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АДАМДАРДЫҢ ЖҰМЫСТАҒЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫСЫН ТҮСІНУ 

Эмоцианалды интеллект 

«Базалық білім мен интеллект адамның жұмысқа қалай төтеп беретіні 

және оның мансабы қалай болатыны туралы ештеңе айта алмайды» 

Гарвард профессоры Дэвид МакЛэнд 

Бизнестің табысы қаншалықты дәрежеде «классикалық» интеллектке 

тәуелді? Бұл көрсеткіш бойынша ғалымдар әртүрлі пікірлерге ие, бірақ 

көпшілігі интеллект табыстың «4-тен кем емес және 25% -дан көп емес» 

қамтамасыз ететінімен келіседі. Гарвардтағы Дэниел Големанның зерттеулері 

әдетте қызықты нәтиже берді: мансаптық өсудің интеллектке тәуелділігі 

мүлдем жоқ, егер бұл байқалса, ол оң және теріс болуы мүмкін. 

Эмоционалды интеллект – адамның ниеттерін, сезімдерін және 

эмоционалдық күйлерін вербалды (вербалды) және вербалды емес көріністер 

арқылы түсіну қабілеті. 

Эмоциялық интеллект сонымен қатар тұлғааралық қарым-қатынастағы 

икемділікке қатысты. Эмоционалды интеллект адамдар туралы жылдам, 

дерлік автоматты түрде пайымдаулар жасау, адамның ең ықтимал 

реакцияларын болжау қабілетімен байланысты. Бұл адамдармен қарым-

қатынаста жайлылықты қамтамасыз ететін ерекше «әлеуметтік сыйлық», оның 

нәтижесі әлеуметтік бейімделу болып табылады. 

Эмоционалды интеллект жалпы интеллект факторына тәуелсіз және ең 

алдымен мінез-құлық ақпаратын танумен байланысты интеллектуалдық 

қабілеттер жүйесі ретінде қарастырылуы мүмкін. 

Эмоционалды интеллект – өзінің және басқа адамдардың 

эмоцияларын түсіну және оларды басқару қабілеті. 

 

Байланыс арналары 

Біз адамдармен кездескен сайын біздің әрекеттеріміз оларға бірдеңе 

туралы хабарлайды. Қарым-қатынас біздің күнделікті әлеуметтік өміріміздің 

маңызды бөлігі болып табылады. Біз ақпаратты әртүрлі жолдармен жеткізе 

аламыз: сөздерді, ым-ишараны немесе тіпті бір көзқарасты қолдану арқылы. 

Кейде адамдардың айтпайтыны олардың айтқандарынан маңыздырақ болады, 

ал кейде біздің сөйлеу мәнеріміз сөздердің өзінен де көбірек жеткізеді. 

Осылайша, қарым-қатынас күрделі процесс, оны зерттей алу үшін оны қандай 

да бір түрде басқарылатын бөліктерге бөлу керек. Күнделікті жұмысымыздың 

бір бөлігі ретінде қарым-қатынас жасаудың әртүрлі тәсілдерін қарастырыңыз. 
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Негізінде қарым-қатынас жазбаша немесе ауызша сөздер арқылы жүзеге 

асады. Жеке қарым-қатынас, электрондық пошта, мессенджерлердегі хат 

алмасу және т.б. - осы жағдайлардың барлығында сөздердің қолданылуын 

реттейтін сөздер мен ережелер қолданылады. Бірақ сонымен бірге сөздердің 

айқын да, жасырын да мағынасы бар. Сөздерде әрқашан белгілі бір жағдайда, 

белгілі бір уақытта пайда болатын және сөздердің қолданылу тәсіліне 

байланысты қосымша реңктері болады. Осы айырмашылықты көрсету үшін 

Остин (1962) сөйлеу және сөйлеу емес айналымдар ұғымдарын енгізді. 

Сөйлеу кезегі - белгілі бір ретпен орналасқан сөздердің жиынтығы: 

мысалы, «бұл ұзақ кездесу» немесе «Иван мұқият жұмыс істейді». Бұл 

сөйлемдердің тура мағынасы түсінікті. Мәселе, сөзбе-сөз мағына сөйлеушінің 

бізге айтқысы келгенін жеткізе ме? Остин бұл көбінесе олай емес деп санайды. 

Мысалы, «Иван мұқият жұмыс істейді» деген сөз тіркесі арқылы спикер 

«Иван өте баяу жұмыс істейді, мен бәрін баяғыда істеп едім» немесе «Иванның 

шыдамдылығы және оның егжей-тегжейге жетуге дайындығы әсерлі. Мен 

баяғыда бәрінен бас тартар едім ». 

Мұны Остин «сөйлемейтін» деп атайды - бұл қолданылған сөздердің 

тура мағынасының артында жасырылуы мүмкін мағына. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе: әңгіме барлық басқалар 

сияқты әлеуметтік тәжірибе («іс-әрекетті жасау»). Тіпті әңгіме дүниені 

пассивті көрсету емес, керісінше белсенді әрекет деп айта аламыз, оның 

көмегімен заттарға көзқарасымызды ашамыз. Осылайша, сөздердің көмегімен 

біз келесі бес функцияның кем дегенде біреуін орындаймыз: 

• бір нәрсені сипаттау; 

• біреуге әсер етуге тырысамыз; 

• өз сезімдерімізді немесе көзқарастарымызды білдіру; 

• көзқарасты қалыптастырамыз; 

• бір нәрсеге қол жеткізуге тырысу. 

Осылайша, мәлімдеме контекстке байланысты бірнеше мағынаға ие 

болуы мүмкін. Соның салдарынан біз жиі айтқымыз келетін хабардың 

мағынасын жеткізе алмай жатамыз. Жазбаша немесе ауызша қарым-қатынас 

жасағанда, біз кейде басқалардың неліктен оларға хабарланатын нәрсенің 

мағынасын түсінбейтінін түсіне алмаймыз. Көбінесе бұл біз қолданатын 

сөздердің толық мағыналық ауқымын бағалай алмауымызға байланысты. 

Металл деп сөздердің тура мағынасынан басқа белгілі бір мағынаға ие 

болған кезде осылай қолданылуын айтады. Белгілі бір әлеуметтік топтардың 
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өз тілі бар дегенді меңзеп отырғанымыз осы. Бұл топтардың өз сөздері болуы 

мүмкін, бірақ көбінесе олар топтың барлық мүшелері танитын ортақ метатілді 

дамытады, оның көмегімен мағына беріледі. Көбінесе бұл ішкі «тілдік 

ойындардың» шифрын ашу білмеген адамдарға қиын, бұл көбінесе 

проблемаларға әкеледі. 

Әрбір қызмет саласы өз тілінің пайда болуына ықпал етеді, яғни. 

сөздердің белгілі бір жиынтығын және оларды қолданудың белгілі бір 

ережелерін қалыптастырады. Мысалы, әріптестер немесе достар арасындағы 

тұрақты қарым-қатынаста қарым-қатынастың ерекше тәсілі қалыптасуы 

мүмкін, бірақ оны бәрі түсінеді. Бұл мағынада белгілі бір тілді қолдану топ 

мүшелігін анықтайды. Одан әрі қарайтын болсақ, тілдік ойындар белгілі бір 

күшті топтардың мүдделерін қорғаудың бір түрі деп айта аламыз. Күнделікті 

өмір бұған көптеген мысалдар келтіреді. Мысалы, ғалымдар өз тілінде сөйлей 

отырып, өз зерттеулеріне салмақтылық, объективтілік пен сенімділік беруді 

қалайды. 

Біз сөздерге назар аудардық, бірақ қарым-қатынас әрқашан сөзбен 

шектелмейді. Кейде сөз тіркесінің айтылу тәсілі – паратілдік – өте маңызды 

болуы мүмкін. Пара тілдің мысалдары - тон, ырғақ, интонация, кідіріс және 

дауыстың ауызша қолданылуы: гүрілдеу, күрсіну, күлу. Бұл тіл тек жеке 

қарым-қатынасқа қатысты емес. Жазбаларды, электрондық хаттарды, 

хаттарды немесе ресми есептерді жазғанда біз хабарларымызда ырғақ пен 

қайталау сияқты әдістерді қолдана отырып, ойларды жеткізудің белгілі бір 

стилін саналы немесе білмей пайдаланамыз. Қысқасы, жазбаша тілде де, 

сөйлеуде де біз өз тәжірибемізде бір жағынан көмектесуі керек тактикаға 

жүгінеміз. 

Пара тіл, егер бұл тіл вербальды мағынаға сәйкес келсе, хабарламаны 

алушыға қосымша сигнал ретінде қызмет етеді, мысалы, ашуланған адам тез 

және жоғары тонмен сөйлейді. Бұл жағдайда наразылық білдіру бірден екі 

деңгейде жүреді. Пара-тілді сөздердің ерекше мағынасын баса көрсету үшін 

де қолдануға болады. «Жынды екенсің» деп, бір уақытта күлсең, сөздердің 

мағынасы бірдей болуы мүмкін; байыпты айтылған сол сөздер мүлдем басқа 

мағынаға ие болуы мүмкін. 

Қарым-қатынастың пара-тілі көбінесе адамдар арасындағы қарым-

қатынасты анықтауға көмектеседі. Осылайша, пара-тіл вербалды хабарды 

қолдау қызметін атқарады және тараптар арасындағы қарым-қатынасты 

анықтауға көмектеседі. 

Вербалды емес қарым-қатынас 
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Осы уақытқа дейін біз вербалды қарым-қатынас жолдарын талқыладық. 

Сонымен қатар, олар тілдің танылған ережелердің икемді жүйесі екенін және 

сөйлей отырып, бір уақытта көптеген басқа нәрселерді «іске асыруға» 

болатынын анықтады. Бірақ біз тек сөздермен немесе сөйлеу мәнерімен ғана 

емес сөйлесеміз. Керісінше, біз сөйлескенде, біз көбінесе мінез-құлық арқылы 

сөйлесеміз. 

Кейде біз арнайы қарым-қатынасқа арналған әрекеттерді орындаймыз, 

мысалы, біз күлімсіреу, көз қысу немесе қол алысу. Басқа жағдайларда біз 

бейсаналық түрде мазасыз қозғалыстар жасаймыз немесе көзге тиюден аулақ 

боламыз және осылайша жаңа хабарды білмей-ақ жібереміз. Адамның 

вербалды емес мінез-құлықты бақылау және түсіну дәрежесі оның қарым-

қатынасының сәттілігіне әсер ететіні сөзсіз. 

Бейвербалды мінез-құлық жеке тұлғаға қатысты сияқты жазбаша қарым-

қатынасқа да қатысты екенін атап өткен жөн. Электрондық пошта арқылы 

алынған хабарламаға жылдамдық және/немесе қысқа жауап, хатты 

дайындауға кеткен уақыт, хатқа жеке қол қойылған-қол қойылғаны және т.б. - 

мұның бәрі бізге басқа адамның ниетіне қатысты вербалды емес белгілерді 

береді. 

Ең кішкентай вербалды емес ым-ишараны әріптестеріміз жеткіліксіз 

көңіл бөлу немесе қызығушылықтың жоқтығы деп түсінуі мүмкін екеніне көп 

көңіл бөле бермейміз. Демек, біздің физикалық мінез-құлқымызды пара тілге 

де, басқа адамдармен қарым-қатынас жасайтын күрделі процестің басқа 

қабатын құрайтын сөздерге де жатқызуға болады. Сөйлеу тәсіліміз, 

қолданатын сөздеріміз, сөйлесу барысындағы іс-әрекеттеріміз бір-бірімен 

араласып, қарым-қатынас құралын қалыптастырады. Әртүрлі мәдениеттер мен 

топтардағы сөздердің, сөйлеу мәнері мен ым-ишараның мағыналары әртүрлі 

болады және біз бір-бірімізбен осы ережелер аясында сөйлесеміз. 

Электрондық байланысты пайдалану коммуникацияның тағы бір 

маңызды аспектісі болып табылады. Бұл жерде вербалды емес белгілер 

жетіспеуі мүмкін, бұл өз проблемаларын тудырады. Электрондық хаттар жиі 

тез жазылады және біз оларға бірден жауап береміз. Жіберілген 

хабарламалардың кейбірін қайта оқи отырып, әрқайсымыз поштаны жіберер 

алдында оның қалай болуы керек екенін ойламағанымызға бірнеше рет 

өкінген шығармыз. Электрондық пошта хабарларының тілі мәтінмәннен 

шығарылған кезде суық немесе стакато болып көрінуі мүмкін. Компьютерлік 

конференцияларға қатысу арқылы сіз хабардың қаншалықты тез маңызды 

емес екенін немесе көптеген басқа хабарлардың арасында жоғалып кететінін 

көресіз. Демек, электрондық байланыс құралдары арқылы қарым-қатынастың 

нақты мәселелері туындайды және әр ұйым ақырында мұндай қарым-
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қатынастың өзінің жазбаша және жазылмаған ережелерін белгілейді, 

электрондық коммуникация жаргоны (металл) сөздердің 

(паралингвистикалық) өзіндік «жасырын» мағынасымен әзірленеді. Енді біз 

бетпе-бет байланысқа және хабарламаларды жеткізу процестеріне қайта 

ораламыз. 

Қарым-қатынас процесі 

Қарым-қатынасты тараптардың хабарлама алмасу процесі ретінде 

қарастыруға болады. Кез келген коммуникацияның бұл негізгі ерекшелігі 

оның жалпы үлгілерінде көрінеді, олардың көмегімен теоретиктер жүріп 

жатқан процесті түсіндіруге тырысты. 

Мысалы, коммуникацияны жалпы түсінуге айтарлықтай әсер еткен 

үлгіні қарастырайық (1.1-сурет). Бұл байланыс төрт қажетті құрамдас – көз, 

таратқыш, қабылдағыш және тағайындалған орын – және бір қосымша «шу» 

элементін қамтитын «дәстүрлі» тәсіл. Сондықтан коммуникацияны типтік 

кезеңдерден тұратын тән процесс ретінде қарастыруға болады. 

 

 

1.1 Қарым-қатынастың қарапайым моделі 

 

• Хабарламаны жіберуші (көзі) басқа біреудің (алушының) бірдеңе 

білгенін немесе істегенін қалайды. 

• Бұл ақпаратты тек алушыға хабарлама ретінде жіберуге болады. 

• Хабарлама жіберуші (көзі) арқылы «кодталған». Ол хабарламаны 

жеткізуге арналған тіл, қимыл немесе әрекет сияқты арнайы код түрінде 

құрылымдалған. 

• Хабарлама нақты арналар арқылы беріледі: жеке адамнан адамға, 

қашықтан, электронды түрде немесе мәтін түрінде – қайсысы жақсы болса. 

• Хабар жіберушіден алушыға жіберіледі. Ол енді жіберушінің 

бақылауында емес және қоршаған ортаның «шу» әсерлеріне ұшырауы мүмкін. 

• Қабылдаушы көз «жіберген» сөздерде, әрекеттерде, ым-ишараларда 

қамтылған кодты шешу арқылы хабарламаны шешуге тырысады. 

• Хабарлама алушы оған белгілі бір мағына беріп, соған сәйкес әрекет 

еткенде, оның тағайындалған жеріне жетті. 

Ақпарат көзі 
(идея)

Хабар Таратқыш Сигнал
Шу көзі  

(хабарламаны 
өзгерту)

Сигнал
Хабарламаны 

алушы
Межелі нүкте 

(әрекет)
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Бұл модель коммуникациялық процестерді зерттеу үшін кең негіз болды 

және уақыт өте келе ол нақтыланып, жетілдірілді, дегенмен әлі де өзекті болып 

табылады. Негізгі қорытындылар: 

• Байланыс - бұл екі жақтың өзара әрекеттесуі, олардың әрқайсысы бір 

уақытта екі рөлді орындайды: хабарды жіберуші де, қабылдаушы да. Мысалы, 

Андрей сөйлейді, ал Вера оған қарап күледі. Қарым-қатынасты бір жақты 

емес, өзара әрекеттесу процесі ретінде сипаттауға болады. 

• Екі тарап бұл өзара әрекеттестікке өздерінің күтулерін, «өзі» және 

«контекст» туралы түсінігін әкеледі, бұл олардың қарым-қатынастағы «ойын» 

ережелерін қалай түсінуіне әсер етеді. 

• Қарым-қатынас тараптардың олар үшін белгілі бір ортақ идеялары 

болғанда ғана мүмкін болады. Қарым-қатынастың тиімді болуы үшін қарым-

қатынастың кез келген түріне қатысатын адамдардың белгілі бір ортақ 

сенімдері мен болжамдары болуы керек. 

 

Коммуникациялық климат 

Қарым-қатынас климатын «ашық» және «жабық» деп бөлуге болады 

деген идея тым қарапайым болып көрінеді. Бірақ әрқайсымыз мәдениеті ашық 

қарым-қатынасқа кедергі келтіретін немесе жеңілдететін ұйымда жұмыс 

істеген шығармыз. 

Басым қарым-қатынас климаты - бұл идеялар, ақпарат немесе тәжірибе 

алмасатын атмосфера немесе орта. Бұл ұйымның коммуникацияны қолдау 

дәрежесін көрсететін сипаттамалардың бірі. 

Коммуникативті және қолдаушы мінез-құлықтың типтік белгілері 

келесідей: 

• Мазмұн: хабарламалар бағалаудан гөрі ақпараттандырады. 

• Конструктивтілік: проблеманы шешуге назар аудару. 

• Ашықтық пен адалдық: сыни пікір айтылса да, оның мақсаты 

көмектесу және жақсарту. 

• Теңдік: қарым-қатынаста рөлі мен мәртебесіне қарамастан барлығының 

қатысуы бағаланады. 

• Толеранттылық: қателер мен қате пікірлердің болмай қоймайтынын 

мойындайды. 

• Кері байланыс: жақсы қарым-қатынасты сақтау үшін маңызды болып 

саналады. 

Жабық қарым-қатынас климаты келесі сипаттамаларға ие: 

• Айыптаулық көзқарас: сөгіс пен айыптауды таратуға баса назар аудару. 

• Бақылау: адамдар мінез-құлықтың белгілі бір түрлерін ұстануы 

күтіледі. 

• Екіжүзділік: хабарлар манипуляциялық жолмен беріледі. 

• Елеусіздік: «бөлінген», қарым-қатынастың тұлғалық емес түрлері 

басым. 

• Теңсіздік: Байланыс жұмыс жағдайындағы, біліктілік пен білімдегі 

айырмашылықтарды көрсетеді. 
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• Догматизм: басқа көзқарастарды қабылдағысы келмеу. 

• Ұнатпау: басқалардың қажеттіліктеріне аса мән берілмейді. 

Мұндай ортада жұмыс істеу қиын, егер қарым-қатынас климаты 

қалыптасқан болса, бір нәрсені өзгерту өте қиын. Егер адамдар сенімсіздік 

атмосферасы қалыптасқан деп есептесе, барлық коммуникациялар осылай 

қабылданады. Менеджер осы климаттың қалыптасуына қандай факторлар әсер 

еткенін түсінуі керек және мүмкіндігінше жағдайды өзгертуге тырысуы керек. 

Жабық қарым-қатынас климаты ұйымда әрқашан болғандықтан болуы 

мүмкін. Адамдар өздерінің бұрынғы тәжірибесіне сәйкес әрекет етеді, егер 

олар тек жабық қарым-қатынас климатымен күресуге тура келсе, олар 

ұмтылады. 

дәл осындай стильді орнату. Өз қабілеттеріне сенімді емес менеджерлер 

өздерінің беделіне күмәндануға жол бермейтін диктаторлық стильдің артына 

тығылуы мүмкін. 

Қаржылық қиындықтар туындаған және адамдар өз жұмысынан 

қорқатын ұйымдарда жабық байланыс басым болуы мүмкін. Мұндай 

жағдайларда менеджерлер қарым-қатынас климатына ерекше назар аударуы 

керек және мүмкіндігінше ашық, қолдаушы көзқарасты сақтауы керек. 

Тыңдау дағдылары 

Қарым-қатынаста табысқа жеткендер жақсы сөйлеп қана қоймайды, 

сонымен қатар өте тиімді тыңдайды. Тыңдау – зейінді шоғырландыру мен 

саналы күш-жігерді қажет ететін белсенді психологиялық процесс. Есту - бұл 

ақпаратты қабылдау және оны түсіндіру ғана емес. Тыңдау тыңдаушының 

белсенді қатысуын көздейді және ақпарат жинау әдісі болып табылады. 

Жұмыс орнында ең пайдалы белсенді тыңдаудың бірнеше түрі бар. 

Бірінші түрі – қолдаушы тыңдау. Оның мақсаты жай ғана басқа адамға 

не ойлайтынын немесе не сезінетінін айтуға мәжбүрлеу; негізінен, адамдар 

неғұрлым көп сөйлессе, соғұрлым көп нәрсені үйренесіз. Сондықтан сіздің 

міндетіңіз - сөйлеушінің сөзін бөлмеу үшін түсінгеніңізді көрсету. Бұл 

жағдайда көз тию, бас изеу сияқты ымдау тілін қолдану пайдалы. 

Екінші түрі қарым-қатынас орнату кезінде тыңдауға қатысты. Қарым-

қатынасқа қатысу аспектісі ақпарат жинаудан әлдеқайда маңызды. Сіз басқа 

адамға оған және оның айтқанына қызығушылық танытасыз - сіз байланыстар 

жүйесін қалыптастырасыз. Сіздің қарым-қатынасыңыздың мақсаты - адамға 

назар аудару және басқа адамға сізбен бірге өзін еркін сезіну және оның 

құндылығын сезіну үшін диалогты пайдалану. 

Үшінші түрі – жаттанды тыңдау. Бұл жағдайда сізге фактілер немесе 

ақпарат айтылады. Тыңдаудың бұл түрі диалогқа тікелей қатыспаған кезде 

топтық әңгімеге қолайлырақ. Егер сізге басқа адаммен қарым-қатынас 

орнатудың қажеті болмаса, онда сіз, ең алдымен, ақпарат алу үшін тыңдайсыз. 

 

Белсенді тыңдау техникасы 

1. Сөзбе-сөз қайталау 
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Әңгімелесуші келесі фразаны аяқтағаннан кейін қосымша ақпарат алу 

үшін оның соңғы сөйлемін немесе сұрау интонациясымен соңғы бірнеше 

сөздерді сөзбе-сөз қайталайсыз. 

2. Қосылу 

Әңгімелесушіні тыңдай отырып, сіз оның дауыс ырғағымен басыңызды 

изеп, оның сөздеріне назар аудара отырып: «Иә, иә», «У-у», «әрине», 

«түсінемін», «жақсы» деп айтасыз. Сонымен қатар, сіз оған дауыс 

сипаттамалары бойынша қосыласыз және т.б. 

 3. Парафраза (парафраза) 

Әңгімелесушіңіздің сөзін сол интонациямен қайталайсыз, бірақ сұрақ 

түрінде: «Мен сізді дұрыс түсіндім бе...?», «Сіз осылай ойлайсыз ба...?», 

«Яғни, сіз қалайсыз. деп айтуға ...?", "Басқаша айтқанда, ..?", "Менің 

түсінуімше, ...?", "Мен бұл ... деп болжауға бола ма?" 

 4. Қорытындылау, жалпылау 

Сіз әңгімелесушінің мәлімдемелерінен логикалық нәтиже шығарасыз. 

Мысалы, айтыңыз: «Мен нақтылай аламын ба ...», «Сіздің айтқаныңызға 

сүйене отырып, онда ...», «Сіз солай ойлайсыз, шамасы, себебі ...». 

Белсенді тыңдау әдістерін қолдану арқылы сіз келесі мақсаттарға 

жетесіз: 

• Әңгімелесуші оның мұқият тыңдалып жатқанына көз жеткізеді. Бұл 

жағымды атмосфераны, жақсы әсерді тудырады, өйткені бұл әрбір адам үшін 

маңызды. 

• Сіз жалпы жағдай туралы толық және нақты ақпарат аласыз. 

• Күрделі келіссөз жағдайында серіктесіңізге қысым сезімін тудырмай, 

әңгімені өзіңіз қалаған бағытқа ақырын жылжыта аласыз. 

• Төлемді уақытында алыңыз. 

Алдын алу: 

• біржақтылық (өз ойларын адамның айтқысы келгеніне көшіру), 

• таңдаулылық (тек біз естігіміз келетін нәрсені есту), 

• абстракция (басқа нәрсе туралы ойлау). 
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ТОПТАР ЖӘНЕ КОМАНДА 

Топтық жұмыс 

Басқа адамдармен қарым-қатынас біздің өміріміздің ажырамас бөлігі 

болып табылады, әсіресе жұмыс жағдайында. Әр адам топқа өз мақсаттары 

мен ұмтылыстарын әкеледі. Көшбасшыларға тапсырма топтық жұмысты алға 

жылжыту үшін топ мүшелерінің жеке қажеттіліктері мен олардың арасындағы 

айырмашылықтар арасында теңгерімді құру болып табылады. 

Топтар адамдардың мінез-құлқына қатты әсер етеді. Сіз топтың мүшесі 

болған кезде, сіз ымыраға қатысасыз. Бір жағынан, сіз белгіленген ережелерге 

бағынуыңыз керек, олардың кейбіреулері анық болады, басқалары оқуды 

қажет етеді. Екінші жағынан, сіз топтың мүшесі болып, оның іс-шараларына 

қатысу арқылы көптеген артықшылықтарға қол жеткізе аласыз. Жалғыз 

орындалмайтын немесе қол жеткізе алмайтын міндеттер немесе мақсаттар бар, 

бірақ оларды басқалармен жұмыс істеу арқылы орындауға болады. Кейде 

тапсырманы бөліктерге бөлуге болады және топтың әрбір мүшесінің 

жұмысының нәтижелерін жақсы үйлестіру кезінде жалпы нәтиже жеке 

күштердің жиынтығынан асып кетуі мүмкін. Мұндай синергияны 1 + 1> 2 

формуласымен көрсетуге болады (бір плюс бір екіден көп), басқаша айтқанда, 

бүтін оның жеке бөліктерінің қосындысынан асып түседі. 

Басқа адамдармен жұмыс істеу қарым-қатынасты қамтиды және ол 

жұмысты орындаудан ғана емес, қанағаттануды да әкелуі мүмкін. Егер жұмыс 

жеткілікті қарапайым болса, қанағаттану әрекеттің өзінен емес, әлеуметтік 

байланыстардан туындауы мүмкін. Адамдар әртүрлі қажеттіліктер мен 

қызығушылықтарды қанағаттандыру үшін топтарды пайдалана алады, 

мысалы: 

• әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру; 

• меншік құқығын белгілеу немесе растау; 

• өз мақсаттарыңызға жету үшін көмек немесе қолдау алу (бұл ұйымның 

мақсаттарынан өзгеше болуы мүмкін); 

• ортақ іске белсенді қатысу және көмек көрсету. 

Егер бұл пікірлер сіздің бақылауларыңызға сәйкес келсе, сипатталған 

жеңілдіктер топ мүшелеріне қолжетімді болуын қамтамасыз ету 

көшбасшының міндеті екеніне келісесіз. 

Қызметкерлер де, ұйым да тиімді бірлесіп жұмыс істеуден пайда көреді. 

 

Топ жұмысына әсер ететін факторлар 

Кез келген топтың жұмысы мен басқаруына бірқатар факторлар әсер 

етеді, атап айтқанда оның көлемі, орындалатын тапсырманың сипаты, оның 

ресурстары, топ алатын қолдау, ұйымның басқа мүшелерінің мойындалуы 

және топтың құрамы. . 

Топтың өлшемі 

Топтың көлемі ішінара тапсырманың сипатына байланысты. Топ 

неғұрлым көп болса, соғұрлым оның әртүрлі дағдылары болады. Сонымен 
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қатар ол неғұрлым үлкен болса, оның әрбір мүшесінің топ жұмысына толық 

қатысуы және ықпал ету мүмкіндігі соғұрлым аз болады. Осылайша, топ 

мөлшері артықшылықтар мен кемшіліктер арасындағы айырбастың көрінісі 

болып табылады. 

Зерттеулер көрсеткендей, әр топ мүшесі тиімді болуы үшін бес-жеті 

адамнан аспауы керек. Жиынтық тәжірибенің, білім мен дағдылардың жоғары 

деңгейін қамтамасыз ету үшін үлкенірек топты іздеу керек. Сонымен қатар, 

көлемі ұлғайған сайын (мысалы, он немесе он екі адамға дейін) оның тиімділігі 

төмендеу қаупі бар және кіші топтарға бөліну үрдісі болуы мүмкін. 

Тапсырманың сипаты 

Мүшелері тапсырманы маңызды және шынайы деп қабылдайтын топ өз 

міндетіне теріс көзқарастағы топқа қарағанда тиімдірек орындалады. Ең 

дұрысы, тапсырма өте қиын, бірақ сонымен бірге қызықты болуы керек. 

Тым қиын тапсырма сәтсіздікке және топтағы моральдық жағдайдың 

нашарлауына әкелуі мүмкін, ал тым оңай оның мүшелеріне тиісті жетістік 

сезімін бермейді. Міндеті анық және нақты топ оны жеңе алады. 

құрылымы нашар және анықталмаған тапсырмасы бар топқа қарағанда 

жылдамырақ. Әрине, барлық тапсырмаларды нақты құрылымдау және 

анықтау мүмкін емес. Бос құрылымды тапсырмалары бар топтарға көбірек 

қолдау қажет болуы мүмкін, сондай-ақ олардың мүшелері тарапынан 

белгісіздік пен стресске төзімділік қажет. Сондай-ақ тиімді команда құру үшін 

оларға көп уақыт қажет. 

 

Ресурстар және қолдау 

Тиімді жұмыс істеу үшін топ жеткілікті түрде ресурстармен қамтамасыз 

етілуі керек. Топ жұмысын ұйымдастырған кезде оны орындау үшін қажетті 

құрал-жабдыққа, қаржыға және көмекші қызметтерге қажеттілігін бағалау 

керек. 

Топ біркелкі және бірқалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті ресурстардан 

айырылса, топтың өнімділігі мен моральдық жағдайы күрт нашарлауы мүмкін. 

Сыртқы тану 

Топтың және оның мүшелерінің ұйымдағы орны да тиімділік пен 

моральға әсер етеді. Егер топ мүшелері ұйым үшін өз жұмысының 

құндылығын сезінсе, онда, әрине, олардың бұл әрекетке деген ынтасы артады. 

Адамдар өз қызметінің нәтижелерін басқа бөлімшелердегі жұмысшыларға 

қалай жеткізетінін және пайдаланатыны туралы нақты түсінікке ие болуы 

керек. Топ жұмысын басқа қызметкерлер дұрыс мойындамаса, мораль мен 

мотивация төмендейді. 

Топтың құрамы 

Топтың құрамы туралы шешім қабылдағанда, ең алдымен, оның 

құрамына тапсырманы орындауға қажетті білімі мен дағдылары бар адамдар 

кіретініне көз жеткізу маңызды. 

Дегенмен, басқа ойларды ескеру бірдей маңызды. Осылайша, 

мүшелерінің идеялары мен құндылықтары ұқсас біртекті топтарда 
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қақтығыстар аз және ынтымақтастық деңгейі жоғары болады. Гетерогенді 

топтарда, керісінше, мүшелер әртүрлі құндылықтарға, сенімдерге және 

тәжірибелерге ие, қайшылыққа түсу ықтималдығы жоғары, сонымен қатар 

шығармашылық мәселелерді шешу және жаңашылдық үшін әлеуеті жоғары. 

Гетерогенді топтың пікірлері мен көзқарастары кең болғандықтан, оның 

шешімдері ұйымда қолдау табу ықтималдығы жоғары. Тең мүмкіндіктер 

саясатын сәтті жүзеге асыру ұйымдардың әртүрлі ортадағы және ортадағы 

адамдарды жалдауына әкелуі мүмкін. Нәтижесінде топтар біркелкі болады. 

Топтық жұмыс 

Команда ерекше топ. Командалар мен командалар көбінесе бірдей 

міндеттер мен функцияларды орындайды. Әлбетте, топ пен ұжымның ортақ 

тұстары көп, олар бір-бірінен мүлде бөлек құрылымдар емес. Әдетте, команда 

құру, мысалы, жоба бойынша үлкен жетістік болып саналады. Сонымен қатар, 

топтық жұмыстың немесе жай ғана жеке жұмыстың бейресми болуы орынды 

болатын бірқатар жағдайлар бар. 

Тез шешім қабылдау қажет болғанда топтық жұмыс жарамайды. Топта 

шешім қабылдау әдетте жеке шешім қабылдауға қарағанда баяу жүреді, 

өйткені ол талқылау мен консенсусты қажет етеді. 

Ұжым қабылдаған шешімдер инновациялық емес, дәстүрлі болуы 

мүмкін, өйткені олар ұжымдық түрде қабылданады, ал жаңа стандартты емес 

тәсілдерден жалпы ұжым бас тартуы мүмкін. Әрине, бұл барлық жағдайда 

дұрыс емес - өзіндік ерекшелігі мен өзіндік ерекшелігін бағалайтын 

шығармашылық адамдар командасы жаңашылдықтан бас тартпайды және 

мәселені шешудің жаңа тәсілдерін ұсынады. 

Тұтастай алғанда, тапсырманың белгісіздігі неғұрлым көп болса, 

соғұрлым команда жұмысы маңыздырақ болады, әсіресе әртүрлі мүдделі 

тараптарға туындаған мәселені шешудің әртүрлі әдістерін ұсыну қажет болса. 

Бір топ мүшесінің жұмысы басқалардың жұмысына байланысты және 

барлығы ортақ мақсатқа қарай жұмыс істейтін болса, бұл адамдар ұжым, ал 

олардың бірлескен қызметі топтық жұмыс деп айта аламыз. Ортақ мақсатқа 

жету үшін топ мүшелерінің ынтымақтастығы және олардың күш-жігерін 

үйлестіру қажет. 

Маманның кәсіпқойлықпен қатар талап етілетін жеке қасиеттерінің бірі 

– ұжымда әрекет ете білу. Ұжымның тиімді жұмысының негізгі факторы оның 

әрбір мүшесінің «нәтижеге қарай жұмыс істеу» қабілеті болып табылады. 

Ұжым - бұл өзіне жүктелген міндеттерді тез, тиімді және тиімді шешуге 

қабілетті мамандардың автономды өзін-өзі басқаратын командасы. 

Команданың негізгі ерекшеліктері: 

• ортақ мақсат пен топ жетекшісінің болуы; 

• топ мүшелері арасында рөлдер мен функцияларды бөлу; 

• команда мүшелерінің әрқайсысының кәсібилігі; 

• тиімді конструктивті тұлға аралық әрекеттестік; 

• позитивті ойлау – жалпы жетістікке бағдарлану; 

• ортақ нәтиже үшін бірлесе жұмыс істей білу; 
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• жоғары сапалы нәтижелер (синергетикалық әсер). 

Тиімді команда - бұл өзін-өзі реттейтін және өзін-өзі дамытатын, 

алдында тұрған міндеттерді сәтті жеңе алатын команда. 

Командалар мақсатты, жобалық, инновациялық және басқа топтар 

болуы мүмкін, олар әртүрлі критерийлер бойынша біріктірілген және әртүрлі 

мақсаттары бар. Топ мүшелерінің мақсаттары мен жеке ерекшеліктеріне 

байланысты ұжымның тиімділік деңгейі туралы айтуға болады. 

Тиімді команданың белгілері: 

• функциялар мен рөлдерде өзара алмастыру және толықтыру; 

• жалпы жұмыс процестеріне жауапкершілік; 

• бірін-бірі жақсы түсіну; 

• әрқайсысының жағдайына, мақсаттары мен міндеттеріне жалпы 

көзқарас; 

• топтың біртұтастығы сезімі – байланыстылық және топтық жұмыс 

• рух; 

• өзара қолдау көрсету мүмкіндігі мен ұмтылысы; 

• бір-бірінен үйрену мүмкіндігі; 

• сыртқы жағдайлардың өзгеруіне жылдам әрекет ету қабілеті; 

• әрбір команда мүшесінің дарындылығын жүзеге асыру мүмкіндігі. 

 

Ұжымның даму кезеңдері 

Топтың тапсырма немесе жоба бойынша жұмысын оқиғалар тізбегі 

(Тақмен бойынша топтың даму кезеңдері) ретінде көрсетуге болады: 

қалыптасу, қайнау, нормалау, қызмет ету және бөлу. 

Бұл кезеңдерді «жұмыс тобы», «псевдокоманда», «әлеуетті команда», 

«нақты команда» және «өнімділігі жоғары команда» деп те атайды. Команда 

құру кезеңін сипаттайтын ынтаның жоғары дәрежесіне қарамастан, ынта 

жұмыс барысында тұрақты болып қалуы екіталай. 

Топ мүшелері бірлесе және үйлесімді жұмысты бастамас бұрын 

көптеген ішкі айырмашылықтар мен қарама-қайшылықтармен 

(қайшылықтармен) күресуге мәжбүр болады. Бұл процесс жиі көптеген 

жағымсыз сәттермен байланысты, бірақ бұл белгілі бір ережелер мен 

ережелерді әзірлеудің сөзсіз кезеңі. 

Мақсатты нақтырақ түсіну және топ мүшелерінің тығыз 

ынтымақтастығы, олар жай ғана «жұмыс тобы» болған кездегіге қарағанда, 

ынтымақтастықтың жоғары қарқынына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Тапсырманы орындағаннан кейін көптеген командалар таратылады (бөлу), 

бұл кезең де белгілі бір процестермен сипатталады. 

Ұжымның даму кезеңдеріндегі менеджердің рөлі 

Қалыптастыру 

Бұл кезеңде менеджердің рөлі өте маңызды. Ол топ мүшелеріне бір-

бірімен танысуға, қолайлы жағдай жасауға көмектесе алады. Бұл кезеңдегі ең 

жақсы әрекет – ұжым алдына қойылған мақсаттарды нақтылау. Менеджер 
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ұжымның әрбір мүшесінің рөлін, оның функцияларын және ол жауапты 

жұмыс бөлігін түсіндіруі керек. 

Жақындасу 

Менеджердің көмегі осы кезеңде туындайтын мәселелерді шешуде, 

барлық көзқарастар бойынша кері байланысты қамтамасыз етуде және алға 

қойылған мақсаттарға жету үшін топ мүшелерін бірлесіп жұмыс істеуге 

ынталандыруда болуы мүмкін. Егер менеджер авторитарлық көшбасшылық 

стилін таңдап, туындаған қақтығысты басуға тырысса, бұл командаға тек зиян 

келтіруі мүмкін. Ұжым формальды басшыдан бас тартып, өз жұмысын 

реттеудің баламалы жолын таба алады. Бұл кезең команда құру тұрғысынан 

маңызды рөл атқарады. 

Нормалау 

Бұл кезеңде менеджердің міндеті топтық жұмыстың ережелері мен 

нормаларын орнатуға бағытталған, топтың тиімділігін арттыруға ықпал ететін 

іс-әрекеттер болып табылады. Барлық топ мүшелері үшін қолайлы мінез-

құлық ережелері мен нормаларын әзірлеуге жұмсалған уақыт болашақта өз 

жемісін береді. Осы кезеңде топ құру дағдылары команданың біртұтастығын 

қалыптастыруға және команданың әрбір мүшесінде команданың миссиясы 

мен құндылықтарына деген міндеттемені қалыптастыруға көмектесуі керек. 

Жұмыс істеу 

Бұл кезең алға қойылған мақсаттарға жету үшін бүкіл ұжымның біріккен 

тиімді жұмысымен сипатталады. Менеджер жеке және топтық күш-жігерді, 

қанағаттануды және табысты талдау арқылы топтың жұмысын бағалауы 

керек. 

Қоштасу 

Менеджер жұмысы аяқталған кезде топ мүшелері сезінетін белгісіздікті 

түсінуі керек. Топ мүшелеріне олардың топтық жұмысы, жетістіктері және 

жаңа қиындықтарды жеңу қабілеті туралы кері байланыс қажет. Бұл кезеңде 

бүкіл жобада топта не болғанын еске түсіру пайдалы. 

Ретроспективаны жүргізу кезінде топпен келесі мәселелерді 

талқылау пайдалы: 

• Жоба барысында не болды? 

• Біз қандай сабақ аламыз? 

• Болашақ үшін қандай қорытынды жасай аламыз? 

Команда тиімділігі 

Жақсы ұйымдастырылған команда өте тиімді және «іс жүзінде 

жеңілмейтін» екені белгілі. Бұл «командалық әсер» «адам факторын» барынша 

пайдалануға негізделген: 

• еңбекті шектеусіз интенсификациялау: бригада мүшелері үшін 

нормаланған жұмыс күні жоқ – белгіленген мақсатқа жету қарқынына 

байланысты ұжым өзінің жұмыс күнін өзі қалыпқа келтіреді; 

• ұжым ішіндегі жұмысты ұйымдастырудың жоғары деңгейіне қол 

жеткізу арқылы жұмыс уақытының жоғалуын азайту: өзара алмасу, жеке 
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бастаманың жоғарылауы, тиімді қарым-қатынас, рөлдерді ұтымды бөлу, 

қисық сызықтан озып жұмыс істеу; 

• топтық шешім қабылдау әдістерін қолдану 

барлық команда мүшелерінің ынтасын және берілгендігін одан әрі 

арттырады. 

Ұжым жұмысының тиімділігін талдау, талдау критерийлері 

Әрбір командаға өз қызметінің табыстылығының нақты критерийлері 

қажет. Олар болмаған жағдайда ұжымның тиімділігін бағалау мүмкін емес. 

Ұжымды бағалау жеке қызметкердің жұмысын бағалаудан қиынырақ. 

Командаларға ілесу қиынырақ, ал жоғары өнімділік жеке адамдар жасайтын 

әрекеттер мен топ қол жеткізген нәтижелер арасындағы байланысты бұзуы 

мүмкін. Соған қарамастан, жеке қызметкерлерге қандай тәртіппен жасалса, 

ұжымның қызметіне де қатаң бақылау жүргізуге болады. 

Топтардың тиімділігін бағалау үшін қандай критерийлер бар? Өнімділік 

критерийлері деп біз топтың күш-жігерінің сәтті немесе сәтсіздігін бағалау 

үшін қолданылатын факторларды түсінеміз. Біз 4 критерий туралы айтатын 

боламыз: өнімділік, біріктіру, оқу және интеграция. 

Өнімділік 

Өнімділік ұжым табысының ең маңызды критерийі болып саналады. 

Команда мақсатына жетті ме? Ұжымның өнімділігі команданың нақты 

мақсаты болуын және жаңа ақпаратқа, өзгеретін мақсаттарға және ұйымдық 

басымдықтардың өзгеруіне бейімделуді талап етеді. Өнімділіктің көптеген 

өлшемдері бар. Команданың өнімдері қандай? Өнімдер команданың бастапқы 

мақсаттарына қаншалықты сәйкес келеді? Нәтижелер қаншалықты тез және 

уақытында алынды? Егер команданың мақсаттары орындалса, қандай 

шығындар болды? Ойын шамға тұрарлық болды ма? 

Өнімділік критерийі ұжымның өнімі оларды пайдалануы тиіс 

адамдардың қажеттіліктеріне қаншалықты сәйкес келетінін көрсетеді. 

Ынтымақтастық 

Команда үшін бірігу – бұл мүшелерді біріктіретін және біріктіретін 

процестер. Ұжымның бірлескен іс-әрекеті сәтті болды ма, немесе келесі 

міндеттерді шешуде топ мүшелерінің бірігіп жұмыс істеу қабілеті бір деңгейде 

дамып жатыр ма немесе сақталды ма. Тиімді командаларда олардың 

мүшелерінің болашақ жобаларда бірлесіп жұмыс істеу қабілеті сақталады 

және жақсарады. 

Неліктен команданың бірігуі жағымды пайда емес, шынымен маңызды 

екенін сұраған жөн. 

Егер командалық күш шынымен және шын мәнінде бір реттік болса, 

команданың бірігуін барынша арттыру қажет болмауы мүмкін. Дегенмен, 

көпшілігіміз ұзақ уақытқа созылатын командалар құрғымыз келеді. 

Егер топ мүшелері бірлесіп жұмыс істеуді ұнатпаса, өнімділік 

төмендейді. 

Білім 
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Жалпы команданың жұмыс істеуінен басқа, жаттығудың да маңызы зор. 

Яғни, ұжым өз мүшелерінің өсіп-өркендеуіне мүмкіндік беруі керек. 

Адамдарда өсу, даму және өзін-өзі жүзеге асыру қажеттіліктері бар. Кейбір 

ұжымдар жеке топ мүшелерінің дамуына және жеке қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға кедергі жасайтындай әрекет етеді. Басқаша айтқанда, 

адамдардың қажеттіліктері топтық жұмыс арқылы жойылмай, 

қанағаттандырылуы керек. 

Интеграция 

Командаға ұйымның мақсаттарын түсіну маңызды, оларды жүзеге асыру 

үшін жұмыс істеу керек. Командалар ұйымының басқа бөліктерімен сәйкес 

келуі керек. Іс жүзінде бұл командалар ақпаратты, нәтижелерді, күй туралы 

есептерді, сәтсіздіктерді, тәжірибелер мен идеяларды уақтылы және тиімді 

түрде таратуы керек дегенді білдіреді. Интеграцияға қол жеткізу ұйым 

бойынша нақты жоспарлау мен үйлестіруді талап етеді. 

Топ жұмысының осы 4 критерийін қарастыра отырып, бұл стандартты 

тізім емес екенін атап өткен жөн. Әрбір басшы өз командасын бағалауда 

қандай критерийлер маңызды екенін ойластырып, басымдықтарды белгілеуі 

керек шығар. 

Есіңізде болсын, бағалау процесін бастау үшін топ өз тапсырмасын 

орындауды күтудің қажеті жоқ. Шындығында, команда өз мақсатына жету 

үшін жұмыс істейтіндіктен, команданың жұмысын үнемі бағалаған дұрыс. 

 

Топтың тиімділігін диагностикалауға арналған сұрақтар 

Өнімділік 

• Команданың нақты мақсаты бар ма? 

• Нәтижелерді өлшеу үшін қандай объективті тиімділік критерийлері 

пайдаланылады? 

• Біздің команданың негізгі клиенттері кімдер? 

• Топтың өнімдері (мысалы, шешімдер, өнімдер, қызметтер) оларды 

пайдаланатындардың талаптарын қанағаттандыра ма? 

• Қандай жағдайларда команданың мақсатын өзгерту керек? 

• Бастапқы мақсатты өзгерту керектігін бағалау үшін топ қандай ақпарат 

көздерін қарастыруы керек? 

 

Ынтымақтастық 

• Топ мүшелері бірге жұмыс істеуді ұната ма? 

• Қандай жағдайлар командалық рухтың артуына әкелуі мүмкін? 

• Қандай жағдайлар топ мүшелерінің болашақта бірге жұмыс істеуіне 

кедергі жасайды? 

• Топ мүшелері өзгерістерге, мысалы, жаңа топ мүшелеріне бейімделуді 

қалай ұсынады? 

 

Білім 

• Топ мүшелері бір-бірінен қалай үйрене алады? 
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• Топтық жұмыстың нәтижесінде жеке топ мүшелері өсіп, дамып жатыр 

ма? 

• Топ мүшелерінің дағдыларын жақсартуға немесе нығайтуға мүмкіндігі 

бар ма? 

• Қандай факторлар мен жағдайлар жеке өсуге кедергі келтіруі мүмкін? 

• Топтың басқа мүшелері жеке өсу қажеттіліктерін түсініп, бөлісе ме? 

 

Интеграция 

• Сіздің командаңыз жалпы ұйымға қалай пайда әкеледі? 

• Ұжымның мақсаттары ұйымның мақсаттарымен сәйкес келе ме? 

• Сіздің командаңыз ұйымдағы тағы қандай топтарға әсер етеді? 

• Топ өз қызметін ұйымның басқа мүшелерінің қызметімен біріктіру 

үшін қандай қадамдар жасауы керек? 

Команданың мақсаты болмайынша, ол табысты бола алмайды. 

 

Бірақ нақты мақсаттың болуы команданың табысты жұмысына кепілдік 

бермейді. Табысты әрекет – көп өлшемді ұғым. Табысқа сенімді болу үшін 

менеджер өз командасының соңғы пайдаланушылар мен тұтынушыларды 

қанағаттандырғанын қалайды, бірақ ол сонымен қатар топ жұмысының 

команда мүшелерінің қажеттіліктеріне сәйкес келетініне көз жеткізуі керек. 

Команданың негізгі ресурсы – сыртқы факторлардың күрделілігіне 

қарамастан нәтижеге қол жеткізе отырып, кез келген жағдайда тиімді жұмыс 

істеу қабілеті. 

Көшбасшылық әсер ету процесі ретінде 

Көшбасшылықты тұлғалық қасиет немесе биліктегі бір адамның мінез-

құлық стилі деп ойлаудың орнына, көшбасшылықты процесс ретінде 

қарастыруға болады. Бұл идеяны зерттеу үшін «көшбасшылық» және 

«көшбасшы» терминдеріне толығырақ анықтама беру керек: 

• Көшбасшылықты әсер ету процесінің ерекше түрі ретінде қарастыруға 

болады. Көшбасшылық топтың немесе ұйымның алдында тұрған негізгі 

мәселелерге қатысты басқа адамдарға азды-көпті қолайлы тәсілдермен әсер 

етуді білдіреді. 

• Көшбасшылар – маңызды мәселелер мен мәселелерге ықпал етуі 

күтілетін немесе әсер етуші ретінде қабылданатын адамдар. 

Осы анықтамаларды егжей-тегжейлі қарастырып, олардың нені 

білдіретінін қарастырайық. Бірінші анықтамада көшбасшылық басқа 

адамдарға олар үшін қолайлы тәсілдермен әсер ету екенін атап көрсетеді. Бұл 

адамдарды өзіңіз қалаған нәрсені жасауға мәжбүрлеп қана қоймай, адамдарды 

сіздің артыңыздан ерту үшін күшіңізді көбірек пайдалануыңыз керек дегенді 

білдіреді. 

Екінші анықтамада адамды көшбасшы ретінде қабылдау оның не 

істейтініне ғана емес, сонымен бірге олардың «ізбасарларының» күтулеріне де 

байланысты екенін атап көрсетеді. 
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Көшбасшы топ мүшелерінің өзара әрекеттесу процесінде біраз уақыттан 

кейін пайда болады және көшбасшының соңынан еруге дайын ізбасарларының 

болуы көшбасшының өз рөлін сәтті орындағанының дәлелі. 

Сондай-ақ жоғарыда көшбасшылық топтың немесе ұйымның алдында 

тұрған маңызды немесе негізгі мәселелерді шешуге қатысты екендігі баса 

айтылды. Кез келген топ немесе ұйым әдетте негізгі мәселелердің үш санатына 

тап болады: 

• Стратегиялық міндеттер: қалаған нәтижелер. Өзгермелі сыртқы ортада 

қай бағытта жүруіміз керек? 

• Тактикалық мақсаттар: топтың немесе ұйымның қалаған нәтижелерге 

қол жеткізуі үшін құралдар. Ұйым алдында тұрған мәселелерді шешудің ең 

жақсы жолы қандай? 

• Адамдар және қолдау мәселелері. Көшбасшының негізгі міндеті - басқа 

адамдармен берік қарым-қатынас жасау және оны сақтау. Қандай жолдармен 

көшбасшы топтық немесе ұйымдық мақсаттарға жету үшін жеке моральді, 

ұйымшылдықты және міндеттемені сақтай алады? 

Топта бірнеше көшбасшы болуы мүмкін. Іс жүзінде барлық топ 

мүшелері көшбасшылыққа үлес қоса алады. Топтағы қанша адам 

көшбасшылыққа тұрақты түрде үлес қосатынына байланысты көшбасшылық 

туралы бөлінген процесс ретінде айтуға болады. Сонымен қатар, әртүрлі 

адамдар әртүрлі салаларда көшбасшылық таныта алады. Шындығында, 

көшбасшылықтың үш өлшемі (негізгі мәселелердің салалары) көбінесе 

әртүрлі тұлғалық қасиеттер мен қабілеттерді талап етеді. Стратегияны әзірлеу 

жағдайларға кеңірек қарау мүмкіндігін қамтиды, ал тактикалық деңгейде 

тапсырмаларды тағайындау егжей-тегжейге көбірек назар аударуды талап 

етеді. Көшбасшылықтың жиі топтарға бөлінуінің бір себебі: бір адамнан 

барлық қажетті қасиеттер мен қабілеттерді табу қиын болуы мүмкін. 
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Рөл 

 

Ұжымға қосқан үлесі 

 

Рұқсат етілген 

кемшіліктер 

Ойшыл 

Шығармашылық, 

стандартты емес 

тәсілдерді қолданады. 

Жаңашыл. Түпнұсқа 

идеялардың көзі. 

Қарым-қатынас 

дағдылары дамымаған. 

Ол оңай ренжітуі мүмкін. 

Ұзақ уақыт бойы 

қызықты идеялар туралы 

айта алады. 

Орындаушы 

Шешімдерді 

басқарылатын 

міндеттерге 

айналдырады, 

Кейбіреулердің ойлау 

икемділігі жоқ. 
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әдістемелік жұмысты топ 

жұмысына береді. 

Абстрактілі идеяларды 

ұнатпайды. Жоспардың 

жиі өзгеруіне наразы. 

Соңына апаратын 

Саналы, еңбекқор. 

Тапсырмадағы ең 

бастысы оның 

орындалуын көреді. Ол 

бәрін уақытында 

жасайды. 

Интроверт, жиі мазасыз, 

басқалардың 

абайсыздығын 

ұнатпайды. 

Бағалаушы 

Сыни, бейтарап талдау 

жүргізеді. 

Стратегиялық, көреген 

көзге ие. Нақты 

қорытынды жасайды. 

Көреді 

барлық опциялар. 

Шабыттың, энергияның, 

қиялдың болмауы. 

Көңілсіз әрекет ету 

арқылы команданың 

моральдық деңгейін 

төмендете алады 

Ресурстарды 

зерттеуші 

Ол дипломат, көптеген 

байланыстары мен 

таныстары бар. 

Импровизация жасай 

алады. Мүмкіндіктерді 

зерттейді. Энтузиаст, 

көпшіл адам. 

Ынта өткен кезде 

қызығушылық жоғалады. 

Бір тапсырмадан 

екіншісіне секіреді. 

Оның 

әрекеттер басқаларға 

қарағанда көбірек 

бақылауды қажет етеді. 

Іске асырушы 

Тапсырманы орындауға 

назар аударды. Ұжымды 

ынталандырады. Еңбекке 

ықпал етеді. 

Энергетикалық, 

динамикалық, 

перспективалы. 

Оңай арандатады, 

құлайды 

көңілі қалды. 

Импульсивті және 

шыдамсыз. Төзімсіз 

белгісіздік пен 

инерцияға. 

Ұйымшы 

 

 

Ұжымдағы 

үйлесімділікке ықпал 

етеді, шиеленісті 

азайтады. Тыңдайды, 

толықтырады 

ұсынылған идеяларға. 

Сезімтал, қалыпты 

өзіне сенімді. 

 

Қиын сәтте шешімсіз. 

болдырмауға болады 

қарсыласу. Күтуге және 

көруге болады 

шешім қабылдау қажет 

болғанда позиция. 

Үйлестіруші 

Мақсаттарды 

нақтылайды. Жақсы 

лидер. Шешім 

қабылдауды жеңілдетеді. 

Манипуляция әдістерін 

қолдануы мүмкін. 

Басқалар жұмыс 
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Коммуникативті. 

Көшбасшы. 

істегенде жақсы көреді. 

Сипаттауы мүмкін 

топтық жұмыстың 

еңбегі. 

Маман 

 

 

Сирек кездесетін білім 

мен дағдыларды береді. 

Өз ісіне берілген, 

мақсатты. 

 

Ұжым жұмысына 

жоғары 

мамандандырылған үлес 

қосу. Көбінесе қарым-

қатынас дағдылары 

нашар. Көбінесе үлкен 

суретті көре алмайды. 

 

 

Барлық топ мүшелерінің командада ойнағысы келетін рөлдерге қатысты 

өздерінің күшті жақтары мен артықшылықтары бар. 

Белбиннің зерттеулеріне сәйкес, рөлдердің толық жиынтығы бар 

командалар жұмыста тұрақты табысқа жетеді. Команданың әртүрлі рөлдерден 

толық пайда алуы үшін барлық топ мүшелері өздерінің күшті және әлсіз 

жақтарын талқылауға дайын болуы маңызды. 

Адамның атқаратын рөлі оған мәңгілікке берілмейді және жағдайға 

байланысты өзгеруі мүмкін. Топтағы кейбір рөлдер жоқ болатын және 

қайталанатын рөлдерді енгізу мүмкін болатын жағдай туындауы мүмкін. 

Көптеген адамдар бірнеше салада маманданған және командада екінші рөлді 

атқара алады. Топ басшысы үшін өз ұжымындағы барлық рөлдерді ой елегінен 

өткізіп, топ мүшелерінің күшті жақтарын дамытып, әлсіз жақтарын теңестіру 

маңызды. 

Көптеген менеджерлер өз ұжымындағы нашар таңдалған рөлдерді 

негіздей отырып, командаға адамдарды өздері таңдамағанын, бірақ дайын 

адамдар тобын қабылдағанын, енді олармен жұмыс істеу керек екенін айтады. 

Бүгінгі күні көптеген ұйымдарда топтар мен әртүрлі бөлімшелерден 

кадрлардың тұрақты қозғалысы байқалады; командалық рөлдер 

тұжырымдамасын жақсы түсінетін менеджерлер команда мүшелерінің 

функционалдық рөлдерінің күшті жақтарына қосымша команда рөлдерінің 

күшті жақтарына баса назар аударады. 

Әрбір рөл командаға қосымша күш береді. Сонымен бірге әрбір рөлдің 

кемшілігі де бар, ол үшін Белбин «рұқсат етілген кемшіліктер» ұғымын 

енгізді. Менеджерлер өз қызметкерлерінің әлсіз жақтарын қандай да бір 

жолмен түзетуге тырысуы мүмкін, бірақ қолайлы деп аталатын әлсіз жақтарды 

түзетуге тырысу арқылы олар қызметкердің күшті жақтарын әлсірету қаупі 

бар. 

Дегенмен, бұл әлсіздіктерді мүлдем елемеу керек дегенді білдірмейді. 

Менеджер ақылға қонымды ымыраға келуге және өзінің әлсіз жақтары мен 

әріптестерінің әлсіз жақтарын басқаруға және жұмыс істеуге дайын болуы 

керек. Көптеген адамдар өздерінің әлсіз жақтарын жасыруға тырысады, бірақ 
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олар оларды мойындай алатынын көргенде және сонымен бірге оларға қарсы 

пікірде болмайтынын көргенде, олар жеңілдік сезімін сезінеді және олардың 

жұмысына белсендірек қатысуға дайын команда. 

Топ мүшелері атқаратын рөлдер туралы қорытындылар: 

• Әр топ мүшесі бір-төрт табиғи рөлді орындайды. 

• Көптеген адамдар командада қосалқы рөлдерді де атқара алады, 

• яғни жеке ерекшеліктеріне толық сәйкес келмейтін, бірақ олармен көп 

қиындықсыз жеңе алатын рөлдер. 

• Сізге табиғи емес, екінші дәрежелі рөлдерді атқаруға тырыссаңыз, 

өзіңізді жайсыз сезінесіз және жұмысыңыз тиімсіз болуы ықтимал. 

• Қатысушылардың санына қарамастан кез келген команда, егер оның 

мүшелері арасында рөлдерді бөлуде тепе-теңдік болса және әр топ мүшесі 

жобаның сәйкес кезеңінде өз рөлін орындаса, тиімдірек жұмыс істейді. 

• Топ мүшелерінің кемшіліктерін қабылдау, басқару және түзетуге 

тырыспау керек. 

• Зерттеулер көрсеткендей, адамдардың 10%-ға дейіні командада жұмыс 

істей алмайды. Мұндай адамдарды командалық жұмысқа қатысуға 

мәжбүрлеудің қажеті жоқ. Олар басқа тапсырмалармен жұмыс істей алады. 

Жалпы, Белбин ұсынған модель топта жұмыс істеу қатысушыдан кәсіби 

білімді ғана емес, сонымен қатар Белбин командалық рөлдер ретінде 

анықтайтын жеке қасиеттерді де талап ететінін көрсетеді. 


