munkatársakat
tájékoztatjuk a szervezeti változások előtt, és
megbeszéljük velük a változásuk hatásait

Relatív
gyakoriság

Igen

192

34,8

Nem

309

56,1

Nem válaszolt

50

9,1

Összesen

551

100,0

Igen

174

31,6

Nem

327

59,3

50

9,1

Összesen

551

100,0

Igen

290

52,6

Nem

211

38,3

50

9,1

551

100,0

Nem válaszolt

Nem válaszolt
Összesen
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Legjobb Munkahely Felmérés - „A főbb működési folyamatokat és a munkatársak
többségét érintő, jelentős szervezeti változások esetén mely megközelítés írja le legjobban a
vállalatot?” kérdés alapstatisztikai eredményei iparági és dolgozói létszám szerint
A változás által közvetlenül
érintett munkatársakat
tájékoztatjuk a szervezeti
változások előtt, és megbeszéljük
velük a változásuk hatásait
Nem
Igen
Nem
válaszolt
Iparági besorolás
Energia
Alapanyaggyártás
Ipar
Egyéb fogyasztási
cikkek és
szolgáltatások
FMCG
Egészségügy
Pénzügyi
szolgáltatások
Információs
technológia
Telekommunikációs
szolgáltatások
Közszolgáltatások
Egyéb
Nem válaszolt
Dolgozó létszám
250 fő alatt
250-499 fő
500-999 fő
1000 fő felett
Nem válaszolt

A dolgozók képviselőit
tájékoztatjuk a szervezeti
változások előtt, és megbeszéljük
velük a változások hatásait
Nem
Igen
Nem
válaszolt

Minden munkatársat tájékoztatunk
a szervezeti változások előtt, és
mindenkivel megbeszéljük a
változások
Nem
Igen
Nem
válaszolt

16
7
39
62

8
3
23
40

0
1
2
11

10
4
25
31

14
6
37
71

0
1
2
11

8
3
19
37

16
7
43
65

0
1
2
11

17
16
36

21
16
21

0
0
1

12
10
22

26
22
35

0
0
1

19
16
14

19
16
43

0
0
1

33

17

0

10

40

0

26

24

0

10

3

0

6

7

0

6

7

0

14
36
1

4
54
0

3
2
28

10
34
0

8
56
1

3
2
28

4
39
0

14
51
1

3
2
28

170
52
25
37
6

137
28
20
18
8

12
7
0
1
30

78
38
19
37
2

229
42
26
18
12

12
7
0
1
30

134
24
22
6
6

173
56
23
49
8

12
7
0
1
30

Legjobb Munkahely Felmérés - felsővezető nyílt tájékoztatásával való elégedettség, iparág
és dolgozói létszám adatok korreláció vizsgálatának eredménye
Milyen iparági
kategóriába
tartozik a
vállalata?
1

A felsővezetés
nyíltan tájékoztat
bennünket a céget
érintő kérdésekről.

Dolgozó
létszám

Milyen iparági kategóriába
tartozik a vállalata?

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Dolgozó létszám

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

543
,131**
,003

1

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

504
-,028
,526

507
,016
,736

1

503

472

510

A felsővezetés nyíltan
tájékoztat bennünket a
céget érintő kérdésekről.

N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Legjobb Munkahely Felmérés - felsővezető nyílt tájékoztatásával való elégedettség és a vezetőkkel való információk megosztási
gyakoriságának korreláció vizsgálati eredménye

A felsővezetés nyíltan
tájékoztat bennünket a
céget érintő kérdésekről.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

A felsővezetés
nyíltan
tájékoztat
bennünket a
céget érintő
kérdésekről.
1

A cég működési
eredményei

Üzleti célok

Az
ügyfelek/vevők
elégedettsége

Piaci stratégia
(a termékek
pozicionálása,
imázsa)

Információ a
Dolgozói
vállalat
elégedettség/elk termékeiről/szol
ötelezettség
gáltatásairól

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

510
,051
,265

1

N
A cég működési eredményei Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

487
,102*
,024

524
,589**
,000

1

Az ügyfelek/vevők
elégedettsége

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

488
-,060
,186

524
,452**
,000

525
,393**
,000

1

Piaci stratégia (a termékek
pozicionálása, imázsa)

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

488
-,034
,462

524
,446**
,000

525
,479**
,000

525
,498**
,000

1

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

485
-,131**
,004

522
,321**
,000

522
,344**
,000

522
,495**
,000

522
,484**
,000

1

N
Információ a vállalat
Pearson Correlation
termékeiről/szolgáltatásairól Sig. (2-tailed)

488
,044
,337

524
,374**
,000

525
,531**
,000

525
,350**
,000

522
,500**
,000

525
,314**
,000

1

N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

486

522

523

523

522

523

523

Üzleti célok

Dolgozói
elégedettség/elkötelezettsé
g
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Legjobb Munkahely Felmérés - felsővezető nyílt tájékoztatásával való elégedettség és a munkatársakkal való információk megosztási
gyakoriságának korreláció vizsgálati eredménye
Correlations

A felsővezetés nyíltan
tájékoztat bennünket a
céget érintő kérdésekről.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

A felsővezetés
nyíltan
tájékoztat
bennünket a
céget érintő
kérdésekről.
1

A cég működési
eredményei

Üzleti célok

Az
ügyfelek/vevők
elégedettsége

Piaci stratégia
(a termékek
pozicionálása,
imázsa)

Információ a
Dolgozói
vállalat
elégedettség/elk termékeiről/szol
ötelezettség
gáltatásairól

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

510
-,070
,121

1

N
A cég működési eredményei Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

489
-,056
,218

526
,623**
,000

1

Az ügyfelek/vevők
elégedettsége

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

489
-,086
,057

526
,507**
,000

526
,472**
,000

1

Piaci stratégia (a termékek
pozicionálása, imázsa)

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

488
-,145**
,001

525
,663**
,000

525
,588**
,000

525
,578**
,000

1

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

488
-,057
,207

525
,500**
,000

525
,470**
,000

524
,551**
,000

525
,593**
,000

1

N
Információ a vállalat
Pearson Correlation
termékeiről/szolgáltatásairól Sig. (2-tailed)

489
-,021
,644

526
,701**
,000

526
,464**
,000

525
,475**
,000

525
,589**
,000

526
,447**
,000

1

488

525

525

524

525

525

525

Üzleti célok

Dolgozói
elégedettség/elkötelezettsé
g

N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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4. számú melléklet – Irodai munkakörnyezet vizsgálat ellenőrző listái
Környezeti ellenőrző lista

Környezet értékelése
Felhasználó:

Munkahely azonosító:

Dátum:

Értékelő:

Hely:

Cég:

leírása:

Főbb tevékenységek:

Feladat/munkakör megnevezése,

K Munkakörnyezet
Személyes tér, munkakörnyezet

Megfelel = I

Nem felel meg=N

Javítható = J

I-N-J

Probléma

Hatása

I - J - NJ

Probléma

Hatása

I - J - NJ

Probléma

Hatása

2

1

A szabad, be nem rendezhető mozgásterület min. 1,5 m

2

A faltól való távolság mindenütt min. 1m?

3

Többi dolgozótól való min. távolság r=1,2 m?

4

Az ajtótól mért távolság min. 3,6 m?

5

Az ajtónak ill. felettesnek nincs legyen háttal a felhasználó?

6

Közlekedési útvonalak nem zavarják?

7

Munkaterület könnyen szemmel tartható?

8

Tiszta, rendes, ápolt a munkakörnyezet?

9

Tiszta, rendes, ápolt berendezések?

Elrendezés
A munkaeszközök elrendezése megfelel a munkafeladat

10 központi részének. Lehetőleg egyforma távolságra vannak a
nézőpontok (képernyő, billentyűzet, papírtartó)?

11 Éles szögek, pozitív sarkok nincsenek a dolgozók körül?
12 Közös eszközök megfelelő használati területe biztosított?
13 Elérési útvonalak biztosítva vannak?
14 A kábelek biztonságosan el vannak vezetve?
15 Átláthatóság, rend jellemzi a környezetet?
Szerkesztőségi board előtt min. 1,5m helyszükséglet

16 biztosított-e?

17 Vitasarkok vannak elhelyezve a boardok környezetében?
18 Személyes postaládák könnyen használhatók?
19 Menekülési lehetőség, tájékozódás megfelelően biztosított?
Lépcsőház, szintek közötti közlekedés megfelelően

20 biztosított?

Világítás
Világítás-elrendezés

21 A fények elrendezése párhuzamos az ablakkal?

136

22 A dolgozó nézési iránya párhuzamos ezekkel a sorokkal?
A számítógépes munkaasztalok a lámpatestekből kialakuló

23 sorok közé kerültek úgy, hogy a fényforrások nem pont
felettük helyezkednek el?

Természetes világítás

24 A természetes világítás minél nagyobb arányban van jelen ?
Van megfelelő árnyékoló eszköz a természetes fény

25 szabályzására?

Általános világítás

26 Az általános világítás szabályozható?
27 Egyenletes, nem túl erős a világítás?
Ha fénycsövet használnak:

28 Villódzásmentes a világítás?
Megfelelő megvilágítású a folyosó, lépcsőház és egyéb

29 helyiségek, ahol a dolgozók közlekedhetnek
Helyi világítás

könnyen mozgatható lámpatestet alkalmaznak, mellyel

30 elérhető a kívánt pozíció?

A monitorhasználathoz beállított fényviszonyok mellett

31 tökéletesen olvasható a felhasznált papíralapú dokumentum?
A világítás olyan, hogy színvisszaadása biztosítsa a feladat

32 által megkövetelt színjelzések egyértelmű felismerését?

Becsillogás, káprázás (a monitorra és más munkafelületre)

33 Van-e becsillogás, káprázás?
34

képernyőre tekintve nem látszik ablak?

35 A képernyőre tekintve nem látszik világos fal vagy más beltéri
elem?

Nincsenek fényes felületű tárgyak a dolgozó látómezőjében

36 (a visszavert tükröződés elkerülése végett)?
(Ha vannak, részletezni!)

Csekélyek a világosság-eltérések, kontrasztok (képernyő-

37 háttér, munkafelület-papír)?

Színdinamika

I - J - NJ

Probléma

Hatása

38 Összhangban vannak egymással a munkatermek színei?
Kicsik a fénysűrűség-különbségek, gyengék színkontrasztok

39 és a színvilág nem kelt túl monoton hatást?

Segíti a színhatás a koncentrációt, kreativitást, jó közérzetet

40 biztosít?

Ahol több fényre van szükség, ott a falak és a mennyezet

41 világos színű?

A nagy információértékkel bíró eszközök, területek jól

42 elkülöníthetők, észrevehetők ?

43 Térinformatikai funkciót lát el a színezés?
44 Harmóniateremtő a színezés?
45 A bútorzat színe:
46 A padlóburkolat színe:
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47 A falak, térelválasztók színe:

Zaj

I - J - NJ

Probléma

Hatása

I - J - NJ

Probléma

Hatása

I - J - NJ

Probléma

Hatása

I - J - NJ

Probléma

Hatása

48 Nincsenek túl zajosan működő munkaeszközök,
49 szükség esetén hangtompítás alkalmaznak?
50 Zavarásmentes a monitorok és a számítógépek zaja?
51 Hatnak a munkateremben külső zajforrások?
52 (szomszéd termek, utcazaj,…)
53 A hangos irodai eszközök számára külön helyiség áll
54 rendelkezésre? (nyomtató, fénymásoló, fax …elkülönítése)

Klíma
55 Terem hőmérséklete 21-23 C fok körül van?
Magas külső hőmérséklet esetén sem emelkedik a terem

56 hőmérséklete 28 C fok fölé?

Kizárható a hideg által okozott huzatjelenség és a túl erős

57 légáramlás?

Bizonyos időközönként a levegő felfrissítése érdekében

58 lehetséges a szellőztetés?

A klímaberendezést a dolgozók igényeinek megfelelően

59 állítják be?

Az alkalmazottak is be tudják állítani a klímaberendezést az

60 éppen aktuális helyzetnek megfelelően?

61 Amennyiben nincs klimatizálás van munkahelyi hűtés?
Növények vannak elhelyezve (párásítják és tisztítják a

62 levegőt)?

63 A fénymásológép légszellőzése megoldott?

Sugárzás
A felhasználó ki van téve érzékszervvel érzékelhető

64 hősugárzásnak?

A monitor mögött árnyékoló berendezés nélkül 1-1,5 m

65 távolságon belül állandó munkahely nincs elhelyezve?

Szociális helyiségek
Megfelelő étkezési lehetőség biztosított (kényelmes, nyugtató

66 környezet) Lehetőleg minden munkahelytől egyenlő
távolságban?

67

Megfelelő pihenési lehetőség biztosított (minden zavaró
körülménytől mentes, minimális követelmény: egy asztal,
székek és egy kanapé) különösen a fokozott összpontosítást
igénylő képernyős munkahelyeknél ?
A dohányzásra külön kijelölt, arra alkalmas (szellőzés)

68 helyiség áll rendelkezésre?

Megfelelő az öltöző (méret, szekrények, tisztaság,

69 zárhatóság)?
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Megfelelő mosdási, tisztálkodási lehetőség (tisztaság,

70 szappan, törülköző, papírkendő vagy kézszárító berendezés?
Tiszta, rendes mellékhelyiség (toalettpapír, szemetes,

71 törülköző, papírkendő vagy kézszárító berendezés)?
Elegendő számú szemetes kosár áll rendelkezésre,

72 melyeknek ürítéséről naponta gondoskodnak?

73 Megfelelően takarítják a munkahely minden helyiségét?
74 Hiba esetén szakértő tartja karban a munkahelyet?
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Számítógépes munkahely értékelése

Számítógépes munkahelytípusok értékelése
Felhasználó:

Munkahely azonosító:

Dátum:

Értékelő:

Hely:

Cég:

Feladat/munkakör megnevezése, leírása: szerkeztőségi
feladatok, irodai tevékenységek

Főbb tevékenységek:

Nem felel
meg=N

Nem
jellemző =N
J

1

PC LIST

Megfelel = I

11

A képernyő:

I - N - N J Probléma

Hatása

Megjegyzés

111

típusa:

112

Hány colos?

I - N - N J Probléma

Hatása

Megjegyzés

Beállítása:
113

tiszta, állandó és villogásmentes képet biztosítson.

114

fényereje és kontrasztja egyszerűen állítható legyen.

115

színes legyen.

116

egyszerűen forgatható legyen.

117

magassága megfelelően beállítható legyen.

118

felső sora a felhasználó szemmagasságában
legyen.

119

dőlése megfelelően beállítható legyen (a horizont
alatti 15-35 fokos szögbe).

120

felületének tisztán tartása biztosítva legyen.

12

A billentyűzet:

121

könnyen megdönthető legyen a vízszintestől mért 515 fok körüli mértékben.

122

biztosítva legyen elcsúszás ellen.
(Lábai tapadó anyaggal, gumival vannak
felszerelve?)

123

Használ-e kihúzható billentyűzet tartót?
Jelei:

124

egymástól könnyen megkülönböztethetőek és jól
olvashatóak legyenek.

125

világos alapon sötét színűek legyenek.

Helyzete:

asztalon
kihúzható
billentyűzettartóban
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126

A billentyűzettartó esetén a csukló-alátámasztás
biztosítva legyen. (A kéz alátámasztása érdekében
az asztal széle és a billentyűzet legkülső pontja
között 5-10 cm helyszükséges.)

Legyen elegendő hely:
127

az egér használatához.

128

a dokumentumok elhelyezésére.

129

Egér elérése, kéz alátámasztása kényelmesen
megoldott legyen.

I - N - N J Probléma

Hatása

Megjegyzés

I - N - N J Probléma

Hatása

Megjegyzés

1291 Ne legyen jellemző az egér elkoszolódása.
1292 Ne legyen jellemző az egér egyéb meghibásodása.

13

Számítógépház:

131

Könnyen kezelhető legyen (elérhetőség)

14

Nyomtató:

141

könnyen használható legyen. (Hozzáférhetőség,
sebesség)

15

Egyéb eszközök:

151

Egyéb eszközök (írószer) elhelyezése

152

Tárolóeszközök elhelyezése

I-N-NJ

Probléma

I - N - N J Probléma

Hatása

Hatása

Prioritás

Prioritás

153
154
155

Egyéb észrevételek:
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Irodai munkahely globális értékelése – ellenőrző lista

Számítógépes munkahelyek globális értékelése
Felhasználó:

Munkahely azonosító:

Dátum:

Értékelő:

Hely:

Cég:

Feladat/munkakör megnevezése, leírása:

Főbb tevékenységek:

4

Megfelel = I Nem felel meg = N Javítható = J
I-N-J
Probléma
Hatása
Megjegyzés

Szociális helyiségek
Étkezők és pihenők kialakítása

41

Megfelelő étkezési lehetőség legyen biztosítva.

411

Konyha, üzemi étkezde vagy étterem legyen a
munkahelyen kialakítva.

412

Kényelmes, nyugtató helyiséget kell kialakítani,
lehetőleg minden munkahelytől egyenlő távolságban.

413

A munkahelyektől elkülönítve, külön helyiségben
kialakítva kell elhelyezni.

414

Az étkezőhelyek számát, a hűtve tárolás- és a
melegítési lehetőség kapacitását az egyszerre munkát
végzők létszámával és munkarendjükkel
összeegyeztetni.
Nagy létszán esetén gondoskodni kell közeli
büfészolgáltatásról, étkezdéről.

415
416

A helyiség szellőzés/szellőztetése megoldott legyen.

417

A helyiség lehetőség szerint természetes
megvilágítással rendelkezzen.

418

Fogyasztandó élelmiszereket a fogyasztóvédelmi
szabályoknak megfelelően kell tárolni.

42

Megfelelő pihenési lehetőség legyen biztosítva.

421

Az ülőhelyek számát az egyszerre munkát végzők
létszámával és pihenési igényükkel kell
összeegyeztetni.
A pihenőhelyeknek legalább 6 négyzetméter
alapterülettel kell rendelkezniük.

422
423

Minden zavaró körülménytől mentes helyiséget kell
kialakítani.

424

A pihenőhely funkcióját a konyha, étkezde is
elláthatja, amennyiben a fenti funkciók betöltésére
alkalmas.
A helyiség szellőzés/szellőztetése megoldott legyen.

425

Dohányzó helyiség kialakítása
43

A dohányzásra külön kijelölt, arra alkalmas
(szellőzésű) helyiség álljon rendelkezésre.

431

A dohányzásra külön kijelölt, arra alkalmas
(szellőzésű) helyiség álljon rendelkezésre.

432

Legyen elkülönítve a munkahelyektől.

433

Szellőzése, szellőztetése megoldott legyen.

434

Tűzvédelmi jogszabályoknak megfeleljen.

44

Megfelelő tárolási lehetőség legyen biztosítva a
személyes tárgyak számára.

Öltöző helyiségek kialakítása

I-N-J

Probléma

Hatása

Megjegyzés

I-N-J

Probléma

Hatása

Megjegyzés
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441

Az öltöző minimális alapterülete 6 négyzetméter, de
legalább akkorának kell lennie, hogy az ott öltözők
egymás zavarása nélkül tudjanak öltözködni.

442

Minden öltözőt ülőhelyekkel kell ellátni.

443

Az öltözők kialakításakor a férfiak és a nők különkülön történő öltözését biztosítani kell.

444

Ahol nincs szükség öltözőre, ott olyan zárható helyet
kell kialakítani, ahol a munkahelyen kívül viselt
ruhákat tartani lehet.

445

Minden alkalmazott rendelkezzen személyes tárolási
lehetőséggel.

446

A helyiség szellőzés/szellőztetése megoldott legyen.

45

Megfelelő mellékhelyiség legyen kialakítva.

451

A munkahelyek, pihenőhelyiségek, az öltözők illetve a
zuhanyzók és mosdók közelében - a férfiak és a nők
részére elkülönített - mellékhelyiségeket kell
kialakítani.
Elegendő számú mellékhelyiség legyen kialakítva.

Mosdók kialakítása

452
453

Tiszta, rendes mellékhelyiség (toalettpapír, szemetes,
törölköző, papír zsebkendő vagy kézszárító
berendezés) álljon rendelkezésre.

454

Szellőzése, szellőztetése megoldott legyen (elszívó
berendezés, ventilátor).

455

I-N-J

Probléma

Hatása

Megjegyzés

I-N-J

Probléma

Hatása

Megjegyzés

I-N-J

Probléma

Hatása

Megjegyzés

Könnyen hozzáférhető, tisztítható legyen.
Zuhanyzók, tisztálkodási lehetőség kialakítása

46

Igény esetén lehetőség legyen megfelelő
tisztálkodási lehetőség igénybevételére.

461

Ha a munkavégzés vagy valamilyen egészségügyi ok
miatt szükséges, zuhanyzóhelyiséget is ki kell
alakítani a munkahelyen.

462

A zuhanyzókkal szemben megállapított minimális
követelmény a hideg és a meleg folyóvíz biztosítása,
valamint lehetővé kell tenni, hogy a férfiak és a nők
elkülönített használati helyének biztosítása.

463

A zuhanyzó közvetlen kapcsolatban legyen az
öltözővel és az öltözőszekrényekkel.

464

Minden alkalmazottnak legyen lehetősége a
munkavégzést követően a helyiség használatára.

465

Elegendő számú zuhanyzó legyen kialakítva.
Egyéb helyiségek

47

Elsősegély hely legyen kialakítva.

471

A munkahelyen történő balesetek gyors és szakszerű
ellátása érdekében minden munkahelyen és minden
műszakban kötelező elsősegélynyújtó felszerelést
vagy mentődobozt tartani, és a munkavállalók közül
egy kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt biztosítani.

472

A munkáltató felelős azért, hogy az
elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelés mindig
megfelelő mennyiségben és minőségben álljon
rendelkezésre.

473

Mind az elsősegélynyújtó helyet, mind az oda vezető
utat külön jelzéssel kell ellátni.

48

A munkaterek és kiegészítő helyiségek tisztítása,
karbantartása megoldott legyen.

481

Elegendő számú szemetes kosár álljon rendelkezésre,
melyeknek ürítéséről naponta gondoskodnak.

482

A munkahely minden helyiségének takarítása legyen
megoldott.
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483

A takarító- és karbantartó eszközök tárolására külön
helyiség legyen biztosítva.

484

Hiba esetén szakértő tartsa karban a munkahelyet.
Egyéb észrevételek:
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5. számú melléklet  A hatékony és komfortos munkavégzést támogató irodai
környezet kialakítása” című kérdőív

Kérdőív

A hatékony és komfortos munkavégzést támogató
irodai környezet

Budapest, 2006.06.01.
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1. Munkája elvégzéséhez az adott munkafelület megfelelő nagyságú-e?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
2. Milyen mértékben tartja megfelelőnek a munkaszékét?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
3. Elégedett Ön a rendelkezésére álló tároló- és rakodófelület nagyságával?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
4. Akadályozza-e a helyiségben való mozgást olyan kábelek és zsinórok, amelyek
nincsenek a bútorzatba elrejtve?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
5. Akadályozza-e a helyiségben való mozgást a bútorok elrendezése?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
6. Milyen mértékben tartja megfelelőnek a terem általános megvilágítását?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
7. Milyen mértékben tartja megfelelőnek munkahelyének megvilágítását?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
8. Megfelelőnek tartja-e a munkahelyének klímáját (hőmérséklet, páratartalom stb.)?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
9. Zavarja-e a munkavégzés közben a környezetében lévő zaj?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
10. Összességében milyen mértékben elégedett a közvetlen munkakörnyezetével?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
11. Kérjem fejtse ki, ha bútorzatra, eszközökre és környezeti tényezőkre vonatkozó
további véleménye van?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………
12. A jelenlegi közvetlen munkakörnyezetének fizikai kialakítása Ön szerint milyen
hatással van munkateljesítményére?
1
2
3
4
5
Teljes
Egyáltalán nincs
Teljes
mértékben
hatással a
mértékben segíti
zavarja a
teljesítményre
a munkát
munkát
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13. Lehetővé teszi-e a munkahelyek elrendezése, hogy munkatársaival könnyen
kapcsolatba léphessen?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
14. Véleménye szerint segíti a munkahelyek elrendezése a vezetők és dolgozók közötti
kapcsolattartást?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
15. Szereti-e, hogy a főnöke Önnel egy légtérben van?
Igen
Nem

16. Megfelelőnek tartja-e az egyes szervezeti egységek megközelíthetőségét?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
17. Van-e lehetőség egy ad-hoc jellegű megbeszélést bevinni egy tárgyalóba?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
18. Ön szerint mennyire hatékony a tárgyalók belső kialakítása?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
19. Munkája során milyen gyakorisággal kerül közvetlen személyes kapcsolatba
ügyfelekkel
belső ügyféllel (társszervezetek)
soha, vagy nagyon ritkán

kb. hetenként

szinte naponként

- külső ügyféllel (Sanoma partner ügyfelek, cégek)
soha, vagy nagyon ritkán
kb. hetenként
szinte naponként
20. Jelölje meg (százalékos eloszlásban), hogy a belső ügyfelekkel mely helyszínen
szokta tartani a megbeszélést?
irodában
tárgyalóban
irodához közeli külső helyszínen (pl kávézó, étterem)
irodától távoli külső helyszínen
21. Jelölje meg (százalékos eloszlásban), hogy a külső ügyfelekkel mely helyszínen
szokta tartani a megbeszélést?
irodában
tárgyalóban
irodához közeli külső helyszínen (pl kávézó, étterem)
irodától távoli külső helyszínen
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22. Havonta átlagosan hány alkalommal kezdeményez, szervez olyan tárgyalást,
amelyhez tárgyalót vesz igénybe?
alkalommal
………………kb.
23. Jelölje meg, ezek hossza kb. milyen százalékos arányban oszlik meg?
rövidebb mint 2 óra
2-4 óra között
hosszabb négy óránál
24. Tárgyalásaihoz milyen technikai segédeszközt vesz igénybe: (egyszerre többet is
aláhúzhat)
kihangosító berendezés, flip chart, adatkivetítő (projektor, írásvetítő), videomagnó,
DVD lejátszó, telefonkonferencia, videokonferencia, hálózatra való csatlakozási
lehetőség, tolmács, egyéb:……………….
25. Megfelelőnek tartja-e teakonyhák berendezését?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
26. Megfelelőnek tartja-e a higiénés létesítmények színvonalát (mosdó)?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
27. Szükségesnek tartana-e a szerkesztőségek számára egy kis tárgyalósarkot sarkot
kényelmes fotelekkel, ahol meg tudnak tartani egy ad-hoc megbeszélést, illetve
egyéb olyan kis beszélgetősarkokat, ahol a más osztályon dolgozókkal tud
találkozni, beszélgetni?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
28. Megfelelőnek tartja-e a dohányzási lehetőségeket?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
29. Összességében milyen mértékben tartja megfelelőnek a munkafeltételeket és a
munkakörülményeket?
1
2
3
4
5
egyáltalán nem
teljes mértékben
30. Ha van a kérdőívben feltett kérdésekkel kapcsolatban és azon kívül egyéb
észrevételed, kiegészítésed vagy javaslatod, azt is írd le!
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Köszönöm segítségét!
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6. számú melléklet  Szervezeten belüli kommunikációs szokások felmérése”
című kérdőív

SZERVEZETEN BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓS SZOKÁSOK
FELMÉRÉSE
A dolgozó neve
Munkaköre
Tevékenysége
(feladatai)
1. Nevezze meg azt az öt munkatársát, akivel
az elmúlt hónapban leggyakrabban
kapcsolatba került!
Szervezeti
Kivel? (név)
egysége?

Munkaköre?

Kommunikációs
csatorna?

SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓ
2. Ön, a szervezeten belüli kapcsolattartás
során mekkora százalékban használja az
alábbi kommunikációs csatornákat?

Személyes

%

Telefonos

%

Elektronikus

%

Egyéb:

%

Összesen:

0%

3. Ön kivel áll kapcsolatban a szervezeti
egységen belül? Milyen módon folyik a
kapcsolattartás?
Kivel? (név)

Mit?

A kommunikáció
formája (csatornája)

(5 legfontosabb, amit a
vezető határoz meg)

(személyes, telefon,
elektronikus)

Információt kap,
továbbít, vagy
feldolgoz
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4. Szervezeti szinten kihez futnak be az
információk, amelyek Ön számára fontosak,
milyen csatornán továbbítja ezeket a
szervezeten belül a munkatársaknak?
5. A szervezeti egységen belül milyen a
formális és az informális személyes
kapcsolattartás százalékos eloszlása?
Formális kommunikáció (munkához kötődő, a munkavégzés
folyamatához tartozik)
Informális kommunikáció (magánjellegű)
Összesen:

%
%
0%

6. Kérem nevezze meg azt az öt
munkatársát, akivel a leggyakrabban van
formális kapcsolatban! Melyek a
kapcsolattartás színterei?
Kivel? (név)

Kapcsolattartás színtere? (sajátasztalnál,
tárgyaló sarokban, tárgyalóban, külső
helyszínen, stb.)

Időtartam? (órában)

7. Kérem nevezze meg azt az öt
munkatársát, akivel a leggyakrabban van
informális kapcsolatba!
Kivel? (név)

Kapcsolattartás színtere?
(vízautómatánál, kávézóban, beszélgető
sarokban, külső helyszínen, stb.)

Időtartam? (órában)

8. Melyek a szervezeten belüli
kommunikáció kritikus pontjai
(kommunikáció hatékonysága, időbelisége,
részletessége)?
9. Egyéb észrevételeik szervezeti egységen
belüli kommunikációval kapcsolatban:
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VÁLLALATON BEÜLI KOMMUNIKÁCIÓ
10. A szervezeti egységek közötti
kapcsolattartásban milyen az egyes
kommunikációs csatornák százalékos
eloszlás?

Személyes

%

Telefonos

%

Elektronikus

%

Egyéb:

%

Összesen:

0%

11. Ön mely szervezeti egységekkel áll
kapcsolatban a vállalaton belül? Milyen
módon folyik a kapcsolattartás?
Kitől?

Mit?

VÁLLALATON BEÜLI KOMMUNIKÁCIÓ

(a 3 legfontosabb szervezeti
egység)

A kommunikáció
formája

Kinek?

(személyes, telefon,
elektronikus)

12. Mi a véleménye a vállalaton belüli
kommunikáció hatékonyságáról,
időbeliségéről és részletezettségéről?

13. Mit változtatna annak érdekében, hogy
hatékonyabb legyen a szervezeti egységek
közötti kommunikáció a vállalaton belül?

14. Heti eloszlásban hányszor használja a
tárgyalót?

Alkalom
Naponta
Hetente
Havonta

15. Milyen a tárgyalás jellege százalékos
eloszlásban?

Projekt feladat

%

Team munka

%

Brain-storming

%

Egyéb:

%

Összesen:

0%
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16. Melyek a tárgyaló igénylésnek és
használatának kritikus pontjai?

17. Egyéb észrevételek a szervezeti
egységek közötti kommunikációval
kapcsolatban:

INTRANET

INTRANET

18. Mikor és mire használja az intranetet?

19. Milyen jellegű információk közlésére
használja az intranetet?

20. Mit tart az intranet előnyének, illetve
hátrányának?
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7. számú melléklet  Szervezeti egységek elhelyezésével kapcsolatos változók
alapstatisztikai eredményei
Relatív
Gyakoriság gyakoriság
2004 "A" igazgatóság (n=88)

Relatív
Gyakoriság gyakoriság
2006 "A" igazgatóság (n=59)

Összességében milyen mértékben tartja megfelelőnek a munkafeltételeket és a
munkakörülményeket?
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
Összesen

0
2
26
54
6
88

0
2,3
29,5
61,4
6,8
100,0

0
0
9
37
13
59

,0
,0
15,3
62,7
22,0
100,0

3,727
,6201

Átlag
Szórás

4,068
,6121

Lehetővé teszi-e a munkahelyek elrendezése, hogy munkatársaival könnyen
kapcsolatba léphessen?
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen

5
10
25
25

5,7
11,4
28,4
28,4

2
3
12
22

3,4
5,1
20,3
37,3

teljes mértékben
Összesen

6
71

6,8
81,7

20
59

33,9
100,0

2,614
1,5861

Átlag
Szórás

3,932
1,0316

Véleménye szerint segíti a munkahelyek elrendezése a vezetők és dolgozók közötti
kapcsolattartást?
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen

9
23
20
30

10,2
26,1
22,7
34,1

1
4
12
23

1,7
6,8
20,3
39,0

teljes mértékben
Összesen

6
88

6,8
100,0

19
59

32,2
100,0

3,000
1,1646

Átlag
Szórás.

3,932
,9802

Összességében milyen
mértékben tartja
megfelelőnek a
munkafeltételeket és a
munkakörülményeket?
átlag
a szervezeti egység

.

Lehetővé teszi-e a
munkahelyek elrendezése,
hogy munkatársaival
könnyen kapcsolatba
léphessen?

szórás
.

átlag
.

Megfelelőnek tartja-e az
egyes szervezeti egységek
megközelíthetőségét?

szórás
.

átlag
.

5,00 .

szórás
.

b szervezeti egység

4,00 .

5,00 .

c szervezeti egység

4,33

0,52

4,50

0,55

4,00

0,63

d szervezeti egység

4,33

0,52

4,00

1,10

4,17

1,17

e szervezeti egység

4,00

0,74

4,17

0,94

4,33

0,78

f szervezeti egység

5,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

g szervezeti egység

4,00

0,52

3,37

1,15

3,56

0,81

h szervezeti egység

3,83

0,72

3,83

0,94

3,75

0,97

i szervezeti egység

4,00

0,00

4,00

1,15

4,50

0,58
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8. számú melléklet  Szervezeti egységek kommunikációs szokásainak
alapstatisztikai eredményei
Relatív
Gyakoriság
gyakoriság
2004 "A" igazgatóság (n=88)

egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
nem válaszolt
Összesen
Átlag
Szórás

Relatív
Gyakoriság
gyakoriság
2006 "A" igazgatóság (n=59)

Van-e lehetőség egy ad-hoc jellegű megbeszélést bevinni egy tárgyalóba?
23
26,1
2
16
18,2
15
21
23,9
9
16
18,2
18
5
5,7
10
7
8,0
5
88
100,0
59
2,352
1,3982

egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
nem válaszolt
Összesen
Átlag
Szórás

Ön szerint mennyire hatékony a tárgyalók belső kialakítása?
12
13,6
1
16
18,2
7
29
33,0
12
24
27,3
26
2
2,3
9
5
5,7
4
88
100,0
88
2,693
1,2351

3,4
25,4
15,3
30,5
16,9
8,5
100,0
3,232
1,3210
1,7
11,9
20,3
44,1
15,3
6,8
100,0
3,636
,9692

Az egyes szervezeti egységen belüli információ áramlás
a szervezeti egység
b szervezeti egység
c szervezeti egység
d szervezeti egység
e szervezeti egység
f szervezeti egység
g szervezeti egység
h szervezeti egység
j szervezeti egység
Összesen

Fentről – lefelé (%) Azonos szintű (%)
30
70
0
0
20
80
30
70
48
52
0
0
43
57
36
64
40
60
37,8
62,2
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Az egyes szervezeti egységeken belüli formális és informális személyes kapcsolattartás
százalékos eloszlása
Formális (%)
a szervezeti egység
b szervezeti egység
c szervezeti egység
d szervezeti egység
e szervezeti egység
f szervezeti egység
g szervezeti egység
h szervezeti egység
j szervezeti egység
Összesen

90
83
84
85
82
87
83
89
78
84,5

Informális (%)
10
18
16
15
18
13
17
11
22
15,5

A tárgyalások jellegének eloszlása az egyes szervezeti egységek szerint
Szervezeti egység

Projekt (%)

Teammegbeszélés (%)

Brain-storming (%)

20
68
19
38
42
40
33
25
37
35,8

80
25
34
30
13
17
27
50
37
34,8

0
5
9
14
3
42
20
25
20
15,3

a szervezeti egység
b szervezeti egység
c szervezeti egység
d szervezeti egység
e szervezeti egység
f szervezeti egység
g szervezeti egység
h szervezeti egység
j szervezeti egység
Összesen

Egyéb (%)
0
2
38
18
42
1
20
0
6
14,1

A vállalaton belüli kapcsolattartás kommunikációs csatornáinak eloszlása az egyes
szervezeti egységek szerint
Szervezeti egység

Személyes
kommunikáció

Telefonos
kommunikáció

E-mail-es
kommunikáció

Egyéb

a szervezeti egység
b szervezeti egység
c szervezeti egység
d szervezeti egység
e szervezeti egység
f szervezeti egység
g szervezeti egység
h szervezeti egység
j szervezeti egység
Összesen

20
7
33
18
26
23
34
13
18
21,4

40
25
26
18
14
23
18
28
12
22,6

40
68
41
64
57
51
46
56
70
54,7

0
0
1
3
4
1
3
0
1,3
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9. számú melléklet – A bútorzat és a fizikai környezeti tényezők statisztikai
vizsgálatainak eredménye

Relatív
Gyakoriság gyakoriság
2004 "A"
igazgatóság
(n=88)

Gyakoriság
2006 "A"
igazgatóság
(n=59)

Relatív
gyakoriság

Akadályozza-e a helyiségben való mozgást olyan kábelek és zsinórok, amelyek
nincsenek a bútorzatba elrejtve?
egyáltalán nem
kis mértékben
közepesen
nagy mértékben
teljes mértékben
nem válaszolt
Összesen
Átlag
Szórás

14
14
20
22
18
0
88

15,9
15,9
22,7
25,0
20,5
,0
100,0

41
7
6
0
4
1
59

69,5
11,9
10,2
,0
6,8
1,7
100,0

3,182
1,3607

1,534
,9406

Akadályozza-e a helyiségben való mozgást a bútorok elrendezése?
egyáltalán nem
kis mértékben
közepesen
nagy mértékben
teljes mértékben
nem válaszolt
Összesen
Átlag
Szórás

14
14
20
22
18
0
88

15,9
15,9
22,7
25,0
20,5
,0
100,0

23
17
7
9
2
1
59
2,432
1,1919

39,0
28,8
11,9
15,3
3,4
1,7
100,0
2,138
1,2060
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Relatív
Gyakoriság gyakoriság

Gyakoriság

2004 "A" igazgatóság (n=88)

Relatív
gyakoriság

2006 "A" igazgatóság (n=59)

Munkája elvégzéséhez az adott munkafelület megfelelő nagyságú-e?
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
Összesen

4
10
18
26
30
88

4,5
11,4
20,5
29,5
34,1
100,0

0
3
11
23
22
59

,0
5,1
18,6
39,0
37,3
100,0

3,77
1,172

Átlag
Szórás

4,08
0,877

Milyen mértékben tartja megfelelőnek a munkaszékét?
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
Összesen

6
8
23
25
26
88

6,8
9,1
26,1
28,4
29,5
100,0

6
13
14
17
9
59

10,2
22,0
23,7
28,8
15,3
100,0

3,65
1,194

Átlag
Szórás

3,17
1,234

Elégedett Ön a rendelkezésére álló tároló- és rakodófelület nagyságával?
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
Összesen

8
21
30
22
7
88

9,1
23,9
34,1
25,0
8,0
100,0

1
6
12
19
21
59
2,99
1,088

Átlag
Szórás

Munkája elvégzéséhez az
adott munkafelület
megfelelő nagyságú-e?
átlag
a szervezeti egység

1,7
10,2
20,3
32,2
35,6
100,0

.

Milyen mértékben tartja
megfelelőnek a
munkaszékét?

szórás
.

3,90
1,062

átlag
.

Elégedett Ön a
rendelkezésére álló tároló- és
rakodófelület nagyságával?

szórás
.

átlag
.

2,00 .

szórás
.

b szervezeti egység

3,00 .

3,00 .

c szervezeti egység

4,50

0,55

3,17

1,17

3,17

0,75

d szervezeti egység

4,33

0,52

3,50

1,64

3,50

1,05

e szervezeti egység

4,42

0,79

2,75

1,48

3,83

1,34

f szervezeti egység

4,50

0,71

5,00

0,00

4,50

0,71

g szervezeti egység

4,00

1,03

3,00

1,10

4,31

0,95

h szervezeti egység

3,50

0,80

3,58

0,79

4,08

1,00

i szervezeti egység

4,25

0,96

2,75

1,26

3,50

1,00
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A közvetlen munkakörnyezet és a bútorzati tényezők korreláció vizsgálatának
eredménye
Munkafelület
nagyságának
megfelelősége

Munkafelület nagyságának
megfelelősége

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Munkaszék megfelelősége
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
A tároló és rakodófelülettel
Pearson Correlation
való elégedettség
Sig. (2-tailed)
N
Közvetlen
Pearson Correlation
munkakörnyezettel való
Sig. (2-tailed)
elégedettség
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

A tároló és
rakodófelülettel
való elégedettség

Munkaszék
megfelelősége

Közvetlen
munkakörnyezett
el való
elégedettség

1
147
,291**
,000
147
,441**
,000
147
,390**
,000
147

1
147
,025
,760
147
,325**
,000
147

1
147
,434**
,000
147

1
147
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Gyakoriság

Relatív
gyakoriság

Gyakoriság

2004 "A" igazgatóság (n=88)

Relatív
gyakoriság

2006 "A" igazgatóság (n=59)

Milyen mértékben tartja megfelelőnek a terem általános megvilágítását?
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
nem válaszolt
Összesen
Átlag
Szórás

13
15
21
23
16
0
88

14,8
17,0
23,9
26,1
18,2
,0
100,0

2
9
12
16
19
1
59

3,4
15,3
20,3
27,1
32,2
1,7
100,0

3,16
1,321

3,64
1,270

Milyen mértékben tartja megfelelőnek munkahelyének megvilágítását?
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
nem válaszolt
Összesen
Átlag
Szórás

6
13
30
24
15

6,8
14,8
34,1
27,3
17,0

88

100,0

5
6
9
17
21
1
59

8,5
10,2
15,3
28,8
35,6
1,7
100,0

3,33
1,132

3,68
1,370

Megfelelőnek tartja-e a munkahelyének klímáját (hőmérséklet, páratartalom stb.)
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
Összesen
Átlag
Szórás

19
11
27
25
6
88

21,6
12,5
30,7
28,4
6,8
100,0

6
11
21
15
6
59

10,2
18,6
35,6
25,4
10,2
100,0

2,86
1,243

3,07
1,127

Zavarja-e a munkavégzés közben a környezetében lévő zaj?
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
Összesen
Átlag
Szórás

14
24
12
22
16
88

15,9
27,3
13,6
25,0
18,2
100,0

3
5
18
14
19
59
3,02
1,381

5,1
8,5
30,5
23,7
32,2
100,0
3,69
1,163
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Milyen mértékben
Milyen mértékben
tartja megfelelőnek tartja megfelelőnek Megfelelőnek tartja-e a
a terem általános
munkahelyének
munkahelyének
megvilágítását?
megvilágítását?
klímáját (?
átlag

szórás

átlag

szórás

átlag

szórás

Zavarja-e a
munkavégzés
közben a
környezetében lévő
zaj?
átlag

szórás

a szervezeti egység

3,20

1,10

3,00

1,58

1,60

1,34

2,80

1,79

b szervezeti egység

3,50

2,12

3,00

2,83

2,00

0,00

2,50

0,71

c szervezeti egység

3,00

1,58

3,40

1,52

3,20

1,10

3,80

1,10

d szervezeti egység

3,57

1,27

3,29

1,38

2,86

1,21

2,86

1,35

e szervezeti egység

3,30

1,32

3,56

1,15

2,19

1,11

3,19

1,33

f szervezeti egység

2,68

1,36

2,59

1,22

2,91

1,23

3,18

1,22

g szervezeti egység

2,67

0,58

3,00

1,00

1,67

0,58

2,33

0,58

h szervezeti egység

3,04

1,27

3,26

1,26

2,44

1,18

3,04

1,18

i szervezeti egység

2,74

1,14

2,87

1,06

1,57

0,99

2,74

1,36

Nemparaméteres próbák eredményei
munkatársakkal való kapcsolatba lépést segíti‐
e a munkahelyek elrendezése
szervezeti egységek megközelíthetőségével
való elégedettség
közvetlen munkakörnyezettel való
elégedettség
munkafeltételekkel, munkakörülményekkel
való elégedettség
munkaszékkel való elégedettség
tárolófelülettel való elégedettség
akadálymentes mozgással (kábelek, zsinórok)
való elégedettség
általános megvilágítással való elégedettség
helyi megvilágítással való elégedettség
zajjal való elégedettség

N
147

Kruskal‐Wallis próba eredménye
F(1)=27,415 (p<0,01)

147

F(1)=22,210 (p<0,01)

147

F(1)=7,643 (p<0,05)

147

F(1)=9,637 (p<0,05)

147
147
146

F(1)=1,812 (p<0,05)
F(1)=21,989 (p<0,01)
F(1)=47,026 (p<0,01)

147
147
147

F(1)=4,994 (p<0,05)
F(1)=4,611 (p<0,05)
F(1)=8,508 (p<0,05)
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Gyakoriság

Relatív
gyakoriság

Relatív
gyakoriság

Gyakoriság

2004 "A" igazgatóság (n=88)

2006 "A" igazgatóság (n=59)

Összességében milyen mértékben elégedett a közvetlen munkakörnyezetével?
egyáltalán nem
inkább nem
bizonytalan
inkább igen
teljes mértékben
Összesen
Átlag
Szórás

0
10
31
40
7
88

,0
11,4
35,2
45,5
8,0
100,0

0
1
14
36
8
59

,0
1,7
23,7
61,0
13,6
100,0

3,50
,802

3,86
,655

A jelenlegi közvetlen munkakörnyezetének fizikai kialakítása Ön szerint milyen
hatással van munkateljesítményére?
Teljes mértékben
zavarja a munkát
Zavarja a munkát
Egyáltalán nincs
hatással a
teljesítményre
Hatással van a
teljesítményre
Teljes mértékben
segíti a munkát
Összesen
Átlag
Szórás

5

5,7

1

1,7

15
21

17,0
23,9

11
11

18,6
18,6

39

44,3

27

45,8

8

9,1

9

15,3

88

100,0

59

100,0

3,34
1,049

3,54
1,023

A közvetlen munkakörnyezet, munkafeltételek és a fizikai környezeti tényezők
korreláció vizsgálatának eredménye
Közvetlen
Általános munkahely
megvilá- megvilágítá
gítás
sának
1

Általános megvilágítás PearsonCorrelation
megfelelősége
Sig. (2-tailed)
N
147
Közvetlen munkahely PearsonCorrelation
,752**
megvilágításának
Sig. (2-tailed)
,000
megfelelősége
N
147
Klíma megfelelősége
PearsonCorrelation
,255**
Sig. (2-tailed)
,002
N
147
Zaj zavarja-e
PearsonCorrelation
-,024
Sig. (2-tailed)
,771
N
147
Közvetlen
PearsonCorrelation
,254**
munkakörnyezettel
Sig. (2-tailed)
,002
való elégedettség
N
147
Munkafeltételek,
PearsonCorrelation
,302**
munkakörülmény
Sig. (2-tailed)
,000
megfelelősége
N
147
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Klíma

Közvetlen
munkakörnye Munkafeltételek,
zettel való
munkakörülmén
elégedettség y megfelelősége

Zaj

1
147
,266**
,001
147
-,017
,835
147
,176*
,033
147
,263**
,001
147

1
147
-,110
,185
147
,404**
,000
147
,367**
,000
147

1
147
-,186*
,024
147
-,194*
,018
147

1
147
,715**
,000
147

1
147
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10. számú melléklet – című kérdőív
Tisztelt Hölgyem, Uram!
A Kinnarps Hungary Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Ergonómia és Pszichológia Tanszék munkatársai a hatékony munkavégzés irodai környezeti
feltételeit vizsgálja.
A vizsgálat szerves részét képezi a dolgozók véleményének megismerése az irodai környezeti
feltételekkel, valamint a bútorzattal kapcsolatban. Jelen kérdőív ezt a célt szolgálja.
Ezért kérjük Önt, hogy a kérdőív valamennyi kérdésére szíveskedjék válaszolni. A kérdőív
anonim, a kitöltött kérdőívek tartalmát bizalmasan kezeljük. A kérdőív végén az esetleges
egyéb észrevételeit és javaslatait is szívesen fogadjuk.
A kitöltött kérdőíveket az edit@erg.bme.hu e-mail címre küldjék vissza. A felmérés
eredményeiről visszajelzést adunk.
Segítségét köszönjük!
A Kinnarps Hungary Kft. és
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársai

1. Mennyire elégedett a munkakörnyezettel, amelyben dolgozik?
1
egyáltalán nem
vagyok elégedett

2
kismértékben
vagyok elégedett

3
elégedett vagyok

4

5

nagymértékben
elégedett vagyok

nagyon elégedett
vagyok

2. Milyen mértékben tartja megfelelőnek a terem általános megvilágítását?
1
egyáltalán nem
tartom megfelelőnek

2
kismértékben tartom
megfelelőnek

3
megfelelőnek tartom

4
nagymértékben
megfelelőnek tartom

5
teljes mértékben
megfelelőnek tartom

3. Milyen mértékben tartja megfelelőnek munkahelyének helyi megvilágítását?
1
egyáltalán nem
tartom megfelelőnek

2
kismértékben tartom
megfelelőnek

3
megfelelőnek tartom

4
nagymértékben
megfelelőnek tartom

5
teljes mértékben
megfelelőnek tartom

4. Ha nem elégedett a világítással, milyen észrevételei vannak ezzel kapcsolatban?
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5. Milyen mértékben tartja megfelelőnek az irodahelyiségben használt színeket?
1
egyáltalán nem
tartom megfelelőnek

2

3

kismértékben tartom
megfelelőnek

4

megfelelőnek tartom

5

nagymértékben
megfelelőnek tartom

teljes mértékben
megfelelőnek tartom

6. Ha nem elégedett az irodahelyiségben használt színekkel, milyen észrevételei vannak ezzel
kapcsolatban?

7. Milyen értékben tartja megfelelőnek a munkahelyének klímáját (hőmérséklet, páratartalom,
légkifúvás erőssége, helye stb.)?
1
egyáltalán nem
tartom megfelelőnek

2

3

kismértékben tartom
megfelelőnek

4

megfelelőnek tartom

5

nagymértékben
megfelelőnek tartom

teljes mértékben
megfelelőnek tartom

8. Ha nem elégedett a klímával, milyen észrevételei vannak ezzel kapcsolatban?

9. Kérjük, jelölje be a háttérzenével kapcsolatban Önre leginkább jellemző számot!
1

2

3

4

5

6

7

Nagyon nem szeretem, hogy
van háttérzene.
Nagyon nem igénylem, hogy
legyen háttérzene.
A háttérzene kifejezetten
idegesítő
Munkavégzés közben a
háttérzene nagymértékben
elvonja a figyelmem.
Nagyon nem tetszenek a
háttér zenerészletek.

Nagyon szeretem, hogy van
háttérzene.
Kifejezetten hiányérzetem
van, ha nincs háttérzene.
A háttérzene kifejezetten
nyugtató, stersszoldó
Munkavégzés közben a
háttérzene nagymértékben
segít koncentrálni.
Nagyon tetszenek a háttér
zenerészletek.

10. Milyen észrevételei vannak a munkakörnyezetében megjelenő zajokkal, háttérzenével
kapcsolatban?

11. Kérjük, jelölje be az aromaterápiával kapcsolatban Önre leginkább jellemző számot!
1
Egyáltalán nem érzem az
irodahelyiségben megjelenő
illatokat, aromákat.
Nagyon nem szeretem, hogy
valamilyen illat, aroma
jelenik meg az
irodahelyiségben.
Nagyon nem tetszik az
irodahelyiségben megjelenő
aroma.
Az aromaterápia kifejezetten
nyomasztó, tompító hatású
rám.

2

3

4

5

6

7
Nagyon jól érzem az
irodahelyiségben megjelenő
illatokat, aromákat.
Nagyon szeretem, hogy
valamilyen illat, aroma
jelenik meg az
irodahelyiségben.
Nagyon tetszik az
irodahelyiségben megjelenő
aroma.
Az aromaterápia
kifejezetten élénkítő,
serkentő hatású rám.
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12. Milyen észrevételei vannak a munkakörnyezetében megjelenő aromaterápiával kapcsolatban?

13. A jelenlegi közvetlen munkakörnyezetének fizikai kialakítása Ön szerint milyen hatással van
munkateljesítményére?
1
teljes mértékben
csökkenti a
munkateljesítményt

2
kismértékben
csökkenti a
munkateljesítményt

3
egyáltalán nincs
hatással a
munkateljesítményre

4

5

nagymértékben
támogatja a
munkateljesítményt

teljes mértékben
támogatja a
munkateljesítményt

14. Mennyire elégedett Ön munkahelyének bútorzatával (asztalával, munkaszékével, tároló
szekrényeivel)?
1
egyáltalán nem
vagyok vele
megelégedve

2
kismértékben vagyok
vele megelégedve

3
meg vagyok vele
elégedve

4

5

nagymértékben meg teljes mértékben meg
vagyok vele elégedve vagyok vele elégedve

15. Ön érzékeli-e, hogy a munkakörnyezete hatással lenne…
a. … az egészségére?
igen

nem

nem tudom

nem

nem tudom

nem

nem tudom

b. …a közérzetére?
igen
c. …a munkavégzésére?
igen

16. Munkahelyén jellemző-e a fejfájásos tünetek előfordulása?
1
egyáltalán nem
szokott fájni a fejem

2
évente egyszerkétszer fáj a fejem

3
havonta fáj a fejem

4
havonta többször fáj a
fejem

5
minden nap fáj a
fejem

17. Munkahelyén jellemző-e az allergiás tünetek előfordulása?
1
egyáltalán nincsenek
allergiás tüneteim

2
évente egyszerkétszer vannak
allergiás tüneteim

3
havonta vannak
allergiás tüneteim

4
havonta többször
vannak allergiás
tüneteim

5
minden nap vannak
allergiás tüneteim
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18. Szokott fájni valamelyik testrésze az alábbiak közül a munkaidő végeztével? (több választ is
megjelölhet)

szem

nyak

váll

hát

láb

egyik sem

egyéb:

19. Mennyire elégedett Ön a cégnél kialakított pihenősarokkal, helyiséggel?
1

2

egyáltalán nem
vagyok vele
megelégedve

kismértékben vagyok
vele megelégedve

3
meg vagyok vele
elégedve

4

5

nagymértékben meg teljes mértékben meg
vagyok vele elégedve vagyok vele elégedve

20. Megfelelőnek találja az étkezőt (tisztaság, felszerelése, elhelyezés, kialakítás)?
1

2

egyáltalán nem
vagyok vele
megelégedve

kismértékben vagyok
vele megelégedve

3
meg vagyok vele
elégedve

4

5

nagymértékben meg teljes mértékben meg
vagyok vele elégedve vagyok vele elégedve

21. Ha nem elégedett az étkezővel, milyen észrevételei vannak ezzel kapcsolatban?

22. Mennyire elégedett Ön összességében az iroda kialakításával?
1

2

egyáltalán nem
vagyok vele
megelégedve

kismértékben vagyok
vele megelégedve

3
meg vagyok vele
elégedve

4

5

nagymértékben meg teljes mértékben meg
vagyok vele elégedve vagyok vele elégedve

23. A cég irodáinak kialakítása, bútorzata Ön szerint mennyire van összhangban a vállalatról
alkotott képével, annak tevékenységével?
1

2

egyáltalán nincs
összhangban

kismértékben van
összhangban

3
általánosságban
összhangban van

4
nagymértékben van
összhangban

5
teljes mértékben
összhangban van

24. Állítson fel fontossági sorrendet az alábbi állítások között! Jelölje 1-es számmal, mely az Ön
számára a legfontosabb!
kényelmes és állítható munkaszék, munkaasztal
kikapcsolódásra, kötetlen beszélgetésre berendezett sarok vagy helyiség
teakonyha
pihenő szoba
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ízléses színek használata az irodában
szép kiegészítők, díszek az irodában
25. Egy sor arcot lát, kérjük jelölje meg azt az arcot, amely a legjobban kifejezi érzéseit, amikor
reggel munkába indul!

26. Egy sor arcot lát, kérjük jelölje meg azt az arcot, amely a legjobban kifejezi, hogy egészében véve
mit gondol a munkájáról!

27. Hogyan jellemezné néhány szóban a PlanAirOffice, az új irodai kialakítási koncepció, hatását
Önre, valamint a munkateljesítményére?

28. Kérjük, ha a kérdőívben feltett kérdésekkel kapcsolatban és azon kívül egyéb észrevételei,
kiegészítései, vagy javaslatai vannak, azt is írja le!
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11. számú melléklet – A munkakörnyezetfejlesztés modell tesztelési
eredményei
A szervezeti egység és munkakör eloszlás
irodai dolgozó
külön irodával
(fő)
Melyik
osztályon
dolgozik?

General Management

4

1

munkaidejének
90%-t, vagy
annál többet a
i
öl (fő)0

Külső kapcsolatok / PR

1

1

0

2

Humán Erőforrás

1

4

0

5

MIS

0

7

0

7

Pénzügy

8

19

0

27

Logisztika

4

13

5

22

Beszerzés

1

2

0

3

Értékesítés / Marketing

4

39

5

48

Termelés

8

15

0

23

31

101

10

142

Total

irodai dolgozó
közös irodával
(fő)

Összesen
(fő)
5

Az irodában töltött munkaidő eloszlása

Melyik
osztályon
dolgozik?

Total

General Management
Külső kapcsolatok / PR
Humán Erőforrás
MIS
Pénzügy
Logisztika
Beszerzés
Értékesítés / Marketing
Termelés

munkaidejéne
k 0-20% tölti
bent
0
0
0
0
0
1
0
3
1
5

munkaidejének
21-50% tölti
bent
1
0
0
0
0
4
0
2
1
8

munkaidejének
51-80% tölti
bent
1
0
0
1
2
2
1
11
7
25

munkaidejének
81-100% tölti
bent
3
1
5
6
25
14
2
30
14
100
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A bútorzat és a fizikai környezeti tényezők szervezeti egységek szerinti átlagértékek

Munkája elvégzéséhez az adott
munkafelület megfelelő
nagyságú-e?
Elégedett Ön a rendelkezésére
álló tároló- és rakodófelület
nagyságával?
Milyen mértékben tartja
megfelelőnek a terem általános
megvilágítását?
Milyen mértékben tartja
megfelelőnek munkahelyének
megvilágítását?
Megfelelőnek tartja-e a
munkahelyének klímáját
(hőmérséklet, páratartalom,
légkifúvás erőssége, helye
stb.)?
Zavarja-e a munkavégzés
közben a környezetében lévő
zaj?
A jelenlegi közvetlen
munkakörnyezetének fizikai
kialakítása Ön szerint milyen
hatással van
munkateljesítményére?

Melyik osztályon dolgozik?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
szervezeti szervezeti szervezeti szervezeti szervezeti szervezeti szervezeti szervezeti szervezeti
egység
egység
egység
egység
egység
egység
egység
egység
egység
Átlag
Átlag
Átlag
Átlag
Átlag
Átlag
Átlag
Átlag
Átlag
3,00
4,00
3,20
3,29
3,37
2,95
2,67
3,10
3,00
3,00

4,50

3,20

3,57

3,11

3,32

3,00

3,02

3,09

3,20

3,50

3,00

3,57

3,30

2,68

2,67

3,04

2,74

3,00

3,00

3,40

3,29

3,56

2,59

3,00

3,26

2,87

1,60

2,00

3,20

2,86

2,19

2,91

1,67

2,44

1,57

2,80

2,50

3,80

2,86

3,19

3,18

2,33

3,04

2,74

2,80

3,50

2,75

2,71

3,00

3,23

3,00

3,11

2,57
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Milyen mértékben tartja
megfelelőnek a terem általános
megvilágítását?
Milyen mértékben tartja
megfelelőnek munkahelyének
megvilágítását?
Megfelelőnek tartja-e a
munkahelyének klímáját
(hőmérséklet, páratartalom,
légkifúvás erőssége, helye
stb.)?
Zavarja-e a munkavégzés
közben a környezetében lévő
zaj?
A jelenlegi közvetlen
munkakörnyezetének fizikai
kialakítása Ön szerint milyen
hatással van
munkateljesítményére?
Összességében milyen
mértékben elégedett a közvetlen
munkakörnyezetével?
Jelenlegi munkakörének
megnevezése

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1
,825**

1

,000
,274**

,254**

,001

,002

-,102

-,071

,042

1

,227
,217**

,400
,106

,617
,174*

-,216*

,010

,214

,040

,010

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

,351**

,264**

,258**

-,176**

,620**

,000

,001

,002

,035

,000

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

,089

,130

,178*

,148

-,051

-,098

,291

,124

,034

,078

,553

,245

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

Jelenlegi
munkakörének
megnevezése

Összességében milyen
mértékben elégedett a
közvetlen
munkakörnyezetével?

A jelenlegi közvetlen
munkakörnyezetének
fizikai kialakítása Ön
szerint milyen hatással

Megfelelőnek tartja-e a
munkahelyének
klímáját (hőmérséklet,
páratartalom,
lé kifú á ő é
Zavarja-e a
munkavégzés közben a
környezetében lévő
zaj?

Milyen mértékben
tartja megfelelőnek
munkahelyének
megvilágítását?

Milyen mértékben
tartja megfelelőnek a
terem általános
megvilágítását?

A közvetlen munkakörnyezet és a fizikai környezeti tényezők korreláció vizsgálatának
eredménye

1

1

1
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1

Szervezeti egységek terület-létszám összesítése
Szervezeti egység
2 szervezeti egység
3 szervezeti egység
4 szervezeti egység
5 szervezeti egység
6 szervezeti egység
7 szervezeti egység
8 szervezeti egység
9a szervezeti
egység
9b szervezeti
egység
Tréning terem
Oktató terem

Terület
(m2)
40
168
164
510

Jelenlegi
Létszám
(fő)
4
14
14
72

m2 / fő
(nettó)
10
12
12
7

3,88
13,2

Terület
(m2)
40
195
206
550
107
437
103
701
367

Tervezett
Létszám
Változás
(fő)
(m2 – fő)
4
16
27 m2 – 2 fő
14
42 m2
57
147 m2
13
47
103 m2 - 6 fő
7
198
30
38 m2 – 5 fő

437

48

10

701
329

198
25

109

11

10

132

15

158
130

23 m2 – 4 fő
158 m2
130 m2
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Az iroda épület szervezeti egységeinek elhelyezkedése az átalakítás előtt

Az iroda épület szervezeti egységeinek elhelyezkedése az átalakítás után
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