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A 'PolisjepsziCholog~sa
Tervszeru kaderpolitika Sokkal lenyegesebbnek tar- ismeres, bogy a kedveza tar

eredmenyekeppen az adai tom maguknak a v!"ga:'t gyi feltetelek, az esszerusl-
Poti.<;je Szerszamgep' es Haj problemal~""k a jelleiet, Ha tett munkafolyamatok. az
tOmugyarban e h6nap koze- ezek konk~et, ",Ho", ,["'ado- egyen; kepe5segek Osa j6 ke
pen megkezdte ,munkajataz ook, barhonnan is i.,dulnak,reseti lehetosegek °IUnaguk-
uzemi psziehol6gus, A mun- az emberl kapesolaook komp ban nem elegendOek sem a
kahely teljesen uj, ~s; a Po-' lex szovevenyebe ve,etnek munkahelyl viselkedes ,s~a-
tisje lennallasa ota elo..or benntinke!. Na.gyon lenyegcs
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rme persze az is, bogy meitu:;!re leljesltmenyszint eleresehez.,
I lesiranyitas es -szervezes be biztosltottak a kutatas folIe A munkasok viselkedesere
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' jar6dott gyakarlata mellelt belei ~, " - s ezen belUl 1eljesitmeny
ezutan az emberi viszo:)yok, . Bar a psziehologia mar I szintjukre - mindeD teny~-
a munkahelyi legkor .Ia~uh\ szazadunk eIejeh "rendes" I zanel nagyobb halassal 'Van-
sal is szokember koveli, Ira polgari loglaikozassa val1, ! nak szemelyi. tarsadalmi kap
nyitja, ma, is, ha a pszichologus i esolalainak, ertek- es norma.

A psziehologus dr, HODl megjelenik egy uzemben, az! rendszeruk, azok a tenye-
Sandal', a psziehologiai ludo emberek Idvanesiap, tanaes zok, amelyek szemely!segUk
many"k \loktora, 1943-ban a talanul neznek ossze: "Pszi- erzelmi, viszonyulasaival kap
bBnati Kisoroszon sziiletell, ehologus? MII akar ill?" Mik csolalosak,' A ludomanyos
tanuImanyait a budapesti a tapasztalatai ezzel kapeso- iranyltasm6dC>t eppen az az
Eotvos'Lorand Tudomany- latban?' ' uj szemIeletmod' jellemzi,
egyetemen Vegezte, Az egye - Talan egyetlen ludo- bogy a lermeles alapveta
tern belejezese utan a buda- manyrol sem. alakuItak ki' lmeghatarozo tenyezoi, a mu
pesti Helm Pal Gycrmckkor annyira ton elkepzelesek, szaki es gazdasagi mellett
ha
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cri az emberi lenyezo
doIgozott, majd az ELTE sem sIkerUlt megszabadltani 1
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jelentoseget is,
Pszieho,ogiai Tanszekere ke a hozza tapadt mlsztikus,~ . ,Mllyen leladatokat je-
rolt, s ott elkesziteHe es magikus asszoeiaciokt6l. A lent a pszichologus szamara

I meg Is vedte az ongyllko"a mar "tajekozott" emberek egy iizemen be!UI az '"embe-
I gok ol¥it kulata doktori I psziehologia~al alkotott kepe ri renyezokkel" valo laglal-

disszertaeiojat, ~Tanum"nyail bol gem hianyzik a "Ielki- kozus?
Vajdasag SZAT Vegroh,jla zes", lirizalas", Masok eleve - Lehetnek ezek az (lzem
Tanilcsanak tamogatasival sajalossagaival osszel(lggO
vegezte,1975-ben haziink akt].1alis, konkret leladalok
ban is honosltottak (elismer is', Megblzllatjak alkalrnas-
tek) doktori oklevelet. Ta- sa.gvizsgiilattal, a munkaero-
nulmanyai a Utiink, a V,alo vandorlas okainak vizsgala-
sag, az Oktatas es Nev"les taval,. az 'alkoholizmus es
c,folyolratokban jelej1tek egyeb sulyos szemOlyiseg-
meg, Munkaba alias" utan a pl'oblemak elemzesevel. DeIfiatal pszichologu~ azonnal ugyanugy leladata lehet a.a Potisjc ,"ervezeset es mUll dolgoz6k egymashoz es a
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, Keszsegesen valaszoIt a poz elemzese, a dolgozok eiblra-

za intezet! kerdeseinkre. lasanak. munkahelyi oszto~
, . Mllyen korillmenyek ze$enek. a munkaszervezet-
, lolytan es mllyen meggondo .tel szembeni viselkedesenek
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d"tt el a gyar felmerese, a vezelO szemely
" ban? , zet alkalmassagvlzsgalata,
, - EredetiJeg tudomanyos az irany[t~sban, ,".ervezes-

'\'kutatointezetben szereRem " ,ben, vezetesben vale lanae., volna elhelyezkedni. Veg- mely ell~n~zenvvel. V'SZO-
!

adas sIb. ,
,I eredmenvben azonban a tu- ~yu<nak Iranta ab~ol a .m~g . A lelsorolt es egyeb

I domany;s kutat6munka 1nt esak loves elkepzelesbol, konkret leladatok egy iizem
t
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szempontjabOl mindegy, kllndulv~" .hog~ ,~ pi.;zlcho]o pszichologus leladat- es mUll
, bogy mllyen intezmenvben ius "beleJuk lot " ,.' kakoret jeIolik, Mib"n tor "I
, dolgozom, Cs bogy a ko;vet- ,. Az em~e:ek pszlChologlal elta1 a tudomanyos kutatO-'

[

Ien ,'fermeles, 'az oktatas es JaraU.a~s~garoI I<;gkon~y.bb munka? "
""ve!og ~""'gy ..'cgesz~g m~"YO~q,dnl",..J:t}Il>Pl',u:'°m' ,- ,A'£.ilzemPilZ1eh,0\6"us tu

, 'iigy teszi-e fel a kerdeseket. ben, lS~Olaban" vagr .korh!i~ domanyos kutalasnak - de
ban slOba ke;uI a ps~'cholo igy van ez az' egeszsegugy-
gus alkalmazasa, Az embe- 'ben az oktatas ." a kozmu-
rek psziehologi,ai Ismeretei- vel50.es teren vegzetl tudo-
nek" hianyossa,garol veI<;ked- manyos kutatomunkanal Is
hetunk. ahogy akarnnk, te- - olyan kerdOsekre kell va
kInthetjiik maganiigyn"k, laht keresnie amelyek .Ilta
esakhogy igy a loves eIkep- lahan meghal~dJ<ik az iizem
zelesek vagy a teljeg taje- (korhili, iskola) szigoruerle
kozatlansag gyakran Itele- lemben volt kere,teit, Hiszen
t"k es lelelos dontesek .Iap az (lzem szervez~\I ,felepit.;-
Jaul szolgalnak, Ez vlslOnt so a mun.kavegzOs lolYdm.
mar nom maganiigy.. la: .- alkalmazotl teci1no,o-. Mh'el magyaraznai ezt gia, , ,emberek kozotll kap
a psziehologiai jarallansa- esolalok.. az iranyilas es vc-
got? Egyszeru' tajekozatbn- zeles stb. nem szai<it.h.t6~
sagrol vaH. vagy masr61 Is? ki a szelesebb tarsddahT.i

,- Egesz kf'lturankra jel- I.Ornyc<,,~unkben adott g"~-
lemzo bizonyos ert.;keitolo- dosagi, tarsad,]mi, k..,Lura-
diis: a humantudo.n,nyok a lis valasagb6l. Mind~n, ami
mu.zak, tudoman,fOkhoz vi- .gy (lzemen b,IUI '<jatszo-
szonyi"'a hiltterb. ,zomltak.' dik - igy lehilt az IS, ami
Ha az elmult !<Ct evszbad- szamunkra mint psziehol6gi-
ban eleri ludomanyos e"cd- ai problema ' jelentkezik -
menyeket, f<lltart ismeret- vegso scrOll tarsadalmunk
anyagokat gralikonon abra- termeloeroinek jellegere es
zolnank, akkor a mu.zak'i tu lelhasznalilsi m6djara vezet-
domanyokool - napjaik Ic- heto vissza. Az osszefugge-
le kozeledve,~ erOs"n fei- sek e hosszu lilncOlatanak
foie Ivelo gorbel loapnank, feltarasa es megismerese a
Ugyanakokor magaval 'az em tudomanyos )Tlunka eelja es
berrel: pszichlkum<ival, ke- fela<;lata. Mivel pedlg a ter-
pessegeivel, vise!kedOse\'el, me11j munkaszervezetek a
tarsada,lmI helyzetevel stb, tarsadalom kulcsfonlossagU
kapesoia-los tudomimyok, sok letesitmenyei, az Innen mer!
kal la>subb lejlodest rnutal to tudomAnyos kutat6munk~
n:'k.. ~, vl,zszlnlestal a)ig el- n~k ,l,enyegbevago monda-
tero gorbet adnak. A kUlon- mvalolavan mas tilTsada-
fele tudomanyok e1tero I.j- lomtudomanyok szamara,
Iesztesi (lteme nemesak ezek mint ahogy az (lzempszieho-
eredmenyei kozott idezett logiai tudomanyos kutatas-
elo nagy eltolodilst,' hanem nak is mils \ars.~.lomludo-
egyutlal er\eke1tol6dast ide n-.anyok eredr.1enyeire kell
zettela az emberek tudata- tiimaszkodnia. '
ban is. Gyakorlatilag el' azl . MIlyennek lalja az
Jel~tJ, ,bogy a ~a ember~ (lzempszichologia es allala-
a mus..ki eredmenyeken me ban a psziehologia lehetOse-
ri a haladast, s n~ eJ;l1berl geit?
~pcsolalain, ezek' mli:reIl~e- - A pszieholOglanak es
~en, nom 'kornyez~t- es on- ezen belUl az (lzempszichol6
lSmerele,:,ek szmt]en. giiinak k! kel1 lepnle a gyer. A teehnlka "elsobbse- mekeipObol. Tarsadalmi "le
ge" mellell - ,sot ennek el- liink egetO psziehologial
lenere - hogyan lehei.<;<!ges, proolemakra keres meg-
bogy eppen a legkorszerubb oldasoloat a pszieholOglai
gyara,k, termeloegysegek is-: problemilk' elsorendu lontos
mertek le! az embari kapcso I saguak. mivel kOzOsse~i le-
latok jelen.l6seget. es kezd-' liii1kkel, szemelyisegtinkkel
bek pszichol6gusokat alkal- I - vagyis leglontosabb es leg
ma~n1? ' kenyesebb dolgaJnkkal kap-

- M.ar az 1920-as evekben esolatesak. B..rmilyen'is m.
t ,nagy vallalatokban gran- a pszichologia statusa, a
diozus kutatasokat vegeztek probitmak termeszete Os ob-
a termeiekenyseg fokozasa-' jektiv Jetezese szavaiolja rei
oak Ilehetosegeit keresve.' E jeszresenek s!,Uksegesseget,
kuiatasok legfabb eredme-, \gy perspektivalt IS.
nyei koze lartozott az a fel KlRALY Jan08

Let sorsa
I

f

telenUl" vegezte, A munka-
, "erv"o1 kereteben ugyanis

, dolgozo1t egy eplloesoi\ort,
es annak jovedelmebol le-

1 deztek a takadtaK fizeteset,
,A vallalat felBzamoIasa
I utan az epltoesoport meg-
, szun1, es nines mibol ki!i-
j zelni a takarltokat, Biztosi-
, lottak benniinkel areol, bogy
, addig, amig a kozseg illete-
. kesei a lakak erdekkozos-
, sege szakszolgalataval 'nom
, talal bizonyos eszkoziorrast
, erre a celra, a. szemet to-: vabbra is' ott "dlszeleg" a
r lakasok bejarala elott es a
. lolyosokon.

Akinek pedig. kedves la-
t Ikotarsaim, ez nem tetszik,
, logja a sopriil, lapatot". a

vOdrot es a lelmoso rurnil!
Munkaldeje, valamlnt a hil-

I Izi ieendok elvegzese utan
, !oltakarlthatja a !olyosot.

, V,K,M.

, Rosszok0 szilrokoziisi
~ lehetiisegekFeketetiln
j Fekote16n a >i'a,""okO<6",k""o-
I si 'ehe",..gei ...", .."""""", A
. spo,"egy\lttesek som _e"het

nel< vaI'aml 16 e,"""""""""'l. A'
, .,yeU"n, a,ml a sro,..I<0z3st SWI-
- galnA, a IEn",""lub volna, C""I<-

hagy mteI"" """'P"'" a _ro,k""- ni vo,gy6-, ,. "en ,,$LW-
, ""'a" eMYt!zest,
S Van I<ony","""""k lB, <>emind-0""'" ta"" 150-:100,,"telteI ,en-
0 Oe'l<e"'I<, """"k is h;;.,om""-
- gyed ,-. s..rb "ye'vU, ha'bIo'

, fa1u l"kO&Si>,on"kke-rn>a-
d.a magya' ..;'k". A ny"v"""'0

- si idO lB """" ontOt ba, 6r"'g- v"n.,Amia .po-""'t ;I""" v<>n- ,,"y tu,tbw"'",",y,,",k.. az Ai"""-
. ,n.o. '.1«>1"""" "et <eno1SZ-
- r~:t':.';; ~::,.,;:'=~~k ~
- "ok """"'" J""""""". A ""ball-
- pMy"v,,' mos a hel,..." _'h...

. ~";'>I~:ij::"""i"'~I.~' ~
, !udvon e'k--<O, hogy ml-

Iyen "ba,',,""""t" """""""k a
tu""""'"" ",""",ok" a JJ>teko-

-, sok IsI
"yen IWrU_yelt """",U "'-hOt nem'- ""het __mm'-

(
V"gy --"'. Azt htszero. mI>g.

- Is kelJen<>""",,i v,,"'smoit,"""'k'-
- ho!<y ezt 32ok "em lAt,"k be,

skik,. le"'nkilbb 'orto.i.k,- R()ZSA A~bert


