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Szinre rep a munkapszichologus
Beszelgetes",Dr..HOdISlindorral
Az adal Potlsje Untiide es szer lyamat-elemzCs'

azonban t6Inll a
dmgepgy;\!raz
olyan uUlirli vaj pszlehOilogus
aJkalmassagv!zsgila
dasag-i munkaszervezetek
kilze \ taJnak kereteln.
A gyakorlatban
tartozlk,
amelyek
be.Iattak
egy ezt a problemat
rendszerdnt
UItY
ilzeml pszleho16gus
aJka.lmazasa hidaIJAk at. bogy a pszlchologus
oak szilksegesseget.
Az evek so- megbeszeli
az adott
munkAban
ran a kiirillmenyek
Ugy alakul- jartas, megfele1l1en kepzett auktak. bogy most mar ket pszleho embelrekkel
(vezetllvel)
holtY az
locus Is van a gyarban.
HODI adote munkaklirhliz
m1lyen szeSandal, a psuehologial
tudom.a- melylseg-jegyeket
kell
elsllsor' nyok
doktora. a rangidlls. mun- ban flgyelembe
vennilnk.
Es lilt
\ kapszlehol6glal
kerdeseltkel
fol! blwny
beesuszha.tnak
blzonyta~
lalkOZlk, lien szeles kiirli pacl- lan~agl tenyezlik.
Elllfordulhat,
enturat
epltellt
kl a dolgozok bogy a pszlehGI6gull. a megjellilt
kuziitt lis legujabban
egy tlJ:yel- I pszlehologlal
dimenil6k
vlzsgikeltli proglramot
dolgozott lata erdekeben
olyan aIIkalmasI met
k1 az alkohol
client
kilzdelem sagv>1zsgilatl
rendszert
hoz JIltibe.indIMsahoz.
.
kiidesbe, amely az adote munkaA munkapszlchol6gus
eliYik kiirben csak teltetelezellten.
.de
legfontosabb
teladata
Ulty Is nom tenylegesen.
a lenyegefMlbb
mondhatnank,
hogy' mun'kajavaltoz6t merl. Es ez blzony nom
oak legJ.:!.tvanyosabb resze awn- esupan a pszleho16guson
mltllk.
.. ban az (ij munkaero telv(,.telenel,
Az li szemelyl
tevedlise
abban
azaz a telvetel
elottl alkalmasvan. ha a helyesen
teltUntetett
sagvlzsgalatoknal
Jut kltejezespszlehologlai
dlmenzlok
vlzsgare. Kerdeselnketls
ezzel
kap- latAhoz nom megtelelli
vlzsda6
csolMban Inteztilk a tlatal pszl- modszert alkalmaz.
ehologus
elsllsorban
az az emE
ol
alas7Jtott t
j
her akl az (lzembl! torteno tel"
5 a
megv
8$Zvetel Satan megvlzsgalja
bogy tek mar nom tevedhetnek?
blwnyos
munkara
alkal.:nasak-o
- A megtelelll teszt a jelOItek
kiizottl
kUlilnbseget
vagy
sem a jelentkezok.
t/Cy kepessegel
van-e ez?
v1szonyJag
arnyalt
tlnomsA&gal
<
kepes
elkUllinltenl.
Csakhogy
ez
I
As (I
.1
I hl0
,
. ze.m
e 0 gus
meg nom Jnlnden. Az alkailmask ysegl
kilrebepsztartoz6
sok tev~.
mts sagvlzsgalabl
modszerelnk
eredImenyelt a munkakfilr je~lemeti!1
t<;ladat mellett
az alkalmassa/:v-lZsgAlat. vagyls a dolgozok kl- tUggoen maga a tenyleges
gyaV&laSZt:i.Sa, tesztfrozasa
mlnden- korlat nom kls mertekben
betonap I IrUtlnmunka.
A pszlehol6- Iyasolhatja.
Az ember
uRYanls
\ gist
tesztezes
az (lzemekben
blzonyog hlanyossAgalt,
valamely
: Imlntegy hetven lives multra le. terUleten
megnYllvanul6
/:Yenklnthet vlssza, vllagszerte
azon: gcbb kepesscgelt
mts tulajdon. r ban esak a masodlk
vllaghaboru
sagalval
sokszor tudja konlgalutAn. vale Alt~nos
gyakorlattA.
nl. AmIkor tehat teszt lrozas 50M-Ivel pedIg
kiizvetlenlLl
erlntl ran kCt JelOlt klizUl A alkalmaaz emberek elhelyezkedes6t.
el(- sabbnak
blzonyul,
tavolrol
sem
zlsztenclallg
problemaIt,
flty ert- I azt jelentl.
hoRY B aJkaIniatlan
heto, ha az emberek telthcreltek
Jenne arra a munkahelyre,
slit.
ra Cs hamar atment a kiiztudatblzonyos fcl nem tsmert. tlgyeha.
..
lembe
nom volt
tulajdondltal
mrss~~~~~Sg~?okk~eZek
az alkal- rolatt a tenyleges
praxb
soran
.'
A-nak m61t6 vetelytarsa
I>; lehet
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,u~IDlassagvlz~g:!.latok ne. Ez awn ban Rem blztol. hon'

,

~lm"leu alapJa egysurl1.. a dolgozo ,emoereK egyem Kulonbsegel mIndeD
tllruleten
lien n~i:yok.""zel< a .l<Ulo!'oSegeK k,tiwnbozo ~'~6scgu
es menny!se~
ill munkaeleamenyeKben
nyl1va
nulnak m;&- Az al~admassagv1zs
g:!.latok, e..y-e~y
k~pessegre
vonatkozoan
elole jelzlK a varhatb
erenmenyeket.
Il1etve a szemeIyek koztl ktilonbsegeket.
A I:ya'
I
Itor.atoall azonllall a munkaalkal
massag-megal~pltasnak
nones
egy mmdentitt
es mindenkor
er
venyes
modszere.
M:i.s peldawl
az eljfuas, ha nagy a munkaeru
Iluna,lat. S ne ke m tlz Jelentke.zii
Kozul kell a JegmegfeleHSbb ketharom embert .Klvalasztanom.
es
megmt mas, ha munkae.eohlany,
vagy atszerve,zes ..miatt .egy-egy
jclGlt kepessegel,
szemelYlsege,
erdekJodesi
kore stD. szerlnt azt

fgy lesz. Es A-t alkalmazva., mlvel benne blzonyltottan
meltVannak a leglenye~esebb
tulaJdonsagok, sokkal nagyobb a val6szf
ntisege annak. hoRY jo munkaerM nyerUnk
vole. A teo;ztek
eredmenyelre
u~ ken
teldnten(lnk. mU az adott
muna1>elyen
val6 beva1,as va16szfnUse~
erteketo
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T Mennylre
megbfzhat6ak
az
aJkalmassagvozsgUatok
ereamenyel? Tevedhetetlen-e
a pszieho
Jogus?

- Az eredm6nyek mel:blzhato..

saga nom esupan a pszlchololtuson es a teszteken.
hanem tobb
tcnyezlin Ls mul'ik. A pszicho16gusnak
mlndenekellitt
arlea, vonatkoz6an
kell pontos Informael6kat
kapllla.
bogy az adott
munkakiirben
val6jaban
milyen
tlpusu, kepessegli szemelyre van
szilkseg. Ennek 6idekeben
mlnden munkatoJyamatot
jol megha
tarozott p6zlchol6glai dlmenzlokkal ken lelrnunk.
A munkato-

-
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Ami a legl6nyegesebb:

'4gy

a
t:!.rsultmunka-szervezetnek,
mint az eJYes dolgoz6knak
fa 1\
legfontGsa'6b
tarsadalml
bd.kUk. bogy eroekliidesliknek
e8
kepessegelknek
legInkQbb'
megtelelll munl<'aklirQ>eu $evekenYked
jenek az emberek.
Nem lenyeltte1en persze a kiizvetlen I(azdasa
It'! szempont som. Hogy mennYI
.
"
,

anyagt veszteseget okoz az ..al-

"Az
emberek
iltalablln _f~l-I kalmatlanok"
aIIkalmazasa, erre
nek mlnden
vtzsgaszltua<:loban.
vonatkoz6an
nines konlaet
adaNem befolyasolja
ez a szl\lfongis
a teszteredmenyeket?
tom. Ismeretes
V'lszont szamomI

- Betoly:!.salja. Es

ez nom I r,. egy 1916-08felm6res eredme-

mindeD esetben baj. PSzil'bol611:1.
al Jsmeretelnk
szerlnt
ugyanls
vannak emberek,' akll<nel Il swrongAs, a "vlzsgadrukk"
nilvell .
I
a telj~sitokepesseget.
IglU, vanoak vlszont., olyanok 18, aldket,

kell feltarnom, ho&ymelyik ket l
munkakiime
lennenek leg I
alkalmasabbak. .

harom

a f6lelem 61' a szorongU
lop,.
t6L Bogy konkretaII. mikot 1118lylk esetrlll van 6z6. erri)l a pszl
cb.olo/PlS melt a teszt1rozaa eIiitt
meggyl:izM!k a a lehetlise&ekhez
melteD
Igyekszik
kedvezii le&kort
teremteDli.
'J:ermCszetesen
min61 tiibb Ideje jut Bey-ea Jeliiltre. s mlnel tlibbsziir talalkoa.hat
velilk,
anDAl oIdottabb
a
helyzet.
,
"Mllyen
tesztek :i.11nak a pAi
eho16gO5 rendelkezesere?
A 'pszle~ol6pal
,tesztek sAma rend.k1vl1l nsgy. Egy 1915-tia
adat azerlnt J.2.19teszt toro& kClz
kezen. Elm61etlleg
mindenesetre
tob\) szaz teszt ill mIndeD pwcho16gua rendelkezesare.
Gya~
lattlalt persze m:!.a a helyzet: a
pszlcho16glal laborat6rlum
tels&e
reltsegetlil
filgg,
ezek
vUzont
rendszerdnt
gyerek. Meg keD jegyeznDnk.
hogy
a smmbelllea
sok tent nom olyan sokf6le. A~talanos Jellemz6lnk
szerlnt csoportoslthaJtjuk
liket. tgy vannak
lutelUgenelatesztek,
szemely4segtesztek, erdekl6des
es motl\Taclo.
tesztek, kepessegv!zsgA16 tesztek.
Mas csoportosftAs szerlnt vannale
'EJY6n1 ea csopOll'lItesztek. sz6br.U
es nyelvtlll
tDggetIen
tesztek.
Idllre Cs teljeaftmenyre
lranyul'l
tesztek
sib.
"I~retes,
bogy a tesztek
me1lett az alkaJmassagvlzs/C:!.latok
satAn neha mtiszereket
Is aJkalmaznak. Ezekkel m1, a helyzet,
- Ahhoz,
bogy
az Uzemben
dolgoz6
psmchologus
elilathassa
akaIICSak a minden,napl
rutlnleladault
Is, az IlzempszlehoJJ\g\;I.l
laboratOriumok
mtiszere's telazereltsege ne lkUllizhetetlen.
Sajnos,
.
ez meg mlndenUte
elegge proNe
matikus:
A mti,zdrek
kiiltsege.
sebbek mint a tesztek
m61C ke..
vesbe jut rijuk penz.'
'" As
'alk3ilmassagv!zsg:!.latpk
kOltseg~1 nyUvanvalaan
valaho.
gyan megterUlnek. HoltYan tudna
ezt erzekletesse
tenul?

nye,mely

szerJnt az alkalmatlan
f
oak mlnlis tett dolgoz6k mlntegy
800000 dinar kirt okozotak evente egy numbeD.
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