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Кіріспе Елбасымыз Н.Э.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында: «Барлық деңгейдегі техникалык жэне кәсіптік білім беруді дамытуга бағытталған тиісті шараларды қолдануымыз шарт»,- деген болатын. Бұл айтылгандар-дың білім беру жэне атқарушы билік жүйелеріне үлкен міндеттер жүктейтіндігі белгілі. Қазіргі заманда батыл іскерлік қадамдарға барып, шешім қабылдай алатын тұлғаларға деген қажеттілік күннен-күнге артып келеді. Бүл орайда жастардың түлға ретінде қалыптасуына, олардың ой-өрісінің кеңеюіне, болашақ мамандықтары бойынша қызмет ету барысында түрлі табыстарға жетуіне көмекші болатын, өз ой-пікірлерін, көзкарастарын дәлелдеп, қорғай алу дағдылары мен біліктіліктерін қалыптастыратын басқару психологиясын элективті пэн ретінде енгізу үсынылады. Оқу құралында баскару психологиясының теориялық негіздері мен практикалық баскару іс-әрекетінің үздіксіз байланысы қарастырылған. Бұл брталық идея оқу кұралының қүрылымын айқындайды. Басқару пси-хологиясы элеуметтік құбылыс ретінде, басқару гылымы пэн ретінде, оның негізгі басқару мэдениеті, дамуы жэне даму үрдісі карастырылады. Орыстың белгілі тарихшы ғалымы С.М.Соловьев атап айтқандай: «Әр ғылымның өзіне тэн міндетті көбейту кестесі бар, яғни оның негізгі түсініктері мен теориялық идеяларын терең меңгермей, ғылым ретінде түсіну мүмкін емес». Осы «көбейту кестесі» басқару психологиясы оқу кұралының «Басқару іс-әрекетінің әлеуметтік-теориялық негіздері» атты бірінші тарауында баяндалады. Психологияда баскару тиімділігі басшының кімді жэне қалай баскаруымен анықталады. Басшы тұлғасы, оның кәсіби-маңызды сапасы, басқару іс-эрекетінің алгоритмінің мазмүны оқу құралының «Басқару іс-әрекетіндегі субъект психологиясы» атты екінші тарауында ашылады. «Басқару іс-эрекетшщ қолданбалы негіздері» атты үшінші тарауда басқару психологиясының қолданбалы негіздері басшы тұлғасын, оның кәсіби-маңызды сапаларын анықтауға арналған әдістемелері, сауалнама-лар, т.б. арқылы беріледі. Оқу қүралын тек студенттер ғана емес, сонымен қатар практик-психологтар, басқару саласының қызметкерлері, жоғары оқу орнының үстаздар қауымы, аспиранттар, магистранттар жэне т.б. әлеуметтік басқару психологиясы саласына қызығушылық танытып жүрген ғылыми 
қызметкерлер пайдалана алады. Оқу қүралы бәрінен бұрын эр деңгейдегі басшыларға, басқару психо-логиясының негіздерінен білімдерін байытуға қызығушылық танытушы-ларға, сондай-ақ студенттерге, магистранттарға, басқару психологиясының мэселесімен айналысатын ғалым-практиктерге жэне көпшілік қауымға ар-налады. 



6 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 1.1. Басқару ғылымынын даму тарихы Ағылшынның «management» терминінің (латынның manus - қол) орыс тілінде баламасы жоқ, ол «басқару» жэне «еңбекті ғылыми негізде 
ұйымдастыру» ұғымдарының синонимі ретінде жиі қолданады. Әлеу меттік құбылыс ретінде жэне адам тәжірибесінің саласында басқару ғылыми зерттеу пэні болғаннан элдеқайда ерте пайда болды. Адамдарға бірлесе жұмыс істеуге кажеттілік пен қабілеттілік тэн болғандықтан, бұл олардың іс-эрекетінің үйлесуін, келісуін, кооперациялануын, ягни бірлескен әрекеттерін басқаруды талап етеді. Біздің дэуірімізге дейінгі мыңдаған жылдар бұрын Көне Мысырда басқару үдерістерін (процесс) жоспарлау, үйымдастыру, бакылау, орта-лықтандыру кажеттілігі танылған. Оларсыз Мысыр пирамидалары, көне Ацтек қалалары сиякты ғаламат сэулет ғимараттарын тұрғызу, мысалы, римдік-католиктік шіркеу секілді күрделі әрі кең таралған діни ұйымның табысты қызмет етуі мүмкін болмас еді. Бірте-бірте басқаруды ұйымдастырудың формалары мен тәсілдері ту-ралы теориялық түсініктердің туындауы үшін алғышарттар қалыптаса ба-стады. Басқару теориясы дербес ғылыми пэн ретінде тек XX ғасырдың ба-сында ғана, психологияның даму тағдырын қайталай отырып рәсімделді. Басқару ақыл-ойы эволюциясының жалпы картинасын жэне оның негізгі кезеңдерін «басқару континуумы» ұғымы (К.С.Джордж бойынша) бейнелейді; онда басқару туралы түсініктерге революциялық өзгерістер енгізілген оқиғалар атап көрсетіледі. Мұндай оқиғаларға есептелетіндер: 1) сауда операцияларымен айналысқан айрықша түрдегі «бизнесмендердің» түзілуі; 2) Хаммурапи патша (б.д.д. XXVIII ғасырда) шығарған халықтың әлеуметтік топтары арасындағы қатынастарды реттейтін заңдар жинағы; 3) кұрылыс пен ендіріс салаларына мемлекеттік баскару мен бақылаудың әдістерін II Навуходоносордың біріктіруі (б.д.д. VII ғ.); 4) жаңа туындаған капитализм арнасындағы еуропалық цивилизацияның индустриялық прогресі (XVII-XVIII ғ.ғ.), нәтижесінде кэсіби менеджмент туындайды; 5) XIX жэне XX ғасырлардың ұштасуы кезінде болған «бюрократиялық революция». Осы кезде басқару теориясы дербес пэн ретінде пайда бол-ды. Оның дамуы - ең алдымен оның атап көрсетілген революциялық түрленулерінің маңыздылығына қарамастан, эволюциялық үдеріс. Ол үздіксіз жэне қоғамдағы барлық өндірістік, әлеуметтік-саяси, экономикалық жэне көптеген басқа да өзгерістерге ықпал етеді. Мұндай ықпал етудің бірі - басқару тәжірибесін реттейтін камералистиканың, өзіндік сипат-



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 7 таушы экімшілік пэннің пайда болуы. Ол экімшілік басқарудың сот ісін жүргізуден бөлінуіне, эрі қарай әкімшілік басқару ғылымы мен экімшілік кұкык ғылымына бөлінуіне ықпал етті. Баскару туралы ғылымның даму үдерісі басқару теориясының дамуын тежейтін ішкі карама-кайшылықтармен бірге жүреді. Бұл дамуға ықпал ететін факторлар өндірістің қарқынды дамуы, оны жетілдіру мен карқынды жүргізу жолдарын табысты ұлгайту негізі ретінде іздестірумен байланы-сты болады. Бүл себептердің барлығын білу - басқару ғылымының даму тарихы туралы дүрыс түсінік үшін қажет. Тек соңғы жылдарда ғана оның теориясының дамуындағы ең нәтижелі кезең болды, дегенмен мүндай мәселенің маңыздылығын ескере отырып, оны көптеген жылдар бұрын күтуге болатын еді. Коммерциялык іс-эрекет жүздеген жылдар бойы қүрметке ие болған жоқ, үят шаруа болып есептелінді. Аристотель сату-сатып алуды «ақшаны жасан-ды табу» деп атады. Мүндай іс-әрекетке теріс қатынас (көзқарас) өте берік болып, біздің уақытымызға дейін жетті. Бұл - басқару акыл-ой прогресінің тежелу себептерінің бірі. Екінші себебі экономикалық және элеуметтік ғылымдармен айналысқан ғылымдар өздерінің зерттеулерінде әкімшілік баскару мәселелерін қарастыруды ескермеуінен, өндірістің экономикалык мэселелерімен жэне саяси жақтарымен шектеліп қалғанынан көрінеді. Сондай-ақ басқа ғылымдардың, мысалы, психологияның мэліметтерін баскаруды жақсарту үшін колданудағы киындықтар да кездеседі. Басқару үзақ уакыт бойы ешқандай да ғылым емес, тек қана өнер деп есептелінді. Басқарушылардың өздерінің зейіні «технология», «баға», «кіріс» сияқты 
ұғымдарға аударылып келді. Басқару теориясы саласындагы мамандардың пайда болуы және олардың өндірісті ұйымдастырудагы дербес эрі маңызды рөлін тану осы үйым иелерінің, кэсіпкерлердің билігін шектеуді білдіретін еді, эрине, бұл соңғыларына жакпады. Баскару теориясын рэсімдеуде Ф.Тейлордың «Ғылыми баскару прин-циптері» (1911) еңбегінің маңызы зор еді. Ф.Тейлор ғылыми басқарудың негізін қалаушы болып есептелінеді. Басқарудың ғылым ретінде пайда болуына үлкен бизнестің қалыптасуы эсер етті, яғни қазіргі техниканың артыкшылықтарын пайдалануға тырысу жэне жұмысты орындаудың элдеқайда тиімді тәсілдерін ашуға тырысқан ізденімпаз адамдардың ша-ғын тобының жетістігі болды. Басқару гылымының негізгі мектептері Басқару теориясының дамуы негізгі төрт түрғыдан атап керсетіледі: 1) басқарудағы негізгі мектептер түрғысынан; 2) процестік; 3) жүйелік жэне 4) жағдайлык. 



8 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Бұлардың біріншісі - бүл гылыми экімшілік баскару («классикалык мектеп»), адамдык қатынастар мен мінез-құлық ғылымдары, басқарудың сандық эдістер мектептері. Баска үшеуі де тарихи тұргыдан қызғылықты, бірақ олар қазіргі басқару ғылымының сипаттамасы үшін элдеқайда маңызды. Ғылыми басқару мектебі (1885-1920). Оның пайда болуының арка-сында баскару ғылымы дербестік жэне коғамдык танымга ие болды. Оның өкілдері Ф.Тэйлор, Ф.Гилбрет, Л.Гилбрет, Г.Эмерсон жэне басқалар алды-мен еңбектің өз мазмұнын жэне оның негізгі элементтерін зерттейді, тек сонан кейін ғана басқару - бұл айрықша мамандық, ал ол туралы ғылым - дербес пэн деген тұжырымға келеді. Еңбек өнімділігін арттыруға, бұл мектеп өкілдерінің пікірінше, негізгі үш тэсілмен кол жеткізуге болады: 1) еңбектің өз мазмүнын - оның режимін, жағдайларын, операцияла-рын, жұмыс эрекеттерін тиімділендіруді карастыру. Осының бір өзі ғана 
қарапайым қол еңбегі өнімділігінің күрт өсуіне жэне өндіріске деген экімшілік шығындардың азаюына алып келді; 2) ұжымдық жэне жеке еңбекке бақылауды еңбек үдерісін ынталанды-ру жэне реттеу жүйесі негізінде енгізу; 3) кәсіпорынды тұтастай басқарудың оңтайлы жүйесін, осы ұйым жұмысының ең жоғары нәтижелерін қамтамасыз ететін жүйені анықтау. Басқару туралы ғылым өзінің пайда болған сәтінен бастап, еңбекті 
ұйымдастыру жэне оны баскаруда өндіріс тиімділігі мен кірісті ұлғайтудың косымша резерві болып табылатынын айқын эрі сенімді көрсетіп берді. Еңбекті басқарудағы Ф.Тейлордың негізгі принциптері төмендегідей: а) жұмыстың эрбір элементін ғылыми тұрғыдан орындау; ә) ғылыми тұрғыдан жұмысшыларды таңдау жэне оларды оқыту; б) жұмысшылармен бірлесу; в) менеджерлер мен жұмысшылар арасындағы нәтижеге деген жауап-кершілікті бөлу. Осы бұлжымайтын айғақтар мен дәлелдер баскару туралы ғылымға 
қатысты қоғамдык пікірдің өзгеруіне алып келді. Басқарудагы экімшілік («классикалық» мектеп) (1920-1950). Басқару теориясының эрі қарай дамуын қарастыруды тереңдету жэне корыту жолы-мен жүріп отырды, бұл жерде ең бастысы оның басқару саласына таралуы болып табылды. Сондыктан бұл мектептің ірі өкілдері өндірісшілер емес, басқарушылар болғаны заңды. Мектептің негізін қалаушы А.Файоль ірі француз компаниясының басшысы болды. Оның жетекші ізбасарларының да (Л.Урвик, Д.Мунк, Э.Реймс, О.Шелдон, т.б.) жоғары экімшілік басқару тәжірибесіне қатынасы болды. «Классикалық» мектеп ұйымдардың барлық типтеріне жарамды жэне олар қызметінің жоғары нәтижелеріне кепілдік беретін басқарудың эмбе-



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 9 бап принциптерін жасады: еңбек бөлінісі, уэкілдік пен жауапкершілік, тэртіп, бір басшылық, жеке мүдделерді қоғамдыққа багындыру, кызмет-керлерді марапаттау, скалярлык тізбек (басшының иерархиялық ұста-нымы), адалдык, кызметкерге арналған жұмыс орнының тұрақтылығы, 
құлшыныс, корпорациялык рух. Дегенмен «классикалык» мектепке, оның баскару ғылымына 
қосқан үлкен үлесіне қарамастан, басқарудың әлеуметтік аспектілеріне 
қызыкпаушылық тэн болды; психологиялық жэне мінез-кұлықтық фак-торларға зейін аз аударылды. Бүл мектепті, әдетте, баскару теориясын-дағы ұтымды тұрғыдан жүзеге асыру ретінде қарастырады. Адами қатынастар мектебі (1930-1950 жж.) және мінез-қүлық тургысынан (1950 ж. - қазіргі күнге дейін). Бүл мектепті көбінесе оның классикалық мектептің кемшіліктеріне, олардың ең бастысы үйымдағы адамдық фактор рөліне зейін аудармауға өзіндік реакция ретінде пайда болған неоклассикалық деп атайды. Э.Мэионың «Уэстерн электрик» зау-ытында жасаған хотторндық эксперименттері ұтымды бағыттың өкілдері 
ұсынған әдістердің (операциялардың айқын бағдарламасы, жоғары еңбекақы, т.б.) еңбек өнімділігінің артуына өне бойы жеткізе бермейтінін көрсетті. Еңбек тиімділігі мен басқарудың күшті факторлары ретінде 
ұйымдастыру жэне экономикалық себептермен қатар психологиялық ком-поненттермен (мотив, тұлғалық қатынастар, қызметкерге деген қатынас, олардың мақсаттары мен ұмтылыстарын есепке алу) бірге жүретіні дәлелденді. Бұл мектептің көрнекті өкілі М.П.Фоллет баскаруды «жұмысты басқа тұлғалардың көмегімен қамтамасыз ету» ретінде анықтайды. Міне, сондықтан да ол осы бір «басқа тұлгалардың» психологиялық ерекшеліктерін ескеруге негізделуге тиіс. Зерттеулерді қайта бағдарлау басқарудағы мінез-кұлықтық мектепті рәсімдеуге алып келеді, оның басты мақсаты үйымдастырудың тиімділігін адами фактор негізінде арттыру болып табылады. Баскару теориясындағы зерттеулер бағытын түбегейлі өзгерту себеп-терінің бірі жедел дамып келе жаткан психология мен әлеуметтанудың ықпалы болды. Бір мезгілде өнеркәсіптік психология да пайда болды. Оның негізін қалаушы Г.Мюнстерберг болып есептелінеді; озінің «Пси-хология жэне өнеркәсіптік тиімділік» деген еңбегінде ол жаңа ғылымның 
қарастырылып отырган мектеп мақсаттарына оте үқсас максаттарын түжырымдады. Адами қатынастар мектебінің дамуына элеуметтік зерттеулер үлкен ықпал етті. Иерархия, билік жэне бюрократия - бұл әлеуметтік, соның ішінде экімшілік те ұйымдардың әмбебап принциптері (М.Вебер). Топтар адам-дардың кез келген элеуметтік ұйымдагы мінез-қүлқын өздерінің 
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құндылыктары мен нормаларын белгілеу жолымен бақылайды (Э.Дюрк-гейм). «Әлеуметтік жүйелер тепе-теңдігі» тұжырымдамасының (В.Паретто) негізгі қағидасы төмендегідей: элеуметтік жүйелер өзгеріп отыратын сыртқы ортамен тепе-теңдікте болу үшін, өзінің тиімділігін қамтамасыз етеді. Мінез-құлыктық тұрғыдан кептеген қағидалары қазіргі кезде де элі көкейкесті жэне басқарудың осы күнгі теориясының кұрамы болып келеді. Басқарудагы сандық әдістер мектебі (1950 ж. - қазіргі күнге дейіи). Бұл мектептің негізгі еңбегі операцияларды зерттеу әдіснамасында, өйткені оның іс-әрекеті күрделі баскару мәселелерін әртүрлі ұйымдастырушылык жағдайлар жасау мен қолдану барысында түсінудің тереңдеуіне ықпал етті жэне күрделі жағдайларда шешім кабылдайтын жетекшілерге көмектесті. Бұл бағытқа компьютерлік техникалық даму куатты күш берді. 

1.2. Басқару теориясынын әдіснамалық негіздері Жоғарыда айтылғандай, қазіргі басқару ғылымын сипаттау үшін үш негізгі және жалпы бағыттар бар. Олар процестік, жүйелік және жағдайлық. Процестік багыт. Бұл тұрғыдан басқарудың кейбір негізгі жэне әмбе-бап қызметтерінің болуы туралы әкімшілік мектептің негізгі идеясының дамуы ретінде қалыптасып, ол қызметтер үдерістік тұрғысынан басқарудың өзара байланысқан жэне біртұтас үдерісін түзуші ретінде қарастырылады. Басқару табысты болуы үшін басқару қызметтерінің өзіндік тиімділігі де, олардың дұрыс ұйымдастырылуы да кажет. Басқару теориясының негізгі мәселесі бұл кызметтердің қайсысын басты жэне әмбебап деп есептеуге болатынында. А.Файоль базалық басқарушылық қызметтердің бесеуін атап көрсетті. «Басқару - болжауды жэне жоспарлауды, ұйымдастыруды, билік беруді, үйлестіру мен бақылауды білдіреді». Әрі карай бұл қызметтер тізімі толықтырылды жэне нақтыланды. Сондай-ақ басқару кызметтерінің терт базалық категорияларының: жоспарлаудың, мотивацияланудың, бақылаудың, үйымдастырудың жэне екі байланыстырушы қызметтің -шешім қабылдау мен коммуникацияның (базалық санаттарды келістіру үшін) болуы туралы көзқарас та кеңінен таралды. Жүйелілік багыт. Басқару теориясына «жүйелердің жалпы теориясы» үлкен ықпал етті, оған сэйкес кез келген үйым - бұл өзара байланыстағы бөліктерден тұратын, біртұтас кызмет етуге өз үлесін косатын белгілі бір тұтастықты құрайды. Жетекші бүкіл ұйымды, оның бір-бірімен жэне сыртқы дүние өзара әсерлесетін барлык беліктерін көруге тиіс. 
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Ұйымның қандай да бір құраушысына кез келген басқарудың әсері көп, эрі күтпеген зардаптарға соктыратынын ескеру қажет. Басқару тәжірибесінің негізгі қиындығы социотехникалық жүйелер болып табылатын қазіргі үйымдардың іштей біртекті еместігінде. Мүндай эрбір жүйе иерархиялық (субординация) жэне «горизонталь» (үйлестіру) келісілген біркатар шагын жүйелерден тұрады. Бұрын болған мектептер басқару үдерісінің өзіне зейін аударса, жүйелілік тұрғыдан басқару нысанының өзі артық болмаса, ешкандай кем емес күрделі болатынын көрсетті. Тек басқарма ғана емес, оның нысанында да өзіндік қисын, заңдар болады және олар өз табиғаты бойынша жүйелі. Сондықтан тиімді басқару оларды ескеріп, қолдана білуге тиіс. Жүйелілік түрғыдан - бүл басқарудың теориялық жэне тәжірибелік мәселелеріне қатысты ойлаудың белгілі бір тәсілі. Ол басқару теориясының баска ғылымдармен жэне зерттеу багыттарымен байланысын күшейтті. Жагдайлық багыт. Бұл бағыт 60 жылдардың соңында пайда болып, 
ұйымдастыру мәселелерініңжалпы әдіснамасын, шешу тэсілдерін білдіреді. Ол жүйелілік түрғыдан басты тезисті жетілдіреді: үйым - сыртқы ортамен үнемі өзара әрекетте болатын ашық жүйе. Сондықтан үйымның ішінде бо-лып жатқанның себептерін оның сыртынан, ол нақты болатын жағдайдан іздеу керек. Бүл - осы түрғыдан шешуші үғым. 20 жылдардың өзінде-ақ «жағдай заңы» түжырымдалған болатын: «Жағдайлардың эртүрлі типтері білімнің эртүрлі типтерін талап етеді». Демек, білімдер кешені жэне олар-ды нақты жағдайларға байланысты эртүрлі өмірлік жағдаяттарда тиімді жүргізуге арналған шеберлік қажет. Бұл ережелер осы тұрғыда ғана тиімді болды. Баскару үдерісі жағдайлық түрғыға сәйкес төрт кезеңнен тұрады: 1) жетекшінің басқару біліктілігін қалыптастыру; 2) жагдайға қатысты қандай да бір әдістерді қолданудан болатын сал-дарларды көре білу жэне талдау; 3) жағдайды баламалық баяндау, оның басты факторларын (жағдайлық айнымалыларды) анықтау жэне оларға эсерді бағалау; 4) басқару тәсілдерін оң тиімділікке жету үшін нақты жағдайлармен үйлестіру. Бүл үдерісте үшінші кезең негізгі болып табылады және жағдайлық түрғыдан, жалпы алғанда, баскарудың жақсы тәсілі жоқ екенін, олардың кез келгенінің тиімділігі басқару жағдайымен анықталатынын көрсетті. Ол көптеген басқа да бағыттардың абсолютизмімен және солардың эмбебаптығына кінәмшілдігімен айқындастықта болады. Бүл - басқару теориясы мен тэжірибесінің бүгінгі күні. Басқару ғылымының біздің еліміздегі дамуы белгілі бір экономика-лық, саяси жэне идеологиялық себептердің арқасында әлемдік тэжірибе-



12 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ ден окшауланған жэне өзіндік ерекшеленген жолмен жүріп отырды. Оған эртүрлі «деформациялар», тіпті басқарудың ақыл-ой қисынына және ойшылдардың тікелей күш көрсету фактілері де тэн болды. Баскару ғылымы дамуының алғашқы кезеңдері өте қолайлы болды. В.И.Ленин гылыми баскару мектебінің жетістіктерін пайдалануға, оларды оқуға шақырды, бірақ тейлоризмді «еңбекті ұйымдастыру саласындағы бай жетістіктердің біразының буржуазиялық пайдаланудағы нэзік айуандықпен» байланысы деп атаған еді. Ол кезде бізде шығарылатын енім көлемі АҚШ-пен салыстырғанда 14 есе, жан басына шаққандағы өндіріс 38 есе кем болатын. Ф.Тейлор, А.Файолдың жүйелерін, Г.Фордтың практикалық тәжірибесін ғылыми оқып-үйренуге деген ынта ресми сая-сат деңгейіне көтерілді жэне тиісті партиялық қаулылармен жэне мемлекет басшыларының (Л.Д.Троцкий, Г.М.Кржижановский, т.б.) күшімен қолдау тапты. Революциядан кейінгі алғашқы онжылдықта халық шаруашылығын белсенді қалпына келтіру, өнеркэсіп пен құрылысты қайта түзету жүрді. Осы кезде баскару мәселесінің екі бағыты айрықша дамыды. Бұл - еңбекті ғылыми ұйымдастыру (ЕҒ¥) жэне психотехника үшін қозғалыс. Мэскеуде, 
Қазанда, Харьковте, Петроградта ғылыми орталықтар ұйымдастырылды. ЕҒ¥-дың аймақтық орталықтары елдің 33 каласында кұрылды, бұл пробле-матика бойынша арнайы журналдар шығарылып, Бүкілресейлік конферен-циялар өткізілді, ірі ғылыми еңбектер жазылды. Зерттеулерде өндірістік проблематика басым болды, дегенмен ғылыми басқарудың жаңа қоғамдық 
құрылыстағы мэселелері де қарастырылды. Шаруашылық жүргізудің социалистік жүйесін басқарудың принциптері жасалынды, олар өндірістің орталықтануы жэне мемлекетті органдардың тікелей басқаруы сияқты ерекшеліктерін ескерді. Ғылыми басқарудың шетелдік идеяларын кеңестік болмыс жағ-дайларында Н.А.Витке пайдалануға тырысты. Ол басқарудың теориясы-на «өндірістегі адам факторы», «әлеуметтік-психологиялық хал-ахуал», «ұйымдастырушылык дағдарыс», т.с.с. ұғымдар енгізілді. Осы жэне осыған 
ұқсас тұжырымдар тиісті дами алмады, сөйтіп бірте-бірте ұмытыла берді. Сол уақыттың баскару саласындағы зерттеулер идеологиясы ұтымды, яғни технократтық бағытпен сипатталды. Адам - бұл өндірістік үдерістегі «бұранда» ғана. Егер оны механикаландырса, онда кәсіби баскарушылық еңбекке қажеттілік болмай қалады (Е.Ф.Розмирович). Осындай тар тұжырым 70 жылдардың аяғына дейін үстемдікте болды. Басқарудың әкімшілік-әміршілдік жүйесі үшін кадрларды 1927 жылы 
құрылған Өнеркәсіптік академия эзірлейді. Толықтай партиялык бақы-лауда болған номенклатураның ерекше жүйесі қалыптасты. Әкімшілдік-эміршілдік жүйе ұйымдык тэртіпті қамтамасыз етудің негізгі күралы бола түсті. Идеологиялык жэне партиялык бақылау қогамдық өмірден 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 13 гылыми басқару проблематикасын ығыстыра, оған дұшпандық қатынас 
қалыптастыра келе, жан-жақты өтімді, соңынан репрессиялық сипатқа ие болды. 

1.3. Қазіргі кездегі басқару теориясының күйі Сонымен қазіргі элемдік менеджмент теориясы мен практикасын-да өмір сүріп, өзара іс-әрекеттесіп жаткан негізгі 3 багыт бар: жүйелілік, процестік жэне жағдайлық. Тұжырымдамалардың, мектептердің орасан көп саны бар, олар нәтижелерді қорыту, синтездеу, біріктіру киындығын туғызады. Басқару теориясын әрі қарай дамыту үшін сенімді негіз беруге мүмкіндік туғызатын тұжырымдама жағдайлық тұрғысы болып табылады. Жоғарыда айтылғандай, бұл бағытқа сәйкес кез келген ұйым - орта-мен езара әсерде болатын ашык жүйе, ал оның ішінде болып жатқанның барлығын жэне тиімді басқару мазмүнын кұраушыларды қазіргі менедж-менттің негізгі үғымы - бейімделусіз сипаттауға болмайды. Баскару тео-риясында жаңа бағыттар мен ағымдар, перспективалы үстанымдар пайда болды. Бұлар - «стратегиялық менеджмент», «қызметкерлерді басқару», «үйымдастыру мэдениеті» түжырымдамалары. Соңғы түжырымдаманы 80 жылдардағы басқарудағы ойдың «теориялық бүзып өтуі» деп есептейді. Жұмыс істеушілердің барлығының жалпы мақсаты - бір жэне осы мақсатқа жету жолдарын жасауға тікелей эрі қызығушылықпен қатысады. Басқарудың қуатты қаруы ретінде үйымдастыру мәдениеті Жапонияда аса кеңінен қолданылуда. Соңғы кездері жапондық тәжірибемен менеджмент тарихының айқын беттері тығыз байланыста. Американдық менеджментті түбегейлі зерттеген жапондық мамандар, одан ең тиімділерін алып, басқарудың озіндік моделін түрғызды. Менеджменттің батыс жэне жапондык түжырымдамалары арасындагы принципті айырмашылық мынадай: біріншісінде түпкілікті нәтижеге, ал екіншісінде - адами факторларға бағдар басым. Жапондық түрғының негізі -өзін-озі басқару жэне өзін-өзі бақылау идеялары. Қызметкерлердің қабілеттілігі марапат-талады, олардың дамуы ынталандырылады, әріптестік пен озара көмекке, ынтымақтастыкка, корпорациялық рухтың қалыптасуына қолдау жа-салынады. Қызметкерлердің моральдык көңіл-күйіне үлкен зейін ауда-рылады. Адамды жұмысқа қабылдай отырып, экімшілік оның кәсіби са-паларына ғана емес, сондай-ақ моральдык-этикалық сапаларына, оның ерінбей еңбектену талабына жэне топтық іс-әрекетке үйлесу шеберлігіне де қызығушылык танытады. Баскару теориясы дамуының қазіргі кезеңінде негізгі ағымдарды атап корсетуге болады, олар: 



14 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 1) ұйымның материалдық-техникалық базасына бұрынғыға карағанда әлдекайда жоғары мән беру; 2) басқаруды эрі қарай демократияландыру, ұйымды басқару объектісінен өзін-өзі басқару субъектісіне айналдыру; 3) менеджмент пен бизнесті жэне ол тугызған басқарудың жаңа мэселелерін интернационалдау. Барлык осы жэне басқа да ағымдар басқаруға деген көзқарастардың «тыныш баскару революциясы» деп аталатын жаңа жүйесінің қалыпта-суына алып келді. Оның негізгі сипаттары мыналар: 1) ұйымның ішкі факторларына дұрыс эсер ету басқару табысының негізі болып табылады деп есептейтін менеджменттің классикалық мектептерінің баскарудағы ұтымдылығынан бас тарту. Басқарудың стра-тегиясы мен тактикасын сыртқы орта езгерістеріне бейімдеу мәселесі элдеқайда маңызды болып есептелінеді; 2) басқаруды жақсартатын кез келген жүйенің бірқатар әмбебап элементтерін анықтауға мүмкіндік беретін баскарудағы жүйелер теория-сын қолдану; 3) басқаруға жағдайлық бағыт, оның басты тезисі - кәсіпорынның ішіндегі бүкіл ұйымдастыру - бүл сыртқы эсерлерге жауап; 4) менеджменттің бүкіл қоғам жэне адам алдындағы (ұйымда істей-тін эрбір адамның) әлеуметтік жауапкершілігін тану. XX ғ. 90 жылдардағы басқару қағидалары: - қызметкерлерге деген босаңдық; - жауапкершілік; - ұйымды тігінен де, көлденеңінен де көктеп өтетін коммуникациялар; - қызметкерлердің кабілеттілігін ашуға бағытталған ұйымдастыру мәдениеті; - барлық жұмыс істеушілердің үлестік катысуы; - сыртқы ортадағы өзгерістерге парапар реакция; - топ жұмысына тікелей араласу; - менеджердің жұмысы бойынша барлығын тыңдау шеберлігі; - бизнес этикасы; - адалдық жэне адамдарға сену; - менеджменттің іргелі негіздері: сапа, сервис, ресурстарды бақылау, 
қызметкерлерге арка сүйеу; - алдагы болашақты үйымдастыруды көре білу; - жеке жұмыс сапасы жэне оны жетілдіру. Басқару іс-әрекетін қарастырудың негізгі багыттары Басқару іс-әрекетінің мазмұнын зерттеулердің көптігіне карамастан, элі күнге дейін оның тұтастай сипаттамасы жоқ. Бұл мэселе бойынша 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 15 салыстырмалы түрде толықтай түсініктемені осы іс-эрекет мазмұнын сипаттаудың шағын тәсілдерін біріктіру негізінде ғана жасауға бола-ды. Бұл тәсілдер екі тең емес топқа бөлінеді: психологиядан тыс жэне психологиялык- Тәсілдердің бірінші тобы уақыт бойынша ерте пайда бо-лады, сондықтан ол әлдеқайда дамыған. Баскару іс-әрекетін микроталдау. Ф.Тейлор мен Ф.Гилбрет іс-эрекеті-нің баскарудан басқа элдеқайда карапайым түрлерін қарастыра келе, кез келген іс-әрекетті негізгі компоненттерінің қайталанып отыратын жинағы ретінде сипаттауға болады деген түжырымға келеді. Оларды терблигтер деп атайды (Гилбретті теріс оқығанда). Операцияларга талдау жүргізу үшін кино жэне фото түсірулер мен хронометраж әдістері қолданылады. Инженерлік бүл тэсіл эрі қарай баскару іс-әрекетін талдауға 
қолданылады. Жетекшінің ағымдық деп аталатын шағын істері оның микрокомпоненттері болады. Бұл талдау орта буын жетекшісінің жүмыс күні ішінде эртүрлі байланыска түсетінін көрсетті. Микроталдаудың баска нұскасы - жетекшінің жүмыс уакытын уақыт-тық талдау. Зерттеулердің қорытыланған мэліметтері бойынша жоспар-ланған кездесулер мен мэжілістерге уақыттың 59%-ы, жоспарланбағанына 10%, кағазбен жұмыс істеуге 22%, байқаулар, сапарларға 3%, телефонмен эңгімелесуге 6% кететіні белгілі болды. Сонымен басқару іс-эрекетін микроталдау оның тек сыртқы жағын ғана сипаттайтынын көреміз. Басқару іс-эрекетін эмпирикалық талдау іс-әрекеттің элдеқайда ірі компоненттерін сипаттауға бағытталған. Оның екі түрі бар: 1. Жетекшінің енбегі мазмүны түрлерін талдау. Жетекшінің барлық шағын істері негізгі түрлердің шектеулі санына топталуға тиіс. а) «Қағаз жүмысы» - қүжаттарды қарау, есеп жасау, т.б. Оның үлестік салмағы жетекшінің қызметі өскен сайын арта түседі. э) телефонмен сөйлесу; б) кездесулер; в) алғы түрмен салыстырғанда, қүпиялылық (конфиденциалдық) сипатпен ерекшеленетін жеке байланыстар. Бүл - басқару іс-әрекеті 
қүрылымындағы әлдеқайда маңызды түрі, ал оның үлестік салмағы жетекшінің иерархиялық деңгейі артқан кезде өседі; г) жетекшінің жедел үйымдастырушылық міндеттері. Олардың мазмүнын үйымның іс-әрекетінің тақырыптық саласы мен жетекшісінің 
қызметі айқындайды. 2. «Жағдайлық талдау» (нақты жағдайларды атап корсету жэне 
қарастыру негізінде талдау). Оны менеджерлерді оқыту тэсілі ретінде 
қолданады, мысалы, АҚШ-тағы Гарвард бизнес мектебінде. Ол басқару іс-эрекетінің мазмүнын қарастыру кезінде де үлкен рөл атқарады. Басқару 



16 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ жағдайы осы іс-әрекеттің талдау бірлігі болып табылады. Атап көрсетілген жағдайларды жеңіл жіктеуге болады. Бүкіл іс-әрекеттің негізі ретінде 
қарастырылатын негізгі басқару жағдайларының жүйесі түрғызылады. Іс-әрекеттің психологиялық теориясы тұрғысынан, бұл теория, әрқайсысы іс-эрекеттің барлық негізгі сипаттамаларын сақтауға тиіс бірліктерді талдау үшін жэне бұл кезде өз бойында тұтастық ерекшелігін әлі де сақтап қалған барлық мүмкін бірліктердің ең кішісі болуға тиіс ретінде бөлінеді. Л.С.Выготский талдау тэсілдерін компоненттікке жэне элементтікке бөлуді ұсынды. Мысалы, су үшін молекула - компонент, өйткені ол элі сұйықтық болып табылады. Сутегі мен оттегі атомдары -түтастық (сүйықтық) ерекшелігін жогалта бастаған жэне газ болып та-былатын элементтер. Выготскийдің пікірінше, іс-әрекетті компоненттік психологиялық талдау барынша мүшеленген жэне өз нэтижелерінде тал-данатын түтастық барлық қасиетін қайта қалпына келтіре отырып, бір мезгілде толық мазмүнды болып шығады. Терең теориялық өңделу алған осыган үқсас көзқарастар С.Л.Рубинштейн мен А.Н.Леонтьевке тиесілі. Басқару іс-әрекетін талдауға деген, оны іс-әрекет пен үйымдастыру деңгейінде қарастыруды білдіретін психологиялық тэсіл қүрылымдық-морфологиялық талдау ұғымымен белгіленеді. Ол басқару іс-әрекетін оны талдаудың басқа тэсілдерімен (оның жеткіліксіздігінен) сабақтастыра 
қарастыру негізінде қолданылады. Басқару іс-әрекетін талдауга рөлдік тәсіл. Бүл тәсілді алғаш рет Г.Минцберг «Еңбекті басқару табиғаты» еңбегінде үсынды. Ол рөлді нақты мекемеге немесе накты қызметке тиісті мінез-қүлык ережелерінің жиынтығы ретінде анықтайды. Ол 3 категорияға біріктірілген 10 негізгі басқару рөлдерін атап көрсетеді. Тұлгааралық рөлдер: Бас жетекшінің рөлі. Символикалық түрде құқықтық немесе элеуметтік сипаттағы қарапайым міндеттерді орындайтын жетекші. Көшбасшы рөлі. Қарамағындағылардың мотивациялануы мен белсен-діленуіне қызметкерлерді таңдау мен дайындауға жауапты адам. «Байланыстырушы буын» рөлі. Сыртқы байланыстар жүйесі мен ақпарат көздерінің жүмысын қамтамасыз етуші адам. Ақпараттық рөлдер: «Ақпарат қабылдаушы» рөлі. Ақпарат таратушының рөлі. Уэкілдің рөлі. Осы сала мәселелері бойынша сарапшы. Шешім қабылдауга байланысты рөлдер: Кәсіпкер рөлі. Жетілдірудің алуан түрлі жобаларын жасайды жэне бақылайды. Тәртіп бұзушылықты жоюшы рөлі. Маңызды шешімдер кезінде іс-эрекетті реттеуге жауапты адам. 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 17 Ресурстарды таратушының рөлі. Келіссөз жүргізуші адам рөлі. Г.Минцберг бойынша бұл рөлдерді жүзеге асыру тәсілі дегеніміз -басқару іс-эрекеті процесінің мазмүны. Басқару іс-эрекетін дименсионалдық түргыдан талдау. Бұл тәсілді Г.Юкл жасаган. Ол басқару іс-әрекетін талдау бірлігі үшін «менеджерлік мінез-құлықты өлшеуді» (дименсияны) қабылдауды ұсынды. Басқару іс-әрекеті бірқатар дименсиялардан түрады: 1) тэртіпке деген ынта; 2) жұмысқа қолдау көрсету; 3) мэселені шешу; 4) мақсат қою; 5) рөлді (орнын) түсіндіру; 6) тиімділікке зейін аудару; 7) жоспарлау; 8)' үйлестік; 9) автономия (дербестік) беру; 10) эзірлік; 11) ынталандыру; 12) зейін аудару; 13) шешім қабылдауға қатысу; 14) қолдау; 15) марапаттауды түрлендіру мүмкіндігі; 16) қарым-қатынасқа ықпал ету; 17) уәкілеттік; 18) ақпарат тарату; 19) кикілжіңдерді басқару. Бұл тәсіл аса бөлшектенгеніне қарамастан, басқару іс-әрекетінің мазмүны жөнінде барынша толықтай түсінік береді. Басқару іс-әрекетін нормативтік пцргыдан талдау. Бүл басқа іс-әрекеттерге қатынасы бойынша қосымша ретінде қолданылады жэне оларды жүзеге асыру әдістерінің бірі болып табылады. Мүндағының не-гізгісі - іс-әрекеттің нормативтік мақұлданган тәсілі үғымы (ІНМТ). Кәсіби іс-әрекет теориясында ІНМТ іс-эрекетті орындаудың қорытылған жэне нүсқаулықтармен бекітілген тәсілі ретінде анықталады. Нормативтік талдау екі кезеңнен тұрады: 1) ІНМТ мазмүнын қызметтік міндеттер мен оларды орындау талаптары түрғысынан талдау; 2) іс-әрекеттің нормативтік жэне жеке тәсілдерінің алшақтауын талдау. Соңында осы екі кезеңнің нәтижелері қорытылады жэне талданады. Басқару іс-әрекетін функциональдық талдау. «Әкімшілік мектеп» са-ласында пайда болғаң ^онаев атындағы унивөрситет ін ің н басқару іс-әрекетінің 
инв. № J 



18 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ табиғатын түсінуде жэне оны қарастыруда айкын басымдыкта. А.Фаиоль енбектерінде, сондай-ақ америкалық менеджмент мектебінде қазіргі кез-де осы іс-әрекетті қарастыру нормасы пайда болған, функциональдық талдаудын негіздері тұжырымдалды. Дидактикалык әдебиеттерде бас-кару іс-әрекетін талдау баскарудың негізгі функцияларын ашу негізінде (жоспарлау, мотивация, мақсат қою, т.б.) келтіріледі. Баскару іс-әрекетін зерттеудін басты психологиялык бағыттары непзгі 
қызметтерімен тікелей қарым-катынаста болады. Мысалы, баскаруда шешімдерді қабылдау психологиясы, жетекшіні мотивациялау психо-логиясы т.б. Бұл тұрғыдан іс-эрекетті талдаудың бастысы - жекеле-ген баскару қызметтері қарастырылатын «бірліктерді талдау» мэселесі шешіледі. Бұл бірліктер кешенді, мазм¥нға бай жэне косымша мүшелеуді талап етеді. Басқару іс-эрекеті күрделі жэне кешенді болғандықтан оның бірліктері қарапайым бола алмайды. Сондыктан теория мен тәжірибедегі функциональдык талдау элдеқайда конструктивтік болып шығады. 

1.4. Ұйымдастыру теориясының элементтері «Ұйымдастыру» ұғымының екі негізгі мэні бар: біріншіден, бұл -басқару іс-эрекетінің өзі, яғни жеке іс-эрекеттерді белплі бір жалпытоптык максаттарға жету мақсатында келістіру процесі; екшшіден, бұл - непзп компоненттерден жэне олардың арасындағы тұрақты баиланыстан тура-тын белгілі бір күрылым. 
Ұйымдастыруды тұрғызу негізі - екі басты принциптщ: иерархиялык («тік») жэне координациялық («көлденең») принциптердің сабақтасуы. Біріншісі жетекшіліктің төменгі деңгейінен жоғарғысына деишп бүкіл баскаруды білдіретін «басқару континуумы» ұғымында көрсетшген. Баскару іс-эрекетінің мазмұны жетекшінің иерархиялық деңгеиіне баи-ланысты. . . Координациялык (үйлестіру) принцип - жетекшшщ қызметтік міндеттері жүйесінде бекітілген функциональды еңбек бөлінісі. Функци-оналды бөліністі есепке алу жетекші іс-эрекетінің мазмұнын жэне оның баска бөлімшелермен өзара іс-эрекетін сипаттау үшш қажет. Ұиымнын коммуникациялық кеңістігін кебінесе аньщтайтын осы «көлденең күра-ушысынсыз», жетекшінің ұйымдағы тұлғааралык өзара іс-эрекет негізшде жаткан коммуникативтік кызметін түсіну мүлде мүмкін емес. Оның күрылымы мен мазмұнын таңдау - жетекші іс-эрекетшщ маңыз-ды мэселесі. Ол ұйымдастыру кызметінің негізі болып табылады. Құрылым жоспарлау нэтижелері негізінде құрылады. А.Чандлер баскару теориясын-да, бұл күні онын аксиомасы болған «Стратегия құрылымды аныктаиды» деген тезисі тұжырымдалды. 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 19 XX ғасырдың басында М.Вебер «идеал бюрократия» тұжырымдамасын 
ұсынады. Оны кейде адамзат тарихындағы ең пайдалы идеялардың біреуі деп есептейді. М.Вебер жүргізген бюрократиялык кұрылымдардың талда-уы казіргі үйымдар мэнінің айрықша сипаттамасы болып табылады. Оның тұжырымдамасы біркатар принциптерге негізделеді: - накты еңбек бөлінісі жэне эр саладағы білікті мамандар; - баскару деңгейлерінің иерархиялылығы (төменгі деңгейлердің жоғары деңгейлерге бағынуы жэне солардың тарапынан бакылау); -ұй ы м мүшелерінің қызметтік міндеттерін атқаруына арналган ереже-лер мен стандарттар жүйесінің болуы; - үйым - адамдардың бірлестігі емес, қызметтер жүйесі; - белгілі бір қызметтік міндеттерді орындауға қажет біліктілікті игер-ген атқарушыларды таңдау. Бүл түжырымдаманың басты мына кемшіліктерін атауға болады: 1) стандарттық нормалар мен ережелер мәнділігінің тым артық болуы; Z) туындайтын мәселелерді өткен уақыт оқиғалары негізінде шешу; 3) жоспарлар мен шешім қабылдауды үйлестірудегі салғырттық; 4) өзгерістерге деген (ішкі жэне сыртқы) эсерлердің бэсең болуы; 5) инновацияға деген иммунитет; 6) өзін дамытуға қабілетсіздік. 

1.5. Иерархиялық құрылымдар Классикалық бюрократиялық үйымдастырудың кемшіліктері оған тән орталықтандыруды жою жэне оның кейбір қызметтерін басқа шағын 
қүрылымдарға беру қажеттігін туғызады. Қызметтерді ұйымның жекеле-ген блоктары бойынша тарату үдерісі департаментализация (функционал-ды мамандандыру) деп аталады. ¥йым құрылымының басты иерархиялық типі негізінде иерархия идеясын департаментализация үғымымен біріктіру болады. Оның ең танымал түрленуі - баскаруды сызықтық-функционалдық ұйымдастыру, түрғызудың шахталык принципі осының негізі болып табылады. ¥йым жұмыстың мамандандырылған түрлері бой-ынша (өндіріс, қаржы, маркетинг, қызметкерлер, т.б.) бөлінеді. Сонан соң олардың әркайсысы бойынша, үйымды жоғарыдан төменге дейін тізбектей өтетін қызмет иерархиясы («шахта») қалыптасады. Тік сызыктар бойынша басқарудың скалярлык тізбектер желісін түзетін басқару окілдері беріледі. Басқарудың сызықтық-штабтық қүрылымы - қүрылымның иерархия-лык тізімі тэн екінші бір түрленуі. Оның кез келген деңгейі (жалпы ие-рархияны сактаган кезде) көлденең бойынша үстемелерді білдіреді жэне баскару қызметтерін табысты жүзеге асыратын штабтармен үйлестіріледі. 
Қүрылымның осы екі типі өзінің тиімділігіне байланысты кең таралған. 
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Бірақ ірі фирманы баскаруда 5-6 функционалды бөлімшелерді арасы-на «қыстырып» жіберу киын. Оларға бұл жерде жұмыстардың өте үлкен учаскелерін үйлестіруге тура келеді, ол үшін көптеген қосымша деңгейлер 

қажет болады. Сызықтык скалярлык тізбек ебедейсіз жэне тиімсіз бола түседі. Сондықтан жаңа принцип - дивизиялық қүрылым (лат. divisio -бөлім) туындайды. Соған сәйкес ұйым (құрылымның иерархиялылығын сактай отырып) элементтер мен блоктарға басқа, жаңа тәсілдермен (тау-арлар мен қызметтер түрлері бойынша, географиялық аймақтар бойынша) бөлінеді. Түрленулері қарастырылған иерархиялык кұрылымдар класының негізіне субординация белгісі жатқызылған. 
1.6. Адхократиялық (органикалық) құрылымдар Адаптивтік (органикалық) құрылымдардың жаңа тобы бірте-бірте дәстүрлердің («қатаң», «адаптивтік емес») орнын басуда. Олардың принциптік айырмашылығын атап корсету үшін «бюрократия» үғымына «адхократия» ұғымы (лат. adhocracy - арнайы жэне грекше kratos - билік) 

қарсы койылады. Бюрократиялық принциптен мүлде өзгеше идеяларда адхократиялық қүрылымдар түрғызылады. Осы топтардың ішінде ұйым 
құрылымының төрт негізгі типі атап көрсетіледі: Жобалық ұйым - уақытша қүрылым. Ол ең білікті қызметкерлерді нақты мәселелерді барынша табысты шешуге біріктіреді. Оның ба-сты артықшылығы - жақсы күштерді жүмыстың белгілі бір учаскесіне шоғырландыру, мақсатқа бағдарланған команда құру. Матрицалык үйым. Жобалық ұйымның бұл нұсқауы кең таралған. Негізгі мэні - жоба жетекшісіне жэне ол тұрақты жұмыс істейтін функ-ционалдык бөлім жетекшісіне жобалык топтың қосарлы бағынышты-лығы. Матрицалық кұрылымдар функционалдык жэне дивизиялық құры-лымдардың (дивизиялык қүрылым - сызықтық-функционалдық кұры-лымдардың тиімділігі аз үлкен ұйымдар үшін жасалынған ұйымдык 
қүрылым типі. Ол біркатар үйлестірілген дивизиялык кұрылым ретінде тұрғызылады) артықшылықтарын еркін құрылымдар артықшылығымен сабақтастыра отырып пайдаланады. Олар әлдеқайда динамикалы және сырткы эсерлерге резистентті. Басты кемшілігі - олардыц күрделілігі, сондықтан да ұйымның жетекші үшін қиын және атқарушы үшін түсінік-сіз формасы. Тік жэне көлденең өкілеттіліктердің сабақтасуына байланы-сты мэселе туындайды, баскарудын іргелі принципі - бірыцғай басқару бүзылады. Жобалық жэне сызықтык жетекшілер арасында жобалық топтар мекемелерінің арасында кикілжіцдер туындайды. Матрицалық кұрылым 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 21 психологиялык тұрғыда атқарушыларды қосарлы бағынуға қояды, сөйтіп жалпы психологиялык ерекше кұбылыстын бір түрі - маргиналдықты (шектеулікті, екіжүзділікті) туғызады. Конгломераттық типтегі үйым. Мүндай үйымда жоғарыда карас-тырылган құрылымдардың бірнеше типтері сабақтасады. Еркін қүрылым - қүрылымдардың ең жаңа үйымдык типі. Ол сыртқы шарттар мен алдында түрған міндеттерге байланысты кандай да бір түрге ие болады. Олардағы функционалдық бөліну нәтижеге бағдарланган 
қүрылыммен алмастырылады. Еркін қүрылымдағы басты зейін оның мүшелерінің кұлшынысында болатын кәсібилікке, өзін-өзі басқаруға жасалады. Еркін кұрылымның басты артықшылығы - олардың жоғары бэсекелі, күрделі және жылдам өзгеретін сыртқы жағдайларға жедел жауап табу қабілеттілігі. Кемшілігі - экімшілік басқарудың әлсіздігі жэне шарттардың өте шағын диапазонында, тек атқарушының кәсібилігінің жоғары деңгейі кезінде гана пайдалану мүмкіндігі туады. 

1.7. ¥йым теориясының негізгі ұгымдары Үйым деп белгілі бір нормативтік негіздерде еңбек бөлінісі шарт-тарында жұмыс істейтін, жетекшілік иерархиясын сақтауга, жалпы максатқа жетуге ұмтылатын бірнеше адамдардың жоспарланған және үйлестірілген іс-әрекетін айтады. ¥йымды екі негізгі жоспар қүрайды: біріншісі - динамикалық (оның қызмет етуі жэне басқарылуы); екіншісі -кұрылымдык, яғни оның кұрылымы арқылы (осы ұйымдағы еңбек болініс типі мен жетекшілік иерархиясы) ашылады. Кұрылымды негізгі үш көрсеткіш сипаттайды: күрделілік, формализа-ция жэне орталықтану. 
Қүрылым күрделілігі ұйым іс-әрекетінің дифференциалдану жэне ин-теграциялану дәрежесімен анықталады. Дифференциалданудың үш типі белгілі: көлденең, тік, сондай-ақ қүрылымның кеңістіктік таралымы. Көлденең дифференциалдану ұйымдагы еңбек болінісі принципімен сипатталады жэне оның құрылымдық бөлімшелерінің мамандану дэрежесі мен олардың санын сипаттайды. Бүл бөлімшелердің іс-әрекеті басқару процесінде үйлестіріледі. Олар бір-біріне баскарудың көлденең желісін түзе отырып бағынады. Тік дифференциалдану — үйымды басқарудың иерархиялык өзара багынышты деңгейлеріне бөлу шамасы. Ол жетекші мен атқарушылардың жағдайларын бөлетін деңгейлер са-нымен көрсетіледі, бұл — ұйымның баскарушы вертикалі. Жоғары оқу орындарында ол өзара багынышты алты деңгейден тұрады: ректор - про-ректор - декан -кафедра меңгерушісі - оқытушы - студент. Өзара бағыну 
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жүйесі жетекшінің өз мүмкіндіктерін пайдалану дэрежесіне байланысты. Ол ұйымның тек өз бөлігін ғана тиімді үйлестіре алады. ¥йым теориясында басқару көлемі (диапазон) ұғымы бар, б ¥ л -жетекшіге тікелей бағынатын адамдар саны. Басқарудың оңтаилы көлемі - пікірталасты мэселе. Оған екі фактор айқындаушы ыкпал етеді: кызмет керлердің кэсібилігі жэне ұйымдық іс-эрекеттің күрделшіп. Мэселе күр-делігінің артуы, эдетте, ұйымдық құрылымның тік дифференциалдану шамасының басты факторы болып табылатын баскару көлемшщ азаюын талап етеді. Ол басқару деңгейінің қажетті санын ұйымның жалпы санына байланысты анықтайды. Иерерхиялық деңгейлер саны мен баскару көлемі өзара байланысқан. Баскару көлемінің артуы басқару деңгеилері санының кемуіне алып келеді, ал онын кемуі иерархияның жаңа деңгеилерш, соңғыларының жалпы санын арттыра отырып енпзуді талап етеді. Иерархияның екі-үш деңгейден тұратын «жалпак» жэне олардың көп санын қажет ететін «терең» түрлері болады. Кеңістіктік таралу құрылым сипаттамасы ретінде өз іс-эрекетін аи-мақтык принцип бойынша тұрғызатын ұйымдарға жатады. Ол аимақтық бөлімшелер санынан, олардың арасындағы орташа аракашыктықтан, осы бөлімшелердің кызметкерлер санының аракатынасынан жэне орталык өкілдіктегі басқару қызметкерлері санынан көршеді. Ұиымнын табы-сы қызмет етуі үшін оның барлық болімшелері мамандандырылуға (дифференциалдануға) және біртұтас болып бірігуге (интегралдануға) тиіс Б¥Л жердегі иерархия - басты интеграция қ¥ралы, ол үиымның бүкіл 
құрылымының тұтастығы мен басқаруды камтамасыз етеді. Соның езі 
ұйымдык құрылымдарда тығыз байланыскан дифференциалданушы және интегралданушы үдерістердің үйлесім тэсілі болып табылады. ¥йым К ¥рылымына жапсарлас ретіндегі баска да интеграциялык 
құралдар бар. Б¥л: ішкі ¥ йымдық қызметтің ережелер жүиесі; дэл сол сияқты жиі қайталанатын, типтік үйымдық мэселелерді шешуге арналған процедуралар жүйесі; бөлімшелер арасындағы мэжіліс; кызметі аралық топтар мен өтпе комитеттердін жұмысы, ең соңында тұтастаи алғандағы ішкі үйымдык коммуникацияның тиімді жүйесі. Коммуникациялык кана емес, баска да баскару қызметтері ¥ йым к¥рылымының интеграциялануы-на ықпал етеді. 

Қүрылымның бейресмиленуі (формализациялануы) - к ¥рыльшның нормативтік айкындалу, эдіснамалық стандарттану дэрежесі. Екшші корытушы өлшем, оның аныктамасынан көрініп тұрғандаи, кешенді сипатқа ие жэне б.рқатар аспектіден т¥рады. Психологиялык түрғыдан кез келген ұйымдык к¥рылым екі: формалды және формалды емес бөліктен тұратыны маңызды. Жетекші формалды емес ұйымның туындауы мен кызмет етуінің объективті заңдарын, ол формалды үйымның жұмысына бөгет болмайтындай етіп шебер пайдалануға тиіс. 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 23 Орталықтану - құрылымның үшінші қорытушы факторы. Ол баскаруда шешім кабылдау кызметін үйымдастыру арқылы анықталады ЖЭне өлшенеді. Орталықтану жоғары болған сайын, қызмет корсету ша-масы шоғырланады. Керісінше, басқа деңгейлер шешім қабылдаудың неғұрлым үлкен еркіндігіне ие болған сайын, орталықтан алшақтау (де-централизация) соғұрлым жоғары болады. «Орталықтану - орталықтан алшактаудың» негізгі белгілері: - төменгі деңгейдегі қабылданған шешімдер саны; - осы шешімдердің маңыздылығы; - осы шешімдердің салдары; - карамағындағылар жүмысын бақылау көлемі. Орталықтану дәрежесін таңдау бірқатар негізгі факторлармен аныкталады: қызметкерлердің кэсібилігі, олардың мотивациялану дең-гейі, үйымның масштабы, оның іс-әрекет саласы мен сипаты, т.б. Қазіргі 
ұйымдардың даму ағымы олардың демократиялануында, бас-карудың директивалық-орталықтану стилінен «қатысушылыққа» (партисипа-тивтікке) өтуінде. Орталықтанудың артықшылықтары. Орталыктану кезінде арнайы функциялар жаксы бақыланады жэне үйлестіріледі, қате шешімдер саны азаяды. Үйымның бөлімдері өседі жэне біркелкі дамиды. Орталык экімшілік орган қызметкерлерінің тэжірибесі элдеқайда тиімді пайдаланылады. Орталықтан алшақтаудың артыцшылықтары. Аса ірі ұйымдарды орталықтан басқару мүмкін емес, өйткені бүл үшін акпараттың аса үлкен көлемі кажет. Соның нәтижесі - шешім кабылдау процесінің күрделілігі. Орталықтан алшақтау кезінде шешімді туындаған мәселеге бэрінен жақын түрған жэне оны жаксы білетін жетекші кабылдайды. Орталықтан алшактау қүлшынысты ынталандырады, жас жетекшіні элдекайда жоғары кызметтерге дайындауға көмектеседі. Ол оған кызметте өсудің ең басынан-ақ өз бетінше шешімдер кабылдауға мүмкіндік береді. Жетекші баскаратын үйым кұрылымының өзі көбінесе оның іс-әрекетініц мазмүнын аныктайды. Оның мэні мынада: 1. Жетекшінің үйымдағы иерархиялык орны оны басқарудың негізгі кызметтерін анықтайды; 2. Иерархиялык орын сондай-ак осы қызметтердің ашылу шамасына ықпал етеді; 3. Жетекші іс-әрекетінің мазмұны (әсіресе өндірістік-технологиялық 
қызметтері) ұйымның көлденең желісіндегі кандай да бір «ұяшыққа» оның тиесілігін анықтайды; 4. Баскару стратегиясы мен тактикасын таңдауға қүрылымның класы, әсіресе типі ықпал етеді; 



24 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 5. Кадрлық қызметтер негізіндегі кұрылым, ол қызметкерлердің кәсіби 
құрамындағы талаптарды анықтайды; 6. Құрылым өзі үшін жетекші мен қарамағындағы үшін өзіндік типін аныктайды (тұлға мінездерінің психологиялық симптомдық кешені); 7. Әртүрлі құрылымдардың жетекшінің жэне карамагындагының психологиялық сапаларына талаптары бірдей емес; 8. Құрылымды таңдау - жетекшінің ұйымдастыру іс-эрекетінің мэні. 

1.8. Басқару іс-әрекетінін мацызы, мәні және негізгі қызметтері Жетекшінің ұйымдастыру жүйесіндегі жеке іс-әрекеті негізгі орын алатындықтан, оны зерттеу баскару іс-эрекетінің басты мәселесі болып табылады. Бұл іс-әрекетті психологиялык зерттеудің қиындықтарын, іс-эрекет мәселесін жалпы ұйымдастырушылықтан бөліп көрсетуді ескеру 
қажет. Олар төмендегілерден көрінеді: 1. Жетекші іс-эрекеті ұйым қызметінің барлық жақтарымен тығыз бай-ланыста болады. Сонымен катар басқару іс-эрекетінің мәселесі басқарудың барысында ерекше сала ретінде карастырылуға тиіс. Басқару іс-эрекетінің психологиясын қарастыруда басқару теориясынан байқалатын кең ауқым-ды оң жэне теріс нәтижелері болады. 2. Баскару іс-эрекеті тұтастай пэндер кешенінде зерттелді, бұл кез-де оның психологиядан тыс жақтары: ұйымдастырушылық, әлеуметтік, экономикалық, т.б. басым болды. 3. Басқару іс-әрекетін ғылыми тұрғыдан психологиялык зерттеу өте 
қиын, өйткені бұл жерде психикалық нақтылық сияқты айқын емес сала зерттеу тақырыбы болып табылады. Сондыктан басқару іс-эрекетінің ішкі мазмұнына қарағанда, оның сырткы байқалымдары көбірек зерттелген. Бұл іс-эрекетті танудың негізгі принципі оның ішкі жэне сыртқы мазмұ-нын талдауды сабақтастыру болып табылады. Іс-эрекет ұғым ретінде жалпы ғылыми категорияға ие. Ол көптеген гылымдарда карастырылады. Жалпы түрде ол қоғамдық қатынастардың жеке формасы ретінде анықталып, тұлғаны еңбектің қоғамдық бөлінуі 
құрылымына қосылу тэсілін сипаттайды. Іс-эрекетті қарастыратын эрбір ғылым, бұл жалпы философиялық аныктаманы өзінше нактылайды. Бұл ғылымдарда алынатын білімді біріктіру қажеттілігі іс-әрекетті зерттеуде кешенді принцип ретінде көрсетіледі. Іс-эрекетті кешенді зерттеуде психо-логия жетекші рол атқарады. Іс-эрекет - бұл субъектінің қоғамдық мэнді кұндылықтарды жасауға байланысты болмысқа жэне саналы койылған мақсаттарға жетуге бағытталған коғамдық тэжірибені игеруге қатысты белсенді қатынасы-



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2 5 ның формасы. Субъектінің еңбек белсенділігін жэне осы белсенділікті жүзеге асыратын түлга қасиеттерін реттейтін жэне бағыттайтын психологиялық компоненттер іс-әрекетті психологиялық зерттеудің такырыбы болып табылады. Іс-әрекеттің негізгі психологиялық қасиет-тері: белсенділік, саналылык, максатты бағытталу, оның құрылымының жүйелігігі, ал мотивация - іс-әрекет негізі. Сондай-ақ іс-әрекеттің ішкі жэне сырткы сипаттамалары бар. Сыртқы сипаттамасы - бұл еңбек объектісі мен субъектісі, іс-әрекеттің тақырыбы, қүралдары мен жагдайлары туралы үғым. Еңбек тақырыбы - жұмыс үдерісінде объект баскаратын заттардың, үдерістер мен құбылыстардың сабақтасуы. Еңбек 
қүралдары - адамның еңбек заттарына эсер ету мүмкіндігін күшейтетін жабдық. Еңбек жағдайлары - бұл іс-әрекеттің психологиялык, элеуметтік жэне санитарлык-гигиеналык сипаттамаларының жүйесі. Іс-эрекеттің ішкі сипаттамасы оның психикалық реттелу механизмдерін, құрылысын, мазмүнын жэне жүзеге асыру құралдарын сипаттайды. Ісэрекет кұрылымының негізгі компоненттері: мақсат, мотив, акпарат негіздері, жоспар, шешімдер қабылдау, психологиялык процестер, бақылау мен түзету механизмдері, т.б. Іс-әрекет дегеніміз - қойылган мақсатқа же-туге бағытталган еркін жэне арнайы белсенділікті білдіретін іс-әрекет 
құрылысының негізгі бірлігі. Операциялар - іс-әрекетті орындау тәсілдері болып табылатын, автоматтандырылған әрекеттер. Іс-эрекеттің негізгі компоненттері әрекеттің инварианттық құрылымы үғымымен белгілене-ді. Ол іс-әрекеттің түрлері мен формаларының айырмашылықтарына, оны жүзеге асыру шарттарына байланысты өзгерістерге үшырауы мүм-кін. Сондықтан іс-әрекет түрлерінің гісихологиядағы жіктелуі көп: еңбек-тің заттық жэне мазмүн ерекшелігі (зерделік жэне дене күші), зат ерекше-лігі, жалпы сипаттары т.б. бойынша. Тағы да бір іргелі жіктеме бар, оған сәйкес іс-әрекеттің барлық түрлері мен типтері негізгі: жеке жэне бірлескен категорияға бөлінеді. Жеке іс-әрекет қашанда қандай да бір бірлікке қосылады, сондықтан оларды тек шартты түрде ғана ажыратуға болады, бірақ олардың арасында едәуір айырмашылық бар. Іс-әрекет психологиясы екі негізгі тараудан: жеке жэне бірлескен іс-әрекет психологиясынан түрады. Біріншісі екіншісіне Караганда әлдеқайда терең зерттелген. Психологиялық тұрғыдан басқару іс-әрекеті жеке жэне бірлескен іс-эрекеттердің синтезі ретінде айтылады, сондықтан үйым қызметінің түпкілікті нэтижелерімен тікелей емес, ортақтандырылған байланысымен сипатталады. Басқару іс-әрекетінде тікелей атқарушы кызмет негүрлым аз болса, оның тиімділігі соғырлым жоғары болады. Басқару іс-эрекетінің өзіндік ерекшелігі оның тақырыбы, яғни эсер ету объектісі - адамдар-субъектілер болып табылатындығында. 



„ БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 26 Еңбек субъектісі мен объектісі өзінің ұйымдастырылу күрделілігі бойынша ұксас, яғни психологиялық ерекшеліктері бойынша сэйкес бо-лып табылады. Жетекші бір мезгілде араларында белгші бір әлеуметтік-психологиялык қатынастар бар көптеген субъектімен байланыста бола-ды. Олар сондай-ақ жетекшінің іс-эрекет тақырыбына кіреді жэне оған 
қосымша ерекшелік береді. Басқару іс-әрекеті езінің үдерісі бойынша да ерекше. Баскару іс-әрекеті мазмұны бойынша басқарудың әмбебап кызметтері-нің (жоспарлау, болжау, мотивация, т.б.) жүзеге асуы. Басқару іс-әрекетінің мақсаты - үйымдық жүйенщ нәтижелі кызмет істеуін қамтамасыз ету. Басқару іс-әрекетінің шарттары ішкі жэне сыртқы болып бөлінеді. Сыртқы шарттар - бұл уакытша шектеулер, акпараттық айкынсыздық, түпкілікті нэтижеге деген жоғары жауапкершілік, ресурстардың жет-кіліксіздігі, сәтсіз жағдайлардың туындауы. Ішкі шарттар - бір мезгілде эртүрлі іс-әрекеттерді орындау жэне көптеген мэселелерді шешу қажет-тілігі, нормативті нұсқаулардың қайшылыгы, жетекшінің тиімділігін бағалау белгілерінің тұжырымдалмауы, көбінесе олардың болмауы, т.б. Жетекшінің ұйымдастырушылык мэртебесі кос мэнді: ол бір мезгілде 
ұйымның мүшесі ретінде жэне одан жоғары болуы мүмкін. Егер жетекші тек басшы ғана емес, сондай-ак нақты көшбасшы болса, онда үйымның іс-эрекеті әлдеқайда тиімді болады. Оны ұйымдастырудың иерархиялык жэне коллегиялық принципінің тағы да бір белгісі. Баскару іс-эрекетінде сондай-ақ жетекшінің үйымдастырушылык мэртебесімен шартталған сипаттамалары көрсетіледі. Олар «жетекшінщ жеке ерекшелігі» үғымымен белгіленеді жэне төмендегілерден тұрады: жетекші - үйымдағы екі кызметі бар жалғыз адам. Мысалы, кэсшорын директоры оның мүшесі болып табылады жзне бір мезгілде басқарудың элдеқайда жоғарғы катардагы органы - директордың кеңесіне кіреді; жетекшіге ұйымның жекелеген кандай да бір бөлігінің жұмысына емес, оның тұтастай кызмет етуіне жауапкершілік жүктелген; жетекші тұтастай ұйымға, онын кез келген мүшесіне карағанда, едәуір үлкен ыкпал ете алатын мүмкіндігі бар. Баскару іс-әрекетінін белгілері мен сипаттамаларының жиынтығы оның кэсіби іс-әрекетінің баска түрлерінен айырмашылықта болатын психологиялық ерекшеліктердің белгілі бір симптомдық кешенін түзеді. Ол әртүрлі айкындылыкпен көрінеді. Бұл айырмашылыктар жетекшінің иерархиялык мэртебесін аныктайды - ол неғұрлым жоғары болған саиын атап көрсетілген белгілер соғүрлым айкынырак жэне керісінше болады. Баскару континуум ұғымы, бір жағынан, шағын топтарды баскарудың төменгі деңгейін, екінші жағынан, кәсіпорындар мен фирмаларды баскарудың жоғарғы деңгейлерін түзеді. Мұнда іс-әрекет мазмұны онын 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 27 негізгі белгілерінің айқындалу дэрежесі бойынша басқару қызметтерінің негізгі үш категориясы атап көрсетіледі: төменгі, орта және жоғары буын жетекшілері. «Төменгі буын» жетекшілері («кіші басшылар») кызметкерлерді тікелей баскарады. Олар - шеберлер, бөлім меңгерушілері. «Кіші бастыктар» жұмысын бақылайтын орта буын жетекшілерінің типі элдеқайда коп жэне алуан түрлі. Оны екі шағын топка бөледі: орта буынның жоғары жэне томен деңгейлері. Бүл - жоғары оқу орнындағы декан, фирма филиалының директоры. Жоғарғы буын жетекшілері ірі ондірістік жэне мемлекеттік үйымдарды баскарады. Бүл деңгей окілдері ұйым бейнесіне түтастай өз түлғасының таңбасын қалдырады. Негізгі басқару қызметтерінің жүйесін анықтау басқару теориясының ең маңызды эрі күрделі мәселесі болып табылады. Басқару іс-әрекетінің функционалдык табиғаты туралы ереже жалпы танымал болып табыла-ды, дегенмен жетекші қызметтерінің түтастай жүйесі жоқ. Оны кұруда 
қиындықтарға кездеседі. 1. Басқару қызметтерінің оларды жүйелендіруге қиындык келтіре-тіні -санының коптігі мен алуан түрлілігі. 2. Олардың жинағы нақты айқындалмаған. Бір жағдайларда «әкімшілік мектепте» анықталып болған әлдеқайда маңызды қызметтер, екіншілерін-де баска да алуан түрлі қызметтер (психотерапиялық, арбитраждық) атап көрсетіледі. 3. Қызметтер қорытылуының эртүрлі дәрежесі. Бүл жалпы тізімде алдын ала эртүрлі деңгейдегі қызметтердің қатар түруына соқтырады, ол шатасу туғызады. 4. Қызметтердің өзара байланысы мен өзара кірігуі олардың айқындалуын қиындатады. 5. Жетекші іс-әрекетінде базалық қызметтер (алғашқы) жэне олардың туындылары (екінші) болады. Бұл, мысалы, үйымдастырушы қызметі. Ол оз бойында басқа біркатарын: яғни жоспарлау, шешім қабылдау, бақылау, мотивацияны интеграциялайды. 6. Қызметтердің бағытталуы бойынша айырмашылығы. Бүл кез келген үйымдастыру жүйесінің элеуметтік-техникалық сипаты жэне онда эртүрлі сапалы компоненттердің, адамдар мен технологиялардың болуы. 7. Қызметтер жүйесі жетекшінің «басқару континуумындагы» накты іс-эрекеті мен кызметтік жағдайының мазмүнына тәуелді болады. Егер басқару қызметтері жүйесінің негізіне бірнеше белгілер қоятын болса, онда қиындықтарды жеңуге болады. Бүл белгілер жетекші іс-эрекетінің мазмүнымен анықталады жэне «басқару еңбегінің негізгі өлшеулері» ұғымымен сипатталады (мүндағы «өлшеу» үғымы Г.Юкл 
қолданған тэсілдегі оның мәнімен сәйкес емес). 



28 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Басқару қызметтері төрт санатты топ бойынша жіктеледі: Бірінші топ - әрекеттік-әкімшілік қызметтер. Екінші топ - кадрлық қызметтер. Үшінші топ - өндірістік-технологиялық кызметтер. Төртінші топ - туындылық (синтетикалық) қызметтер (интеграциялық, стратегиялық, өкілеттілік, кеңестік, т.б.). Бұл кызметтердің эрқайсысы жүзеге асырудың екі: жетекшінің олар-ды жүзеге асыру жөніндегі жеке жэне жалпы ұйымдастырушылық (баскарылатын ұйымның өзге де құрылымдарын қосу) жоспарынан тұрады. Әр қызметті басқару оның жеке жэне жалпы ұйымдастырушылық жақтарын өзіне қосуға тиіс. 
1.9. Мақсат қою қызметі Мақсат қою үйымның баскару іс-әрекетінің жэне жалпы қызметінің негізгі компоненті болып табылады. Соның өзі жетекшінің негізгі қызметі, баскару іс-әрекетінің кезеңі жэне оның құрылымының компоненті бо-лып табылады. Мақсат қою ұйым қызметінің мақсатын таңдау ретінде анықталады. Баскару теориясында бұл функция эртүрлі тұжырымдалады. Бір жағынан, ұйымның басқару іс-әрекеті мен жалпы қызметіндегі оның рөлі айқындалады, ал екінші жағынан, бүл (қызмет дербес түрде атап көрсетілмейді) жоспарлау қызметінің бөлігі ретінде қарастырылады. Басқа тұжырымда мақсат қою бүкіл басқару циклінің алдында болатын бастапқы кезең ретінде қарастырылады, сондықтан ол басқару қызметтері жүйесінен тыс шығарылады. Бұл мақсат қою басқа қызметтерден «тыс жэне жоғары» деген мағынада. Бірақ мақсат қою басқарудағы өзінің мазмұны жэне рөлі бойынша баска-ру қызметін қүрайды. Бұл басқарудың тек бастапқы кезеңі ғана емес, эрі карай іс-әрекет барысында бастапкы мақсаттардың тиімсіздігі айқындалса, жаңаларын тұжырымдау орын алады. Осы кезде мақсат 

қою баскарудың алғашқы кезеңі емес, басқа басқару кызметтерінің нэтижесі ретінде болып шығады. Жетекшінің өзіндік міндеті ол қол астындағылардың алдына мақсат коя білуі, бұл ұйым қызметінің процесі-не кіреді. Мақсат кою қызметі - өзінің мазмұны бойынша баскарудың басқа қызметіне тэн емес өзіндік заңдылықтары бар күрделі және уақыт бойынша кең жайылған процесс. Кейде бұл қызмет «мақсаттар бойынша басқару» әдісінің негізі ретінде колданылады. Басқару теориясы максатты ұйымның жүйе кұрушы факторы ретінде анықтайды. Мақсат үйымның іс-әрекетінің жалпы бағытталуын, оның 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2 9 кұрылымы мен құрамын анықтайды, олардың компоненттері арасындағы байланысты реттейді, оларды келісілген жүйеге интеграциялайды. Ол сондай-ак ұйымдагы стратегиялық шешімдердің жэне жоспарлаудың не-гізі болып табылады. Ұйымның жалпы имиджі мақсаттардың сипатына байланысты болады. Максат кою қызметін жүзеге асыру үйым іс-әрекетінің негізі бо-лып табылатын жалпы мақсатты анықтаудан басталады. Осы мақсатты аныктау үшін «компания философиясы», «фирма саясаты», «үйым мис-сиясы» ұғымдары қолданылады. Миссия ұйымның басты мәселелерін, іс-эрекетінің бағыттарын жэне оған басшылықты анықтайды. Миссия таңдаудагы еркіндік, түтастай алғанда, экономика тиімділігінің кепілі бо-лып табылады. Баскару ғылымында мына бір ережені орындау міндетті болып есепте-леді: ұйымның пайда табуы оның миссиясы ретінде түжырымдалмауы керек. Табыс - үйымның ішкі мәселесі. Бірақ үйым элеуметтік жэне ашык' жүйе болып табылатындықтан, езінен тыс болатын қандай да бір қажеттілікті қанагаттандыра отырып, өмір сүре алады. Мысалы, «Форд» компаниясының миссиясы «адамдарға арзан көлік беру» ретінде, компанияның тіршілікке бейімділігін қамтамасыз етудегі табыстың жетекші рөлін сақтай отырып түжырымдайды. Миссия - бұл мақсат қою қызметін эрі карай жүзеге асырудың іргетасы. Үйым мақсаттарының типологиясы ¥йым мақсаттары онда қолданылатын көрсеткіштер бойынша ажыра-тылады. 
Ұйым мақсаттары жүйесінің басты көрсеткіші - олардың иерархиялылығы. Иерархиялық мэртебе бойынша мақсаттар торт негізгі типке жіктеледі: жетекшіліктің жоғары, орта жэне томен деңгейдегі мақсаттары мен атқарушылардың немесе қол астындағылардың жеке мақсаттары. Орта деңгей - мақсаттары осы иерархияда үлкен рол атқарады, сондықтан негізгі құрылымдық бөлімшелерге қатыстылық белгісі бой-ынша үйым мақсаттарының жіктемесі айқындалады. Бүл - мақсаттарды өндірістікке, қаржылыққа, кадрлыққа, болашаққа, инновациялықка, зерттеулікке, экімшілікке болу. Мақсаттарды жіктеудің екіншісі функционалдыц көрсеткіиітерге негізделген. Ол, негізінен, жетекші іс-эрекетін сипаттайды. Оның кез кел-ген мақсаты белгілі бір баскару қызметімен қатынаста болады, ал осы 

қызметтер жүйесі мақсаттардың тағы да бір типологиясына негіз болады. 



30 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Мақсаттар уақытша перспектива көрсеткіші бойынша үзақ мерзімді, орта мерзімді және кысқа мерзімді (перспективалы) болып жіктеледі. Ұзақ мерзімді максаттар (1-ші деңгей) қысқа мерзімді мақсаттарды беретін (3-ші деңгей) орта мерзімділерді (2-шідеңгей) аныктайды. Максаттардың уақытша жіктемесі көбінесе олардың мэнді көрсеткіш жіктемесіне байланысты. Мақсаттардың негізгі үш: стратегиялық, тактикалъщ және жедел (оперативтік) типтері атап көрсетіледі. Мазмұны бойынша мақсаттардың экономикалық, ұйымдастырушылық, ғылыми, элеуметтік, кадрлык, техникалық, политехникалық жэне баска түрлері болады. Мақсаттар сыртқы жэне ішкі үйымдық болып бөлінеді. 
Ұйым мақсаттары оларды жүзеге асыру кезектілік белгісі бойынша да жіктеледі: кезек күттірмес (айрықша басымдықтағы), бірінші кезектегі (басымдықты) жэне кейінге калдырылған. Мақсаттар сандық және сапалық болып та бөлінеді. Мыса-лы, «рентабелділікті 15% арттыру» - сандық мақсат, ал «әкімшілік ақпаратты кұрылымдық қайта ұйымдастыруды жүргізу» сапалық болып есептелінеді. ¥йым мақсаттары, сондай-ақ қайталанатын (стереотиптік) және бір мәртелік (бейімделу) болып та белінеді. Үйым өмір сүруінің белгілі бір кезеңдеріне багытталу белгісі бойынша жіктелу мақсаттардың төрт категориясынан түрады: басқару жүйесін жо-балау мен жасауға, оның дамуына, түрақты қызмет етуіне және жүйенің өмірлік циклінің аяқталуына байланысты. Мақсаттардың қарастырылган жіктемелері олардың жалпы 

ұйымдастырушылық белгілеріне жатады. Сонымен қатар олардың жіктемесінің үш негізгі психологиялык көрсеткіші бар: 1. Мақсаттарды аса ауңымдыга (жалпы үйымдастырушылық), шагынга (топтық) жэне жекеге бөлу; 2. Максаттарды олардың кою айқындылығы бойынша айқындау (кұрылымданған жэне қүрылымданбаған); 3. Үйымға кіретін индивидтер мен топтардың бейресми жэне нақты мақсаттарын анықтау. 
Қарастырылған жіктемелердің алуан түрлілігі мен эртүрлі ауқымдылығы жетекші іс-эрекеті мазмүнының көпжақтылығы мен оның күрделілігін айкындайды. Мақсат қою қызметін жүзеге асыруга қойылатыи талаптар Максаттардың кез келген типіне койылатын талаптар «мақсаттардың негізгі сипаттамалары» үғымын береді. 



БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 31 «Жаксы койылған» максаттың басты сипаттамасы - оның айцындыгы, ол объективті және субъективті екі аспектіден тұрады. Объективті түргыдағы айқындылық мақсаттың накты түжырымда-луын, оны кою тэсілдерінің нақтылығын білдіреді. Мүмкіндік болса макса'тты сандык та, сапалык та түрде ұғыну қажет (максат өлшемділігі талабы). Бүл максатка қол жеткізу дэрежесін тексерудің объективтілігін камтамасыз етеді. Айқындылык субъективті түрде аткарушылардың мақ-сатты бастапкы түрде тұжырымдалған ұғымда дәл кабылдауын білдіреді. Реалистілік - мақсаттардың екінші маңызды сипаттамасы. Мақсаттар-дың максималдануы мен күрделенуіне мүдделі жетекші атқарушылардың нақты мүмкіндіктерін білу жэне ескеру керек. Психологиялык түрғыдан бейресми мақсатты нақты қабылдануға түрлендірудін шешуші шарты өте маңызды болып табылады. «Мақсаттардың өзара қолдау сипаты» үғымы олардың жинақталуының негізгі өлшемі болып табылады. Мақсатқа жету тиімділігі үшін үйымға, оларды іске асыру әрекеті бір-біріне бөгет болмай, керісінше, осыған қолдау көрсетуі қажет. Табысты баскаруды қамтамасыз ету үшін мақсаттар бақылана алуы кажет. Бұл - мақсаттардың тексерімділігіне қойылатын талап. Баскару тэжірибесінде, негізінен, эмпирикалық сипаттағы мақсаттарды тұжырымдаудың кейбір ережелері жасалынды. Олар мақсат коюдың психологиялык заңдылықтарына негізделеді. 1. Максаттар мен мэселелер үгымдарын ашып корсету психологиялык жағынан маңызды болып табылады. Мақсаттарды түжырымдау кезінде оларды нақтыланған мәселемен алмастырудың кажеті жоқ. Мұндай алма-стырулар бағыныштылардың еркіндігін шектейді, олардың іс-әрекетінің тиімділігіне кері ықпал етеді. 2. Мақсаттар жалпы ұйымдастырушылық жэне жеке мүдделер арасындағы саналы ымыраға келушілікті білдіруге тиіс. 3. Күрделілік дәрежесі бойынша мақсат атқарушылардың накты мүмкіндіктерінен сэл жоғары болуға тиіс, сонда жүзеге асыру максимал-ды болады және аткарушылардың іскерлік сапалары түракты түрде дами түседі. 4. Мақсаттарды түжырымдау кезінде сандык ережелер, нормалар өте маңызды. Олардың екі түрі болады: уақытша жэне көлемді. Уақытшаларды максатка жету үшін экономикалық та, психологиялык та түрғыдан жүзеге асыру үшін оңтайлы мерзімдер белгіленеді. Уакыт бойынша алшак максаттардың мотивациялы элеуеттері аз, ал тым жақын болғанда тиімсіз. Уакыттық оптимум шамамен бір жыл деп есептеледі. Бір мерзімде орын-далатын максаттардың оңтайлы саны көбінесе 4-5 болады. 



32 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Мақсаттарға койылатын талаптардың көпшілігі психологиялық тұр-ғыдан атқарушылардың мотивация әлеуетінің белсенділену қажеттілігі-мен байланысты. Жалпы ұйымдастыру ережелері. 1. Ұйымның мақсаты оның қызметінің түпкілікті нәтижесіне мүқият сипаттама беруге тиіс. 2. Төменде жатқан эрбір деңгейдің мақсаттарын жүзеге асыру жоғары жатқан деңгейлер мақсаттарына жетудің қажетті шарты болып табылады. 3. Әртүрлі деңгейлердің мақсаттарын қалыптастыра келе, оларды алу тәсілдерін емес, күтілетін нэтижелерді сипаттау кажет. 4. Келісілген жағдайда эр деңгейдің шағын мақсаттары бір-біріне тәуелсіз болуға тиіс. 5. Мақсаттар иерархиясы теменгі деңгейінің негізінде, белгілі бір тәсілмен жэне белгіленген уақытта орындалуға тиіс таза атқарылатын жұмыстардың түжырымы болып табылатын мәселелер жатуы керек. Мақсат қою қызметі бүкіл басқару іс-әрекетін ұйымдастыруға деген ең белгілі тәсілдің - «мақсаттар бойынша басқару» әдісінің негізі бо-лып қаланды. Оның мэні басқару үйымының барлық мақсаттары мен міндеттеріне жетуге бағдарлануында. Мақсаттар бойынша басқару -«нәтижелерге бағдарланған басқару философиясы» (А.Райа). Мақсаттар бойынша басқаруды жүзеге асырудың екі нұсқасы бар. Бірінші нұсқа: 1) мақсаттарды накты жэне қысқа түжырымдау; 2) оларга жетудің нақты жоспарларын жасау; 3) жұмыс пен нәтижелерді бақылау жэне багалау; 4) жоспарланатын нэтижеге жету үшін түзетулер енгізу; Екінші нұсқа: 1) ұйымның барлық жетекшілерінің өкілеттілігін анықтау; 2) басқару мақсаттарын белгіленген міндеттер шеңберінде жасау; 3) тұжырымдалған мақсаттарға жетуді нақты жоспарлау; 4) эр жетекші алған жұмыс пен нзтижелерді бақылау, бағалау. Мақсаттар бойынша басқару - бұл барлық басқару қызметінің ұйым иерархиясының негізгі деңгейлері бойынша бір орталыктан жүргізілмеуі жэне атқаруға аса қатаң бақылаудың кері зардаптарын жеңетін жоғары мо-тивациялануды жасау тэсілі. Мақсаттар бойынша басқару эдісінің тұтастай прогрессивті бола отырып, өзінің артыкшылықтары мен кемшіліктері бар. Оның сөзсіз артыкшылықтары қатарына жататындар: ол орта жэне төменгі деңгейлер жетекшілері мен атқарушылардың жеке қызығушылығын туғыза отырып, мотивациялануын арттырады; басқаруды орталықтан алшақтандырады; басқару күрамындағы атқарушылардың рөлін нақты айқындайды; атқаруға бақылау жөніндегі тиімді шараларды жасайды. 



, БАСҚАРУ психологиясының ӨЛЁУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 33 Бұл әдістің кемшіліктеріне жататындар: оның үлкен еңбек сыйым-дылығы, төменгі буын жетекшілерінің мақсаттарды өз бетінше жэне сау-атты коюға жиі қабілетсіздігі; мақсаттарды, эсіресе сапаларын қоюдың объективті қиындықтары. 
Қазіргі кезде басқаруды үйымдастыруға деген мақсаттар бойынша баскаруға байланысты менеджмент-аудит кеңінен танымал бола түсуде. Бүл - ұйым жұмысының барлық жақтарын менеджмент практикасын өзгерту жэне өндіріс шығындары мен кемшіліктерін қыскарту жөніндегі үсыныстар жасау үшін зерттеу. Баскару іс-эрекеті қызметінің көпшілігінің субъект психикасының күрылымында тікелей үқсастыгы бар екендігі оның ерекшелігі болып табылады. Мысалы, максат қоюдың психологиялык үдерісінің өзіндік ерекшеліктері бар. Бүл басқа қызметтерді болжауға, жоспарлауга, шешім кабылдауға, т.с.с. қатысты. Психологияда осы сияқты үқсас атаулардағы үдерістер бар. Бұл үдерістер реттеуші психикалық үдерістер үғымымен біріктіріледі. Бұл - тиісті басқару қызметтерін жүзеге асырудың психологиялык механизмдері. 

1.10. Болжау қызметі «Баскару - демек, алдын ала көре білу» тіркесімен болжаудың үйым-ның баскару іс-әрекетіндегі жэне жалпы қызметіндегі ролі сипатталады. Болжау жетекшінің негізгі кызметтерінің негізгі рөлін атқарады. Басқару теориясында бұл кызметті тұжырымдауға екі негізгі тұргыдан: ол өз бетінше атап көрсетіледі немесе басқарудың басқа қызметі - жоспарлауды жүзеге асырудың негізгі кезеңі ретінде карастырылады. Бірінші түжырым әлдеқайда баламалы. Болжау басқарудағы өз рөлінің мазмүнын жүзеге асырудың айрықша формалары жэне әдістерінің болуымен ерекшеленеді. Ол басқаруда дербес рол атқарады, сондықтан да оның мақсат қою жэне жоспарлау қызметтерінің арасындағы байланыстырушы буын ретіндегі маңызды қызметтерінің бірі болып табылады. Басқару іс-әрекетіндегі болжау сыртқы шарттар өзгерістеріне «енжар эсер ету» стратегиясынан осы озгерістердің «белсенді алдын алу» страте-гиясына өтуде жэне оған дайындалуда шешуші фактор болып табылады, бұл қызметтің мэні, міне, осында. Болжауды жетілдіру қажеттілігі соңғы кезде кең қолданыс тапкан жағдайлык эдіснамаға байланысты элдекайда көкейкесті бола түсті. Бейімделу және сыртқы орта тиімді басқаруға арналған шешуші 
ұғымдар болып табылады. Бейімделу жагдайлык және болашақтык болуы мүмкін. Алдын орау басқаруының ең табыстысы, ол болжау мәселесін жағдайлық эдіснамадағы бастылардың біреуі ретінде анықтайды. 



34 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Екі компоненті - тікелей жэне жанама әсерлері бар сырткы орта өзгерулерінде болжау шешуші болып табылады. Тікелей эсер ету орта-сы ұйымның іс-әрекетіне тікелей эсер етуші жэне өзінде іс-әрекеттің тікелей ықпалын сезінетін факторлардан тұрады. Бұлар - еңбек ресурста-ры, жеткізушілер, заңдар, тұтынушылар, бэсекелестер. Жанама эсер ету ортасы - ұйымның іс-әрекетіне жедел эсер етпейтін, бірак онда орташа көрініс беретін факторлар. Олар - экономиканың, ғылыми-техникалық жетістіктердің күйі, саяси, элеуметтік-мэдени, т.б. факторлары. Күрделі жэне өзара байланыстагы факторлардың көптігі болжаудың сыртқы ортасының бірқатар қорытушы сипаттамаларын анықтайды. Өзара байланыстылық - бір фактордың өзгеруінің екіншісіне эсер ету күшінің деңгейі. Күрделілік - ұйым эсер етуге тиіс факторлар саны, эрбір факторлардың жинақтылық және вариативтілік деңгейі. 
Қозгальшдық - ұйымды қоршаған ортада жүретін өзгерістер жылдамдығы. Аііқынсыздық - ұйымда немесе оның жетекшісінде бар нақты ақпарат санының кызметі. Сыртқы орта өзгерістерінің жоғары күрделілігі мен қозғалымдылығын «бей-берекет өзгерістер» термині (П.Друкер бойынша) сипаттайды. Басқару іс-эрекетіндегі болжаудың негізгі түрлері және типтері Басқарудың болжау теориясында жоспарлык болжау маңызды рөл атқарады. Бұл болжаудың нәтижесі, сонымен қатар бір мезгілде ұйымның жоспарлар жүйесі жасалынатын негіз болып табылады, ол жоспарлау 

қызметтерінің арасындағы байланыстырушы буын рөлін аткарады. Жоспарлык болжау өздерінің багдарлануы бойынша ерекшеленеді: бұл сыртқы ортаның болашақтағы ықтимал өлшемін жэне өзінің қызметіндегі болашақтағы мүмкін нәтижелерінің болжаулары. Үйымның жал-пы алғандағы ішкі жэне сыртқы орта күйін болжауға деген жоспарлы болжаулардың бөлінуі айырмасымен сэйкес келеді, бірақ жалпы алғанда айырмашылықтар болады. Сыртқы жоспарлық болжаулар үш топка бөлінеді: 1) жалпы айналадағыларға қатысты болжаулар (болжанатын экономикалық, технологиялық, саяси, элеуметтік жэне этникалық шарт-тар); 2) өнім нарығының күйіне қатысты болжаулар (сұраныс қызметтер, бәсекелестік); 3) өндіріс факторлары нарығының күйіне катысты болжаулар. 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 3 5 Ішкі жоспарлык болжаулар күрделі салымдар, тартылған инвести-циялар көлеміне, қолданылатын технологиялар мен еңбек құралдарының өзгеруіне, баскарудың ұйымдык қүрылымына, т.б. қатысты болады. Сыртқы жэне ішкі болжаулар сандық жэне сапалық болады. Сандық болжаулар, мысалы, күтілетін салымдар көлемі (ағымдық деңгейден пайыздык есеппен), сапалықтың, мысалы, өнімнің қандай да бір түрінен күтілетін табысы. Сондай-ак құрама жоспарлық болжаулар да (сандық-сапалық) бар. Жоспарлык болжаулар ұйымның шағын бақылаулық дэрежесі бойынша ажыратылады: - бакыланбайтын, бірак жақсы болжанатын болжаулар - халык саны өсуінің динамикасы, салык саясаты, т.с.с.; - бакыланатын болжаулар - жаңа нарықтарға шығу, ғылыми зерттеулердің интенсификациясы; - шагын бақылаудағы - кадрлар ағымдылығының деңгейі. Жоспарлық болжаулар айқындалу дэрежесінің өлшемі бойын-ша детерминистік (салыстырмалы кепілдікті) жэне стохастикалык (ыктималдық) болып бөлінеді. Басқару тәжірибесінде бірінші жэне екінші жоспарлық болжаулар түр-лері болады. Бірінші болжаулар жалпы сипатта болады, бірак олар кейіні-рек болжаудың келесі қадамына арналган материал ретінде қолданыла-ды. Сондықтан олар болжаулардың нәтижелері де, оның алғышарттары да болып табылады. Бастапқы болжамдар бұл процестің барысында нақтыланады. Әрі карай жоспарлык болжамдарды («үшінші») әлдеқайда мұқият жасаған жөн. Жалпы болжаулардан элдеқайда нактыларға оту, олардың уақыт бойынша ауысуы болжау процесінің негізгі мазмүны бо-лып табылады. Бүл процесс бір мезгілде иерархиялық үйымның сипат-тарын алып жүреді, өйткені эртүрлі кезеңдердің жоспарлык болжаулары жүзеге асатын болжауларды нақтылаудың эртүрлі деңгейлерінен корінеді. Болжаулардың басқа жіктемелері мен типтері де бар. Бүл - жетекші-нің жеке күш-жігері мен үйым қүрамындағы жекелеген топтың (кеңесші-лер, болжау жөніндегі сарапшылар) бірлескен іс-эрекетінің нәтижесі ретіндегі жоспарлык болжамдар. Болжаудың уакытша болашақтык көрсеткіштерін колдана оты-рып, ұзак мерзімдік, орта мерзімдік жэне кыска мерзімдік жоспарлык болжамдар түрлерін ажыратуға болады. Жалпы алганда, болжау қызметі кешенді жэне көп аспектілі, ол баскарудың барлық кезеңіне жэне міндеттеріне косылған. Баскару теория-сында әлдекайда жалпы, мазмүндық көрсеткіштерге негізделген, баскару процесі типтерінің тағы да бір жіктемесіндегі болжаудың бес типі: - экономикалъщ болжау - экономиканың немесе накты ұйымның жал-пы күйін болжап айту; 



36 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ - технологиялык, болжау - жаңа технологияларды жасауды болжап айту, бұл қай кезде болуы жзне экономикалық зардаптары қандай болуы мүмкін; - өткізуді жоспарлау - ұйымның өнімін сату мәселесіне байланысты, бұл кез келген ұйым іс-әрекеті үшін болжаудың негізін білдіруші типі; - бәсекелестіктің дамуын болжау - бәсекелердің стратегиясы мен тактикасындағы мүмкін өзгерістер туралы болжаулар; - әлеуметтік болжау - тұтастай қоғам күйінің өзгерулерін жэне адамдардың әлеуметтік ұстанымдарын болжап айту. Болжау дамудың жоғары деңгейіне жеткен мамандандырылган сала болып табылады. Онда негізгі үш топтан тұратын айрықша әдістер 
қарастырылады: болжаудың «бейресми», сандық жэне сапалық әдістері. Соңғы топтыц эдістері элдеқайда жетілген. Болжаудың сандық эдістері -бұл «уакыттык катарларды талдау» жэне казуальдік (себеп-салдар) модель-деу эдістері. Уақыттық катарларды талдау әдісі өткеннің ағымын аныктауға негізделген жэне олар эрі қарай болашакка ұзартылады. Казуальдік мо-дельдеу - болжанатын факторлар мен баска да өлшемдер арасындағы статистикалық тэуелділіктерді талдау аркылы болжау. Сапалык эдістер көп, бірак олардың дэлдігі темен. Бұлар - «эділ қазылар», «өткізушілердің жиынтық пікірі», «тұтынушының күтуі», т.б. әдістер. Соңғы кезде компьютерлік техниканың дамуына байланысты полисценарлық (көпвариативтік) болжаудың рөлі өсе түсті. Жоспарлық болжаудың бірінші салыстырмалы жүйелері параллель жасалуда. Олар-дың эркайсысының ішіндегі жекелеген болжаулар мазмұны жэне жайы-лу хронологиясы бойынша келістіріледі; бұл - бақыланатын жоспарлық болжаулар категорияларына негізделген сценарийлер. Салыстыру нэтижесінде ең ыңғайлы сценарий анықталады. Сценарийлердің негізгі үш түрі бар: - оптимистік - экономикалық жэне әлеуметтік перспективалар 
қолайлы болады; - реалистік - экономикалық жэне элеуметтік перспективалар өз ор-нында қалады; - пессимистік - экономикалық жэне элеуметтік перспективалар 
қолайсыз болады. Поливарианттық (скриптілік) тұрғыдан болжаудың негізгі мэселесін болжау катаңдығын олардың қажетті икемділігімен, сыртқы орта факторларының ыкпалы арқылы сабақтастыруды шешуге көмектеседі. Болжау қызметі жетекшіден оның барлык зерделік жэне психологиялық мүмкіндіктерін жұмылдыруды талап етеді. Мақсат қою қызметіндей, болжау қызметінде де адамның психикалық 
құрылымы ұксас. Бұл - арнайы психологиялық ұғымдармен, яғни алдын орау көрінісімен, ыктималдық болжаумен, окиғаны болжап білумен (ан-



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 37 тиципация) сипатталатын болжаудың психикалык процесі. Сондықтан ол жетекшінің іс-әрекетіндегі болжау қызметін жүзеге асыруға арналған психологиялык негіз болып табылады. 
1.11. Жоспарлау қызметі Жоспарлау ұғымы «кең» жэне «тар» деп белгіленетін екі негізгі мэнге ие. Жоспарлау қызметі кең тұжырымда бірқатар мақсат коюды, болжауды, аткаруды ұйымдастыруды, т.б. басқарады. Жоспарлау барлык қызметтерді, бүкіл басқаруга түтастай үйымдастырудың қажетті дэрежесін бере оты-рып, бірлесе үйымдастырады. Стратегиялық жоспарлаудың, яғни басқару іс-эрекетін үйымдастыруға перспективалы қазіргі тұргыдан жоспарлау-дың кең тұжырымы жатқызылған. Жоспарлаудың тар мэні - бұл болжау мен атқаруды үйымдастыру кезеңдерінің арасындагы басқару циклінің кезеңі. Осы түжырымдар бірін-бірі толықтырып отырады. Жоспарлаудың мәні мен оның үйым жэне бөлімшелері мүшелерінің жеке күш-жігерлерін, қойылған максаттарға жету үшін келістіріп көмек-теседі. Бұл келісімнің екі негізгі аспектісі бар: мазмүн жэне уақыт бойынша жоспарлау. Атқарушылардың накты нені, қашан жэне қандай тізбекте орын-дайтынын анықтау үйымның іс-әрекетіне тұтастык жэне үйлестірілген си-пат береді. Жоспарлау қызметі негізгі үш компоненттен тұрады: - жетекшінің жоспарлау жөніндегі жеке іс-әрекеті; - мамандандырылған бөлімшелердің жоспарлау жоніндегі іс-әрекеті; - жетекшінің жоспарлы бөлімшелерімен өзара іс-әрекеті және олардың іс-эрекетін үйымдастыру. Жоспарлау процесінің қурылымы Стратегиялық (грекше strategos - генерал өнері) жоспарлаудың, яғни жоспарларды жасау мен жүзеге асырудың кеңейтілген нүсқасының бір-

қатар негізгі кезеңдері бар: 1) ұйым миссиясын анықтау; 2) үйымның миссияны нақтылайтын мақсаттарын түжырымдау; 3) сыртқы ортаны талдау; 4) ұйымішілік диагностика (басқаруда үйымның ішкі күшті жэне әлсіз жақтарын зерттеу); 5) стратегиялық баламаларды қарастыру; 6) стратегияны таңдау; 7) стратегияны жүзеге асыру; 8) стратегияны жүзеге асыру тиімділігін бакылау жэне бағалау. 



38 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Миссияны анықтағаннан жэне оның мақсаттарын тұжырымдағаннан кейін сыртқы ұйымдық ортаны талдау мен бағалау кезеңі жүзеге асырыла-ды. Мүнда үш мэселе шешіледі: - жаңа стратегия жасау қажеттілігін туғызған сыртқы ортаның ерекшеліктері аныкталады; - стратегияның жүзеге асуына қауіп туғызатын теріс сыртқы фактор-лар аныкталады; - тұжырымдалатын стретегияны жүзеге асыруға ықпал ететін оң сырткы факторлар аныкталады. Сыртқы орта тікелей жэне жанама іс-эрекет салаларына бөлінеді. Олардың кұрамына кіретін факторлар жоспарлаудың шешуші айныма-лысы деп аталады. Оларға осы кезеңде аса көп зейін аударылады. Стра-тегиялык жоспарлау процесінде біріншілік «жанама» эсер ету ортасының аса аукымды факторларына тиесілі, олар: экономикалық, халыкаралык, бэсекелестік, элеуметтік. Баскарудың зерттеу кезеңі ұйымның ішкі резервтері мен ерекшелікте-рін анықтауға бағытталған. Ол бес басты сала, яғни маркетингтік, каржылық, технологиялық зерттеулер, адами ресурстарды бағалау жэне 
ұйым мэдениетінің күйі бойынша диагностиканы талап етеді. Диагностика кезеңінен келесі - стратегиялық баламаларды қарастыру кезеңіне ету буы-ны - бұл жоспарлық болжаулар жүйесін тұжырымдау болып табылады. Стратегиялық баламалардың келесідей төрт негізгі типі атап көрсеті-леді: шектеулі өсу, өсу, қысқару стратегиялары жэне дамудың құрама стра-тегиясы. Стратегиялық жоспарлаудың жалпы үдерісінің соңғы үш кезеңі (стратегияны таңдау, жүзеге асыру жэне оның тиімділігін бағалау) көбінесе баскарудың басқа үш кызметіне: шешім кабылдауға, басқаруды 
ұйымдастыруға, бағалау мен бақылауға ұқсас. Жоспарлаудың типологиясы жэне оның принциптері Іс-әрекет стратегиясы түрлі көрсеткіштер бойынша жіктеледі. Басты жүктеме екі маңызды: процессуалдық жэне иерархиялық көрсеткіштердің сабақтасуына негізделген. Біріншісі жоспардың қандай да бір типінің жоспарлаудың аталған типтерінің олардың мэнділігі бойынша қатынасын ашып көрсетеді. Жоспарлаудың нэтижесі осы көрсеткіштердің туынды-сы болып табылады. Бұл жіктеме саясат, тактика, эдістер, процедуралар, іс-әрекет бағыты, ережелер мен бағдарлама сияқты ұғымдардан тұрады. Үйым миссиясы, оның мақсаттары мен міндеттері ұғымымен бірге олар жоспарлаудың бүкіл процесінің «каңқасын» түзіп, бір мезгілде оның иерархиясының негізгі деңгейлері болып табылады. 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 39 Баскару теориясында біркатар жалпы ұйымдык принциптер бар, олар-ды онтайлы жоспарлау қанағаттандыруға тиіс. Шектеулі фактор принципі. Мақсаттары жетуді шектейтін факторлар жоспарлау кезінде неғұрлым көп ескерілетін болса, стратегиялык балама-ларды таңдау соғұрлым негізделген жэне айқын болады. 
Қабылданган міндеттер принципі. ¥тымды жоспарлауды жоспарлык міндеттемелерді орындауға қажетті уакыт кезеңімен шектеу керек. Икемділік принципі. Әлдеқайда икемді жоспарлар кезінде шығындар ыктималдығы аз болады. Жоспарларға үлкен икемділік беру жоспарлау кезінде ескерілуі кажет қосымша шығындарды талап етеді. «Навигациялыц өзгерістер» принципі. Жетекші нақты оқиғаларды күтілудегілермен ауық-ауық салыстыруы жэне белгіленген максатка та-бысты жылжуға арналған жоспарларды қайта карастыруы керек. Мақсатқа жетуге көмектесу принципі. Жоспарлардың басты мәселе-сі - үйымның түпкілікті мақсаттарын камтамасыз ету. Жоспарлар тиімділігі принципі. Егер жоспарлау үдерісінің өзімен байла-нысты шығындар мен керегі жоқ зардаптарды ескеретін болса, мақсаттарға жетуге кобірек ыкпал ететін жоспар элдеқайда тиімді болып есептеледі. Жоспарлаудыц бастапцылық принципі. Барлык басқа қызметтердің орындалуының алдында кисынды түрде жоспарлау (кең мэнінде -стратегиялық ретінде) жүреді. Жоспарлык, болжаулар принципі. Бүкіл ұйым масштабында жоспар-лау жеке жоспарлық болжаулардың барынша келісілуі кезінде әлдекайда тиімді болады. 
Қүрылым, стратегия жэне саясат принципі. ¥йым жоспарларының кұрылымы стратегия мен саясат неғүрлым түсінікті болса, соғұрлым тиімді болады. Уақыт бойынша келісу принципі. Жоспарлар өндірістік бағдарламалар-дың уакыт бойынша келісілген желісін жасауға неғүрлым көп бағыттал-ган болса, олар койылған мақсаттарға катысты соғүрлым нэтижелі болады. Жоспарлаудың эртүрлі аспектілері жетекшінің психологиялык 

қасиеттеріне ықпал етеді. Сонымен катар жоспарлау кызметінің жүзеге асуына жалпы психологиялык заңдылықтар да ықпал ете отырып, осы 
қарама-карсы ыкпалдар жоспарлау үдерісінің психологиялык мазмүны ретінде қарастырылады. 

1.12. Ұйымдастыру қызметі «Ұйымдастыру қызметі» үғымы коп мэнді, оның негізгі үш мәні бар. 1. Белгілі бір ұйымдық қүрылымды жасаудың (оның типін таңдау, сәйкес мақсаттарга тиісті дифференциациялау) жалпы процесі. 



40 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 2. Баскарылатын жүйедегі индивидтер арасындағы функционалдық таралым жэне эр. қарайгы үйлестіру. БҰл кезде таңдалган ұйымдық 
құрылымға өзгерістер қажеттілігі туындауы мүмкін. „ 3- К е з к е л г е н ө з г е басқару қызметін жүзеге асыру үшін талап етілетін үилестіру үдерістері. Бұл «жоспарлауды ұйымдастыру», «бақылауды 
ұиымдастыру» ұғымдарында көрініс табады. „ «Үйымдастыру қызметі» ұғымының екі жалпы мағынасы бар Егеп 
ұиымдастьіруды процесс ретінде түжырымдаса, онда бұл мағына тұтастаи басқару іс-әрекетімен сэйкесуі мүмкін. «Басқару іс-эрекеті» жэне «ұиымдастыру іс-әрекеті» ұгымдарын синонимдер ретінде қолдану дәс-түр, қалыптасты. Нәтиже ретінде үйымдастыру кандай да бір институт-тык құрылымдар фирманы, корпорацияны, т.б. білдіреді. Ұйымдастыру көп мағыналы Ұғым ретінде бҰл қызметтің баскарудағы іргелі рөлін және оның жинақтылығын көрсетеді. Адамдар жеке орындай алмайтын жұмысты атқару үшін топтарға бірігуге мэжбүр. Бірлескен іс-әрекет барысында екі негізгі мәселені шешу 
қажеттілігі туындайды: еңбектің функционалдық бөлінісі жэне жал-пы мақсатқа жеке «салымдарды» келістіру. Бірлескен іс-эрекетке тиісті 
ұиымдастырушылыкты енгізу басқарудың айрықша құбылысының тіке-леи себебі болып табылады. Басқару атқарушылық іс-әрекетті үйымдастыруға бағытталған бірақ 
қазірп ір, мекемелер үшін ұйымның әлдеқайда күрделі кұрылымы жал-пы типтік болып табылады. Әдетте, жетекші мен атқарушылар арасын-да басқарудың бірқатар аралық буындары жатыр. Жоғары деңгейлердің жетекшілері басқарудың өзіндегі өздеріне бағынышты деңгейлердің бүкш иерархиясын үйымдастыруды жүзеге асыруға тиіс. Жетекшінің бұл 
қызметі екі непзп аспектіні - атқаруды ¥йымдастыру жэне басқаруды 
ұиымдастыруды қамтиды. Ұйым неғұрлым үлкен жэне жетекші деңгейі жоғары болса, екшші аспект көбінесе үстем бола отырып, соғұрлым маңыздырақ болады. 

Өкілеттік беру процестері 
Ұйымдастыру қызметін жүзеге асыру кезінде ұсыну (беру) процестері басты рөл атқарады. Өкілеттікті беру процесі (мэселені орындауға жауапкершілікт. өзіне алатын тұлғаға өкілеттік беру) - басқаоу іс әрекетшщ өзегі болып табылады, бірақ ол менеджменттің негізгі мәселесін (жүмысты басқалардың орындауына қол жеткізу) шешуге тікелей байла-нысты. Басқару ғылымы мен өнері өкілеттікті (міндеттер, жұмыс түрлері жауапкершшік, т.б.) кол астындағыларга беру күкыгын дүрыс кабылдаудан тұрады. Бұл ¥ғым - басқару теориясындагы ең күрделісі. Өкілеттік беру 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 41 көбінесе баскарудың өндірістік кажеттілігі мен психологиялык кұрау-шысы арасындағы карама-кайшылықтар көзі болып шыгады. Өкілеттікті беру мақсаты - өкілеттік. Олар осы окілеттіктердің кімге берілетіні туралы негізгі мэселелерге сэйкес болуға тиіс. Олар өз мэнінде баска кызметкерлердің жігерін қолданудың жэне ұйымның ресурстарын баскарудың шектеулі кұкығы болып табылады. Өкілеттік те, тапсырманы орындау құқығы да беріледі. Өкілеттік - бүл берілетін мүмкіндіктер мен 
қабылданатын жауапкершілік құқықтары мен міндеттерінің бірлігі. Өкілеттікті беру процесіне катысты басқару теориясында екі негізгі 
қағида гұжырымдалған: 1. Өкілеттік жеке түлғага (индивидке) емес, кызметке беріледі, сөйтіп 
ұйымдық қүрылымның оның кадрлық кұрамындағы өзгерістерге қатысты тұрактылығы қамтамасыз етіледі. 2. Жауапкершілік емес, тек өкілеттік ғана беріледі. Бүл жалғыз басқарушылықтың тікелей салдары болып табылады: түпкілікті жауап-кершілік (қарамағындағы адам окілеттікті атқара алмаған жағдайда) жетекшіде болады. Атқарушы да жауап береді, бірақ жетекшінің алдында гана (оған өкілеттікті берген адамның алдында). Сондықтан жауапкершілік берілмейді, тек жүктелуі ғана мүмкін. Өкілеттікке үсыныс беру процесінің колемі мен күрделілігі жетек-шінің иерархиялық деңгейімен анықталады. Аткарушы іс-эрекетті үйым-дастыратын төменгі буын жетекшілерінде өз арасында жэне аткарушылар арасында басқарудың қосымша деңгейлері болмайды. Сондықтан олар өкілеттік беруді емес, белгілі бір жүмыстарды атқаруға қүқық беруді жүзеге асырады. Орта жэне жоғары буын жетекшілері негізінен өкілеттік бере отырып, атқаруды гана емес, баскаруды үйымдастырады. Бүл түрғыда басқару теориясының маңызды ұгымы - скалярлық тізбек туралы еске алған орынды. Басқару деңгейлерінің өмір сүру негізі - адам-ды оның басқаруды жүзеге асыру мүмкіндіктерінен объективті (ең алды-мен психологиялык) шектеу. Осының негізінде Г.Саймонның «Тәуелсіз-дікті» шектеулі дербестік теориясы атымен баскарудың эйгілі тұжы-рымдамасы жасалған. Сонымен иерархия келісуді кажет ететін жэне сызықты окілеттік беру процесі жүзеге асатын скалярлык тізбектер кажеттілікті шарттандыратын атқарудың бағынышты деңгейлер жүйесіне тарайды. Өкілеттікке ұсыныс беру кезінде берудің ұйымдық принциптері мэртебесі бар бірқатар негізгі талаптарды сақтау қажет. Скалярльщ принцип. Өкілеттік сызықтарының нактылығына (атка-рушыдан жоғары жетекшіге дейін) ішкі үйымдық коммуникация жүйесі-нің жэне тұтастай ұйым кызметінің тиімділігі тәуелді. Делегациялау (беру) принципі. Күтілетін нәтижелерді алу мүмкіндігін 
қамтамасыз етуге арналған өкілеттіктін жеткіліктілігі. 



42 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Абсолютті жауатершілік принципі. Қол астындагылар өз жұмысынын нәтижелер, үшш бастыгы алдындагы жауапкершілігі ш е к с і Х л ы п та-былады, ал ол солардын с-эпек-етін ь ш т а ауытки алмайды Р ұиымдастырудағы жауапкершіліктен 
и я й W " р и Н Ц Ш І - БІР б а с т"ККа есепті болу атқарудағы капама 
^ z z z t s z : ^ ^ « — — — Осы принциптерді бойына алган өкілеттіктерді беру - басқаоулын 

Г 1 ™ З а р д а ° т ! " ' ы 6 ° ' ™ » > ™ »те„ ,к « Т с Х ы Б " , 

жетілмеуі; мәртебесінен айырылудан қауіптену. У Ж ү и е с ш щ гы сияқты басқа к¥былыс TiKej^ft қызметтерін К ^ Г ^ Е З ^ К кәс.би біліктшк, үиымдастыру кабілетінің нашарлыгы, ж а у а п к е р ш Ь ™ Р У' С 0 Н Д а и " а қ взінің кейбір психологиялык сапа^арьГГлгіс ™ түрақсыздық, тәуекелге бармау, ырыксыздык, б е й ш д е л г ш т Г ? с с жогарыдагының негізгі себептері болып табылады М Д е Л П Ш Т 1 К ' 
Қалаи болса солай басқару кезінде гиперделегациялау күшейе түсел, г г г = , — ~ Г е Г ~ £ Е ; 

Л даФормациялардың орнын жетекшінің осы процесті онтайшт дьіратын мшез-күлык ережелерімен толыктыруга боладь олар ба кГ лардың пікіріне сезшталдык жэне ескеруге дайын болу; ^ ш ш ^абылдау 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 43 кұкығын беруге дайын болу; қол астындагыларға сенуге дайын болу; қол астындағылардың қате жіберуіне кұкылығы; атқаруды бакылауды үнемі жетілдіруге дайын болу. 
1.13. Шешім қабылдау қызметі Шешім кабылдау кызметі жетекшінің бүкіл іс-әрекетінде орталық буын болып табылады деген ереже баскару теориясында аксиома болып шықты. Бұл қызмет басқарудың басқа қызметтерінен азырақ стандарттануы-мен және алгоритмденуімен ерекшеленгендіктен, онда өзіндік субъективті психологиялық факторлардың рөлі зор. Бұл процесті жеңілдететін шешім кабылдаудың көптеген ережелері, процедуралары мен әдістері бар, бірақ эрбір жетекші мүндағы субъективтік жэне тіпті интуитивтік факторлар-дың релі каншалыкты зор екенін өз тэжірибесі бойынша біледі. Шешім кабылдау қызметі, осыған байланысты баскару теориясында да, психоло-гияда да зерттеу тақырыбы болып табылады, осының нак өзі басқарудың тек ғылым ғана емес, өнер екенін сезінуге мэжбүрлейді. Бұл қызметтің мазмұнын талдау сондықтан да бір-бірінен ерекшелікте болатын жэне өзара тығыз байланыскан екі - үйымдастырушылық және психологиялык аспектіден түрады. Баскару теориясы ұзак уақыт бойы жалпы мінез-қүлық тиімділігі жэне жеке алғанда шешім кабылдау негізіне негізделеді. Оның мэні жетекшінің өз мінез-қүлкын жағдайдың барлық факторларын барынша ескере отырып тұрғызатынынан жэне шешім қабылдауынан көрінеді. Бүл басқарудың 

қатаң сүлбаларының дамуын, «фирманың классикалық теориясының» 
қалыптасуын шарттандырды. Бірақ адамға тэн психофизиологиялық шек-теулер қатаң тиімді мінез-қүлық пен шешім қабылдауды мүмкін болмай-тындаи етеді, ал мұндағы барлық объективтік факторларды ескеру мүмкін емес. Басты тезисі психологиялык (субъективтік) ерекшеліктер - бұл мінез-
құлықтың объективті шектеуші факторлары болып табылатын «шектеулі тиімділік» тұжырымдамасы жасалынды. «Шешім қабылдау мектебі» ту-ындайды, фирманың классикалық теориясы мінез-құлық теориясымен ал-масады. Баскару мен шешім кабылдау теорияларында қазіргі уакытта екі негіз-п - нормативтік жэне дискриптивтік тәсілдер бар. Нормативтік тэсіл субъективтік жэне психологиялық факторлардан дерексіздене отырып, шешім қабылдаудың ережелерін, идеалдық тэсілдері мен «рецептерін» жасауға бағытталған. Дискриптивтік тэсіл, керісінше бұл факторларды негізгілер ретінде ескеруді талап етеді. Бірінші тэсілдің міндеті - шешім қалай кабылданатынын, екіншісінің міндеті - бұл қалай 



44 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ нақты жүзеге асатынын зерттеу. Басқарудың қазіргі теориясы осы екі тәсілді сэикестендіреді. Шешім қабылдау қызметін ұйымдық талдау келесідей негізгі оағыттардан тұрады: 1) басқару іс-әрекетінің жалпы құрылымындағы шешім қабылдау процестершщ орны мен рөлін анықтау жэне олардың басқарудың басқа 
қызметтермен өзара эсерлесуі; 2) Ұйымның осы қызметінің жүзеге асуына әлдеқайда күшті эсер ететін ішкі жэне сыртқы орталарының негізгі өлшемдерін талдау 3) баскару шешімдерін қабылдауды жасау процесінщ нормативтік кұрылымын сипаттау жэне оның кезеңдерін анықтау-4) басқару шешімдерінің негізгі түрлері мен кластарының сипаттама-л ары, 5) басқару шешімдеріне қойылатын нормативтік талаптар Шешш қабылдау басқару іс-эрекетінің жалпы құрылымындағы ролі жетекшішң ең маңызды басымдығы ретінде карастырылады. Б ұ л қызметті бэсеңдету - басқарудың жалпы процесіндегі оның орнын үш жағдаймен анықтау. 1. Шешім қабылдау қызметі - стратегиялық жоспарлау процесінің маңызды кезеңі, ол стратегиялық балама мен стратегияны жүзеге асыру кезеңдер. арасында тұрақтанады. Осы кезде жасалатын шешімдер бүкіл 
ұиымның кызмет етуі үшін үлкен мәнге ие. 2. Ол баскарудың баска қызметтерін жүзеге асырудың өзіндік механизм! түршде болады, ойткені олардың қажетті компонент! болып та-былады. Мысалы, ұйым мақсаты олардың баламалары ішінен таңдап алу нэтижесшде айқындалады. Үйымдастыру қызметі де оның құрылымын таңдауға баиланысты болады. Жоспарлау қызметі дамудың қандай да бір стратегиялық вариантымен ұштасқан. Бақылау кызметін жүзеге асыру да бакылаудың формаларын, эдістерін жэне кезеңдерін таңдауды білдіреді і . Жетекші ю-эрекетшің кез келген кезеңінде сонда шешілетін міндеттер мен мэселелерге кол жету дэрежесін бағалау қажет. Қойылған мақсатка жету немесе жетпеуге байланысты, жетекші осы кезең аякталды ма, келесіге өтуге мүмкін бе, сол туралы шешім қабылдайды. Сонымен шешім кабылдау қызметі басқару іс-эрекетінің бір кезеңдері мен сатыла-рынан екіншісіне өту рөлін атқарады, сондықтан оны байланыстырушы ретінде аныктайды. Басқару шешімдерінің ұйымдастырушылың факторлары 
Ұйымның ішкі жэне сырткы орталарының негізгі өлшемдері баскару шешімдерінің факторлары ұғымымен аныкталады. Бұл факторлардың жиынтығы күрделшіпмен жэне алуан түрлілігімен ерекшеленеді Ол 
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ұйымдық жүйелердің социотехникалық типімен жэне олардың сыртқы ортадағылармен өзара іс-әрекет формаларының көптігімен шартталған. Баскару теориясында ортаның осы қызметтің жүзеге асуына ең ықпал ететін үш интегралды өлшемі бар екені туралы ұгым калыптасты. Бұл -шешім кабылдау ортасының айқынсыздығы, күрделілігі жэне серпінділігі (динамикалылығы). Басты елшем - айқынсыздық - бұл баскаруда баламаны таңдау үшін релевантты акпараттын жеткіліксіздігі. Бұл - туындайтын мәселелерге мазмұны бойынша негізделген шешім шығару үшін кажетті акпарат. Айқынсыздық туындауының көптеген себептері бар. Олардың негізгілері: акпарат тапшылығы жэне оның артық болуы. Шешім қабылдау ортасының күрделілігі - ескерілуі, өзара тығыз байла-нысы мен өзара тәуелділігі ескерілуге тиіс факторларының көп түрлілігі. Шешім кабылдау ортасының серпінділігі деп ішкі жэне сыртқы -
ұйымдық факторлардың өзгеру дәрежесін айтады, сондықтан кез келген басқару шешімі диагностикальщ та, прогностикалық та болуға тиіс. Осы интегралдық үш өлшем синхронды эсер етеді, бұл шешім кабыл-дау кызметінің жүзеге асуын күрделендіреді. Бірақ осымен бірге бұл өлшемдер эрбір нақты жағдайда эртүрлі дәрежеде айқындала отырып, осы қызметтің жүзеге асу шарттарының сабақтастыктағы тольщ корінісін береді. Осы жалпы өлшемдермен катар тағы да бір маңызды, ерекше өлшем: ортаның дау-жанжалдық дәрежесі бар. Басқару шешімдері сондыктан да бірқатар өзіндік ерекшеліктерге ие, солардың маңыздысы -компромистік. Басқаруда шешім қабылдау процесінің нормативтік құрылымы Баскару теориясында шешімдер жасаудың нормативтік процесін сипаттаудың біркатар тэсілдері бар. Процессуалдық инвариант - шешім қабылдау кезеңдерінің жалпы тізбектілігі. Ол келесі кезеңдерден тұрады. Мәселелік жагдайды анықтау содан шешім қабылдау қызметін жүзеге асыру арқылы шығуды білдіреді. Бұл - жағдайды айқындау (диагности-ка), оның аймақтарын іс-әрекеттің баска жақтарымен өзара байланысын анықтау, оның мазмұнының, басты карама-қайшылықтарының сипаттама-сы жэне сондағы болжау шешімдерінің мақсаттарын кою. Мэселелік жагдай мазмұнын талдау. Мұнда үш аспект бар: 1. Жағдайдың айқынсыздығын жэне бақылау үшін жеткіліктілігін азайту мақсатында ақпараттық талдау; 2. Мэселе туындататын «шектеуші факторларды» аныктау; 



J L S S S T * б І Р е у І Н Т а н д а у н е г і з і н е ™ ы з ы л а т ы н шешім көрсеткіштерін түжырымдау. Баламалы тұжырымдау - мэселелік жағдайдан жаңа мүмкін ШЫҒҮ ларды іздеу мен генерациялау. мүмкін шығу-Тұжырымдалған көрсеткіштер жүйесі бойынша жэне іс-эпекеттін s s z s r с а й к е с 6аламалы 6агалау <<6— Z S Z Z Баламалы таңдау - басқару шешімінің нормативтік процесс к*оы лымындағы непзгі кезең, ейткені онда басты кадам жасалады шешЫ кабылдау жүзеге асырылады. ОныҢ тиімді шешімдер Х л д а у теория сында тұжырымдалған басты нормативтік принциптерді балама"лы үлкен интегралдық «тишдшікпен» таңдау болып табылады Ү ты I t ^ Z T Ш е Ш Ш д І Ж Ү З е г е а с ы р у - Б ¥ л * с " э Р е к е т т 'Ң ерекшелік сипа-ты - қабылданатын жэне жүзеге асырылатын шешшдердіц дэл келмеуі. Басқару шешімдерінің типологиям жэне оларга қойылатьт нормативтік талаптар Басқару шешімдерінде жалпы қасиет бар - бүл полиморфизм (баска™ шешімдерін кабылдау процесін жүзеге асырудыц э р т ү ^ а с т Р ь н І н түрлерінің, типтері мен формаларының кептігі). Шешім^кішдаГқьТзмегі татй:гі:сінің п о л и м о р ф и з м і н і ң а р к а с ы в д а м у м - н б о л ь Г ш Г д ы «Ұиымдастырушылық шешім» үғымы баскарушылык шешшдердщ паты б а Г ж Т С И П а Т Т а У Ү Ш Ш Ш е Ш у Ш І М Э Н Г 6 ие- °»ь'Н жинактаушы си ноомативРтіГоі, Ө З Ш е Н Ж е Т С К Ш Ш І Ң ^ з м е т т і к мэртебесіне байланысты Г В Т , К 'С , Л Т , е М е Л 'К Ш е Ш І М Л е Р д , ң б Ү к і л «ешенін аныктайды. Жетекші 
қабылдауға мэжбүр болатын нормативтік емес шешімдердің орасан квп 3°Р> б ! Р а қ түрде болса да оньщ іс-эрекетінің тГмдТлігше жэне бүкіл үиымнын элеуметтік-психологиялык с и п а т т а м а с ы Г ы к п а " Г.Саймон ұйымдастырушылык шешімдерді екі негізгі санатка бағдарламаланған жэне бағдарламаланбаган деп бөлуді ¥сынд"і Бүл е к і «таза» тип каз.рп кезде континуумның нолюстері ретінде қарастырылады ал баскару тэж.рибесінде квбінесе күрама шешімдер кездеседГ ' Нормативтік шешімдер сондай-ак оларды түрлерге бөлу белгісі бойын-ша баскарудың кандай кызметін жүзеге асыруга байланысты екендіНне караи жіктеледі яғни максаттық, болжамдык, жоспарлык, мотивациялык бақылаулық, үйымдастырушылык, түзетулік, ө н д . р і с т Г ™ ^ 
қызметтерге байланысты. Мүндай болу „акты турде б а с к а р у Г тандау процестерінің непзгі санаттарыныц аныктамасы болып табылады У Таңдау процестерінде басқару шешімдері бастапкы дерексіз жағдайы боиынша кұрылымданған жэне күрылымданбаган («жаксы аныкталган» 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 47 жэне «нашар аныкталған») болып бөлінеді. Олар үш негізгі белгі бойынша айырмаланады: субъект шешім үшін кажетті акпаратка ие. Осы жүктемеге байланысты баскару шешімдері детерминистік жэне ықтималдық болып бөлінеді. Біріншілері құрылымданған жағдайларда орын алады. Оларды нормативтік процедураларға дайындау кезінде колдану жэне тәуекел элементтерін олардың процесінен барынша алып тастауға үмтылу тэн болады. Екіншілері «жұмсак», жасаудың нормативтік емес процедураларын және интуитивтік қүралдарды қолданумен сипатта-лады, олар тэуекелді шешімнің қажетті өлшемі ретінде карастырады. Психологиялык шешімге негізделетін жіктеме шешімдердің үш типі-нен тұрады: интуитивтік, пікірлерге негізделген жэне инновациялык. Инновациялық белгілері бойынша шешім қабылдау түрлерінің жіктемесі: майда тірлікті, селективтік, бейімделушілік, инновациялық. Мазмұндық белгісі бойынша тыйым салу, рүқсат ету жэне сындарлы шешімдер болады. Баскару шешімдері формаларының ең қорытушы типологиясы - оларды екі санатқа болу, ягни жекелей және алқалық. Баскару шешімдері стратегияның алқалық шешімдерінде қолданы-луына байланысты да жіктеледі: мажоритарлы (қарапайым көпшілік стра-тегиясы); консенсус жэне «байламды таңдау» стратегиялары. 
Қорытындысында бұл жіктемелердің барлыгы бірін-бірі озара толыктырады. Баскару шешімдерінің қарастырылған барлық типтеріне «жаксы шешім белгілері» деп есептелетін бірқатар нормативтік талаптар 

қойылады. Олардың әлдеқайда эмбебаптарын тізіп шыгамыз. Шешімнің тиімділігі. Егер қабылданған балама барынша мүмкін болатындардың ең негізгісі болса, онда басқару іс-эрекетінің тиімділігі жогарылауы мүмкін. Шешімдердің негізделуі, уақытылығы, жүзеге асырылуы (орындалуы), нақтылығы мен реттелуі, қаттылық пен икемділіктің сабақтастығы шешім 
қабылдауда «шектеу факторы» принципінің сақталуында. Шешім қабылдау процесі басқару теориясындағы орталык пункт болып табылады, шешім қабылдау әдістері - оның ең жетілген, ресмиленген та-рауы. Қазіргі кезде ол математикалык аппаратта, жүйелік талдауда, опе-рациялар теориясы мен басқа да нормативтік пәндерде орнығатын арнайы бағытта рәсімделеді. 

1.14. Мотивациялық қызмет Үйымның тиімді іс-әрекеті, сондай-ақ жеке өнімі кызметкерлердің мо-тивациялану дэрежесіне тәуелді болады, сондықтан атқарушыларды мо-



тивациялау - қызметкерлердің мотивациялануын жасап іске асыру мен жетілдіру жетекшінщ маңызды қызметі болып табылады. Мотивация кызметінің мазмұнын ашу тұтастай алғанда еңбек іс-эрекетінің мотивациялану мэселесімен байланысқан, бұл осы мэселенің кеңдіп мен кешенділігіне байланысты оның шешілу қиындығын туғызады. Басқару іс-әрекетінің төмендегідей өзіндік аспектілері бар: 1) атқарушылық іс-әрекеттің мотивациялану сипаттамасы; 2) жетекші іс-эрекетініц өзіндік мотивация сипаттамасы (басқапүдын мотивациялануы); 3) мотивация қызметінің озіндік қ¥рылымы мен мазм¥нын басқару іс-әрекетінщ негізгі компоненттерініц бірі ретінде сипаттау Басқару тэжірибесінде бұл аспектілер тығыз байланысқан іс-эрекетініц мотивация теориясындагы жалпы ережелердіц біоі - мотивация қажеттілігі бірлескен іс-эрекет кезіндегі ецбек болінісінің нэтижесі болып табылатындыгы. Оның әрбір мүшесі үшін, ол озі жеке 
қызметкер ретшде атқарған міндетіне байланысты алатын жетістіктепі нақты мотивациялануы болып шығады. Мотивация жүйесінің екі принципі 1) тек материалдық жағдайға емес, қызметкерге тиесілі барлык 
қажеттіліктердіц типтері мен түрлерінің барлыгына бағдарлануьг 2) әрбф атқарушының қорытынды нэтижеге нақты үлесін баламалы оағалау жэне осы үлеске сай ынталандыруды қамтамасыз ету Екінші принцип ұйымдастыру құралдарын қолдануға, ал біріншісі түлға мотивациясының қүрылымы туралы психологиялык түсініктерге тұрақтанады. Сондықтан мотивация барлық баскару қызметінің ішінде «психологиялық>> ретінде карастырылады. Бұл - басқарудың практикальщ психологиясы. Мотивация қызметінің мэні - жоғарыда көрсетілген екі принципті қанагаттандыратын жүйе жасау. Түлғаның мотивация элеуетін толык жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін материалдық мотивация мен ынталандыруды дараландыру кате болып табылады. Бұл элеуетті тиімді паидалану үшін жетекші оның қандай факторлардың негізгі кате-горияларынан түратынын білуге тиіс. Мотивация жалпыпсихологиялық тұрғыда - іс-әрекетке саналы түрдегі ішкі ұмтылысы. «Мотивация са-ласы» ұғымымен тұлға белсенділігінің барлык ынталану көздері бірігіп оған келесі компоненттер кіреді: тұлганыц қажеттіліктері, мүдделері' 
ұмтылыстары, сеншдері, ынталандырулары, идеалдары, сондай-ақ мінез-
қүлықтың элеу меттік рөлдері, нормалары, ережелері, стереотиптері, омірлік — - Р ь . м е н мақсаттары, тұтастай алғандағы дүниетанымдык Бүл жіктеме негізгі болғанымен, жалғыз емес. Қажеттіліктер баска негіздер бойынша да сипатталады: туа біткен жэне қабылданған, бірінші 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 4 9 жэне екінші, нәтижелі жэне процессуалды, т.б. қажеттіліктердің типтері-нін алуан түрлілігі солардың негізінде қалыптасатын мотивация күр-делілігін анықтайды, демек мотивация саласына қажеттіліктің эртүрлі санаттарын «қоса» отырып, эсер етуге болады. Психологияда мінез-кұлық пен іс-әрекеттің жартылай мотивациялық үғымы бар. Әртүрлі мотивация-лар арасында оң (позитивті) жэне теріс (негативті) сипаттағы қатынастар 
қалыптасуы мүмкін, сондықтан олардың аткарушыға ықпал ету эсерінен келісіп алу қажеттігі туындайды. Атқарушы іс-эрекеттіц мотивация тұжырымдамасы Мотивация теориясының ережелері басқару тэжірибесінде менеджмент эволюциясыныц барлық кезецінде әртүрлі жүзеге асырылды. Қызметкердің мотивация табиғатын жалпы түжырымдауға деген үш негізгі тәсіл атап көрсетіледі: X теориясы, Ү теориясы жэне Z теориясы (Д.Мак Грегор, О.Шелдон, В.Оучи). X теориясы келесі ережелерге негізделеді: жұмыс адамдар үшін мо-тивация болып есептелмейді - оған туа біткен жақтырмаушылық эсеріне байланысты; адамдарды жүмысқа жазалау мен қорқыту арқылы мәжбүрлеу 
қажет; «орташа адам» жауапкершіліктен қашқақтайды жэне оларға біреу басшылық жасағанды қалайды; адамдар, негізінен, экономикалық 
қажеттіліктермен мотивацияланады; адамдар бастапқы кезде бәсең, сондықтан оларды мотивациялау, жүмысқа мэжбүрлеу қажет. Ү теориясы мүлде басқа тезистерге түрақтанады: адамдарга бастап-
қыдан жүмысқа қажеттілік тэн; күш-жігерді жұмылдырудың бақылау мен 
қоркыту сияқты қүралдары жалғыз емес - адамға өзін бақылау жэне өзіне жетекшілік ету тэн; жүмысқа марапаттау ғана емес, іс-эрекет мақсаты да мо-тивацияланады; адамда жауапкершілік пен кұлшынысқа деген қажеттілік бар; еңбек мазмүнына кызығушылық - іс-эрекет мотивациясы; адамдар әлеуметтік қажеттіліктермен мотивацияланады жэне қүлшыныс танытады. Z теориясы - бүл Ү теориясын менеджменттің қазіргі, әсіресе жа-пондық теориясын ескере отырып дамыту. Онда қызметкердің моти-вация әлеуетін барынша пайдалану принциптері түжырымдалады: жүмыспен қамтылу кепілдігі жэне сенімді жағдай; корпорациялык кауымдастық, фирмаға берілгендік; жетекшінің атқарушыларға деген зейін аударуы; ішкі үйымдық ақпараттың жариялылығы, жетекшілік пен 
қызметкерлердің мақсаттарының жэне кұндылықтарының жалпылы-лығы; жалпы жауапкершілік; жұмыс құралдарын таңдаудағы еркіндік; бейресми байланыстарға, яғни атқарушылардың «көлденец» бойынша әлеуметтік түйіспеулеріне зейін аудару. 



санаттапын а д а м н ы « кажеттіліктері мен мотивациясының әртүрлі санаттарын көрсетеді, сондыктан жетекшінің осылардың 6mIv,H таңдауы о„ың іс-эрекетініц жалны стилімен аныкталады АвторитГль " директивалык) стиль X теориясына, демократиялык Ү * «партисипативтшік» (қатысушы) Z теориясына негізделеді е ° Р И Я С Ы Н а ' К Ы З М е т і н ұйымдастыру үшін, кең таралым алған ФХерц-бергтщ қосфакторлы теориясы үлкен мәнге ие. БҰл теория бойынша непзп мотивацияның барлыгы бір-бірінен айырмашылықта болатьш ек! басты топка, гигиена факторлары мен мотивация факторына белшелТ Бфшшшер. адамның жұмыска қанагаттанбаушылыгьш томендетедТбГак Z e ^ Z T " ™ * Д Э Р е Ж 6 С Ш а р т т ы р у г а қ а б і л " 2 Оларға еңоек жағдаиы, фирманың жалпы саясаты, еңбекакы, эріптестермен жэне жетекшілікпен карьш-катынас, торыгудын (стрестін) болмауьГуйьТмдаҒь б а л л Т Ж а Ғ Д З Й Ы Т У Р а Л Ы а Қ П а р а Т Т а р К ІР е д І Е г е Р б ¥ л факторлардың барлығы жоғары децгейде болатын болса, онда канағаттанбаушыл^ (амотивация) туындамайдь, Мотивацияны' камтамасьГету ү Г н б ' жеткшіксіз, оиткені жүмыска қанағаттанушылық тікелей ф а к т о Г моти вациямен аныкталады. Бүл - жумыстагы табыска жету, кьГзмет бойьшша" өсу, жүмыс нәтижелерін тану жоне көпшілштің колдау м ү в д і п кәсШи Гигиена1 ф^кторлаоыМК'НД^Г'' ? ^ м ы с т ы ң кҮРДелілігі мен кызыктылығы^тД і игиена факторлары т¥тастаи алғанда жүмыс шарттарымен мотивация факторлар оныц сипатымен және мазмүнымен катынаста болады гана е м е Г м Г Г Г ^ ™ 4 М а З М ¥ Н Ы Н ТСК Г И Г И е Н а Ф ^ о р л а р ы н ы ц гана емес мотив-факторлардың комегімен де кеңейтуге бағытталған н т Г ж " f T o Z n ^ T " ^ П а Й Д а б 0 Л у Ы Ф ' Х е р ц б ^ — н ы нэтижесі болып шықты. Бүл еңбекті атқарушыга өз ЖҮМЫСЫНЫН маңыздылыгы мен күрдел.лігін, шешім қабылдауда тэуелсгзд.пн тапсь ҮХШ1" ^ - р і ш л і г і н сезінуге мүмкшдік беретін үйымдасу эрекетінін I Z T ^ ' « " » * + * Ф Х е Р ц б е Р г т¥жырымдамасы атқару іс-зрекетінщ мотивация мазм¥нын сипаттауға бағытталган, сондыктан ла м о т и в а Ч и я кызметін талдау үшін соншалықты маңыздьі Мотивация қызметін жүзеге асыру Мотивация кызметін үйымдастыруды екі: кешенді-әдістемелік жэне бешмдгк-уиьгмдаспгырушъшъщ т ¥ Р гыда жүзеге асыруга болады Ж ¥ М Ы С Т Ь Щ М ° Т И В а Ц И Я Э Л е у е ™ арттыру терт 1) экономикалық эдістер; 2) мақсаттык эдіс; 3) жұмысты жобалау және қайта жобалау әдісі (еңбекті байыту); 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 51 4) «партисипативтік эдіс» (қызметкерді тарту эдісі). Экономикальщ әдістер жұмыс үшін материалдық ынталандыруды 
ұйымдастырудың негіз түзуші принциптер жүйесіне негізделген. Оларды Д.Синк былай тұжырымдаған: 1) атқарушылар мен жетекшілік арасындағы ынталандыру жүйесін үйымдастырудың жалпы ережелері бойынша коммуникация жэне келісім; 2) жұмысты эділ бағалау; 3) марапаттау нәтижелілікке байланысты; 4) бәсекелестік емес, ынтымақтастык атмосферасын туғызу; 5) жұмысқа кепілдік, т.б. Мотивацияның тағы да үш жалпы «экономикалық ережесі» бар: 1. Сыйакы көлемі еңбекақының 30 пайызынан кем емес; 2. Экономикалық әдістер тиімділігі, олардың әлеуметтік-психология-лык эдістермен сабақтасуы кезінде күрт осуі. Мысалы, сыйақыны көп-шіліктің алдында тапсыру. 3. «Шалғай материалдық пайданың» қателіктерінен қашқақтау (зейнетақы қорына жарна аудару ағымдық мотивацияға ыкпал етпейді). Мақсаттық эдіс екі маңызды психологиялық заңдылыққа негізделеді: 1. Мақсаттарға накты форма беріледі, бүл мотивацияның артуына соқтырады. Психологияда субъективті қабылданган мақсаттың болуы мінез-күлықтың маңызды жэне дербес мотивациясы болып есептеледі. Мұндай максат «квазикажеттілік» ұғымымен белгіленеді. 2. Қиын мақсаттар жеңіл қол жететіндермен салыстырғанда үлкен мо-тивациялы күшке ие болады. Бүл, психологиялык тұрғыдан, қиын мақсат адамның өз мүмкіндіктері мен өзінің мэнділігін өзі бағалауын арттырады деп түсіндіреді. Жетекшілік атқарушылар алдындағы төмендегідей мақсаттарын тұжырымдайды: 1) мақсаттардың өлшемділігі; 2) жүмыс нәтижелерін белгілеу; 3) дэл мерзімдер; 4) еңбек өнімділігінің өсу мүмкіндігіне зейінді шогырландыру; 5) атқарушылар үшін әлеуетті ынталандырулар; 6) ұйымды колдау; 7) бақылау; 8) мақсатқа жауапты тұлғалар; 9) мақсатқа кол жеткізу нәтижелерінің айкындығы, багалануы, т.б. Жүмыстарды жобалау және қайта жобалау әдісі (еңбекті байыту). Жобалау мен қайта жобалаудың максаты мотивацияны жетілдіру жо-лымен арттыру. Қайта жобалау адамның өз жұмысына деген катынасын оң қатынастарға өзгертеді, мотивация мен еңбек тиімділігін арттыра-



ды. Мұндагы басты ереже - кызметкерді жұмысты жобалауға тарту Ы ЭД1СТ1Ң н е п з , н д е енбекті «кеңейтудің» (байытудың) психологиялык заңдылыктарын ескеру қажет. Ж¥мыстың мазмұны мен ұйымдастыры-луы, оған гигиена факторларының, эсіресе мотив-факторлардың толық жиынтыгын енпзетшдей етіп өзгереді. Мотивацияга қатысты жұмыстың непзгі сипаттары: 1) нәтижеге жауапкершілік; 2) жетістіктер: қызметкердің маңызды ж¥мыс аткарып отырмын деген сеншділігі; к 3) ресурстарды бақылау; 4) кері байланыс: ж¥мыс нэтижелері туралы ақпарат; 5) кэсіби өсу мүмкіндігі; 6) кызметкерді еңбек жағдайлары барысында бақылау. Д.Хакмэн жэне Г.Олдхэмнің т¥жырымдамасын байытудың басқа вари-антына сэикес, келесі ерекшеліктерге, ягни алуантүрлілікке, мәнділікке аяқтауга, дербестікке, психологиялык комфортқа, жеке жэне кәсіби өсу мүмкіндіпне, антимотиваторлардың болмауына ие еңбек қана жогары білікті болып есептелінеді. 
Қызметкерлерді тарту эдісі - қызметкерлерді еңбек процесін ¥йым-дастыруга жэне оларды басқаруга қауымдастыру. Атқарушы басқару эсерлер.нің пассивті объектісінен белсенді қатысушыга - баскару субъектісіне айналады. Шыгармашылық белсенділік, к¥лшыныс канат жаяды, жауапкершілік пен мотив артады. Бұл - психологияда «еңбек субъектісінщ элеуетін жібітудің» ерекше кұбылысы деп аталады Бұл эдістің тиімділігі жалпы идеология ретінде қолданылатын жапондық менеджменттщ кошбасшылық жағдайына сәйкес келіп, келесі шарттарды сақтау талап етіледі: 1) мэселені шешу кезіндегі қызметкердің дауыс қүкығы; 2) келісімді іздеу; 3) жеке жэне үжымдық ақылды қолдану; 4) шешімді бірлесе кабылдау; 5) құкықтарды делегациялау; 6) мәселелерді айқындау жэне іс-эрекетті анықтау; 7) тиісті шарттар мен жағдайлар (туғызу); 8) ынтымақтастықты жақсартуга арналған механизм Мотивация кызметін жүзеге асыруға бейімдік-үйымдастырушылық жоғарыда қарастырылганнан шартты түрде гана бөлінуі мүмкін/өйткені кобінесе мотивация туғызатын сол эдістер мен принциптерді колданады Оның ерекшелігі, мотивациялық әсерлер жүйесі еңбек іс-эрекетінің негізгілері бойынша жұмысқа кабылдау жэне кэсіби бейімделуден кызметі аяқталғанга дейін таратылатынында. 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 53 Мотивация қызметінің қарастырылған аспектілерінің әдістері мен жүзеге асыру формаларының барлыгы оның бүкіл мазмүнын емес, тек нак-ты негізін кұрайды. Ол жанама түрде болса да, басқа баскару қызметтері-нін барлығының барысында жүзеге асады. 
1.15. Коммуникациялык қызмет 

Ұйым бөлімшелері мен жекелеген мүшелерінің іс-эрекетін жалпы мақсатқа жету үшін үнемі үйлестіру кажеттігі басқару іс-әрекеті мэнінің өзімен байланысқан. Бұл үйлестіру әртүрлі формасында, ең алдымен ком-муникация барысында, яғни ұйым мүшелерінің алуан түрлі түйісулері аркылы жүзеге асырылады. Үйымның ішінде жүріп жатқанның барлығы коммуникативтік процестермен байланысқан. Сондықтан да олар оның тұтастыгы мен кызмет етуін қамтамасыз етудің негізгі құралдары бо-лыгг табылады. Жетекші іс-эрекетінде коммуникация кызметі ерекше рол аткарады. Ол басқарудың басқа барлық қызметтерін жүзеге асыру мен өзара үйлестіру құралы ретінде болады. Сондықтан бұл кызмет шешім кабылдау қызметімен катар ұйымдағы байланыстырушы процесс ретінде 
қарастырылады. Жалпы тұрғыдан коммуникация - бүл адамдар немесе адамдар топтары арасындағы кез келген акпарат алмасуы, ол өзара түсіністікке алып келу немесе келмеуіне тэуелді емес. «Коммуникация» ұғымына енгізілетін қүбылыстар мен процестердіц алуан түрлілігіне байланысты, оны кұрылымдау жэне жетекші іс-әрекеті-ніц мазмұнын сипаттауға арналған сандағы ец маңызды аспектілерді айқындау қажеттігі туындайды: 1. Коммуникация жалпы қүбылыс ретінде; 2. Коммуникация жетекиіінің атқарушылармен жэне ұйым бөлім-шелерімен тікелей байланыс тәжірибесі ретінде; 3. Коммуникация басқарудьің ерекшелік қызметі ретінде. Бұл аспектілердің әрқайсысы нормативтік-үйымдастырушыльщ жэне субъектілік-психологиялық жоспарлардан тұрады. Біріншісі оңтайлы коммуникативтік процесс қүрылымымен байланыскан. Екіншісі «комму-никанттардыц» психологиялык ерекшеліктерінің осы кызметке үлкен ықпалын көрсетеді жэне оның маңызды деген, соның ішінде тиімділікке бөгет болатын маңызды сипаттарын түсіндіреді. Коммуникациялык кызмет ұгымы озіндік үш психологиялык аспектіден түрады: жетекшінің коммуникациялык мінез-құлқы, оныц іс-эрекетінің коммуникациялык 
құбылыстары мен процестері. 



54 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Келесі бағыттар коммуникациялык кызмет мазмүнын сипаттайльг - б ¥ л кызметтің мәні мен оның ерекшелігш анықтау И П а Т Т а И Д Ы ' коммуникациялардьщ негізгі түрлері мен типтерін талдау-рін анықтау;Н И К а Ц И Я -мпон^нттер іҮен кезецде-- осы қызметтің жүзеге асу формасын сипаггау - «оарьерлерді (кедергілерді)» талдау Гсипат™ • киындықтар)- У І п а т т ы кателіктср мен 
Жетекшінщ коммуникациялык кызметінің негізгі міит-гі - • • де оның бөлімшелері арасынлағы ™ Д ~ ¥ И Ы М ,Ш1Н" оңтайлы алмасуын қамтамасыз эту^ Онтт~ Қ ы ° Р т а м е " акпараттыц тағы коммуникация ж е л ю ш ш у й , ылы^ ^рсеткіші - қолданыс-дау көрсетуйгің нэтижесГ К о м ^ Ж а Л П Ы М а қ с а т т а Р ь ' н а жетуге кол-айқьш ту^ п Г ь Г ^ н ^ Г У ЦИЯЛаР ТИІМДІЛІГІ үшін мақсаттың б ө л і м ш е л ер^жұм ыс ы н ың бел г ші' б m ° Ү Ш Ш Ш а Ғ Ы Н м а ™ нактылануь" мүшеленген жп пяп Р Т ү р л е р і М е н Н0Рмативтерін реттейтін Т бацылаудгтиімді баска қызметтерінің барлыгы яғни 1 Z е Р е к ш е л і " н е , баскарудың бакылау оны жүзеге Г ь ш у КУПЯ . I ЖОСПаРлаУ' ҰЙымдастыру, Мүны іетекші никациялармен толатыны туралы мэл і^ттер ра^айды ^ Коммуникация типтері 

нін қарастырайьщ. * Ж е Т е К Ш 1 1 С"ЭР е К е Т І Н Д е жіктелеті-
ола^сырткы'жэне iund ^йымла(ГЯ Л а Р Ь І Н Ь І Ң ^ ^ бойынша 
жүмыска жоғары тұрған инстаніт™ Г , Т І р ш е л і к ТИП1- Жетекші 
Л Ы " , М Г Ь Т ™ 6 0 . 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 55 муникациялар төмен түсетін жэне өрлейтін болып бөлінеді. Біріншілері - жетекшінің жарлықтары мен бұйрыктары, екіншілері - қозғалыстың «төменнен жоғарыға» қарай арналарының жүйесі. ¥йымның қызмет етуі үшін тік жэне көлденең коммуникациялардың сабақтастығы аныктаушы мэнге ие болады. Коммуникациялар дэстүрлі түрде формалды жэне формалды емес болып бөлінеді. Формалды арналар ұйымның құрылымымен, оның мак-саттарымен жэне міндеттерімен анықталады. Формалды емес - бұл фор-малды арналардан тыс жүзеге асатын байланыстар. Оның бірнеше түрлері: 
ұйымның катардағы мүшелері арасындағы, жетекші мен атқарушылар арасындағы, жетекшінің сыртқы ортамен («үлкен байланыс» құбылысы) формалды емес байланыстары бар. ¥йымның әлеуметтік микроортасын жасайтын жел сөздерге айрықша рөл беріледі. Арнайы зерттеулер, осы тектес коммуникациялык кұбылыстарға қарсы тұрақты пікірге карамас-тан, жел сөздер окиғалардың 80 пайызы дэл келсе, ал ішкі үйымдастыру-шылык істерге қатысты бұл көрсеткіш 99 пайызды құрайды. ¥йымдастыру формасы бойынша коммуникациялар вербалды (ауызша), жазбаша, құрама, визуалды, аудициялы, т.б. болып бөлінеді. Коммуникациялар, сондай-ак өздері басым мәнге ие, ұйымдық қызмет ету кезеңінің белгісі бойынша да жіктеледі. Бұлар жұмысқа қабылдау кезіндегі міндеттер шеңберіндегі багытталу кезіндегі іс-әрекет, оны ба-ғалау мен оның барысын бақылау процесіндегі коммуникациялар болып табылады. Коммуникативтік процесс пен оның «кедергілерінің» нормативтік қүрылымы Жетекші жүзеге асыратын коммуникациялык кызмет ұқсас құры-лымы мен ұйымдастыру принциптері бар жекелеген коммуникациялык үдерістердің үздіксіз тізбегі болып табылады. Коммуникациялык үде-рістің жалпы үғымында акцент оның екі - қүрылымдық жэне өзіндік процессуалдық аспектісінен тұратын формалды ұйымдастырылуына жа-салынады. Коммуникация процесі жеті негізгі кұрылымдық компоненттен түра-ды: жіберуші, алушы, коммуникация арнасы, акпарат немесе хабар, «шу» (кедергілер жиынтығы), кері байланыс, коррекция. Коммуникация процесі өзінің таралуында төрт негізгі кезеңнен өтеді: ынтаныц туындауы, идеяны рэсімдеу, коммуникациялык актінің өзі, алушының хабарды ашуы (мэнін түсінуі). Коммуникацияның негізгі компоненттері тұрақты — инвариантты-тізбекті, кері байланыс пен коррекция барысында тұйық, сақина тәріздес сипатқа ие болады. 
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I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 57 «Түсінбеушілікке үнемі дайын болу ережесі» жэне атқарушыларға «түсінбеушілік кұкығына» рұксат беру. Жетекші өзіне түсінбеу мүмкін емес деп есептеп, жиі қателеседі. Дегенмен «кедергілердің» алуан түрлілігі кебінесе толық жэне накты түсінбеушілікке соқтырады. Нақтылық ережесі. Қос мэнді, жайылма пікірлер мен сөздерді колданбаған хабарды кэсібилікпен жүктемеген жөн. Вербалды емес белгілерге бақылау ережесі. Ымға, мимикаға, инто-нацияға бакылау кажет. Адресат ережесі. Кеңесуші тілінде, оның емірлік, кэсіби, мәдени-білімдік деңгейін ескере отырып сөйлесуге тырысу. «Өзінің әділетсіздігі» ережесі. Жеке көзқарас қателігін жібермеу 
қажет. «Орын және уақыт» ережесі. Жетекшілік жарғылар тиімділігі олар жүзеге асатын ең оңтайлы жағдайды таңдау мен оның өз уақытында болуы кезінде артатүседі. Белсенді және конструктивті тыңдау ережесі, кері байланыс ережесі. Баскару теориясында сондай-ақ тиімді коммуникацияның үш жалпы принципі бар: формалды емес ашық, тұтастай жэне стратегиялық пайда-лану. Осы ережелер мен принциптерді сақтау коммуникация қызметін басқару іс-эрекетінде жүзеге асыруға ықпал етеді жэне оның мазмұны мен ерекшелігін анықтайды. 1.16. Бақылау мен түзету қызметі Бакылау кез келген баскару жүйесінің атрибуты, оның қызмет етуін 
қамтамасыз етуші қүралы жэне механизмі болып табылады. Ол басқару кызметтерінің барлыгына тіркелген жэне оларды жүзеге асырудың соңын-да айқын көрінеді. Бақылаудан маңыздысы - тек жоспарлау ғана. Бакылау қателіктерді ғана тіркейтін емес, оларды жоюдың қүралдары мен механизмдерінен тұратындай белсенді болған кезде әлдеқайда тиім-ді. Бұл бақылаумен тығыз байланыстағы түзету қызметінің көмегімен 
қамтамасыз етіледі. Бақылау бүкіл басқару іс-әрекетіне таралып, келесідей негізгі аспектілерден тұрады: - бақылау баскару жүйелерінің жалпы принципі ретінде; - бақылау ұйымның барлык топтары мен мүшелері іс-эрекетінің қа-жетті компоненті ретінде; - бақылау ұйымның мамандандырылған бөлімшелерінің ерекшелік кызметі ретінде; - бакылау жетекші іс-әрекетінің аспектісі ретінде; - бақылау жетекшінің тікелей міндеті ретінде. 
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I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 59 Бакылау қызметін сипаттау кезінде бақылаудың жалпы процесі ұғымы енгізіледі. Бақылаудың кез келген процесі үш міндетті компоненттен тұрады: стандарттар мен көрсеткіштер жүйесін жасау; оларды жұмыстың накты нәтижелерімен салыстыру; түзету шараларын жүргізу. Аткару стандарттарын жасау кезеңінде бакылау көрсеткіштерінің екі типі - мазмұн бойынша бағдарлар (сапа жэне өнімділік) жэне уақыт бой-ынша бағдарлар белгіленеді. Стандарттар мен нәтижелердің толыктай сай келуі - сирек кұбылыс, сондықтан шекті вариациялар шекарасын (стандарттар, рұқсаттар диапазонын) анықтаған жөн. Басқару теориясын-да «шектен шығу принципі» бар: бакылау жүйесі стандарттардан мүмкін емес ауытқулар байқалған кезде ғана іске косылуға тиіс. Бақылау-түзету қызметін жүзеге асыру принциптері Бақылау қателіктері бақылау қызметін ұйымдастырудағы негізгі та-лаптар мен ережелерді орындамаудың салдары болып табылады. Сондык-тан бакылауды ұйымдастыру принциптерін сақтау қажет. Бакылауды ұйымдастырудың басты принциптері бақылауда болуға тиіс: 1) стратегиялық бағытталу, икемділік, нәтижеге бағдарлану, қарапай-ымдылык, объективтілік; 2) бақылау компания емес, норма болуы шарт; 3) бақылаудың тотальдық болмауы; 4) бакылау ашық, позитивтік болуға тиіс - бұл бакылауға мотивация бағытын беру үшін маңызды. Жетекші өз тұжырымдарын өзінде ұстамауы керек. Кемшіліктерді корсете келе, ол атқарушының өзімен келісетініне жэне түсінетініне, жағдайды қалай түзетуге болатынына көз жеткізуге тиіс. Сенімсіздіктен болатын бақылауға жол берілмегені жөн, өйткені ол тұлғааралык кикілжіңнің себеп-салдары болып табылады. Бакылау стандарттары келесідей қасиеттерге ие болуға тиіс: негізделген; кызметкерлерге түсінікті жэне олар қабылдаган; қатаң, бірақ 
қол жететіндей. Бакылау жүйесі жетекші түлгасына баламалы болуға, басқарудың белгілі бір стиліне сэйкес келуге тиіс. Бакылаудың аяқтаушы кезеңі - байқалатын ауытқуларды түзету. Олар: технологиялық, ұйымдастырушыльщ немесе психологиялық. Соңғы жағдайда «жетекшінің түзетуші мінезі» ережесі тұжырымдалған жэне мы-налардан тұрады: 1. Дұрыс катынасты камтамасыз ету (өзін тыныштандыру жэне ашу басылғанын күту, т.с.с.); 2. Орынды дұрыс тандау (кол астындағыға әріптестерінің алдында ез бейнесін сақтап калуға оңтайлы жағдай жасау); 



60 
З У А 

t С " Э Р е к е т мазм ¥ „ьш баяндау фактісіме» ' Іс-эрекетті ғана сынау кепе J ! " р а с т а У ^ ж е т . типзбеген жен. ^ - л а с Т ы н д а ғ ы н ы ң ^ ^ ^ 
Кызметкерлер ү ш ш Ж Э Н £ 

Ы7. Жетекшінің кадрлық К Ы З Меті ттттт 
РУ Ж¥мысы жоспарланады Kvn б о л ж аУДан тұратын мақсатты i L я кызметімен д е б а й ^ н ы ^ е ^ е Г Г ' ^ Д 2 

S S S S s S S S 3 -



, БДСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 61 мен айрыкша рөлі қазіргі кезде олардың жүйесі басқару теориясы мен тәжірибесінің дербес бағыты - кадрлық менеджменттің рәсімделуіне алып келді. Жетекшінің кадрлық жүмысының негізгі багыттары Еңбек ресурстарын басқарудың бағыттары мен кезеңдері төмендегідей атап көрсетіледі. Кадрльщ саясатты қалыптастыру. Ол стратегиялық жоспарлаудың маңызды бөлігі ретінде болады, үйымның сыртқы ортасын талдау мен сол ұйымның даму болашагын болжауға тұрақтанады. Бұл мәселелер үйым жетекшісінің тікелей бақылауымен шешіледі. Басқару теориясында кадрлық жауапкермілік ұғымы бар. Кадрлық жоспарлау үш кезеңнен тұрады: нақты кадрлык ресурстарды багалау, болашақкадрлыққажеттіліктерді бағалау, болашаккажеттіліктерді канағаттандыру бағдарламасын жасау. Маманга қойылатын біліктілік талаптарын жасау. Біріншіден, бұл ресурстарды жоспарлаудың екінші кезеңінің ажырамас бөлігі: ұйым іс-әрекетінің негізгі формалары мен жұмыс түрлері бойынша қажет кадрлар-дың саны мен біліктілігін болжау. Екіншіден, бұл талаптар үміткерлерді таңдау жэне кэсіби дайындау мен қайта дайындау жүйесін жасауға негіз болып табылады. Маман жинақтаудың мацсаты - үміткерлер резервін құру. Бұл маңызды мәселе көптеген тәсілдермен, мысалы, ұйымның оң имиджін жасау, оның қоғамдағы мэртебесі мен танымалдығын арттыру жолымен шешіледі. Жарнамалық жэне насихаттық жұмыс стратегиялық түрғыдан өте маңызды жэне жетекшінің үнемі зейінінде болып табылады. Маманды таңдау үміткерлердің әлеуетті резервінен бұрынырақта жасалған кәсіби-біліктілік талаптары жүйесін жақсы қанагаттандыра-тындардың ішінен таңдап алу жолымен жүргізіледі. Бұл таңдау ұйым-дастырушылық жэне психологиялық түрғыдағы шаралардан тұратын кешенді сипатта болады. Олардың алғашкылары бос орындарға үміткер-лердің кэсіби, мэдени, жалпы білімділік жэне соған ұксас сэйкестіктері ту-ралы мэселені шешуге байланысты. Екіншілері - олардың осы қызметке катысты кэсіби жарамдылығы туралы мәселеге байланысты. Іс-әрекеттің негізгі түрлері үшін олардың психограммасын (мамандықтың адамдағы негізгі психологиялык сапаларына қоятын талаптарының жүйесін) жасау керек. Бұл үшін сондай-ақ тестілер, эңгімелер, шығармалар, рефераттар 
қолданылады. Еңбекаңы, жеңілдіктер мен ынталандырулар жүйесін анықтау — бұл кадрлық жұмыстың келесі кезеңі. Оның негізгі міндеттері: эрбір нақты 



62 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ іс-әрекетке ең баламалы еңбек төлемін анықтау; косымша мо™ня Г Г Н Д С Ж Г 1 Л Д 1 К Т е Р Ж ү й е с ш еНГІЗУ; е ң б е к мазмұньін оған мотива." ция кызметш беру ү ш . н жетілдіру. Жеңілдіктер берудің жаца пшшипі 
ұсынылды: қызметкерлерге белгіленген шектеулерде ө з і Г Х с ы кана ғаттандыратындай жеңілдіктерді ез: тандауына рүксат бёршедГ Олаплы таңдаудағы еркшдік сезімі үлкен мотивтік рол атқарады ? Д е« г Т У Ке3еҢІ ' К а д р л ы к ж * м ы с жэне оны жетекшінің үйлестіруі ек. багытта жүргшледі. Біріншіден, жаңа к ы з м е т к е р л е р д і S б йшд Д еТТаГа Ш кГ Ы М Д а С Т Ы Р У - Е К Ш Ш І Д е Н ' « - - үйьшд барлығьішн^үті ықпал^гед^!31^6 ^ ^ ні КкІ'ZZibl таңдау ЖӘНе °Р"аластыРУ- Кадрлық жүмыстың б¥л кезе-Ң - қызметтік міндеттсрді таратуды, орындалатын жүмыстардың типтеоі мен олардың күрделілігін оңтайландыру. Р типтері 

MJbbTmKePJlepdi КӘСІби дайьі^аумен қайта дайындау. Б ұ л бағыттын кей „ t В Д Р У Т е 0 р И Я С Ы Н Ы Ң і р г е л і ^гидасында тіркелген: «тоҚтау демеК кеиш қалу», «тірі қалу үшін даму қажет» У ' 
Қызметкерлерді багалау екі бағыттан түрады. Біріншісі - ЖУМЫГ нэтижелер.н экімшіліктің (жетекшшің өзінің) бағалаГ, ^ . , ¥ бағалауының „егізінде кызмет бойьшша ж о г ^ І у ^ Г с Г х е м і Г бап" к ш о ы ш ц токтатылу немесе жанасынын жа^ду 'мэседедерТше^едТ Бағалаудың ақпараттъщ релі қызметкерлерд. оз еңбегінін нәтиТелеріне 

қатысты кері байданыспен камтамасыз етуден коршеді. МогивацГлык пол Г к 1 е ш / б а Г а У Г м е М а Н Ы З Д Ы ы н т а л а н д ы Р У Ш Ь І Құралы большГбылҮд ™ ~~ кьізметксрдің жүмыс нэтижелерін емес, өзін бағалауы БУЛ - нәтижесшде кызметкерлер қозгалысьш баскару жвніндегі бүкТкадплык жүмыс түрғызылатын аттестациялау мен кайта аттестациялау ж^йесі Бағалауға байланысты кадрлык жүмыстың тағы бір аспектТсі бар бул 
к э с , б и ө с у ш е 

Қызметкерлермен жүмыс кезіндегі жетекшінің қызметтері Жетекші үйымдағы кадрлық жұмыстармен қатар, өзге де баскапу 
K ^ S S y ^ H ™ б Э С К а Р У Д Ы Ң б а СҚ 3 ' кадрлық Бүл түрғыда тэрбиелеу қызметі өте танымды. Оны тар және кен мзняе 
қарастыруға болады. Жетекші тӘрбиел,к эсерді э ң г ш е , нүсҚау т с с форма сында көрсете алады. Тәжірибе корсеткендей, т ә р б и е к Z m m i тікелей емес, жетекшінің кәсіби біліктілігінің, үйымдагы іс жүрпзу с т Г ш ш жеке үлг1с1 аркылы ,ске асыру э л д е к а й д а үдкен ыҚпал е ' т е Г т Х л у 



I тарау. БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 63 мәселелерін шешу үшін ұйымда белгілі бір әлеуметтік-психологиялык орта туғызу керек. Бұл кезде екі негізгі талап: біртұтас мораль принципі және сөз бен істің бірлестік принципі сақталуы цажет. Бұл қызмет іргелі психологиялык заңға негізделеді: адам әлеуметтік мінез-кұлықка бакылау және мәнді адамдардың мінез-құлық эталонда-рын игеру арқылы окиды. Олардың қатарына ең алдымен жетекші кіреді. Идентификация механизмі ыкпалымен қарамагындағылар жетекшінің мінезін, стилін, мэнерін көшіріп алады. Оларға жетекші басымдык береді (көбінесе ойланбастан). Сонымен жетекші тұлғасы тэрбиелеу кызметін жүзеге асыруға гана емес, сондай-ақ кадрлар таңдау қызметіне де ықпал етеді. Жетекшінің арбитраждық қызметі үйымдағы дагдарыс пен еңбек дау-ларын шешуден көрінеді. Оны іске асыру эртүрлі формаларда жүреді, бірақ оның үш стратегиясы басты болып табылады. 1. Қақтығысты шешудің директивтік стилі; 2., Арбитраждың медиаторлыц моделі. Жетекші керісуші тараптардың арасында араағайын болады; 3. Компромистік модель. Формасы бойынша - бұл жетекшінің бұй-рығы, ал мазмүны бойынша арбитраждық іс-әрекет керісуші жақтардың мүдделерін толык есепке алу мүмкіндігін жэне оларға қатысты арбитраж-дык санкциялардың салмақтылығын білдіреді. Жетеки/ініц психотерапиялың қызметінің мэні — ұжымдагы психо-логиялык жайлылык (комфорт) жағдайын туғызуда. Қызметкерлердегі 
қауіпсіздік сезімі, ертеңгі күні үшін күдіктің болмауы, жетекшінің 
қолдауына деген сенім, қиын сэттердегі эріптестерінің қолдауы соньщ негізгі элементтері болып табылады. Жетекшінің тұлға сапаларының осы қызметтерді жүзеге асыруға ыкпал ететін белгілі бір симптомдык кешен бар: өзіне деген сенімділік, 
қарапайымдылык пен ізеттілік, эзілді түсіну, қол астындағыларға шынайы 
қарау - адамға бағдарлану. Тәртіптік қызмет жазалаушы шаралармен ғана шектелмеуге тиіс, ол әлдеқайда жалпы мәселені - атқаруды түтастай тиімді үйымдастыру мен оны түзетуді орындауы керек. Сараптық-кеңестік қызмет үш негізгі аспектіден тұрады. 1. Жетекші іс-әрекетінде «кәсіби біліктілік» ұгымымен белгіленетін 
қорытылған басқару сапасының элеуетін іске асыру. 2. Бұл қызметтің рөлі - өкілеттік беру, жүмыстарды ұйым ішінде тарату мәселелерін шешу. 3. Жетекшінің атқарушыларға өндірістік қызметін жүзеге асыруына арналған әңгімелер, кеңестер откізуі. Осы аспектілермен қатар, сараптық-кеңестік қызметінің баска да фор-малары бар. 



64 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 1.18. Өндірістік-технологиялық қызметтер 
Ұйымның іс-эрекеті сипаты бойынша алуан түрлі нақты бір өнім өндіруге бағытталады. Оны жасау іс-әрекетінің мазмұны да алуан түрлі. Бұлар өндірістік, білім беру, сервистік, кұрылыстық, медициналык үйымдар. Дегенмен әрбір ұйымда өзінің маңызды компоненті ретіндегі операциялық жүйе бар. Ол тікелей өндіріске, сыртқы орта үшін кұнды-лыкка ие қорытынды өнім жасауға бағытталған іс-әрекетті білдіреді. Басқару кызметтері жэне ұйым іс-әрекетінің басқа аспектілері операциялык шағын жүйелерді - тауар өндірісін, кызметтерді, білімді, т.б. қамтамасыз ету мәселелеріне қызмет етеді. Оны үйлестіру - басқарудың тікелей тәжірибесінің эр күн сайынгы мазмұны. Кез келген өндіріс үшін оның дамуы мен модификациялық кызмет осы топқа жатады. Кез келген өндіріс өнімді өткізуден ажырамайды, сондыктап осыған байланысты маркетингтік қызмет карастырылады. Өндірістік-технологиялык қызметтер экімшілік жэне кадрлық қыз-меттерге, басқару іс-әрекетінің қүрылымын эрі карай күрделендіре оты-рып, тәжірибелік бағытталу береді. Жетекші үшін олар өзінің іс-эрекетінің тікелей мазмүны ретінде болады. Басқару теориясында қызметтердің бүл жүйесіне «классикалық», яғни экімшілік, ұйымдастырушылық жэне кадрлық қызметтерге қарағанда, зейін кемірек аударылады. Бүл өндірістік қызметтер басқарудың жал-пы заңдылыктарына карағанда, үйым іс-әрекетінің нақты мазмүнымен көбірек анықталатындығымен түсіндіріледі. Оның үстіне, осы қызметтер жүйесін іске асыруда оның негізгі ұйымдастырушылық принциптері мен психологиялык ерекшеліктерін сипаттайтын бірқатар жалпы аспектілер бар. Олардың ең бастысы — ұсынылымдың шамасы. Жетекші іс-әрекетіндегі өндірістік қызметтер жүйесі оның ұйымдағы иерархиялық жағдайына өте тэуелді. Қызметі неғүрлым жогары болған сайын, жетекші өндірістік 

қызметтерді жүзеге асырумен соғұрлым аз айналысады. Өндірістік-технологиялық қызметтердің ұйымдастырушылық жэне психологиялық тұрғыдағы мэні өндірістің белгілі бір тізбекте қайтала-натын, барынша стандартталған өндірістік циклдардан түратынында. Олар жедел реттеуді қажет етеді, сондыктан оның эркайсысына қатысты толық басқару циклі жүзеге асырылады. Бұл - мақсатты түжырымдау, мақсатты іске асыру тәсілдері туралы шешімдерді жоспарлау, қабылдау, атқарудың мотивациясын, оның ұйымдастырылуын, бақылауын жэне түзетілуін қамтамасыз ету. Негізгі заңдылық өндірістік цикл ауқымына қарамастан, эрқашан сақталады. Бірақ басқару қызметтерінің барлығы уакыттың макроинтер-



I тарау. БДСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 65 валдарында жүзеге аспайды жэне баскаруды үйымдастыруға тұтастай 
қатынаспайды, нақты өндірістік мэселемен шектелген уақыттың микро-интервалдарында іске асырылады. Сондықтан өндірістік қызметтер басқарудың толык түрде емес, қысқартыла берілген, басқа қызметтермен өндірістік мәселелердің өзін шешу үшін қаншалықты қажеттілікте ин-теграцияланатындай кешенді болып табылады. Өндірістік қызметтерде олардың күрделілігі мен қарама-қайшылығын анықтайтын тағы да бір маңызды сипат бар: олар теріс сипаттағы жэне нормативтік іс-эрекетті киындататын, үнемі өзгеріп отыратын сыртқы жэне ішкі жағдайларда іске асады. Жағдайлардың тұрақтылығы мен өзгерімділігінің, нормативтер мен нақты мәселелердің карама-қайшылықтағы сабақтастығы түзіледі. Жедел басқарудың мазмүны осы карама-қайшылықтың алынуын жэне өндіріс мақсаттары мен міндеттерін өзгеруші шарттарға сэйкес келтірі-луін аныктайды. Негізгі өндірістік-технологиялық қызметтердің сипаттамасы Жетекшінің өндірістік-технологиялық қызметінің негізі - жедел баскару. Бұл - өндірісті ұйымдастыруға байланысты басқару циклдарының тізбектілігі. Бүл циклдар ауқымы жетекшілік деңгейіне байланысты. Жетекшілік деңгейі төмендеген кезде өндірістік-технологиялық кызмет жалпы үйымдастырушылықтан тікелей өндірістікке айналады. Жедел басқарудың біркатар аспектілері бар, бұл оның күрделілігін білдіреді. Олар - жедел басқарудың жалпы қызметтерін: нормалау, үй-лестіру, реттеу, диспетчерлеу, материалдық-техникалық жэне шикізаттық 
қамтамасыз етуді біріктіреді. Материалдық-техникалық жэне шикізаттық қамтамасыз ету қызметі басқа жедел қызметтердің барлығын жиі басып тастайды. Бүл кызметтің гипертрофиясы үйымның экономикалық жағдайы мен түрағының қолай-сыз белгісі болып табылады. Ол кері әлеуметтік жэне психологиялык нәтижелер туғызады, шектеулі ресурстарды болу кезінде жетекші ысырапқа бой алдыруы мүмкін. Басқару теориясында ондірістік қызметтер жүйесін сипаттау казіргі кезде дербес бағыт болып табылады - бүл өндірістік менеджмент (өндірісті, үйымдық қызмет етуді стратегиялық жэне жедел басқарудың синтезі). Бүл топқа жетекшінің қосымша ерекшеліктерін, соның ішінде психологиялык ерекшелігін де ашып корсететін тағы да екі кызмет кіреді. Бұлар - инновациялық және маркетингтік қызметтер. Инновациялық қызмет. Оның мэні «Жаңару немесе өлу» деген сөзде. «Инновация» ұғымы мен тиісті қызмет мазмұны кешенді, коптеген аспектілерден түрады. Жаңа, озьщ технологиялардан баска, бұл ондіріс 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 
құрылымын кайта ұйымдастыру, шикізат пен өнімнің жаңа нарықтарына шығу; басқару идеологиясын, ұйым саясатын, оның имиджін ауыстыру. Мэнділігі жағынан стратегиялық бүл мэселе өзінің негізгі ауырлығымен жетекшіге жүктеледі. Осы мәселенің спектрі баскару іс-эрекетінің психологиялык мазмұнымен байланысты бірқатар аспектілерден түрады (басқару теориясының негізгі багыты - инновациялық менеджмент). Бүл - жетекші іс-әрекеті мазмүнының аспектісі ретіндегі инновациялық процестің жалпы қүрылымы; жаңалықтарға психологиялық кедергілер; инноватор-жетекшілердің тұлғалық сипаттар мэселесі; инновацияларға 
қолдау көрсететін факторлар. Инновациялық процесс үш кезеңнен түрады: 1. ¥йымның жаңа енгізулерге қажеттілігін айқындау жэне оның типін анықтау. Ол жүйенің ағымдык күйіне мониторинг жзне оның сырткы орта озгерістерінің болашагын болжау бойынша аналитикалык (талдау) жүмысына негізделеді. 2. ¥йым мүшелерінің жаңа енгізу қажеттігіне сендіру. Бұл жүмыс өте 
қажет, өйткені дәл осы үйым мүшелері тарапынан инновацияға деген негізгі кедергілер туындайды. Жаңа енгізулер нэтижелері оның жақтастары неғүрлым көбірек болса, соғұрлым тиімдірек болады. 3. Тиісті типтегі нақты жаңа енгізуді іздеу және таңдау; атқарушыларда оларға қатысты оң түсініктер қалыптастыру; басшылықтың оны «іске 
қосу» туралы шешім қабылдауы; енгізу; алынатын инновациялық пайда-ны қолдану. Адамдар үйымдық жаңа енгізулерге экономикалық, тұлгальщ және әлеуметтік-психологиялыц себептер бойынша қарсы болуы мүмкін. Инновациялық кедергілер мәні - бұл адамның жаңа енгізулерге оның психологиялык жайлылыгы мен дербестігіне кол сұгу ретіндегі кері эсері. Мұның негізгі психологиялык механизмі - тұлғаның сыртқы, әсіресе мэжбүрлеу әсеріне реактивті қарсыласуы. Жетекшілердің түлгалық ерекшеліктері жэне олардың психологиялык мінез-құлқының стандарттары - осы мэселенің келесі маңызды психоло-гиялык аспектісі. Жетекші-инноваторлардың түлгалық ерекшеліктері: кәсіпкерлік пен ар-ождандық, нарықтағы табысты бэсекелестік тугызаты-нына сенімділік; кызметкерлердің шығармашылық кұлшыныстарына еркіндік беру жэне жаңа енгізулерді жүзеге асыратын ынтызар адамдарга 
қолдау корсету, нарықтық озгерістерді коре білу жэне осыган байланысты үйым ішіндегі өзгерістерге дайын болу. Мұндаймінез-құлықүстанымыныңнегізі-жаңашылдыңмотиві:бірінші болу арманы, озін жеңімпаз ретінде сезіну. Бүл ұстанымның қалыптасуы инновациялық процестерді камтамасыз ету ұғымымен белгіленеді. 
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ұйымга, қызметкерлерге, адамдарға, аумакка жэне идеяларға деген сұранысты алмастыру арқылы көре білу, басқару жэне қанағаттандыру. Маркетинг мәселелері спектрінің кеңдігі оларды шешу үшін ұйым кұрылымында мамандандырылған бөлімшелер қүруды талап етеді. Маркетингті басқару келесі негізгі багыттармен іске асырылады. 1. Маркетинг мақсат қоюдан бастап, басқарудың барлық өзге қызмет-терін біріктіріп анықтайды. Қалған кызметтер ұйым іс-әрекетінің тиім-ділігі мен оның өнімінің сапасын камтамасыз етуге бағытталған. Сапаның нақты өзі - шешуші маркетингтік фактор. Табысты маркетингке инновация кызметі ықпал етеді. 2. Бұл қызметті жүзеге асыру кезіндегі жетекшінің басты міндеті мамандандырылған болімшелер күру мен олардың іс-эрекетін ұйым-дастырудан көрінеді. 3. Маркетинг табыстылығы ұйымның жалпы имиджімен аныкталады, оны жасау мен танымал ету де жетекші күш-жігерінің мақсаты болып та-былады. 4. «Клиенттік мінез-құлық» - қызметкерлердің клиент сүраныстарына бағдарланган маркетингтік ұстанымы. Маркетингтің психологиялык мэселесіне байланысты қазіргі кезде жарнама психологиясы (психологияның арнайы саласы) каркынды дами түсуде. 

1.19. Басқарудың туынды (кешенді) қызметтері Жетекші іс-эрекетінің қүрылымында осы іс-эрекет негізін күрайтын карастырылған қызметтерден басқа баскару кызметтерінің тағы да бір санаты объективті беріледі. Бұл - интеграцияльщ, стратегиялық, тұраңтандыруіиы және ұстанымдық қызметтер. Келесі жагдайлар олардың озіндік ерекшеліктерін шарттандырады. 1. Олар басқару іс-әрекетінің бірде-бір жіктемесіне қосылмайды, бас-
қарудың дәстүрлі қызметтерінің сыртына шығарылады. 2. Олар шогырланып та, әрқайсысы жекелей де басқару іс-эрекетінің 
қорытылган сипаттамасын береді, іс-әрекет оларсыз тольщ болып есептелмейтін жаңа эрі маңызды ерекшеліктерінен тұрады. 3. Баскару іс-эрекетінің барлық үш негізгі - экімшілік, кадрлық, өндірістік қызметтерін өзіне қосатын олар соның бірде-біреуіне бекітіле алмайды. 4. Олар өздерінің мазмүны бойынша карастырылған кызметтердің үш тобына қатысты туынды, косалкы болып табылады. 
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Басқарудың туынды қызметтерінің сипаттамасы Туынды қызметтердің ерекшеліктері интеграциялық (үйлестіруші) 

қызметте бэрінен де айқын байқалады. Оның мазмұны төмендегідей. 
Ұйымдастырушылық кызмет ету процесі белгілі бір ішкі кисынға ие, ал оның негізгі компоненттері езара келісілуге тиіс. Ол үшін жетекші іс-әрекетінің барлық негізгі қызметтері тек эрбір қарастырылған топтар шеңберінде ғана емес, солардың арасында да үйлестірілуге тиіс. Кез келген басқару қызметі өз табигаты бойынша кешенді сипатқа не. 
Қызметтер мүддесі бір-біріне жиі қарама-кайшылықта болатындыктан, баскару мэселелерін шешу компромистік сипатта болады. Интеграциялык 
қызмет басқарудың озге қызметтерінің барлығы ұйымдастырушы кешендік болып табылады. Интеграциялык жэне стратегиялык кызметтер арасындағы ше-кара барынша шартты, бірақ олардың жалпы элементтерімен катар айырмашылықтары да бар. Стратегиялык қызметтің екі ерекшелігі бар: 1) мазмұндық жағынан стратегиялык жоспарлау процесін іске асы-рушы бола отырып, ол соның барлык негізгі қызметтерін біріктіреді жэне олардан туынды ретінде тұтастыгы мен үйлесімділігін камтамасыз етеді; 2) әдетте, ол озіне иерархиялық багыныштагы тактикалык жэне же-дел кызметтерден дифференциацияланады, бүл атқаруды басқару емес, «басқаруды басқару». 

Ұсынымдық кызмет дербес болып табылады, ол мұндаи сапада жетекші іс-эрекетін талдауға алгашқы тэсілдердің (ролдік) бірінде-ак атап корсе-тілді (Г.Минцберг бойынша, жетекші (басшы) - ол ұйым символы). Ол кешенді жэне озге баскару қызметтерінен туынды болып келеді. Оның негізінде жетекшінің жалпы ұйымдастырушылық мүдделері мен максаттарды, ұйым мүшелерінің тұрғысынан соған тэн дэстүрлер мен ерекшеліктерді персонификациялау механизмі жатыр. Психологиялык тұрғыданүсынымдықтың(өкілеттіктің) ерекшелігі оны жүзеге асыру кезіндегі жетекші тұрғысының принципті қосарлылығында жатыр. Бір жагынан, жалпы мүдделерді персонификациялай келе, жетекші оз түрғысын белгілі бір топ мүшесі ретінде барынша іске асырады. Екінші жағынан, ол баска бір оз ұйымын корсететін жалпыұйымдык қүрылымның мүшесі ретінде болады. Ол соның ережелеріне катардағы мүше ретінде багынуга мэжбүр. Жеке козқарастың мүндай косарлылығы мінез-құлык коріністерінщ карама-кайшылыгына алып келеді. Жетекшінің шекаралық жагдайы, оның маргиналдық мінез-құлкының психологиялык құбылыстары тугызатын мәртебе маргиналдыгы ұғымымен белгіленеді. Басшылықтың диктатор-лык стилі неғұрлым айкын байкалған сайын, жетекшінің озі жогары 



I тарау. БДСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 69 түрған басшылықпен байланыста бағыныштыға соғұрлым жеңіл ауысаты-ны белгілі («бейнеленген авторитарлық» құбылыс). Жетекиіінің маргиналдық шешімдері. Жоғары тұрган үйымның кысымымен жетекші өз үйымы ішінде болғанда, қабылдайтынға қарағанда тәуекелі элдеқайда үлкен шешім қабылданады (тәуекелдің маргиналдық жылжуы). Бұл қызметті жүзеге асыру кезінде жетекші имиджі, сондай-ақ оның тілдік мәдениеті айрықша мәнге ие болады. Басқару іс-әрекетінің «қызмет» үғымымен белгіленетін біркатар жақ-тары бар, дегенмен кең, сондықтан да өте айқын емес мазмұнга ие, бұл оның кешенді сипатына байланысты. Бұл - экімшілік, тұрақтандырушы-лык, тэртіптік қызмет. Әкімшілік және тұрақтандырушы кызметтер жетекшінің көптеген өзге қызметтері мен жүмыс бағыттарына негізделеді. Олардың мақсаты -ішкі ұйымдык қызмет етудің өзгеретін сыртқы орта жағдайындағы тұрактылығын сақтау. Тэртіптік қызмет ұйымның ішіндегі оң орта-ны қамтамасыз етудің іскерлік құралы болып табылатын жоғары 
ұйымдастырушылық мэдениетін жасау мэселелерінің кең спектрін 
қарастырады. Сонымен интеграциялық, стратегиялық, ұсынымдык жэне соған ұқсас басқа қызметтер - экімшілік, тұрактандырушы жэне тэртіптік - басқару-дың жалпы жүйесіндегі төртінші, қорытынды тобын түзеді. Олар басқа үш топпен (әрекетті-әкімшілік, кадрлық, өндірістік-технологиялық) бірге баскару іс-эрекетінің мазмұны мен құрылымын ашып көрсетеді. 
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II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 2.1. Баскару іс-әрекетіндегі перцептивтік процестер Перцепция (қабылдау) - бұл заттар мен құбылыстардың өздері сезім мүшелеріне тікелей эсер етуі кезінде бейнелену процестері. Қабылдауда нақты қандай мүше жетекші рөл атқаратынына байланысты оның алу-ан түрлері бар: кору, есту, иіс, т.б. Материяныц болу формаларына карай кеңістікті, бағытты, шаманы, уақытты қабылдау түрлері болады. Таралу процесі мен күрделілігіне байланысты кабылдаудың симультандық (лез-дік) жэне сукцессивтік (кезецдерге бөлінген), ал саналану дэрежесі бой-ынша еркін жэне еріксіз түрлері болады. Қабылдаудыц томендегідей 

қасиеттері бар: заттык, тұтастық, күрылымдылык, саналанғандык, таң-даулық, тұрақтылык, өткен тэжірибеге тэуелділік (апперцептивтік), көлемінің шектелуі. 
Қабылдау процесі перцепцияныц бірқатар заңды түрлері алмасатын кезеңдерден, яғни байқаудан, айырмалаудан, білуден, ұқсастандырудан, танудан, санаттаудан тұрады. Осы түрлер, қасиеттер, заңдылықтар жэне сатылар басқарулык іс-әрекетінде де сақталады. Олар жетекшінің сезімдік тэжірибесінің қалыптасу механизмін құрайды. 
Қабылдаудың жеке-стильді айырмашылығы да басқару іс-әрекетінде белгілі бір рол аткарады. Стильдің екі негізгі - аналитикалық пен синтетикалык жэне екі қосымша - аналитикалық-синтетикалық пен эмоционалдық түрлері белгілі. «Синтетикалықтар» үшін кұбылыстардың корытылған бейнесіне олардың мэнін анықтауға бейімділік тэн. «Ана-литиктер» болса тетіктерін, болшектерін, жан-жақты баяндалуын атап көрсеткенді жон санайды. Бүл ерекшеліктердің комбинациясы, бірак айқындығы кем болғанда, аналитикалық-синтетикалык типке тэн. Эмоционалдык тип жағдайға жогары сезімдік эсермен ерекшеленеді, бүл оны баламалы қабылдауга кедергі келтіреді. Баскару іс-эрекеті үшін қабылдаудың үшінші, аналитикалык-синтетикалык типі барынша жақын; алғашқы екеуінің тиімділігі томен, төртіншісі - қарама-кайшы. Байқампаздык - қабылдаудың жал-пы сипаттамаларының ішіндегі өте маңызды жеке ерекшелігі. Бұл -

қабылдаудың корытынды сипаттамасы, оның қалған баска ерекшеліктері-нің барлығының туындысы. «Керемет-байқампаздық» - жетекші үшін маңызды сапа. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 71 Басқару іс-әрекетіндегі перцептивтік процестердің өзіндік ерекшелігі Перцептивтік процестердің төмендегідей өзіндік ерекшелігі бар: 1. Қабылдау басқа да когнитивтік процестермен (ее, ойлау) байланысты, бұл оның аперцептивтілігінен, кэсіби баскару тэжірибеге тэуелділігінен көрінеді, оған барлық танымдық процестердің синтетикалық қатысуын та-лап етеді. 2. Бұл ынталандыру өздігінше өте ерекше, субъектілер, яғни тұлғалар өздерінің алуан түрлігімен жэне қарама-қайшылығымен қабылдаудың ақпараты болып табылады. Жетекшінің іс-эрекетіндегі қабылдау - ең алдымен субъектілі, тұлғааралық, сондыктан да сондағы перцептивтік процестердің өзіндік ерекшелігі олардың мұнда ерекше формада - элеу-меттік перцепциясы ретінде болатындығынан көрінеді. Бүл терминді американдық психолог Дж.Бурнер 1947 жылы оларды әлеуметтік нысан-дарды (әлеуметтік топтармен, кауымдастықтармен) қабылдауды белгілей отырып ұсынған. Әлеуметтік перцепцияның көптеген түрлері бар. Жеке перцепция адамның кандай топка: кабылдайтынға ма немесе басқаға ма (өзінікі-бөгденікі кұбылысы) жататынына байланысты болады. Топтык жэне топаралык перцепция - индивидтің топты тұтастай (өзінікі немесе бөтен) 
қабылдауы жэне топтардың бірін-бірі қабылдауы элеуметтік перцеп-ция түрлері басқару іс-әрекетінің бүкіл мазмұнын коктей отіп, оның коммуникативтік функциясының негізін құрайды. Олар перцепция ерекшелігі сияқты маңызды фактормен, солар кандай жазықтықта, яғни тік немесе көлденең (субординациялық немесе үйлестірушілік) бойынша ашылатынына байланысты толықтырылады. Жетекші іс-әрекетін сипаттау үшін келесі мэліметтер маңызды болады. 1. Әлеуметтік перцепция мен оныц кұраушылары процесініц жал-пы кұрамының сипаттамасы: кабылдаушы субъект (индивид, топ); кабылданатын объект (баска субъекті немесе топ); перцепция процесінің өзі; ақпаратты декодтау жэне «өзгенің» образын жасау; кабылдаудыц объектісі туралы қосымша ақпаратты іздеу бойынша белсенді іс-қимыл-дар; бастапкы образды түзету. Бұл процеске күрделі психологиялық меха-низмдер, яғни идентификация, эмпатия, рефлекция, эталондау, стереотип-теу катысады. 2. Әлеуметтік перцепция дэлдігінің жетекшінің тиімді іс-әрекетімен байланысын ашып көрсету, түлғааралык қабылдау процестері баскару іс-эрекетінің кажетті шарты болып табылады. Топтық іс-әрекеттің тиімділігі мен әлеуметтік перцепцияның дәлдігі, дифференциялануы арасында перцепцияның дәл осы параметрлері мен баскару іс-эрекеті табыстылығыныц арасында сызықтық емес тэуелділік бар, табыстылық 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ перцепция дэлдігінің барынша жоғары, дегенмен де аралық мэнінде мак-сималды болады. Бұл заңдылықтар оптимумның қатынасын сипаттайды. Жетекші мэртебесініц маргиналдылык қасиеті оның элеуметтік пер-цепция процесіне жэне олардың іс-әрекет тиімділігімен байланыс сипа-тына ыкпал етеді, жетекшілердің екі: бастықтардың талаптарына немесе бағыныштыларға бағдарланған тобы болады. Екінші тип перцепциянын үлкен дэлдігімен жэне оның іс-әрекет тиімділігіне элдекайда күшті ык-палымен ерекшеленеді. Сондай-ақ жетекшініц өзін бағыныштылар қалай 
қабылдайтыны туралы мәселе де маңызды. Бірлескен іс-әрекет тиімділігі озініц тобына қаншалықты «кабылданғанына» байланысты болады. «Ореол эсері» (галоэффект) тұлғааралық перцепция қателіктерінің барлығының арасындағы ең белгілісі, оның мэні адам туралы жалпы пікір онын белгісіз сипаттарын бағалауға ауысатынында. «Бірінші болу эсері» - адам туралы алғашкы акпаратты қайта бағалау, оны тіркеу жэне кейінірек келетін ақпараттарға катысты тұрақтылык ағы-мы. Осы «танысу эсерінің» негізінде бағалаудың саналанбайтын меха-низмдері жатыр, коп жағдайда алғашкы эсер кателік болып табылмайды. «Жаңалық эсері» таныс адамға қатысты болады, тек соцғы акпарат субъективті түрде әлдеқайда мэнді болады. Соңғы екі эсер стереотиптеу механизмімен байланысқан. Олар туғызатын ерекше құбылыстар жеке топты - «стереотиптеу эсерін» атап көрсетеді. Стереотип - қандай да бір құбылыстың тұрақты образы, оны со-лармен озара эсерлесу кезіндегі сұлба ретінде колданылады. Бүл механизм-ді «жақсы-жаман» тұрғысынан бағалауға болмайды, стереотиптеу қос мэнді: қабылдау процесін қарапайымдандыра отырып, адам сол үшін 
қателік ықтималдығымен есеп айырысады. Бұл қүбылыстыц бір түрі - мо-дельдеу қателігі, бүл - стереотиптер негізінде туындайтын тұлғааралық 
қатынас басталғанға дейін қалыптасатын образ. Модельдеу қателіктерінің жиі түрі - бағыныштылардың «технократия-лык қабылдауы» жетекші карамагында адамды түлғалык сипаттары емес, оныц кызметтік жэне кәсіби сэйкестігі негізінде модельдейді. Бұл ерекше 
қүбылыс - жетекшінің технократиялық, манипулятивтік стилінің жеке байқалуы, гуманистік басқару ережесі - кызметтерді емес, адамдарды басқару. «Кешірімді болу әсері» - жетекшініц бағыныштыларды негізсіз оң 
қабылдауы. Оныц негізі - керісті болғызбау, бұл эсер демократиялык және келеңсіз стильдегі жетекшілерде байкалады. Топтык шарттылыкта болатын келесі ерекше кұбылыс элдекайда күрделі - бүл «бастапқы өзін бағалаудың кері асимметрия әсері», бүл оз кол астындағыларға баска тұлғалар мен басқа топтарды үлгі ететін, бірак оз тобыньщ артыкшылыктарын баламалы бағаламайтын жетекшінің типтік мінез-қүлкы. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 73 Бұл ерекше кұбылыстың «айналык» варианты да бар: өз тобының «плюс» таңбалы бағасын өзгелердің «минус» таңбасымен полярлау. Мұндай полярлау жеке оқига жэне бір мезгілде элдеқайда жалпы кұбылыс - «топішілік фаворитизм» құбылысының себебі болып табылады. «Өзаралық презумпция» құбылысы - адамның айналасындағы кісілер-дің өзіне деген катынасын өзінің соларға деген катынасына ұксастыкпен кабылдау ағымы. «Ұксастық туралы болжау» құбылысы өзінің шекті байқалымында пер-цепция шеңберінен шыга жэне пікірлері күштеу күбылысына айнала алады. «Болмағанның» акпараттық кұндылығын ескермеу қүбылысы тұлғааралык кана емес, элдеқайда жалпы факторлар болатын қабылдаудыц сипаттық «қателігі». Жетекшінің іс-әрекетінде тұлғааралық кабылдау құбылысының зерделік процестерге байланысты тағы да бір санаты үлкен рөл атқарады. Бұл кұбылыс адамдардың басқалар мінез-күлкының себептерін түсіндіруге қалай тырысатынын сипаттайды. Қүбылыстардың бұл катего-риясы казуальды атрибуция атауын алады (Ф.Хайдер, Э.Джонс, Jl.Pocc, т.б.). Казульды атрибуцияның бастапқы ерекше құбылысы адамдарға өз мінез-құлқын жағдайлык факторлармен, ал басқалардың мінез-құлкын тұлғалык факторлармен түсіндіру тэн. Жетекші іс-эрекетінің ақпараттық негізінің басты ерекшелігі - орасан колем, бұл оның мазмұнының әртектілігіне, алуан сапалығына байла-нысты. Ол бағыныштылар туралы, технологиялар туралы, фактілер мен пікірлер туралы, ұйымның жағдайы туралы, оқиғаларды болжау т.б. тура-лы акпараттардан тұрады. Ақпараттық негіздің принциптік гетерогендігі баскарудың ұйымдық жүйесінің социотехникалық (кешендік) типі жэне олардың негізгі касиетімен шартталған. Сондыктан да жетекші іс-эрекетінің ақпараттық негізі перцептивтік процеске акпарат алу құралы ретінде өзіне тән та-лаптар қояды. Бір жағынан - бұл «айрықша» байқампаздык талабы: жетекші барлығын жэне жан-жақты көре білуге тиіс. Екінші жағынан, кабылдау көлемінің шектеулігі мұны жасауға мүмкіндік бермейді, шыгу жолы жетекші іс-эрекетінің ақпараттық негізінің арнайы үйымдастыруға, трансформацияға ұшырайтынында, олар қабылдаудыц тұтастығының, заттық негізінде жүреді, сондықтан қабылданатын акпарат қабылдау ерекшеліктеріне сай үйымдастырылады, бұл ұйымдастыруда басты рөл қабылдаудың апперцептивтілігіне тиесілі - кабылдау дэлдігі мен толықтылығының шамасы жетекшінің кәсіби тэжірибесі мен біліміне тәуелді болады. Үйымдастырылган ақпараттык негіз жылдам жэне жеңіл 
қабылданады. Психологияда кәсіби іс-эрекеттің ақпараттық негізінің күрылымдануын камтамасыз етудің негізгі екі құралы сипатталған. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 1. «Ақпараттык кабылдаудың оперативті бірліктері» тұтастай жэне сана л ы ретінде субъективті қабылданатын объектілер бірліктер бо-лып есептелінеді. Бұл - ақпарат ағымы бөлінетін акпараттың блоктар, кұрылымдык элементтер, жедел бірліктер реттеледі, олардың иерархиясы түзіледі, олар нақтыланады жэне іріктеледі, жетекшінің ақпараттық іс-әрекетінің жалпы көлемі олардың шамасына тәуелді болады; олар сыртқы акпараттың объективті мазмұнына сэйкес динамикалы болуға тиіс, оперативті бірліктер жүйесі «орманды да, ағаштарды да» көруге мүмкіндік береді. 2. «Оперативті бейне» - оперативті бірліктердің біртүтасқа ұйымдасқан жүйесі, онда ұйымның ие ерекшеліктері туралы қорытылған ақпарат берілген. Бұл - перцепцияның негізгі заңдылыктарында қалыптасатын ерекше психологиялык түзілім. Оның басты қасиеттері: Тұтас оперативті бейне - бүл ұйымның қорытылған бейнесі, оның компоненттері құрылымды жэне біріктірілген. Бұл қасиет жетекші перцепциясының панорамалығын қамтамасыз етеді. Сұлбаланган оперативті бейне - бұл үйым күрылымы туралы ақпарат. Ол өзара байланысты карапайым, көрнекі түрдегі кұрылымды көрсетеді. Оперативті бейненің карапайымдылығына сондағы ақпаратты жаксы үйымдастыру есебінен қол жеткізіледі. Прагматикалық басқарудың негізгі мәселелерінің ықпалымен қалып-таса отырып, оперативті бейне бастапқы кезден-ақ озіне тиісті ақпаратпен ғана бейімделеді. Функционалдық деформация үйымның мақсаттарына жетуге арналған оперативті бейненің ең маңызды компоненттері алдыңғы катарға шыгады. Динамикалық озінің толық тұрақтылығы кезінде оперативті бейне сырткы жағдайларға байланысты озгеру мүмкіндігіне жол бермеуге тиіс. Осылайша бейімділік қасиет алынады. 
2.2. Басқару іс- әрекетіндегі мнемоникалық процестер Перцептивтік процестер баскару іс-әрекеті үшін кэсіби - мэнді ақпарат-тың қабылдануын, ал мнемоникалықтар олардың сақталуын қамтамасыз етеді. Олар «жанды» деген жалпы үғымға беріледі. Этимологиялық тұр-ғыдан бұл термин гректік әйел-кұдайы, барлық музалардың анасыныц атынан туындайды. Ес процестердің тұтастай жүйесінен тұрады: жаттап алу, сақтау, кайта жанғырту жэне ұмыту, олар өздерінің бағытталуы, функционалдык ролі жэне негізгі заңдылықтары бойынша айырмаланады. 



II Т А Р А У . БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 75 Ее кез келген баска да психологиялық кұбылыстар сияқты, біркатар негізгі түрлерге бөлінеді: - ерікті жэне еріксіз есте сақтау (жаттау) мақсаттың болуы немесе бол-мауымен айырмаланады; - қозғаушы, көңіл-күйлік, образдық (оның логикалық жоғары көрі-нісі - эстетикалық ес, өте мұқият образ), сөздік-логикалык ес; - кору, есту, саналау, иіс, дэм, кинестикалық ес - еске сактауға арналған акпаратты беретін анализатор белгісі бойынша; - ұзак мерзімдік жэне қысқа мерзімдік ес. Оперативті ес - кысқа мерзімді жэне үзақ мерзімді естің сипаттарына ие езіндік түр, бұл - келіп түсетін жэне тек соның мақсатына ғана жетуге кажет акпаратты жаттауды, сақтауды жэне қайта жаңғыртуды қамтамасыз ететін мнемоникалық процестер жүйесі. Жаксы ес озінен озі табысты жетекшілік кепілі болып табылмайды, жетекші есінің негізгі өзіндік ерекшеліктері онын даму деңгейіне емес, жаттау, сактау жэне қайта беру тәсілдерінде болады. Жетекші есінің 
қажетті кұрылымына, оған басқару іс-әрекеті қоятын тиісті талаптарға сай озіндік «катынасқа» ие болуға тиіс. Мүндай талаптардың мазмүны төмендегідей: - жатталатын жэне сақталатын ақпарат кұрылымында заттар туралы емес, субъектілер туралы мэліметтер айрықша орын алады; - табысты іс-әрекет үшін жетекші есінде жатталуы тиіс ақпараттың үлкен көлемінің болуы; - акпараттың алуан түрлілігінің жогары дэрежесі, өйткені ұйымдас-тыру жүйелері социотехникалық сипатта болады; - тіркелетін ақпараттың әр типтілігі: фактілер туралы, пікірлер тура-лы, жүйе туралы, т.б; - барлық ақпараттық көздердің өзара байланыстылығы, бұл тек бастының ғана белсенді жүйеленуі мен тіркелуін талап етеді; - басқарудың жедел жағдайларының өзгеру серпініндегі естің ақпаратты кокейтестіленуіне үнемі дайындыгын талап етеді; - қатаң уакыттық режим кажетті акпаратты қайта жаңғырту жылдамдылығына талап кояды; - басқару жағдайларының тек жалпы ерекшеліктерін ғана емес, олардың «тетіктерін де» ескеру қажет. Мнемоникалык процестерге басқару іс-әрекетінің жоғарылаған кер-неуі кері ыкпал етеді. Басқару іс-эрекетінің ерекшеліктері жетекшінің мнемоникалык ұйым-дасуының екі саласына, яғни оперативті жэне ұзак мерзімді естерге ерекше талаптар қояды. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Жетекші іс-әрекетіндегі оперативті естің өзіндік ерекшелігі Жетекшінің оперативті есінің негізгі жэне жалпы ерекшелігі - оның 
қалыптасуы мен тұтастай алғандағы даму деңгейінің жоғары болу шама-сы. Естің бұл түрі жетекшінің мнемоникалық процестерінің кұрылымын-да үстем орын алады. 
Қажетті ақпараттың көкейкестілену жылдамдығы - жетекшінің оперативті есінің келесі маңызды сипаты. Оперативті басқару процесіне бір мезгілде бірнеше мәселелерді шешу 

қажеттілігі тэн, осыған байланысты оперативті естіңтағы да бір ерекшелігі бар, - ол жоғары динамикалық лабилділік, бір мэселеден басқаларына жеңіл ауысып қосылушылық. Мүндай ауысып қосылушылықтың уақыт бірлігіндегі үлкен саны іс-әрекеттің жоғары кернеулілігінің себебі болып табылады, бұл шаршау дамуын ынталандырады. Психологиялык зерттеулер оперативті естің басқа психикалық про-цестерге қарағанда кері функционалдық күйлердің әсеріне кобірек үшырайтынын көрсетті, сондыктан да ол туралы күйзеліске тұрақты деп атау қабылданган. Сайланымдық-оперативті естің оте маңызды синтетикалық ерекшелігі. Жетекшінің оперативті есінің үлкен көлемі мен оның бірліктерінің ауқымы ең сипатты ерекшелігі болып табылады. Оперативті естің эрбір бірлігі басқарылатын жүйенің алуан жақтары туралы жедел мәліметтердің үлкен кешенінен тұрады. Оперативті ес бірліктерінің кұрылымдануы - бұл олардың реттелген-дігі, оз арасындағы қисынды, функционалдық жэне мазмұндық байланыс. Көкейкестіленуге деген ұстаным. Жақын арада қандай ақпаратты кокейкестілендіру қажет екенін болжау мен алдын ала анықтау жетекшіге жағдай дамуының қисынына мүмкіндік береді. Теріс акпаратқа деген оперативті ес өзіндік ерекшелікпен айқындалады: тек оқиғаларды ғана емес, сонымен бірге сол оқиғалардың өзіндік болжау-лары туралы да еске сақтау керек. Жалған акпаратты сақтау ақиқаттығына Караганда, әлдеқайда киын. Іскерлік қарым-катынастың коптеген техни-калық тәсілдері осы заңдылықка негізделеді; тергеуші жұмысындагы 
қайшылас жауап алу техникасы - отірікке деген оперативті ес ерте ме, кеш пе акау береді. Оперативті ес ақпаратының қарама-қайшылығы. Жетекші, мысалы, карамағындағылардың дэл келмейтін пікірлерінің, козқарастарының көптігін ескеруге тиіс. Жоғары жұмылу эзірлігі - жетекшінің оперативті есінің барлық ерекшеліктерін талдайтын маңызды интеграциялаушы сапа. Ол жетекші-нің басты оперативті - мнемоникалық сапасы болып табылады. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 77 Жетекшінің оперативті есін сипаттай келе, оның іс-әрекетінде кыска мерзімді есті ұйымдастыру жэне оның баска да когнитивтік процестерімен өзара эсерлесуі кезіндегі ерекшеліктеріне байланысты туындайтын ерек-ше кұбылыстарды қарастырған жөн. Жалпы алғанда, бұл - саналы іс-әрекеттің когнитивтік деформациялардың бір түрі. «Қолжетімдік» эвристикасы. Субъект окиғаны каншалықты жеңіл сакталатындай түрде, соншалықты ықтималды жэне накты жағдайға сай деп есептейді. «Нақтылық» эвристикасы. Оқига туралы акпарат неғүрлым түсінікті жэне накты болса, адам мэнін арттыру мен соған сенуге соғұрлым бейімірек келеді. Ирвин эсері: көңіл-күйлік - позитивтік оқиға қысқа мерзімді еске жеңіл эрі тезірек аударылады, сөйтіп «қолжетімдік» эвристикасына сэйкес көтеріңкі баға алады, ал теріс оқиға басылады жэне оның қыска мерзімді еске ауысуы кұрсауланады. Жарақаттанушы факторлардан психологиялык 
қорғау механизмі жұмыс істей бастайды. Бұл қателік жетекші үшін типтік болып табылады, оның жүйелі түрде қайталануы жетекшіліктегі «сыни емес оптимизм» стиліне алып келуі мүмкін. «Репрезентативтілік» эвристикасы. Окиға адам тэжірибесіне неғұрлым көбірек ұксас болса, ол өзіне соғұрлым шынайы болып көрінеді. Адам өз тәжірибесінің тұтқынында. Жетекші іс-әрекетіндегі узақ мерзімді ес ерекіиелігі ¥зак мерзімді ес ерекшелігі баскарудың практикалық жэне стратегия-лык функцияларына байланысты, сондықтан ол баскару іс-әрекетінің режимдік факторларымен азырақ шартталған. Бірақ ол «материал» ерекшеліктерімен - еске сақтауға жэне қайта өңдеуге арналған ақпаратпен көбірек анықталады. ¥зақ мерзімді естің жетекші іс-әрекетінде келесідей ерекшеліктері бар. Материалдың үлкен көлемі, алуан түрлілігі мен алуан сапалылығы (гетерогенділік). Сипаты бойынша әртекті материалды сактаудың алуан тэсілі мен естің эртүрлі типтері кейде «қабаттасады» жэне бір-біріне бөгет болады. Бұл құбылыс психологияда интерференция қүбылысы деп аталады. «Әлеуметтік нысан» секілді ұзақ мерзімді еске арналған мүндай ма-териал мнемоникалық процестерге жаңа талаптар қояды. Бейнеге деген ес жетекші үшін аса қажет. Бұл баска бір мнемоникалык қасиеттің - қол астындағылардың субъективті мінездемелеріне, яғни кабілеттеріне, мүдделеріне, омірбаян сипаттарына, т.б. деген естің байқалуы. Қол астындағылар үшін бұл тиімді жұмыс үшін колдау бола тұрып, маңызды мотивациялык рол аткарады. Батыс менеджментінде жетекшінің кол астындагылар туралы жеке есі тек ынталандыру кұралы ғана емес, сондай-ақ манипуляциялық техниканың бірі ретінде кеңінен колданылады. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Сақталган материалдың кұрылымдануы біркатар механизмдердің, яғни материалды сапалау мен топтаудың, оқиғаларды мағынасына қарай жүйелеудің, категориялаудың жэне ретке келтірудің, олардың арасында байланыс орнатудың, т.б. көмегімен жүреді. Осының нэтижесінде ұзақ мерзімдік естің материалы мнемоникалык немесе семантикалық (мэндік) желі ұғымымен белгіленетін формага ие болады. Онда байланыстың негізгі екі - көлденең жэне тік түрі бар. Алғашкысы тәжірибе элементтері арасындағы тікелей мэндік ассоциациялармен түзілген. Екіншісі тәжіри-бені қорытылу дәрежесі бойынша кұрылымдайды. 
Ұзақ мерзімдік естің кешенділігі сақталуға тиіс материалдың кешен-ділігімен анықталады. Осыдан үзак мерзімдік естің келесі ерекшелігі - жағдайлық туындайды. Ол тіркелетін ақпараттың нақты басқару жағдайлары түрінде рәсімделуін білдіреді. Үзақ мерзімдік естің «бірлік-тері» болады. Басқару жағдайлары түрінде рәсімделген мэндік блоктар осындай бірліктер болып табылады; «скриптер», «фреймдер» (ағыл.frame - қаңқа, қүрылым) сияқты үғымдарды қолданады. Жетекшінің үзак мерзімдік есінің өнімді қасиеттері психологиялык кұбылыс ретінде «кештен горі таң жақсы» дегендей, бірқатар мэтелдерде корініс табады. Бұл ерекше құбылыстың негізі - басты екі психологиялык механизм. Реминисценция кұбылысы (мнемоникалык процестер көрсеткіштерінің 

қандай да бір уақыт өткеннен кейінгі жақсаруы) жэне бейнеленген акпарат өңдеуге ұшырайтын кездегі сакталу процесінің белсенді сипаты. Жетекшінің қол астындағылармен өзара іс-әрекет процесі екі негізгі -саймандык жэне экспрессивтік типке бөлінеді. Саймандық - жетекшінің іс-әрекетін, қол астындагылармен іскерлік өзара іс-эрекетін жүзеге асырудың қүралы. Экспрессивтік - бірлескен іс-эрекеттегі тұлғааралык 
қатынастарга байланысты туындайтын процестер. Қатынаска деген ес эмо-ционалды - оц, бейтарап жэне теріс болуы мүмкін. Жетекшінің үзак мерзімдік есінің полифокустылыгы оныц функ-цияларының көпжақтылығына байланысты. Ол өз іс-эрекетініц коптеген нысандарына, құбылыстарына мнемоникалык бакылау қажеттігінен корінеді. Ақпараттын ұзақ мерзімдік тіркелуіне «көмектесетін» косымша маңызды белгі - оныц шынайылық параметрі. Демек, ақпарат козі мен оны алу жағдайын сактау керек. Жетекшініц ұзак мерзімдік есінің озіндік сипатттамасының біреуін құрайтын «ақпараттыц шлейфі» оган түсетін жүктеменіц артуына соқтырады жэне жалпы талаптарды арттырады. «Жақсы ұзак мерзімдік ес» қасиетке карама-карсы сипаттама ұмыту шеберлігі ретінде белгіленеді. Торт мнемоникалык процестің бірі бола от-ырып, үмыту адамды тым артық ақпараттық жүктелуден сақтайды. Бүл -



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 79 бейнеленген ақпараттың объективті маңыздылық жэне субъективті мэндік параметрлері бойынша селекциясының белсенді процесі. Селективтік 
ұмытудын жетекшінің міндетті мнемоникалық қасиеті ретінде болуы баскару біліктілігі белгілерінің бірі болып табылады. Белсенді ұмыту механизмі, сондай-ақ барлык керексіздерді сүзгіден өткізе отырып, жетекшінің жеке кэсіби тәжірибесінің тұрақтандырғыш функциясын орындайды. Жеке кэсіби тэжірибе басқару іс-әрекетінің реттеуііиі ретінде Бұл тәжірибе ұзак мерзімдік естің негізгі касиеттерінің эсерімен 
қалыптасады. Бүкіл кәсіби жэне жеке өмірі негізінде калыптаса келе, тэжірибе мнемоникалық процестер негізінде құрылады, тіркеледі жэне кызмет аткарады. Олардың құрылымы, ерекшеліктері мен заңдылыктары баскару іс-әрекетінің осы бір маңызды реттеуішінің негізі болып табыла-ды. Тэжірибе - бұл ұзақ мерзімді ес басқару іс-әрекетінің барлык салала-рына тиімді эсер ететін нәтижелік құбылыс, сондықтан оның негізгі сипат-тамаларын жэне олардың мнемоникалық процестердің ерекшеліктерімен байланысын карастыру қажет. Кәсіби тэжірибенің басты сипаттамасы - көлемі мен сантүрлілігі, байлыгы. Жетекші тәжірибесінің маңызды ерекшелігі - оның жағдайлык рэсімделуі. Тэжірибенің негізгі «бірліктері» - басқарудың бұрынырақ кездескен және эрі қарайғы іс-әрекет үшін ең тиімді болып табылатын тұтастық жағдайлары. Сонымен бірге бұл - осы жағдайлардың туын-дауы туралы жэне солардан шығудың ең әсерлі тэсілдері жайлы ақпарат. Сондыктан көбінесе жағдайды емес, белгілі бір сценарийді тәжірибенің негізгі «бірлігі» деп есептейді. Тэжірибені скриптілік ұйымдастыру оның ақпараттық сыйымдылығын күрт арттырады. Бұл «бірлік» скриптілердің барынша кешенді жэне ақпараттық толықтығы есебінен мүмкін болады. Тэжірибенің қүрылымданғандығына, реттілігіне негізгі баскарулық жагдайлардың типологиялануының аркасында қол жеткізуге болады. Олар кэдімгі штаттық және экстремалдық, яғни басқаларға тапсыруға болатын жэне тікелей өзінің араласуын талап ететін болып бөлінеді. Кэсіби тэжіри-бе кұрылымындағы типологиялануға оның басқа да компоненттері, ең ал-дымен адамдар ұшырайды. Аткарушылар мен жетекшілердің типологияла-ры көптеп кездеседі. Кэсіби тэжірибенің дифференциалдануы келесі сипаттармен анык-талады: 1. Тәжірибеде реттелген басқару жағдайларының санымен жэне алуан түрлілігімен. 2. Олардың типологиялык дэрежесімен. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3. Жетекшінің эртүрлі жағдайлардағы «мінез-кұлык репертуарының» алуан түрлілігімен. Тәжірибеніңинтеграциялануы-оныңкомпоненттерініңшоғырлану ша-расы, дифференциялануының туындысы. Ол негізгі екі аспектіден тұрады: 1)тәжірибе компоненттерінің қаншалықты реттелгені және шоғырланғаны; 2) олардың бір-бірімен карама-қайшылыкта қаншалыкты болмауы, жалпы магынамен жэне жетекші тұжырымдамасымен қаншалықты біріккендігі. Дифференциялану мен интеграциялану бірлесе отырып, жалпы си-паттаманы - тэжірибенің ұйымдастырылу дэрежесін береді. Жоғары үйымдастырылу жетекші іс-эрекетіндегі оперативті естің негізгі қасиеті болатын ақпараттың жоғары жұмылу дайындығының байқалуы үшін аса маңызды шарты болып табылады. Тәжірибенің жекеленуі. Тәжірибе өз жетістіктері мен кемшіліктері нәтижесінде қалыптасады, сондыктан да тэжірибенің барлық қүрылымы үшін білуге тиісті жағдайлардың бірыңғай жиынтығы жоқ. Біреуі үшін жақсы болған екіншісіне мүлде келмейді. Тәжірибенің таңдалымдылығы (селективтілігі) үзақ мерзімді естің осыған ұқсас қасиетіне негізделген. Тэжірибе қалыптасуының басты шарты - оның үнемі байытылуы, бірақ ол ақпаратты механикалық түрде жинақтау сипатында болса, онда акпараттық артық жүктелу туындайды. Сондықтан кэсіби тэжірибе қүрылымына селекция механизмі енгізілген. Тэжірибенің мәндік интеграцияга карай ағымы да үзақ мерзімді естің осыган ұқсас заңдылыгына негізделген. Тэжірибенің қарама-кайшылығы теріс фактор ретінде бағаланады. Кәсіби тэжірибенің операциялылығы, оның жағдайының негізгі «бірліктеріне» міндетті түрде оларды жеңу тәсілдері косылатындығында. Тэжірибенің онімділігі мнемоникалық процестердің ұқсас сипаттама-сына оның нэтижесі ретінде негізделеді. Жетекшіліктің жазылмаған («ал-тын») ережесі тэжірибе компоненттерінің бірі болып табылады. Олардың кейбіреулері мыналар: «жағымды альтернативті», «сүйікті себептер», «шеттер мен орталар» (хабар ортасы нашар сақталады), т.б. кұбылыстар. Жетекшінің кэсіби тәжірибесіне басқару іс-эрекетінің аса маңызды реттеуіші баскарудың жеке түжырымдамасы негізделеді. Бүл - басқару эдістері мен тәсілдеріне деген түрақты көзқарастар жүйесі, оның мақсат-тары мен міндеттері, мәнері мен кол астындағыларға қоятын талаптары. 
2.3. Басқару іс-әрекетіндегі ойлау процестері Ойлау - жетекші іс-әрекетінде маңызды рол атқаратын әлдеқайда күрделі когнитивтік процесс. Бүл элеуметтік шартталған және тілмен ажырағысыз байланыстағы, болмыс кұбылыстарын олардың мэнді белгі-



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 81 лерінде жэне өзара байланысында бейнелеу мен тану процесі болып табы-лады. Ойлау сезіну мен қабылдау негізінде қалыптасады, бірак олардың шегінен шығып кетеді. Ойлау сипаттамасы - оның негізгі касиеттерін, ой-лау процесін түзу операцияларын, оның түрлерін, формалары мен негізгі кезеңдерін сипаттау. Ойлаудың негізгі қасиеттері: тілмен ажырамас байланыс, әлеуметтік сипат, жалпылау, орташалық, проблемалық. Ойлаудың негізгі операциялары: анализ (талдау), синтез, қорыту, аб-стракциялау, нақтылау, салыстыру, санаттау, т.б. Ойлаудың негізгі формалары: түсіну, пайымдау, пікір айту, ой қорыту. Ойлаудың негізгі түрлері: көрнекі-әсерлік, сөздік-логикалық. Ойлау процесінің негізгі кезеңдері: 1. Проблемалық жағдайдың туындауы, оны адамның саналануы, бұл жағдайда мэселе ретінде ұғынуы. 2. Талдауға бағытталған ойлау ізденісі, мәселені саналау, шешу. 3. Шешу принципін анықтау, шешімді табуға ыкпал ететін басты идеяның туындауы. Бұл сәтті ойлау процесінде белгілеу үшін «инсайт», «ояну», «функционалдық шешім» ұғымдары колданылады. 4. Жалпы шешімді нақтылау жэне оны мінез-құлықта жүзеге асыру. Осы жалпы қағидалар ойлаудың психологиялық мазмұнын ашып көрсетеді жэне жетекші іс-эрекетіндегі оның өзіндік ерекшелігін анық-тауға арналган негізді құрайды. Жетекиіі іс-әрекетіндегі ойлиу ерекіиелігі Басқару іс-әрекетіндегі бұл процестің өзіндік ерекшелігін түсіну үшін жетекші іс-эрекетіндегі ойлау проблемасының қазіргі күйінің төмендегі-дей сипаттық ерекшеліктерін ескеру қажет. 1. Ойлау процестерінің тиімді басқару іс-эрекетін қамтамасыз етудегі рөлінің айырмашылығы. Білімді жетекші - бұл ақылды жетекші, демек ойлаудың жетекші табыстылығымен байланысының ешқандай ерекше өзгешелігі жоқ. Бұл байланыс тура жэне айқындаушы. Мұндай қарапайым түсіндірме баска процесс - ес үшін келтірілген. Ойлау психологиясының барлық заңдылықтарын жетекші ойлауының сипатына тікелей ауыстыруға бола-ды жэне солай істеу қажет. Ойлау проблемасының өзі шектелмеген. 2. Жетекшінің ойлауы, эдетте, түрдің бірі - практикалық ойлау ретінде карастырылады. Бұл түр көбінесе бүкіл әлеуетке жэне когнитивтік процестердің барлық ерекшеліктеріне сүйенетін басқару іс-эрекетіне тэн, бірақ ол өзі үшін өзіндік ерекше түрлердің болуын карастырады. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3. Психологиядағы ойлау туралы мэліметтердің көпшілігі, сонымен бірге ойлаудың теориялық түрде қарастыру кезінде алынды. Олардың практикалык ойлау үшін әділеттілігі жэне бұл түрге қандай ерекшеліктер тэн екендігі «практикалык ойлау психологиясы» ретінде белгіленетін ар-найы бағытта қарастырылады. Оның дамуына С.Л.Рубинштейннің жалпы теориялык еңбегі мен Б.М.Тепловтың «Ум полководца» деген классикалык еңбегінің ықпалдары болды. Практикалык ойлау түтасымен, ал жетекшілікті айрықша түрде, іс-әрекетпен теориялықка Караганда басқаша байланысқан, өйткені ойлаудың бүкіл процесі практикалык мэселелерді шешу үшін жүзеге асырылады жэне жетекшінің баска функцияларды орындауымен катар жүргізіледі. Сондықтан да практикалык ойлауға арналған іс-әрекетті өзі кояды. Практикалык ойлаудың ерекшелігі - мэселелерді дұрыс кою жэне түжырымдау шеберлігі. Теориялык ақыл-ой проблемадан оның шынайы, бір гана шешімін іздейді, ал практикалык ойлауда іс мүлде басқаша: жетекші барынша тиімді шешімге емес, қанағаттанарлыққа жиі ұмтылады («Satisfacing», Г.Сайман пікірінше). 
Қол астындагыларға қатысты олардың шешімдерінің дұрыстыгын «багаланушының» озіндік ролін атқара отырып, жетекшіде жетік шешетін дайын көрсеткіштері болуы керек. Жетекшінің практикалык ойлауы үшін мәселелер шешіміне тек нәтижеге гана емес, сондай-ақ осыны шешу процесінің озіне деген жауапкершілік формасы да тэн. Субъектінің ойлауга деген ұстанымы танымдық, ал практикалык ойлау үшін бастапқы түрлендіруші болып табылады. Проблема жайлы ақпараты бар практикалык ойлау жұмысының оз сипатында теориялык айырмашылыктар бар. Бірінші жағдайда басты, жалпы сипаттары, ал екіншісінде көбінесе бүкіл проблеманы шешу жолын көрсететін тетіктер, болшектер айкын көрінеді. Практикада тетіктерді жіберіп алудың 

қайтымсыз салдары болуы мүмкін. Практикалык ойлау психологиясын-да осыган байланысты проблеманың эрбір элементінің «элеуетті мэнділік принципі» ұғымы енгізілген. Ол «айрықша байкампаздықтың» - элеуетті түрде мэнді бола алатын тетіктерді байкауга мүмкіндік беретін озіндік ерекшеліктің болуын білдіреді. Жетекшінің практикалык ойлауының келесі озіндік ерекшелігі баскару іс-эрекетінің мазмұнына жэне шарттарына байланысты. Мазмұны бой-ынша баскару күрделіліктің үлкен дәрежесімен жэне тікелей сезінуден жасырындылыгымен, сондықтан да шешімін табу киындыгымен жэне интерпретацияның бірмәнділігімен сипатталатын адамдар «әлеуметтік нысандар» туралы акпаратты ойша аткаруды талап етеді. Жетекшінің ойлау үрдісіндегі айқынсыздығы бірқатар психологиялык себептердің, ягни ақпарат тапшылыгының немесе тым артык болуының, 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 83 онын күрделілік дәрежесінің жоғары болуына байланысты туындауы мүмкін. Кез келген баскару міндеті жетекші ойлауының пэні ретінде ақпарат кешенділігі касиетіне ие, өйткені үйым - бұл әлеуметтік-техникалык жүйе (адамдар жэне өндіріс). Жүйелік ойлаудың жоғары деңгейін оның аналитикалық жақтарын жеткілікті дамытумен сабактастыру жетекшіге койылатын аса маңызды кәсіби талап болып табылады. Басқарулық жагдайлар айнымалық-динамикалык қасиетпен сипатта-лады. Жагдайлар вариативтілігі белсенді ойлау жүмысын талап етеді, ал олардың өзгеру жылдамдығы баскару іс-әрекетіне басқа бір өзгеше ерек-шелік - «цейтнот» режимін (үнемі уақыт тапшылығын) береді. Бұл практикалык ойлаудан жағдайға қосылудың жоғары жылдамдығын, жеделділігін, іс-кимылдан саналауга жедел ауысуды талап етеді. Бас-
қарулык шешім басты екі көрсеткішпен, баламамен (сапамен) жэне дэл уақытылығымен бағаланады. Ойлау жылдамдығы еске жэне кәсіби тәжірибені ұйымдастыру ерекшеліктеріне тэуелді болады. Ойлаудың серпінділігі естегі ақпаратты өзекті мәселеге айналдыру жылдамдыгы-на жэне білім жүйесін пайдалануга дайын болуына байланысты. Жетекшінің шешімдері накты болуга тиіс, сонда ғана олар баскаларга түсініктірек болады. Қарапайым жоспарларды кұру шеберлігі - зерделік 
қуаттың нэтижесі. Жетекшінің бір мезгілде соған қоятын маңызды кәсіби талабы болып табылатын осы бір ойлау ерекшелігі «нактылау синтезінің» психологиялык механизміне орныгады. Бұл жалпыдан жекеге жай гана өту емес, жекені, нақтыны бастапқы сілтемелердің - жалпылардьщ, нақтылардың алдын ала корытуга (синтезге) ұшыраган көпшілігінен алып шығу. 
Қарапайым жэне нақты жоспарларды жасауға деген қабілеттілік психологиялык эртүрлі механизмдерге негізделген: барынша алуан түрлі жэне ерекше жоспарлардың коп мөлшерін генерациялау кабілеті, жоспар-ларды кұру жылдамдыгы жэне жеңілдігі, бір мезгілде бірнеше жоспарлар-дың болуы жэне оларға жагдайдың озгеруіне байланысты түзетулер енгізу, оз жоспарын өткізудегі катаңдьщ, ерік-жігер. Бүл касиеттер жетекшінің оны «жоспар жасаушы» (faeseurde plan) ретінде аныктайтын озіндік 

қасиетін қүрайды. Тиімді басшылықтың аса маңызды шарты - ақыл-ой мен ерік-жігердің пропорционал сабактасуы, бұл атақты «шаршы (квадрат) формуласында» көрсетілген. Оның негізгісі - ерік-жігер, биіктігі - ақыл-ой, алаңы - іс-эрекет табыстылыгы. Толык тепе-теңдік (баланс) сирек кездеседі. Жетекші іс-эрекетіндегі ерік-жігер оның озіндік касиеттерін, ягни шешімділікті, құлшынысты, жауапкершілікті озіне алу шеберлігін, 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ «аңгарымды батырлықты» қалыптастырады. Осының барлығы айрықша 
қорытушы қасиет - «ұмтылысты сана» ретінде белгіленеді. Жетекшінің практикалық ойлауының маңызды сипаты - стреске (күйзеліске) тұрақтылык. Әдетте, кері эмоциялар ойлау процестерін ба-сып тастайды, бірақ үлкен жеке айырмашылықтар бар. Тұлганың қолайсыз жагдайлар ойлау іс-эрекетін ынталандыруы мүмкін дейтін касиеті байқалды. Баскару іс-эрекетінің жоғары кернеулілік факторы - оның өзіне тән ең бір полипроблемалық сипаты. Ойлау міндеттерінің интерференциясы -олардың бір-біріне кері ықпалы жүреді. Бұл жерде жетекшінің практика-лык ойлау процесінің өзі көп фокустылыкты - бір мезгілде бірнеше бағыт-та жайылуды кабылдайды. Бұл бір мәселенің екіншісіне өте жылдам эрі жиі ауысуы. Жетекшінің практикалық ойлауының тағы да бір өзіне тэн ерекшелігі бар - ол болжамдық ойлау қасиеті, кекейкесті ақпаратты да, коре білу ақпаратын да ескеру қабілеті. Бұл - басқарылатын жүйенің болашақ күйін алдын ала корсету енімі. Басқарудағы болжанатын мәселелерді шешудегі басты киындық олар-дың баска адамдардың мінез-құлқын (көбінесе карама-қайшы) жиі ескеруді талап етуінде тұр. Сондықтан жетекші ойлауының болжамдылығы ой-лаудың шарттылық (басқаның орнына өзін қою жэне соның негізінде оның мінез-кұлқын коре білу кабілеті) секілді маңызды сапасынан ажырамайды. Шарттылық (рефлексивтілік) механизмдердің кикілжіңді жагдайлар мен бәсекелестік жағдайлардағы рөлі аса маңызды. Практикалық ойлаудың жетекші іс-әрекетіндегі негізгі қасиеттері Ойлаудың жетекші іс-әрекетіндегі негізгі қасиеттерінің ішінде мына-лар басты болып табылады. Жүзеге асыруға бағытталу. Ойлау процесінің түпкілікті мақсаты -«жалғыз ғана дұрыс» жауаптың өзін емес, нақты жағдайды жеңу үшін жеткілікті болып табылатын шешімді табу. Жүзеге асушылық қасиетке ие шешім практикалық ойлау процесінің нәтижесі болуға тиіс. Мотивация - өте өзгеше болғанымен, элдекайда жалпы қасиеттің, ягни жүзеге асушылықтың аспектілерінің бірі. Жетекшінің шешімдері атқарушылармен жүзеге асіУрылады, сондыктан тиімді жүзеге асу үшін бұл шешімдер өз бойында «мотивация зарядын» алып жүруге, карамағындағыларды осыны жүзеге асыруға мотивациялауга тиіс. Бұл үшін олар түсінікті, әділетті жэне негізделген болуы керек, атқарушының да, жоғары тұрган басшылықтың да мүдделері мен мақсаттарына сай бо-луы қажет. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 85 Жекеленушілік. Жетекшінің кэсіби тәжірибесі кез келген ақпараттың шынайылық дэрежесін багалау көрсеткіші болып табылады. Ол әрқалай жинакталады жэне жетекшінің тұлгалық сапаларына байланысты эртүрлі формада болады. Өз пікірі мен шешімдерін объективтендіруге тырыспау жетекші ойлауының жекеленуінің (аса жоғары деңгейінің) өзіндік байқа-луы болып табылады. Бұл процестердің де, нәтижелердің де элдеқайда же-келенген сипатталуына соқтырады. Жетекші ойлауындағы өзіндік емес мотивацияның басымдығы. Мо-тивация негізгі екі түрде болады. Өзіндік мотивация, ойлаудың белгісізді іздеу процесінің өзіне қызыгушылықпен оянатынында, ал өзіндік емес болса - ойланудың сыртқы мотивтермен оянатынында. Жетекші ойлауының «бағаланымдыгы» оның мәселелерінің практи-калык бағытталуымен жэне прагматикалылығымен байланыскан. Егер багалау ойлаудан озып кетсе, бұл фактілерді сезінудегі біржактылыкка жэне осы багаға сай келмейтіндерді жокка шығаруга соқтыруы мүмкін. Ойлау объектісінің «бейімділігі» - практикалык ойлаудың аса қызык-ты қасиеті. Теориялык ойлауда адамның қолдануына тура келетін объектілер, мэліметтердің бүкіл жүйесі өзгеруге жатпайды, ал жетекші ойлауының объектісі - адамдар, жағдайлар өзгере, түрлене алады жэне со-лай болуға тиіс. Шешім табудың басты жолы, міне, осында. Баскару тео-риясында «бейімділік» үғымына үқсас «басқарылу шамасы» деген түсінік бар (К.Дункер). Баскарудың эртүрлі компоненттерінің бейімділік дәреже-сін білу жэне оларды пайдалану шеберлігі - жетекшінің практикалык ойлауының маңызды сипаты. Практикалык ойлаудың түтастай жэне жетекші ойлауының «анти-номикалылығы». Баскарулық іс-эрекетте карама-қайшылықтар үнемі болып түрады, бұл мәселені шешудегі мүлде карама-карсы түсінік-терге соқтырады (мысалы, «табысты максималдандыру - шыгындарды мини-мумдау», т.с.с.). Басқарудың коптеген жағдайлары өздерінің күрделілігіне жэне карама-қайшылығына байланысты, олардың тек тиімді, қисынды ой-лау арқылы шешілуіне жол бермейді. Ойлаудың «антиномикалылыгы» - бұл антиномикалықтың, баскару жағдайларындагы объективті карама-қайшылықтың салдары, ал олардан шыга білу кабілеті - жетекші ойлауының маңызды сапасы. Антиномияны түсірудің ерекше тэсілін А.Планкетт пен Г.Хейл «синергетикалық балама» ерекше құбылыс ретінде сипаттады. Бұл - жағдайдан шығудың бастапқы 
қарама-қайшылыкты жойып қана коймай, оларды бірін-бірі жеңуге мәжбүрлейтін вариантын табу. Интуиция проблемасы - ойлау психологиясыныц ең күрделі проблема-сы. Оны сипаттайтын ерекшеліктер: айқындылық, озіндік шешімдердің күрделі бастапқы жағдайлармен сабақтастыктағы карапайымдылығы, 



5 ° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ шешім табу процесінің лездігі, саналанбаушылығы. Интуиция ойлау процесінің ерекшеліктерімен гана емес, элдекайда жалпы зерделік 
қабілеттермен жэне механизмдермен байланысқан. 

2.4. Жетекші интеллектісі Интеллект (латынша intellectus - таным, түсіну) - бұл қорытылған когнитивтік білім, оның құрамына түйсіну, ес, зейін, елту, үғыну жата-ды. Ол сондай-ақ жекеленген когнитивтік процестерді зерттеу кезінде байқалмайтын, бірақ тұлғаның бүкіл танымдық саласының қорытынды кұбылыстары болып табылатын касиеттерге ие. Сонымен қатар интеллект субъектінің тұлғалық ерекшеліктеріне тэуелді болады. Интеллектің басқарумен байланысы айкын және мағыналылығы жағынан бірінші дәрежеде. «Жетекші интеллекті» такырыбы жеткіліксіз, тек теориялық формада ғана қарастырылған. Баскару іс-әрекетімен байла-ныстағы практикалық интеллект ұзак уақыт зерттеу ауқымынан тыс ка-лып, зейін аударарлық емес, элдекайдайда карапайым, төменгі тип болып есептелінді. Оны ғылыми әдістермен зерттеу киынырак, өйткені олар зерт-ханаларда емес, кэсіби іс-әрекеттің табиғи жағдайларында колданылуға тиіс. Түбірімен қате бұл көзкарас Б.М.Тепловтың классикалық болған «Ум полководца» еңбегінің арқасында өзгерді, онда практикалық интеллект 
ұлы қолбасшылар мен мемлекеттік кайраткерлер іс-әрекетінің матери-алдарында карастырылады. Теплов окымыстының ақыл-ой жұмысы саясаткердің немесе колбасшының ақыл-ой еңбегіне карағанда айқыны-рақ жэне байсалдырақ (міндетті түрде жеңіл емес) дегенді айтады. Практикалық интеллект бірқатар аспектілерде теориялықка қарағанда байырақ және кешендірек, бірақ өзіндік ерекшеліктерге ие. Кен ауқымда алғанда интеллект - адамның барлық танымдық ерекшеліктерінің жиынтығы. Танымдық процестер өзара байланысқан және біртұтас жүйе түзеді. Психологияда жеке (арнайы) жэне жал-пы ерекшеліктерді атап көрсетеді. Жалпы ерекшеліктер бастапқы бо-лады, өйткені үлкен дэрежеде арнайыларға карағанда генетикалық айқындалған. Интеллект психологиясының даму тарихы, сондай-ак оның негізгі модельдері жеке жэне жалпы танымдық функциялардың, зерделік ерекшеліктер катынасы туралы мэселе маңында шоғырланады. Интеллектің алғашқы моделінің авторы К.Спирмен танымдьщ процестердің (зейіннің, естің, қабылдаудың, т.б.) даму деңгейлерінің өзара байланыстығын аныктады. Ол интеллекте жалпы фактордың екі негізгі факторы (general factor, G - фактор) жэне әрбір танымдық функция үшін 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 87 өзіндік фактор (S - фактор) бар деп болжанады. Бұл модель «интеллектің кос факторлы теориясы» деп аталады. Оның кұрылымдық принципі -иерархиялык, қатарлас бағыныңқы екі деңгейі (G - жэне S - факторлар) бар. К.Спирмен G факторды «жалпы акыл-ой энергиясы», интеллектің өзі ретінде анықтайды. Л.Терстоунның көпфакторлы моделінде G - фактордың болуы жоққа шығарылады, оның мэні интеллектің көптеген бастапкы акыл-ойлык ерекшеліктерден тұратынында. Л.Терстоун олардың жетеуін атап корсетеді: 1) «S» - кеңістіктік фактор, 2) «Р» - қабылдау, 3) «N» - есептеу, 4) «V» - вербалдық, 5) «Ғ» - тіл жылдамдығы, 6) «М»- ес, 7) «R» - логи-калы саналау. Дж. Гилфорд моделі де көпфакторлык болып табылады, бірак онда 120 тар мамандандырылған жэне бір-біріне тәуелсіз танымдык ерекшеліктер атап көрсетіледі. Олар интеллектуалдық іс-эрекеттің негізгі үш көрсет-кішіне: мазмұнга (4 типті), интеллектуалдык операциялар сипатына (5 типті) жэне олардың мақсаттарына (6 түрлі) тәуелді болады. 4x5x6=120 ар-найы ерекшеліктер (интеллектінің Гилфордтык кубтық моделі). Гилфордтың негізгі еңбегі - ойлаудың екі: дивергенттік және кон-вергенттік типін атап көрсеткенінде. Біріншісі - бұл шығармашылық ба-стау корсеткіші, ал екіншісі логикалы ойлау индикаторы бола отырып, жалғыз ғана оң шешім табуға бағытталған. Р.Кеттел өз моделінде, жалпы жэне жеке (парциалды) факторлардың болатынын жоққа шығармай, ягни кристалданған (байланыстағы) жэне ағымдық (еркін) типтерін көрсетеді. Біріншісі адамның озі тиесілі коғам мәдениетін игеруінің олшемі болып табылады, екіншісі индивидтің жүйке жүйесінің биологиялық мүмкіндіктерін сипаттайды. Кристалданған тип вербалды интеллекпен көбірек байланысқан. Соңынан Л.Хамфрейс интеллектің осы екі типінің бір-бірімен бай-ланыста екенін жэне интеллектуалдық-түзілімдік деп аталатын жалпы факторға кіретінін дэлелдеді, бүл осы модельді К.Спирмен моделімен жақындастырады. Интеллектің эртүрлі жактарын зерттеу кезіндегі жал-пы психологиялык заңдылык - G фактордың айкын бөлінуі, бұл жалпы интеллектің даусыз психологиялык нақтылык ретінде болуын айтады. Интеллект құрылымы өте күрделі, ол жалпы факторға негізделгенімен, бірак оған жақындаспайды. Интеллектіні түсінуге қазіргі күнгі корытушы тэсілдердің бірі оны адамның «менталдык» (ақыл-ойлық) тәжірибесінің жэне оның жинакталуын, оңделуі мен қолданылуын қамтамасыз ететін тұтастай жүйесі ретінде қарастырады. Интеллекте (менталдық тэжірибеде) үш деңгей атап корсетіледі. 1. Когнитивтік тәжірибе - ақпаратты сақтауды, жүйелеуді жэне колдануды қамтамасыз ететін құрылымдар, олардың негізгі мақсаты -ағымдағы ақпаратты жедел қайта өңдеу. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 2. Метакогнитивті тәжірибе - адамға өзінің интеллектуалдық белсен-ділігінің өзін реттеуін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кұрыльгмдар, олардың мақсаты - интеллектуалдық ресурстарды бақылау. 3. Интенционалдық тэжірибе - жеке интеллектуалдык кабілеттер негізінде жатқан құрылымдар, олардың мақсаты - белгілі бір саланың субъективті басымдығы жэне шешімдерді іздеуге бағыттау. Жетекшінің интеллектуалдық іс-эрекетінің өзіндік байқалуы интел-лект психологиясының келесі ұғымдарымен сипатталады. Метакогнитивті хабарлану (ақпараттану) - өзінің интеллектуалдық са-паларын білу жэне оларды бағалай алу, өзінің интеллектуалдык резервте-рін күрделі проблемаларды шешу үшін жұмылдыру кабілеті. Ашык танымдық көзқарас - болмыс күбылысына жеңіл, көңіл-күйлік оң еезімталдықтың болуы. Интеллектуалдык стильдер арасынан баскару іс-әрекетінен элдеқайда нақты байкалатын негізгі үшеуі ерекшеленеді: Атқарушыльщ стиль - ережелер жэне жалпы кабылданған нормалар бойынша іс-әрекет. Зацнамалыц стиль - проблемаларды шешуге жаңа жолдар жасау. Багалаулык, стиль - «тэртіпке келтіретін» дайын жүйелермен жүмыс. Бұл типтегі адамдар проблеманы талдайды, сынайды жэне жетілдіреді. Интеллектуалдық қабілеттердің жоғары байкалуларының арасынан интеллектуалды дарындық типтері атап көрсетіледі. Саналаушылар - интеллект коэффициенті 135 баллдан жоғары (Д.Векслер шкаласы бойынша норма - 100-115 балл). Керемет оқушылар - оқу жетістіктерінің жоғары корсеткіштері бар адамдар. Креативтер - шығармашылық, айрықша идеяларды коп мөлшерде туғызатын жэне күрделі проблемаларды шешуде қажеттілікке мұқтаж адамдар. Біліктілер - кәсіби білімдердің үлкен көлемі жэне практикалық жүмыс тәжірибесі бар адамдар. Таланттылар - коғамдық мәнді формаларда танымға ие болған аса ин-теллектуалды жетістіктері бар адамдар. Ақылдылар - «күнделікті» өмірді талдау мен болжауға байланысты айрыкша интеллектуалдык мүмкіндіктері бар адамдар. Интеллект табиғаты мен құрылымын сипаттау қорытындысында психологиядағы интеллектуалдык кабілеттер тұтастай алғанда тұлғаның жалпы қабілеттерінің бірі ретінде айтылатынын атап корсету керек. Бірақ бұл санатқа басқа да, тұлға қабілеттерінің «ранг бойынша» қорытылу дәрежесіне ұқсас креативтік, оқуға бейімділік, рефлексивтілік кіреді. Іс-әрекетте олар интеллекпен, интеллектуалдык іс-эрекеттің жаңа 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 89 ерекшеліктері негіз құра отырып, ажырамас байланыста болады. Басқару-лык іс-әрекет үшін жалпы қабілеттердің түзілу кешенділігі элдеқайда мзнді. Интеллект жалпы қабілеттердің бірі болып табылатындыктан, соңғылары оған ықпал етеді, мұны жетекшінің практикалық интеллектісін сипаттау кезінде ескеру кажет. Интеллект жэне басқару іс-әрекетінің тиімділігі 60 жылдардың басында басқару іс-әрекеті мен интелектіні байланы-стыратын негізгі жэне бастапқы заңдылық анықталды. Америкалық пси-холог Е.Гизелли тура емес (ұзақ уақыт бойы солай есептелінген жэне осы саладағы зерттеулерді қүрсаулаган) қисық сызықты тэуелділік бар екенін байқады. Өте жоғары интеллект бар жетекшілер емес, оның байқалуының 
қандай да бір оңтайлы дәрежесі бар жетекшілердің іс-эрекеті элдекайда та-бысты болып есептеледі. Бұл нәтижелердің кенеттігі осы саладагы жаңа зерттеулерді ынталандырды. Олар қазіргі кезде хрестоматиялық болган айқындалган тэуелділікті растады. Дегенмен бұл нэтижелер олардың коптігіне жэне сенімділігіне карамастан, «жақсы жетекші — бұл оте ақылды жетекші» деген күнделікті 
ұғыммен сэйкес келе бермейді. Fылыми жэне эмпирикалық мәліметтердің карама-қайшылық себептерін айқындау интеллект басқару іс-әрекетінің тиімділігімен байланысының мэнін, олардың озара әсерлесуінің күр-делілігін ашып көрсетуге мүмкіндік береді. Ф.Фидлер мен А.Лейстердің «аралыц факторлар» тұжырымдамасында осы себептердің кейбіреулері сипатталған. Ол интеллектің басқару іс-эрекеті табыстылығымен тура емес, көбінесе орталанған болып табылатынына негізделеді. Іс-эрекет тиімділігіне интеллект ғана емес, коптеген себептер ықпал етеді, ал ин-теллект оған коптеген аралық айнымалылар, ягни жетекшінің мотива-ция деңгейі, оның тэжірибесі, басшылармен жэне озі баскаратын топпен аракатынасы арқылы эсер етеді. Интеллектуалдық кабілеттер диагностикаланатын тестілердің барлы-ғы дерлік теориялык, абстрактілік негізде құрылады. Менеджердің ин-теллектуалдык функцияларына қойылатын талаптарды қолданыстағы тестілер жасалған талаптармен салыстыруға болмайды. Сондықтан да нэтижелер қарама-қайшы. Басқару іс-әрекеті тиімділігінің интеллект деңгейіне кисық сызыкты тэуелділігі соңгы уакытта аныкталған басқа да себептермен түсіндірі-леді, мысалы: 1) интеллект деңгейі мен баскару іс-эрекетінің өтілі арасындағы кері байланыстың болуы; 2) басқару іс-әрекетінің өтілі салыстырмалы түрде аз адамдарда жоға-ры интеллектің болуы. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Интеллектуалдык көрсеткіштердің өтіл өсуі кезіндегі төмендеуінің екі негізгі себебі бар: психофизиологиялық функциялардың, соның ішінде интеллектің табиғи жас ерекшелік инволюциясы жэне интеллектуалдык тестілердің көпшілігі негізделген академиялық білімдер мен машыктар-дың «ұмтылуы». Жетекшінің интеллекті көп дэрежеде теорияльщка Караганда практикалык бола түседі. Басқару іс-әрекетінің жалпы тиім-ділігіне интеллектің өзі емее, өтіл мен оның туындысы кэсіби және өмірлік тәжірибе көбірек ықпал етеді. Жетекшінің интеллектуалдық сапаларының өзіндік ерекшелігі Жалпы адами оң сапалардың барлығы, соның ішінде интеллектуалдык та, жетекші іс-әрекеті үшін пайдалы. Олардың қайсысы басқару іс-әрекеті үшін элдеқайда ерекше? Бұл сұракка жауап когнитивтік процесс құрылы-мы жэне интеллект түзілуі туралы қазіргі түсініктермен аныкталады. «Интеллект» ұғымы адамның жеке жэне жалпытанымдық кабілеттері-нің барлығының интеграциясы ретінде аныкталады. Жеке танымдық кабілеттер нақты психикалық процестермен: кабылдаумен, еспен, ойлау-мен, т.б. байланыскан, ал жалпы қабілеттер бұл процестердің тұтастай 
қызметтерін сипаттайды. Интеллектуалдык кабілеттер ездерінің кешенді байкалуында басқа жалпы кабілеттермен, яғни креативтілікпен, оқуға бейімділікпен, өзін реттеумен, белсенділікпен ажырамастай байланыста болады. Жетекшінің интеллектуалдык іс-әрекеті соның тақырыбы бойын-ша өзіндік жағдайларында («әлеуметтік объектілер» жиынтығы) жэне 
қатаңдык дәрежесі - жауапкершілік, талаптар режимі, т.б. бойынша ашы-лады. Бұл жетекші козкарасының бастапқы прагматикалылығын анык-тайды; алдыңғы бірінші қатарға интеллектінің практикалық компонент-тері шығарылады. Жетекшінің объект жэне іс-эрекет жағдайлары ықпалында болатын интеллектінің практикалық-элеуметтік сипаты бар, сондыктан оның жеке жэне жалпы қасиеттері белгілі бір өзіндік ерекшелік алады. Жекеленген психикалық процестердің өзіне тән ерекшеліктері бір мезгілде жетекші интеллектінің жеке танымдык кабілеттері тұрғысындағы өзіндік сипаттамалары болып табылады. Сондыктан олар жетекшінің интеллектуалдык сапаларының санаттары ретінде болады. Әрбір процесс басқару іс-әрекеті үшін озіндік сипат пен психологиялык ерекшеліктерге ие болады. 
Қабылдаудың басты ерекшелігі, оның баскару іс-эрекетіндегі жетекші типі - әлеуметтік перцепция, тұлгааралык кабылдау процестері. Олар бағалаулық, өзін бағалаулық, рефлексивтік, түсіндірме-интерпретацияльщ, экспрессивтік операцияларға қаныққан, сондыктан кабылдау шеңберінен 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 91 алысқа кетеді. Тұлгааралық қабылдау машықтарын жетілдіру негізінде жетекшінің өзіндік тұлғалык сапалары, оның интеллектуалдық қабілеті -психологиялык сезімталдық жетіледі. Ол басқару іс-әрекеті үшін аса маңызды. Ес процесінде табысты басқаруды қамтамасыз етуде оның екі негізгі типіне - оперативті жэне ұзак мерзімдік еске айрықша орын беріледі. Оперативті ес процесінен басқару іс-эрекетінің өзіндік ерекшелігі олардың айрықша сапасын - жұмылдыру дайындығының қасиеттерін талап етеді. ¥зақ мерзімдік ес ресурстарын қолдана отырып, баскару іс-әрекеті жетекшінің кәсіби тэжірибесін калыптастырады. Оның толықтығы, байлығы - бұлар да интеллектуалдык іс-әрекеттің озіне тэн реттеуіші және жетекшінің маңызды сапасы болып табылады. Осыған ұксас заңдылық ойлау процесі үшін де бар. Баскару іс-әрекеті өзгешелігінің ықпалымен оның жалпы ерекшеліктері практикалык ойлау формасында болады. Практикалык ойлау процесінің кез келген ерекшелігінің негізінде кандай-да бір интеллектуалдык кабілет, яғни болжамдык, рефлексивтілік, жүйелілік, айрыкшалық, т.б. бар. Жетекші интеллекті жеке танымдық кабілеттермен қатар, жинакталган касиеттер мен байқалымдарға ие, бұлар оның арнайы жэне жеке 
қабілеттерінің деңгейін анықтайды. Практикалық-әлеуметтік интеллект кұрылымында вербальдык ин-теллект үстем орын алады. Ол жинакталган касиеттерге жэне оган тэн байкалымдарга ие. Интеллектің абстрактілік, бейресми материалдар-мен жүмыс істеуіне вербальдық кұраушының бағытталу сипаты оның вербальдык интеллектіге катысты багыныңқы орнын шарттандырады. Жетекші іс-эрекетінде осыган үксас себептермен салыстырмалы түрде үлкен жүктеме конвергенттік ойлануға түседі (Дж. Гилфорд), өйткені бұл тип дивергенттік кабілеттерді талап ететін теориялыкка Караганда, практикалык міндеттерге кобірек сай келеді. Баскару іс-әрекетіне катысты «байланған» интеллект факторы «еркінге» Караганда элдекайда маңызды болып көрінеді, ойткені ол жетекшінің кәсі-би тәжірибесі мен оның калыптасуының негізі ретінде тікелей қаты-наста болады. Баскару іс-әрекетін ұйымдастыруда метакогнитивтік хабарланудың (ақпараттанудың) интеллектуалдык касиетінің мэні зор, ол өзін қабылдау-дан жэне өз интеллектінің күшті жактарын пайдаланудан, сондай-ақ оның әлсіз жақтарын жасыра білу шеберлігінен тұрады. Бұл - жоғары өнімді интеллектуалдык іс-әрекеттің негізгі механизмі. Ол дегенмен же-текші іс-әрекетіне қатысты айрықша болады. 1. Ол жетекші интеллектінің күшті жэне әлсіз жақтарын байқататын басқару іс-әрекетінің күрделі эрі катан шарттарына байланысты әлдеқайда айқын бола түседі. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 2. Өзінің «плюстері» мен «минустарын» есепке алу тұлғалық ерек-шеліктерге сай келетін іс-эрекет стилі қалыптасуының басты себебі болып табылады. 3. Жетекшінің басты «шаруасы» - оның имиджі, беделі. Сондыктан да метакогнитивтік ақпараттану жетекшінің сыртқы мінезінің реттеуіші бола түседі: кол астындағыларға эсер етудің «күшті жақтарға» сүйенетін жэне оларды атап көрсететін әдістері таңдап алынады. Ашық танымдық козқарас (позиция) - жетекші іс-эрекеті үшін өзіне тэн болатын тағы бір жинақталған интеллектуалдык сапа. Соған оның мінез-құлқының негізгі ерекшеліктері жэне «жаңаға деген сезімталдык», «көзқарасын өзгертуге дайындык», т.с.с. сапалар негізделеді. Бұл сапа-лар - жетекші іс-эрекетіндегі креативтілік пен өзін-өзі оқытушылықтың байкалуы үшін қажетті шарт. Сондай-ақ басқару іс-әрекетіндегі интеллектуалдык стильдің байкалуы да өзіндік болады. Негізгі стильдер - аткарушылық, заңнамалық, бағалаушылық - жетекші іс-эрекетінің кешенді сипатына толык жауап бермейді. Құрама интеллектуалдык стиль ол үшін ең оңтайлы болып та-былады. Негізгі интеллектуалдык дарындылық типтері арасынан екеуі -«біліктілер» жэне «ақылдылар» барынша айқын көрінеді, олар басқару іс-әрекетінің өзіндік ерекшелігіне кобірек сай келеді. Интеллект тұлганың жалпы қабілеттерінің тұтастык құрылымына, өзіне олардың әсерін сезіне жэне іс-әрекетте байқалу ерекшелігін ала от-ырып кіретіндіктен, оның оқытымдылык сияқты жалпы қабілетпен байла-нысы өте маңызды. Жетекшінің интеллектуалдык іс-эрекетінде креативтілік сиякты жалпы қабілеттің байқалуы көптүрлі жэне өзіне тэн ерекшелігі бар. Бұл «іске шығармашылық катынас», «басқарудың күнделікті психология-сы» ұғымдарында көрініс тапты. Психологиялық тұргыдан алғанда, бұл 
қабілеттің басқару іс-әрекетіне ықпалының бірқатар негізгі бағыттары бар: 1. Креативтілікке жетекшінің «проблеманы коре білу шеберлігі» сияқты маңызды сапасы негізделеді, бұл тиімді басқарудың аса маңызды факторы болып табылады. 2. Креативтілік ролі қол астындағылар алдында жаңа мәселелерді тұжырымдау функциясын іске асыруда элдеқайда айқындала түседі. 3. Креативтілік казір бар проблеманы шешу кезінде де байкалады. Жетекші проблеманы шешудің дәстүрлі емес түрін ұсына білуге тиіс, бұл оның кэсіби жэне элеуметтік беделін арттырады. 4. Креативтілік басқару іс-әрекетінде негізгілердің бірі болып табыла-тын инновациялық функцияны іске асыру үшін ерекше мэнге ие. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 93 5. Креативтілік сараптык-консультативтік функцияны іске асыру үшін де қажет. Баскару іс-әрекетін ұйымдастыруда өзін реттеуге деген қабілеттілік осыган ұксас рөл атқарады. Бұл жалпы қабілет басқарудың басты функцияларының іске асуына ықпал ететін әлдекайда жеке тұлғалық касиеттердің белгілі бір симптомды кешені үшін негіз болады. 1. Еркін өзіндік реттелу практикалык ойлаудың негізгі операциялары мен қасиеттерінен (жоспарлау, болжау, бақылау, бағалау) көрінеді. 2. Өзіндік реттелу ойлаудың сынамдылығын - жетекшінің интел-лектуалдык іс-әрекетінің маңызды сапасын қамтамасыз етеді. 3. Өзіндік реттелуге қабілеттілік өзінің интеллектуалдык жэне баска да ресурстарын ең жоғары түрде баскаруға мүмкіндік береді. 4. Өзіндік реттелу негізінде өзінің күйін баскаруға жэне оны бақылауға болады, бұл жетекші жүмысында өте маңызды. Бұл қасиет сондай-ак сыртқы теріс эсерлерге стрестік тұрактылык факторларының бірі болып табылады. Рефлексивтілік түлғаның жалпы кабілеті ретінде жетекшінің іс-эрекетінде спецификалық түрде байкалады. Ол интеллектуалдык функ-циялар өзіндік түр береді. Бұл қабілеттер - рефлексивтік басқару механизмдері үшін психология-лык негіз. «Басқарушы» «басқарылатынның» белгілі жағдайда өзін оның өзі сияқты, яғни дұрыс алып жүреді деп есептейді. Психологияда, нэтижесінде, мінез-кұлыкка жаңа интеллектуалдык опе-рациялар қосылатын «рефлексивтік үзіліс» ұғымы бар. Интеллектуалдык жетілудің маңызды дәлелі - үзіліс сақтай білу шеберлігі. Басқару іс-әрекеті жетекшінің интеллектуалдык кабілеттеріне 
қарама-карсы талаптар да - ақпаратты қайта өңдеу жылдамдығының, оның өзектілігін арттырудың, оқиғаға эсер ету жэне шешім қабылдау жылдамдығының қажеттілігін де ұсынады. «Жылдамдык факторына» тағы да бір жалпы касиет - жалпы белсенділік те байланысты. Оның психологиялык негізі - жүйке жүйесі-нің, мидың нейрофизиологиялық құрылымының жэне бүкіл ағзаның тұтастай ерекшеліктеріне тәуелді жалпы белсенділігінің белгілі бір дең-гейі. Интеллектуалдык белсенділікке басқарудың тілдесулік, доминант-тық, іскерлік, жетістікке деген үмтылыс т.с.с. маңызды қасиеттерінің даму деңгейі байланысты болады. Баскару психологиясында «қоғамдық энергиялылық» ұгымымен жетекшінің белсенділігінің жалпы қасиетінің туындысы, сапаларының симптомдык кешенін белгілейді. Жетекші үшін маңызды қасиет — айқынсыздыққа төзімділік (толеранттылық). Оның психологиялык кұрылымы күрделі жэне негізгі үш компоненттен тұрады: 



94 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ толық?ьфу)НСЫЗДЫҚТЫ К 0 Г Н И Т И В Т І К ө т еУ кабілеті (жетіспейтін ақпаратты 2. Айқынсыздық жағдайын психологиялық жаракаттау емес, қиын оолса да катардағы ретінде кабылдау. 3. Жеке тұлгалық сапалар кешені: экстраваганттылык, көңіл-күй тү-рақтылығы, интернальдік т.б. Түрақтылык және айкынсыздыкка бейімділік қасиеттері бір-біріне тэуелсіз. Бұл касиеттердің көрініс табу шамаларының сабактасуына карай жетекші түлғасының типологиясы калыптасады 
2.5. Басқару іс-әрекетіндегі реттеу үдерістері Когнитивтік психикалык үдерістер адамға оның өзін бақылауында тікелеи берілген, олардың кез келген іс-эрекетті қамтамасыз етудегі рөлі аиқын. Іс-әрекетті тұтастай ұиымдастыру үшін бір ғана когнитивтік процестер жеткшіксіз, өйткені кез келген мүндай үдеріс - бұл белгілі бір абстракция, ал баскару сияқты күрделі іс-әрекетте ол кешенді түрде жүргізіледі. Сондыктан когнитивтік жүйенің жұмысын реттейтін арнайы үдерістер болуға тиіс. 1 Барлық когнитивтік үдерістер бір-бірімен байланысқан, бірак олар бас-ка да психикалык үдерістермен, яғни көңіл-күй, мотив, еріктік үдерістер-мен де өзара байланысады. Өзінің бастапқы бағдарлануы бойынша олар танымға, ортаға бағдарлануға, акпаратты қайта өңдеуге бағытталған Ьірақ бұл үдерістер басқару іс-эрекетін камтамасыз етуші үдерістео класының бірі ғана болып табылады. Екінші класс - б¥л психикалык үдерістердің «ю-әрекетті реттеу процестері» үғымымен белгіленген жиын-тығы. Психологияда осыған байланысты психикалык үдерістер жүйелі-гшде тагы да бір реттеулік туралы үғым қалыптасты. Реттеу процестері іс-әрекетті тұрғызуга жэне реттеуге тікелей бағытталған. Кез келген іс-эрекет мақсат түзу, жоспарлау, болжау, шешім кабылдау, өзін бақылау түзету процестерінсіз мүмкін емес. Олардың барлығы өзшің қүрылымы бойын-ша кешенДІ жэне синтетикалық болып табылады, өзінің кұрамына коңіл-күи, ерік, мотив сияқты негізгі когнитивтік процестерді қосып алады Рет-теу процестері - б¥л негізгі психикалык процестер жүмысы түтастығына кол жеткізетін синтетикалық түзілімдер, сондықтан оларды іс-эрекеттщ психикалық реттелуінің «интегралдық процестері» үғымымен белгілейді Когнитивтік процестермен катар олар психикалык процестердің екінші негізп - реттеулік немесе интегралдық класын түзеді Мақсат түзу, антиципация, шешім кабылдау, жоспарлау, бағдарлау өзін бақылау, түзету процестері іс-эрекеттің ерекше мэселелері ықпалымен 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 95 
қалыптасады жэне іс-әрекетті ұйымдастыруга бағытталған. Бір мезгілде олар барлык когнитивтік процестердің, сондай-ақ «бірінші қатардағы» күрделі деп есептелетін көңіл-күй, ерік жэне мотивтік процестер бірігуінің онімі болып табылады. Сондықтан реттеулік процестерді «екінші 
қатардағы» процестер ретінде карастырады. Олар элдекайда кешенді, ойткені баска үдерістердің барлығына карағанда, негізгі тұлғалық сапа-лармен кобірек байланысқан. Интегралдық үдерістердің эркайсысының дамуының жеке шамасы оз бетінше тұлғалық сапа ретінде болады. Бұл үдерістер аз реттелген, олар жакында ғана озіндік психологиялык ерекшеліктерге ие психикалык үдерістердің айырыкша класы ретінде карастырыла бастады. Ол кобінесе басқару іс-әрекетіне тэн, негізгі баскару функцияларының инварианттық жиынтыгының орындалуын талап етеді. Олар бұрын «экімшілік» (классикалык) мектепте сипатталған болатын жэне барлык, соның ішінде қазіргі тәсілдерде сақталады. Оларды іске асыру - баскарудың негізгі мэні. Негізгі басқару функциялары - бұл оны 
ұйымдастырудың интегралдық үдерістері. Жетекші болса осы үдерістерді 
ұйымдастыруга жэне іске асыруга тиіс. Интегралдық үдерістердің ең жалпы ерекшелігі, озінің іске асу меха-низмдері бойынша олар психологиялык түзілімдердің озі болып табылады, оларга психикалык үдерістердің баска кластарын (идеалдық, тақырыптық, субъективтік, мақсатты бағдарлық) сипаттайтын негізгі қасиеттердің барлығы тэн. Интегралдық үдерістердің әркайсысы үшін олар жүзеге асыратын 
құралдардың озіндік операциялык кұрамының болуы солардың екінші жалпы ерекшелігі болып табылады. Кез келген психикалык үдерістің маңызды белгісі - бүл озіндік және сол үшін озіндік операциялык кұрам-ның болуы. Мысалы, талдау (анализ), синтездеу, салыстыру абстрактілеу, т.б. ойлау үдерісінің операциялары болып табылады. Шешім қабылдау үдерісінің операциялары - бастапқы айқынсыздыкты тану, тацдау мәсе-лесін түжырымдау, баламаны генерациялау жэне сүрыптау (селекция), т.б. Интегралдық үдерістер кұрамының синтетикалылығы мен реттеулік багытталуы олардың ерекшеліктері болып табылады. Кез келген интегралдық үдерістің синтететикалылыгы оның кешенділігінен көрі-неді, ойткені ол психикалык үдерістердің - когнитивті, коңіл-күй, ерік, мотивтік үдерістерді біріктіру аркылы түзіледі. Реттеулік багытталу интегралдық үдерістердің іс-әрекетті үйымдастыруга жэне соган байла-нысты мәселелерді (максат түзу, жоспар кұру, т.б.) шешуге бағдарлану-ында болады. Интегралды үдерістер - когнитивтік үдерістер мен атқарушы іс-эре-кеттер арасындағы байланыстырушы буын, яғни бұл да оның ерекшелігі болып табылады. Олар тек қана когнитивтік үдерістер негізінде гана емес, 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ солардан кейін де таралады, сондықтан оларды метекогнитивтік ретінде белгіленеді. Әрбір интегралдық үдеріс іс-әрекетті ұйымдастырудың белгілі бір кезеңіне байланыстырылады. Осы үдерістердің жиынтығы іс-эрекетті 
ұйымдастырудың мақсат түзуден нэтижелерді түзетуге дейінге тұтастай циклін қүрайды. Іс-эрекетті үйымдастыруға байланысты мәселелер күр-делілігі жағынан үлкен айырмашылықтарымен сипатталады. Сондықтан интегралдық үдерістердің күрделілігі шамаларының айырмашылыгы да өте зор. Қарапайым мәселелерде олар қысқартылған формада, сансыз, ав-томатты түрде жүзеге асады. Бұл жағдайда олар психологиялык операция-лар сипатында болады. Мәселелер күрделенген кезде бұл үдерістер дербес мақсатқа ие болады жэне іс-әрекет формасын ала отырып, саналануға тиісті болады; аса күрделі жағдайларда олар толык дербес іс-әрекетке түрленеді. Интегралдық үдерістер психологияда белгілі үш негізгі формада, ягни операцияда, іс-эрекетте коріне отырып, полиморфтылық қасиетке ие. Интегралдық үдерістердің когнитивтік үдерістерден күрт бөлекше тағы да бір ерекшелігі бар. Когнитивтік үдерістер өзіндік иерархия түзеді, оның «шыңында» барлық үдерістерді өзіне бағындыратын жэне қосып алатын ойлау үдерісі түрады. Сондыктан психологияда когнитивтік үдерістерге қатысты олардың иерархиясы ұгымы қолданылады. Инте-гралдық үдерістер жүйесі мүлде басқа суреттемені білдіреді. Кез келген интегралдық үдеріс жетекші бола алады, бұл жагдайлардың, мэселелердің іс-эрекетті ұйымдастыру кезеңдерінің өзгеруіне байланысты болады. Бұл үдерістер басқа бір, ғылымда белгілі жэне әлдеқайда жалпы принциптегі гетерархиялык үдерістің базасына негізделген. Ол бірнеше «басқару орта-лықтарының» бір мезгілде жэне олардың жагдайга байланысты дина-микалық қайта тартылу мүмкіндігінің болуын білдіреді. Бұл барлық үде-рістер іс-эрекетте қаншалыкты толык ұсынылатынына жэне келісілетініне 
қарай, олардың тиімділігі байланысты болады. Интегралдық үдерістердің мэнділік бойынша наритеттілігі баскару іс-әрекетінің өзіндік ерекшелігін байкатады жэне баскару теориясында үнемі белгіленіп отырады. Басқару іс-әрекетіндегі реттеу үдерістеріпің өзіндік ерекіиеліктері Реттеулік, интегралдық үдерістер класына тэн жалпы психологиялык ерекшеліктермен бірге, олардың әркайсысының белгілі бір өзіндік айырмашылықтары да болады. Мақсат түзу - бұл іс-эрекет мақсатын калыптастыру жэне оны жеке-ленген іс-эрекет мүдделеріне нактылау үдерісі. Мақсат - адамда іс-әрекет басталганга дейін қалыптасатын жэне оның бүкіл мазмұнына айкындау-шы ықпал ететін болашақ нэтиженің идеалдық формасы. Психологияда 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 97 максат іс-эрекеттің жүйе түзуші факторы ретінде қарастырылады, бұл іс-әрекеттің жэне олардың арасындагы байланыстың компоненттерін, олардың уақытша реттелімділігін (жоспарын) анықтайды, сондай-ақ іс-әрекетті ұйымдастырудың басқа да аспектілері үшін негіз болып табы-лады. Мақсат тұлға мотивтілігі жүйесімен қатынаста болады, соның нәтижесінде іс-эрекеттің маңызды психологиялық түзілімі - тұлғалық мағына қалыптасады. Іс-әрекет тұлга үшін тек бір ғана, бірақ эртүрлі мотивтегі мақсат үшін әртүрлі тұлғалық мағынада болуы мүмкін. Психологияда мақсаттар мен мотивтердің арақатынасының ма-ңыздылығына байланысты «вектор-мотив-мақсат» ұғымы бар. Ол өзінің айналасына іс-әрекет жүйесіне қосылатын психикалык үдерістер мен күйлердің барлыгын ұйымдастырады. Бұл - субъектінің қойылған мақсатқа жету үдерісін айқындайтын іс-эрекетінің негізгі құрылымдық-түзуші механизмі. Жетістіктердің мақсат-образы, мақсат-нэтижесі жэне мақсат-деңгейі -субъективті мақсаттардың негізгі үш формасы. Максат өзінің кез келген формасында іс-әрекет басталганға дейін 
қалыптасады, іс-эрекет барысында есте сақталады, оны бағыттайды жэне реттейді. Іс-эрекет процесі элі жоқ, бірак қорытындыда болуга тиіс нәрселермен реттеледі. Қандай да бір үдерісті ұйымдастырудың мұндай типі себеп пен салдар орын ауыстырған кезде, максат бойынша детермина-циялау немесе мақсаттык детерминизм деп аталады. Бүкіл іс-әрекетке тұтастық, ұйымдасушылық, яғни мақсаттар жүйесінің иерархиялығын беретін маңызды шарты - ол бір-бірімен қара-ма-қайшылықта болмауы, бір-біріне жұмыс істеуге тиіс. Субъективтік мақсаттарды генерациялау механизмі - мақсат түзудің басты сәті (моменті). Мақсаттарды генерациялаудың бірнеше тэсілдерін атап көрсетуге болады. 1. Мақсат мотивті саналау жэне осы мотивті жүзеге асыруға мүмкін-дік беретін объектіні табу негізінде қалыптасады. Мысалы, материалдық мотив мақсатты қалыптастыру негізінде орындалған жұмыста марапатқа ие болу. 2. Максат орындалмайды жэне оны түжырымдау немесе жаңа мақсат коюды талап етеді. 3. Максаттар берілген баламаның біреуін таңдау арқылы генерацияла-на алады. Максат қоюдың негізгі екі - нормативтік жэне нормативтік емес типтері бар. Құрама мақсат түзу солардың туынды тәсілі болып табылады. Болжау. Бұл үдеріс мақсат түзумен тығыз байланыскан; психоло-гия тұрғысынан алғанда, ол адамның болашаққа риза болу қабілетіне, антиципацияға негізделеді, бұл субъектінің болмысты алдын ала бейне-леуінің негізгі формасы болып табылады. Бұл құбылыс адам өмірінің барлық жағы үшін, әсіресе басқару іс-эрекеті үшін әмбебап мэнге ие. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Болжау жэне антиципация үдерістері әртүрлі формада таралып, күрделілік шамасымен жэне мазмұнымен ерекшеленеді. Бұл өзі - қандай да бір богде іс-әрекетпен мәселелерді орындауға қойылған ағымдық бол-жау, эрі субъекті еркін реттейтін болжауды жүзеге асыру бойынша арнайы іс-әрекет, әрі басқарудағы жеке жэне ұжымдық формада жүзеге асатын, стратегиялык жоспарлау мен болжау функцияларын орындауға байланы-сты дербес іс-әрекет. Болжау жэне антиципация үдерістері деңгейлік кұрылымда болады. 1. Антиципацияның субсенсорлық деңгейі озіне белгілі бір іс-эрекет пен жекеленген козгалыстар орындалуын камтамасыз ететін саналанбай-тын операцияларды қосады. 2. Сенсомоторлық жэне перцептивтік антиципациялар сезіну мен 
қабылдау үдерістеріне негізделеді; олар іс-эрекетті жаңа ақпараттың пайда болу мүмкіндігін ескере отырып ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 3. Ұсынымдық антиципация антиципациялык сүлбаларга негізделген. Бұл — адамның өткен тэжірибесі жэне олардың мүмкін өзгерістерінің ағымдары туралы ақпараттардан түратын жағдайлар жайлы үғым (ұсыныс). 4. Тілдік-ойлау антиципациясы - антиципацияның жоғары деңгейі. Бұл деңгейде кеңінен тілдесу жэне жагдайды жіктеу мүмкін болады. Негізгі механизм - күтілетін оқиғалар туралы болжамды (гипотезаны) тұжырымдау. Антиципацияныц әрбір деңгейі қойылган мәселелер күрделілігінің белгілі бір деңгейіне сай келеді. эрбір келесі деңгейде жүзеге асырыла-тын болжамдардың уақытша келешегі артады. Антиципация үдерісінің өзінің мазмұны күрделене түседі, соның негізінде болатын психикалык үдерістердің құрамы өзгереді. Баскару іс-эрекетінде антиципация ролі күрт артады, ол жаңа форма-да көрінеді. Баскару іс-әрекетінің мэні - атқарушылардыц жеке іс-эрекетін синхрондау, бұл жоспарланатын қимылдарга таңдану жэне оларга жауап әсерлердің жағдайында ғана мүмкін. Антиципацияның жаңа деңгейі ту-ындайды. 5. Рефлексивтік антиципация - тек жеке ғана емес, үжымдық болжау-ды да калыптастыру. Өзіндік бірлескен антиципациялык эсердің туындауы арқасында бірлескен іс-эрекетке катысушылардыц бір-бірін озара жаксы түсінісуі жақсарады, антиципацияның тереңдеуі жэне оның дэлдігі арта-ды. Күрделілігі бойынша да, куаты бойынша да болжамдардың жоғары децгейі түзіледі. Тілдік-ойлау антиципациямен бірге накты осының өзі баскару іс-эрекетінің мазмұны мен табиғатына көбірек сэйкес келеді. Жоспарлау жэне бағдарламалау. Реттеулік үдерістер жүйесінде, сондай-ак басқару іс-эрекетінің негізгі функцияларының арасында жоспарлауға 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 99 маңызды орын беріледі. Ол бірлескен іс-эрекетке оның баскару функ-циясы ретінде қатынаста болады. Бірак ол жеке іс-әрекет кұрылымында да, оны ұйымдастырудың өзіндік реттеушісі ретінде болады. Жоспарлау - жетекшінің танымдық-түрлендіруші іс-әрекетінің тиімділігін анықтай-тын практикалық зерденің (интеллектінің) аса маңызды компоненті. Жо-спарлау процесінің басты ерекшелігі «жан-жактылық» ұғымымен сипатта-лады, ол баскару іс-әрекетінің тұракты үдерісі болып табылады. Жетекші іс-әрекетінде жоспарлау ағымдық жэне алдын-ала; келешекті жэне қысқа мерзімдік; «қатаң» (алгоритмделген) жэне «жұмсак» (вариативтілік) болуы мүмкін. Ол жекелік сипатта бола алады немесе оған басқа тұлгалар араласқанда ұжымдық (коллегиялық) формада да болуы мүмкін. Жоспарлаудың негізгі функциясы - іс-эрекетті кеңістік-уакыттық ретке келтіру жэне оның жалпы бағдарлары мен мақсатын жүзеге асыру 
құралдарын жасау. Жоспарлау жетекші іс-әрекетінде өзіндік ерекшеліктерге ие болады: ол жетекшінің жеке іс-әрекеті шеңберінен шығып кететін өзіндік «метажо-спарлау» бола түседі. Жоспарлау үдерісі психологияда негізінен жеке іс-эрекет материалында ашып көрсетіледі. Жоспарлаудың негізгі үш тәсілін атайды. 1. «Бағдарлар бойынша» жұмыс - жоспарлаудың ең қарапайым тэсілі, іс-әрекет сыртқы орталарға реактивтік жауап принципі бойынша 
қүрылады. 2. «Үлгілер бойынша» жұмыс - әлдеқайда күрделі жоспарлау тәсілі. Адам стандарттық (қатаң) алдын ала белгіленген жоспарды сөзсіз орындауға ұмтылады. Бұл жерде «штаттан тыс жағдайлар» іс-әрекетті толықтай ұйымдастырмауы мүмкін. Бұл тэсіл жетекшінің консервативтік-репродуктивтік стиліне тэн. 3. Іс-әрекетті жағдайдың мүмкін өзгерістерін ескере отырып жоспар-лау - ең тиімді тәсіл. Жалпы стратегия аса коп бөлшектеусіз жасалады, бүл жоспарды іс-әрекет жағдайынын өзгеруіне байланысты икемді өзгертуге мүмкіндік береді. Басқару іс-эрекетіндегі жоспарлаудың басты талабы - қатаңдық пен іскерліктің, нактылык пен жалпылыктың арасындағы оңтайлы жағдайды анықтау. Бұған қатысты стандарттық рецептер жок, бірақ баскару тео-риясында жетекші іс-эрекетіндегі біркатар тиімді жоспарлау шарттары тұжырымдалды: 1) жоспарлардың тиімдісін жедел генерациялауға кабілеттілік; 2) бірнеше жоспарды талдау негізінде мінез-кұлыктын жалпы страте-гиясын жасау; 3) жоспар құрылымында екі — стратегиялық және тактикалық деңгей-дің болуы; 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 4) жоспарлардың жасалу кезеңіндегі іскерлік пен оларды жүзеге асыру кезеңіндегі қатаңдылықтың сабақтасуы; 5) ең жақсы жоспарларды табу жэне таңдау шеберлігі. Негізгі кезеңдердің белгілі бір жэне заңды - инвариантты тізбектілігі жоспарлау процесінің негізгі мазмұны болып табылады. 1. Жағдайға бағдарлану жэне қойылған мақсатқа жетудегі қиындық-тарды аныктау. 2. Қалыптасқан жағдайдан шығудың тиімді варианттарын жасау. 3. Осы варианттарды салыстырмалы талдау, олардың артықшылық-тары мен кемшіліктерін, сондай-ак олардың эрқайсысын жүзеге асыру үшін қажетті «багасын» аныктау. 4. Максатқа жету ықтималдылығын оңтайландыратын вариантты таңдап алу. 5. Таңдалған вариантты нақтылау мен бөлшектеу жэне оны орындау «технологиясын» жасау. 6. Жоспарды жүзеге асыру. 7. Жүзеге асыру тиімділігін бағалау, қажет болғанда, оны түзету, бастапқы мақсатты қол жеткен нәтижелермен салыстыру. Әдетте, жетекші оз іс-әрекетінде бір мезгілде бірнеше жоспарларды іске асыратынына байланысты оларды сәйкестендіру қажеттілігі туын-дайды. Олар мэнділігі жэне кезектілігі бойынша «тізіледі». Жоспарлау процестерінің иерархиялылыгы оларды бағдарламалаудың элдеқайда жеке процестерінен айрықшалайды. Іс-эрекет бағдарламасы - іс-әрекет уақытының осі бойында түргызылған нақты тізбек, олардың алгоритмі; бұл - бір өлшемді қүрылым. Бағдарламалау процесі - жоспарлау процесінің соңғы кезеңі, ал бағдарламаның озі оның өнімі (түпкілікті нэтижесі) болып табылады. Өзіндік бақылау. Оның бақылаудан басты айырмашылығы - оны қою объектісі басқаның емес, озінің іс-эрекеті бола түсетіндігінде. Бақылау-дың негізгі техникалық тэсілдері озін бақылау функцияларына ауы-сатындай болады. Бұл процестің өзіндік ерекшеліктері онда бақылау субъектісі мен объектісінің қосылуымен анықталады. Әлдеқайда күрделі жэне өзіндік жағдай жетекші іс-әрекетіне қатысты да қалыптасады: ол бір мезгілде бақылау функциясын (қол астындағыларды) жэне өзін бақылау функциясын (оз іс-әрекетін) орындауға тиіс. Бұл функцияларға қатысты айырмашылықтар көбінесе жетекші іс-әрекетіндегі кернелу мен кикілжің көздері болып табылады. Өзін бақылаудың формалары мен түрлері психологияда торт негізгі: уақыттық, модальдық, қүрылымдық жэне еркіндік принцип бойынша жіктеледі. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 101 1. Уакыттық принципке сэйкес өзін бақылаудың алдын ала (антиципа-циялайтын), ағымдык (аралык) жэне нэтижелік (қорытынды) түрлері болады. 2. Модальдық принципке сэйкес өзін бакылаудың көру, есту, тактиль-дік жэне кұрама түрлерін айтуға болады. Баскару іс-әрекетіндегі жетекші рол көру мен есту түрлеріне тиесілі. 3. Құрылымдык принципке сэйкес өзін бакылаудың түрлері олар жүзеге асатын деңгейлер бойынша болінеді. Бұл - өзін бакылаудың биологиялық деңгейі (гомеостаз), тіршілік эрекетінің негізгі жүйелерінің физиологиялық өзін реттеуі, күйдің психофизиологиялық реттелуі, іс-эрекетке психологиялық өзіндік бақылау, мінез-күлыкка элеуметтік бакылау мен озіндік бақылау. 4. Еркіндік принципіне сэйкес озін бақылаудың ерікті жэне еріксіз түрлері болады. Түзету (коррекция). Іс-әрекетті ұйымдастырудыц бұл процесі - инте-гралдық процестердіц ішіндегі ец озгешесі. Түзетудіц нақты өзі іс-әрекет пен оның жекеленген кезеңдерініц тұрғызылуы мен реттелуінің жалпы циклін аяқтайды, мүнда оның орындалуы жэне нәтижесі каралмайды. Нәтиже туралы кері байланыстык акпарат ұгымы бар. Әрі қарай «мақсат-нәтиже» салыстырымдық процесс жүреді. Олардың арасында толық келісім болмайды, сондықтан іс-әрекетті ұйымдастыруда идеалды мақсат пен оның нәтижесін қайта келістіру дәрежесін анықтау қажетті компонент болып табылады. Сонан кейін байқалған келіспеушілік шама-сына байланысты айқындалудыц эртүрлі шамасымен таралатын түзету жүреді. Өзінің мазмүны бойынша түзету реттеулік процестер шецберінен шыгып кетеді және жіберілген қателіктерді түзету жоніндегі жаңа іс-эрекет (немесе іс-кимыл) түрін қабылдайды. Түзету нэтижесінде іс-эрекет қолжетімсіздік (мақсатты бағытталумен 
қатар) қасиет ала отырып, тұйык сақина тәріздес сипатқа ие болады. Түзету негізінде субъектінің озін оқытуы, оның кәсіби тэжірибесінің жэне біліктілігінің жалпы деңгейінің артуы жүреді. Психологиялык түрғыдан алғанда, түзету процесімен байланыстағы кұбылыстардың, яғни нэтижені сезіну, кері байланыстық ақпаратты түсіндіру, оны иде-ал мақсатпен салыстыру, т.б. сияқты бүкіл жүйесі өзін окыту механизмі ретінде болады. Реттеулік, интегралдық процестер когнитивтіктермен қатар, басқару іс-эрекетінің өзіндік ерекшелігін түсіну үшін үлкен мэнге ие. Олар негізгі басқару функциялары жүйесіне ұксас болғандықтан, оларды жүзеге асы-ру үшін психологиялық негіз болып табылады. Өзінің жиынтығында іс-эрекетті реттеудің түйық циклін түзе отырып, бұл процестер жетекші іс-эрекетінің психологиялык кұрылымын, оның психологиялык архитек-тоникасын анықтайды. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Басқару шешімдерін қабылдау үдерістері Басқару іс-әрекеті үшін баскарулық шешімдерді қабылдау үдерістері өте маңызды, сондықтан оны психологиялык талдау үшін бүл үдерістердің сипаттамасы айрықша мәнді. Баскару іс-әрекетінің құрылымында баскару-лык шешімдерді жасау мен қабылдау өзекті болып табылады, бұл оның тиімділігі мен сапасын аныктайды. Басқарудың өзге функцияларының барлығын баскарудың бағынышты деңгейлеріне ауыстыруға болады, бірақ түбегейлі шешім қабылдау жогары деңгейдің гана құзырында болады. Шешімдер қабылдау жөніндегі функцияларды шоғырландыру дэрежесі «биліктің негізгі шамасы» жэне басшылықты орталыктандыру болып та-былады. Сондықтан басқару шешімдерін зерттеу баскару ғылымы мен практикасының тұтастай эрі қарай дамуының басты болашағы болып табылады. Басқарудың Г.Кунц, С.О.Доннел сияқты жетекші теоретиктері осыған басты зейін аударады. Нақты басқару шешімдерін қабылдау процесінде басқару іс-әрекетінің көптеген баска да құбылыстары әлдеқайда толық байқалады. «Басқару шешімі» үгымы белгілі бір косжақтылықтан түрады. Бүл эрі баскару функциясы, эрі оны жүзеге асыру процесі. Сондыктан басқару шешімдерін кабылдау зерттеуге принципті екі түрлі - ұйымдастырушы-лык жэне психологиялык тәсілге ие. Біріншісі нормативтік талдау әдісна-масына негізделеді жэне баскару шешімдерін қабылдап іске асыру тәсіл-дерін жасауға бағытталған. Басқару шешімдерінің нақты механизмдерін жетекшінің таңдау жағдайындагы мінез-құлқын реттей отырып, толық ашып көрсетпейді. Басқару шешімдерінің нақты психологиялык заңды-лыктарын бүл тэсіл, ұйымдастыру тұрғысынан алганда ең маңыздысы бола отырып, екінші кезекке қалдырады. Екінші тәсіл дескриптивтік оқып-үйрену эдіснамасына негізделген, оның басты максаты - таңдау процесінің нақты заңдылыктары мен ерекшеліктерін тагайындау. Ол жогары психологиялык қызыгушылықты білдіреді, бірак элдеқайда кем жетілген. Теорияда таңдау процесінің нақты жэне идеал, нормативтік жэне дескриптивтік мазмүнының дэл келмеуі ту-ралы ерекше түжырымдалган. Сондыктан, шындыгында, шешімдердердің нормативтік теориясы өзінің дамуында канша алга жылжыганымен, шешімді нақты адамның, накты жетекшінің кабылдайтынын естен шыгармаган жөн. Мүндай шешімдер тек психологиялык әдістерге гана қол жетерлік заңдылыктарга багынады. Бұл екі тэсіл бірін-бірі тольщтырушы болып табылады. Баскару ше-шімдерін кабылдау функциялары мен процестері туралы тольщ түсінік нормативтік жэне психологиялык тәсілдердің синтезін қамтамасыз етеді. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 103 2.6. Баскару шешімдерін кабылдау процесінін жалпы сипаттамасы Баскару шешімдерін қабылдау үдерістері баскару іс-эрекетін ұйым-дастыруда өзекті болып табылады, олар оның психологиялык сипатта-маларын барынша толық көрсетеді. Олардың ең маңыздысы - баскару іс-эрекетінің синтетикалық типіне тиесілі, соңғысы іс-әрекеттің жеке және бірлескен (топтық) типтерінен тұрады. Басқару іс-эрекеті, тіпті ол жеке формада жүзеге асатын болса да, жалпы, бірлескен іс-әрекеттің құрау-шысы (компоненті) болып табылады. Оның айрықша осы бір ерекшелігі баскару шешімдерін кабылдау үдерістерінің озіндік ерекшелігіне тольщ катысты болады. Бұл екі бастаудың (жеке жэне топтық) баскару шешімдеріндегі пропор-циясы эртүрлі болады, бірақ бастаудың осы екеуі де шешімдерде міндетті түрде қатысады. Бұл шешуші сәт шешімдердің мәліметтерін сипаттайтын «шешімдерді кабылдаудағы бірегей басқару және коллегиялық диалекти-касы», «оларды қабылдаудағы субкоординациялык жэне координациялық (үйлестірушілік) шешімдердің бірлігі» терминдерінде тіркелген. Басқару шешімдерін кабылдау процестерінің барлық ерекшеліктері төрт топқа бөлінеді. Біріншісі жэне екіншісі - бұлар жеке жэне топтык таңдау механизмдерін қосумен шартталатын ерекшеліктер. Үшінші топ - оларға басқару іс-әрекетінің жалпы сипаттамаларының ықпалымен шарттала-тын ерекшеліктер. Төртіншісі - олардың жеке, топтык жэне іс-эрекеттік ерекшеліктерін синтездеу нэтижесінде қалыптасатын басқару шешімдерін кабылдау процестерінің интегралдық сипаттамалары. Үшінші топ ерекшеліктерін қарастырудан бастаймыз. Шешімдер кабылдау жэне басқару іс-әрекеті түсініктерінің өзара 
ұғымдылығы басқару шешімдерін қабылдау процестерінің іс-әрекеттік касиеттерінің ең жалпы ерекшелігі болып табылады. Мысалы, «жаксы жетекші» жэне «шешімді жетекші» сөздері синоним деп есептеледі. Баскару шешімдерін кабылдау процесі - кэсіби шешімдердің ең күрделі типі. Бүл -басқарудың басты әрі өзіндік функцияларының бірі және басқару функцияларының басқаларының барлығын жүзеге асыру кезін-дегі шешуші сәт. Басқару іс-әрекетінің құрылымында басқару шешімдерін кабылдау процестері өзекті, иерархиялық басты орын алады. Олар оның нәтижелері мен процессуалдық мазмұнын аныктайды. Басқару шешімдерін кабылдау процестерінің іс-эрекет құрылымында кеңінен берілуі - олардың тағы бір ерекшелігі. Олар іс-эрекетті жүзеге асырудың барлык кезеңдеріне косылған, баскару іс-әрекетінің бүкіл кұрылымына таралған. Бұл баскару шешімдерін қабылдау процестерін «бойлык өтпе» процестері ретінде тұжырымдауға мәжбүрлейді. 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Басқару шешімдерін кабылдау процестерінің әртүрлі эрекеттік мшдеттер мен функцияларға кіруі олардың полифункционалдыгын айқындайды. Сондыктан олар осы мэселелердің жүзеге асуын камтамасыз ететін тиісті әлеуетке ие болуға тиіс, бұған баскару шешімдерін қабылдау процестерінің тағы бір ерекшелігі - олардың полиморфизмі (түрлері мен формаларының алуандылығы) ықпал етеді. Баскару шешімдерін қабылдау процестері объективтік факторлар-мен қатар, субъективтік жэне субъективаралық (тұлғааралық) бейнедегі факторлардың қосымша жүйесін қосып алады. Басқару шешімдерін бағыныштылар жүзеге асырады; солардың өзі жетекші үшін ақпарат алу ар-насы болып табылады; элеуметтік қатынастар жүйесі баскару шешімдерін 
қабылдау процестеріне ықпал етеді. Жетекші мэртебесінің маргиналдығы да баскару шешімдерін ка-былдау процестерінің эрекеттік сипаттамаларын шарттандырады. Олар 
қабылдайтын шешімдер баскарылатын құрылымдар міндеттерін қана-ғаттандыруы, қол астындағылардың мүдделерін көздеуге тиіс. Жетек-ші бір мерзімде өз шешімдерін жоғары тұрған басшылық нұсқауларын жүзеге асыруы керек. Бұл қосжақтылық - мақсаттардың дэл келмеуі мен антагонистикалық ерекше құбылыс көзі жэне таңдау көрсеткіштері - басқару шешімдерін кабылдау процестерін жүзеге асырудағы басты киындық. Бірнеше шешімдерді бір мезгілде өңдеу кажеттілігі баскару іс-әрекеті-нің сипатты ерекшелігі болып табылады жэне шешімдерге оларды дай-ындау мен кабылдаудың полипроцессуалдық сипатын береді. Басқару шешімдерін кабылдау процестерінің эрекеттік қасиеттері сондай-ақ жеке таңдау процестеріне тән ерекшеліктерге де ие. Шешім кабылдау процесі бұл тұрғыда іс-әрекетті ұйымдастырудың реттеулік, интегралдық процестерінің бірі ретінде корінеді жэне олардың негізгі психологиялык сипаттамаларын игереді. 1. Басқару шешімдерін кабылдау процестері - кешенді, процессуалдык-психологиялык кұрамы бойынша синтетикалық түзілімдер, психикалык процестердің (когнитивтік, коңіл-күйлік, еріктік, мотив) барлыгынан тұрады. Баскару шешімдерін кабылдау процестерінде ұсынылуы шамасы-на карай салыстыруға негізделген олардың, яғни зерделік, еріктік, көңіл-күйлік шешімдер жіктемесі бар. 2. Басқару шешімдерін кабылдау процестері бастапқы реттеулік бағытталу сияқты интегралдық процестердің маңызды ерекшелігін сақ-тайды. Баскару іс-әрекетінде ол айқын болып көрінбейді, ойткені баскару шешімдері өздерінің тэуелсіздік эсерін тугыза эрі дербес мәселе ретінде корінеді. Бірақ шешімдер жүзеге асуға тиіс «қандай да бір баска» үшін кабылданады, сондыктан өздерінің бағынышты сипатын сақтайды. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 105 3. Баскару шешімдерін кабылдау процестерін жүзеге асырудың операциялык құралдарының алуан түрлілігі. Іс-эрекет құрылымында бар бүкіл операциялық жүйе қолданылады. 4. Өзінің компоненттік құрамы тұрғысынан басқару шешімдерін кабылдау процесі интегралдық ретінде болады. Оның тұрақты «бірлік-тері» (компоненттері): ақпараттык негіз, ережелер, көрсеткіштер, тэсіл-дер, болжамдар. 5. Басқару шешімдерін қабылдау процестерінде шешімдердің про-цессуалдық инварианты ұғымымен белгіленген белгілі бір тізбектілікте өтетін жүзеге асудың белгілі кезеңдері, сатылары бар. Бұл - проблема-ны анықтау, таңдау мәселесі, шешімді ақпараттық дайындау, баламаның көптігін қалыптастыру, баламаны бағалау, шешім көрсеткішін жасау, таңдаудың өзі, шешімді нақтылау, оның жүзеге асуын бакылау, шешімді түзету туралы ұгымдарды калыптастыру кезеңдері. 6. Баскару шешімдерін қабылдау процестерінде жеке таңдаудың тағы бір маңызды сипаты - жоғары вариативтілік (жүзеге асу шарттарының өзгеруіне байланысты өзгерімділік) айқындалады. 7. Басқару шешімдерін кабылдау процестерінің нормативтік жэне накты мазмұндарының алшақтануы мүмкін. Ол косымша себептер іс-кимылына байланысты өседі: 1) баскару шешімдерін кабылдау процедураларына қойылатын та-лаптар мен нормативтік нұсқаулардың күрт өсуі, олардың тольщ есебін шешім барысында жүзеге аспайтындай етеді; 2) осыған байланысты бірмэнділік емес, көбінесе нормативтік нұс-
қаулардың сәйкессіздігі; 3) нормативтік нұсқаулардың немесе олардың қорытылуының жиі болмауы, бұл оларды қолдануды мүмкін етпейді. Басқару шешімдерін кабылдау процестеріне топтық факторлар ықпал етеді. Ықпал негізі екі типте, яғни тура жэне орталанған түрде болады. Бірінші тип коллегиялы түрде қабылданған шешімдерге, екіншісі жеке (жетекшінің қол астындағылармен тікелей жанасусыз, бірақ олардың пікірін ескергендегі) шешімдерге тэн. Басқару шешімдерін қабылдау процестерінің топтық формада болуының басты себебі - оның жеке формамен салыстырғандағы үлкен мүмкіндіктері. Топ көлемінің ұлғаюы оның шешімдер процесіндегі элеуетінің автоматты түрде артуына әкелмейді. Бұл жерде негізгі екі ерекше кұбылыс туындайды: 1. «Когнитивтік супераддистивтілік» кұбылысы (топтык факторлар-дың оң ықпалы кезінде топ әрекетінің тиімділігі оның жекелеген мүше-лері мүмкіндіктерінің жиынтығына карағанда жоғары болады). 2. «Когнитивтік инфрааддистивтілік» құбылысы топтық факторлар-дың теріс ықпалы кезінде топ эрекетінің тиімділігі оның жекеленген мүшелері мүмкіндіктерінің жиынтығына Караганда томен болады). 



5° БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Рөлдік дифференциация механизмі коллегиалдык басқару шешімдері-нің жаңа кыры болып табылады. Бұл топтың эртүрлі мүшелері өздеріне шешім шығаруда белгілі бір рөлдер кабылдайды; бұл формалардың айырмашылығынан, олардың шешім кабылдаудағы сипаты мен шамасы-на карай байкалады. Бірлескен шешімдерге қатысушылардың типтері -«сыншы», «эрудит», «идеялар генераторы», т.б. Бұл механизмдер шешім шығаруда көшбасшы кұбылысымен бірге жүреді. Баскару шешімдерін кабылдау процестерінің эрекеттік, жекелей жэне топтық ерекшеліктері өзара тығыз байланыскан. Олардың синтезінің арқасында басқару шешімдері заңдылықтарының тағы бір санаты - олар-ды жинацтайтын интегралдық сипаттары туындады. Бүл жерде ба-сты рөл тұтастай иерархияға жэне жекелей алғанда шешім шыгарудағы иерархиялык ұйымдастыруға тиесілі. Шешім шығарудағы «соңғы сөз» жетекшінің үлесінде, осы тұрғыда ол қашанда жеке түрде болады. Бірақ бүл механизм, екінші жағынан, топтық таңдауды ұйымдастырудың құра-лы болып табылады. Ол басқару шешімдерін кабылдау процестерінің жаңа ерекшеліктерінің туындауына соктырады. Шешімдердің маңызды қасиеті - оның іске асырымдылыгы. Бірлескен шешімдердің негізгі қиындылығы - жеке басымдықтарды (тұрғыларды, белгілерді, т.б.) агрегациялау мәселесі. Топты иерархиялау механизмі бұл мәселені шешуге мүмкіндік беретін қүрал ретінде болады, нэтижесінде, топ паритеттік мәртебесін жоғалтады. Топтық таңдау мэселесі келісу аркылы емес, жеке басымдыктарды жетекші вариантына багындыру арқылы шешіледі. Иерархия принципінің ықпалымен басқарылатын жүйеде биліктік катынастар жүйесі шарттандыратын факторлардың жаңа тобы косылады. Бүл - мэжбүрлеу, басу, бақылау, санкциялау, т.б. эрекеттері. Ол шешімді жасау мазмұны мен динамикасын анықтайды. Жетекші билігімен қатар «бағыныштылар билігі» ретінде белгіленетін кұбылыс бар, олардың арақатынасы «билік тепе-теңдігін» түзеді. Бүл - шешімдердің бүкіл процесінің қуатты факторы, тиімді жэне салмақтанған шешімдер 
қабылдаудың маңызды шарты. Шешімдер жасау үшін жетекші адамдар тобын өзі таңдайды. Бұл - жетекшінің иерархиялық ұйымдасқан жүйесіндегі жаңа функциясы: шешімдердің «субъективтік базисін» қалыптастыру функциясы. Ол ше-шім шыгару жоніндегі бірлескен іс-эрекетті ұйымдастыруға байланысты нақтыланады. Бұл - багалау, санкциялау, ынталандыру, түзету, үйлес-тіру, арбитраждау, мотивтендіру функциялары. Баскару шешімдерінің акпараттық негізі - едэуір дэрежеде жетекші тікелей емес, косалкы түрде алатын мәліметтер, сондыктан олар түрлі 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 107 мүмкіндіктердегі деформацияларға ұшырайды, бұл жетекші шешімінің акпараттық негізінің толымсыздығы мен бұрмалануына соқтырады. Акпарат жинау салыстырмалы түрде автономды жэне күрделі мэселе бола түседі-Жүзеге асыру тұрғысынан алғанда, басқару шешімдерін кабылдау процестері жаңа психологиялык ерекшеліктерімен сипатталады. Олар көбінесе жетекшінің озінің емес, бағыныштыларының іс-эрекетінде жүзе-ге асады, сондыктан шешім шығару күрделене түседі жэне баска функция-ларымен толығады. Бұл - шешімнің негізделгеніне сену, оны атқарушы-ларға дейін жеткізу, бұрынғысы сэтсіз болған кезде жаңа шешімдер ұсыну функциялары. Шешімдер коллегиялы түрде қабылданады, бірақ олар үшін жауап-кершілік жеке тұлгалық сипатта болады жэне оған жетекші жауап береді. Жауапкершіліктің ерекше кұбылысы үш басты компоненттен, ягни тұлғалық, әрекеттік және топтық компоненттен түратын белгілі бір кұрылымға ие болады. Олар арасында шешім кабылдау процесінде байкалатын түрлі катынастар калыптасады. Баскару шешімдері жетекшілік ретінде тек бір ғана аспектіде сипат-талады. Шындығында, мұндай шешімдердің едэуір бөлігі бір мезгілде атқарушылық болып та табылады. Олар әлдеқайда жалпы түрдегі үйым-дык кұрылымдар жагынан болатын талаптар мен нүсқауларды жүзеге асыруға тиіс. Сондыктан баскару шешімдері қосымша - метаұйымдас-тырушылық факторлармен байи түседі. Директивалық бола тұрып, олар кобінесе мэнділігі жагынан ішкі ұйымдастыру факторлардан асып түседі. Бір мезгілде атқарушылық та, жетекшілік те шешімдер шығару қажетті-лігі жетекшінің маргиналдық мәртебесінің байқалымы болып табылады -бүл оның шешім кабылдау процесіндегі мінезіне қарама-қайшылық береді. Иерархия жағдайларында шешім шығарудың көптеген кері қүбы-лыстары жэне қиындыктары туындайды: шешім шығарудың қатардағы мүшелерінің жеке ондірімділік шамасының төмендеуі; шешім шығару уақыты мен «кұнының» артуы; иерархиялық шешімдер жағдайларындагы топ мүшелерінің креативтілік шамасыныңтомендеуі; мұндай шешімдердің стереотиптілігі, олардың инерциялылығы жэне консерватизм^ шешім-дердің ақпараттық базисінің бұрмалануы; орындау қиындығы жэне оның орталанған сипаты; шешім шығаруда топ мүшелері жагынан карсы 
қимылдың туындауы. Бұл - құбылыстардың байкалу шамасы иерархия «тереңдігіне» жэне оның қатаңдьщ дәрежесіне тура пропорционал. Бұл ерекше кзұбылыстар коллегиялық шешімге жеке үлестер иерархиясы мен кұрсалу «мұздану» ұғымында қорытылады. Жетекшінің басты міндеті -
ұжымдык шешімге тартылған топ элеуетін «жібіту». 
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2 Z S — gzzr соган к о йы л г а н ш а рт та D мен п Ж З Ғ Д а И Д Ы Ң а « ™ Р а ™ қ ерекшеліктер,, ^ а л д а р м е н м ү м к Е е р бар^EvTS Ш е Ш У Г е Р Ү К С З Т е т І л е ™ образға өте ұқсас жэне о н і Z ~ ° б ъ е К Т И В Т І ^ д а й д ы ң оперативтік О л ж а г д а й д ь Z Z Z Z Z Z Z T и е 'Убьективті образы. Үш.и бүл Вүкіл ш е ш і м Баламаны қалыптастыру. Б р к е з е Г ж Г л ! ™ b I ' рианттары қалыптасады Алғашынла Z n Г ш ьіғудың Э р Т ү р л і в а . соҢ эрі карай карастырудьі талап етеді ^ б ° Л а Д Ы ' С 0 н а н көпшіл^1төгЫнде Ь жүтк^ інл ігГ У Д Ы а ° Ы р у ^ьтврн&тавтіч бастапқы ЛЫП табылады! С^бъеет көзкапасындНЫ3ДЫ ™ ° ™ я л ы к ерекшелік бо-мәнділігі " ш а д Й ^ ^ Г ^ ^ ^ ^ ™ варианттардың элиминациялау деп аталяяы жүреді. Бүл процесс баламаны жүзегеасырылады * ^ К е б Ш е С е c a ™ 6 a r a H формада 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 109 Баламаның бастапқы элиминациясы өзіне алдын ала тұжырымдалған көрсеткішімен салыстыруды қосып алады. Баламаның бастапқы көпшілігі осының нәтижесінде едәуір қысқарады, бұл келесі талдау мен түпкілікті тандауды қарапайымдайды. Баламалар бастауының пайдалылығын бағалау. Элиминация көрсет-кіші бойынша таңдалып алынган баламалардың бұл кезеңінде тиімділі-гі (пайдалылығы) жағынан олар соқтыруы мүмкін бастаулар талданады. Оны баламалы максимизациялау кезеңі ретінде белгілеуге болады. Максимизизацияланган баламаны таңдау. Бұл кезеңі бүкіл процесс үшін шешуші болып табылады. Мұнда көпшілік ішінен бір баламаны тандап алу жүзеге асырылады. Шешімді іске асыру - таңдап алынған баламаны іске асыруга багыттал-ған атқарушылар іс-әрекетінің жиынтығы. Шешімдерді іске асыру нәтижелерін багалау - егер бағалау оң болса шешімдер циклі аяқталады; ал ол теріс болса, онда шешімді қайта қарау жүргізіледі. Шешімдерді түзету. Нәтижеге шағын жетуді көрсететін баға вариан-ты ең типтік болып табылады. Бұл жагдайда ең тиімді түзету - шешімді толыктай қайта қарау емес, оны нактылау жэне толықтыру. Бұл кезеңдердің барлығы бірлесе келе, шешім қабылдаудың толық циклін құрайды. Оның жекеленген сатылар болмайтын, редуцияланған (қысқартылған) формалары жиі кездеседі. Коллегиялық шешімдер, аздап түрі өзгергенімен, қарастырылған кезеңдердің көпшілігін карастырады. Бұл шешімдер төмендегідей жаңа кезеңдермен жэне психологиялык ерекшеліктермен толыға түседі. 1. Бастапкы мэліметтер жүйесін анықтау кажеттілігі. Топтың белгісіз-дікті саналауы шешімдер процесін ашып көрсетудің сыни ынталандыру-шысы (стимулы) болып табылады. Белгісіздік аймағын барынша қысқарту, топ мүшелерінің оның шекарасын, сипатын жэне оны болдырмау мэсе-лелерінің мэнін анықтауы - осы процесс тиімділігініц маңызды шарттары. 2. Шешімге косылатын топ кұрамын анықтау. Бұл - жетекшінің 
қорытынды шешім тиімділгіне ыкпал ететін өте мацызды функциясы. 3. Шешімнің акпараттық негізін қалыптастыру («ақпараттың жалпы 
қоры»), Оның негізгі принципі - ақпараттық қордыц көпсатылығы, «спи-раль тэріздес» баюы (шешім шыгарудың итеративтілік принципі). 4. Топтың шешімді эрі қарай ұйымдастыру стратегиясы жөніндегі меташешімді шығаруы. 5. Топ мүшелерінің жеке максаттар туралы, топтың басқа мүшелерінің басымдықтары мен мүмкіндіктері жайлы ұғымдарды анықтауы. 6. Топтық дифференциация процестерін қарқынды ашып көрсету. Топ мүшелерінің рөлі жэне көшбасиіы анықталады, топтың иерархиялык 



110 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ кұрылымы түзетіледі. Көбінесе баска бір мүшесі мүндаГквшбасшыТп ^ ' Ж е Т е К Ш І С М е С ' 0 С Ы Т 0 П ™Н «көшбасшыны к о л д а у ш ы ™ «оппп Ү ш Ш а ғ ы н т о п ' Көшбасшы б о л і г а н к е з д Г С т ы Г д и Г Г ' < < б е Й Т а Р а п т а Р» «алыптасадь, коалициялық сипатта болады Д И ф ф е Р е н ц и а « и ^ ы паритеттік типтегі 7. Топтың тагы бір меташешім Ш Ь І Ғ Я т / [ . т келістіру негізіне арналған көпсет^ ~ т ™ б а с ь ш д ы * т а Р Д ь і бүкіл процесінің еҢ жан Z v Z Z T Z T ' ' Т 0 П Т Ы Қ ш е ш і м н < « компромистік сипатта болады ^рама-қаишы сатысы. Б ¥ л кезең бүкіл Т а Ң Д а У , Б ¥ Л — Т ¥ Т а С Т а Й — д а тәсілдермен жүзеге асьірыдады " " Т а 6 ы л а д ы - ° л бфнеше негізгі е р е ; е ~ Г " Ф 0 Р М а С Ы Н Д а («^Рапайым копшшк» - компромиспгік шешім шығару негізінде-негГзі„дееГКШ1 ¥ С Ь Ш а Т Ы Н ( Н С М е С е ^ У Р ^ г п і п ) варианты кабылдау 
^ ^ S ^ Z ^ ^ L T t б о л м а г а н д а б а с т а п -алады (жогары түрган жетекшшіктеНГ ^ Қ а ж е т т і л і ™ е н кете «өздігінен шешілуін» бей-жаГк үТ уГ ^ П Р о б л е м а ™ « о Р Ы Н д а л у ы н ¥ й ы м . корсетілуге тиіс, ойткені E ^ ^ Z S K H * * * * * ™ баскару шаралары бар аонайы і і " Ң с и п а т ™ ерекшелігі -Сондыктан бакылау коб несе ш е Г м н ш ^ ' П р 0 Ц е д ү Р а л а Р т а л а " етеді. ретінде қарастырылады. О н ь Г м * * * * ШЫ, тэртштік, ынталандырушы т б с к и ш Г Р ' Я Г Н И с а н к чиялау-Коллегиялық шешшдер п р о ц ^ н Т п ы т Г Р Ж ? Р е д І " 
қате шешімдерді түзету мен Г ^ з Г е Т с ы Г ~ ^ 3 

і с к е а — — серпЫді асуының тиімділгі туралы жағдай К е 3 е В Д е р і В Д е ^асшының 

Рін кабылдау нроцестерін" к Г с т ы о ы л Т " Б а С Қ а Р у ңызды психологиялык зГңдыдык б Г ° П Т И М у М Н а Н а у ы т қ У ы - ма-нормативтік және д и с к р ш т ш т к MMMVH ™ К а б Ы Л Д а у ВД"ерінің ше құбылысы. Мүндай а й ь ^ ^ а л а н ^ ы ң екі н^гізгі топтағьГсебе^ттері барГ" 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 111 1) ол субъективтік қателіктердің нәтижесі болуы мүмкін (таңдау көрсеткіштерін нақты тұжырымдауға қабілетсіздік немесе балама зардап-тарына сыни баға бере алмау); 2) ол шешімдер процесін оңтайландыру қүралы болуы мүмкін; іс-зрекетке тэн стереотиптік жағдайларда симультандык (бір сэттік) шешім-дер болуы, оның кең ашылған процессуалдык серпінсіз жэне репродукция типі бойынша жүзеге асуы мүмкін (өткен тәжірибе жүйесі іске қосылады). Репродуктивтік шешімдер үнемді, тиімді тэжірибемен тексерілген, тәуекелі томен. Шешімдердің мүндай типі «артық кетпеген таңдау» 
ұғымымен белгіленеді. Жағдай күрделенген жэне жаңалары туындаған кезде шешімдердің сукцессивизациясы (оларда дербес кезеңдердің бөлінуі) орын алады. Про-цестің кезеңдерге бөліну шамасы мен бүл кезеңдердің саны максималды емес, мақсатқа жету үшін жеткілікті болуға тиіс. Мақсат шешім процесі-нің ж,әне оның бүкіл мазмүны - тіпті оған қандай кезеңдердің кіретінінің де - бағытталуын анықтайтын негізгі фактор болып табылады. Процестің ашылу шамасы эр оқиға үшін минималды жеткілікті болуға тиіс. Басқару шешімдері теориясында шешім процестерін ұйымдастырудың екі принципі бар: 1. Мақсаттық детерминация принципі: максат осы процестің басты факторы жэне үйымдастыру реттеуіші болып табылады. 2. Процестің кезеңдерге минималды жеткілікті дифференциациялану принципі (таңдауды іске асыру үшін минималды жеткілікті). Баскару шешімдерін процессуалдык үйымдастырудың нормативтік психологиялык мазмүнындағы өте маңызды айырмашылық, онда шешім-нің еткен кезеңдеріне үнемі қайта оралудың, оларды қайта саналаудың жэне жаңа ақпаратты ескере отырып өзгертудің болуында. Нэтижесінде өткен кезеңдер келесілермен түзетіледі, бүкіл процестің келісімділігі мен тұтастық шарасы артады. Өткен кезеңдерді коп қайтара «қарастыру» жэне жетілдіруден корінетін заңдылык процессуалдык ұйымдастырудың итеративтілік принципі ретінде белгіленеді. Басқару шешімдерінің процессуалдык сипаттамасыныц екі - «беттік» жэне «тереңдік» деңгейлері бар. Біріншісі - негізгі кезецдердіц мазмүны заңдылыңтарына жэне олардыц тізбектілігіне негізделген. Ашылған түрде бүл кезеңдер шешім қабылдау процестерініц нормативтік оптиму-мына үксас. Екінші деңгей мақсаттық детерминация, итеративтілік, ми-нималды жеткілікті дифференциация принциптерімен шартталады. Олар басқару шешімдері процесінің нақты мазмұнын анықтайды жэне маңызды бейімдеу - таңдау жағдайының мазмүны мен типін шешім процесінің мазмұнын, оларды оцтайландыра отырып келістіру функциясын аткарады. 



Басқару иіешімдерін қабылдау процестерін 
құрылымдық уйымдастыру Кез келген объектінің қ¥рылымдық сипаттамасы оны ашып көпсету ^ с ™ Г Г " Т а б Ы Л а д Ы - Б а С К З Р У ШСІШМДСРІН ^^ылдаупроцесхерж 

қатысты дэл осы непзп жоспар таным үшін бүл процестердің жоғаоь, с а Т Г п о Г с 6 б а Й Л а Н Ы С ™ Э Л Д £ қ а й д а к и ь ш ' сондыкханол баскГарга Г салы, процессуалдык аспектшерге) қараганда, нашар жасалынған Ьасқалардың шешімдер сипаттамасын бір мезгілде кұрылымдапдын бгрнеше непзг: типтеріие сүйене отырын береді, бүл о ^ ш е ш ш д е ^ ж күрделшіпн шарттандырады. Қ¥рылымдардың тнптері кешенд, ғана баскару шешімдері к¥Рылысын сипаттай алады. Баскару шешшдерш кабылдау процестершщ формальды, деңгенлік және операциялык 
қүрылымдарын атап көрсетеді. операциялық Басқару шешшдерт қабылдау процестерінщ формальды құрылымы а н ™ Г е С С ПР0Цг!СС ҚҰ Р Ы Л Ы М Ь Ш °Р»атУ' о н ь , ң KoLouenrnZ^ZuH анықтауды және б¥л компоненттер Калай езара байланысатынын білдіреді. Баскару шешімдерінің басты ерекшелігі - озіндік жәнТтГакты компонентт.к к¥ Рам: шешш манаты, оньщ ащаратіщ ТегЫ, хандау ш е ш і м ~ — - -^ n S S ^ О л " срекшеліктерш корсету нэтижес: болын т а б ^ а т ы н ^ г ы м е н ж Г солар-ДЬЩ нэтижесінде қалыптасатынымен объективті болады. Олар шешТм кабылдаушынын езі түжырымдауы керек екендігімен, оган дайын т ү Г бершмеитіндігшен субъективті. ү р Әрбір компонент нормативтік және дискриптивтік мазмұндар бірлігін білдіреді. Олардың барлыгы белгілі бір сырткы факторлардың яГни шектеулердщ, бүйрыктардын, к¥кыҚтыҚ, технологиял ыК жоне'оТуметт нормативтердщ, т.б. ыкпалымен калыптасуы мүмкін. Бірак кез келген шешім практикада олардан ауытқу аркылы сипатталады Компоненттердщ кез келгені саналаланатын жэне саналаивайтынпыц біртгімен бершед, Ақпараттың едәуір бол.гі, мысалы, шешім процесТнде Г е Г к а Г , л ы б і Р а К КӨП б Ө Л , Г І и н т У ™ к болжаулар мен шешім^ онделеді Д 3 ^ ° Т Ы Р Ь Ш ' с а н а л а»байтын денгейде кайта Б¥л компоненттердің тағы бір ерекшелігі - олардың формальды жэне Г З Г у д ы бТлЛ1П" К Ө Р ™ Л ™ Ф « Р - л ; п түрде -^үрамы б о ^ Г алалы anRm * ^омпоненттерд.ң толық жиынтығы ғана қамтамасыз ете алады, эрб.р жекеленген жагдайда «формальды каркас» нақты жағдайга тәуелді эртүрлі мазмүнмен толыгады. жағдаига 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 113 Формальды кұрылым ұғымы баскару шешімдерін кабылдау процестерінің кұрылысын түсіну үшін аса маңызды, бірақ оның «толығу» заңдылықтарын, яғни шешімдер процестерінің мазмұндық құрылым ерекшеліктерін білу қажст. Басқару шешімдерін қабылдаудың деңгейлік қүрылымы. «Формальды кұрылым» ұғымында таңдау процестерінің ішкі мазмұны тіркелетіндік-тен, оны белгілеу үшін ұқсас «микрокұрылым» жэне «эндокұрылым» 
ұғымдары атап көрсетіледі. Формальды кұрылым басқару шешімдеріне де тэн, өйткені ол тұлғалық таңдаудың барлық типтері үшін эмбебап. Ол жеке формада іске асатын шешім түрлері үшін әсіресе маңызды. Кол-легиялық басқару шешімдері ұйымдастыруды да білу кажет. Бұл сұракка бүгінгі күні бар баскару шешімдерін кабылдау тео-рияларының бірі - баскару шешімдерінің кұрылымдық-деңгейлік тұжы-рымдамасы жауап береді. Оның негізгі ережелері мынада. Басқару шешімдерін қабылдау процестері үшін кәсіби шешімдердің баска түр-лерінің арасында әлдеқайда айкын көрінетін полиморфизм тән екендігі белгілі. Күрделілігі бойынша түрлердің, кластардың және формалардың осы шоғырлануы, жетекші оны «басқара алатындай» реттелуі жэне бірлесе 
ұйымдасуы қажет. Мұндай реттелу баскару шешімдерінің негізгі ерекшелігіне - оның бір мезгілде жеке жэне топтық таңдау процестерін косып алатын ту-ынды, синтетикалық сипатына негізделген. Бұл процестер арасындағы пропорцияның өзгеруі жетекшінің топпен өзара іс-әрекеті сипатын өзгертеді, бұл коллегиялық шешімге қатысатын бүкіл топтың кұрылым-дык ұйымның өзгеруіне соқтырады. Басқару шешімдерінің өрісіне кіре-тін формалар мазмұны бойынша да, мэнділігі бойынша да эртүрлі болғандықтан, олар тік орналасады, яғни бір-біріне өзара багыныщы. Олар шешім шығару процестерін ұиымдастырудың эртүрлі деңгей-лері ретінде карастыры-луға тиіс. Басқару шешімдерін ұйымдастыру-дың бес негізгі деңгейлері атап көрсетіледі. 1. Автократиялық деңгей. Бұл деңгейде баскару шешімдерін қабылдау процестерінің екі айрықша ерекшелігі бар. Біріншіден, олар жетекшінің жеке формасында корсетілген, басқарылатын топ мүшелерімен байла-ныссыз жүзеге асады. Екіншіден, шешім барысында жетекші, формаль-ды түрде өз мәртебесі мен биліктік өкілеттілігін сактай отырып өзін топқа қарсы (саналы түрде немесе жағдайға байланысты) қояды. Бұл жағдайда шығарылатын шешімдер диктаторлық, авторитарлық, ал кей-де волюнтарлык сипат алады. Бұл кезде топтың озі жетекшіге қатысты референттік топ мэртебесіне ие болмайды. 2. Автономдық деңгей. Бұл деңгей шешімдері де жеке формада іске асады, бірақ автократиялыкган өзінің психологиялык мазмұны бойынша ерекшеленеді. Жетекші жалпытоптық қызығулар мен мүдделерді жэне 



Г Г Г Г Р І Н І Ң П і к і р л е р і н б а Р ы н ш а е с к е руге ұмтылады. Шеш.мдердің бұл типіне орташаланған түрде коллегиалдық аспект - жетекшінщ өзін топқа тиесілі екендігш саналауы аркылы кіреді. З Ш Бұл - өздерінің механизмдері бойынша жеке болатын баскару шешімдерінің бел.п, ойткені автономды түрде іске асады. Өзінін непзп факторлары бойынша олар түлгааралык, ейткені оларды жасайтын субь е к т - т о п мүшесі Сонымен жетекші үшш топ автократиялык шешімдерде жоқ, референттік топ мэртебесіне ие болады ^ ш Л ^ Х Т Л е г и Я Л Ь Щ д в Ң г е й - Б ¥ Л Д 6 Ң Г е Й Д , Ң - - д е р і н е мынадай бяп!я ш е ш і м д е р 0 л а Р Д Ь І ж а с а У п р о ц е д у р а ™ топтың жетекші тарткан сипаталҮады;еР1ШҢ І С К е С о н д ™ олар коллегиялык 2) шешімдер таңдауға қатысушылардың тұлғааралық байланыстарь, барысында жүзеге асады, б ¥ л оларга айрыкша психологиялык озіндік түр 3) шешімдерге бүкіл топ емес, оның шагын бөлігі ғана катысадьг оляп . Г 7 6 ™ ' К О Л Л е г и я л ы к шешімдерде үстемдік мәртебесін сақтайды олар сондыктан иерархиялық ұйымдасқан түрде іске асады ЫНЯЯУИ"™гРа™ивтік-кол™™™ъщдеңгей. Бүл деңгейдег. шешімдерді дай-ындау жэне кабылдау процесше бүкіл топ катысады. Оларда коллегиялык бастаудың айқындалу дэрежесі ез максимумына жетеді. Мүндай шеш.мдеп жҮГсГнТ1кыКзӨмРеСеТ1ЛГеН' С 0 Н Д Ы К Т а Н ° л а р б а с к а РУ д ь , Ң ^йьшдастыру жүиесшщ қызмет етушің қажетті жағын кұрайды. Процедуралы түрде к о н ф е р е н ц и и , ж Г л п ы Т и н а л ы с ^ 
п п Г Г а Й Ш е Ш І М д е Р д і ң е к і т ү р і бар: біріншісінде бүкіл топ шешімдер роцедурасына накты косылады, ек.ншісінде топтың калған мүшелершж жягяяй Г КӨЗҚара„СЫН б і л д і р е т і н к е й б | р мүшелері ғана катысады БУЛ жағдаи кобінесе ірі ұйымдарға тэн. Шешімдердің мұндай типі ¥ йым практикасында сирек кездесетініне карамаетан, оз мэнділіп бойынша ол басты болып табылады. БҰл шешімдер бірлескен - стратегиялық ретінде белгіленеді Р Шешімдердің бҰл типінде баскару мен коллегиялық үлесі өзгереді Шешімдер кабылдау сэттершдегі айкындаушы рол топка бершеді де-генмен процедура түршде шешімдерді дайындау процесінде жетекші оз мэртебес, мен бшпктік екілеттіліктерін сактап калады. Кейде шешшдер процедуралары «шешуш, сөз» топҚа калатындай нормативт: реттелед. БУЛ шешімдер баскару шешшдерін кабылдауда иерархиялык бастауга бёлпл, бір Қарсы салмақ ретшде болады. Бірлескен-стратегиялык шешшдерде демек шешш шыгарудьщ иерархиялык жэне координациялык ( ү й л Ж лік) аспектілерінің инверсиясы орын алады. Р У 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 115 5. Метаколлегиялық деңгей. Басқаруды ұйымдастыру жүйелерінің кепшілігі әлдеқайда жалпы баскару кұрылымдарына қосылады. ¥йым жетекшісі онда иерархиялық жоғары тұлга болып табылады, ал басқару-дын әлдекайда жоғары жалпы құрылымына бір мезгілде оның катардағы мүшесі ретінде кіреді. Мұндагы шешімдердің өзіндік ерекшелігі төмен-дегідей туындайды: 1) жалпы (жоғары тұрған) кұрылымда кызмет ете отырып, жетекші өзі баскаратын топ қызығуларын, мүдделерін ескеруге тиіс. Жетекшінің оны-мен тікелей байланысы жок, керісінше, оның тобының мүдделерімен жиі сай келмейтін баска ұйымның ыкпалын (кейде кысымын) сезінеді. 2) бұл шешімдердің негізгі ерекшеліктері олардың маргиналдық сипа-тымен байланысқан. Жетекші өз тобының мүдделерін айтуға, сондай-ақ элдекайда жалпы ұйымның нормалары мен ережелеріне де бағынуға тиіс. Шешімнің «референттік топтарының кос еселену» құбылысы туындайды. Бұл позициялар кобінесе антогонистік қатынастарда болады. Бұл шешімдер баскару шешімдерінің бұрынырақ қарастырылған формаларынан сапа-лы түрде ерекшеленеді. Оларды «маргиналдык шешімдер» ұғымымен белгілейді. Метаколлегиялық шешімдердің тағы бір маңызды ерекшелігі - шешім кабылдау процедурасының оздері қатысатын ұйымдық кұрылым шегінен «шығып кетуі». Сараптық шешімдер ұғымымен белгіленетін шешімдер формасы олардың тағы бір түрі болып табылады. Консультанттар мен кеңесшілер мазмұндық түрде де, формальды түрде де шешім шығаруға катысты ұйымдық кұрылымға мүше бола алмайды. Демек, шешімдерді 
ұйымдастырудың мұндай процедурасы кезінде топ шегінен шығып кету орын алады. Шешімдер формалары арасындағы айырмашылықтардың коптігі басқару шешімдерінің сапалы түрдегі деңгейлері ретінде карастырылады. Жетекші іс-эрекетінде элиминативтік мінез-құлық деп аталатын мінездің таңдау процестерімен байланыстағы формасы үлкен орын алады. Оның мэні таңдауды жүзеге асырудагы кажеттіліктің өзінен бас тарту-дан, шешім қабылдау процесін жүзеге асырудан, оны іс-әрекеттің басқа тэсілдерімен ауыстыра отырып кет in ңалудан корінеді. Мұндай мінез-кұлык табиғи жагдайларда іс-әрекет серпіні мен нэтижелеріне жэне оның субъективтік параметрлеріне (мысалы, кауырттық) күшті ықпал етеді. Элиминативтік мінез-құлық құралдары негізгі үш топка болінеді: бала-малы, баламасыз жэне жагдайга тәуелділік. Баскару іс-әрекетінде элиминативтік мінез-кұлық байқалу дәрежесі максималды болады. Бұл оның томендегідей психологиялык жэне ұйым-дастырушылык ерекшеліктеріне байланысты: 
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) | Т А Р А У . БАСҚАРУ ІС-ӘРЁКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 117 іс-әрекетінің негізі болып табылғандықтан, жетекшінің аса маңызды міндеті - тек проблема шешу ғана емес, оны түжырымдай білу. Бұл қүбылыстардың барлығын максимизацияланган мінез-қүлык, 
ұғымымен белгілейді. Олар басқару функцияларына шешім кабылдаудьщ косымша жағдайларын қосуға алып келеді. Басқару иіешімдерін қабылдау процесінің операциялық қүрылымы. Баскару іс-әрекетінде оның нақты түріне, мазмұнына жэне иерархиялык денгейіне қарамастан, іс-эрекеттік кұралдардың тұрақты жинағы -шешімдерді дайындауға, кабылдау мен іске асыруға арналған операциялар катысады. Осы операциялардың негізгілерін қарастырайық. Белгісіздік жағдайларын тану операциялары. Олар жетекшіге қажет проблеманы коре білу шеберлігі сиякты сапа мэнін құрайды. Олардың дифференциациясы - оның кэсіби біліктілігінің аса маңызды бөлігі. Селекция, тацдау операциялары жетекшінің тікелей қатысуын талап ететін жэне талап етпейтін жағдайларды бөлу үшін негіз болып табылады. Үиымдастыруиіылық операциялар жетекшінің шешім қабылдау про-цесін ұйымдастырудың қандай да бір жалпы формаларын таңдауында тұр. Шешімдердің «субъективтілік базисін» қалыптастыру жөніндегі операциялар шешімдерге тартуға және ұйымдастырудың белгілі бір бөлімшелерін қосып беруге тиімді адамдар құрамы мен санын аныктауға арналған. Таңдау жағдайларын объективтендіру операциялары жетекшінің мэселені оған қатысушылар дұрыс түсінетіндей етіп тұжырымдауға, қоя білуге тиіс өзіне тэн басымдығы болып табылады. Шешімдердің іске асуы түжырымдалатын мәселенің оны шешуге тартылатын топ ерекшелігіне сэйкес бейімделуі кезінде ғана қамтамасыз етілуі мүмкін. Мотивтену операциялары ерікті-мәжбүрлік таңдаудың психологиялык 
құбылысымен байланыста болады. Ерікті таңдау тиімділігі мэжбүрлікке Караганда едәуір жоғары. Басқару шешімдерін қабылдау процестері ерікті жэне мэжбүрлік таңдаудың компоненттерін синтездейтін қүрама таңдау ретінде көрінеді. Коллегиялық типтегі басқару шешімдерін шығарудың 
қиындығы мен карама-қайшылығы осында жэне олардың көптеген психологиялык ерекшеліктері осыған байланысты. Мұндай типтегі шешімдердің тиімділігі, егер шешім шыгару мақсаты айтылып қана коймай, қабылданатын болса, ал мэжбүрлік реңін жогалтып, еріктіге тасы-малданатын болса, едәуір жогары болады. Жетекші нормативтік максатты жалпыға айналдыра және шешім шығаруды (мақсаттық орталандыру принципі бойынша) мәжбүрлеу емес, сенім бойынша баскара білуге тиіс. Мұндай жолмен «топтың әлеуетін жібіту» тиімділігіне жетуге болады, бүл оның іс-әрекет табыстылыгын арттырудың негізі болып табылады. 



118 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Үйлестіру операциялары жүру барысында коллегиялық басқару Гйл1ныстьГҮ З е Г е а С а Т Ы Н <<ШеШІМДІК пікірталастарды» ұйымдастыруга Стратегиялық операциялар. Түбегейлі шешімді іске асыру үшін жетекші непзп үш стратегияның - авторитарлық, мажоритарлық немесе консенсустық стратегияның біреуін қолдануға тиіс. Постшешімдік операциялар шешімдердің орындалуын ұйымдасты-руға, оны іске асыру үшін мәжбүрлеуге жэне оның орындалуын бақылау-ға багытталған. Бүл операциялар жүйесі - шешім қабылдау процесіне 
қатысты непзгі үш басқару функцияларын, яғни орындауды, мотивті және оақылауды үиымдастыруды нақтылау. Санкциялау операциялары. Коптеген стратегиялық басқару шешімде-рінің кажетті компоненті - жетекшінің оларды жоғары тұрған басшылык алдында негіздеу, оларға санкция алу шеберлігі. Пол ипро цессуалдық үйлестіру операциялары. Жетекші коптеген мэселелер мен функцияларды катар (параллель) іске асырады Әрбір шешімшң табыстылығы олардың қаншалықты үйлескенімен, басымдык-тары боиынша иерархияга тізілгенімен жэне өзінің кезектілігі бойынша оңтаилы екендігімен аныкталады. Баскару шешімдерін кабылдау процестері шешім шыгарудың жалпы циклі боиынша проблеманы тану мен коя білуден, бакылау мен тузетуге деиш таралады. Олардың жиынтығы баскару шешімдерін шыгару б ^ Г т Т б ~ е а С Ы Р У Ж Ө Н І Н Д е Г І У а К Ы Т Ш а ^ л ы м д ы к операциялар 

Басқару шешімдерін қабылдау процестерінің феноменологиясы Бұл үғым баскару шешімдерін шыгару мен кабылдау кезінде байкала-тын мінез-қүлықтық күбылыстар мен заңдылықтар жиынтыгын білді-реді. Олар тек шешш процестеріне ілесіп қана қоймай, олардың журу ба-рысын да реттейді. F ү р у Басқару шешімдерін кабылдау процестерінің жалпы феноменология-сына жеке жэне топтық таңдауға тэн негізгі құбылыстар кіреді БұЛ про-цестер әлеуметтік жэне ұйымдық түрғыдан жүзеге асады, сондыктан да олар жалпы коптеген элеуметтік-психологиялық кұбылыстарга таралады Баскару шешшдерш кабылдау процестерінің жалпы феноменологиясында кұоылыстардың негізгі төрт тобын атап көрсетеді-1) басқару шешімдерін кабылдау процестерін сипаттайтын, нэтиже-сінде олардың жеке таңдауға тиесілі күбылыстар; 2) баскару шешімдерін кабылдау процестерінде олардың топтық сипа-тына байланысты туындайтын кұбылыстар; 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 119 3) баскару шешімдерінің өзіндік құбылыстары; 4) баскару шешімдерін кабылдау процестерінің жалпы әлеуметтік-психологиялык кұбылыстары. Баскару шешімдерін кабылдау процестерінде жеке таңдауға тэн кұбылыстар, яғни адамның ақпараттык процестерінің психологиялык ерекшеліктерімен ерекшеленетін таңдау деформациясы (танымдық ауыт-кулар) күшейе түседі. Оларға репрезентативтілік эвристикасы, әлеуметтік перцепция жетімділігі, нақтылығы, кателіктері кіреді. Сондай-ак алғаш-кы баламалык өзін бекіту кұбылысы ретінде белгілі «инерциялық эсер» орын алады. Танымдьщ консерватизм жэне радикализм эсерлері де бар. Біріншісі ең шынайы баламаның мэнділігі мен шынайылығын төмендетумен, ал екіншісі карама-қарсы ағыммен сипатталады. «Кездейсоқ оқиғалардың квазиреттеулік елестері (иллюзиясы)» кұбылыстары орын алады. Мұндай бағдардың тұрмыстық эквиваленті -«снаряд бір шұнкырға екі рет түспейді». Таңдау процестерінде өздерінің бағытталуы бойынша карама-карсы, ықтималдықтарды теңестіру принципі («центрация» эсері) жэне ықти-малдьщ деформация құбылысы сиякты жағдайлар байкалады. «Жалган себеп қателігі» орын алады. Оган мэні бойынша, сырттай 
ұксас екі кездейсок оқиға өзара түзеушілер ретінде бағаланатын «елестік коррекция» кұбылысы ұксас. Субъективтік эсерлердің қажетті эртектілігіне деген бағдар тән. Егер адам алдын ала кездейсок окиғалармен кездессе, онда оның оларға жауа-бы да кездейсоқ, әртекті болуға тиіс, ал эсерлердің кез келген біртектілігі 
қателік ретінде қарастырылады. Сонымен катар жеке таңдау процестерінде адамның тұлғалык ерек-шеліктері саласымен байланыстағы элдекайда күрделі жэне кешенді психологиялык кұбылыстары да байқалады. 1. «Реактивтік кедергі» әсері (Дж.Брем). Ол кез келген сырткы кысым адамның тыйым салынған іс-әрекетті жүзеге асыруға («тыйымда жеміс тэтті») бағытталған күшті кері әсерін туғызатынына негізделген. Керісін-ше, реактивтік кедергі адамға белгілі бір баламаны таңдау немесе кандай да бір іс-әрекетті жүзеге асыру «көбірек ұсынылған» жағдайда туындайды. 2. «Кері ойлау» әсері, ол туралы (Фишхофф кұбылысы) «Мен осы-лай болатынын білгенмін» - адамның мұндай эсері жағдайдың накты бағасын бұрмалайды жэне өткен баламалык тэжірибенің калыптасуына ыкпал етеді. Өз пікірінің қатесіздік елесі туындайды. Осының арқасында адамның өзін-өзі багалауы жэне болашакка деген болжауға сенімділігі артады. Міне, осы жетекшіге тэн бұл кұбылыс болуының психологиялык себебі болады. 



3. Жеке шартталғандар катарына жоғарыда сипатталған Ф Ирвин 
қүЬылысы да, М.Старрдың «ерікті жэне мәжбүрленген таңдау асимме-триясы» құбылысы да кіреді. Басқару шешімдерін қабылдау процестерінде тұлғааралық өзара іс-әрекет нәтижесінде дайындалған коллегиялық ретінде сипатталатын 
құоылыстар элдеқайда айқын байқалады. Олардың арасында Р.Стоунердің, жекемен салыстырғанда топтық шешшдердің үлкен тәуекелділігінен түратын, «тәуекелдің позитивті ығысуы» құбылысы ең танымалды. БҰл құбылыстың бірнеше түсінік-темесі бар. Біршш.сі топтық шешімде жауапкершілік диффузиясы (жауап-кершілікт. топ мүшелері арасында болу) орын алатынына келтіріледі Екіншісі тэуекелдің оң құндылығы бар екендігіне, ал тэуекелдік мінез аиналадағылардың жоғары бағалайтынына негізделген. Адам топтың нақ өзінде тәуекелдік мінезді көбірек көрсете бастайды. Р.Кларк соңынан топтың ең тэуекелді мүшесі үсынған тэуекел дең-геише баратынын көрсетті. Бұл деңтей орташа топтықтан жогары және «тебелік эсер» ретінде белгіленеді. ' с " э Р е к е т ' ндег і эсерлерді қарастыру олардың жетекшінің нақты кэсіби қызметшде байқалатын маңызды ерекшелігін анықтады БҮЛ 
құбылысты «тәуекелді поляризациялау әсері» деп атады. Оның мэні мы-нада. Топтың қатардағы мүшелері тэуекелді барынша ұлғайтады, ал жетекші барынша төмендетеді. Тәуекел серпінінің «белгісі» жетекші мен қол астындағылар үшін әртүрлі. Топтық шешімдердің феноменологиясын зерттеу кезіндегі ең мэнді жаңалық «Grouptbink құбылысын» анықтаған Д.Яниске тиесілі БұЛ - а у -даруы қиын неологизм, оны «топка толыктай косылған индивидтердің ше-^ ' М ғ я Ш " Ғ а р У К е з ' н д е г і ойларынын деформациялануы» ретінде тұжырым-дауга болады. Оның мазмүны келес, «белгілердің» (симптомдардың) жиынтығымен анықталады (Д.Янистің термині). 1. Топ мүшелері бөлетін қателіксіздік елесі, нэтижесінде - тым аптык тәуекелге бел буу. іргык 2. Топтың қабылданатын шешімге мүмкін болатын қарсылықтарды алып тастау үшін тиімді түсінік беруге ұмтылуы. П І Н \ 1 Г Ь Щ к ө р с е т е т і н м 'нез-қүлық принципіне сену, ол оның мүшеле-мэжбүрлейдГ а Т Ь Ш Ш е Ш І М Д е р д Щ - Р - ь Д ы к салдарын қабылдамауга 4. Бэсекелестерге деген келіссөз жүргізу үшін аса коп теріс мінезді адамдар ретшдегі стереотиптік көзқарас. Д 5. Топтық стереотиптерге карсы дәлелдер ұсынатын топ мүшелепіне ашық қысым жасау. мұшелеріне 



, БАСҚАРУ ІС-ӘРЁКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 121 6. Топ мүшелерінің өзіндік цензурасы, топтық шешімдерге қатысты өз күмәндері мен карсы дэлелдерін мүмкіндігінше азайтуға дайындығы. 7. Көпшіліктің көзкарасымен келісетін бағалар жэне пікірлер жөнін-дегі бірауыздык елесі. 8. Топты келеңсіз акпараттан қорғайтын «топтық рухтың» жалған күзетшілерінің пайда болуы, олар топ мүшелерінің қабылданған шешім-дерден алатын қанағаттанушылық сезімдерін бұзуы мүмкін. Топтъщ пікірталастың шешімдер процесі мен нәтижесінде ыкпалын карастыру тұлғааралық шешімдер процестері феноменологиясын зерт-теудін маңызды жағы болып табылады. Екі мағыналы кұбылысты, яғни щосылу» құбылысын топ пікірлері мен тұргыларын пікірталас барысын-да жақындату) жэне «ажырау» құбылысын (пікірлерді, бағаларды жэне көзкарастарды поляризациялау) аныктау үлкен рөл атқарады. Топтық пікірталас кезінде рөлдік дифференциация процесі ашылады, онда жауапкершілікті бөлу мен жүктеуге байланысты «рөлдік фасилита-ция» Күбылысы туындайды. Оның мэні белгілі әлеуметтік рөлдегі адамның шешім кабылдауының өзі, одан өз іс-эрекеті үшін жауапкершіліктің бір бөлігін алып тастайтын сияқты болатынында. Бүл құбылыстың негізі мы-нада, бүл рол субъектіге топтан беріледі, сөйтіп оған жауапкершіліктің бір болігі өтеді. Бұл шешім қабылдау процестеріне жеңілдететін (фасилитациялық) ықпал көрсетеді. «Жатталган диссонанс» құбылысы - бұл тағы да бір топтық қүбылыс. Топтың эрбір мүшесі онда өздері басымдық беретіндердің көп бөлігі іске аспауы мүмкіндігін түсінеді, сондықтан ол қорытынды шешімнің өз мүдделерімен болашақ диссонансын алдын ала көретіндей сезінеді. Бұл ұстанымды бекіту субъектінің шешім шыгару жэне оны кабылдау барысындагы белсенділігінің төмендеуіне соқтырады. Бұл «өзінің жэне өзгенің дәлелдерін баламалы багалаудагы асимметрия» кұбылысының байқалуына алып келеді. Топтық шешімдерге «көлем әсері» орын алады. Аса үлкен немесе өте кіші топтар оңтайлы көлемдегі топқа (4-8 адам) қарағанда, шешім кабылдаудың төмен тиімділігімен сипатталады. Топтық шешімдер үшін «кұрам эсері» орнатылған. Біртектіліктің оңтайлы (орташа) дәрежесі бар топтар ең тиімді шешімдер шығарады. Топтық шешімдер үлкен сенімділікпен сипатталады, дегенмен жеке шешімдердің де өзіндік артыкшылықтары бар. Бүл - олардың үлкен тиімділігі, икемділігі, жеделдігі. Олар элдекайда ерекше, жан-жакты (жағдай сэттеріне сезімтал) креативті. Жалпы алганда, коллегиалды түрде дайындалып, жеке қабылданатын шешімдер тиімдірек деген пікір де бар. Соңғы уақытта сипатталған шешімдер сапасының ассимметрия әсе-рінің қосжақты байқалысы бар. 



122 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ m J n J ° n Ж е Т е К Ш І Н І Ң Ж е к е Ш е Ш 1 М д е Р' с а п а с ы н емес, өз мүшелерінің жеке шешшдершщ сапасын өзгертуге көп мүмкіндік алады. ? . I1. ж е т е к ш і топтың СӘТСІЗ шешімдерінің орнын тол™™ мүмкіндігіне Караганда, жетекшініц сәтсіз шешімдерінщ орнын ™ ™ l Z r o u r Z K Z i K K e И % Б ¥ Л Т 0 П Т Ы Ң ™ ш е Х д е р г е ад м-ның топтағы жагдаиына байланысты тәуелділік сипатын көрсетеді байкалРадыЛГалНи? Ы С Т а Р Д Ы ? б а р Л Ы Ғ Ы К £ 3 КСЛГеН т о п ™ « шешімдерде оаиқалады, ал иерархиялық ұйымдасқан топтарда коллегиялык шешім дердж феноменологиясь, күрделенсд: жоне жаца К ¥ 1 І Л ы с ™ н 1 ™ ы К п и Т Ы Ь Щ Ң ¥ б ы Л Ь І С Ы Н а байланысты құбылыстар атап көрсетшед 
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II т а р а у . БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 123 болады. Иерархиялық топтар үшін шешімдердің төменірек негізділігі мен үлкен стереотиптілігі тән. Иерархиялық топта жетекші топтың жетекшіге катысты біліксіздігіне Караганда, шешімдердегі топ біліксіздігіне қатысты үлкен өтемдік мүмкіндіктерге ие. Бұл заңдылықты «білімділік өтемінің асимметриясы» ретінде белгілейді. Н.Триплетт топтың жеке шешімдер мен іс-әрекеттің орындалуына ыкпалын жеңілдетуден көрінетін «элеуметтік фасилитация» кұбылысын байкады. Соңынан бұл құбылыстың жеке өндірімділігінің төмендеуіне Рингельман әсеріне соқтыру мүмкін екені белгілі болды. Фасилитациялык та, кұрсаушы да агымдардың байқалу шамасы шешімдерді кабылдау процестерінің нак өзінде ете жогары. Баскару шешімдері процестерінде топтағы «топтық поляризация» жэне «пікірлердің жас ерекшелік экстремалдігі» сияқты жалпы кұбылыстар бар. Бірінші жағдайда дэл топтык шешімдерде топ «консерваторлар» мен «радикалдарға» бөлінеді, оларды аяқтау сатыларында радикалдар үлкен ыкпалга не болады. Екінші жағдайда топтың ыкпалымен пікірлер мен жеке баламалы санаттық шамасы арта түседі. Тэуекелдік (экстремистік) пікірлер арқылы топ мүшелері элдеқайда жоғары топтық мэртебе алуға көшбасшы роліне ұмтылады. Осындай ұсыныстарды айтуга арналған объективті мүмкіндіктер шешім кабылдау мэселелерінің нақ өзінде ғана өте зор. Керісті әдейі ушықтыру кұбылысы. Оның мэні кернелуді әдейі ушықтыру сэттерінде оның корытынды сатыларында шешім қабылдауда жетекші рөлді «мэселеден тысң, яғни мазмұндық емес, түлғааралық, коңіл-күйлік факторлар орнайтын жағдай туындайтынында. Осы жағдайды корғаныс-өтемдік механизм ретінде колданатын кейбір топ мүшелерінің біліксіздігі осымен бүркемеленеді. Оны жетекшілер де жиі колданады. Бұл кұбылыс шешім процесіне белсенді ықпал етеді, оның механизмдерінің бірі бола түседі. Коллегияльщ баскаруды таңдау мәселелерінде, баска жағдайларға Караганда, «көпшілік пен азшылыңтың нормативтік мінез-құлқын» зерттеу тұрғысында сипатталган жалпы құбылыстар кешені көрініс береді (С.Московиси жэне баскалары). Шешім кабылдау процестері стрессогендікпен ерекшеленеді, сондыктан оларда копшілік пен азшы-лықтың мінез-кұлыктық стилінде айырмашылык күшейе түседі. Олардың таңдау қорытындысына ыкпалы оған топ мүшелерінің жауаптық әсерлерінің күшімен, жылдамдығымен және сипатымен ерекшеленеді. Идиосинкразикалық несие кұбылысын Е.Холандер сипаттаган. Бұл -топтың девианттік мінез-кұлықты (жалпытоптық нормалардан ауытқи-тын) озіндік шешуі. Топ мүшесінің пікірі нормалардан өзінің мәртебесіне жэне топтык мақсаттарға жетудегі бұрынгы үлесіне пропорционал 



124 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ ауытқуы мүмкін. Бұл кұбылыс топтық дамумен байланыстағы инновация-лар жағдайында күшейе түседі. Бұл күбылыс жетекші іс-әрекетінде жэне таңдау жағдайларында, олардың механизмдері бола отырып, аса күшті байқалады. 
Қарастырылған құбылыстардың барлыгы бір-бірімен өзара байланыс-

қан - өздерінің байқалуы мен бағытталуы шамасын, сондай-ақ басқаларға тәуелділігінің мэнін өзгерте алады. Олар шешім шығару механизмдері болып табылады. Басқару шешімдерінің жеке айырмашылықтары Басқару шешімдерін қабылдау процестері өздерінің күрделілігіне карай үлкен жеке вариативтілікпен сипатталады. Жекелену қүбылысы тұлғаның жеке психологиялык сапаларының бүкіл жиынтыгымен шартталады. Түлғалық сапалар баскару шешімдерін 
қабылдау процестеріне ықпал ететін субъективтік факторлардың өте маңызды санатын қүрайды. Олардың болуы шешім қабылдау теориясының аса маңызды іргелі құбылысын шарттандырады: шешімдердің нақты (дескриптивтік) бейнесінің нормативтікпен (идеалдык-нақтылықпен) дэл келмеуі шешімді ең көп шамада «деформациялайды», субъективтік факторларга психологиялык озіндік сипат береді. Субъектілік факторлар жиынтыгын негізгі үш категория бөледі-түрақты, жалпы жэне жеке. Адамның психикалық үйымдасуының ең типтік ерекшеліктері түрақты болып есептеледі, шешімдер процесінде баикалатын және анықталатын, оларга кіретіндер: таңдаудағы тиімділік-тен ауытқулар, ақпаратты өңдеу процесінің өзіндегі келісім мен қара-ма-қаишылыктарга ұмтылу, психика қызметінің бірарналы принципі, т.б Жалпы сипаттамаларга барлык адамдарга тэн ерекшеліктер жатады. Бірінші кезекте - олардың жеке мүмкіндіктерін шектеу. Жеке сипаттамалар - бұл жалпы ерекшеліктердің үсынылу шамасы мен формасындагы айырмашылық. Субъектінің түлғалық сапалары жеке сипаттамалардың айрықша тобын кұрайды. 1. Жеке сапалардың шешімдердің процесіне ықпалының маңызды заңдылыгы болып табылатыны - оның шешімдердегі нэтижелі пара-метрлерде азырақ, ал олардың процессуалдық сипаттамаларында көбірек баиқалатынында. Когнитивтік процестер даму деңгейі мен шешім сапа-сы арасында тура оң тэуелділік бар, бірақ ол жалпы сипатта болады және басқа факторлардың ықпалымен көбінесе екінші қатарга ыгысады Тіпті зерде (интеллект) деңгейі де шешім сапасымен күрделі эрі орташа байла-ныста болып, оның 15%-ы гана озімен анықтайды. Жеке қасиеттер шешім шыгару тәсілін таңдауга едэуір үлкен ықпал етеді. Бүл таңдау (көбінесе саналанбаған түрде) жекеліктің күшті жакта-



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 125 рына негізделеді, оның әлсіз жактарын шешімге қоспайды, сондықтан да ол өзіндік өтемдік рөл аткарады. 2. Өте маңызды заңдылық жеке сапалардың барлығының шешім кабылдау процесінде бір-бірімен тығыз өзара байланыста жэне іс-әрекетте болатынынан көрінеді. Шешім қабылдау тәсілдері мен нэтижелері жеке-леген сапалардың қарапайым жиынтығына емес, олардың сабактасуына, кешендік түтастығына тәуелді болады. Өздерімен шешім қабылдау процестерін шарттандыратын жеке сапалардың симптомдық кешендер бірінші кезекте мазмүн айырмашылығына - шешім стиліне (олардың нэтижелеріне емес) ыкпал етеді. Шешім кабылдау нағыз мэнімен тығыз байланыстағы интерналдьщ-экстерналдық сияқты сапаның өзі де тек тәсілдер мен стратегиялар-да ғана, ягни шешім шығару процесінің мазмұнында байқалады. Экс-перименттер көрсеткендей, интерналдар баламаның көбін жасайды, ал олардың мазмұны элдеқайда нақтырақ; шешім дайындауға олар көбірек уақыт жұмсайды; өздерінің дэлелдеріне, сырттан келетін ақпаратқа Караганда, көбірек сенеді; детерменистік мәселелерді олар мүмкіндіктерге Караганда жаксы шешеді; шешімнің орындалу барысына ағымдык байқау процесі оларда элдекайда айкынырак болады. Экстерналдар қарама-қайшы ерекшеліктермен сипатталады. Болжаулар мен баламаларды түжырымдау кезеңінің (А) жэне оларды талдау, түзету мен бақылау кезеңінің (К) арақатынасына тәуелді бес типті атап корсету шешімдер шыгарудың стилдік айырмашылықтарының ең белгілі жіктемесі болып табылады. Инерттік шешімдердің формуласы А « К , яғни екінші кезен біріншісі-нен үстем болады. Олар варианттарды аса сақтықпен іздеуді сипаттайды, оларды бакылау да өте баяу жэне сенімсіз жүргізіледі. Әрбір адам күдікпен 
қарастырылады. Баламалы генерациялау процестері ерекше де, креативті де емес. Сацтъщты шешімдер (А<К) - бірінші типтік жұмсартылған варианты; ол шешім шыгарудың екі кезеңінің теңдесуі есебінен ұтымды болады. Теңдестірілген шешімдер (А=К) шешім кабылдаудың негізгі кезеңдер-дің үйлесімімен сипатталады. Бүл кезең элдекайда сенімді шешімдер 
қабыл-дауға мүмкіндік береді. Тәуекелдік шешімдер (АЖ) болжаулар мен баламалар кезеңінің олар-ды бакылау мен түзету кезеңінен үстемдігімен сипатталады. Зерттеулер бүл шешімдердің теңдестірілгендерге Караганда элдекайда өнімді, бірак сенімділігі томен екендігін корсетеді. Импулъсивтік шешімдер (А»К) баламалар мен болжаулар кезеңінің оларды бақылау мен түзету кезеңіне аса үстемдігімен сипатталады. Олар өте тэуекелді жэне тиімділігі томен, көңіл-күйлік факторлар ықпалымен кабылданады жэне қайтарымы ауыр зардаптарға жиі соктырады. 



Басқару іс-әрекепне катысты жалпылығы темен жэне элдеқайда езіндін ерекше жіктеме шешшдердің негізгі сегіз тұлгалық типгнен т ¥ Рады 1. Мотивті-пассивтік тип. Жетекшінің элсіз кәсіби біліктілігі іс әрекеттің Ұзақ мерзімді бағдарламасының бостығы немесе болмауы баскарудың жалпы стил.ндегі бейқамдық элементтері - осы ерекшеліктеп Д.Н сабактасуы бүл типті снпаттайды. Қарапайым жагдайлардагы атқа-ру-шылардың тиімді іс-эрекеті оның элсіздігін өтей алады, бірак жагдай күрделенген кезде ол өзінің кері жақтарын байқайды 2. «Қауырт іс-әрекетті бейнелеу» типі. Жетекшілік процесінде туын дантын накты проблемаларга катысы аз жогары белсенділік; накты емес немесе баламасы томен синаттың көрінуі; карамагындагыларга тым артық бакылау ағымы; кэсіби емес жеке синаттағы бақылау. Бүл тип топ мүддесі емес, жогары түрған инстанция талаптарына бағдарланған жетекшіге тэн 3. «Жалпы жетекшілік» типі. Жетекшінің іске бағдарлануы, бірақ ол шешімдердің накты орындалуын үйымдастыру шеберлігімен бекітілмеген шектелген.Ы Т ¥ Ж Ы р Ь М Д а у м е Н ' к о л астындагыларға кысым көрсетумен 4. Фрустрацияльщ тип. Шешімдерд.ң бастапқы кезеңдерінде - жогапы зерделік белсендш.к, проблема мэнін жан-жакты түсінуге талпыну Біліктіліктің жеткіліксіздігі алынбайтындай киындықтар туғызады со-ның нэтижесінде жетекші кикілжіңнің тік («жетекші - бағынышты») бойынша дамуын ынталандыратьш фрустрация күйіне отуі мүмкін Мұндаи тип баскару іс-эрекетіне қарама-кайшы. 5. «Соңына дейін табыссыз қауырт іздеу» типі ерік-жігері жоғары икемсіз типтегі, б.рак зерделік элеуеті томен жэне езін-өзі багалауы тым артык жетекшіге тэн. Шешшнің алгашқы варианты жалгыз дүрыс шешім деп есептеледі, тек тотенше жагдайлар гана мүндай шешім барысын өзгертуге мэжбүрлей алады. 1 6. «Бейресми дұрыс, бірақ тиімсіз шешім» типі. Бүл тип сенімді бірак жогары баскару нэтижелеріне жету түрғысында тиімдшігі томен болады /. ¥иымдастырушыльщ қабілеттщ жеткілікті дамуымен сабак-тасқан эвристикальщ тип. Жогары зерделік сапалар дамымаган үйым-дастырушылык кабілеттермен сабақтасады. 8. Эвристикальщ-үйымдастырушылық тип. Бүл практикада сирек sssrasr з е р д е л і к — - ~ 
анықтама алатындыгын корсетеді. Жалпы көрсеткішті таңдау цроблема-сы теорияда төмендегідей шешіледі. Жалпы көрсеткіш басқару шешімдерінің іргелі ерекшеліктеріне негізделуге тиіс, олар механизммен, қүрылыммен байланыста болады. 



Баскару шешімдерін кабылдау процестер қүрылымының негізгі ерекше-лігі - олардың кұрылымдык-деңгейлік үйымдасуы. Оган өз кезегінде баскару шешімдерінің барлық негізгі түрлері мен деңгейлерінде өзінде біріктіретін бес негізгі децгей кіреді. Бүл ерекшелік басқару шешімдерін жүзеге асырудың стильдік айырмашылықтарымен байланысқан. Басқару шешімдерін кабылдау процестерінің стильдік айырмашылыктары индивидтің эр деңгейіне тиесілі шешімдер кабылдау қабілетінің эртүрлі байкалуымен шартталады. Сондьщтан баскару шешімдерінің стильдерін атап көрсетудің жалпы көрсеткіші - оларды ұйымдастырудағы бес деңгейдің шоғырлануы немесе сабактасуы. Зерттеулер баскару шешімдерін кабылдау процесін жүзеге асырудың, оларды ұйымдастырудың негізгі деңгейлерімен қатынаста болатын бес негізгі стильдерін аныктады. Автократиялык деңгей шешімдері басқару шешімдерін кабылдаудың диктаторльщ стилінің калыптасуына жэне бүкіл басқару іс-әрекетінің жүзеге асуына соқтырады. Артономдық деңгей шешімдері іске асырушы (реализатор) стилінде тіркеледі. Мұндай жетекшілер барлығын озіне алады. Жалпы алғанда, мұндай бағдар оңтайлы емес. Шагын-коллегиалдык шешімдер жетекшінің оларды кабылдаудағы функционалдық рөлінің (коллегиялык шешім процесін үйлестіру, үйымдастыру жэне басқару) өзгеруімен сипатталады. Бүл - үйым-дастырушьіның стилі. Бүл стиль баскару шешімдерін кабылдау процестерін үйымдастырудың ингретативтік-коллегиялык деңгейімен қатынаста болатын үйлестіруіиі стиліне тасымалдануы мүмкін (Басқару шешімдерін кабылдау процес-терінде коллегиялык бастау басым бола бастайды). Маргинал-жетекиіі стилі - жогарыдан болатын бүйрықтарға багынуға деген багдар үстемдік алады. Бұл стиль шешімдерді жүзеге асырудың метаколлегиалдық деңгейіне тасымалдау агымын сипаттайды. Бүл стильдердің барлығы дәстүрлі түрде атап корсетілетін, жетекші-ліктің жалпы стильдерімен, яғни авторитарлыкпен, демократиялықпен, жауапсыздыкпен, сондай-ақ отпелі формалармен жэне комбинациялар-мен үқсас келеді. Бүл үқсастықтар заңды, бірақ толық болмайды, өйткені баскарудың жалпы функциялары шешім шығару функцияларына кара-ганда ауқымдырақ келеді. 
2.7. Басқару іс-әрекетіндегі коммуникативтік процестер Коммуникативтік процестер баскару іс-әрекетін ұйымдастыруда үлкен рол атқарады, өйткені оның «субъект-субъектілік сипаты» жетекші мен 
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қол астындағылар арасындағы түрақты байланыстардың болуын білдіреді «Коммуникация» үғымында бірқатар аспектілерді ажыратады: 1. Коммуникативтік функция баскаруды тұтастай алғандағы негізгі жэне өзіндік ерекше функцияларының бірі ретінде. 2. Жетекшінің коммуникативтік мінез-қүлқы осы функцияны іске асыруға бағытталған; вербальды мінез-кұлық айрықша рөл атқарады. 3. Тұлғааралық жанасулар барысында пайда болатын коммуникативтік 
қүбылыстар мен заңдылықтар, психологиялык эсерлер. 4. Тілдесуді қамтамасыз етуші психологиялык механизмдер болып та-былатын коммуникативтік процестердің өзі. Вербальдық мінез-қүлық психологиясы басқару психологияның ауқымды жэне дербес саласы, көлемі жагынан түтастай алганда іс-эрекетті басқару психологиясымен салыстырмалы болады. Тілдесу мен іс-эрекетті басқару процесін жэне жетекшінің сондагы мінез-қүлқын сипаттайтын екі негізгі жэне «тецқуатты» ұгым. Коммуникация - бүл басқарудыц сыртқы жагы, оның тікелей практикасы, сондықтан олар оқып-үйренуге элдекайда жеңіл. Басқаруда іс-әрекетті психологиялык сипаттау үшін коммуника-циялардыц сыртқы жагы емес, солардыц негізіне жататын және жетекші-нің коммуникативтік мінез-күлқын қамтамасыз ететін психологиялык процестер, кұбылыстар мен заңдылықтар негізгі мэнге ие. Жетекшінің коммуникативтік мінез-щлқы Жетекшінің тиімді коммуникативтік мінез-кұлкының негізі болып та-былатын ережелер мен талаптарды сактау практикалык жэне теориялык козқарас тұргысынан алганда ец үлкен мэнге ие. Тиімсіз коммуникациялар нашар жетекшіліктің басты себептерінің бірі. Жетекшінің коммуникативтік мінез-құлқы төмендегідей бірнеше негізгі топқа бөлінеді: баска функциялар мен мэселелердіц атқарылуын коштайтын параллель коммуникациялар; эңгімелесулер мен келісімдср; іскерлік кеңестерді ұйымдастыру жэне өткізу; жетекшінің көпшілік ал-дында сөйлеуі; қол астындагыларға олардың іс-эрекетін ұйымдастыру мақсатында эсер ету формасы түріндегі сөздік атқарымдык іс-эрекет. Сондай-ақ коммуникацияныц вербальды емес формалары - мимика, пан-томимика жэне жазба түрлері бар. Бұл түрлердің әрқайсысы жетекшінің создік мінезіне өзіндік ерекше талаптар кояды. Тілдің жалпы мәдениетіне негізгі талаптар койылады. Олардың арасындагы ең маңыздысы - лингвистикалық нормаларды сақтау. Тіл мэдениетініц ажырамас компоненті - алдымен идеалды, сонан кейін вербальды тұргыда түжырымдалуга тиіс хабардың ақпараттық кашыктыгы. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 129 Коммуникация тиімділігі фразалардың түрғызылуындағы түсініктілік пен құрылымның қарапайым болуынан көрінеді. Тілдегі қателік көңіл-күйлік бояманың болмауы жэне оның гипертроф-тануы; айтылу мазмұнының үйлесімділігі және оның көңіл-күйлік қанығу шамасы кажет. Дэл осындай талап коммуникацияның вербальдық және вербальдық емес күралдарынын сабақтастығына да қойылады. Коммуникацияларды олардың мақсаттық бағытталуын ескере оты-рып түрғызу қажет; мазмүны бойынша олар өзі сол үшін жүзеге асатын мәселеге сай болуға тиіс. Тіл мэдениетіне қойылатын маңызды талап - оның адресат ерек-шеліктеріне баламалығы. Бұл талаптардың барлығының сабақтастығы - жетекшінің коммуни-кативтік біліктілік шарттарының бірі, ол әңгімелесулер мен келіссөздер жүргізу кезінде әлдеқайда толыгырақ байқалады. Бұл кезде өзіне тэн ережёні де сақтаған жөн: әңгіменің бірінші кезеңдерінен байланыс орна-ту; әңгімеге мұқият дайындалу (өз мақсаттарының нақтылығы, өз мінез-кұлқының тактикасы); тыңдай білу шеберлігі; эріптеске деген қүрмет пен зейіні; асығыс түжырым жасамау; корғансыз болмау; кажетсіз таласқа ара-ласпау; эңгіме алып келуі мүмкін нәтиже туралы үмытпау. Бұл талаптар іскерлік кеңестер барысында да оң болады. Бес негізгі кезең атап көрсетіледі: кеңестің басталуы; негізгі ақпаратты беру; дәлелдеу; карсы дэлелдерін бейтараптандыру немесе жоққа шығару; шешім кабыл-дау. Оларға іскерлік кеңестер откізудің бес негізгі принципі эрбір негізгі кезең үшін сай келеді: 1) қатысушылардың зейінін проблемага аудару, олардың талқылауға катысу қажеттігін түсіндіру; 2) талқыланатын проблеманың әлдеқайда тиімді шешілуіне каты-сушылардың жеке кызығушылығын ояту; 3) барлық айтылган пікірлерді барынша дәлелдеу; 4) бөтендәлелдерді жокқа шығарудан бүрын, олардың нақты себептерін ашуға тырысу; 5) түбегейлі шешім шығаратын кезде кеңеске қатысушылардың 
қызығулары мен мүдделерін ескеру. Басқару іс-әрекетіндегі коммуникативтік құбылыстар мен процестер Жетекшінің коммуникативтік мінез-қүлқының барлық формалары мен коммуникация процесінде туындайтын белгілі бір заңдылықтар мен 
қүбылыстарға негізделген. Олар коммуникативтік қүбылыстар үғымымен белгіленген. Олардың негізгілері: еліктіру, мәжбүрлей түсіндіру, сендіру, 
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ұксату, еліктеу; олардың әркайсысының өзіндік ерекше заңдылыктары бар. Еліктіру - эмоционалдық күйді (көбінесе санадан өтпеген деңгейдегі) бір адамнан екіншісіне беру процесі. Бұл эсер көбінесе үлкен аудитория-ларға тэн. Мәжбурлей түсіндіру адамның психикалық саласына олардың акпаратты кабылдауының санаға сіңгендігін жэне іске асырылуын эдейі төмендетуге, оның белсенді түсінуінің, талдауының жэне өткен тэжірибемен байланысының болмауына байланысқан эсер ету процесі ретінде анықталады. Мәжбүрлей түсіндірілген ақпарат мазмұны түзетуге 
қиынырақ беріледі, «мэжбүрленген мінез-кұлықтык бағдар» түрін кабылдайды. Мэжбүрлей түсіндіру тиімділігі суггестор («мэжбүрлей түсіндірушінің») беделіне байланысты болады. Сендіру қисынды негіздеу көмегімен ақпарат қабылдаушы адамнан ерікті келісім алуға тұрғызылады. Бұл - интеллектуалдык, ал мәжбүрлей түсіндіру көңіл-күйлік, еріктік эсер ету. Үқсату (еліктеу) - бөтен мінез-құлықты белсенді қайталау. Еліктеудің бірнеше негізгі типтері бар: кисынды жэне қисынсыз, ішкі жэне сырткы, еліктеу-сэн жэне еліктеу-дэстүр, ішкі жэне топаралық еліктеу. Бұл -конформистік мінез-кұлықтың негізгі механизмдерінің бірі. Осы кұбылыстардың барлығының психологиялык механизмдері өзін-дік ерекше коммуникативтік процестердің жэне тұлганың олар шарттала-тын сапаларының болуымен байланыскан. Бүл эмпатия, аттракция, иден-тификация, рефлекция, т.б. процестері. Оларды сипаттаудың алдында олар таралатын жалпы коммуникативтік контексті сипаттаушы ұгымды анықтау кажет. 1. Коммуникативтік цикл - бұл біркатар негізгі коммуникативтік іс-эрекеттің тізбектілігі. Оның құрылымы коммуникацияның жал-пы кұрылымына тұтастай ұқсас, бірак біраз косымша компоненттерден тұрады: - коммуникативтік түрткі - коммуникативтік актінің басталуына жэне оныц формасын таңдауға ұмтылудың туындауы; - әріптесті «шақыру»; - шакырудан «бас тарту»; - «шақыруды» қабылдау; - акпарат беру; - адресатпен байланысты аяқтау жэне түйсінудің аякталуы мен адресаттың жауаптық сөзінің инициациясын білдіретін өзіндік ерекше операциялар; - адресаттың байланысты узу мүмкіндігі; - адресаттан кері байланысты акпарат алу жэне оны интерпретация-лау; 



,1 ТАРАУ. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 131 бастапкы хабарды түзету жэне коммуникативтік циклді аяктау неме-се оны кайталау (егер коммуникацияның бастапқы максаттары орындал-маса). 2. Коммуникативтік күи - бұл түлганың коммуникацияға косылу шамасы мен толыктығын, оның мүмкіндіктерін жэне ондағы белсенділі-гін сипаттайтын қорытушы ұғым. Бұл эрі тұлғаның коммуникацияға үстемесін камтамасыз ететін басқа индивидтер жағынан ыкпалды-рецептивтік бағдарды кабылдауға эзірлік. 3. Коммуникативтік біліктілік - бұл басқа адамдармен байланыс орна-ту жэне қолдау қабілеті. 4. Коммуникативтік қабілеттер өзара іс-кнмыл тиімділігінің жоғары деңгейін камтамасыз етеді. Мүның себебі - алынған білім мен тэжірибе емес, түлғалық сапалар және ерекшеліктер. Бұл қабілеттер қүрамына экстраверттік, ашықтық (соның ішінде когнитивтік), көңіл-күйлік, сезімталдық, т.б. кіреді. Интегративтік сапа ретіндегі коммуникативтік қабілетті камтамасыз етуде коммуникативтік қабілеттермен тығыз беттесетін коммуникативтік процестер басты рол атқарады, оларды процестер ретінде де, тұлғаның са-палары ретінде де қарастыруға болады. Томендегілер олардың негізгілері болып табылады. Эмпатия (грекше empathea - күйіне ортақтасу) - адамның эмо-ционалдык күйіне ену, эмоционалдық түсіну. Кейде ұтымды жэне эмпатиялық түсінулер бір-біріне қарама-кайшылықта болады; осы кезде туындайтын коммуникантпен байланыстың айкынсыздық сезімі оған де-ген сенімсіздікті шақырады. Өткен тэжірибенің ұлғаю шамасына карай эмпатия процестерінің тиімділігі арта түседі. Эмпатияның тұрмыстық эквиваленті - сезімталдық. Идентификация - өзін басқа адамға үқсату. Онымен проекция жэне децентрациялау процестері тыгыз байланысады. Өзін қандай да біреумен идентификациялай келе, адам оган өзінің кейбір сипаттарын ауыстыра-ды. Сондыктан идентификация ешқашанда толык, эрі объективті бола алмайды. Атрибуция - баскалардың мінез-кұлкын интеллектуалдык түсіндіру, оларды үтымды интерпретациялау негізінде болады. Аттракция - коммуникация бойынша әріптеске көңіл-күйлік қа-тынастың қалыптасуын камтамасыз ететін процесс. Бүл процестер нәтижесінде элеуметтік бағдардың шамалы стереотиптенген жүйесі 
қалыптасады. Олар әлеуметтік-коммуникативтік аттитьюдтер үғымымен белгіленеді. Адам өзінің баска адамдар туралы үғымдарымен тілдеседі. Аффилиация - адамның кандай да бір топка (кең мағынада) қосылу кажеттігі жэне түйіспелі коммуникативтік мінез-кұлықтың (тар мағы-нада) себептерінің бірі. 



132 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Фасцинация (ағылш. fascination - көңіл қалу, разы болмау) - өзіндік іс-эрекеттердің белгілі бір жүйесі ретінде болатын күрделі коммуникативтік процесс. Бұл - коммуникативтік ақпаратты жақсы қабылдауға комектесе-тін контексті жасау. Басқару іс-эрекетіндегі рефлексивтік процестер 
Қарастырылған процестердің барлығы рефлексия процесінде әлде-

қайда жалпы жэне маңызды көрініс табады. Коммуникативтік про-цестер синтезінің бұл формасы айрықша ерекшелікпен сипатталады, ол барлық белгілі психикалык процестердің арасында күрделіліктің, интегративтіліктің аса жоғары дэрежесіне ие. Рефлексия - психика процестерінің негізгі үш: когнитивтік, регулятивтік, коммуникативтік кластарының интеграциялануының өнімі. Адамда саналы феноменнің ту-ындауы оның нэтижесі болып табылады. Бұл - рефлексияның нэтижелі жағы жэне негізгі шарты. Бұл процесс нақ басқару іс-әрекеті үшін ете маңызды, өйткені оныц негізгі мэні әлеуметтік нысандарда өз мінез-құлкының саналы рефлексивтік 
қасиеттерге ие болуында. Психологияда рефлексия айрықша психикалык процесс, тұлғаның 
қасиеті жэне психикалык күй ретінде анықталады. Өзіндік ерекше адами 
қабілет ретінде рефлексия сыртқы жэне ішкі дүниені қабылдау мүмкінді-гін береді. Өз психикасын өзіндік бейнелеуге деген кабілет кұбылыстың негізі болып табылады. Бұл - «ойлау туралы ойлау» процесі, оз ойы мен сезімдеріне шому. Шекті жағдайларда мұндай күй медитацияға тасымал-данады, рефлексияның екі формасы атап көрсетіледі: оз іс-әрекетінің реф-лексиясы жэне баска адамның ішкі әлемінің рефлексиясы. Рефлексия құрылымына оныц торт негізгі аспектісі қосылған: 1. Кооперативтік аспект субъектілердің кәсіби көзқарастары мен топтық рөлдерінің үйлесуіне, олардың іс-эрекетін кооперациялауына бай-ланысты. Бұл аспект өздерін басқалардың көзқарасына қойып, жауапты іс-эрекеттерді болжау мен таңдауға сүйенуді білдіреді. 2. Коммуникативтік аспект. Рефлексия - тілдесу мен түлғааралық кабылдаудыц кажетті компоненті. Адам баска тұлга үшін ойлауға тыры-сады; басқа адамдардың не ойлайтынын, өзі тілдесіп отырған әріптестері 
қалай қабылдайтынын түсінгісі келеді. 3. Тұлгалық аспект. Рефлексия «Мен» - физикалық дене күші, «Мен» -биологиялык ағза, «Мен» - әлеуметтік жан, «Мен» - өз мінез-қулқының субъектісі сиякты шағын кұрылымдарды тұтас жүйеге интеграциялайды. 4. Интеллектуалдык; аспект - рефлексия адамныц оз іс-әрекетін атап көрсету, талдау жэне жағдаймен салыстыру, интеллектуалдык іс-эрекетін реттеу шеберлігі ретінде. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 133 Өз іс-әрекетінің рефлексиясы негізгі үш: жағдайлық, ретроспективалык жэне перспективалық формаларда қарастырылады. Бүл уақыт бойынша аткаратын функцияларға тэуелді болады. Сондай-ақ рефлексия мен басқа адамдардың санасы объект бола алады. Децентрация механизмі рефлексияның кез келген түрінің негізі болып та-былады, мұнда омірдің тікелей процесінің шегінен, ол туралы пікір айту үшін, тыс позиция алу үшін ойша шыгу орын алады. Рефлексивтік процестер негізгі басқару шешімдерін жүзеге асы-руда негізгі рол атқарады. Олардың тиімділігі еркін бақылау дэлдігін анықтайды, ал бұл нақты рефлексивтік процестердің қосылуын талап етеді. Практикалық-элеуметтік интеллект қүрылымында рефлексия маңызды орын алады. Психологиялык зерттеулер көрсеткендей, рефлексивтілік касиеттің озі интеллектуалдык іс-әрекеттің негізгі параметрлерімен байланыстың ең коп санына ие болады. Элдекайда тиімді іс-әрекет рефлексивтіліктің орташа индексі жетекшілерге тэн. 
2.8. Басқару іс-әрекетіндегі көңіл-күйдің эмоциялық-еріктік реттелуі Басқару іс-эрекетінің психикалык ұйымдастырылуы тек когнитивтік, реттеулік жэне коммуникативтік процестермен ғана шектелмейді, өзіне эмоциялық, еріктік жэне мотивациялық процестерді де коса алады. Эмоциялык жэне еріктік процестердің озара байланысы, олардың іс-эрекет барысында адамның өз күйіне бақылау жасауына ыкпалы күйдің эмоциялық-еріктік реттелуі үғымында көрініс тапқан. Эмоциялар (латынша emovere - қоздыру, толғану) - құбылыстар мен жагдайларды тікелей бастан кешуден, олардың объективтік қасиеттерінің жэне субъектінің қажеттіліктерінің қатынасымен үйлесімде туындайтын психикалык бейнелеу формасы. Сезімдермен салыстырганда, эмоциялар болмыска бағалаулық, субъективтілік қатынастың элдекайда қарапайым формасы болып табылады. Олар саналы жэне санадан тыс формаларда канат жаяды. Сезімдер жогары тұрактылықпен, күрделілігімен ерекшеленеді. Эмоциялар мен сезімдер арасындағы ұқсастық олардың адамның озіне жэне коршаган болмыска тұлгалық қатынасының екі формасы ретінде бо-луында. Сезімдер мен эмоциялар екі негізгі: белгі беру жэне реттеулік функ-цияларын атқарады, негізгі оң жэне сол топтарын атап көрсетеді. Біріншіле-рін - стеникалық (адамның психикалык мүмкіндіктерін күшейтетін), ал екіншілерін - астеникалық (күй мен іс-әрекетке кері ыкпал ететін) ретінде 



134 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ белгілейді. Сондай-ак дәл осы бір затқа оң және теріс катынастардың сабақтастығымен сипатталатын амбиваленттік (қосарланған) сезімдер мен эмоциялардың ауқымды саласы бар. Эмоциялык процестер белгілі бір кезеңдерден тұрады, олардың біріншілері - эмоциялық кернеудің артуы, сонан соң шешілуі, кернеудің түсу кезеці келеді. Сезімдер үшін кезеңдік параметр тэн емес, өйткені олар 
қатынастардың тұракты формалары болып табылады. Интеллектуалдык, моральдық, эстетикалык жэне праксикалық (грекше - іс, сабақ) сезімдер атап көрсетіледі. Эмоциялар олардың интенсивтену дәрежесі бойынша жіктеледі. Ең аз байқалғанда олар кандай да бір психикалык процестің боямасы ретінде эмоциялык, фон формасында болады. Дербес процеске бөліне отырып, олар эмоциялык күйзелу формасын, ал шекті айқындалған кезде - аффект фор-масын алады. Күйзелістік күй мен көңілді күй де эмоциялык катынастар-дың негізгі формалары болып есептеледі. Ерік психикалык процесс ретінде адамныц өз мінез-құлқы мен іс-әрекетін саналы реттеу сапасы ретінде аныкталады. Ол мақсатқа жету кезіндегі киындықтарды жецуді қамтамасыз етеді. Оны сипаттау кезінде еріктік акт, еріктік күш және тұлганың еріктік цасиеттері сияқты 
ұғымдар басты мэнге ие болады. Еріктік акт құрылымы негізгі үш кезеңнен тұрады: 1) адамның максатка жету талабы; 2) мақсатты таңдауға байланысты «мотивтер күресі»; 3) қабылданган шешімді жүзеге асыру жэне осындай туындаған 
қиындықтарды жеңу. Бұл актінің барлык кезеңдері импульсивтік талаптар мен қажеттіліктерді жеңуге байланысты еріктік күшті талап етеді. Еріктік күш еліту, тый-ым салу, жұмыс қабілеттілігін қолдау, бақылау, сыртқы бөгеттерге 
қарсыласу формасын кабылдай алады. Әлдеқайда мэнді еріктік процестер - дербестік, мақсатқа ұмтылу, шешімділік, тұрактылық, сабырлылык, өзін-өзі игеру. Олардың туынды 
қасиеттері - тэртіптілік, батылдық, қажырлылық. Эмоциялык жэне еріктік процестердің тығыз өзара байланысы, олардың нақты мінез-құлықта бөлінбейтіндігіне жэне адамның психикалык күй формасында басынан өткізуіне алып келеді. Бұл - бүкіл психика, оның мазмұны, бірақ белгілі бір аралықта оның қызмет етуі. Психикалық күйді психологияның арнайы саласы - функционалдық күйлер психологиясы қарастырады. Күйдің негізгі типтерінің барлығы олардың заңдылықтарымен бірге жетекшінің іс-эрекетінде сақталады, бірақ элдеқайда айқын формада жиі байқалады. Олар қарқындылык дэрежесі бойынша жіктеледі: мазмұны бойынша (торыгу, шаттану, фрустрация, қобалжу, т.б)\ іс-әрекет түрлері 



II тарау . Б А С ҚА Р У ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 1 3 5 бойынша (ойын, оқу, еңбек)\ тон бойынша (оң, тергс, амбивалентті); іс-әрекетке эсер ету сипаты бойынша (позитивті жэне негативті). Кез келген күйдің құрылымы екі: мазмұндық жэне серпінді компо-ненттерден тұрады. Іс-эрекеттің орындалу тиімділігіне күйдің мазмүны да, онын каркындылыгы да үлкен ықпал етеді. Іс-эрекеттің орындалу-ын қоштайтын энергетикалык фонды белсенділену деңгейі ұғымымен белгілейді. Ол кең аукымда өзгереді, оны белгілеу үшін психологияда «ак-тивация континуумы» немесе сергектену деңгейлерінің шкаласы үгымы колданылады. Келесі күйлер мынадай деңгейлер ретінде қарастырылады: ес-түссіздік (кома), терең ұйқы, жеңіл ұйқы, жай сергектік, белсенді сергектік, қауырт сергектік, стресс. Жетекші іс-эрекетінің тиімділігі белсенділену деңгейіне байланы-сты болады: ол тым жогары жэне тым темен деңгейлерде төмендейді. Бұл тэуелділікті алгаш рет американдық галымдар Р.Йеркс пен Д.Додсон байкады. Ол «Йеркс-Додсон зацы» немесе «оптимума активации» заңы деп аталады. Сондай-ак психикалык күйлердің деструктивтік (негативтік) ыкпал дәрежесі мен олар осы ыкпал ететін процестердің күрделілігі арасында да байланыс бар. Мысалы, торығу немесе күйзеліс эсерімен интеллектуалдык функциялар, ал сонан кейін едәуір аз шамада элдекайда карапайым моторлык, аткарушыльщ функциялар төмендейді. Баскару іс-әрекетінде эмоциогендік факторлардың куатты тобы түлгааралык катынастармен байланысқан. Бұл іс-эрекеттің күрделілігі, оны жүзеге асырудыц қиын шарттары оның нәтижелеріне деген жауапкершілікпен сабактаса келе, баскару іс-эрекетінің сипаттамаларының түрақты симптомдык кешенін түзеді. Міне, дэл осындай іс-эрекет еріктік процестердің үнемі қосылуын талап етеді. Баскару іс-әрекеті психология-сында оны ұйымдастыру үшін элдекайда мэнді эмоционалдық-еріктік реттелудіц элдекайда типтік аспектілер шецберін атап көрсетеді. Бүл -стресс, фрустрация проблемасы, «шұғыл іс-эрекетке дайындық» қүбылысы, жетекшінің эмоционалдык резистенциясы үгымы, дисфункционалдык күйдің когнитивтік реттелу ерекшеліктері, баскару іс-эрекетіндегі экспрессивтік процестердің заңдылықтары. Стресс жэне оны жетекіиінің іс-әрекетінде басқару «Стресс» (ағылш. stress - қысым, кернеу) үғымы эртүрлі экстремалдьщ әсерлерге - стрессорларга жауап ретінде туындайтын жогары кернеу күйлерінің кең ауқымын білдіреді. Баскару іс-әрекетіндегі стрессорлар саны өте үлкен, олар өз мазмұны бойынша өзінше ерекше. Ақпараттық жуктелу факторы. Баскару іс-әрекетінде ақпарат көлемі мен оны өңдеуге койылатын талаптар адамның психикалык мүм-



136 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ кіндіктерімен қарама-кайшылыққа кіреді. Сондықтан ақпараттың осын-даи көлемімен шартталатын когнитивтік жүктеме күйзеліске соқтыратын негативтік фактор ретінде болады. Ақпараттық айқынсыздьщ факторы. Жетекші ақпараттың тым артык-тығына қарамастан, жетпейтін ақпаратты іздеуге немесе айқынсыздық тэуекел жағдайларында кимылдауға мәжбүр. Ал бұл болса - күшті стрессогендік фактор. Жауапкершілік факторы - жетекші іс-эрекеті үшін барынша байқала-тын негізгі жэне шешуші фактор. Уақыт тапшылығы факторы, түлғааралык және түлғаішілік кикілжіңдер факторы, басқару іс-әрекетінің полифокустылық факторы, сыртқы орта факторлары жүйесі (бэсекелестік, криминалдық орта, макроэлеуметтік және макроэкономикалық серпіліс түрақсыздығы) - осылардың барлығы баскару іс-әрекетінің стрессорлары болып табылады. Стрестік күйлер іс-эрекетке түтастай жэне оның жекелеген процесте-ріне біртекті ықпал етеді. Стресс дамуының негізгі үш кезеңі бар. 1. Жұмылдыру кезеңі. Стресс дамуының бастапқы кезеңдерінде жалпы эмоционалдық кернелу әлі максимумға жетпейді. Сондыктан психикалык процестерге жэне іс-әрекеттің жалпы үйымдастырылуына стеникалық эсер көрсетеді. Бұл кезеңді «онімді стресс» немесе «эвстресс» (эвристикалық стресс) үғымымен белгілейді. Оны психика мен ағзаның сыртқы жағдайының күрделенуіне эсері ретінде карастырады. 2. Ренжу кезвңі. Стрестік эсерлердің (адамның психикалык жэне физиологиялық ұйымдасуына объективті түрде тэн шектелулерге байла-нысты) қаркындылығына қарсыласудың элдебір шегі бар. Бар мүмкіндікті жұмылдыру осы шекке жеткенге дейін жүреді. Содан кейін психика «бері-ле» бастайды. Когнитивтік салада өзгерістер бірінші кезекте жүреді. Же-дел акпаратты кабылдау көлемі мен сапасы да төмендейді, өткен тәжіри-бені құрсау жүреді. Ойлау үшін де элдебір өзгерістер тэн. Оның стерео-ТИПТ1Л1П артады, өнімділігі, ақпаратты өңдеу қабілеттілігі төмендейді. „ Ө т к е н тэжірибеден нормативтік тәсілді іздеу типі бойынша іс-әрекетті 
ұиымдастыруға тырысу ол үшін түтастай алғанда сипатты бола бастайды. 3. Деструкция кезеці үшін максималды дистрестілік іс-әрекетті ұйым-дастырудың толык жойылуы жэне оны қамтамасыз ететін психикалык процестердің бұзылуы тэн. Қабылдаудың, сақтаудың, ойлаудың құрсау-лану құбылысы туындауы мүмкін. Іс-эрекетті ұйымдастырудың бүл кезеңінде мінез-құлықта негізгі екі форманың біреуін, яғни гиперцозу (импульсивтік эсерлер, бей-берекет мінез) типі бойынша деструкцияны не-месе гипертежелу (іс-әрекеттің жэне мінездік белсенділіктің кұрсаулануы, мелшию) типі бойынша деструкцияны қабылдайды. Бұл кезең - іс-эрекеттің толық бұзылуы. 



Үш кезеңнін барлығы жалпы сипатқа ие. Осымен катар стрестік эсер-лерге жауап катудың жеке айырмашылыктары барынша айқын көрінеді. Олар серпілісте жэне көрсетілген кезеңдердің салыстырмалы ұзынды-ғында беріледі. «Тұлганың стреске тұрактылығы» ұғымы адамның стрестік эсерлерге «карсы тұру шамасын» белгілеу үшін қолданылады. Бұл кабілеттілік индивидте жұмылдыру кезеңі қаншалықты күшіне берілгеніне байланысты. Адам созылмалы стрестік жағдайлардың уакыт-ша кысымына, оның стреске тұрақтылыгының жеке шегін сипаттайтын резистенттілікті (түрақтылыкты) қаншалыкты ұзақка сақтай алатыны бойынша айырмаланатын үш негізгі түлға типтері атап көрсетіледі. Бүл жетекші стреске бейімделеді, екіншілері тіпті қысқа стрестік эсерлері кезінде жаңылады, ал үшіншілері тек стресс жағдайларында гана тиімді жүмыс істей алады. Оларды тиісінше «өгіз стресі», «қоян стресі», «арыстан стресі» ретінде белгілейді. Жетекші іс-эрекетінде үзақ мерзімді стреске төзімділік түлғаның интернальділік-экстернальділік параметрлеріне тэуелді болады. Стреске түрактылықтың екінші қажетті шарты түлғаның жалпы мотивтік бағытталуы, оның үстем бағдарлануы (тұлғалык-карьерлік -стреске түрақтылықты төмендетеді, ал әлеуметтік-кәсібилікті арттыра-ды). Стресс жағдайындағы мінез-күлықтың екі формасы болады: қорқы-нышты бақылау және қауіптілікті бақылау. Бірінші жагдайда жеке өзін кауіпсіздендіру тәсілдері қарастырылады, сондыктан жағдайға бақылау жоғалады жэне іс-әрекетті ұйымдастырудың конструктивтік үмтылыс-тары тоқтайды. Екінші оқиғада жағдайға бақылау үзағырак сақталады, мінездің бүл типі едәуір тиімдірек, ал жетекші үшін жалғыз ғана конымды болып табылады. Стрестік жағдайдан шығу тәсілдерін белсенді жэне енжар деп бөледі. Біріншісі іс-эрекетті жұмылдыру кезеңінің ағымын корсете отырып, үйымдастырудағы конструктивтік іс-эрекеттердің интенсификациясы ретінде немесе «сырткы қауырт эсерлер» типі бойынша түрғызылады. Ен-жар тәсіл адамның кернелуді баса жэне стресті ішке ала отырып, жағдай-ға мойынсұнуынан байқалады. Бүл - тежелу эсері. Ол кейде пайдалы, өйткені ойланбаған импульсивтік іс-эрекетті болдырмауға комектеседі, бірақ кайталана берсе, кернелудің аккумуляциясына соқтырады. Басқару іс-әрекетіндегі күйдің реттелу ерекшелігі Түлғаның маңызды мақсатка жетуі мүмкін болмауынан туындайтын фрустрациялық күй көбінесе стресс себебі болып келеді. Олардың дамуы келесідей жүреді: 1) мэнді мақсатқа карқынды кажеттіліктің болуы; 



138 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 2) оларды қанағаттандырудың құрсаулануы (ез мүмкіндіктерінің шектеулілігі немесе сыртқы кедергілер); 3) кері эмоциялар жэне олардың тұрақты негативті күйде - фрустра-цияда тіркелуі. Фрустрация дәл осы басқару іс-әрекеті үшін өзіндік ерекшелікке ие онда көптеген мэнді мақсаттар, қажеттіліктер, жоспарлар жэне олардың іске асуы жолындағы эртүрлі тектегі «кедергілердің» (фрустрациялар-дың) алуан түрлі кедергілер мен шектеулердің үлкен саны сабақтасады Тұлғаның фрустрацияға әсерінің негізгі екі формасы бар: интрапунитив-тік жэне экстрanyнитивтік эсерлер ұғымы. Біріншісінде депрессия, ал екіншісінде агрессия дамиды. Фрустрацияларға т¥рақтылық - жетекшінің кэсіби маңызды сапасы. 
Құралдардың екі тобы осындай тұрақтылықтың артуына ықпал етеді. 1. Фрустрацияны жеңудің іскерлік тэсілдерін қалыптастыру олардың арасында басты орын - фрустрациялық тәжірибенің жинақталуына тиесілі. 2. Фрустрациялық күйдегі тұлғаны психологиялык корғау кұралда-ры. Егер жағдайды озгерту мүмкін болмаса, онда оған деген катынасты өзгерту керек. Жетекшінің іс-эрекетіндегі фрустрациялық тұрақтылығы мен стреске тұрақтылыгы олардың интегративтілік байқалуында беріледі Олар жетекшінің «соққыға төтеп беру шеберлігі» сиякты сапасының 
қалыптасуына көмектеседі. Жетекшінің іс-әрекетіндегі оте маңызды компоненті - шүгыл іс-
қимылға дайын болуы. Шұғыл іс-қимылға дайын болу жоғары тұлға жаңа жэне күтпеген жагдайлардың туындауын стрестік фактор емес, оқиғаның қалыпты дамуы ретінде қарастырады. Жаңашылдық факто-ры өзінің стрессогенділігін жогалтады, ал туындайтын эмоционалдык конструктивтік тэсілдерін іздеуге бағытталады. Эмоционалдык, резистенттілік - күрделі психикалык түзілім. Ол субъективтік ағымды, жағдайды барынша қауіпті, яғни эмогенді ретінде кабылдауға бейімділікті сипаттайды. Бұл ағым айқын болса, түлға резистенттілік емес ретінде жэне керісінше сипатталады. Дэл бірдей жағдайлар эртүрлі резонанс (субъективтік пікірлер) табы-лады, оның шамасымен тұлғаның қандай да бір оқиғадағы мінез-құлқының жалпы үлгісі аныкталады. Бір адамдар жағдайдың эмоциогенділігін (ог-метингтер - ағылш. augmeting) ұлғайтады, екіншілері - оны томенде-теді (редъюстингтер - агылш. redusting). Сондықтан жагдайды не гипер-эмоционалдық, не гипеоэмоционалдык бағалау катынастар туындатады. Баскару іс-әрекеті үшін жоғарылатылган эмоционалдык резистенттілік басымырак. Басқару өтілі мен кэсіби біліктіліктің артуы кезінде резистенттілік артады. Эмоционалдык кернелу, созылмалы стресс, шекті жағдайлар - торыгу 
ұгымымен біріктірілетін негативтік психикалык күйлер санатының да-



и т а р а у . БАСҚАРУ ІС-ӨРЕКЕТІНДЕП СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 139 муы үшін куатты көз болады. Бұл күйдің даму карқыны мен оның бас-кару іс-әрекетіне ықпалы ерекше, ол келесі себептермен сипатталған: 1) іс-әрекеттің күрделілігімен, соған байланысты мәселелердің с у б ъ е к т и в т і қиындығымен, сондықтан оларды жүзеге асыру үшін психофизиологиялык шығынды отеу қажет; 2) іс-эрекетте торығудың даму себептері болып табылатын эмоциогендік факторлардың болуымен; 3) жетекшінің бүкіл іс-эрекетін қамтитын жауапкершілікпен; 4) торығу дамуының күшті факторы болып табылатын іс-әрекет полифокустылығымен; 5) нормаланбаған жүмыс күнімен. Эмоционалдык, еріктік күштер, күйлер жетекші іс-эрекетінің реттелуін камтамасыз етеді, бірак олар сыртта да, яғни мінез-кұлыкта, тілде, ымда, т.с.с. байқалады. Бүл байқалымдарды бакылау керек. Оларды жетекші тұлғааралык өзара іс-кимылда косымша арна, озінің ойлары, көзқарасы жэне болжаулары туралы акпарат құралы ретінде қолдана алады. Әлеуметтік психология мен басқару психологиясында осының барлығы тұлғааралық өзара іс-қимылдың экспрессивтік контуры үғымымен белгіленеді. Жетекші үшін экспрессивтік қүралдарды игеру, озінің экспрессивтік мінезін реттеу шеберлігі оте маңызды. Экспрессивтік компонент негізгі үш аспектіден түрады. 1. Өзінің мінез-кұлкына тұтастай, өзінің еріктік жэне эмоционалдык күйінің экспрессивтік байқалуларына субъективтік бакылау. 2. Қол астындағыларға экспрессивті эсер етудің қүралдарын игеру (жігерлі, аяулы жетекшінің имиджі). 3. Экспрессивтік құралдарды кол астындағылар туралы ақпарат арнасы ретінде колдану. Бұл - тұлғааралық перцепция дәлдігінен, экспрессивтік сензитивтіліктен жэне психологиялык өтімділіктен кұралатын диагнос-тикалық шеберлік. 
2.9. Жетекші іс-әрекетінің мотивациясы Басқару теориясында психологиялык заңдылыктар басқарудың негізгі функцияларының бірі - мотивация функциясына байланысты карастырылады. Оның мазмүны, сондай-ак жетекшінің оны камтамасыз етудегі бүкіл белсенділігін баскару іс-эрекетінде аса маңызды компо-нент болып табылады. Оның сипаттамасында екі аспект бар: жетекші оны іске асыруда не істеу керектігін сипаттау жэне басқару эсерлерінің неге багытталуы керектігін сипаттау (атқарушылардың мотивін сипаттау). Мүндай сипаттама жеткіліксіз, өйткені мотивтену функциясын камтамасыз етудегі жетекшінің іс-эрекетінде озіндік мотивтері мен 



1 4 0 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ мотивтендіру күштері бар. Мотивтендіру бұл жерде жетекшінің өзіндік белсенділігінің көзі ретінде болады. Сондықтан мотивтендіру пробле-масында тағы бір қыр бар - бұл басқару іс-эрекетін ұйымдастырудың мотивтендіру заңдылықтары. Жетекшінің мотивтендіру қызметін ашып көрсетуде мотивтенулік реттеулердің элдеқайда жалпы, негізгі психологиялык ерекшеліктері кілт болып табылады. Басқару іс-эрекеті - күрделі жэне интеллектуал-дандырылған, сондықтан ол езіне мотивтендірудің психологиялық заң-дылықтарының бүкіл спектрін әлдеқайда толығырақ қосып алады. Мотивтендірудің кейбір концепциялары Д.МакГрегордың Х-теория-лары мен У-теориялары, В.Оучидің Z-теориясы, Ф.Херцбергтің қос-факторлық теориясы қарастырылды. Негізінен, олардың барлығы атқа-рудың мотивтендіруін қарастырады. Мұнда карастырылатын тэсілдер осымен қатар жетекшінің өзінің мотивтену ерекшеліктерін ашып көрсетеді. Мотивацияныың мазмундық теориялары Мотивацияныың негізгі теориялары екі топқа - мазмундық жэне процессуалдық болып бөлінеді. Біріншілері адамдардың мінез-құлқы мен кәсіби іс-әрекеті негізінде жататын ішкі ұмтылыстарын қарастырады Процессуалдык теориялар мотивтердің кабылдау, тану, коммуникация сиякты процестермен өзара эсерін ескере отырып, тұгастай мотивтендіріл-ген мінез-құлық ұйымдасқан заңдылықтарды ашып корсетеді. Мазмұн-дық тәсілдер жоғарыда қарастырылғандардан басқа, тағы да екі - А.Мас-лоу жэне Д.МакКлелландтың теориялары жатқызылады. А.Маслоудың «мотивтер иерархиясы» тұжырымдамасы. Тұлғаның барлық қажеттіліктері бес негізгі топқа бөлінеді: A) физиологиялык кажеттіліктер; Ә) кауіпсіздікке қажеттіліктер; Б) элеуметтік байланыстарға қажеттіліктер; B) құрметке қажеттіліктер; Г) өзін-өзі танытуга (көкейкестілендіруге) қажеттіліктер. 
Қажеттіліктердің осы топтары бір мезгілде қатаң иерархиялық езара бағыныстағы қажеттіліктердің негізгі бес деңгейі болып табылады. Әрбір жоғары жатқан деңгей қажеттіліктері тек барлық төмен жатқан деңгей-лердщ қажеттіліктері қанағаттандырылған кезде ғана туындайды. Төменгі қажеттіліктер (А жэне Ә деңгейлері) - «мұқтаждық қажет-тіліктері», жогарғылары (Б, В жэне Г деңгейлері) - «өсу қажеттіліктері». Біріншілері тұлганың аман қалуын, екіншілері дамуын қамтамасыз етеді Мотивтенудің жоғары деңгейі, А.Маслоу бойынша, «принципті түрде 



,1 ТАРАУ. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 141 канықпаған, өйткені өзін жетілдіруге қажеттілік ешқашан толықтай канагаттандырылуы мүмкін емес». А.Маслоу жүйесі жетекшіге басқарудың мотивтік кызметтері негізінде кұрылатын мотивация факторларының жүйесін көрсетеді. Ол басқару іс-эрекетіндегі жетекшінің өзінің осындай мотивациясын жақсы түсінуге көмектеседі. Басқару мотивтері жогары деңгейлердің, ал атқару мотивтері төмен-гілердің мотивтері болып табылады. «Өзін-өзі танытуіиы тұлга» - бұл дамудың өзі жеткен деңгейінің шегінен асу кажеттілігі бар тұлға. Ол келесі-дей мінездерді сипаттайды: нақтылыққа бағдарлану, төзімділік, кез-дейсоқтық, іскерлік бағытталу, теріс мүдделерді шектеу, тэуелсіздік, оптимизм, руханилык, ішкі әлемі бай, демократиялық принциптер, эзіл, кретивтілік, қуаттылық, нонкорформизм. Тұлғаның карьералық бағыт-талуында нақ осы озін-озі танытуды мотивтендіру басты ынталандырғыш болып табылады. Ол жетістікті мотивтендірумен тығыз байланысты, бұл ұғым Д.МакКлелланд түжырымдамасымен енгізілген. Д.МакКлелландтың мотивация тұжырымдамасы. Негізгі зейіні жоғары - озіндік тұлғалық қажеттіліктерге («екінші») аударылады. Автор нак солар адамдық мінез-кұлықтың озіндік ерекшелігіне, оның күрделілігі мен қарама-қайшылығына шешуші ықпал көрсетеді деп есептейді. Бұл теория мазмұндык топқа жатады - онда қажеттіліктердің негізгі үш тобы: биліктегі, табыстагы, қатысудагы (партисипативтілік қажеттілігі) 
қарастырылады. Билікке қажеттілік адам белсенділігінің мотивтік жүйесіне мүндай түрде бірінші рет енгізіледі. Оны қүрмет озін көрсетуге қажеттіліктердің туындысы жэне синтетикалық ретінде карастырады. Мұндай қажеттілігі бар адамдар доминанттылықтың тұлгалық сапасымен сипатталады. Олар белсенді, қуатты конфронтациядан қорықпайды, өз көзқарастарын қорғай алады. Табысқа қажеттілік (жетістік мотивациясы) - тұлғаның базалық екінші 
қажеттілігі. Табысқа қажеттілік барлығы үшін жалпы болып табылады, оның даму шамасында ғана айырмашылықта болады. Д.МакКлелланд 
қоғамның жэне бүкіл елдің тұтастай дамуының деңгейі оның азаматта-рында осы қажеттіліктің даму деңгейіне байланысты деп есептейді. Дж.Аткинсон кейінірек табысқа қажеттіліктің сәтсіздікті болдыр-мау, сондай-ак базалық қажеттілікпен сабактастықта қарастырылуға тиіс екендігін корсетті. Мотивациясы күшті адамдар табысқа ұмтылады, ал мотивациясы әлсіз адамдар сэтсіздіктен қашады. Бұл жагдай соңынан Дж.Аткинсон мен Д.МакКлелландтыц субъективті басымырақ тэуекел теориясының негізіне кіреді. Мотивациясы жоғары, жетістікке қол 



142 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ жеткізген жетекшілер тэуекелдің орташа деңгейін жөн көреді. Орташа тэуекел жағдайында іс-эрекет табыстылығы жеке үлеске едэуір тәуелді болады, бірақ элдебір тэуекелділікті білдіреді. Егер тәуекелдік элементін алып тастаса, онда « ¥тыс» ықтималдығы күрт төмендейді. Жетістіктің томен мотивациялануы, әдетте, жетекшіліктің босаңдық стилімен байла-нысады. 
Қажеттіліктің қарастырылған екі (билікке және табыска) типі тұлғаның басқару іс-эрекеті бейімділігіне жэне оның тиімділігіне ықпал етеді 

Қажеттіліктердің үшінші санаты - қатысулықпен қатар, олар жетекші мінез-кұлқының маңызды мотивтену факторларын ашып көрсетеді Осы түжырымдама негізінде туындаған «жетістікті мотивтендіру» үғымы б ү п н п күні баскару іс-эрекетінің басты жэне ең өзіндік ерекше мотивтері болып есептелінеді. Осы үғым арқылы психологияның карьераның кезеңдерін, типтері мен қозғаушы күштерін карастыратын арнайы са-ласы - каръералық психология заңдылықтары сипатталады. «Жетістікті мотивтендіру» үғымы кең ауқымда тұлғаның басқа мотивтермен өзара әсерлесетін, олардың күшін анықтайтын жэне осы түлға үшін оларды 
қанағаттандыру деңгейіне сай келетін метамотивтерінің бірі ретінде айты-лады. 

Мотивацияның процессуалдық теориялары Бүл теориялардың барлығы мазмүндық концепцияларда ашып көрсетілген кажеттіліктердің болу мәнділігін таниды, бірақ олар адам мінез-қүлкы тек қана олармен анықталмайтынын, ал жағдайды қабылда-уға, таңдалатын мінез типінің нэтижелерін болжауға тэуелді екендігін көрсетеді. В.Врумның «күту» теориясы. Күту үғымы мүнда тұлғаның белгілі бір оқиғаның ықтималдығын бағалауы ретінде анықталады. Күту жетекші-нің мотивтену мінезінің негізінде жатыр. Бұл теорияда негізгі зейін басты үш озара байланысқа аударылады 1. Еңбек шығыны мен нэтижелердің (Ш - Н) өзара байланысуы 
қатынасындағы күту. Егер адам олардың арасында тура байланыс барын сезсе, мотивтену оседі жэне керісінше. 2. Нәтижелер мен марапаттаудың (Н - М) озара байланысуы 
қатынасындағы күту. Егер олардың арасында тура байланыс байқалса, онда мотивация артады. 3. Күтілетін мадақтау немесе марапаттаудың субъективтік валент-тілігі. Валенттілік - белгілі бір марапаттау нэтижесінде туындайтын 
қанағаттану немесе канағаттанбаудың болжамдық кұндылығы. Мотив-тену валенттілікке байланысты өзгереді. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 143 Мінез-кұлықтың жалпы мотивтенуі (М) осы үш өзара байланыстың ф у н к ц и я с ы ретінда аныкталады. Ол келесі байланыспен беріледі: М = (Ш - Н) х (Н - М) х валенттілік. Бұл теория баскару практикасында кең колданыс тапты. Жетекшінің мо-тивациялану функциясын іске асыруы кезінде ол оны үш маңызды шартты сактауға бағдарлайды: 1) аткарушылар жұмсайтын күш қуаты мен нәтижелер арасындығы байланыстың сәйкестігіне қол жеткізу; 2) марапаттау шамасы мен алынған нәтиженің сәйкестігін қамтамасыз ету; 3) эрбір нақты оқиғада аткарушы үшін нәтижеге марапат шынымен «валентті» ме, соны аныктау. «Адалдық» теориясы. Мұнда нақты жағдайларға мотивтену қарқын-дылығына өте күшті ыкпал ететін маңызды айналымы зерттеледі. Ол адамн^ің басқалармен салыстырғанда өз марапаттауына эділдігінің шама-сын жэне ұйым жүмысына ол қосатын нақты үлеске сәйкестік тұрғысынан бағалауға қатысты болады. 
Қарсы эсер теориясы алдыңғы теориямен тығыз байланысты. Басқа-рудың мотивтену тұжырымдамаларының көпшілігі атқарушылар олар-ды мотивтендіруді қамтамасыз етуге бағытталған басқару іс-әрекетінің пассивті реципиенттерін білдіреді. Қарсы эсер теориясы кері нәрсені дэлелдейді: аткарушылар марапаттау жүйесіне белсенді ыцпал етуге ты-рысады. А.Портер мен Э.Лоулердің мотивтену моделі. Бұл — «күту» және «адалдык» теорияларын біріктірудің сәтті ұмтылысы. Адамның қол жеткізетін нәтижелері келесі себептерге тэуелді: 1) марапаттау құндылықтары; 2) нақты қанағаттану дэрежесі; 3) жүмсалатын жэне «қабылданатын» күш-жігер; 4) адамның жеке ерекшеліктері мен қабілеттері; 5) еңбек процесіндегі «рөлдік қабылдау». Нәтижелі еңбек қанағаттанудың өсуіне экеледі, сондыктан ол озінше күшті мотив ретінде болады - бүл, міне, осы модельдің ең маңызды түжырымы. Кері тәуелділікте ашып көрсетілген: атқарылған жүмысқа канағаттану сезімі еңбек нэтижелілігінің артуына ыкпал етеді. Портер-Лоулер моделі «еңбек инвестициялары» теориясын түжырым-дау үшін негіздердің бірі болды. Жұмысқа неғұрлым көп күш жұмсалатын болса, ол адам үшін соғұрлым ынталандырушы жэне тартымды фактор болып табылады, іс-әрекет тиімділігі жэне оған қанағаттану соғұрлым жоғары болады. Еңбектің мотивтенуі мен қарқындылығы жинақталган деп аталатын 



144 Б А С Қ А Р У ПСИХОЛОГИЯСЫ инвестициялардың (адамның ұйым жұмысына жұмсаған бүкіл күш-жігері сомасының) тікелей функциясы болып табылады. Бұл теория басқару мен жетекші іс-эрекетін ұйымдастыруда үлкен практикалык мэнге ие. Ол субъективтік инвестициялар шамасын арттыру жэне сол арқылы ұйымның іс-әрекетінің нэтижелілігін арттыруға ықпаі ету керектігін дэлелдейді. Партисипативтік басқару - осы жағдайды іске асырудағы перспек тивалы бағыттардың бірі. Оның мәні қол астындағыларды басқаруды 
ұиымдастыруға, тіпті басқару шешімдерін қабылдауға тартудан көрінеді Басқаруды ұйымдастыруға жапондық тәсіл осы әдістің прогрессивтілігін дэлелдейді. Бірлесе қатысу әдісі жоғары нәтиже береді. Инвестициялар теориясы, басқару теориясы мен тәжірибесіндегі партисипативтік эдіс тұтастай алганда менеджменттің дэстүрлі ұста-нымдарын қайта саналауға мэжбүрледі. Қол астындағыларға тек атқару функцияларын беріп қана, атқарушы тік абсолюттендіруге болмайды. БуЛ кезде жалпыкорпоративтік атмосфера бұзылады, бастамашылық, УЙЫМ мүшелерінің мотивтенуі томендейді. 

Ііикі мотивация ұгымы Партисипативтілік жэне инвестициялау ұғымдарыныц тағы да бір өзіндік психологиялык аспекті бар. Еңбек процесі тек оның нәтижелері ғана емес, белгілі бір жагдайлар кезінде адамның күшті мотивациясы бола түседі. Ішкі жэне сыртқы мотивациялар болады. Психологияда ұзақ уақыт мотивацияны қарастыруға деген нәтижелі тэсілдер ізденісте болды: адам нәтиже және сол үшін өзінің қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын марапат алу үшін еңбектенеді. Бұл кажеттіліктср күшеие келе, гомеостатикалық дагдарыстардың туындауына - ағзаның оңтайлы күйінің бұзылуына соқтырады. Қажеттілік канағаттандырылган кезде дагдарыс отеді, гомеостаз калпына келтіреді. Дегенмен XX ғасырдың 20 жылдарында америкалық ғалымдар ИВудвортс пен А.Уайт гомеостатикалық кажеттіліктерден баска адамға функционалану қажеттілігі де (күту, есту, сезу, т.с.с.) тэн екенін дэлелдеді Ьұл кажеттілік қандай да бір нәтиже үшін емес, іс-эрекет процесінің өзі үшін белеенділікке алып келеді, сөйтіп ол процессуалдык сипатта бола-ды. Мұндай қоздыру үшін іиікі мотивация деп атады, өйткені оның көзі іс-эрекеттің сыртында емес, өзінде болады. Процессуалдык кажеттіліктер өтпеиді, оларды канағаттандыруға бағытталған белсенділік нәтижесінде күшейе түседі. Олардың антигомеостатикалык сипаты бар. Тұлға солар арқылы дамиды. Негізгі екі мотивациялық жүйені: ішкі жэне сыртқы атап көрсетеді. Олар бір-біріне тәуелсіз, бірақ олардың толыққанды қызметі 



,1 ТАРАУ. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 145 кезінде ғана мотивтік жайлылыққа қол жеткізу мүмкін. Ішкі мотивация жүйесі өзіндік ерекшеліктерге ие. Жаңалыққа үмтылыс: егер адам ақпараттық вакуумды толықтыра ал-маса, кейде едәуір жүйке-психикалық айналуларға соқтыратын сенсорлық депривация күйі туындайды. 
Қозгалыстық белсенділікке үмтылыс - қарапайым байқалу, ішкі моти-вация формасы. Дүниені тиімді және «үнемді» игеру мен сондагы мінез-қүлыща үмтылыс - бұл туа біткен жэне дербес қажеттілік, оларды қанағаттандыру күшті оц эмоциялар көзі ретінде қарастырылады. Өзіндік детерминацияга үмтылыс. Адам өзініц «Мен»-ін өз мінез-кұлқыныц көзі деп есептейді, сөйтіп осы пікірді бекітуге тырысады. Өзін-өзі танытуга (көкейкестілендіруге) үмтылыс - адамның өзін-өзі танытуы үшін «өзі іске асыра алатынын жүзеге асыру» қажеттілігі (А.Маслоу). Іщкі және сыртқы мотивациялар жүйелері барынша күрделі жэне заңды 

қарым-қатынаста болады. Сыртқы мотивацияларды іске асыру ішкі моти-вацияларды күшейтеді, ал ішкі әсерлерді жүзеге асыру жаца, әлдеқайда күрделі сыртқы мотивациялардың қалыптасуына экеліп соктырады жэне басқа да заңдылықтары бар. Ішкі мотивациялардың гипертрофиясы сырт-
қы мотивацияның төмендеуіне соқтырады. Іс-эрекет процесіне бой ал-дыру жэне осы процестен қанағат алу нэтижелерді екінші қатарға ығыстырады, олар субъективті мэнсіз бола түседі. Мүның мысалы -«билікке мастану» құбылысы, билік жасау кұралдан өзіндік максатқа жэне өзіндік қүндылыкка айналады. Соның нәтижесінде түлғалық бағыттанудың өзіндік типі - «алға жылжуға бағдарланган» карьералық түлға қалыптасады. Осы екі мотивациялық жүйелердің дисгармониясы пайда болуымен сыртқы факторлардың гипертрофиясы ықпалынан ішкі мотивацияныц бүзылу құбылысы іске қосылады. Егер қандай да бір іс-әрекет үшін ма-рапат субъектінің соған косқан нақты үлесінен асып кетсе, онда іс-әрекет процесіне деген кызығушылык томендейді, адамныц мотивация үмтылыстары материалдық стимулдарға ауысады, нэтижеге (марапатқа) 
қуғын басталады. Жалпы мотивациядан мотивация жүйесінің біреуі жогалады, соның нәтижесінде мотивацияның жалпы деңгейі төмендейді. Сыртқы мотивтерге сай мақсаттар «экстринсивтік мақсаттар», ішкі мотивтерге сай келетіндері «интринсивтік максаттар» үгымымен белгіленген. Мотивтерді адам мақсаттарымен сэйкестендіру нэтижесінде іс-әрекеттің түлгалық мәні сияқты маңызды психологиялык күй 
қалыптасады. Іс-әрекетті психологиялык байытудың басты багыты мен оның тиімділігін арттыру қүралы - ішкі мотивацияны дамыту, оны үйымдастыру кезінде интринсивтік мақсаттарга баса назар аудару. 



146 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Мотивацияны үйымдастырудың үздік варианты - ішкі жэне сыртқы ынталандыруы, мотивтерді оңтайлы сабақтастыру, ол мотивация жүйелерінің екеуінің де қосылуын камтамасыз етеді. Жетекшінің өз іс-әрекетінің мотивтенуіне катысты осыған ұксас кар-тина байқалады. Осы іс-әрекеттегі мотивтену дисбалансының типтік бай-
қалуы - бүл мотивациялық деформациялар. Олардың себептері адамның мотивтену бағдарының орындалуы үлкен табыстылықпен («нәтиже заңы») сипатталатын іс-әрекет түрлеріне ауысу ағымының болуында. Басқару бүл жағдайда орнын басу стилі бойынша канат жаяды, корпоративтік аппараттық-басқарудың тұйықталу, клика цүбылысы оның шекті байқалуы бола алады. Кәсіби карьера барысында іс-әрекет шамасы мен мазмүны (басқарулық та, атқарулык та іс-әрекеттің) оның әртүрлі макрокезеңдерінде өзгереді, олардың саны бесеу. 1. Бастапкы (алғашқы) карьера (20-24 жас); 2. Адамныңтабысқажетуге, өзі туралы айтуға, үйымдатанымал болуға үмтылысы (30 жас шамасы); 3. Кәсібиліктің жогары деңгейіне жету, үйымдагы өз жағдайын бекіту (35-40 жас). 4. Өз жетістіктерін асыра багалау - карьера ортасының кейде ауыр фор-маларын қабылдайтын жэне күйзелістерге соқтыратын дагдарысы (45-50 жас); 5. Шеберлік деңгейі - тэжірибелі менеджер озінің қол астындагылардың дамуына зейін аударады, жас қызметкерлерге қамқорлық жасайды, басқару өнерін байқата отырып, өз ұйымының мәртебесі үшін ойланады (50 жастан соң, зейнетке шыққанга дейін). 

2.10. Билік - басқару іс-әрекеттің реттеуіші ретінде. Жетекшілік және көшбасшылық Үйымның тиімді жүмысының негізгі шартының камтамасыз етілуі басқарудың басты функциясы болып табылатын атқарушылардың жогары мотивіне байланысты. Дегенмен бүл тек үйымның түрақты жэне тиімді 
қызметі үшін жеткіліксіз. Баскару іс-әрекетінің мұндай реттеуішінде мотивтендіру емес, мэжбүрлеу сипаты бар қажеттілік туындайды. Мүнсыз басқару іс-эрекеті мүмкін емес. «Жогарыдан» баскару эсерінің барлыгының негізі - аткарушылар іс-эрекетінің мотивтенуі мен өзара іс-әрекеттегі билік. «Билік» ұгымы «жетекшілік» жэне «кошбасшылық» үгымдарымен, олардың типтерімен жэне олардың арасындағы катынастармен байланысқан. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 1 4 7 Ресми жэне бейресми уйымдар. Жетекіиілік жэне көшбасіиылық 
Ұйымдар мен топтардың барлығын негізгі екі ресми жэне бейресми типке белуге болады. Ресми ұйым - институционалды белгіленетін кандай да бір максатка жету үшін бірігетін адамдар кауымдастығы. Бейресми 

ұйым адамдардың кездейсок белсенділігі нәтижесінде түзіледі, олар өзара реттеулік карым-қатынасқа енеді. Барлық топтар мен ұйымдарды екі топқа белуге болады: ресми жэне бейресми. Бейресми топтардың пайда болу себептері: - элеуметтік қолдаудың кажеттілігінен, яғни оны қанағаттандыру әлеуметтік жэне тұлғалық жайлылык сезіміне алып келеді, ал канагаттанбаушылық күшті негативтік эмоциялар шақырады; - көмектің кажеттілігінен; - қорғаудын қажетттілігінен; - . катынастың кажеттілігінен, ол жоғарылатылған акпараттануға алып келеді, соның арқасында адамның бейімделу мүмкіндіктері кеңейеді және оның сыртқы әлеммен байланыстар тиімділігі артады. Ресми топта - ресми көшбасшы - ол жетекші, ал бейресми топта ресми емес көшбасшы баскарады. Ресми де, бейресми топтар да калай да ұйымдаскан болуға тиіс. Сондай 
ұйымдасудың ең қарапайым тәсілі - топ мүшелері арасынан оны үйлестіру жоніндегі функция жүктелетін адамды атап көрсету. Ресми топ үшін рес-ми көшбасшының - жетекшінің болуы, ал бейресми топ үшін — бейрес-ми көшбасшының болуы тэн. Ресми жэне бейресми көшбасшылықтың 
ұқсастыгы мен айырмашылығын айкындау баскару іс-эрекетінің мэнін түсіну үшін кажет. Ресми топтар бейресмиге жэне керісінше тасымалдана алады - бұл бөліну абсолюттік болып табылмайды. Топтар туындау механизмі бой-ынша айырмалана отырып, құрылымның, «жетекші» жэне «жетектегі» мүшелердің болуы, жалпы элеуметтік-психологиялык кұбылыстар сияқты маңызды жалпы сипаттарга ие болады. Осы жэне басқа да ұйымдар шағын топтарга дифференцияланады. Ресми ұйым өзінің ішінде бейресми топтардың мүлде болмауын емес, керісінше, олардың болу мүмкіндігін білдіретіні өте маңызды. Сонымен ұйым кұрылы-мында олардың кұрылымдануының ресми жэне бейресми тэсілдері тығыз өзара байланыста болады. Үйымның ішінде мұндай өзара іс-әрекет баскарудың басты проблемаларының бірі болып табы-лады. Дәл осы жерде негізгіні атап көрсетеміз: топты ұйым-дастырудың екі типінің болуы - оларды басқарудың екі түрлі тәсілдерінің жэне көшбасшылықтың екі типінің себебі. Олар күрделі карым-қатынасқа түседі, сабақтасады, ажырамайды, өзара іс-әрекетте болады. «Кошбасшы» 



148 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ үғымы топтағы «вертикаль бойынша» психологиялык катынастарға тэн (үстем болу - багыну). Әдебиеттерде ресми көшбасшылықты белгілеу үшін «жетекшілік» үғымы, ал бейресмилікті белгілеу үшін қарапайым «көшбасшы» ұғымы колданылады. Агылшынша leadership термині нақты «кошбасшы» дегенді білдіреді, бірақ кошбасшылыкты да, жетекшілікті де белгілеу үшін синонимдік колдануды білдіреді. «Organizational leader-ship.» үғымы элдекайда «жетекші» терминіне, үйымдык көшбасшыға сай келеді. Көшбасшылык пен ресми жетекшіліктің топ іс-эрекетіндегі айырма-шылыгы келесі жагдайлармен анықталады: 1. кошбасшы топтағы түлғааралық қатынастарды, ал жетекші топтың ресми карым-қатынасын элеуметтік үйым ретінде реттейді; 2. кошбасшылык-микроортаныңэлементі, жетекшілік-макроортаның элементі, өйткені ол коғамдык катынастар жүйесімен байланысқан; 3. көшбасшылық - стихиялық процесс, ал жетекшілік мақсатты бағытталған, өйткені элеуметтік кұрылым элементтерінің бакылауымен жүреді; 4. жетекшілік - тұрақты кұбылыс, кошбасшыны үсыну топтың коңіл-күйіне байланысты, сондықтан кошбасшылык кұбылысының түракты-лыгы томендеу; 5. көшбасшылықта жетекшілік игерген белгілі бір санкциялар жүйесі жок, ал жетекшілікте белгіленген санкциялар жүйесі бар; 6. кошбасшы топтык іс-әрекетке тікелей қатысты шешімдер кабыл-дайды, ал жетекшінің шешім кабылдау процесі көптеген, тіпті осы топқа міндетті түрде топпен байланысы жоқ шешімдерді де кабылдауға мәжбүр; 7. жетекшінің іс-эрекет саласы көшбасшыга қараганда аукымды, өйткені ол топты элдекайда кең әлеуметтік жүйеде ұсынады. Кез келген топ ресми болсын не ресми емес болсын, ұйымдасу кажет. Мүның ең карапайым жолы - топ ішінен бір адамга реттеу жэне баскару функциясын жүктеу керек. Егер ресми топта ол адамдарды жетекші деп атасак, ал бейресми топтарда оны басшы деп атаймыз. Басшылыц ету -топ немесе үйым мүшелерінің мінез-қүлык психологиясына тэн, ал жетекиіілік - басқару жэне қол астындагылардың орнын бөлуі топтагы әлеуметтік карым-катынасын сипаттайды. Кошбасшылык, негізінен, топ немесе үйым мүшелерінің мінез-құлқы-ның психологиялык сипаттамасы, ал жетекшілік - топтагы қарым-катынастың баскару жэне бағыну рөлдерін тарату тұргысынан алгандагы элеуметтіксипаттамасы.Жетекшіменкошбасшытопмүшелерінеэсеретудің сапалык эртүрлі формаларына жэне дәрежесіне ие. Бүл айырмашылык-тар олардың баскару іс-әрекетін нақты жүзеге асыруга, олар өздерінің жетекші көзкарасын калай жүргізетініне ықпал етеді. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 149 Көшбасшы топка жэне оның мүшелеріне, оларды қандай да бір мақсат-ка жетуге бағыттай отырып ықпал етеді, ыкпал бедел құбылысы ар-кылы жүзеге асады. Жетекші ықпалымен жэне беделімен қатар билікке, мәртебеге ие, бұл енді «ыкпал ету қабілеті» емес, ықпал ету міндеті бо-лып табылады. Бұл ұғымның «жетекші» жэне «көшбасшы» үғымдары екі топка бөлінеді. Көшбасшы жэне жетекші түсініктері екі топқа болінеді: Көшбасшы түсінігіне: Жетекші түсінігіне: - бейресми ұйымдар - ресми үйым - бейресми басшы — ресми басқарушы - «Жетекші» - «үйымдастырушы» - реттеу (үйлестіру) - басқару - эсер ету - билік ету - бедел - мәртебе Көшбасшы мен жетекшілердің айырмашылықтары: Кошбасшы: Жетекші - түлғааралық қатынасты реттейді, - топтың элеуметтік ұйым ретінде катынастарын реттейді; - микроортаның элементі - макроортаның элементі; - басшылық ету кенеттен ауысып кетуі мүмкін - мақсатқа багытталған 
- басшының орны түрақсыз - тұрақты қүбылыс - басшыда белгіленген санкцияла-ры жок — белгіленген санкциялар жүйесі бар - тек топка байланысты шешімдер 
қабылдайды — топпен байланысы жок шешім-дерді де кабылдауга мэжбүр Басқару іс-эрекетін психологиялык сипаттау үшін жетекші мен карамағындагылардың биліктік қарым-қатынастарының ерекшеліктерін ашып корсету айрықша мэнді. Билік типологиясы Басқару теориясында билік жетекші колданатын бірнеше негізгі түрден тұратын көп өлшемді қүбылыс ретінде қарастырылады. 



150 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Мәжбүрлеу билігі жетекшінің атқарушылар мақсатына жетуіне жэне 
қажеттіліктеріне кедергі жасау, оларды жазалау мүмкіндігіне негіздел-ген, атқарушылар мұны түсінеді, сондықтан бағынуға мэжбүр (өзінің 
қара-мағындағыларды мәжбүрлейді). Биліктің бұл формасын «негативті» немесе «үрей билігі» деп атайды. Сынға қарамастан, оны билік форма-ларының кез келген тізімінде бірінші орынга қояды, ол қазірше жетекші әсерлерінің айнымайтын жэне жалғыз тірегі болып отыр. Оның негізгі кемшіліктері - бакылаудың ебедейсіз жүйесі, атқарушылардың кібіртіктеуі мен бөгелуі. Бұл еңбек өнімділігінің төмендеуі мен кадрлар тұрақсыздығына соқтырады. Мэжбүрлеудің дегенмен үлкен күші бар өйткені жеке қауіпсіздік сезімін апелляциялайды. Басқару теориясында осыған байланысты «ұйымдастыру үрейлері» 
ұгымы бар, олардың ішіндегі бастылары: Жүмыстан айырылу үрейі баскару іс-әрекеті үшін «қызметтен айыры-лу үрейіне» тасымалданады. Еңбек нарығының канықтылық жағдайла-рында ол жұмыстың жоғары интенсивтілігіне деген күшті коздыру мотиві болып табылады. Ірі ұйымдарда ол орта жэне кіші буын жетекшіле-ріне қысымның күшті құралы ретінде қолданылады. Түрақсыз қызметтік жағдай атмосферасы қалыптасады. Жүмысты орындай алмау үрейі. Ол кез келген кәсіби іс-әрекетке, әсі-ресе баскару іс-эрекетіне тэн. Жүмыстар саны барлық жақтан келетін 
қысымдар сияқты үнемі өседі, жетекші өзін өз кэсібінің құлы ретінде сезіне бастайды. Ол барлық проблемаларды бірден шешуге тырысады, бұл жағдайды элдекайда күрделендіре түседі. Жүйелі түрдегі үзілістер туын-дап, олар созылмалыға айналады. Істің көптігі жаракаттаушы факторға айналады. 
Қателік жіберу үрейі. Жетекші көзкарастарына өз жұмысын ше-бер орындау, топтың барлық мүшелерінен жаксы болу талабы тэн. Оған өз қателіктерін мойындау қиынырак, ойткені бүл оның беделіне нұқсан келтіреді жэне мәртебесіне ықпал етеді. Мұндай қорқыныш эмоционал-дық ширығудың өсуіне соқтырады. Басқа адамның озып кету үрейі немесе басцалардан қалып қою үрейі. Адамдарға кызмет сатысымен жогары жылжуга ұмтылыс тэн, бірақ оган жету^ мүмкіндігіне бэрі бірдей ие емес жэне олар сэтсіздікке эрқалай 

қарайды. Егер «озгеден артық болу» багдары іске аспаса, онда берік негативтік әсерлер мен эмоционалдык күйлер туындайды. Өзінің «Мен»-ін жогалту үрейі. Қазіргі еңбек болінісі нәтижесінде адам кейде өз жүмысының нәтижесін, ондагы өзінің «Мен»-інің іске асу-ын коре алмайды. Жұмыстың мэнсіздік сезімі, «бос қуыс құбылысы» байкалады. Үрейдің бүл түрі баскару іс-әрекетіне онша тэн емес. Ол тек ірі бюрократтанган үйымдарда, тіпті жетекші жүйедегі өзінің қызметінің мэнін әзер түсінетін кезде байқалады. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 151 Марапаттау немесе мадақтау билігі. Жетекші өз қолында атқарушы-л а р үшін субъективтік мәнді стимулдарды таратудың негізгі мүмкіндік-терін ұстайды. Биліктің бұл түрінің артыкшылығы - оның күшінде, ал кемші-лігі - жетекшінің атқарушыларды олардың үмітімен салыстыра ма-рапаттау үшін шектеулі мүмкіндіктеріне ие екендігінде (жетекшінің ша-масы шектеулі). Сараптық билік немесе талдау билігі - бұл жетекшіге саналы сенім а р к ы л ы билік (басшыға сену, басшының қолынан бэрі келетініне сену). А т к а р у ш ы л а р көбінесе жетекші ұйым мақсаттарын жүзеге асырады деп есептейді, өйткені кэсіби шеберліктің жоғары дәрежесіне ие. Сондыктан о ғ а н сену жэне бағыну керек. Бұл билік басқарудың орталықтандырылмаған жүйелерінде әлдекайда мэнді. Оның кемшілігі - сенімділіктің, күштің жэне тұрактылыктын кемдігі. Сонымен катар ол жетекшілердің барлығына бірдей қолжетімді емес, көбінесе «кері белгімен» жұмыс жасайды. Харизматикалъщ билік немесе өнеге билігі - мысал (үлгі) билігі. Ол саналы сенім мен қисынға емес, дэстүрге жэне көшбасшының жеке сапаларының күшіне негізделген. Бұл қызметтік емес, тұлгалык ыкпал. Харизматикалық тұлғаның төмендегідей типтік сапалары атап көрсетіледі: 1. өз энергиясымен коршағандарды зарядтау (энергиямен алмасу); 2. күшті сырт типі - кобінесе санадан томен деңгейде болатын әдеттен тыс айкын сапалар; 3. мінездің тэуелсіздігі; 4. шешендік кабілеттілік; 5. ез тұлғасына таң қалуды кабылдау (олар өздерін басқалар шын мэнінде бағалаған кезде ғана жайлы сезінеді); 6. өзін сенімді жэне текті ұстау мәнері. Харизматикалық биліктін жақын ұғымдары әлдеқайда жалпы «эталондык билік» ұғымымен біріктірілген. Заңды (дәстүрлі) билік. Жетекші оның мәртебесінде заңды бекітілген, аткарушыларға эсер етудің құқықтық, өндірістік тіректер жүйесіне ие. Жетекшілер мен карамагындағылар арасындағы өзіндік «келісімге» сай биліктік қарым-катынас орнайды. Ақпарат билігі. Жетекші, әдетте, карамағындағыларға қарағанда көбірек ақпаратқа ие, сондыктан тиімді мінез-құлық үшін объективті үлкен мүмкіндіктері бар. Басқалардың алдында бұл оның биліктік шамасын арт-тырады, оның сараптык жэне эталондык билігін күшейтеді. Кім ақпаратка ие болса, сол жагдайды бақылайды. Жетекші іс-әрекетінде, эдетте, биліктің карастырылған барлық фор-малары сабақтасады. Оның аса маңызды кәсіби сапасы - осы формаларға кешенді сүйену жэне оларды жағдайға байланысты «дозалау». Осы сапа-



152 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ ның өзі интегралдык басқару түзілімінің жетекші беделінің калыптасу негізі қызметін атқарады. Бедел тек жетекшінің биліктік өкілеттері мен тұлғалық сапаларының қорытылған, интегративтік байкалуы ретінде ғана емес, жетекші мен аткарушылардың ұзак уақыт бірлесе істеуінің өнімі болып табылады. Сондықтан жетекшінің беделді қалыптастыру мен күшейтуге бағытталған мінез-қүлық тэсілдері басқару іс-эрекетінің маңызды жағы жэне реттеуіші болып табылады. Арақашықтық бедел. Жетекші өзімен жэне қарамағындағылармен арадағы арақашықтық неғұрлым үлкен болса, оларға ықпал ету соғұрлым күштірек болады деп есептейді. Мейірімділік немесе кіиііпейілділік беделі. Қарамағындағылармен мұкият карым-қатынастың мэнін жалған түсіну (басқаға жақсылық жасай-ды). Бұл бедел оларға деген томен талап қоюға негізделеді. Сатып алу немесе сыбайластьщ беделі. Қарым-қатынас «сен маған -мен саған» принципі бойынша орнайды (сен маган жақсылық жаса, мен саған жасаймын). Іскерлік қарым-қатынас жекелікке айналады, жеке берілу формасын қабылдайды. Резонерстік бедел. Жетекші көңілсіз оқыту мен үздіксіз ақыл айту оның адамдарға деген ыкпалын күшейтеді деп есептейді. Педантизм беделі. Жетекшінің майда қамқорлыққа, атқарушылар жұмысының іске қатысы жоқ тетіктерін қатаң реттеуге бейімділігі (майда-шүйделерді жинап, бедел жинауы). Менмендік бедел. Жетекшінің бүрынғы еңбектеріне, даңққұмарлығы мен үстем мінезділігіне кұрылады (өзін мақтағанды жақсы кореді). Басым (басымдылыц) бедел. Мұндай беделге жетуге, әдетте, мэдени деңгейі томен жетекшілер ұмтылады, билікті перманенттік үрей орнату мақсатында қолдану каупі олардың басты қаруы болып табылады (мен сені құртам, жоям деп корқытады). А.С.Макаренко оны «ең қауіпті жэне жабайысы» деп санады. Адамдар қарым-қатынас барысында өзара түсінісіп, акпарат алысып 
қана қоймайды, олар іс-эрекеттерін жоспарлайды, бір-бірімен әрекет, кимыл алмасады, өзара эрекеттің түрі мен нормаларын анықтайды. Бұл әрекетке бір сәтте коп адамдардың қатынасуы эркімнің оз үлесін қосуын талап етеді. Өзара эрекет жасағанда адамдар эртүрлі мотивтерді мақсат тұтады. Солардың ішіндегі маңыздылары: - кооперация - жалпы ұтысты көбейту; - индивидуализм - өз ұтысын көбейту; - конкуренция - салыстырмалы ұтысты кобейту; - альтуризм - езгенің ұтысын кобейту; - агрессия — өзгенің ұтысын азайту; - тепе-теңдік - ұтыстардың айырмашылықтарын азайту. 



, БАСКАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 153 Осыларға элеуметтік өзара эрекетке түрткі болатын мотивтің барлығы енеді, өйткені қарым-катынастың құралдары, нэтижелері, адамдардың к а т ы н а с т а р ы қатынасушылардың мотивтерінің сипатына тэуелді. Карым-катынастың максатына қарай тиімді жэне тиімсізін ажыратуға болады. Адамдардың максаттары сәйкес келген жагдайда катынас нэти-желі болмак (кооперация). Ең ұтымсыз мотивтер - индивидуализм жэне агрессия, қарым-қатынаста өз серіктерінің кызығушылығы мүлдем назар-га алынбағандыктан, оның да қоргану стратегиялары қоздырылады. Түлгааралык озара катынаста катысушылардың элеуметтік мотив-теріне карай бес негізгі стратегиясын белгілеуге болады: - қарсыласу - бұл өз үтысын көбейту мотивіне сәйкес. Адам тек өз мақсатына багытталып, өзгенің мақсатын есепке алмайды. «Саган емес, маған». - қашу - өзгенің үтысын азайту мотивіне сэйкес. Шынайы өзара әре-кеттен кашу, байланыстан бой тарту, өзгенің ұтысын азайту үшін өзінің де максатына жетпеу. «Саган да емес, маған да емес». - жоп беру — өзгенің үтысына көбейту мотивіне сэйкес. Өзгенің мақсатына жету үшін өз мақсатын қүрбандыққа салу. «Саған, маган емес». - компремисс - үтыстардың айырмашылыктарын азайту мотивін жүзеге асырады. Шартты теңдік үшін өз мақсаттарына толық жетпейді. «Саған қанша болса, маган да сонша». - ынтьімақтастық - кооперация мен бәсекелестік мотивтерін жүзеге асырады. Бірлескен эрекетке катысушылардың элеуметтік қажеттіліктерін толыкканды отеу. «Барлығы - саган да, маган да». Кошбасшылык, теориясы жэне жетекшілік стилъдері Түтастай алғанда, баскару теориясының заңдылықтары жэне баскару психологиясының бөлігінде билік категориясы жатыр. Басқару іс-эрекетінің биліктік реттеушілері «жетекші стилі» үгымы-мен белгіленетін оны іске асырудың негізгі варианттары анықтайды. Сондай-ақ биліктік өкілеттіліктер кімге жэне не үшін жүктелетіні, қандай жеке сапалар адамга кошбасшы болуга көмектесетіні туралы сүрақтар спектрі де маңызды. Мұның барлыгы басқару психилогиясының аса маңызды багыттарының бірі - кошбасшылыктеориясында қарастырылады. Көш-басшы тұжырымдамасының негізгі торт тобы бар: сипаттар теория-сы, мінез-кұлыктық тэсіл, жагдайлық тэсіл жэне бейімді жетекшілік тео-риясы. Олар осы проблема дамуының барлық кезеңдерін сипаттайды, ол біріншіден төртінші тәсілге дейін эволюцияланады. 



154 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Сипаттар теориясы. Бұл кейде « ¥ лы адамдар теориясы» неме се «харизматикалык теория» ретінде белгіленетш т ¥ лгалы К сапалар тұрғысынан тәсіл. Оның мәні т¥лғалык сапалардьщ Интеллект, жГгер бастамашылық, сеншділік, қуаттылық, шешендік, т.с.с. белгілі б,п жиынтығын игерген адам гана кошбасшы бола алатынында. Бұл сапа болашакта қажет бола отырып, адамды кошбасшы т¥ргысына ¥сыну үш™ жеткілікті болып табылмайды. Ү Б¥Л мэселе бойынша зерттеулерді талдау тұлғаның озіне тэн сапаларының кандай да бір т ¥ Р а К ты тізімінің бар екендігіне сенбеуге мәжбүрлеид,. Баскару іс-әрекетінің Эр жагдайларында түрлі қабілеттерд 
қолдануды талап етеД1, сондықтан кешбасшылык т¥лгальщ пен жагдайлық факторлардың өзара іс-эрекетінің өнімі болып есептеледі Мтез-құлықтық тэсіл. Б ¥ л тэсіл баскару іс-әрекетінің тиімділігі ТСК Т ¥ Л Ғ а Л Ы Қ С а Ш Л а Р Ы М е н — — , оның қарамағындағы-ларға қ а т ы с т ы мінез-қ¥лық стилімен де аныкталады. Баскару теориясьш-да осы тәсілдің арқасында «жетекшілік стилі» ¥ гымы және негізгі жалТы баскару стильдері пайда болды. Б ¥ л тәсіл кошбасшылык теорияшнда жетекші орын алады. Жагдайлык және бейімдік тәсілдер оньщ жалғТсы мен жеті-луі болып шықты. жілғасы Т Ә С І Л Д І Н - е р е К Т Л І П 0 Н Д а б а й к а л ғ а н жетекшілік стильдері басқару-дың мэнін к¥раитын басты корсеткіші - жетекшінің биліктік окілеттерш Э С Ы Р У Ф ° Р м а с Ы н д а айрықша байқалатынынан көрінеді. Жетекшіліктің ек. қарама-қаишы - авторитарлық жэне либералдык стильдері туындайды Жетекшілік стильдерінін континуумы туралы үгымнын туындауыГкт і ' стильдердің байқалу нәтижесі болып табылады. ндауы шекті Оның ішінде жетекшілік стилінің үшіншісі, негізгі - демократиялықтын түрш варианттары орналаскан. Дэстүр бойынша, онын накты езГавт Г К Г Л Ь М е Н С а Л Ы С Т Ы Р У т ¥ Р ғ ы с ы н з н жиі туындады. Либералдык стильдің ТИ1МД1Л1П төмендеу, сондыктан жетекшіліктің авторитарлык ™ й Т К б Г с И Я Л Ы Қ С Т И Л Ь Д е р І Н С ҮЛКСН 3 е Й Ш а У д а Рь-адь , Жетекшінің сГн а і ж т а ^ я . A ' " ' 6 Ж а т а т ы н д ы ™ о н ы « карамагындагыларға катына-с Г а т т а Т д ы Т я А В Т ° Р И Т а Р Л Ы Қ Ж е т е к ш і н і « Х т е о Р и * с ы негізіне катысты сипаттаиды^ Б¥Л кездеп жетекшілік келесі бағдарлар негізінде күрыладьг адамдар енбек етуД1 суймейді, жумыстан кашуга т р ы с а д і ; а д а д а р д а к е л е Т о л а п Т Ж а > ™ Р Ш 1 ™ ^ашады; адамдар кобінесе к о р . Г ь " келеді, олар оздерше жетекшілік жасаганды жақсы көреді; адамдаолы Ж¥мыс істету үшін мәжбүрлеу, бакылау және жазалау каупі кажет ' Демократиялық жетекшіні карамағындағыларға Ү теориясы' негізін-е к К а Х С и С Г Т Т а Й Д Ь ^ М ¥ В Д а Ғ Ы б а С К З Р У багдарының жүйес іТоГк : т а б и ғ и п Р ° ц е с с болып табылады; қолайлы жағдайлар кезінде жауапкершілік алады, тіпті оган оздер, үмтылады; егер адамдар үйымдык 



и тарау. БАСҚАРУ ІС-ӨРЕКЕТІНДЕП СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 155 максаттарға тартылмаса, олар өздерін баскару мен өзін бақылауды колданады; іске тарту - бұл максатқа жетуге байланысты марапаттау функциясы; проблеманы шығармашылық шешуге деген қабілеттілік жиі кездеседі, ал орташа адамның интеллектуалдык әлеуеті тек шамамен гана колданылады. Демократиялық кошбасшы адамдар элдекайда жогары денгей кажеттіліктерімен, яғни элеуметтік өзара іс-әрекетімен, табы-спен, өзін байкатумен байқалады деп есептейді. Ол адамдардың өзін-өзі көкейкестілендіре алатындай, ал жүмыстың езі олар үшін ынталандыру болатындай жағдай туғызады. К.Левин мінез-кұлықтык тәсілдің негізін қалаушы, авторитарлық жетекшілік демократиялыкка Караганда көбірек жұмыс колемін атқаруга көмектесетінін дэлелдеді. Бірак бұл кезде атқару сапасы, ынталандыру жэне жетістігі төмендейді, мінез-кұлықтың ширыгуы мен агрессивтік формалары байқалады. Либералдық басқару кезінде демократиялық стильмен салыстырганда, жұмыс колемі де, сапасы да қатты төмендейді. Атқарушылардың озіне жетекшіліктің мұндай стилі үнамайды. Р.Лайкерт мінез-құлықтық тэсілді іске асырудың баламалы тэсілін 
ұсынды, оның негізіне «жұмыска багдарланган жетекші - адамға багдарланган жетекші» дихотомиясы жатқызылды. Нәтижесінде, стиль-дердің баска континуумы пайда болды. Жүмыска багдарланган жетекші ең алдымен іс-әрекет мазмұны және соған байланысты мәселелер жайлы; еңбек өнімділігін арттыруга арнал-ган марапаттаудың ең жаксы жүйесі туралы толғанады. Адамга багдарлан-ган жетекшілер басты зейінді адами катынастарды еңбек өнімділігін арттыру үшін жетілдіруге аударады. Р.Лайкерт «көшбасшылықтың торт жүйесі (стилі)» түжырымдамасын ұсынды. 1. Эксплуататорльщ-авторитарлық жүйе. Бүл стильдің жетекшіле-рінде автократтың айқын мінездемесі бар. 2. Бейімдік-авторитарлык, жуйе. Қарамағындагылармен авторитар-лык карым-қатынасты сақтай отырып, бүл жетекшілер оларға шешім кабылдауга қатысуга рүқсат береді. Ынталандыруга марапаттаумен неме-се жазалаумен қол жеткізеді. Бұл жүйедегі жетекшілер бейімді автократ типіне сай келеді. 3. Консулътативтік жүйе. Мұнда жетекшілер карамагындагыларга сенім (шын мәнінде толык емес) көрсетеді. Жетекші мен карамагындагы-лар арасында екі жақты тілдесу жэне консультативтік байланыс бар. Маңызды шешімдер жогарыда кабылданады, бірак карамагындагыларга коптеген нақты шешімдер сеніп тапсырылады. 4. Партисипативтік жүйе. Ол өзін-өзі басқаруды білдіреді жэне кызметкерлердің негізгі шешімдер қабылдауына қатысуына негізделген. Р.Лайкерт оны ең пайдалы деп есептейді. Қарамагындагылар мен 



156 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ жетекшілер арасындағы байланыс өзара сенімді, достык сипатта, ал шешім қабылдау орталықтандырылмаған. Тіл қатысу екі жақты жэне бей-ресми. Бұл жүйенің кешбасшылары атқарушылардың басқаруға қатысуын 
қолдайтын жетекшілерге сай келеді (Z теориясы). Эксплуататорлық-авторитарлық жүйе жетекшілеріне қарама-қайшылықтағы олар жұмысқа емес, адамға бағдарланған. Р.Лайкерт сұлбасы қазіргі кезде «авторитарлык-либералдықты» тереңдетуші жэне мүшелеуші, оған қатысты баламалы емес континуум ретінде қарастырылады. Бүл тәсілдердің барлығының жалпы ерекшелігі — олардың бір өлшемділігі, жетекші стилін атап көрсетуге арналған қандай да бір параметрдің болуы. Басқару іс-әрекетін қос өлшемдік үсынуға, жал-пы басқару стильдерін атап көрсетудің екі көрсеткішінің сабақтасуына негізделген тэсіл элдеқайда жетілген. Мұнда Р.Лайкерттің жетекшілерді тек қана жүмысқа жэне тек қана адамға зейін аударатын адамға бөлетін тезисінің қате екендігі көрсетіледі. Жетекші бір мезгілде жүмысқа да, адамга да багдарлана алады. Демек, бүл бағдарланулардың сабактасуы стильдерді атап көрсетудің негізіне жаткызылуға тиіс. Қорытындысында ол Р.Блейк және Д.Моутон үсынған атақты «басқару торын» (managerial grid) береді. Екі көрсеткіштің сабақтасуы арқылы жетекшіліктің бес стилі атап көрсетіледі. 1. Бірлескен басқару (кедейліктен қорқу). Жетекші барынша аз күш жұмсайды жэне басқалардан да жұмыстың орындалу сапасы жұмыстан бо-сатуды болдырмайтындай ғана дәрежеде болуын талап етеді. 2. Қала сыртындагы клуб ретінде басқару (демалыс үйі). Жетекші 
қарамағындағылармен достык қарым-катынасты ұсынады, тапсырманың ең тиімді орындалуына үмтылмайды. 3. Билік-багыну (үстемдік ету). Жетекші үйымдағы жақсы қарым-
қатынасты үстап түруға аз зейін аударады, ол тиімді іс-әрекетті камтама-сыз етуге толықтай берілген. 4. Үйымдастыра басқару (үйым). Қолжетімді сапаны камтамасыз ету-ге үмтыла отырып, жетекші тиімділік балансы мен жаксы моральдык күй табады. 5. Топтык, басқару (команда). Атқарушылар саналы түрде ұйым мақсаттарына тартылады. Жетекші бүған жүмыс тиімділігіне де, карамағындағыларға да бір мезгілде тұрақты зейін аудару барысында кол жеткізеді. Бұл жетекшінің ең табысты стилі, өйткені адами жақсы карым-
қатынас пен ұйымдык кызметтің жоғары нәтижелері камтамасыз етіледі. Жагдайлық тәсіл. Алдыңғы екі тәсілде қарастырылган жетекшілік пен кошбасшылык проблемасын дамыту, түлгалық сапалар мен стильдер өз-



,1 ТАРАУ. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 157 өзінен баскару іс-эрекетінің тиімділігін элі де аныктамайтынын көрсетті. Стиль мен жағдайлардың сай келуі оның басты шарты болып табыла-ды Біркатар окиғаларда осы қосымша жағдайлык факторлар жетекшілік тиімділігінде басшылык рөл аткарады. Бүл басқарымдық іс-әрекет си-паты: орындалатын тапсырмалар типі; жетекшінің қарамағылармен карым-катынасы, карамағындағылардың есею деңгейі; олардың үстем кажеттіліктері, сырткы және ішкі ұйымдастыру ортасының жағдайлары, тб. нәтижесінде ерекше жағдайлык тәсіл рэсімделеді, баскарудың белгілі бір жағдайларына әлдеқайда сай келетін мінез-қүлық пен сапа стильдерін тандау оның максаты болып табылады. Ф.Фидлердің жетекшіліктің жағдайлық моделі жағдайлық түжы-рымдамалар арасындағы ең танымал жэне жетілген түрі болып табылады. Белгілі бір жағдайда жетекшінің мінез-кұлқына ең күшті ықпал ететін жэне бір мезгілде жағдайдың өзін сипаттайтын негізгі үш фактор бар: 1) жетекші мен кол астындағылар арасындағы қарым-қатынас; 2) мәселе құрылымы, оның параметрлері - тұжырымның нақтылығы мен айкындылығы, кұрылымдануы, әдеттілігі және түсініктілігі; 3) өзіне жетекшіге тиесілі заңды биліктің нормативтік көлемін жэне оны қол астындағылардың нақты қолдау корсету деңгейін косып алатын, 
қызметтік өкілеттіліктер. Әрбір параметрлерді максималды жэне минималды деңгейлерде сипаттауға болады. Ф.Фидлер жағдайлар колайлылығының жалпы көрсеткіші бо-лып табылатын «жағдайлық бакылау» ұғымын ұсынады. Ф.Фидлердің зерттеулері нэтижесінде мынадай басты заңдылық айқындалды: эртүрлі стильдегі жетекшілерде басқару іс-әрекетінің тиімділігі эртүрлі. Мәселеге багдарланган жетекші ең киын жэне ең жақсы жағдайларда ерекше та-бысты жүмыс істейді. Қарым-қатынасқа бағдарланған жетекші жағдайға бақылаудың дэрежесі орташа шарттарда табыстырақ жүмыс істейді. Жогары жэне томен жағдайлық бақылау шарттары үшін авторитарлық, жетекшілік, мамыражай авторитарлык бақылау үшін - демократиялык жетекшілік оңтайлы болады. Бейімдік тәсіл. Жағдайлық тәсіл жетекшілік теориясына үлкен үлес косты. Ол баскару стильдерінің эртүрлі баламалықты игергенін жэне басқару іс-әрекетінің эртүрлі жағдайларында эртүрлі тиімділік беретінін дэлелдеді. Жетекші жағдайдың оте алуан түрінен тұратын өз іс-эрекетінде ең жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін эртүрлі жағдайларда өзін түрліше 
ұстауға тиіс, яғни басқару икемді, ал жетекшілік нақты баскару шарттары мен жағдайларға бейімделуі бейімді болуы керек. Жетекші стильдердің неғұрлым кобірек репертуарын игерсе, оның іс-эрекеті соғұрлым тиім-дірек болады. 



158 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Бейімдік стиль эрі түбегейлі калыптасқан жоқ, өйткені ол жетекшілік стильдер проблемасын зерттеудің казіргі кезеңін сипаттайды. Бірақ оның негізгі идеясы өте енімді. Ол баскару теориясын дамытуға де-ген қазіргі тәсіл - жағдайлық тэсілге сай. Ф.Фидлердің жұмыстарында бейімдік тэсілдің калыптасуына шешуші кадам жасалған. Оларда осының алдындағы жағдайлық тәсіл негізделген. Бүл саладағы казіргі күнгі зерттеулерге жетекшіліктің стильдер проблемасына деген жаңа, айрықша тэсілдер тэн. Бүл жетекшілік пен баскарудың партисипативтік стильді орнату жэне сипаттау. «Бірлесе 
қатысу» басқаруының жалпы идеологиясы жоғарыда карастырылды. Партисипативтік стильге қатысты ол келесідей негізгі сипаттарда нақтыланады: - жетекшінің карамағындағылармен жүйелі кеңесі; - олардың қарым-қатынасындағы ашықтық; - атқарушыларды үйымдық шешімдер жасауға жэне кабылдауға тарту; - жетекшінің өз өкілеттерін карамагындағыларға беруі; - атқарушылардың үйымдық өзгерістерді жоспарлауға жэне іске асыруға қатысуы; - дербес шешімдер кабылдау кұкығы бар топтык құрылымдар (жұ-мысшылар комитеттерін, сапа үйірмелерін) қүру; - қызметкерлерге кандай да бір проблеманы дербес жасау, инно-вациялық процестердің дамуына ыкпал ететін жаңа идеяларды түжырымдау мүмкіндігін беру. Партисипативтік стиль үйымдық қызметтің өте жоғары көрсеткіште-рін береді, сондықтан көптеген зерттеушілер оны алдыңғы тәсілдерде 
ұзақ ізделінген «абсолюттік жақсы» стильдің идеалы деп есептейді. Бірақ бүл стиль үнемі қолданымда емес, өйткені жетекшінің де, аткарушылар-дың да жақсы біліктілігін, сондай-ак белгілі бір үйымдастыру шарттарын талап етеді. Оны жүзеге асыруға қабілетті жетекшілер, бүл, эдетте, үлкен жастағы адамдар; олардың өмірлік тәжірибесі бар, өздеріне сенімді; жоғары мәдени-білімдік деңгейі жоғары; қарамағындағылардың қабілеттері мен үсыныстарын бағалай біледі; атқарушылардан жүмыска деген шығармашылык қатынасты және моральдык сапаларды дамытуын күтеді. Мүндай стиль белгілі бір сапаларды игерген, яғни біліктілік пен кәсіби сапалардың жоғары деңгейі; тәуелсіздікке кажеттілігі; шығармашылыкка бейімділігі; жұмыска қызығушылығы; алыстағы максаттарга багдары бар атқарушыларға да сүранысты талап етеді. Кейбір зерттеулерде, эсіресе менеджменттің жапондык мектебінде басқарудың «новаторлық-талдаулық стилі» үғымы пайда болды. Оның басты ерекшеліктері: үйымға берілгендік; куаттылық жэне жаңашылдык, жаңа ақпараттар мен идеяларға қызығушылық, идеялардың үлкен санын 



,1 ТАРАУ. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 159 генерациялау, шешімдерді жылдам қабылдау, мақсаттар мен бағдарды накты тұжырымдау, үжымдық іс-қимылды жақсы интеграциялау, сэтсіздіктерге төзімділік, басқалардың пікірлерін ескеру шеберлігі. Жетекшіліктің негізгі стильдеріне жасалынған шолуда «жетекшілік» жэне «көшбасшылық» үғымдарын біріктіретін шетелдік ұйымдық пси-хологияның дэстүрі сақталған. Отандық зерттеушілер, сондай-ақ мэндес болса да, бірақ түрлі осы екі ұғым арасындағы қатынасты қарастырды. Екі басты заңдылық бар: жетекші мен кошбасшы рөлдері арасындағы көшбасшылықтың өзіне тэн типологиясы жэне қарым-қатынастар ерекшеліктері. Типтерді атап корсету негізіне жатқызылған корсеткіштер бойынша жэне соларға қатысты кошбасшылык типтері атап корсетілетін топтар-дың ерекшеліктері бойынша айырмаланатын көшбасшылықтың бір-неше негізгі типологиялары белгілі. Б.Д.Парыгин кошбасшы рөлін үш көрсеткіш бойынша атап көрсетеді. 1. Іс-әрекет мазмүны бойынша: кошбасшы-дем беруші жэне көшбасшы-атқарушы. 2. Белсенділік стилі бойынша: авторитарлық жэне демократиялық көшбасшылар. 3. Іс-эрекет сипаты бойынша: әмбебап жэне жағдайлық кошбасшылар. Л.И.Уманский осы үш көрсеткіштердің комбинациялары арқылы көшбасшылыктың алты типін ажыратуды үсынады: ұйымдастырушы, бастамашы, эрудит, эмоционалдық коңіл-күй генераторы, шебер жэне эмоционалдық тарту көшбасшысы. Екі тәсіл де кошбасшының негізгі екі - аспаптық және эмоционалдық типтерінің нақты варианттарынан тұрады. Біріншісі жеке қабілеттер мен топ жүмысына косқан үлесі негізінде, екіншісі топ үшін тартымды, онда тұлғааралық жақсы карым-қатынас орнатуға көмектесетін тұлғалық сапа-лар негізінде байкалады. Р.Л.Кирнчевский көшбасшылықтың торт типін, ягни үйымдастырушыны, мотивтеушіні, диспетчерді жэне генераторды атайды, олар топтық қызметтің кең спектрі үшін колдануы мүмкін. Көшбасшылықтың үсынылған тағы бір типологиясын қарастырайық, оның құрамына мынадай кошбасшылар кіреді: Диагност - жоба мен күрделі жағдайдың күшті жэне әлсіз жақтарын жылдам бағалайды. Өзгелердің кателіктеріне шыдамды. Фанатик - өзінің ғылыми жұмысына елігіп кеткен, басқалардан да ғылымға осындай қатынасты талап етеді, сондықтан қатал жэне сыйыс-пайтын болып есептеледі. Пионер — бұл перспективалы проблемаларға жылдам карайтын, басқалардың іс-эрекетін ынталандыратын бастамашы. Ол жинақы, мен-мен, эрудициялы, жетекшілікке бейім, отыруды талап ететін мэселелерді үнатпайды. 



160 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Эрудит - керемет сактауымен, байқағыштығымен ерекшеленеді. Өзі-нің эрудициясын көрсеткісі келмейді. Адал, педант, бірак пікір айтуда ын-тасыз деп есептеледі. Техник - өнерпаз. Өзі шеше алмайтын проблемаға жармаспайды. Адал және эріптестерінің мінез-кұлқындағы көлеңкені түсінуге сезімтал. Тәуелсіз - өзіне ғана сенеді, ұжымдык ғылыми жұмыска скептикамен 
қарайды. Баскару практикасында жетекшілік пен көшбасшылықты бір тұлғаға біріктіру оңтайлы вариант болады деп есептейді. Егер жетекші көзқарастары іскер кошбасшы козкарасымен сай келсе, осындай болады. Жетекші ролінің эмоционалдык кошбасшы ролімен дэл келуі негативтік фактор болуы мүмкін. Жиі кездесетін жэне ең сәтсіз вариант - жетекші мен көшбасшы рөлдерінің сай келмеуі. 

Ұйым - бұл бейресми топтардың ресми қүрылымы. Оны оңтайлы тұрғызу үшін басшы қызметкерге өздерін кошбасшы ретінде корсеткен адамдарды ұсынған жон. Жетекшілік жэне кошбасшылық - басқару теориясының ең дамушы бағыты. Бұл такырып бойынша орындалған жұмыстар саны орасан. Д.Греннің «үйымдық кошбасшылыктағы тік диадалық алмасу» түжырымдамасы өте маңызды фактіні анықтады. Жетекші эртүрлі атқа-рушылармен араласқан кезде эртүрлі басқару стильдерін ұстана алады. Соңғы екі санат: «ин-топтық» мүшелер жэне «аут-топтық» мүшелер. Олар негізгі үш параметр бойынша ерекшеленеді: біліктілік дәрежесі, оларға сенім дэрежесі, жауапкершілікке дайындық. «Ин-топтык» мүшелер бұл сипаттар бойынша «плюс» таңбасымен, ал «аут-топтық» мүшелер «минус» таңбасымен сипатталады. Жетекші біріншілерге қатысты партисипатив-тік жэне демократиялық стильдермен эрі бейресми әдістермен, ал екіншілеріне катысты ресми эдістермен жэне авторитарлық стильмен жүмыс істеуі керек. Жетекші мен қарамағындағылар арасындағы арақашықтық айқын болуға тиіс, бірақ тым аз немесе тым үлкен арақашықтық тиімділігі әлдеқайда томен (С.Грин жэне Т.Митчелл). Р.Лорд пен Д.Филипс келесіні аныктады: қарамағындағылар баскару эсерлерінің мазмүнын емес, жиілігін бэрінен жаксы қабылдайды. Осы байкалу бойынша олар жетекшіліктің стилі мен сапасын бағалайды. Баскару эсерлердің баска жақтарының барлығы екінші жэне одан кейінгі орындарда болады. Бұл - экспектация (қарамағындағылардың күткенімен сэйкестік) жетекшінің заңнамалық жэне элеуметтік нормаларды сақтауы. 
Қазіргі кезде Д.Надлер мен Дж.Хакманның «биліктер балансы» тео-риясы деп аталатын түжырымдамасы ең танымал болып табылады. Оның 



,1 Т А Р А У . БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 161 негізгі тезисі - билік екі жақты кұбылыс болып табылады. Жетекшілік стилі - жетекші мен қарамағындағылардың қарама-қарсы ықпалдарының өзара іс-әрекет өнімі. Осы екі биліктің балансы (тепе-теңдігі) жетекшінің баскару стилін таңдауын анықтайды. Басқарудың авторитарлық стилі мен әдістері баланс жетекші билігі жағына қарай ауғанда үстем болады, ал ба-ланс карамағындағылар билігі жағына ауғанда, жетекші демократиялық стилді қолдануға мэжбүр болады. Егер қарамағындағылар билігі максимумға жетсе, жетекші басқару-дың либералдық эдісіне жүгінеді. Ұтымды жетекші биліктердің сапалы балансын үстанады. Бұл тұжырымдама баскару теориясының үш маңыз-ды санатының - жетекшіліктің, көшбасшылықтың жэне басқару іс-эрекеті тиімділігінің өзара әсерлесуінің заңдылықтарын ашып көрсетеді. 
2.11. Басқару іс-әрекетіндегі қабілеттер Басқару іс-әрекеті сапалық параметрлердің эртүрлі деңгейімен сипат-талады, үлкен немесе кіші тиімділікпен орындалады. Бірінші кезекте бүл жетекшінің кэсіби жэне түлғалық сапаларына тәуелді болады. Басқару іс-эрекетінін басты факторлары ретінде озіне тэн баскару қабілеттері бола-ды. Басқару іс-әрекетін зерттеу кезінде «қабілеттер» ұғымы айрықша рол атқарады. 

Қазіргі кезде баскару іс-әрекетінің күрделілігіне байланысты бұл про-блема жеткілікті зерттелмеген жэне басқару кабілеттері қүрамы мен кұрылымы туралы мәселе тиісті шамада шешілмеген. Оны жасауға деген тек бірқатар ғана тәсілдер бар. Психологияда қабілеттер санаты білім, шеберлік, түлғалық сапалар, психикалык процестер, т.с.с. секілді психологиялык үғымдарға араласа отырып, ең күрделілерінің бірі болып табылады. Қабілеттердің жалпы психологиялык сипаттамаларының негізгі қагидалары келесідей: 
Қабілеттер баска психикалык күбылыстардан үш негізгі белгі бойын-ша бөлінеді: 1. Қабілеттер - бүл бір адамды екіншісінен бөлетін жеке психология-лык ерекшеліктер. 2. Бүл - тек іс-әрекет тиімділігі тәуелді болатын гана ерекшеліктер. 3. Қабілеттер адамда қалыптасқан білімдерге, шеберліктер мен іскерліктерге қосылмайды, дегенмен оларды кабылдау жеңілдігі мен жылдамдыгын қалыптастыруга үлес қосады. 
Қабілеттер сапалык жэне сандык сапалармен сипатталады. Сапалық аспектіде олар адамның іс-эрекет табыстылыгын камтамасыз ететін психологиялык қасиеттерінің симптомдық кешені ретінде қарастырыла-ды. Сандық сипаттама қабілеттер деңгейін анықтауды білдіреді. 
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Қабілеттер құрылымында олардың екі негізгі санатын - жалпы және арнайы қабілеттерді атап көрсетеді. Олар санаға берілгендердің негізінде 

қалыптасады жэне дамиды. Бұл - түрлі кабілеттердің дамуы үшін туа біткен алғышарт ретінде болатын жүйке жүйесі мен бүкіл ағзаның морфологиялық жэне функционалдық ерекшеліктері. 
Қабілеттер психологиясының тагы бір жалпы ережесі - олардың берілуінің үш сапалы әртүрлі деңгейінің, ягни қабілеттің, дарындылық-тың (талант) жэне ғұламалықтың атап көрсетілуі. Қабілеттер теориясын-да қабілеттің тұқым қуалау дәрежесі туралы мэселе өте маңызды, бірақ элі шешілмеген. Қабілеттердің дамуы тұлғаның тұтастай дамуынан ажы-рамастай тұрғыда болады. Тұлғалық сапалардың қалыптасу сипатына ықпал ете отырып, олардың өзі қалыптасатын тұлга жағынан болатын әсерлерді бастан өткізеді, бұл - қос бірлікті процесс. «Қабілеттер» ұғымы психологиялык ұгымдардың жалпы кұрылымында іс-әрекет пен тұлға са-наттары арасындағы «аралық орынды» алады. Басқару қабілеттерінгң қурамын аныңтау Баскару кабілеттерін зерттеу қиындықтары «кабілеттер» ұғымының шекті жалпы мәртебесін жэне олардың тұлғамен, эрі іс-әрекетпен тығыз байланысын жетілдіреді. Басқарудың табыстылығы жетекшінің басқару іс-әрекетінің үш негізгі «өлшемдерін» каншалықты қамтамасыз ете отырып, келістіре алатынына байланысты болады: 1) іс-әрекеттік, ұйымдық-экімшілік өлшемнің озі дамыған жалпы баскару іскерліктерді, кабілеттер мен шеберліктерді талап етеді; 2) кадрлық, «тұлғалық», тұлғааралық тиімді өзара іс-әрекетті, адам-дарды басқаруды қамтамасыз ететін басқа қабілеттерді талап етеді; мұндай қабілеттер ролінде негізгі тұлғалық сапалар болады, бұл басқару іс-әрекетінде эрекеттердің басқа түрлерінен ерекшеленеді; 3) ондірістік-технологияльщ «өлшем» арнайы қабілеттерді, жетекшінің кэсіби сапаларының озін талап етеді. Баскару процесіндегі осы үш «өлшемнің» келісуі тұлгалық жетекші сапалармен байланыстағы үйлестіру қабілеттерінің болуын талап етеді. Сондыктан да баскару кабілеттері жетекші тұлғасының жалпы кұрылымы проблемасына байланысты карастырылады, ал кейде онымен алмасты-рылады. Мұндай тэсіл психика мен тұлғаның қорытылу дәрежесі жэне 

қасиеттер сипаты бойынша әртүрлі баскару қабілеттерінің ауқымды тізі-мін білдіреді. Баскару сапаларының жалпы жиынтығы басқару кабілеттері болып та-былатын немесе қабілет функциясы ретінде болатын бірқатар санаттарды атап көрсетеді. 



II тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 1 6 3 1. «Менеджерлік сипаттамалар» үгымымен белгіленетін жетекшінің негізгі тұлгалык сипаттамалар санаты. Басқару іс-эрекетінің жоғары тиімділігін қамтамасыз ететіндігінен олар қажетті. Бүл - түлганың баскару іс-әрекетіне бейімділігін шарттандыратын фактор. Бұл сипат-тамалар екі топқа бөлінеді: жалпыәлеуметтік, өмірбаяндык жэне тиімді менеджерлердің тұлгалық сапаларының өзі. 2. Тар ауқымдағы баскару қабілеттері екі топқа бөлінеді: осы іс-эрекеттің тұтастай тиімділігін анықтайтын жалпы басқару кабілеттері жэне оның жекеленген функцияларын табысты аткаруына көмектесетін жекелей баскару кабілеттері. Бүл екі санат іс-әрекеттік-функционалдық корсеткіш бойынша атап көрсетіледі, бірак басқару психологиясында қабілеттерді атап көрсетудің тағы бір құрылымдык-психологиялық көрсеткіші бар. Оның негізі - пси-хика қүрылымы. Бүл корсеткіш бойынша басқару іс-әрекеті жалпы жэне арнайы кабілеттерді ажыратады. Қүрылымдар психикалык процестердің негізгі - когнитивтік, коммуникативтік, реттеулік, еріктік, мотивтік кла-стары бойынша құрылымданады. Менеджерлік сипаттамалар Менеджерлік сипаттамалар индивидтің қабілеттер функциясы ретінде болатын, бірак олар бола алмайтын касиеттері болып табылады. Олардың негізгілері болатындар: 1. Жас ерекшелігі факторы. Жетекшінің жасы мен иерархиялық деңтейі арасында байланыс бар. Кәсіби тәжірибенің байлығы ересек жас-тың функциясы болып табылады. Карьералык жылжу жасқа пропорцио-нал. Жас оскен сайын баскарудың онімді эдістері күшейеді, ал репродук-тивті (өнімсіз) әдістері керісінше болады. Жетекшілік стилі катаңданады. Басқару іс-әрекетінің тиімділігі серпінінің жалпы ағымы - позитивті. 2. Жыныстық фактор. Баскарудың казіргі кездегі психологиясы -бүл «ер-жетекшілер психологиясы», бірак эйел-жетекші соңғы уақытта зерттеушілер зейінін кобірек тартуда, ерлер баскарудың бір мэселелерін, әйелдер екіншілерін жақсы шешеді, дегенмен, жалпы алганда, ерлер басымдыкка ие. 3. Мэдени білім беру деңгейінің факторы баскару іс-әрекеті тиім-ділігімен тура позитивтік байланыста. 4. Әлеуметтік-экономикалық мәртебе факторы. Егер адам компа-нияга иелік ететін компанияда дүниеге келсе, бүл Ф.Фидлер атап көрсеткендей, оның президенті болу үшін ең сенімді тэсіл. Тиімді менеджердің сипаттамаларының екінші тобы - кабілеттер функциясында болатын түлгалық сапалар. Бүл сапаларды 3500-ден 



164 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ астам зерттеу мәліметтерін қорытатын М.Стогдиланың еңбегі ең та-нымал. Ол төмендегідей басты менеджерлік сапаларды атап көрсетеді: доминанттылық, өзіне деген сенімділік, эмоционалдық тұрақтылық, күйзеліске тұрактылық, креативтілік, жетістіктерге ұмтылыс, кәсіпкер-лік, жауапкершілік, сенімділік, тұлганың тәуелсіздігі, ашықтық, социо-белділік (тұлғааралық байланысты тұргызу шеберлігі жэне ауқымды әлеуметтік түйісулер орнату қажеттілігі). Бұл сапалар мен сипаттамалардың барлығы табысты басқару іс-әрекетін қамтамасыз ету үшін қажетті қабілеттердің бүкіл тізімін тауы-са алмайды. Басқару теориясында осы сияқты тізімдер кеп. Зерттеулердің бірі менеджерлік сипаттамалардың келесі жиынтығын келтіреді: А. Мінез-құлықтың концептуалдық қабілеттері мен стандарттары. 1. Көзкарастар ауқымдылығы, аса ауқымды тәсіл. 2. ¥зақ мерзімді болжау, икемділік. 3. Қуаттылық, бастамашылық жэне шешімділік (соның ішінде тәуекелдік жағдайында). 4. Табанды жүмыс және тұрақты оқу, білім. Ә. Тұлгалық сапалар. 5. Мақсаттар мен бағдарды нақты түжырымдау. 6. Өзге пікірді тыңдауга дайындық. 7. Менменсіздік, қүмарсыздық, бейқамдьщ. 8. Қызметкерлерді дұрыс орналастыру, адал санкциялар. 9. Жеке бастың әдемілігі. 10. ¥жым жэне ондағы үйлесімді қүра білу шеберлігі. 11. Денсаулық. Американдықменеджменттің «7М» ережесінде: жетекші жеті «М» жау-ап береді. Бұлар тек (адамдар) method (әдістер), money (ақша), mushiness (ма-шиналар), materials (материалдар), marketing (сату), management (басқару). Басқарулық кабілеттердің синтетикалығы олардың екінші санатын тал-дау кезінде күштірек байкалады. Жалпы үйымдастырушылық қабілеттер Баскару қабілеттерінің бұл санаты екі топшадан түрады: жалпы баскарулық қабілеттер жэне қандай-да бір негізгі баскару функциясымен шартталған шагын сипаттағы қабілеттер. Л.И.Уманскийдің еңбегінде бірінші топтың қабілеттері әлдеқайда толык көрсетілген. Ол осылардың ортасында келесілерді негізгілер деп есептейді. Бірнеше негізгі тұлғалық жэне мінез-кұлықтық индикаторларда байкалатын психологиялык сайланымдылық: 



II т а р а у . Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н Д Е Г І С У Б Ъ Е К Т П С И Х О Л О Г И Я С Ы 1 6 5 1. Басқа адамдар күйінің психологиялык ерекшеліктерін жылдам жэне дәл (кобінесе салаланбаған түрде) бейнелеудің қайталанатын факторы; 2. Эмоциялык синхрондылық (баска адамдар сезінетініне бірге күйзелу); 3. Басқа адамдардың психологиялык сапаларын, олардың баламалы мінездемелерін сипаттауга жогары сезімталдық пен кабылдаушылық; 4. Сайлаулық-психологиялык ее немесе байқампаздык; 5. Өзін баска адамның психологиялык жагдайына қоя білу шеберлігі. Практикалык психологиялык ақыл-ой, Л.И.Уманскийдің есептеуінше, төмендегідей багыттарда болады: 1. Адамдардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, міндеттерді бала-малы бөлу; 2. Адамдардың білімін қолдануды талап ететін жагдайларда жылдам багдарлану; 3. Іс-әрекетті ынталандыру мотивтерін табу, адамдарды іспен кызықтыру шеберлігі; 4. Адамдарды үжымдық іс-әрекетті орындау үшін топтау кезінде жеке 
ұнату (симпатия мен антипатияларды есепке алу); 5. Үйымдастыру шеберліктері мен білімді қалыптастыру кезінде окытудың жогары дэрежесі; 6. Практикалык мәселелерді қолда бар адам мүмкіндіктерін ескере от-ырып шешу. Психологиялык такт машиналарда байқалады: - адамдармен қарым-қатынастағы шама сезімінде; - әртүрлі адамдарга тілдік бейімделуде; - адамдармен тілдесуді жекелендіруде; - жагдай сезімінде; - адамдарга қатысты сезімталдықта; - тілдесудің қарапайымдылыгы мен табигилыгында; - адамдарга келістің адалдыгы, обьективтілігі сезімінде. 
Қогамдық қуаттылық келесілерді білдіреді: 1. Эмоционалдык жэне жігерлілік тіл әсері - сойлемдерді акценттік мүшелеу, екпіндер, кідірістер, ым-ишара; 2. Сөз жэне іспен эсер етудің қисынды сенімділігі; 3. Өзінің күшіне сенімділік, рухани сергектік; 4. Тэуекелге бару қабілеті. ¥йымдастыру іс-эрекетіне талапкерлік, сыншылдық, бейімділік -мүның барлыгы да жалпьі ұйымдастырушылық қабілеттер, олар жеке-ленген басқару функцияларын табысты орындауын шарттандыратын элдекайда шагын қабілеттермен толықтырылады жэне нақтыланады. Келесі қабілеттер олардың негізгілері болып табылады: 



166 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы 1. Мақсат қоюға қабілет екі негізгі аспектіден тұрады: максатты тұжырымдау жэне олардың ең мәнділерін атап көрсету, бұл мақсаттарды карамағындағылар алдында олар қабылдайтындай етіп тұжырымдау 
қабілеті. 2. Болжау қабілеті - «болашакка көз жіберу» шеберлігі, белсенді болжамдық стратегия негізінде басқаруды кұру (жетекшінің аса маңызды 
қабілеті). 3. Өз іс-әрекеті мен карамағындағылар, сондай-ак бүкіл ұйым іс-әрекетін жоспарлау қабілеті. Бұл қабілет - когнитивтік жэне тұлғалык 
қабілеттер синтезі. 4. Басқару шешімдерін кабылдау қабілетін басқа қабілеттер толтыра алмайды. 5. Коммуникативтік қабілеттер тұлғалық ашықтық, эмпатиялық, рефлексивтік, экспрессивтік сиякты сапаларына негізделеді. 6. Мотивтеуші қабілеттер де сондай-ақ интегративтік түзілімдер болып табылады. Жетекшінің қарамағындағыларга әсерінің мотивтік 
құралдарының бүкіл кешені осыған жатқызылады. 7. Бақылау қабілеті. Бастысы - еңбек нәтижесін аткарушының жеке мүмкіндіктерімен салыстыру. Бақылау еңбек тиімділігін арттыру құралы ретінде қолданылады. Практикалык тұргыдан алғанда маңызды, тағы екі интегративтік 
қабілет атап көрсетіледі: кадрларды таңдау қабілеті және жетекшініц кәсіби біліктілігі. Басқару іс-әрекетіндегі жалпы жэне арнайы қабілеттер Баскару кабілеттерінің үшінші санаты кұрылымдык-психологиялық көрсеткіш бойынша психологияда колданган қабілеттерді жалпыға және арнайыга бөлуді корсете отырып аныкталады. Арнайы кабілеттер ұгымы екі жоспарда карастырылады. Басқару іс-әрекетінің тиімділігіне ықпал ететін жалпы қабілеттерге ин-теллект, креативтілік, оқыту, рефлексивтілік, белсенділік, озін-өзі реттеу жатқызылады. Баскару іс-әрекеті жетекшінің жалпы қабілеттерінің даму шамасына байланысты табыстылығының өзіндік қисық сызықты тэуелділігі бар. Бұл факт интеллектіге, рефлексивтілікке жэне креативтілікке катыстылығы эксперименталды түрде дәлелденген. Оқытулык кабілетке катысты мәліметтер казірше жок. Бірақ мұнда жагдай осыған ұқсас болуга тиіс. Нашар оқыту басқару іс-эрекетінің негативтік факторы болып табылады, бірақ жақсы окыту да баскару тиімділігіне он ьщпал етпейді. Баскару іс-әрекетінің репродуктивтік стратегиялары күшейе түседі. Оның жоғары сенімділігін қамтамасыз ете отырып, олар өнімді стильге қарағанда, мак-



II тарау. Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н Д Е Г І С У Б Ъ Е К Т П С И Х О Л О Г И Я С Ы 167 сималды нэтижелер бермейді. Сонымен катар тым жоғары окытулык іс-әрекеттің тэуекелділігін арттырады жэне тұрақты эксперименттеу, неге үйренгенін бірден сынауга ұмтылу үшін алгышарт бола отырып, оның сапалык корсеткіштерін томендетеді. Арнайы кабілеттер баскару іс-эрекетінің табыстылығымен тура тәуелділікпен байланыскан. Арнайы кабілеттер неғұрлым жоғары дамыған сайын, барлық тең жағдайларда іс-әрекет тиімділігінің корсеткіштері согұрлым жогары болады. Мысалы, ұзақ мерзімді ее (кэсіби тәжірибенің психологиялык негізі) жэне оперативтік ее (жедел баскарудың функцияла-рын жүзеге асыру негізі) жетекші іс-эрекетінің объективті шарттары бо-лып табылады. Ойлау қабілеттерінің баскару іс-эрекетінің табыстылыгымен тікелей, тура байланысы да сондай-ақ айкын. Дэл осындай ролді пер-цептивтік, еріктік, аттенциялық (зейіннің дамуы), имажинативтік (киял-дың дамуы) қабілеттер де атқарады. Келесі жагдайды да ескеру қажет. Негізгі психикалык процестер мен функциялар баскару іс-әрекетінде озіндік байқалулары жэне кырларымен коріне отырып, озіндік қасиетке ие болады. Қабылдау процесі үшін - бұл олардагы элеуметтік перцепцияның айрықша ролі, ойлау процестері үшін бүл практикалык ойлау. Демек, басқару іс-әрекетінде жеке қабілеттер де озініц негізгі екі аспектісінде болады: қандай да бір психикалык проце-стер мен функциялардың даму деңгейі ретінде жэне сапалы өзіндік нақты басқару іс-әрекетінің компоненттері үшін озіндік ерекшелік ретінде. Жетекшіге жогары дамыган, бірақ абстрактілі теориялык ойлауды емес, орташа практикалык ойлауды жэне «откір эрі дамыган» емес, дамы-ган әлеуметтік кабылдауды, элеуметтік перцепциялы кабілетті игергені жон. Психика негізгі үш шағын жүйеден түрады: когнитивтік, реттеулік және коммуникативтік. Баскару іс-әрекетінде байқалатын жекелеген кабілеттер, тиісінше, когнитивтік, реттеулік жэне коммуникативтік топ-тарга болінеді. Когнитивтік - бүл жекелеген негізгі психикалык про-цестер мен функциялардың қасиеті. Реттеулік шағын жүйеге тиесілі процестердің барлыгында байқалулардың жеке шамасы бар. Сондықтан мақсат түзу, болжау, шешім қабылдау, озін-озі бақылау қабілеттері айқындала түседі. Баскару жэне психикалык іс-әрекеттің озінің қүрылысы мен ұйымдастырылуының байланысы бүл қабілеттердің құрамының элдекайда жалпы кабілеттерден және жогарыда сипатталган іс-эрекет бойынша атап корсетілетін элдекайда жалпы кабілеттерден байкалады. Психикалык та, баскару іс-әрекеті де үқсас механизмдер мен процестер-ге негізделеді, олардыц калыптасуыңың жогары деңгейін талап етеді жэне тиісті реттеулік кабілеттердің болуын білдіреді. Аталган кабілеттерден 



168 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ басқа, бұл әлдеқайда интегралды реттеулік-когнитивтік кабілет болып табылатын белгісіздікке толеранттылык. Коммуникативтік шағын құрамына кіретін және оның қызмет етуін 
қамтамасыз ететін процестер, сондай-ақ айқындалудың, қалыптасудың жеке шамасына ие болады. Бұл эмпатия, аттракция, идентификация, сөз туғызу, т.б. процестер. Коммуникативтік қабілеттер деңгейіндегі айырмашылықтар осы процестердің қалыптасу шамасына тәуелді болады. Психика құрылымына негізделген өзіндік реттеулік жэне коммуникативтік қабілеттер кабілсттің жалпы жүйесін олардың тағы бір типімен толықтыруды талап етеді. Олар жекелерге, арнайыларға 
қарағанда әлдекайда интегративті, бірак бір мезгілде жалпыларға -интеллектіге, креативтілікке, т.б. қарағанда азырақ қорытылган болып та-былады. Қабілеттердің психологиялык құрылымында жалпы қабілеттер макродеңгейді, ал жеке, арнайы қабілеттер микродеңгейді құрайды. Олардың арасында орналасқан мезодеңгейді интегралдық қабілеттер алады. 

Макродеңгей Жалпы кабілеттер Мезодеңгей Интегралдык кабілеттер Микродеңгей Арнайы қабілеттер Басқару іс-эрекетініц табиғаты үшін орталық, өтпелі деңгей ең маңызды жэне өзіндік касиетке ие. Оның құрамына кіретін қабілеттер негізгі баскару функцияларына (мақсат түзуге, жоспарлауға, т.б.) теңдес. Басқару іс-әрекетін жүзеге асырудың коптеген алуан түрлі тәсілдеріне ие - ол поливариантты. Бұл жетекшіліктіц бірнеше негізгі стильдері бар екендігінен байқалады. Әртүрлі стильдер қабілеттердің эртүрлі сабақтастығыныц болуын білдіреді. Ал жеке симптомдык кешендердің айырмашылыгы тұлғалық қабілеттер кұрылымына катысты өтемдік (компенсаторлық) функциялар атқаратын жетекшілік стилін анықтайды. Жетекші таңдап алған белгілі бір стиль оған өзініц жеке тұлғасының күшті жагына сүйенуге, ал әлсіз жақтарын «кері итеруге» мүмкіндік береді. Жетекшіліктіц эртүрлі стильдерінің болуы адами жекеліктердің алуан түрлілігінің жэне басқару қабілеттерінің вариативтілігінің нэти-жесі болып табылады. 



„I тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ 169 III. тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ БАСШЫ ТҮЛҒАСЫНЫҢ КӘСІБИ МАҢЫЗДЫ ҚАСИЕТТЕРІН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛЕР БАСҚАРУ СТИЛІН БАҒАЛАУ Берілген сұрақтарға нақты жауап беру, әз мінезіңізге қатысты қарым-катынас, эдет, өз мінезіңізге келетін тұсын белгілеңіз. Егерде ішінде кездеспейтін бір жағдай болса, онда оны көз алдыңызға елестетіңіз. 1. Адамдармен жүмыс істеу барысында менің бүйрығымды бүлжытпай орындауы. 2. Мені жаңа істермен қызықтыруға болады, бірақ мен олардан тез суына-мын.* 3. Адамдар менің шыдамдылығыма жэне ұстамдылығыма қызғана 
қарайды. 4. Мен қиын кезде басқалардың жайын, содан кейін ғана өзімді ойлай-мын. 5. Менің ата-анам қаламаған ісімді істеуге қысым жасамайды. 6. Көп қызығушылық танытатындар ұнамайды. 7. Мен кинала жүмыс істеймін. Өз көмекшілеріме сене бермеймін. 8. Егерде маған сенім білдіре тұра, еенбесе, іс-әрекетімді өзгертемін. 9. Өз комекшілерімді бағалай білемін, олардың ортасынан жақсы, орта-ша, томен деңгейлерін анықтаймын. 10. Әртүрлі бұйрықтар бермес бұрын, комекшілеріммен ақылдасамын. 11. Мен өз дегенімді анда-санда жасатамын. 12. Өз көмекшілерім туралы дұрыс баға бере аламын. 13. Менің бұйрықтарымды дэл жэне эділ орындау үшін өз көмекшілеріме талап коя аламын. 14. Маған бұйрық бергеннен, озім істеген үнайды. 15. Көбі мені эділ басқарушы деп бағалайды. 16. Үжымның барлық жаңалықты білгені дұрыс деп санаймын. 17. Егер мен кедергілерге жолықсам, онда менің жүмысқа деген 
қызығушылыгым жойылады. 18. Мен біріккен жұмысты қалаймын. 19. Мен өз беделімді түсірмес үшін, қателігімді мойындамаймын. 20. Маған уақыт жете бермейді. 21. Көмекшілерімнің қатал сөздеріне дау туғызбайтын жауап айтқым келеді. 22. Көмекшілерім менің айтқанымды орындауы үшін барлығын жасай-мын. 



170 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 23. Көмекшілеріммен жақсы қарым-қатынастамын. 24. Мен алғашқылардың бірі болғым келеді. 25. Басқару стилінің әмбебеп түрін таңдаймын. 26. Мен әрдайым ұжымның эділ пікірлерін колдаймын. 27. Көмекшілерді мақтап отыру кажет. 28. Көмекшілерімді басқа адамдардың көзінше сынамаймын. 29. Мен бұйрық бергеннен гөрі, өтініш білдіремін. 30. Ашуланған уакытта өз сезіміме жауап бере алмаймын. 31. Өз көмекшілерімнің ортасында жиі боламын. 32. Көмекшілерімнің қызығушылыгына кейде мэн бермеймін. 33. Мен білімді көмекшілерімді таңдаймын. 34. Көмекшілерімнің қуаныштары мен реніштерін бөлісемін. 35. Көмекшілерім өз жұмыстарын орындап қана қоймай, маған да кемек-тесе алады. 36. Жоғарғы жақтағы даудан қашамын. 37. Өз бұйрықтарымның орындалғанын қалаймын. 38. Маған ең қиыны - адамдардың жұмысына араласу. 39. Көмекшілерімді түсіну үшін, өзімді олардың орнына коямын. 40. Басқару қатал түрде жүргізілуі қажет. 41. Мен өз мэселеме көңіл бөлемін. 42. Ағымдағы жұмыспен айналысамын. 43. Мен ата-анама бағынамын. 44. Адамдармен жұмыс істеу өте киын. 45. Үжымның бір-бірін түсінгенін қалаймын. 46. Көмекшілерімнің ақыл-ойын тыңдаймын. 47. Басқарудың негізгі қызметі - жұмысты дұрыс бөлу деп санаймын. 48. Көмекшілер тапсырманы дұрыс орындай білулері қажет. 49. Көмекшілер сөзінде тұра алмайды. 50. Өзін-өзі басқара білу кажет. 51. Жақсы басқару үшін, жақсы көмекшілер қажет. 52. Мен қателіктерімді мойындаймын. 53. Сэтсіздіктерімді түсіндіре білемін. 54. Тыныштыкты бұзғандарды жауапқа тартамын. 55. Көмекшілерді сынау барысында өте қатал боламын. 56. Кейде мен ұжымға бөтен адам ретінде көрінемін. 57. Көмекшіні сынағаннан гөрі, мақтағанды ұнатамын. 58. Мен ұжыммен жаксы қарым-катынастамын, ойларымен бөлісемін. 59. Көмекшілерге жұмсактығым үшін ескерту аламын. 60. Егерде менің көмекшілерім айтқанымды орындаса, биікке жетер едім. 



„I тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ 171 Баскару стилінің тестіге арналған кілті Баскару стилі Бекіту нөмірі Жауаптар саны Авторитарлы-біріккен 1,6,7,12,13,18,19,24,25,30,31, 36,37,42,43,48,49,54,55,60 Төменгі деңгейде 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32, 35,38,41,44,47,50,53,56,59 Біріккен-демократиялы 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28,33, 34,39,40,45,46,51,52,57,58 Берілген тест бойынша басқару стилінің бағалауын дэл анықтау қиын. Бұл жерде өзін-өзі бағалау емес, практикалык талдау қажет. Бал төменгі деңгей бойынша: төменгі 0-7; орташа 8-13; жоғарғы 14-20 балдан томен болса, басқару стилі анықталмайды. Баскару стилінің сипаттамасы. Авторитарлы-біріккен: - минималды 0-7 - кошбасшы болуға тілегі аз, бастаған ісін аяғына дейін жеткізу мүмкіндігі томен. - орташа 8-13 - басқарушы кошбасшы болуға ынталы. Көмекшілерге 
қатал, бұйрық бергенді ұнатады. - жоғарғы 14-20 - бір өзі баскарып, кошбасшы болу. Тазалықты, жан-жагындагылармен кеңескенді ұнатады. Төменгі деңгейде: - минималды 0-7 - адамдармен жұмыс істегенді қаламайды, көмекшілеріне тапсырма бергенді ұнатпайды. Бұйрық беру жағынан әлсіз. - орташа 8-13 - орынбасарларына өз жұмысын бұйырғанды ұнатады, адамдарды басқарғанда элсіздік танытады. Сенгіш, өзі шешім қабылдай алады. - жоғарғы 14-20 - ұжымға бей-жай карайды, қиын шешімдермен өзіне үміт артқысы келмейді. Өзіндік үстанымы жок, оз дегенін орындата ал-майды. Біріккен -демократиялы: - минималды 0-7 - орынбасарларына сенімі томен, олардың кеңесін тыңдағысы келмейді. - орташа 8-13 - ұжыммен жаксы араласады, орынбасарларына сенеді, бұйрыктарын тусіндіре біледі. - жоғарғы 14-20 - ұжымды баскара алады, жаңа түрде басшылык жа-сайды, моральды жағынан қолдайды. 



172 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ ТҰЛҒАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТІНІҢ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ Мақсаты: бұл эдістеме тұлғаның шығармашылық элеуетінің даму деңгейін сипаттайтын, тұлғалық касиеттердің немесе олардың керіну жиілігінің өзіндік бағасын анықтауға көмектеседі. Нұсқау. Берілген 18 пайымдаудың барлығын 9 балдық шкала бойынша бағалаңыз. Таңдаған бағаны шеңбермен белгілеңіз. 
Тест сұрақтары Бағалар шкаласы 1. Бастаған ісіңізді қаншалықты жиі соңына дейін жеткізе аласыз? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 2. Егер барлық адамдарды логиктер жэне эвристер, ягни жаңа ойлардың генераторлары деп белуге болатын болса, онда қаншалықты деңгейде сіз жаңа ойлардың генераторы боласыз? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
3. Қаншалықты деңгейде сіз өзіңізді батыл адамдар-дың қатарына жатқызасыз? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 4. Сіздің соңғы алынған нәтижелеріңіз бастапқы жо-бадан, ойдан қаншалықты деңгейде жиі өзгеше болып шығады? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
5. Сізге уэде берген адамдардың сол уәдені орындауы үшін, каншалықты деңгейде табанды бола аласыз? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 6. Сіздің біреуге каншалықты жиі сын сөздер айтуыңызга тура келеді? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 7. Сізде туындайтын мәселелердің шешілуі сіздің энергияңыз жэне тегеурініңізге қаншалықты жиі тәуел-ді болып келеді? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
8. Сіздің ұжымыңыздағы адамдардың канша пайы-зы сізді, сіздің бастамаларыңыз бен ұсыныстарыңызды 

қолдайды? (1 балл - шамамен 10%). 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
9. Сіздің көңіл-куйіңіз каншалыкты жиі оптимистік жэне көтеріңкі болады? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10. Егер соңғы бір жыл ішінде сіз шешуге міндетті болган мэселелердің барлығын шартты түрде теория-лык жэне тәжірибелік деп бөлетін болсақ, онда тәжіри-белік мәселелердің үлес салмагы кандай болады? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 



Ill т арау . БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ 1 7 3 
Кес :тенің жалгасы 11. Сізге өз үстанымдарыңыз бен кезқарастарыңызды каншалықты жиі корғауға тура келеді? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

12. Сіздің үйірлігіңіз, қарым-қатынасқа бейімдігіңіз сіз үшін өмірлік мэні бар мәселелерді шешуде қан-шалықты деңгейде көмектеседі? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
13. Үжымда ең күрделі мәселелерді жэне істерді шешу кезіндегі басты жауапкершілікті өз мойныңызға алуға тура келетін жағдайлар қаншалықты жиі туындайды? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
14. Сіз ойларыңызды, жобаларыңызды каншалыкты деңгейде жэне қаншалықты жиі жүзеге асыра алдыңыз? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
15. Тапқырлық немесе іскерлік танытып, өзіңіздің жүмыстағы немесе оқудағы қарсыластарыңыздан аз болса да, қаншалықты жиі озып кете алдыңыз? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
16. Сіздің достарыңыз бен жакындарыңыздың ара-сында қаншалықты көп адам сізді тәрбиелі жэне зерделі адам деп санайды? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
17. Сізге өміріңізде, тіпті сіздің достарыңыз үшін күтпеген, жаңа іс болып көрінген нэрсені қаншалықты жиі жасауға тура келді? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
18. Сізге өміріңізді күрт өзгертуге немесе ескі мәселелерді шешуде принципті түрде жана эдістерді каншалыкты жиі табуға тура келді? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Нәтижелерді талдау жэне интерпретациясы. Жинаған балдардың косынды санына карай, өзіңіздің шығармашылық элеуетіңіздің деңгейін аныктаңыз. Балдардың қосындысы Түлғаның шығармашылық әлеуетінің деңгейі 18-39 Өте төмен 40-54 Төмен 55-69 Орташадан төмен 70-84 Орташадан сәл төмен 85-99 Орташа 100-114 Орташадан сәл жоғары 115-129 Орташадан жогары 130-142 Жогары 143-162 Өте жогары 



174 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ БАСҚАРУ БІЛІКТІЛІГІН АНЫҚТАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ӘДІСТЕМЕ (И.А. Аглуллинаның авторлық тесті) Мақсаты: әдістеме баскару іс-әрекет аймағында респонденттің дайындық деңгейін анықтауға бағытталған. Ол басқару проблемасы бойынша білім деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Тесті еткізу барысында студентке баскару проблемасына байланысты 50 сұрақтан тұратын сұракнама беріледі. 5 балама жауаптардың ішінде толық жэне дұрыс жауапты таңдау қажет. Сонымен бірге студентке тап-сырма бланкасы жэне жауаптар беріледі, ал ол оқытушыға тапсырылады жэне баға кою үшін негіз болып табылады. Баға келесі талаптар бойынша 
қойылады: • «Өте жақсы» баға ұсынылған сұрақтар тізімінде кемінде 4/5 дұрыс жауап үшін. • «Жақсы» баға ұсынылган сұрактар тізімінде кемінде 3/4 дұрыс жау-ап үшін. • «Қанағаттандырарльщ» баға ұсынылган сұрақтар тізімінде 1/2 дұрыс жауаптан темен емес үшін. • «Қанағаттандырарлықсыз» баға ұсынылган сұрактар тізімінде кемінде 1/2 дұрыс жауап томен болса. Оқытушы тесті өткізу уақытын эр тест тапсырмасы үшін үш минут бере отырып анықтайды. Егер студент оқытушы көрсеткен уақытка үлгермеген жағдайда, жауап дұрыс емес деп есептеледі. 

Тестілеу үшін сұрақтар: 1. Басқару деген не? 1. Бұл - өндірістік ұжымда еңбекті ұйымдастыру. 2. Бұл - ақпарат қозғалысы жэне оның бастапқыдан командалыкка трансформациялануы. 3. Бұл - ондірістік процесстердің табиғи реттелуі. 4. Бұл - адамдардың келісілген бірлескен іс-эрекеті үшін қажет максаттық ықпал ету. 5. Бұл - өндірістік жүйелердің ұйымдасып дамуы. 2. Басқару жүйесі деген не? 1. Бұл - басқарушы жэне басқарылатын объектілердің жиынтығы. 2. Бұл - оз қалпын озгертуге қабілетті жүйе. 3. Бұл - ұйым процестерінің табиғи реттелуін жүзеге асыратын жүйе. 



БАСҚАРУ ІС-ӨРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ 175 4. Бұл басқарылатын жүйеде басқару процессін жүзеге асыратын, баскарушылық жэне коммуникациялык кіші жүйелерден түратын жүйе. 5. Бүл — басқарушы субъектісінен жэне басқару объектілілерінен түратын жүйе. 3. Үйымдастырылган басқаруга тән ерекшеліктерді көрсетіңіз. 1. Басқаратын жэне басқарылатын жүйелердіц арасында тік жэне кері байланыстың бар болуы. 2. Ұйым қүрылымының алдын ала қалыптасу процесі жэне оны бас-кару жүйесі, баскару функциясын жүзеге асыратын механизм. 3. Баскаруда әлеуметтік-экономикалық тәсілдердің басым болуы. 4. Басқаруды компьютеризациялаудың жоғары деңгейі. 5. Қоғамда үстем болған жекеменшік жүйесі. 4. Басқарудың ұйымдастырылган формаларына қандай басқару тәсілдері тән? 1. Технологиялық құралдардың жиынтығы. 2. Әкімшілік тэсілдер. 3. Әлеуметтік-экономикалық тәсілдер. 4. Адам мінез-қүлығының факторлары. 5. Зацдар, заңдық актілер, акпараттық жүйе жэне коммуникациялык тэсілдердіц жиынтығы. 5. Сіздің ойыңызша, менеджмент басқару типі ретінде қандай ка-сиеттерге ие болуы қажет? 1. Басқарудыц экономикалық тэсілдеріне тірек, қызметтің жэне өнімдердіц бәсекеге кабілеттілігін камтамасыз ету, нарықтык жағдайда кызметкерлерді басқару. 2. Баскаруда ғылыми әдістерді колдану. 3. Баскаруды ажырату немесе біріктіру. 4. Өзіндік үйымдастырылған мәдениет. 5. Басқару өнерініц ғылымилықтан үстем болуы. 6. Адамдардың бірлескен іс-әрекетін келісімдейтін басқару эсер ету ықпалы ретінде не арқылы жүзеге асады? 1. Өкілеттілікті жэне жауапкершіліктерді, міндеттерді болу арқылы. 2. Басқару субъектісі өз қызметін аткару арқылы. 3. Баскару жүйесінің тиімділігінің арқасында. 4. Оныц басты сипаттамаларында адами факторларды есепке алу арқылы. 5. Басқаруды персонализациялау аркылы. 



176 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 7. Төмендегі басқару типінің кайсысы көбінесе гылыми деңгейге жэне гылым үсыныстарына сүйенеді? 1. Экономикалық баскару. 2. Ғылыми-концептуалдық басқару. 3. Эмпирикалык басқару. 4. Прагматикалық басқару. 5. Математикалық әдістерді колдану негізінде басқару. 8. Томендегі басқару типтерінің қайсысы басқаруда тәсілдерді анықтау көрсеткіші бойынша менеджмент түсінігіне сэйкес келеді? 1. Командалық-әкімшілік басқару. 2. Экономикалық басқару. 3. Әлеуметтік-экономикалық басқару. 4. 2 немесе 3 пунктердегі жауаптар нұсқасы. 5. Тізімде дұрыс жауап нұсқасы жоқ. 9. Төмендегі басқару типінің қайсысы басқаруда нарықтың рөлін есептеу көрсеткіші бойынша менеджмент түсінігіпе сэйкес келеді? 1. Жоспарланған-директивтік басқару. 2. Мақсаттық басқару. 3. Маркетинг. 4. 2 немесе 3 пунктердегі жауаптар нұсқасы. 5. Тізімде дұрыс жауаптар нұсқасы жоқ. 10. Басқаруда гылыми багыттың негізгісі не? 1. Басқару тиімділігін қамтамасыз ету. 2. Эмпирикалық басқаруды қолдану. 3. Басқару өнерінің элементтерінің ғылымилыққа сэйкес келуі. 4. Басқарудағы жүйелік бағыт. 5. Басқару тиімділігін гылыми багытта, модельдер жэне жүйелік бағыт, терең білімдер негізінде қамтамасыз ету. 11. Тікелей және жанама басқарудың арасындагы негізгі ерекшелікті атаңыз. 1. Қойылған мақсатқа жету үшін арнайы жагдай жасау. 2. Басқару стилінде. 3. Басқару эдістері жэне формалары. • 4. Қандай жолмен басқарылатын объектіге басқарушы жүйенің ыкпа-лының жүзеге асуында. 5. Басқарушылық ыкпалдың мақсаттық багытта өзгеруі. 



„I тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ 177 12. Сіз қандай тәсілмен элеуметтік-экономикалың саладагы келесі факторлардың басқару тиімділігіне эсер ету деңгейін рангілейсіз? 1. Басқаруда компьютерлік технологияның колданылуы. 2. Экономикалық дамудың нарыктық жагдайы. 3. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық факторлары. 4. Басқару өнері жэне тэжірибе. 5. Басқарушының тұлғасы жэне оның беделі. 1) б), г), а), в), д). 2) б), г), а), д), в). 3) г), а), б), в), д). 4) д), г), б),в),а). 5) а), б), в), г), д). 13. Сіз басқару механизмінің негізінде нені түсінесіз? 1. Басқарушы жүйенің басқару объектісіне ықпал ету тәсілдерінің жиынтығы. 2. Өзара байланысқан және кешендік басқару әдістерінің жиынтығы. 3. Басқару принциптеріндегі жүйе қызметтерінің жиынтыгы. 4. Басқарудың үйымдастырылған формалары. 5. Басқару тұжырымдамасы. 14. Басқару мақсаты неде? 1. Қойылған мақсатқа жету (мысалы, максималды пайдаға жету). 2. Баскару жүйесінде пайда болган мәселені шешу. 3. Жүмысшылардың қызығушылықтарын канағаттандыру. 4. Ұйымның барлық әлеуеттік мүмкіндіктерін жүзеге асыру. 5. Басқарушы жүйенің алдында түрған міндеттер комплексін шешу. 15. Өкілдікті бөлу көрсеткіші бойынша басқару типінің қайсысы толық менеджмент түсінігіне сэйкес келеді? 1. Авторитарлық басқару. 2. Ұжымдық басқару. 3. Демократиялық басқару. 4. Либералдык басқару. 5. Тізімде дұрыс жауап нұсқасы жоқ. 16. Формалдық басқару деген не? 1. Бұл - адами қатынастарға сүйенетін баскару. 2. Бұл - үйымдық (ресми) талаптарға сүйенетін баскару. 3. Бұл - эртүрлі жолмен пайда болған жағдайлардың барлыгын есепке ала отырып баскару. 
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БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 4. Бұл - ұжымдағы барлық әлеуметтік-психологиялык жағдайды есеп-ке ала отырып басқару. 5. Бұл - ғылыми әдістерді жан-жақты қолдануға негізделген басқару. 17. Компоненттерден түратын, өзгеріп жатқан жагдайларда бел-гілі бір мақсатқа жетуге багытталган қандай багыт басқаруды ашық жүйе ретінде қарастыруды сипаттайды? 1. Процестік бағыт. 2. Жүйелік бағыт. 3. Ғылыми бағыт. 4. Ситуациялық бағыт. 5. Сандықбағыт. 18. Басқару жүйесін талдау негізінде нені түсінуге болады? 1. Жүйе параметрлерінің томен деңгейдегі параметрлерге ауысуы. 2. Басқарушылық шешімді қабылдау және өңдеу үшін ақпарат жинау тәсілі. 3. Баскару жүйесін құрамдас компоненттерге (элементтерге) ойша не-месе накты болу жэне осы бөлуді жүзеге асырған принциптерді түсіндіру. 4. Жекеден жалпы түсініктерге өту. 5. Жүйе параметрлерінің мэндерін орнату (бағалау) мақсатында олар-ды бақылау. F 

19. Басқарудың экономикалық әдістеріне сэйкес басңару объек-тісінің басқару субъектісіне қандай ықпал ету тэсілі тэн? 1. Ұйымның мақсатын анықтау. 2. Басқарылатын объектілерде материалдык және еңбектік ресурстар-ды ұтымды түрде қолдануға бағытталған эсер ету. 3. Өндірістік іс-эрекетке кажетті ресурстармен қамтамасыз ету. 4. Жұмысшылардың материалдық қызығушылықтарын жоғарылатуға бағытталган эсер ету. 5. Білікті жұмысшыларды сактауға бағытталган кадрлық саясатты откізу жэне оңдеу. 
20. Сіз төмендегі эрекеттердің қайсысын басқарудың элеуметтік-психологиялық эдісіне жатңызасыз? 1. ¥жымда жағымды моральдық хал-ахуалды қалыптастыру және еңбек ұжымындағы мүшелер арасында жағымды қатынасты дамыту. 2. Басқару жүйесінің құрылымының өзгеруі немесе алдын ала 

қалыптасуы. 



БАСҚАРУ ІС-ӨРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ 1 7 9 3. Еңбек іс-эрекетінде жүмысшылардың арасында қатынасты қосатын адами факторларды қолдану. 4. Қызметкерлердің іс-эрекет нэтижелерін бағалау үшін қазіргі кездегі әдістерді қолдану. 5. Еңбек ұжымында дау-дамай деңгейінің төмендеуі. 21. Жүйе ішіндегі белгілі бір факторлардың әсерін, сонымен бірге сыртқы ортадагы белгілі бір жагдайлар тэн, осы жагдайга сәйкес басқарушылық шешім қабылдауды қарастыратын басқарудагы багыт. 1. Процестік бағыт. 2. Сандық бағыт. 3. Жүйелік бағыт. 4. Ситуациялық бағыт. 5. Ғылыми бағыт. 22. Басқару жүйесін зерттеу барысында эксперттік багалау негізінде нені түсінуге болады? 1. Мамандардың (эксперттер) пікіріне негізделген, тікелей өлшеуге келмейтін процестердің параметрлерін сандық немесе сапалык бағалау. 2. Баскару жүйесінде кездейсоқ оқиғалардың ықтималдылығын бөлу-дің белгісіз параметрлерін бағалау үшін қолданылатын бақылаулар (өл-шеу) нэтижелері. 3. Баскару жүйесінің калпында мамандардың бірізді логикалык пікі-ріне негізделген. 4. Басқару жүйесінде өткізілген эксперимент нэтижесінде алынған процестердің параметрлерін сандык немесе сапалық бағалау. 5. Басқару тиімділігіне эсер тигізетін белгілі бір факторлардың мэнде-рі немесе кұндылыктары туралы мамандардың көзкарасы. 23. Басқарушының шешім қабылдау барысында белгілі бірізді әре-кеттерді жүзеге асыруы қалай аталады? 1. Багдарланган баскару. 2. Багдарланбаған баскару. 3. Әкімшілік баскару. 4. Автоматизацияланған баскару. 5. Автоматтық реттелу. 24. Жүйені жобалау дегеніміз не? 1. Жүйенің жаңа үйымдастырылган қүрылымын өңдеу. 2. Жүйенің элементтерін біріктіру (кешендік жэне жүйелік). 



180 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3. Жуйені іске қосу жағдайында мүмкін болатын өзгерістердің әсерін алдын ала көру. 4. Басқару жуйесінің міндеттерін қалыптастыру. 5. Жуйенің жұмыс істеу модельдерін оңдеу оны кұрастырудан немесе оны қайта ұйымдастырудан бұрын жузеге асырылады. 25. Басқару жүйесін диагностикалау деген не? 1. Бұл - жүйенің негізгі параметрлерінің озара байланысын жэне мәндерін талдау 2. Бүл - жүйенің негізгі параметрлерінің мэндерін байқау (өлшеу) 3. Бұл - басқару объектісінің нормадан, тенденциясынан, мақсатынан ауытқуы жэне деформация себептері, ерекшеліктерін сипаттау тәсілдері 4. Бұл - жүйенің негізгі сипаттамаларын жэне белгілерін талдау 5. Бұл - жүйенің эртүрлі әсерлерге байланысты мінез-құлқын зерттеу мақсатында эксперимент өткізу тәсілдері. 26. Басқару жүйесін синтездеу деген не? 1. Жүйені жеке компоненттерге болу процедурасы. 2. Жүйенің жеке элементтерін бір тұтастыққа біріктіру. 3. Жүйе параметрлерінің томен деңгейдегі параметрлерге ауысуы. 4. Жалпы түсініктерден жекеге оту. 5. Бұл - басқаруға деген жүйелік-құрылымдық бағыт. 27. Егер белгілі жүйенің математикалық моделі және оныц іиыгуын талап еткен әсерлерді табу қажет болса, онда берілген тап-сырма қай класқа жатады? 1. Тікелей тапсырма класына. 2. Тапсырма құрылымын біріктіру класына. 3. Тапсырманы басқару класына. 4. Тапсырманы сәйкестендіру класына. 5. Kepi тапсырмалар класына. 28. Келесі ретсіз жүмыстар тізімін қолдана отырып, қандай жол-мен басқару жүйесіндегі эксперименттік зерттеу кезеңдерін қажетті кезекпен бөліп қоюга болады? A) Жүйе туралы ақпаратты алдын ала талдау, берілген кластың міндеттерін шешу әдісі жэне шарты. Б) Эксперимент барысында міндеттерді шығару. B) Эксперимент жүргізу. 



Г) Экспериментті жоспарлау жэне дайындау. Д) Нэтижелерді интерпретациялау жэне жалпылау, талдау. 1. а), б), в), г), д) 2. б), а), г), в), д), 3. б), г), а), в), д) 4. г), а), б), в), д) 5. а), г), в), б), д) 29. Төменде көрсетілген үш себептің қайсысы фирма нэтижелерінің ауытқуын ту дыру ы мүмкін? A) Бэсекелестердің өндірістік мүмкіндіктері туралы қате ақпаратты 
қолдану. Б) Бизнестегі қауіпсіздік деңгейінің төмендеуі. B) Орындаушыларға басқарудың нақты жеткізілмеуі. Г) Фирма бастамасына бэсекелестердің реакциясының есепке алынбауы. Д) Фирма пайдасының төмендеуі. 1.а), б),в) 2. а), в), г) 3. б), в), г) 4. а), г), д) 5. в), г), д) 30. Басқару жүйесіндегі мәселе дегеніміз не? 1. Мамандар қажеттіліктерінің қанағаттанбау қалпы. 2. Басқару объектілерінің әлеуеттік мүмкіндіктері. 3. Басқару объектісінде анықталған кемшіліктер. 4. Еңбек ұжымындағы дау-дамай жағдайы. 5. Тез арада шешуді талап ететін, басқару объектісіндегі қалайтын және шынайы қалыптарының арасында мэнді айырмашылықтың болуы. 31. Қогамда қалыптасқан мэдениет әлеуеті қандай жолмен элеу-меттік-экономикалық дамудың объективті жагдайларына эсер етеді? 1. Шетел мемлекеттерінің позитивті тәжірибелерін қолдануға жэне 
қайта қалыптастыруға эсер етеді. 2. Қайта қалыптастыруды өткізуді тежейді. 3. Эсер етпейді. 4. Нарықтық қатынастар жағдайына ғана жагымды эсер етеді. 5. Біздің мәдениетіміздің ұлттык-тарихи ерекшеліктеріне қарама-
қайшы. 



182 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 32. Басқаруды ақпараттық қамтамасыз етуді зерттеу барысында 
қандай топтастыру көрсеткіштерін қолдануга болады? 1. Қолданылатын ақпараттың динамикасы жэне көлемі, түрі, құры-лымы. 2. Басқару жүйесін техникалық қамтамасыз ету. 3. Баскару жүйесінің коммуникациялык мүмкіндіктері. 4. Ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері жэне есептеу техника тәсілдері. 5. Ақпаратпен жұмыстың прогрессивті тәсілдерін игеру деңгейі. 33. Басқарудагы жүйелік багыттың негізгі идеясы неде? 1. Басқару жүйесінің әрекетін оның қүрамына кіретін компоненттер әрекетінің жиынтығы ретінде қарастырады. 2. Баскару жүйесін мақсаттық жүйе ретінде карастырады. 3. Жүйені сыртқы ортамен оның құрайтын беліктің жиынтығы ретінде 
қарастырады. 4. Жүйені коршаған ортамен және өзара әрекеттесетін элементтер жиынтығы ретінде қарастырады. 5. Баскару жүйесін тұтас карастырады. 34. Басқарудагы ақпараттық-кибренетикалық багыттың негізгі идеясы неде? 1. Басқаруды баскару жүйесіндегі элементтердің арасындағы ақпа-раттың қайта калыптасу жэне алмасу процесі ретінде қарастырады. 2. Баскарушының іс-эрекет ерекшеліктеріне акпарат жинау жэне өңдеу ретінде басты зейін аударады. 3. Басқаруды өзара байланысқан процестердің жиынтығы ретінде 
қарастырады. 4. Басқаруды формальды-логикалық заңдылықтары бар процестердің жиынтығы ретінде карастырады. 5. Басқару формальды-логикалық құрылымға ие, акпараттың кайта 
қалыптасу процесі ретінде. 35. Басқару жүйесіндегі имитациялық модельдеу деген не? 1. Бұл баскаруды басқару жүйесін функцияналдау моделін зерттеу жэне құрастыру жолымен зерттеу процесі. 2. Бұл жүйенің математикалық модельдің кемегімен есеп өткізуі. 3. Ойдағы басқару жүйесінің кейбір түрде нақты өмірде орындалу айырмашылыгы. 



„I тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ 183 4. Уакыт бойынша жүйені іске қосу имитациясы немесе оның көп вари-антты есептерін эксперименттік жүргізу жолдарын қолдану жэне басқару жүйесіндегі математикалық моделінің құрастыру процесі. 5. Қосымша ақпараттарды алу максатында нақты басқару жүйесін оның математикалық моделімен алмастыру. 
36. Басқарушылық шешімді құқықтық қамтамасыз етудің магынасы неде? 1. Басқарудагы шешімдердің мазмүнын заң жэне басқа кұжаттар негізін карастыру. 2. Басқару шешімдерін Конституция жағдайына жэне заң, заңдык актілер талаптарына сәйкес қамтамасыз ету. 3. Заң жэне заңдык актілерді баскарудыц негізгі инструменттерінің бірі ретінде қарастыру. 4. Баскарудағы шешімдердің қүқықтық қорғалғандығы. 5. Заң және басқа нормативті қүжаттарды шешім кабылдау үшін керекті акпарат ретінде қарастыру. 37. Рефликсивті басқару дегеніміз не? 1. Басқару субъектісінің мақсат қою кабілеті жэне белгілі бір жүйеде басқару іс-әрекетінің ережелерін жэне нормаларын қолдана отырып, максатқа жетуге ұмтылуы. 2. Интуиция жэне басқару процесінде субъектінің шешім қабылдау жэне өңдеу творчествосы. 3. Басқаруда заң жэне баска нормативті қүжаттарды қолдану. 4. Басқару субъектісінің басқару объектісіне тиімді ықпал ету тәсілде-рін қолдана білу жэне таңдау кабілеті. 5. Басқарудағы шешімдерді ақпараттық қолдау жэне ақпараттық камтамасыз ету. 38. Тиімді басқаруды қандай факторларга байланысты багалауга болады? 1. Іс-әрекет нәтижелері, уақыт жэне энергия, ресурстар, күш шыгынына байланысты. 2. Жүмыс нәтижелерінің түрақтылығына байланысты. 3. Баскару объектісінің кауіпсіздігін жэне басқаруды камтамасыз етуге байланысты. 4. Нарыктагы орнына жэне жагдайына байланысты. 5. Жұмысшылардың ецбегін ынталандыру жэне мотивация деңгейіне байланысты. 



39. Басқару тиімділігі уақыт факторын ескере отырып немец анықталынады? 1. Шешім кабылдау жэне баскару ырғақтылығы. 2. Жұмысшылар іс-әрекетінің максаттық бағдары. 3. Нарықта тұтынушылар сұранысын қанағаттандыру. 4. Материалдық жэне еңбектік ресурстардың сапасы жэне санының жеткіліктілігі. 5. Басқаруда субъектілердің дайындық деңгейі жэне бастамашылығы. 40. Басқару негізгі ресурстардың шыгынын ескере отырып немец анықталынады? 1. Сапамен жэне материалдық, каржы және еңбек ресурстарын үнемді пайдаланумен. 2. Басқаруда ақпараттық құралдар мен технологияларды қолдану. 3. Жұмысшылардың кэсіби әлеуетімен. 4. Мақсатқа жету барысында басқарудың барлық қосалқы жүйелер эрекетінің сәйкестілігі. 5. Басқаруда таңдалып ұйымдастырылган құрылым жэне оның жүзеге асатын мақсатпен сэйкес келу деңгейі. 41. Жүйенің шыгатын айнымалылары және кіретін айнымалыла-ры арасындагы байланыс деңгейін қандай әдістің көмегімен багалауға болады? 1. Функционалдық тәуелділік. 2. Регресивті жэне корреляциялық талдау. 3. Факторлар арасындағы байланысты мазмұндық талдау. 4. Кластерлік талдау. 5. Факторлық талдау. 42. Факторлық талдаудың комегімен басқару жүйесінде қандай зерттеу міндеттерін шешуге болады? 1. Жуйеден шығатын нәтижелерге фактордың эсер ету күшін орнату. 2. Жүйенің эртүрлі белгілерінің арасындағы функционалды тәуелді-лікті анықтау. 3. Тікелей бақылауға берілмейтін, жалпыланган факторларды аныктау жэне көптеген белгілердің құрылымын таңдау. 4. 1 немесе 3 пунктердегі міндеттер. 5. Дұрыс жауап нұсқасы жоқ. 



„ I ТАРАУ. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ 1 8 5 43. Басқару жүйесінде жүзеге асатын әртүрлі факторлардың арасындагы себеп-салдар байланысының бар екендігін қандай әдістер көмегімен негіздеуге болады? 1. Корреляциялық талдау. 2. Регрессивті талдау. 3. функционалдық тәуелділік. 4. Эксперттік багалау әдісі. 5. Факторлык талдау. 44. Жүйенің өзінде жэне сыртқы ортаның өзгерістеріне эсер етуге мүмкіндік беретін басқару қалай аталады? 1. Оптималды басқару. 2. Адаптивті басқару. 3. Ұтымды басқару. 4. Ақыл-оймен басқару. 5. Тиімді басқару. 45. Басқаруда адами факторлар рөлінің жогарылауы немен түсін-діріледі? 1. Басқарудағы міндеттерді шешуді кәсібилікпен, ерік-жігермен, біліммен жэне жоғары интеллектімен сәйкестендіру. 2. Ақпарат рөлінің өсуі жэне басқарудагы уакыт факторының мэні. 3. Сапа үшін жауапкершіліктің жогарылауы және қабылдайтын шешімдердің тиімділігі. 4. 1,2 жэне 3 пунктердегі факторлар жиынтыгы. 5. Дұрыс жауап нұсқасы жоқ. 46. Фирманы басқару жүйесінің даму әлеуеті немен анықталады? 1. Ақпараттың болуы, баскару техникасы жэне технологиясы. 2. Фирманың экономикалық жағдайы (ресурстардың болуы жэне оны 
қолдану мүмкіндігі). 3. Қызметкерлерді басқару. 4. Жоғарыда айтылган факторлардың ешқайсысымен анықталмайды. 5. 1,2 жэне 3 пунктерде көрсетілген факторлардың барлығы. 47. Басқаруды жетілдіретін және басқаруды зерттеудің негізгі ба-гыттарын атаңыз 1. Адами факторларды есепке алатын бағыт (ұйымдасқан-әкімшілік, әлеуметтік-экономикалық, технологиялық). 



186 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 2. Ғылыми факторды есепке алатын бағыт (эмпирикалык, ғылыми-концептуалдық, прагматикалық). 3. Серпін факторын есепке алатын бағыт (функционалды-құрылым-дық, процессуалды, ақпараттық). 4. Жоғарыда айтылған барлық багыттар. 5. Дұрыс жауабы жоқ. 48. Басқару жүйесіндегі негізгі даму үрдістерін атаңыз. 1. Басқару әдіснамасының дамуы. 2. Экономикалық өмірге нарықтық механизмдердің бағытталуы, ғылыми-техникалық бағдарламаны жүзеге асыру. 3. Басқаруда ақпараттық технологиялардың дамуы. 4. Барлық көрсетілген үрдістердің жиынтығы. 5. Тізімде дұрыс жауап нұсқасы жоқ. 
49. Басқару жүйесінің қай сипаттамалары көбінесе жекеменшік формаларымен анықталады? 1. Басқару масштабы. 2. Басқару объектісінің шегі. 3. Басқару жүйесінің құрылымы. 4. Басқарудағы шығын. 5. Барлық сипаттамалар жиынтығы жекеменшік формасымен анык-талады. 
50. Жекеменшіктің формалары және сипаттамасы қандай жолмен басқарудың ерекиіеліктерін, мазмүнын анықтайды? 1. Жекеменшік басқаруға эсер етпейді, тек қана өндірісті функцио-налдаудьщ сыртқы экономикалық жағдайын анықтайды. 2. Жекеменшік басқарудың элеуметтік-экономикалық жағдайын анықтайды жэне олар арқылы басқару ұйымының қалыптасуына эсер етеді. 3. Жекеменшік еңбек белсенділігін анықтайды жэне басқару процесін-де еңбекті ынталандыруға эсер етеді. 4. Жекеменшік басқару мақсатын өзгертеді жэне сонымен басқарудың барлық жүйесін түбірімен өзгертеді. 5. Жекеменшік сипаттамасы жэне формалары баскарудың мазмұнын жэне ерекшеліктерін өзгертеді. 
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188 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 
ҚҰНДЫ БАҒДАРЛАР АНЫҚТАМАСЫ 

Құнды бағдарлар жүйесі тұлға багыттылыгының мазмұндылық жағын анықтайды жэне айнала қоршаған ортаға жэне өзіне деген қатынастың негізін, дүниетаным негізі мен өмірлік белсенділік себебінің ұйытқысын, өмірлік ұстаным мен «өмір философиясының» негізін құрайды. М.Рокичтің кұнды багдарларды өлшеу эдістемесі бүгінгі таңда кеңінен таралған болып табылады. Ол құндылықтардың тікелей сатылай тізіміне негізделген. М.Рокич құндылықтардың екі түрін беліп керсетеді: терминалдьщ - қандай да бір жеке өмір сүрудің түпкі мақсатының оған талпынуға тұратындығына сену; инструменталдық (құрал) - қандай да бір әрекет бейнесінің немесе жеке тұлға қасиетінің кез келген жағдайда тиімді болып табылатындығына сену. Бұлайша беліп карастыру дәстүрлі түрдегі кұндылык-мақсат жэне 
құндылықтар-амалдар деп белуге сэйкес келеді. Сарапталушыға кұндылыктардың эліпби тэртібінде қағаз беттерінде-гі немесе кітапшалардагы (эрқайсысында 18-ден) екі тізімі ұсынылады. Тізімде сынакталушы эр құндылыкка дэрежелік рет кояды, ал кітапшалар-ды мағынасына қарай тәртіппен орналастырады. Аталғандардың соңғы нұсқасы нақтырақ нэтиже береді. Алғашында терминалдық құндылық-тарды, соңынан инструменталдық құндылыктарды жинау ұсынылады. Нұсқау: қазір сіздерге құндылықтары белгіленген 18 кітапшадан тұратын жинақ ұсынылатын болады. Сіздердің міндеттеріңіз - оларды өз өмірлеріңізде басшылықка алатын ұстанымдар ретінде өздеріңізге тиісті тэртіп (ранг) бойынша орналастыру. Әр құндылык жеке кітапшаларда сипатталған. Кітапшаларды меңгері-ңіз, ішінен өзіңізге аса маңыздысын таңдап алып, оны бірінші орынға 
қойыңыз. Содан кейін мәні жағынан екінші орында тұрган кұндылықты таңдаңыз да, біріншінің соңынан орналастырыңыз. Осылайша, кітап-шалардың барлығын тиісінше қойып шыгыңыз. Маңыздылығы жагынан соңгы тұрған құндылық 18-ші орынға не болады. Тапсырманы асықпай, ойланып орындаңыз. Егер тапсырманы орындау барысында пікіріңізді өзгерте қалсаңыз, онда кітапшалардың орнын ауы-стыру арқылы жауаптарыңызды түзете аласыз. Жасаган соңгы нәтижеңіз шынайылықты бейнелеуі кажет. Ынталандырмалы материал А тізімі (терминалдьщ құндылықтар): • белсенді шығармашылық өмір (эмоционалды тұрғыдан толықканды омір); 



III. тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ _189 • емірлік даналық (өмірлік тәжірибемен қалыптасатын ақылдың толығуы мен кемелді ой); • денсаулық (физикалық жэне психологиялык); • кызықты жүмыс; • табигат пен онер әдемілігі (табигат пен онердегі тамашаны сезіну); • махаббат (сүйікті адаммен рухани және физикалық жақындық); • материалдык тұрғыдан камтамасыз етілген омір (материалдық киындықтардың жоқтығы); • сенімді эрі жақсы достардың болуы; • қоғамдык мойындау (айнала қоршаған адамдардың, үжым мүше-лерінің, жұмыс бабындағы эріптес жолдастардың сыйластыгы); • таным (білімді, дүниетанымды, жалпы мэдениетті, ақыл, парасатты кенейту мүмкіндігі); • онімді өмір (өз мүмкіндіктерін, күшін жэне қабілеттерін барынша ,толық пайдалану); • даму (өзін дамыту, рухани жэне физикалық тұрғыдан үнемі жетілу); • ойын-сауык (жагымды эрі ерікті түрде уақыт өткізу, міндеттемелердің болмауы); • еркіндік (пікір қалыптастыру мен қадам жасаудағы тәуелсіздік); • бақытты отбасылық өмір; • басқалардың бақыты (басқа адамдардың, бүкіл халықтың, жалпы адамзаттың ауқаттылығы, дамуы мен жетілуі); • шығармашылық (шығармашылық кызметтің мүмкіндігі); • өзіне деген сенімділік (ішкі үйлесімдік, ішкі кайшылықтар мен күмэндардан арылу, оларға тәуелді болмау); Б тізімі (инструменталдық (цүрал) қүндыпықтар) • ұқыптылык (тазалыққа қүмарлык), заттарды тэртіпте сақтай білу, істегі тэртіптілік; • тәрбиелілік (жақсы мәнерлер); • жогары талаптар (омірге деген жоғары талаптар мен жоғары тартымдылық); • өмір сүйгіштік (әзіл-сықак сезімі); • орындаушылық (тэртіптілік, жауапкершілік); • тәуелсіздік (оз бетінше, шешімді түрде әрекет ету кабілеті); • өзінін және басқалардың бойындағы кемістіктерге келіспеу; • білімділік (білім тереңдігі, жалпы жоғары мәдениеті); • жауаптылық (аманат сезімі, айтқан созде түра білу); • рационализм (ақыл-парасатпен ойлай білу, дұрыс эрі тез шешімдерді кабылдай білу): 



190 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ • өзін-өзі бақылау (төзімділік, өзіндік тэртіптілік); • өз ұстанымы мен көзқарасын дәлелдей білудегі батылдық; � қатаң еркіндік (өз айтқанынан қайтпау, киындықтарға мойымау); • төзімділік (басқалардың көзқарастары мен пікірлеріне деген басқалардың жасаған қателіктері мен білместіктерін кешіре білу); • дүниетаным кеңдігі (басканың көзқарасын түсіне білу, басканың талғамы мен дәстүрін, әдеттерін сыйлай білу); • адалдық (шынайылық, пэктік); • істегі нэтижелік (еңбекқорлық, жүмыстағы енімділік); • сезімталдық (жанашырлык). Әдістеменің кұндылығы болып табылатындар: зерттеуді жүргізу мен шыққан қорытындыларды сараптаудағы әмбебаптық, ыңғайлылық жэне тиімділік, икемділік - ынталандырмалы материалдармен (құндылыктар тізімі) қатар нұсқауларды да түрлендіру мүмкіндігі. Әлеуметтік қалаудың эсері мен жалгандық мүмкіндігі оның нақты кемшілігі болып табылады. Сондықтан аталған жағдайда диагностика жасау тәсілі, еркін түрде тесті-леу сипаты мен психолог пен сыналушының арасындагы байланыстың болуы маңызды рөл атқарады. Бұл әдістемені таңдау мен сараптау максатында колдану ұсынылмайды. Аталған кемшіліктердің орнын толтыру мен кұндылық багдарлар жүйесіне тереңірек ену үшін қосымша диагностикалык ақпарат беретін жэне одан горі негізделген қорытындылар шыгаруға мүмкіндік жасайтын нұскауды өзгертуге болады. Сойтіп, негізгі бөлімнен кейін сыналушы-дан төмендегі сұрактарға жауап бере отырып, кітапшаларды ретімен тізіп 
қою сүралады: «Аталған құндылықтар сіздің өміріңізде қандай тэртіпте жэне қандай дәрежеде (пайызбен) жүзеге асырылды?» «Егер сіз өзіңіз армандаған тұлғаға айналып кетсеңіз, аталған 
құндылыктарды қалай орналастырар едіңіз?» «Сіздің ойыңызша, барлык жагынан толық жетілген адам бұл тапсыр-маны қалай орындар еді?» «Адамдардың көпшілігі, сіздің ойыңызша, бүны қалай жасар еді?» «5 немесе 10 жыл бұрын өзіңіз қалай жасар едіңіз?» «5 немесе 10 жылдан кейін өзіңіз калай жасар едіңіз?» «Сізге жақын адамдар бұл кітапшаларды қалай орналастырар еді?» 
Құндылықтардың сатылық кұрылысын талдай келе, түрлі негіздер бой-ынша қысқа блокта сыналатын олардың топтасуына зейін аудару кажет. Мысалы, сондай негізде, «нақты» жэне «дерексіз», кәсіби тұрғыда өзін жетілдіру, жеке өмір құндыльщтары жэне т.б. бөлінеді. 



III. тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ _191 Инструменталдық кұндылыктар этикалык кұндылыктарға, қарым-
қатынас құндылыктарына, іс құндылығына, жеке жэне конформистік (өзіне ыңғайлы жағдайды қалайтын) қүндылыктарға, альтуристік (өзін ұмытып, басқаға берілу) кұндылыктарға, өзіне деген сенімділік құндылыгына жэне баскаларды кабылдау құндылығына, т.б. топтасуы мүмкін. Бұл кұнды бағдарлар жүйесінің субьектілік кұрылысының барлык мүмкіндіктері емес. Жеке заңдылықты үстап калуға тырысу қажет. Егерде ешбір заңдылықты айқындап шығаруға қол жетпесе, онда сыналушының бойынан құндылық жүйесінің қалыптаспағандығын болжауға болады, тіпті тапсырмаларға жауап беруде шынайылықтың болмағандығы деп 
қарастыру керек. Бүл әдістемені жеке жүргізген дүрыс, дегенмен топ бой-ынша тестілеуге де болады. 

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара, 1998. С.637-641. 



192 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ «САКС ПЕН ЛЕВИДІҢ АЯҚТАЛМАҒАН ¥СЫНЫСТАРЫ» ӘДІСТЕМЕСІНІҢ КӨМЕГІМЕН АДАМ КАТЫНАСЫНЫҢ БАҒЫТЫН ЖЭНЕ ЖҮЙЕСІН ЗЕРТТЕУ Бұл эдістеме жобалау тобына жатады жэне 15 топқа бөліп карастыруға болатын 60 аяқталмаған ұсыныстан тұрады. Ол топтардың эрқайсысы белгілі бір дэрежеде отбасына деген, қарама-қарсы жынысты өкілге де-ген, қызметтік лауазымы жағынан жоғары түрғандар мен бағынышты тұлгаларға, т.б. деген қатынас жүйесін сипаттайды. Үсынылғандар негізін-де накты үйымның ерекшелігі мен зерттеу мәселелерін ескеруге мүмкін-дік беретін аяқталмаған үсыныстардың тізімін құрау эбден мүмкін. Жүргізу тәртібі: сынақтағыларга әдістеме бланктері таратылады да, басталған сөйлемдерді аяқтау тапсырылады. Сыналушы тұлға үшін өмірінің жеке кұпнялы жақтарына қатысты кейбір сөйлемдердің қиынға согатындығын ескере отырып, нұсқау ішінде атаулы зерттеудің зейінді ау-дарту мен есті жаттықтыру немесе сөйлемді тез кұрастыра білуді үйрету максатында жүргізілетін атап өту үсынылады. Берілген тапсырмаларды орындауда жауап беруге коп ойланбай, тез шешім қабылдау шарт. Осы мақсатта уақытпен сыналатындардың қатары шектеулі болуы мүмкін. Нұсқау: Біз ойыңызды тез қорытуға каншалықты дэрежеде қабілетті екендігіңізді тексергіміз келеді. Бланк ішінде аяқталмаған 60 сөйлем берілген. Оларды оқып шығып, бірден ойыңызға келген пікірмен сөйлемді аяқтаңыз. Оны ұзақ созбай, шешімді тез қабылдаңыз. Егер қандай да бір сөйлемді аяқтай алмасаңыз, онда соның реттік нөмірін қоршап қойып, ол сөйлемді кейінге қалдырыңыз. 1. Менің ойымша, менің әкем сирек... 2. Егер барлығы маған қарсы болса, онда... 3. Менің эрқашан қалағаным... 4. Егер мен жоғары көзқараста отырсам... 5. Болашақ, менің ойымша... 6. Менің басшылығым... 7. Ақымактық екенін білемін, бірақ корқатыным... 8. Нағыз дос деп есептейтінім... 9. Менің балалық кезімде... 10. Менің қалауымдағы эйел азамат ... 11. Әйел мен еркекті қатар корген кезімде... 12. Көптеген басқа отбасыларымен салыстырғанда, менің отбасым... 13. Жүмысымның жақсы жүретін жері... 14. Мен жэне анам... 15. Қолымнан келгеннің бэрін жасар едім, тек үмытсам... 16. Егер менің әкем қалса... 17. ...жасау үшін менің толық мүмкіндігім бар деп ойлаймын 18. Мен өте бақытты болар едім, егер... 



III. тарау . БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ _193 19: Егер менің басшылығымда біреу қызмет етсе... 20. Үміттенемін... 21. Мектептегі менің ұстаздарым... 22. Жолдастарымның көбі менің ... қорқатынымды білмейді. 23. ¥натпайтын адамдарым... 24. Бұл жұмысқа орналасқанға дейін, мен... 25. Менің есептеуімше, көп адамдар... 26. Отбасылық өмір, менің ойымша... 27. Отбасындағы менің орнымды...жағдайымен салыстыруға болады. 28. Менімен бірге жұмыс істейтін адамдар... 29. Менің анам... 30. Менің ең үлкен қателігім... 31. Әкемнің ... қалар едім. 32. Менің басты әлсіздігімнің себебі... 33. Өмірдегі ең бір жасырын құпиям... 34.. Маған бағыныштылар... 35. ...сол бір күн туады. 36. Бастығым маған жақындаган кезде... 37. ...қорыққанды қойғым келді. 38. Бәрінен артық жақсы көретін адамдарым... 39. Жас кезіме қайта оралсам... 40. Менің есептеуімше, эйелдердің (ерлердің) көпшілігі... 41. Егер менің қалыпты жыныстық қатынасты өмірім болса... 42. Маған таныс отбасылардың көпшілігі... 43. ...адамдармен жұмыс істегенді ұнатамын. 44. Аналардың көпшілігі, менің есептеуімше... 45. Жас кезімде мен өзімді кінэлі санайтынмын, егер... 46. Менің ойымша, әкем... 47. Жолым болмай кеткен кезде, мен... 48. Өмірде бэрінен бұрын ... қалар едім. 49. Басқаларға тапсырма берген кезде, мен... 50. Мен қартайсам,... 51. Бойындағы артықшылықтарын мойындайтын адамдарым... 52. Қауіптену сезімім мені бірнеше рет ... мэжбүр етті. 53. Мен жоқ кезде, достарым... 54. Балалық кезден қалған ең бір ыстық естелігім... 55. Әйелдер (ерлер) ...маған қатты ұнамайды. 56. Менің жыныстық қатынастағы өмірім... 57. Бала кезімде менің отбасым... 58. Менімен бірге қызмет атқаратын адамдар... 59. Мен анамды жақсы көремін, бірақ... 60. Өмірде жасаған ең жаман қадамым... 
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Қорытындыларды талдау: барлық сөйлемдер сэйкес бағандарға орна-ластырылады, содан кейін әр сөйлемге жекеше сапасы жағынан талдау жа-салады. Егер сөйлемде жағымды қатынас анық байқалса, онда ол сөйлем «+1» деп бағаланады. Егер карсы қатынас көрініс берсе, онда ол сөйлемге «— 1» деген баға беріледі. Егер сөйлем бейтарапты катынаста болса, онда ол «0» ұпайымен өлшенеді. Алынған нәтижелер бланк бетіне белгіленеді, ал бағыт карқыны мен жеке тұлғаның қатынасы екі түрде көрініс табады. Әдістемені еңдеу кілті № Сөйлемнің топтары Сөйлем реті 1 Экеге деген катынас 1 16 31 46 2 Өзіне деген катынас 2 17 32 47 3 Жүзеге аспаган мүмкіндіктер 3 18 33 48 4 Багынышты тұлғаларга деген катынас 4 19 34 49 5 Болашаққа деген көзқарас 5 20 35 50 6 ЖогарЫда тұрған тұлғаларға деген катынас 6 21 36 51 7 Қорқыныштар мен күдіктер 7 22 37 52 8 Дос-жаранга деген катынас 8 23 38 53 9 Өзінің өткеніне деген катынас 9 24 39 54 10 Қарсы жынысты тұлғаға деген катынас 10 25 40 55 11 Жыныстык қарым-қатынастар 11 26 41 56 12 Отбасына деген қатынас 12 27 42 57 13 Әріптестерге деген катынас 13 28 43 58 14 Анага деген катынас 14 29 44 59 15 Кінэ сезімі 15 30 45 60 Мұндай сандық бага сарапталушының катынастағы сәйкессіздік жүйесін жеңілдетеді. Бірақ, эрине, толтырылған сөйлемдердің сапалы түрде сарапталуы аса маңызды. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. -Самара, 1998. С.117-121 Прикладная социальная психология /Под редакцией А.Н. Сухова и А.А. Деркача - М., 1998. С.552-226 



I I I . т а р а у . Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _195 КОММУНИКАТИВТІК ЖӘНЕ УЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ (К¥Қ) 
ҚАБІЛЕТТЕРДІҢ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ Бұл әдістің маңызы коммуникативтік жэне жеке адамның ұйым-дастырушылық кабілеттері (нақты жэне жылдам) қалыпты жұмысты басқара алатын жэне адамдармен тез қарым-қатынаска түсе алатын, жан-жақты өсе алатын, топтық іс-шараларға катысып, адамдарга ықпал ете білетін белсенділігін айқындай алады, т.б. Әдіс 40 сұрақтан тұрады. Әр сүрақка «Иэ» немесе «Жоқ» деп жауап беру керек. 10-15 минут уақыт беріледі. Сонымен қатар коммуникативтік және үйымдастырушылық кабілеттерін бөлек аныктау керек. 1. Сізде эртүрлі адамдарды танып білу мен танысу мақсатында талпы-ныс бар ма? 2. Сізге қогамдык жұмыспен айналысқан ұнай ма? 3. Сізді жолдастарыңыздың себебінен болган реніш кеп мазасыздан-дыра ма? 4. Сыни жағдайлардан туындаған кедергілер бағыт-бағдар жасауы-ңызға қиындық туғыза ма? 5. Сізде эрқашан жиі араласатын достар көп пе? 6. Сіздің кабылдаған шешімдеріңізге әркашан да достарыңыз келісе ме? 7. Сізге адамдармен уақыт өткізгеніңізге қарағанда, кітап оқыған не-месе басқа бір жұмыспен айналыскан үнай ма? 8. Егер сіздің ойлаған ойыңыздан қайшылықты жағдай туса, өз ойыңыздан тез өзгересіз бе? 9. Өзіңізден үлкен адамдармен араласқан сіз үшін оңайға түсе ме? 10. Сізге достарыңызбен бірге эртүрлі ойындар немесе қызықты оқиғалар ұйымдастырған үнай ма? 11. Жаңа ортаға кіру сіз үшін қиын ба? 12. Сіз көбінесе бүгін бітіру керек жүмысты баска күндерге қалдырып отырасыз ба? 13. Сіз үшін таныс емес адамдармен араласудың қиындығы жоқ па? 14. Сіздің ойыңызға жолдастарыңыз қарап пікір айтып отырса, одан эрі араласуға тырысасыз ба? 15. Сіз үшін жаңа үжымға сіңісіп кету қиын ба? 16. Сізге достарыңыз орындаймын деп уэде беріп, бірақ оны орындама-са, оларға деген дау-дамай тумай ма? 17. Сіз сәті келіп түрғанда бейтаныс бір адаммен танысуға немесе сөйлесуге тырысасыз ба? 18. Сіз көбінесе маңызды шешім шығарарда өз пікіріңізге сүйенесіз бе? 19. Кейде айналадағы адамдардан жалыгып, жалғыз болғыңыз келетін уақыт бола ма? 



196 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 20. Өзіңізге қалыпты емес жерге бейімделіп кететініңіз рас па? 21. Сізге эрқашан адамдардың ортасында болған ұнай ма? 22. Бастаған ісіңізді аяқтамасаңыз қиналасыз ба? 23. Бейтаныс адамдармен танысу үшін, сізде қиындыктар туа ма? 24. Жолдастарыңызбен қарым-қатынас барысында шаршайсыз ба? 25. Үжыммен бірге ойындарға қатысқан ұнай ма? 26. Көп жағдайда достарың қызықтыратын сұрақтардың шешіміне өз ықпалыңызды білдіресіз бе? 27. Жолдастарыңызбен қарым-катынас барысында жиі шаршайсыз ба? 28. Сіз әрқашан шындық айтып тұрғаныңызды дәлелдеуге тырысасыз ба? 29. Сіз бейтаныс топқа кіргенде ерекше эсер қалдырасыз ба? 30. Мектептегі көпшілік іс-шараларға араласасыз ба? 31. Сіз өз тобыңыздағы таныстарыңыздың ортасында мәселені бірін-ші шешуге тырысасыз ба? 32. Сіздін қабылдаған пікіріңізді немесе шешіміңізді жолдастарыңыз тез қабылдамаса, оны кабылдатуға тырысасыз ба? 33. Басқа ортаға түскен кезіңізде өзіңізді еркін сезінесіз бе? 34. Жолдастарыңыз үшін шын ниетпен эртүрлі кештерді ұйымдасты-руга белсене кірісесіз бе? 35. Үлкен топтың алдында сөйлейтін кезде өзіңізді сенімсіз сезінетіні-ңіз рас па? 36. Сіз іскерлік жэне басқа кездесулерге жиі кешігіп жүресіз бе? 37. Сізде коп дос бар екені рас па? 38. Сіз жолдастарыңыздың алдында өзіңізге көп көңіл аударуға жиі тырысасыз ба? 39. Бейтаныс адамдармен араласуда өзіңізді жайсыз сезінесіз бе? 40. Сіз жолдастардың арасында өз-өзіңізге сенімсіз болатыныңыз рас па? 
«КҮҚ-2» әдістемесінің мәліметтерін өңдеу кілті Коммуникативтік (+) ия - 1, 59, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 бейімділігі ( - ) жоқ - 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 Үиымдастырушылық (+) ия - 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 бейімділігігі ( - ) жоқ - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,40 



III. тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ _197 БАСШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТКЕ БИПОЛЯРЛЫҚ БАҒА БЕРУ Басшылық қабілетке биполярлық (екі қарама-кайшылық) екі жақты баға беру тәсілі адамдардың бойындағы жағымды немесе жағымсыз касиеттерін көре білу қабілетіне, шешім жасаудағы кесімділік пен ол жайлы 
ұстанымды пікірге негізделеді. Егер сыналушы тұлға жағымсыз адамдар-ды өмірдегіден гөрі жақсырақ қабылдай білсе, яғни шын мэнінде адамдар-ды бағалауда нақты шешім қабылдай алмаса, онда оларда көшбасшылық касиеттердін белгілері жоқ екендігіне негізделеді. Сыналушы адамнан таныстарының арасынан екі адамды ойша таңдап алу сүралады: бірі - бірлесіп жүмыс істеуге лайык жағымды тұлға, екіншісі - бірлесіп жұмыс істеп, ортақ тіл табысуға қиын адам. Аталған адамдардың аты-жөнін жазып, оның сол жағына жағымды қасиеттерін, оң жағына жағымсыз қасиеттерін сауалнаманың ішіне енгізу керек. Бірінен кейін бірін он қасиетті қарастырып сыналушы тұлга оларды эр адамға қарастырып талдайды. Сол жағына аталған қаснет жақын адамға, он жағына ондай қасиеттен алыс адамға баға береді. Оның үстіне, бағаны толық баған (шкала) бойынша қойып шығу қажет: 5 - егер алынған касиет жоғары даму деңгейіне не болса; 4 - егер алынған қасиет жақсы дамыған болса; 3 - егер алынған қасиет анықталмаған болса; 2 - егер алынған қасиет нашар дамыған болса жэне кері мағынада айқындалса; 1 - егер алынган касиет үнемі жағымсыз сипатта айқындалса. Багаларды қойып шыққаннан кейін сыналушы түлға лайық адамга 
қатысты үпайлардың санын шыгарады жэне одан бөлек екінші адамға катысты берілген бағаларды санайды. Содан кейін алғашқы сомадан екінші соманы алып тастап, сауалнаманың ішінде кошбасшылык көрсеткішін анықтайды. Соңында толтырылған сауалнаманы қарастыра отырып, берілген бағалар мен кошбасшылык көрсеткішін талдау қажет. Көрсеткіш жоғары болтан сайын, сыналушы тұлғаның бойында кошбасшылык қасиеттерінің болу мүмкіндігі жоғары бола түспек. Сонымен қатар берілген бағалар сы-налушы түлғаның бойында кандай касиеттің дамығандығын аныктауға мүмкіндік береді. Бүл адам өзіне тэн қасиеттерді басқа адамдардың бойы-на қатыстыратындығымен жэне өзінде жоқ қасиеттерді жокка шығарумен түсіндіріледі. Егер кошбасшы сынакка алынған адамдарды топтык талқыға салуды ұйымдастырса, онда биполярлық баға беру тәсілінің объективті-лігі артады. Белгілі бір берілген тақырыпка шығарма жазудың көмегі арқылы да кошбасшылыққа бага беруге болады. Сыналушы тұлғаларға бір қағаздың бетіне төмендегі сұрақтарға қысқаша жауап беру тапсырмасы беріледі: «Адамдардың үстінен басшылық жасай аласыз ба?», «Ұжымның арасында 



198 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ сыйласымдылык пен беделге ие бола аласыз ба?», «Қиын сәттерде бәрінен озып шығуға қабілетіңіз жете ме? Егер келіссеңіз, өз өміріңізден мысал келтіріңіз». Сонымен жауап беру негізінде жазылған шығарма талкыға салынып, сыналушы өзін басшы ретінде калай есептейтініне қорытынды жасалады. Биполярлық баі а беру сауалнамасы Үміткерге берілген бага 
1.Белсенді 2.Еңбекқор 3.Шешімді 4.Салмақты 5.¥станымы мығым 6.Талап коюшы 7.Жауапты 8.Мақсат коздеуші 9.Адал Ю.Мықты 

Барынша лайықты Томен дәрежеде лайықты 1.Белсенділігі томен 2.Жалқау 3.Бос кеуде 4.Шыдамсыз 5.¥станымы түрақсыз 6.Өзіне талап 
қоймайтын 7.Жауапкершіліксіз 8.Мақсатқа 
ұмтылмайтын 9.Арамза Ю.Әлсіз 

1.Белсенді 2.Еңбекқор 3.Шешімді 4.Салмақты 5.¥станымы мығым 6.Талап коюшы 7.Жауапты 8.Мақсат коздеуші 9.Адал Ю.Мықты 
(тегі) (тегі) 

1.Белсенділігі томен 2.Жалқау 3.Бос кеуде 4.Шыдамсыз 5.¥станымы түрақсыз 6.Өзіне талап 
қоймайтын 7.Жауапкершіліксіз 8.Мақсатқа 
ұмтылмайтын 9.Арамза Ю.Әлсіз Барынша лайықты үміткерлерге берілген ұпайлар саны Томен дәрежеде лайықты үміткерге берілген ұпайлар саны Психологиялык сынактың карастырылған тэсілдері багынышты тұлғаның жеке қасиеттеріне баға беру үшін қарапайым, үнемді жэне ыңғайлы. Өкінішке қарай, бұл тәсілдер жүйеге түсірілмеген, нақты сандық көрініске ие емес, сондыктан да белгілі бір дәрежеде субъективті. Бұл көшбасшыдан эр тэсілдің мэнін терең түсінуді жэне шығармашылык тұрғыда оны дұрыс колдануды, оз бетінше бага беру мен алынған мәліметтерге талдау жасауды талап етеді. Подоляк Я.В. Личность и коллектив: психология военного управления. - М.,1989. С.173 - 174 



III. тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ _ 1 9 9 «СЕЗІМТАЛ БАСҚАРУШЫ ...» БАГАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ БОЙЫНША ТЕСТ 1. Бейтаныс, басқа адамдармен өзін жалгыз сезінсе, мені ренжітеді. 2. Адамдар жануарлардың сезімталдығы мен мазасыздануы туралы тым әсірелейді. 3. Маған адамдардың өзін-өзі ұстауы жэне ашық өзінің сезімін білдіруі үнамайды. 4. Мені бақытсыз адамдар, яғни өздерін аяйтындар ашуымды тудыра-ды. 5. Қасымдағы отырған адам мазасызданса, мен де мазасыздана бастай-мын. 6. «Бакыттан жылаған, ақымақ!» - деп ойлаймын. 7. Мен достарымның қиындықтарына киналамын. 8. Кейде «Махаббат» туралы әндер менің сезімімді оятады. 9. Адамдарга жаман хабар айтқанда, мен қатты қиналамын. 10. Менің кеңіліме қасымдағы адамдар эсер етеді. 11. Мен шетел азаматтарын суық эрі катал деп санаймын. 12. Мен «адамдармен сөйлесу» мамандығын алғым келеді. 13. Мен достарымның ойланбай істеген іс-әрекеттеріне онша рен-жімеймін. 14. Мен адамдардын сыйлық алғандарын бақылағанды жақсы көремін. 15. Меніңше, жалғызбасты адамдар көбінесе мейірімсіз болып келеді. 16. Жылап отырган адамды көргенде, көңілім түсіп кетеді. 17. Кейбір әндерді тыңдағанда, мен өзімді бақытты сезінемін. 18. Мен кітап окып отырғанда (роман, поэма т.б.), соның бәрі өз басым-нан өтіп жатқандай күй кешемін. 19. Біреудің ісіне өзгенің жаман араласқанын көрсем, қатты мүңаямын. 20. Егер қасымдағылар мазасыздана бастаса да, мен сабырлы бола ала-мын. 21. Егер менің құрбым (досым) өзінің жағдайларын айтып, сөйлескісі келсе, мен оны басқа тақырыпқа ауыстыруға тырысамын. 22. Мен адамдар кино көргенде жылап жэне күрсінсе, ыңғайсыз-данамын. 23. Бөтен күлкі мені ыңғайсыздандырады. 24. Мен шешім қабылдағанда, оған басқа адамдардың карым-қатынасы ереже бойынша рол ойнамайды. 25. Егер қасымдагылар бір нэрсеге жабыркау болса, мен жан тыныш-тыгымды жогалтамын. 26. Егер адамдар жай мәселелер үшін тез ренжісе, бүл мені қатты капаландырады. 



200 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 27. Егерде мен жан-жануарлардың қиналғанын көрсем, қатты қапа-ланамын. 28. Ақымақ, егер сен кітаптан оқығаныңа және кинодан көргеніңе 
қапалансаң ... 29. Дэрменсіз қарт адамдарды көрсем, жаным ашиды. 30. Бөтеннің көз жасы менің ашуымды тудырады. 31. Кино көргенде қатты мазасызданамын. 32. Мен барлық абыржу түрлеріне бейжай қараймын. 33. Кішкентай балалар себепсіз жылай береді. Өздеріңіздің жауаптарыңызды кілт арқылы есептеңіз. Жауаптары Нақты нөмірлері Келістім «+» 1,5,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,25,26,27,29,31 Келіспеймін «—» 2,3,4,6,11,13,15,20,21,22,23,24,28,30,32,33 Алған барлық ұпайларыңызды мөлшерімен салыстырыңыз, өз жауабыңыздың көрсеткіштері төмендегідей: 

жынысы «сезімтал» көрсеткіші Жынысы жоғары орташа томен өте томен Ерлер 33-26 25-17 16-8 7-0 эйелдер 33-30 29-23 22-17 16-0 Көңіл аударыңыз, «сезімтал» көрсеткіші орташа эйелдерде жоғары. Мүмкін, бұл мәдениеттің эсер ету негізіне байланысты болар... 



III. тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ _201 СІЗ ҚАНДАЙ ӘҢГІМЕЛЕСУШІСІЗ? Кез келген адаммен, жолдасыңызбен, тікелей бастығыңызбен, отба-сыңыздың мүшесімен, тіпті бейтаныс адаммен әңгімелескен кезіңізде сіздін бойыңызда қанағаттанбағандық сезімін немесе реніш туғызатын жагдаяттарды атап көрсетіңіз. Жагдаяттар нүсқалары: 1. Әңгімелесуші маган ештеңе айтуга мүмкіндік бермейді, менің ай-тарым бар, ол менің аузымды ашуыма кезек бермей, өзі сөйлей береді. 2. Мен сөйлеген кезде эріптесім үнемі сөзімді бөле береді. 3. Ол сөйлесіп отырған кезде менің бетіме ешқашанда тура қараган емес, сол себепті кейде маған ол мені тыңдап отыр ма, жоқ па деген ой келеді. 4. Мұндай адаммен әңгімелесу уақытты босқа өткізгенмен бірдей. 5. Әңгіме кезінде ол үнемі күйбеңдеп отырады: қаламсап пен қагаз оган менің сөздерім мен ойларымнан маңыздырақ сияқты болып көрінеді. 6. Ол еш уақытта езу тартып, күлген емес. Мұндайда мен біртүрлі ыңғайсызданып, күдіктенемін. 7. Ол эр уақытта сұрактар беріп, айтылған нэрселерді тэптіштей кайталап, менің ойымды бөле береді. 8. Мені оның мысы басады деп айта алмаймын. 9. Ол менің сөздерімнің өңін айналдырып, басқаша мазмүн береді. 10. Естімегенсіп, бір нәрсені қайтара сүрайды. 11. Ол мені аяғына дейін тыңдап болмастан, сөзімді бөледі, сосын менімен келіскендік білдіреді. 12. Сөйлесіп отырған кезде ол үнемі басқа бір нэрселермен айналы-сып отырады: қаламсабымен ойнайды, темекі шегеді, көзілдірігін сүртеді, соған қарап, мені ықыласпен тыңдап отыр деп айта алмаймын. 13. Ол менің ойымды қорытады. 14. Ол эрқашанда менің айтқаныма сөз кыстыруға тырысады. 15. Ол эңгіме кезінде маған қас қақпастан тесіле карайды. 16. Ол маған сынағандай кейіппен қарап қояды. Маған бүл біртүрлі ыңғайсыз эсер етеді. 17. Мен бір ұсыныс жасасам, ол: «Мен де солай ойлаймын», - деп шығады. 18. Ол әңгімеге аса кызығушылық білдірген адамдай басын жиі изейді, аһылап-үһілейді, жиі қоштайды. 19. Мен бір байсалды істер айтсам, ол эзіл-оспакка айналдырып, анек-дот айтады. 



202 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы 20. Әңгіме барысында ол жиі-жиі сағатына қарай береді. 21. Кабинетіне кіріп келгенімде, ол барлык мәселені жиып тастап, бар ыкыласын маған аударады. 22. Мен бір нәрсеге бөгет жасап отырғандай ыңғай білдіреді. 23. Ол айтқандарымның бэрін мақұлдап, қолдауымды талап етеді, эрбір сөзінен кейін: «Сіз де солай ойлайсыз ба?» немесе «Сіз қарсысыз ба?» деген сұрақтар кояды. Өзіңізде канағаттанбаушылық пен реніш туғызатын жағдаяттарды санаңыз. Егер сіз 16-23 балл жинасаңыз - онда нашар әңгімелесушісіз. Сізге көп оқып, көп жұмыс істеп, келіссездер жүргізуді үйрену керек. Егер 9-15 балл жинасаңыз, онда сізге біраз кемшіліктер тэн. Сіз айтылған пікірлерге сын көзбен қарайсыз, сізге жаксы эңгімешіге тэн біраз 
қасиеттер жетіспейді; асығыс пікір түюден аулақ болыңыз; әңгіменің қалай айтылғанына емес, мазмұнына көбірек көңіл бөліңіз; айтылған нәрсенің астарында не сыр жатқанын білуге тырысыңыз; эңгіме кезінде көбірек икемділік көрсетіңіз, әріптесіңізбен санасуға үйреніңіз. Егер сіз 3-8 балл жинасаңыз - онда жақсы эңгімешісіз, бірақ кейде эріптесіңізді толық түсінгіңіз келмейді екен. Сыпайы түрде оның айтқанын кайталап, ойын толық және анық түсіндіруіне мүмкіндік берсеңіз, оз ой-лау екпініңізді оның сөйлеу екпініне бейімдесеңіз, бір-біріңізді жақсы 
ұғынуларыңыз мүмкін, эңгіме қорытындысы жағымды эрі тиімді болып шығады. Егер сіз 0-2 балл жинасаңыз, онда тамаша әріптессіз. Сіз тыңдай ала-сыз, сіздің іскерлік жэне бейресми стиліңіз айналаңызға үлгі бола алады. 



III. тарау. Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _203 АТАҚҚҰМАРЛЫҚ ПАЙДАЛЫ МА? 
Атакқұмарлық деген, жеке алып 

қарағанда, мүмкін, кемістік болар, бірақ оның рақымшылдық көзі болатыны да жиі кездеседі. Марк Квинтилиан 
Атаққұмарлык дегенде, кандай да болмасын, тіпті арзан даңққа құмар, соған жету үшін еш нәрседен тайынбайтын, жиренбейтін безбүйрек жан-дар ауызға алынады. Спиноза: «Атаққұмарлық дегеніміз - шамадан тыс даңқын асырғысы келу», - деп бекер айтпаған. «Жер үстінде адам неге ие болса да (тамаша денсаулық жэне өмірдің барлык игілігі), егер адамдардың сый-қүрметіне бөленбесе, ол бэрібір өзіне-өзі риза болмайды. Адамның ақыл-парасатына жаны қүмарлығы соншалық, адамдардың көңілінен шыкпағанша коңілі коншімеді», — деп жазды Паскаль. Шығармашылық қызметті, соның ішінде ғылыми кызметті зерттейтін психологтар сол кызметтердің ең маңызды дем берушісінің бірі деп санай-ды, себебі атаккұмарлыктың озі жігер, ынта шақыратын әрекет секілді. Адам оміріндегі атаккұмарлыктың орны жылдар оте келе өзгереді. Мэселен, жасоспірімдер үшін ақикат шындык, прогресс, адамның бақыты деген түсініктер дерексіз эңгімедей естіледі, бірак бүл олардың шығармашылық белсенді әрекеттеріне себепші бола алмайды. Ал озімен 

қатарлас кұрбыларының күлімдеп қарауы, мүғалімнің мақұлдау создері, ата-анасының мақтауы, т.б. осылар атақкұмарлыққа түрткі болады. Жарқырап көзге түсу мансапкорлықты қоздырады, ал мансапқорлық рухты немесе бізге рухтандырарлыктай болып көрінетінді тез котереді. Мансапқорлыққа еліккен адамдарды ақылдың тоқтатуға шамасы келмей-ді, сондықтан ол қай жерде жеңілмейтін күш болса, соган карай бой үрады, ол енді мұнан әрі өзінің қогамдағы орнын таңдамайды, ал мүны оқиға мен қиял шешеді. Белгілі бір мамандықтағы мансапқорлык ойламаган жерден рух котермейді. Мүмкін, біз бүл мамандықты өз қиялымызбен түрлендіріп 
қойған болармыз, тіпті оны бояғанымыз соншалық, ол өмірдің беруге ша-масы жетерлік ең жогары игілігіне айналып кетуі де ғажап емес. Біз бүл 



204 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы мамандықты ойша бөліп, бөлшектеп қарамадық, оның бізге таңатын ұльі жауапкершілігінің бүкіл салмағын өлшемедік, біз оны тек алыстан ғана 
қарадық, ал қашықтық алдамшы. Түсіндірме сөздіктерде «мансап» сөзі «қызмет, гылым жэне басқа д а іс-әрекет саласында табысты түрде алға басу» деп түсіндіріледі. Біздің 
қоғамда мансаптың басты қозғалтқышы талант, білім, тәжірибе, ад а л ниеттілік, іске берілгендік болып табылады. Сондыктан адамның қызмет бабында табысты түрде алға басуына, өз іс-әрекетінің шыңына шыгуына моральдық кұкығы бар. Атаққұмарлық пен мансап тек басшыларға, шығармашыл адамдарға ғана қатысты емес. Айталық, бір слесарь еш уақытта шебер де, учаске бастығы да бола алмайды, бірақ «мансап» деген түсінік ол үшін ештеме емес деп айтуға бола ма? Әрине, болмайды. Оның да ең жоғары биікке же-туге болатын жері, орны бар. Оның лауазымдық болмаса да, мамандық, 
қоғамдық жағынан өсу, котерілу мүмкіндігі бар. Оған өз ісінің шебері' тіпті атақты шебер болуына жол ашық. Есімдері күрметпен аталатын мыңдаған жұмысшылар іштей ғана қанагаттанғандық сезіммен жэне заңды мақтанышпен: «Иә, мен өз еңбек жолымда көп нәрсеге жеттім», -деп айта алады. Мүмкін, олар мансап туралы тіпті ойламайтын да болар, бірақ табыс оларға күш сала еңбек етуіне тартылған сый ретінде өзінен-өзі келеді. Атаққұмарлық сезімі таза болған жағдайда эрбір адам жақсы болу-га талпынады. Жарыс белгілі бір жағдайда осыған сүйенеді. 

Пекелис В. «Адам қабілетінің қайнары» - Алматы, Қайнар, 1982. 



III. т а р а у . Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _ 2 0 5 Б АҚЫ Т Т Ы БОЛУ - ӨЗ ҚОЛЫҢЦА Белгілі дэрігер-психотерапевт Владимир Леви - адам жанының күпиясын көп зерттеген ғалым. Бақытты болудың, эркім өзін бақытты сезінудін аясы аса үлкен көрінеді. Ол ғылыми жұмысында мүның жеті белгісін жазады. 1. Бақытты жандар өздері туралы бақыттымын ба деп ойланып жат-пайды екен. Өз жүрегінің қалауымен өмір сүре береді. 2. Бақытты кісі өз мүмкіндігінің шегін біледі. Ол өзіне-өзі талап койғанда да шамасына қарай, қолынан келетін іске талап қылады. 3. Бакытты адамның күнделікті өмірі де кызгылықты. Бұдан бақытты адам эрқашан той-думанның ортасында жүреді екен деген ұгым тумауы керек. 4. Бақытты адам іштей өзін кең ұстайды. Іштен кең болу, ішкі бостан-дық дегеніміз не? Енді соған тоқталық. Бүл айналадағы белгілі бір адамдардың пікірінен қаймықпау, кім не дейді екен деп жалтақтамау, не істесе де көңілінің төрелігімен істеу, бұл біреуге тек жақсылық жасауға міндетті болғандықтан гана істеу емес, шын пейіліңмен ақтарыла көмектесуге ұмтылу. Бүл - сөз бен істің бір жерде тоғысуы. Бүл - өз сөзіңмен өз әрекетіңе эрқашан жауапкершілікті сезіну. Бұл - өзгенің пікірін тыңдай білу. 5. Бақыттымын дейтін адамдар эрқашан біреуді кінэлауга дайын түрмайды. Бұл оларда ашу, ыза, өкініш, үрей жоқ деген сөз емес, олар өзіне жаманшылық жасаған кісінің өзінен де дұшпандық іздемейді. Жамандыққа жамандық ойламайды, сондай-ақ өз кінэларын мойындай алады. Кекшіл емес. 6. Бақытты адам сүйе де біледі. Бір ерекшелігі, өзімшіл адамдар өзін сүюді талап етсе, бақытты жан өзі біреуді сүйгеннен ләззат табады. Айырмашылығы осында. Үнемі өзін біреудің сүюін ойлап, соны ғана талап ету, бірте-бірте адамды ауру қылады. Өйткені ол сүйген үстіне сүйе берсе, тек менікі ғана болса, бэрі мені ғана жақсы көрсе деген ойдың қүрсауында калады. Ал біреуді жақсы көруге үмтылу, оның тек жақсылығын ғана көру адамды іштей байытады. Кейде тіпті мүндай адамдар махаббатта жолы болмай, шынайы сүйіктісіне қолы жете алмаса да, өздерін үстай біледі. Оны сырттай сүйіп жүру арқылы да өздерін бақытты сезінеді. 7. Бақытты адам қайырымды келеді. Ол тек сырт коз үшін кайырымды көрінуге тырыспайды. Қайырымдылық, мейірімділік, имандылық оның барлық іс-әрекетімен қабысып, өріліп жатады. Міне, өзіңді бақытты сезінудің В.Леви үсынатын жеті формуласы сырттан келмейтін көрінеді. Ол өз бойымызда екен. Яғни өзімізді бақытты сезіну өз қолымызда. Осы бақыт формуласы эр басшының негізге алатын кағидасына айналуы қажет деп ойлаймыз. БАҚ мәліметінен алынган. 



206 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы «ҰЖЫМНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫК ХАЛ-АХУАЛЫ» ӘДІСТЕМЕСІ (Б.Д. Парыгин әдістемесінің өзгертілген варианты) Міндеті: Әдістеме ұжымдагы жағымды психологиялық хал-ахуалды 
қамтамасыз ететін шарттарды анықтауға арналған. Нұсқау: Ұжымдагы психологиялык хал-ахуалдың кайсысының бол-са да, көрінуіне бага беріңіз. Бұл үшін, біріншіден, кестедегі сол жақта орналасқан сойлемді, ал кейін оң жақта орналаскан сөйлемді оқу ке-рек. Кейін ортасындағы берілген бағалардың, сіздің ойыңыз бойынша, шындыққа сай келетінін (шеңбермен) белгілеңіз. Багалардың мәні: 3 - қасиет ұжымда эрдайым көрінеді; 1 - оны байқау үшін, жеткілікті түрде көрінеді; 0 - қарама-қайшы қасиеттер (ешқайсысы жеткілікті түрде корінбейді немесе екеуі де бірдей деңгейде корінеді). «+» белгісі бар бағалар кестенің сол жағына, ал «-» белгісі бар бағалар оң жағына катысты болып келеді. 
Үжымда сергек жэне жарқын көңіл-күй басым болып келеді + + + 0 3 2 1 0 1 2 3 Жабырқау көңіл, пессимистік күйлер басым болып келеді Өзара карым-қатынастағы тілектестік, өзара ыкыластық + + + 0 3 2 1 0 1 2 3 Қарым-катынастағы қактығыс-тар, жеккөрушілік, антипатия 
Ұжымда табандылык, адал-дык, риясыздық жоғары баға-ланып, мүнда еңбек етуге де-ген ықылас өте жоғары 

+ + + 0 3 2 1 0 1 2 3 Табандылык, адалдык, риясыз-дык жоғары бағаланбайды, 
ұжымдык еңбек етуге деген ыкылас жоқ 

Ұжым баска үжымдармен карым-қатынас жасауға, ын-тымақтастықта болуға тыры-сады 
+ + + 0 3 2 1 0 1 2 3 Басқа ұжымдардан бөлектену ниеті байқалады 

¥жым ішіндегі топтардың арасындағы қарым-қатынаста өзара ықыластылык жэне түсінушілік орын алуда 
+ + + 0 3 2 10 123 Топтардың өз арасында кақты-ғыстар болады 

Ұжым мүшелері бірге болуды, жиі ұжымда болуды, бірлес-кен істерге қатысуды, бос уа-кытты бірге өткізуді ұнатады 
+ + + 0 3 2 1 0 1 2 3 ¥жым мүшелері тыгыз карым-катынаска қарсы, жағымсыз көзкараспен карайды, бірлескен істерге катысудан бас тартады 



III. тарау. Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _207 Кестенің жалгасы 
Ұжымның жеке мүшелерінщ жетістіктері мен сәтсіздіктері барлығында эмпатия мен шы-найы тілектестікті тудырады 

+ + + 0 3 2 1 0 1 2 3 Жетістіктер мен сәтсіздіктер басқаларды немқұрайды қалды-рып, ал кейбір жағдайларда күн-шілдік пен табалаушылықты ту-дырады Мақұлдау мен қолдау басым болып келеді, кінэлау мен сын сөз айту жаксы ниетпен бола-ды 
+ + + 0 — 3 2 1 0 1 2 3 Сыншыл ескертулер айкын не-месе жасырын дұшпандылык сипатқа ие болады 

Ұжым мүшелері бір-бірінін ойларына сыйластықпен қа-райды 
+ + + 0 3 2 1 0 1 2 3 ¥жымда әрбіреу өз ойын басты деп санайды, басқалардың ойла-рына шыдамсыз болып келеді 

ҰжыМ үшін қиын заманда 
ұжым мүшелері арасында эмоционалды бірлесу көрініс алады 

+ + + 0 3 2 1 0 1 2 3 Қиын заманда ұжым мүшелері болбырап, сасқалақтап кетеді, 
ұрыстар, өзара кінэлау көрінеді 

Ұжымнын жетістіктері мен сэтсіздіктері үшін барлығы өздерінікі сияқты уайымдай-ды 
+ + + 0 3 2 1 0 1 2 3 ¥жымнын жетістіктері мен сәтсіздіктері ұжым мүшелерін-де ешқандай эсер тудырмайды 

Ұжым жана мүшелеріне жылы жүзбен жэне тілектестікпен карайды, жаңа жерге үйренуге көмектесуге тырысады 
+ + + 0 3 2 1 0 1 2 3 Жаңа келген адамдар өздерін артык, бөтен сезінеді, оларға 

қарсы жиі дұшпандылық көр-сетіледі Барлығы үшін пайдалы зат жасау керек болган жағдайда, 
ұжым тез арада жауап береді + + + 0 — 3 2 1 0 1 2 3 ¥жымды бірлескен іске көтеру мүмкін емес, эркайсысы тек өздерінің камын ғана ойлайды ¥жымда барлығына эділетті көзқараспен қарайды, мұнда әркашан элсіздерді қолдайды, оларға қамқорлық көрсетіледі 

+ + + 0 — 3 2 1 0 1 2 3 ¥жым айкын түрде «дәрежелі» жэне «кемсітілгендерге» бөлі-неді, әлсіздерге камқорлық көр-сетілмейді, жиі оларды келе-междейді ¥жым мүшелерінде, басшы-лар оны атап өтсе, өздерінің 
ұжымы үшін мақтаныш сезімі туады 

+ + + 0 — 3 2 1 0 1 2 3 ¥жымға қатысты жасалған кұп-тау сөздер мен мадактауларға карсы мұнда немкұрайды көз-караспен қарайды 



208 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы Нәтижелерді талдау: Әр сұрак бойынша балдардың ортақ қосындысы шығарылып, топтың жауап профилі құрастырылады. Кейін бүкіл сауална-ма бойынша ортақ шамасы есептелінеді (топ бойынша). Сауалнаманың нәтижелерін кестеге ыңғайлап жэне көрнекі түрде орна-ластыру керек. Бұл жерде жолдар сауалнама сұрақтары болса (15 жол), ал бағаналары - топ мүшелерінің жауаптары болады, олардың эрқайсысына жеке номір беріледі. Жағымды бағалар торды қызыл түспен (3 бағасы берілсе), қызгылт сары түспен (2 бағасы берілсе) және сары түспен (1 бағасы берілсе), ал теріс бағалар қоцыр, квк жэне жасыл түспен штрихтау арқылы белгіленеді. 



ЖЕТЕКШІНІҢ БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ КЕҢІСТІГІ Әрбір шебердің өз құралы бар. Хирургта - скальпель, суретшіде -
қылкалам, жетекшінің негізгі құралы іс-эрекеттің катаң жалгаспалы тіз-бегі болып табылады, оның әрбір бөлігі күрделі баскарушылык функция-ны яғни операцияны атқарады. Бұл тізбектің негізгі бөлімдері қандай? Микрожағдаятты бағалау жэне диагноз. Жоспарлау (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді жэне шұғыл). • Ағымды микрожағдаяттың бағыты және диагностикасы. Шешімді өңдеу жэне қабылдау. Іс-әрекеттің бағдарламасын құру. Шешімді орындауға жіберу ұжымы. Ағымды жэне соңғы нәтижелерді бақылау, бағалау жзне түзету. Басқару процесінің түйіндік механизмдерін - «жоспарлау, мақсат қою және шешім қабылдау», негізінен, іс-эрекеттің, бүктелген багдарламасын және нәтижесінің моделін қалыптастырады. Шешім кабылдау ең алдымен баскару психологиясының бөлімді механизмінің бастауында проблемалы жагдайдың шешілгенін білдіреді. Психология адамның интеллектуалды қайраткерлігінің проблемалы жагдайларын карастырады. Барлык жағдайлар проблемалы бола бермейді. Проблемалы жағдай келесі компоненттерден тұрады: 

қажеттілікті үсыну, бұл проблемалы жағдайдың аспектілері - бұл субъект жағдайы; зияткерлік мүмкіндіктер; белгісіз білімдер немесе проблемалы тапсырмалар. Дэл осы үш компоненттің жиынтыгын қамтитын жағдайлар баска жағдайлардан ерекшелігін көрсетеді. Мына жағдайлардың үш түрін бөліп көрсетеді: 1) адам өзінің білетінін білгенде - бұл жагдайда қиындық та жоқ, ойланудың қажеттілігі де жоқ. 2) ол өзінің білмейтінін білмегенде - бұл жағдайда болашак ғылыми проблемалар туралы айтуга болады. 3) ол озінің білмейтінін білгенде - бұл жагдайда ол нағыз қиын жаг-дайга кездескен. Оның ерекшеліктерінің бірі - ол өзінің қосымша күшіне сүйене отырып, тапсырманың немесе қиындык тудырады жэне шешімін өзі таба алады. Баскаруда шешім кабылдау - максатты қалыптастыру, орындау субъектісі ретінде оны тапсырмага қосу, іс-әрекет багдарламасын белгілеу жэне жалпы багыт-багдар беру, ашық түрде туралауга орнату болып табы-лады. 
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Қиын жағдайдың түріне жэне баскару қайраткерлігінін шарттарына тәуелді шешім кабылдауда өзіндік белгілер орнатылады. Қиындық жағ-дай үш түрге бөлінеді: Детерминациялы. Окиғалар мен кұбылыстардың сызыктық себептік - зерттеулік байланыс негізіндегі ситуация (ең қарапайым үлгі: егер күн батса, караңғы түседі). Мүмкіндік. Бұл кандай да бір құбылыс немесе оқиғаньщ өзіндік неме-се баска деңгейлік мүмкіндікте жүзеге асырылуы (мысалы: кұлап бара жатқан монета немесе сандарымен кубик). Стратегиялық. Бұл белгілі күбылыстың алдағы болашактағы өтуге тиіс жағдайлар (мысалы: жылдық жоспарды орындау, сертификат алу, ди-плом корғау т.б.). Баскару шешімдерінің ерекшеліктері мен тэн белгілерін карастырмас бұрын, сіздің назарыңызға тест ұсынылады, бұл түлғаның ерекшеліктерін анықтау үшін қолданылады. Төменгі ұсынылған 20 сөйлемді мұқият окыңыз және ұсынылған төрт шешімнің біреуін таңдаңыз: 1. Сіздің басшыңыз басқа жауапты тапсырмамен айналысып отырган ңызметкеріңізге шугыл тапсырма береді. Сіз жэне сіздің басшыңыз өз тапсырмаларыңызды кідіртуге болмайды деп есептейсіз. Өзіңіз қолданатын шешім нүсқасын таңдаңыз. A. субординация қызметін катаң ұстанамын, қызметкерге ағымдағы жұмысты орындауды кейінге калдыруды үсынамын. B. Барлығы басшының мен үшін каншалыкты беделді екендігіне бай-ланысты. C. Қызметкерге бастаған жұмысын аяктауын үсынамын. Д. Қызметкердің жүмысына көңіл аудармаймын. 2. Қарамагыцыздагы екі қызметкер арасында сәтті ж у мыс істеу барысында дау-дамай туындайды. Олардың әрқайсысы сіздің алдыңызга келіп, мән-жайды анықтауды және оның багытын дүрыстауды өтінеді. Бүл жағдайда өз іс-әрекетіңізді көрсетіңіз. A. Мен жұмыстағы дау-дамайды кесіп өтуім керек, ол - дау-дамайлык 

қарым-катынас, ол - олардың жеке шаруалары. B. Ең дұрысы дау-дамайды шешуді коғамдык ұйымдардың өкілдерінен өтінер едім. C. Ең алдымен дау-дамайдың себептерімен жеке танысып жэне екі жак үшін де жарастыру әдістерін іздестіру. Д. Ұжым мүшелерінің ішінен дау-дамай тудырушылар үшін беделді адамды анықтап, сол аркылы оларға эсер ету. 



, БДСҚАРУ ІС-ӨРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ 211 3. Өндірістік тапсырманы аяқтаудың ең ауыр кезінде бригадада келеңсіз жагдай орын алды, жумыс тэртібі бүзылып, нәтижесінде жа-рамсыз өнімге жол берілді. Бригадирге айыпты белгісіз, дегенмен оны анықтап, багалау керек. Бригадирдің орнында сіз не істер едіңіз? Шешімніц сіз қолданар нүсқасын таңдаңыз. A. Бұл келеңсіздіктің мэн-жайын аныктауды өндірістік тапсырманың акталуына дейін коя тұрамын. B. Бұл істе күмэнді адамдарды шакырып, бетпе-бет ашық сөйлесіп, айыпкерді атауын ұсынар едім. C. Болған істі сенімді қызметкерлеріме айтып, накты айыпкерді анық-тап жэне оны жазалауды талап етемін. Д. Жұмыстан соң жиналыс ашып, көпшіліктен айыпкерді анықтап жэне оны жазалауды талап етемін. 4. Өзіңізге орынбасар таңдау мүмкіндігі берілген. Бірнеше үміткерлер бар. Әрбір үміткер мына жетістіктерімен ерекшеленеді. A. Біріншісі ең алдымен ұжымда қолайлы жолдастық қарым-қатынас орнатуға, жұмыста өзара сенімділік пен достық жағдайды туғызуға, көпшілік дұрыс түсінбейтіндей дау-дамайдан қашуға ұмтылады. B. Екіншісі көбірек қарым-қатынас құрғанда жұмыс барысымен жүреді, тапсырылған жұмысқа жауапкершілік сезімі жоғарылығымен ерекшеленеді. C. Үшіншісі қатаң түрде ереже бойынша жұмыс істеуді дұрыс көре-ді, өзінің қызметтік міндеттерін орындауда эркашан ұқыпты, қол астындағылардан соны талап етеді. Д. Тертінші табандылығымен жеке қызығушылығымен ерекшеленеді, езінің максатына жетуді жүмысқа көздейді, эрқашан жұмысты соңына дейін жеткізуге ұмтылады, кол астындағылардың карым-катынастарының күрделенуіне көп көңіл бөлмейді. 5. Сізге орынбасар таңдау мүмкіндігі берілген. Үміткерлер бастыққа 
қатысты келесі қасиеттерімен ерекшеленеді. A. Бастықтың пікірімен жэне шешімімен тез келіседі, нақты талпы-нады, мүлтіксіз жэне белгіленген уакытта орындайды. B. Екіншісі, бастықтың пікірімен тез келіседі, оның тапсырмалары мен бүйрықтарын қызығушылыкпен жэне жауапты түрде орындайды, егер бастық ол үшін беделді болса ғана. C. Үшіншісі - кәсіптік білімі және тэжірибесі бай жаксы маман, білік-ті ұйымдас гырушы, бірақ қарым-қатынаста өте ауыр. 
і 



212 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы Д. Төртіншісі - өте сауатты жэне тәжірибелі маман, бірақ көбіне өзімшілдікке жэне жұмыска тәуелсіздікке үмтылады, оған кедергі жасағанды үнатпайды. 6. Қызметтестеріңізбен немесе қол астыңыздагылармен орынсыз жагдайда, демалыс уақытында араласуга тура келеді, сіз қайсысына көбірек жақынсыз. A. Сізге жүмыс барысында жэне кәсіптік қызығушылығы жақын әңгіме 
Қ¥РУ-B. Әңгімеге келетіндей, екі жақты мэселелерде пікірін білдіру, өз кезқарасыңды қойып, басқаларды бір нәрсеге көндіруге үмтылу. C. Әңгімелердің ортақ тақырыбын бөлісіп, өз пікірін араластырмай, ортақ көзқарасты белу, өзінің белсенділігімен ерекшеленуге тырыспай, тек серігін тыңдау. Д. Жұмыс туралы эңгіме козғамауга тырысып, қарым-қатынаста ортақ болып, басқаларға мүқият болу. 7. Қол астыңыздагы адам екінші рет айтылган жумысты өз уаңытында аяқтамады, бірақ ендігіде қайталанбайтынына сөз береді. Сіз не істер едіңіз? A. Жұмыстың орындалуын күтіп, содан оңашада катал сөйлесіп, соңғы рет ескерту жасау. B. Жұмыстың аяқталуын күтпестен, қайталанып түрган үзілістің себептері туралы сөйлесіп, үзіліс үшін қаржылай жазалау. C. Сол қызметкерлермен не істеу керегі туралы, үжымдағы белсенді, тәжірибесі мол жүмысшымен ақылдасу. Егер ондай жүмысшы болмаса, үжымның жиналысында жүмысшының жауапкершілігін ортаға салу. Д. Тапсырманың орындалуын күтпестен, жүмысшыны жазалау туралы мәселені «үшбүрыштың» шешіміне тастау. 8. Қол астыңыздагы жүмысшы сіздің кеңесіңіз бен шешіміңізді теріске шыгарып, ескертулерге қарамастан, сіз оган көрсеткен 
қателерді түзетпестен бэрін өздігінше жасайды. Бүл қызметкерге сіз әрмен қарай қандай іс-шара қолданасыз? A. Қарсыласудың себебін аныктап жэне оның орынсыздығына коз жеткізіп, жазалаудың қарапайым экімшілік шараларын қолданамын. B. Жүмыс барысында оны ашык әңгімеге шакырып, онымен тіл табы-сып, іскерлік байланыс орнатамын. C. Үжымның белсенділеріне жүгінемін, оның бүрыс тэртібіне көңіл ау-дарамын және коғамдык шара қолданамын. Д. Осы жүмыскерге катысты өзім қателік жіберген жоқпын ба деп анықтап аламын, сосын не істеу керектігін шешемін. 



III. тарау. Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _213 9. Екі топ арасында жаңалануга қатысты дау-дамайы бар ужымга шеттеп шақырылган жаңа жетекші келді. Сіздің пікіріңізше, ужымдагы психологиялык, келеңсіздікті қалып-тастыру үиіін ол қандай іс-әрекет жасауы қажет? A. Ең алдымен бұрынғылардың тәртібіне көңіл бөлмей карым-қатынас кұру, жұмысты жаңадан келгендердің ережесімен орындап, бұрынғыларға күшпен эсер ету. B. Ең алдымен белсенділігін анықтап, оған ұжымдағы жағдайды анықтауды жэне қалыптастыру шараларын ұсыну мен коғамдық ұжымның колдауымен белсенділігі. C. Ең алдымен бұрыннан жұмыс істеп келе жатқандарды өз жағына ау-дарып, карсы топты сол ыңғайға жығу. Д. Ұжымның даму элеуетін жэне шығарылып жатқан өнімнің сапасын тексеріп, ұжым алдына ортақ жаңа әлеуметтік тапсырма қою, ұжымның жақсы нәтижелеріне жэне дэстүріне сүйене отырып, жаңа ұжымның ескі 
ұжымга қарсыласпауын қадағалау. 10. Өндірістік багдарламаның ең ауыр кезінде қызметкерлердің біреуі ауырып қалды. Әрбір жумысиіы өз жумысын орындаудан қолы бос емес. Келмеген қызметкердің жұмысы өз уақытында аяқталуы керек. Бүл жагдайда сіз не істер едіңіз? A. Қызметкерлердің қайсысының жұмысы аз екенін біліп, шешім кабылдаймыз: «Сіз мына жұмысты аласыз, ал сіз мынаны бітіруге көмектесесіз». B. Ұжымға мынадай ұсыныстар жасар едім: «Келіңіздер, ойласайық, бұл жағдайда не істеуге болады?» C. ¥жым белсенділеріне өз пікірлерін айтуды ұсынып, ұжым мүше-лерімен алдын ала талқылап, сосын шешім кабылдаймын. Д. Өзіме ең тэжірибелі жэне сенімді қызметкерді шақырып жэне кел-меген кісінің жұмысын орындауға көмектесуге ұжымды алып шығуын өтінемін. 11. Сізбенен эріптес арасында келіспеушілік туындады. Айталық, сізге оның себебі тіптен белгісіз, бірақ жүмысқа кесірін тигізбеу ушін 
қарым-қатынасын реттеп алу керек. Ең алдымен сіз не істер едіңіз? A. Шиеленіскен карым-қатынастың себебін білу үшін, әріптесімді ашык әңгімеге шақырар едім. B. Бэрінен бұрын оған деген карым-қатынасымнан өзімнің мінез-кұлқымды анықтауға тырысам. C. Әріптесіме: «Біздің іс-әрекетімізден жұмыска зиян келеді, одан эрі 
қарай жұмыс істеуді келісіп алайық», - деп айтамын. 



2 1 4 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы Д. Біздің жағдайымыздан хабардар баска әріптестеріме жүгінем, мүмкін, олардың бізге көмегі тиер. 12. Сіз бірнеше жыл қатардагы жүмысшы болып істеген үйымга жетекші болып тагайындалдыңыз. Сагат 8.15-те кешігу себебін анықтау үшін қол астыңыздагы қызметкерді өзіңіздің кабинетіңізге шақырасыз, кенеттен сіз өзіңіз 15 минутқа кешігіп қаласыз. Қол астыңыздагы қызметкер уақытында келіп, сізді күтіп түр. Сіз эңгімені неден бастайсыз? A. Өзіңіздің кешігуіңізге карамастан, дереу оньщ кешігуінің себебін түсіндіруді талап етесіз. B. Қызметкер алдында кешірім сұрап, сосын барып әңгімемді бастай-мын. C. Сәлемдесіп, кешігу себебімді айтқаннан кейін: «Қалай ойлайсыз, сіз секілді үнемі кешігетін жетекшіден не күтуге болады?» - деп сұрайтын едім. Д. Сол сәтте кездесуді келесі бір уақытқа ауыстырамын. 13. Сіз екінші жыл бригадир болып жүмыс істеп жүрсіз. Жас қыз-меткер сізден үйленуіне байланысты торт күнге қызметтен босатуын сүрады. - Неге төрт күнге? - деп сүрайсыз. -Асқаров үйленгенде сіз төрт күнге жібердіңіз гой, - деп ол арызда-на берді. Сіз үш күнге рүқсат етіп, қол қойып бересіз. Бірақ ол жүмысқа төрт күннен соң келеді. Сіз қандай тәсіл қолданасыз? A. Тэртіп бұзылганы жайлы жоғарыдағы бастыкқа баяндаймын. B. Қол астыңыздағы кызметкерді төртінші күнді демалыста өтеуін 
ұсынамын: «Аскаров та өтеген», - деймін. C. Жағдайға карай (адамдар күн сайын үйленбейді ғой) көпшіліктің 
қатысуымен ескерту жасаумен шектелемін. Д. Оның келмеуін өз жауапкершілігіме алам. Тек «Олай жасаудың керегі жоқ еді», - деп құттықтап, бақыт тілеймін. 14. Сіз өндірістік үжымның жетекіиісісіз. Түнгі кезекиіілік кезінде 
қызметкерлердің бірі мае күйінде қымбат жабдықтың бірін бүзып ала-ды. Айыпкер сізге қоңырау шалып не істеу керектігін сүрайды. Сіз қалай жауап бересіз? A. «Нүсқаулыкка сай әрекет жасаңдар. Ол менің үстелімнің үстінде тұр, соны оқыңдар жэне не керек болса, соны істеңдер». B. «Болған жайды вахтерге баяндаңдар. Жабдықтың сынғаны жайлы акт жазыңдар, зардап шеккен кезекші медбикеге барсын, ертең анықтаймыз». 



III. т а р а у . Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _ 2 1 5 С. «Менсіз ештеңе кабылдамаңдар, казір барамын, сосын анықтаймыз». Д. «Зардап шеккендердің жағдайы кандай? Егер кажет болса, дәрігер шакырыңдар». 15. Бір күні сіз өндірістің бірнеше жетекшілерінің арасында қыз-меткермен қандай қарым-қатынаста болу керек деген пікірталастың арасына man келесіз. Көзқарастардың біреуі сізге өте үнады. Қайсысы? A. Біріншісі - «жұмыста жақсы істеу үшін оның жеке касиеттерін еске-ре отырып, арнайы көңіл болу керек». B. Екіншісі - «оның бэрі - майда тірлік. Адамдардағы басты кұндылық - олардың іскерлік сапасы, жауапкершілігі. Әркім озіне тиісті жұмысты істеуі керек». C. Үшіншісі - менің ойымша, жетекшіліктің сәттілігіне қол жеткізу үшін, қол астыңдағылар оз жетекшісіне сенгенде ғана сыйлайды. Д. Төртінші - «ол дұрыс, бірақ сонда да жұмыстың нақты ынта-л а н д ы р ғ ы ш ы ретінде нақты бұйрык, жақсы ойлылық болып табылады». 16. Сіз цех бастыгысыз. Қайта қурудан соц, жаңа штат кестесі бойынша бірнеше бригада ұйымдастыру керек. Сіз қай багыт бойынша барасыз? A. Жұмысты ез колыма аламын, цех қызметкерлерінің тізімін жэне жеке іс кағазымен танысып, оз жобамды ұжым жиналысында ұсынамын. B. Дау-дамайды болдырмау үшін қызығушы тұлғалардың пікірлерін тыңдап, жаңа бригада кұру бойынша комиссия түзем. C. Цех белсенділеріне адамдармен тілдесіп, жағдайды түсіндіріп, жаңа штаттық кесте бойынша кімнің қай бригадага баратынын аныктап білуін тапсырамын. Д. Алдымен жаңа бригадалар мен аймақтарды кім басқаратынын аныктап аламын, кейін бригада кұрамы бойынша сол адамга ұсыныстарын дайындауды тапсырамын. 17. Сіздің үжымыңызда жүмыс істегеннен көбірек бос жүретін адам бар. Бүл жагдай оган үнайды, ал сізге жоқ. Сіз қандай амал қолданар едіңіз? A. Бетпе-бет онымен сөйлесіп, оздігінен кету туралы арыз жазғаны дұрыс екенін түсіндірем. B. Жоғарыдагы бастыкка бұл лауазымды «кыскарту» туралы баянхат жазамын. C. Кәсіподак ұйымымен бұл жағдайды талқылап, бұл адаммен не істеу керектігі туралы ұсыныс дайындауды тапсырамын. Д. Ол адам үшін лайықты жұмыс тауып, оның жұмысына бакылауды күшейтемін. 



216 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы 18. Еңбекке қатысу коэффициенты (ЕҚК) тагайындау кезінде бригаданың кейбір мүиіелерін әділетсіздік орын алды деп есептейді. Ол цех бастыгына шагымдануга себеп болды. Сіз олардың иіагымына қалай 
қарайсыз? A. Сіз шағымданушыға былай жауап беріңіз: «ЕҚК-ны сіздің брига-дирлеріңіз растайды жэне түзеді, менің мұнда қатысым жоқ». B. Жарайды, мен сіздердің шагымдарыңызды есепке ала отырып, бұл мәселені сіздердің бригадирлеріңізбен карастырам. C. «Уайымдамаңыз, сіз ақшаңызды аласыз. Өз карсылығыңызды жазба-ша түрде менің атыма жіберіңіз». Д. Шындықты орнатуды уэде етіп, дереу бригадирмен кеңесем, жазылғанның растыгын білген соң, ЕҚК-ні қайта түзуді бригадирге тап-сырам. 19. Сіз үлкен өндірістік мекеменің жаца цехына басқа зауыттан бастық болып жақында ауыстыцыз. Әлі көпиіілік сізді тани бермейді. Түскі асуақытына дейін екі сагат бар. Дэліз бойында сіздің цехыңыздагы үиі жүмысиіы элдебір нәрсені талқылап түрганын коресіз жэне олар сізге көңіл аудармайды. 20 минуттан соң қайтып келе жатып, сол көріністі тагы көресіз. Сіз өзіңізді қалай үстайсыз? A. Тоқтап, оларға өзімнің жаңа бастық екенімді түсіндірем. Әңгіме үзаққа созылғанын жэне жүмысты жалғастырылуын ескертемін. B. Олардың топ бастығының кім екенін сүраймын. Оны өз кабинетіме шақырамын. C. Алдымен эңгіме не туралы болып жатқанын білем, кейін өзімді та-ныстырып, содан соң цехтағы жүмыс орындарына баруларын өтінемін. Д. Алдымен өзімді таныстырам, бригадада жұмыс қалай жүктелгенін, түрақты жүмыс істеуге не кедергі болып жатқанын анықтаймын. Бүл жүмысшыларды есепке алып қоямын. Басқару шешімдері белгілі тізімі бойынша ерекшеленуі мүмкін. Олардың негізінде шешімнің классификациясының нүсқаларын қүрайды. Сблардың бірін келесі белгілер бойынша қүрамыз: - Аумақ дәрежесі жэне нысананың күрделілігі бойынша. - Қабылданған шешімнің әрекет ету уақытының ұзақтығы бойынша. Бүл байланыста шешім үзақ мерзімді, қысқа мерзімді жэне шұғыл болуы мүмкін. Қойылған мақсатының ерекшелігі басқармалық тактикалық және стратегиялық бағытын шарттайтынын айтуға болады. - Шешімнің қоғам өміріндегі магынасы, орны жэне рөлі бойынша. Бір шешімдер барлык қоғамның түпкілікті проблемасына (мысалы, биліктің 



I I I . т а р а у . Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _217 өзін-өзі баскару ұйымдарына берілуі), басқалары - аймақтардың өмірінің кандай да бір жеке жақтарына қатысты. - Көлем жэне шешімнің бағыты бойынша, біреулері жалпы мақсатты камтиды, баскалары көбірек накты жэне жүйелендірген болады. Кез келген басқарушы шешімді орындау кезінде, қабылдау жэне орындауға жіберу кезінде жетекші есепке алатын кейбір маңызды талап-тарга жауап беруі керек. Негізгілерін алып карайык. Ең алдымен баска-рушы шешім нақты, бір нэрсеге бағытталған жэне гылыми негізделген болуы керек. Бүл байланыста ой қозғалысы терең жүмыстың шынайы жағдайымен үздіксіз байланыста болу өте маңызды, ол ақпарат моделінің бетпердесі болып табылады. Алдында атап өткендей, басқару шешімінің белгісі болып оның толыктығы орын алады. Ол шешімнің қабылдануы қаншалықты кең жайылганын, талданғанын жэне жағдайдың басты элементтері есепке алынғэнын анықтайды. Жағдай барысында таңдаудың толық болмауы сияқты жоспарланбаган факторлар эсер етуі мүмкін. Дэл осы аралықта басқаруда үсақ-түйектер болуы мүмкін емес деп айтуға болады. Бірақ мұндай шешім қабылдаудың тоқтамы екі бірдей фактор бір деңгейде есеп-ке қабылданбаганымен, бекітіледі жэне талдаудың басқа сатыларына көңіл бөлмеуге болмайды. Шешім қабылдауда маңызды талап оның жаңашылдығында болып та-былады. Еңбекті басқару мэдениеті билік субъектісіне катысты талапты 
қалыптастырады. Ол шешім кімге жіберілетіні, мекен-жайлық жэне орындалу мерзімі, созылган жэне мерзімсіз шешімдер, көлденең қарым-
қатынас жүйесіндегідей жалпы ұйгарымдар секілді жемісті өнім болуы-на күмэнді. Басқару қарым-қатынасындагы диалог мәдениеті монологтық мәдениеттілігін теріске шығарады, ол бұл талаптардың орындалуы мін-детті түрде деп санайды. Шешім кабылдау өзіндік көп сатылы процесті көрсетеді. Бұл процестің негізгі сатыларын немесе қадамдарын белгілейік: • Шешімнің мақсатын қою. • Шешімнің белгілерін тағайындау. • Белгілердің жіктелуі. • Баламаны өңдеу. • Баламаны салыстыру. Тэуекелді анықтау. • Тэуекелді багалау. • Шешім қабылдау. Олардың қысқаша сипаттамасына тоқтала кетейік. Сонымен, бірінші 
қадам жагдай мен алдагы шешім арасындагы тыгыз байланысымен 



218 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы аныкталады. Ол қабылдануға тура келетін таңдау туралы сұрақ кояды жэне балама іздеуде бағдар береді. Сонымен катар максат коюдың езі шешім кабылдау кезіндегі бірінші кадам секілді, ол іздеу аймагын анықтай отырып, шетте жатқан баламаларды өшіреді. Шетел мамандарының пікірінше, шешімнің мақсаттарын кояр алдында, эрбір жетекші мына үш сұракка жауап беруі керек деп есептейді: Мен қандай таңдау жасамақшымын? Неге бұл шешім өте маңызды? Соңгы шешім ңандай еді? Шешім дұрыс аймақта қабылданып жатқанына сенімді болған соң, шешім кабылдау процесіне байкауға жэне шешім белгілерін орнатуға болады. Шешім белгілері шыққан нәтижеден пайда болады. Олар таңдау негіздерін кұрады. Маңызды сұрак келесіде тоқталған: «Таңдау жасар кез-де қандай факторларды есепке алу керек?». Бұл - берілген функциялардың ішіндегі екінші қадам. Топтыңшешімікезінде барлықтүлгалардағы факторлардыңұқсастыгын 
қалыптастыру мүмкіндігі бар. Әрбір жетекші жағдайды жэне қабылданар шешім талабын ойластыруда тек функционалды мәртебесінің үстінде тұрған талаптармен ғана емес, сонымен қатар жалпы нәтиженің позиция-сына да көңіл бөлуі керек. Үшінші қадам - бүл «катты» жэне «жүмсак», яғни міндетті және міндетті емес қалыптасқан жэне жіктелген болім. Белгілерді дифференциалдық таңдау позициясымен шешімдер жэне альтернативтер нүсқасын өңдеу жүргізіледі. Бүл процесс те торт қадамнан тұрады. Бірінші кадам, осы өңделген баламаларды салыстырумен аяқталады. Әрине, талдау жэне салыстыру қүрылған белгілер негізінде орындалады. Дегенмен баламаны талдауда тэуекелдік деңгейін болжау жэне аныктау маңызды. Тәуекелді аныктау шешім қабылдауда алтыншы қадамды құрайды. Бүл процедура екі басты бастауға негізделген. Біріншісі шешім ереже бойынша уақыт тығыз кезде кабылдауға шартталған. Екіншісі бастауда баламаны талдау кезінде эрқашан жаңа ақпарат тобына бермейді. Тэуекелді бағалау, яғни теріс жэне жағымсыз нәтижелерді болжау - ол шешім кабылдаудың жетекші кадамы. Кез келген идея болжамды болса, мақсат талдау кезінде қүрылымды болады. Тәжірибелі жетекші өзінің интеллектуалды күшін дұрыс колданады, бұл - шешім немесе өңдеу процесініц сегізінші қадамы. Ол тэуекелден ауыткымайды. Осы баскару жагдайдың ыктималды барысын есептейді жэне механизмдерінің соңғы сатыларына негізделген шешім іздейді. 



I I I . т а р а у . Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _219 Жетекшілер тэуекел мэдениетін игеруі үшін, сәйкесінше олардың езіндік іс-әрекет еркіндігі жоғары деңгейде болуы керек, онсыз бос теория жағада калумен тең. Психологтар жүргізген зерттеу нәтижелері бойынша түрліше ж а ғ д а й л а р д а жетекшілердің мінез-кұлкының жеке ерекшеліктерінде кең пэрмен аныкталады. Мінез-кұлықтың бес айрыкша езіндік түрі көрсетілген. Зерттелуші топтардың біріншісі ойлау кабілетінің төмендігін корсет-кен, үйреншікті акпараттарға эдеттенген. Екінші топта шешім қабылдауға бейімділікті жэне оның дамуына карамастан болып жатқан оқиға барысында күтілген мінез-құлық корсете білді. Үшінші топ, керісінше, алғашқы клиенттерінен салыстырмалы түрде тез озгерді жэне өз шешімдерін парапар озгертеді. Төртінші топ «флюгер» әсерін тауып отырды. Ол өз шешімін кенеттен озгерістерге жэне ақпараттың ағымына карай тез өзгертіп отырады. Бесінші топ, керісінше, мінез-құлық бағдарламасы бойынша жүреді. Жетекшінің мінез-кұлқының стилі психологиялык деректемені корсетеді. Шешімді қабылдауда жэне оңдеуде қателердің болуы мүмкін. Басқармада қателер кымбатқа түседі жэне түрлі себептердің күшімен туындауы мүмкін. Бірақ олар шешім кабылдауда дэл емес стильді себептердің бірі болганда жаман. Әрбір жетекшінің әлеуметтік рефлексін дамытуына жэне мына «МЕН тұжырым», «Тек МЕН» функционалды компоненттерін ашық түрде сақтауына тура келеді. Дэл ол жеке тұлганың ашықтығын қамтамасыз етеді жэне қарамағындағылар қабылданған шешімді қалай кабылдауына, баскару шешімдерінің ұйымдастырушы-лық жэне экономиканың нәтижесін козден таса кылмауына мүмкіндік туғызады. 
Қабылданған шешімдердің тиімділігі екі жакты аныкталады. Бір жағынан, жұмыстың объективті жағдайына динамикалық каншалықты дэл екеніне багытталады. Екінші жагынан, шешім орындау субъектілері калай эсер етеді. Осы тарауды карастырып, мансапка жетуді жэне кызмет барысында өсуді, сондай-ак беделді жетекші немесе кызметкер болуды ойласа, келесі тестті орындауды ұсынамыз. Төмендегі сұрақтарга жауап бере отырып, озіцізге лайықты жауабын таңдаңыз және есіңізде болсын бул жерде екі дұрыс емес жауап жоқ. 1. Сіз адамдарды баскара аласыз ба? А) иә; В) жок. 2. Сіз далалық жерде жұмыс істей аласыз ба? А) иә; В) жоқ. 



220 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы 3. Біреуге қарсыласкан сізге үнай ма? А) иә; В) жоқ. 4. Мына екі қасиеттің қайсысын (абыройлык жэне нәзіктік) таңдар едіңіз? А) біріншісі; В) екіншісі. 5. Сөз сөйлеген үнай ма? А) иэ; В) жоқ. 6. Сіздің ойыңызша, өркениет деңгейін немен аныктауға болады? A) әйелдердің махинациялық деңгейімен; B) техниканың дамуының деңгейімен. 7. Біреудің ебедейсіздігі, икемсіздігі сізді ашуландыра ма? А) иә; В) жоқ. 8. Адамдармен байланысты талап ететін жүмысты ұнатасыз ба? А) иә; В) жоқ. 9. Бала күніңізде анаңыздың бақылауында үзақ болдым деп есептейсіз бе? А) иә; В) жоқ. 10. Алғаш танысқанда сіз неге көңіл бөлесіз? A) жаңа танысымның сырткы келбетіне; B) оның сөйлеу мэнеріне. 11. Өз айтқаныңызда түра алмасаңыз, ашуға салынасыз ба? А) иэ; В) жоқ. 12.Мансаптың қай түрі сізге тартымды көрінеді? A) эйгілі актер Гарри Купердің. B) автожарыс чемпионы М. Шумахердің. 13.Сізді жиі таңдау жұмыстарына итермелейді ме? А) иә; В) жоқ. 14. Батыл іс-әрекеттің бастамасы боласыз ба? А) иә; В) жоқ. 15.Жұмыс өздігінен шешілгенше күтесіз бе? А) иэ; В) жоқ. 16. Мысалы: пердесі жоқ бөлмеде тұрган немесе т.с.с. сізді ызаландыра ма? А) иә; В) жоқ. 17. Қайсы түс сізге көбірек ұнайды? А) көгілдір; В) қызыл. 18.Шешімді оңай кабылдайсыз ба? А) иә; В) жоқ. 19.Спорттың қай түрі жаныңызға жақын? A) жылдамдықты дамытатын; B) күшті дамытатын. 20 .СІЗ білімі жетік, өзіңіздің жынысыңызға қарама-карсы жынысты жетекшіні мойындайсыз ба? А) иә; В) жоқ. 



I I I . т а р а у . Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _221 АДАМДАРДЫ БАСҚАРУ СТИЛІ Жауапты әріптеспен, ар-ұятты бағалаушылармен, эділетті меңгеруші-мен жұмыс істеу эркім үшін де жағымды. Бірақ эркімде эрқашанда ондай бола бермейді. Біреуі шектен тыс өзімшіл, екіншісі енжар. Біреулері берілген жұмысқа көңіл бөлмесе, басқасы мүлдем жалқау. Ал мыналар эрқашан жақсы жүмыс істеп жүрген, кенеттен өзгеріп кетеді. Біреуі қызғаншақ, е к і н ш і с і бастықты ұнатпайды - екеуі де бастықты шалып қалғысы келеді. Жұмысшылардың теріс эрекеттерін санап жеткізе алмайсың. Бірак нәти-жесі біркелкі: дау-дамай, мерзімінен өту, санасыз жүмысшы, жүмыс уақытының бос өтуі, кадрлар тұрақсыздығы. Мұндай қүбылыстармен күресу бір сәтте оңай секілді - жүмыстан қуу, тәрбиелеу, қадагалау. Бірак эрбір тәжірибелі жетекші үшін мұның бэрі іс жүзінде өте қиын екені белгілі. Жұмыстың бэрі бүлініп болған соң, қашан кудалайсыз? Қалай қудалайсың, егер керек орынға маман таба алмасаң, ал жұмыс күннен-күнге көбейіп жатыр! Иэ, сосын жаңа жүмысшың бүрынғыдан нашар болмасына кім кепіл?! Енді тек соңы жаман болмай тұрып, жұмысшылардың мінез-кұлқын болжай отырып, теріс іс-әрекеттерді бейтараптандыра тәрбиелеу қалды. Бұл жерде әрбір жетекшіге тэн қайраткерлік стильдерінің түрлерін 
қарастыра алдық, сіз келесі тест сұрақтарына жауап беріңіз. Ол сізбенен жетекшіңіз арасында кэсіптік кайраткерліктің қай стилі қолданылады, соны анықтауға көмектеседі. Әр топтагы нұсқасын оқып, сіздің жетекіиі туралы пікіріңізге сай келетінін көрсетіңіз. 1. Орталықтандырылған басқарма, барлық жүмыстар жайлы дэл со-ған баяндап тұруын талап етеді. 2. Барлық қол астындағылармен бірге шешуге тырысады, оте маңыз-ды жэне шұғыл шаруаларды ғана өзі шешеді. 3. Кейбір маңызды жұмыстарды жетекшінің қатысуынсыз шешеді, оның жұмысын басқалар орындайды. 4. Үнемі бір нәрселерді тапсырады, бұйырады, талап етеді, бірақ ешқашан сүрамайды. 5. Бүйрық берген, орындамауға мүмкіндік жок. 6. Бұйрық беруді білмейді. 7. Оның орынбасарлары білікті мамандар болғанын қалайды. 8. Жетекшіге орынбасары, көмекшісі болып кім жұмыс істеп жат-
қаны бэрібір. 9. Оны тек жүмыстың орындалғаны кызықтырады, ал адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы бэрібір. 10. Жұмысқа қызықпайды, іске тек сыпайылық танытып келеді. 



222 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы 11. Өндірістік тапсырманы орындай отырып, адамдармен жақсы карым-
қатынаста болуды қалайды. 12. Қол астындағылардың талаптануын жетекші талап етпейді. 13. Қарамағындағылар өздігінен жұмыс істеуіне жағдай жасайды. 14. Жетекшіні сынағанға ренжімейді, кайта соған карап тыңдайды. 15. Оны сынағанды ұнатпайды жэне ол туралы жасырмайды. 16. Айтылған сынды тыңдайды тіпті шара қолданса болады, бірақ ештеңе істемейді. 17. Жетекші өз іс-эрекеті үшін жауап беруге коркады жэне өз жауапкершілігіне көп жүктеме алмайды. 18. Жауапкершілікті өзі жэне қарамағындағылармен бөліседі. 19. Жетекші шешімді өзі қабылдайды жэне бас тартады. 20. Қарамағындағылармен жиі кездеседі, әсіресе тәжірибелі жұмысшы ретінде. 21. Қарамағындағылар кеңес беріп қоймай, нұсқау да жасай алады. 22. Қарамағындағылар қарсыласканда оған кеңес беруге жол бермейді. 23. Кобіне қатардағы жүмысшымен емес, орынбасарларымен жэне томен деңгейдеті бастықтармен кеңеседі. 24. Қарамағындағылар үнемі катынаста болады ұжымдағы жағдай, алдағы жену керек болатын киындықтар туралы эңтімелеседі. 25. Қандай да бір жүмысты орындауда өз қарамағындағыларды жиі көндіруге тура келеді. 26. Қарамағындағылармен үнемі сыпайы, еркін қарым-қатынаста бола-ды. 27. Қарамағындағылармен қарым-катынаста немкұрайдылық танытады. 28. Қарамағындағылармен қарым-катынасы тактикалық емес, тіпті дөрекі. 29. Күрделі жағдайда өз міндеттерін нашар орындайды. 30. Күрделі жағдайларда ереже бойынша баскарудың қатал әдістерін колданады. 31. Күрделі кезде өзінің басқару тэсілдерін озгертпейді. 32. Тіпті өзіне таныс емес мәселелерді озі шешеді. 33. Егер бір нәрсені білмейтін болса, оны көрсетуге корықпайды жэне басқалардан комек сүрайды. 34. Ол өзі әрекет етпейді, басқаның эсер етуін күтеді. 35. Меніңше, ол онша еңбекқор емес секілді. 36. Ол талап койғыш, сонымен қатар эділ. 37. Ол өте катал болады. 38. Нәтижелерді бақылай отырып, эрқашан оң жактарын байкап, 
қарамағындағыларды мақтайды. 39. Ұжымның жэне қарамағындагылардың жұмысын үнемі катал 
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б а к ы л а у д а ұстайды. 40. Жағдайды эрдайым бақылауда ұстайды. 41. Жетекші тәртіпті сақтай алады. 42. Қарамағындағыларға жиі ескерту, сөгіс жариялайды. 43. Тэртіпке эсер ете алмайды. 44. Жетекшінің қатысуында қарамағындағылар үнемі күщпен жұмыс істейді. 45. Жетекшімен жұмыс істеген кызықты. 46. Қарамағындағылар өздерімен-өздері. Сонымен ұжымды баскару стилінің астында қазіргі таңда қандай ұғым жатыр? Үжымды басцару стилі - бұл жеке ерекшеліктердің жэне басқару т ұ л г а с ы н ы ң мүмкіндіктерінің аралық сипаттамасы, сондай-ак оған колданар эдістері мен басқару кайраткерліктерінің эдістері. Жетекшінің жеке тұлғалық стилінде жетістіктері мен кемшіліктерін, оның күшті жэне әлсіз қасиеттерін байқауға болады. Үжымды баскарудың теориясы жэне практикасы туралы эдебиеттерде біз казіргі жетекшілердің стилінің кең аспектілерін табамыз. Оларға кысқаша сипаттама берейік. Авторитарлық (директивті). Үжым алдында тұрған үлкенді-кішілі тапсырмаларды шешуде жетекшіге ғана тэн стиль. Авторитарлык стиль басым болған мекемеде «Асқар Асқарұлы не айтар екен» - деп күтумен бо-лады. Басқарудың авторитарлык стилінде барлық үкімдер мен бұйрықтар секілді маңызды, басқа шешімдер қабылдау жетекшіде болады. Бірақ авторитарлык стильде кез келген басқа стильдер секілді кемшіліктері де кездеседі, дегенмен, эсіресе қиын жағдайда өз жауапкершілігіне алуы оның жетістігі болып табылады. Бірақ томен кетіп бара жатқан талапқа және шығармашылық бастамаларға авторитарлык стиль басымдық танытады, бұл да - оның басты кемшілігі. Алқалық (демократиялық). Бұл стильге тэн келетін жетекшілер үшін ең басты үстанымы «ұжымдагылармен ақылдасу керек» деген секілді. Соңғы шешім ұжым не жэне калай шешеді - сол болады. Бұл стильдін жетекшісі үшін ең маңыздысн - жоспар не бағдарлама. Бұл стильдегі жетекші наза-рын мүмкіндігінше жоспарларға жэне бағдарламаларға аударады. Накты жэне терең оңделген жоспар негізіндегі басқарма жаксы сапа көрсетеді. Дегенмен, шектен тыс ұкыптылыкпен жоспар бойынша іс жүргізу шығармашылық қабілет пен таланттылыкты тежейді. Авральды - максатка кез келген жолмен жетуде асыгыстык стилі. Керекті тапсырманы шешуде жетекшінің өзін-өзі жүмылдыру қабілеті 
ұжым үшін берекеден апатка апарады, себебі авральды жүмыстың 



мүмкіндіктерінен оның сапасы төмендейді. Жетекшінің мұндай стилінен дау-дамайлы жағдай туындайды. Либералды. Бұл стильдің кейде «бекершілік» деп аталуы себепсіз емес. Жетекшінің мұндай стилінде, әдетте, ұжым «толкын бойымен жүзеді». 
Қарамағындағылар көбіне алдарында туындаған мәселелерді өздері шешіп қана қоймай, жетекшінің пікір алмасуы да мүмкін. Бұл стильдің кемшіліктерімен қатар, жаксы жағының бірі - қарамағындағыларға қысым түсірілмейді. Бірақ либералды стильдің жетекші үшін қауіптісі - оны үстанымы жок, іскер емес етіп сипаттайды. Регламенттеуші, оны сондай-ақ бақылаушы деп те атауға бо-лады. Бүл стиль үшін қарама-қарсы болып либералды сипатталады. 
Қарамағындағылар үшін үнемі бақылау берекеден апатқа айналады. Үнемі тексеру мен бақылау секілді «миды қазбалай» берсе, ұжымда күйзеліс жағдайы орнайды. 
Қайта құрушылық. Бұл стильдің жетекшісінде көптеген идеялар мен жобалар эрқашан табылады. Ол үнемі мақсатын, бөлім жұмысының тап-сырмаларын бір қарап, өзгертеді. Бұл стилдегі жетекші жұмысты максат шыңына жету үшін жүргізеді. Кертартпалық. Бұл стиль дәстүрлердің өзгермеуін жэне біржола орнатылған рэсімдерді, ұстанымдарды жэне басқару тапсырмаларын шешу әдістерінің жалғасуын бірінші кезекке коятын жетекші берілген стильдің теріс сипаттамасымен қатар, колайлы жақтары да бар. Ол үжымның түрақтылығына сенімді етеді, бірақ мұндай үжым жаңалықтан артта қалушылықпен жүреді. Дипломатиялық. Бұл стильді үжымда мәмілелер, ол тіпті мүмкіндік жою проблемаларды шешуде жэне келісуге қабілетті. Жеке өзі үшін шешім 

қабылдауда, мүмкіндігі жоқ проблемаларды шешуде бар күшін салады. Дегенмен қиын жағдайда оның мінез-қүлқы іскер қатынастан көрі, байланыс жасайтын көпіршеге айналып кетеді. Дипломатиялық стильді жетекші өзінің талаптары мен үкімдерін тез өзгертеді, себебі орын алған жағдайдан құтылу үшін ыңғайлы. Жетекшінің мүндай стилі 
қарамағындағылар үшін қатты эсер етеді. 
Қужаттық (деректі). Бұл стильдің жетекшісі күжаттарға, жазбаша үкімдерге аса көңіл бөледі және «қағаздар әлеміне» батып кеткен. Өзінщ уақыты мен күшін қағаздар жэне қандай да бір анықтамаларға жұмсаған жетекші тексерулерден сақтануға, «қорламаған жерлерін» жабуға үмтылады. Бірақ онын карамағындағылармен ашық эңгіме, үжымды тікелей басқаруға уақыты болмайды. Бұл стильдің оң бағыты болып мұндай жетекшінің құжаттары, түрліше жоспарлары жэне есебі, кұжаттық алмасулары эркашан керекті тәртіппен 



I I I . т а р а у . Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _225 сақтаулы болады. Әрбір тексеруші іскерлік пен пысықтығын басқарушы-нын кэсіпқойлығын қағаз бойынша анықтай беретінін кім біледі. Мұн-дай жағдайда бұл жетекші «тақырға отыруы» әбден мүмкін. Көсемділік. Бұл стиль өзі сенетін проблемалардың шешіміне ұжымды да шабыттандырады, бэрін болмаса да басым көпшілігін. Мұндай жетекші өзі жүргізген жоспарлардың, бағдарламалардың жүзеге асуына толық сенімді. Ол ұмтылушылык қабілетке ие жэне оны алдында тұрған про-блемаларды шешуде қолданады. Егер көшбасшының шығармашылық 
қабі-леті жогары деңгейде болса, онда ол ұжым үшін де шыгармашылық шабыт оятады. Көсемдік стилінің кемшілігі - мұндай жетекші үжымды экімшілік 
құралдармен кемсітеді. Әкімшілік. Бұл стиль барлык нұсқаулықтарға, бұйрықтарга сай іс-эрекет жасайтын жетекшілерді сипаттайды жэне қандай жолмен болса да онын логикалық соңына дейін апарады. Жетекші-әкімші өзінің айтқанында тұруга қабілетті, өзінің әкімшілік қысымын түсіріп, «басқа пікірлерді» жеңе алады. Әкімшілік стильдің нашар жағы «дау-дамайлы» жағдайдың орын алуымен сипатталады жэне осының бэріне жетекші-экімшінің өзі себепші болады. Бұл стильдің кемшіліктер қатарына жетекшінің мекемені басқаруда экімшілік механизмнің білімін, қызметтік нұсқаулықтар білімін жэне сол сияқты биліктің баска да атрибуттарын игергендігі жатады. Басқарудың басты сипаты - ыңғайлылық. Жагдайдың өзгешілігіне тэуелсіз, жетекші басқарудың бірден-бір стилін ұтымды қолдануы керек жэне оның әлсіз жақтарын жоюды білуі керек. 

Қазіргі әсерлі жетекші күнделікті қайраткерлігінде озінің күшті, көбі-рек дамыған стильдік компоненттеріне, мүмкіндіктеріне сүйенуге зэру. 
Ұжымды басқаруда қолайлы стиль шығармашылық стиль болып табы-лады, себебі жетекші эрбір жаңа басқару тапсырмаларын шешуде ыңғай-лы, еппен осы және басқа эдістерін, құралдарын қолданады. Шындығында, ұжымды басқарудың шығармашылық стилі - бұл шынайы туындаған шаруашылық жагдайға байланысты, оны ше-шуде қолданылатын мақсатқа, шартқа жэне құралдарға қарамастан 

қолданылатын түрлі стильдер. Біздің әрқайсысымызға басқа біреулерді бағалауға тура келеді. Әрине, оны нақты жасау оңай емес, эсіресе қолыңызда психодиагностикалық әдістер болмаса. Үсынылып отырған тест сіздің психология саласында хабарыңыздың бар-жоғын анықтауға көмектеседі. 
Қатты ойга туспестен, көрсетілген сұрақтардың жауабының бір ва-риантын таңдаңыз. 
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Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы Сіздің ойыңызша, әркашан дұрыс екпінде болатындар, олар: а) сыпайы, қарым-қатынасқа тартымды. в) қатал тәрбиелі. с) өзінің шынайы мінезін жасырады. Сіз ешқашан ұрыспайтын жүбайларды білесіз. Сіздің ойыңызша, олар: а) бақытты. в) бір-біріне сай, лайықты. с) бір-біріне сенбейді. Сіз бірінші рет көріп түрған біреу сізге эңгіме айта бастайды. Сіздің ол туралы ойыңыз қандай? а) сөзшең. в) колайсыз жағдайдан осы жолмен құтылмақшы, себебі өзіне сенімді емес. с) сізге жақсы эсер қалдыргысы келеді. Сіз біреумен қызыкты тақырыпта эңгімелесіп отырсыз. Ол эңгіме бары-сында ымдап сөйлеседі. Сіздің ол туралы ойыңыз. а) қобалжып түр. в) немқүрайды қарап түр. Сіз бір танысыңызды жақынырақ білгіңіз келді. Ең алдымен қажеттісі: а) оны кандай да бір ортаға шақыру керек. в) оны іс барысында бақылау. Мейрамханада біреу үлкен көлемде шайпұл тастайды. Сіздің шещіміңіз? а) ол эсер қалдырғысы келді. в) оған даяшының жылы қабақ танытканы керек. с) қайырымды, ашыкколды. Егер адам ешқашан сөзді бірінші бастамаса, онда ол туралы сіздің ойыңыз қандай? а) ол түйық. в) ол өте қатал. с) өзін түсінбейді деп қорқады. Сіздің пікіріңізше, тар маңдайлы адам, ол: а) ақымақтау. в) қырсық. с) адам туралы нақты ештеңе айту мүмкін емес. Адамдардың көзіне тік қарамайтын адам туралы не ойлайсыз? а) бүл - оның кемшілігінің белгісі. в) шын көңілмен емес. с) өте сасқалақ. Жоғары жетістікті адам үнемі арзан зат сатып алады. Сіздің ойыңыз? а) ол үнемшіл. в) ол карапайым. с) ол сараң. 
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Қазіргі өз негізінде шығармашылык, диалектикалық стильде 

ұжымды басқару туралы бүтін бір кітап жазуға болады. Диалектік және шығармашылык түрде ойлау қабілетін сипаттайтын белгілермен шектелейік. Есептелген таңдаудан соң пайда болу қаупі бар тәуекелге төтеп беру, кабілетіне ие болу, сезімталдыққа жэне шығармашылық тәжірибеге сеніп 
қана коймай, ғылыми негізделген есепке де сүйену керек. Мейірімді жэне эдепті, адамдардың әлеуметтік көзқарасына лайықты болу, бірақ сонымен катар жүмысқа жэне ұжымға байланысты талапшыл болу керек. 
Қайта туындайтын тапсырмаларды шешуде ғылыми талапқа, өтпелі тәжірибеге сүйену, бірак сэттіліктің себептеріне ғана коңіл бөле берместен, сәтсіздіктің себептерін ұқыпты зерттеп білу керек. Өзінің күнделік баскару қайраткерлігінде келесі басқару үстанымдарын ынғайлы жэне сауатты пайдалана білу: Нүсқаулық үстанымы. Ережелермен, нүсқаулармен баскару, қаулымен, бүйрықпен емес. Жақындың үстанымы. Мэселелерді пайда болған деңгейге жакын деңгейде шешу керек. Шүгыл ұстанымы. 
Қарамағындағылардың іс-эрекетін бастық қалай бағалайтынын сезіну үшін, болып жатқан жайды шүғыл кабылдай білу керек. Тәрбиелік ұстанымы. Жетекші карамағындағыларды іспен жэне созбен тэрбиелеуі керек. Шыдамдыльщ үстанымы. 
Қарамағындағылармен қарым-катынаста жетекші үнемі шыдамдылык танытуы керек. Жауапкершілік үстанымы. Жұмысшы эсер ету жағдайы бар нәрсе үшін ғана жауап беруі керек. Басқару үстанымдардың бұзылуы жағымсыз жағдайларға, үжымдағы психологиялык жағдайдың бүзылуына әкеп соғады. Біреулер «жақсы болар еді, егер...» деген ойлармен шектеледі, баскалар нақты іс-эрекет жасайды, осы максатта үжымдык іс-шаралар үйымдастырады (мерекелер, кештер, т.с.с), жаксы жетекші үжымдағы психологиялык жағдайды сақтауға гана емес, одан эрі дамытуға үмтылуы керек. Ал сіздің жағдайыңыз калай? Томенде корсетілген тест комегімен өзіңіздің ойлауға немесе іс-әрекетке жакындығыңызды анықтай аласыз. Келесі сүраңтарга «иә» немесе «жоқ» деп жауап беріңіз. 1. Сізге шаруалы болған үнай ма? 



228 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы 2. Жолдағы кептеліс немесе машиналардың ақырын қозғалысы сізді ашуландыра ма? 3. Бір жерден екінші жерге, бір жұмыстан екіншісіне асығып жүруге жақынсыз ба? 4. «Бос отырсаңыз» жэне ештеңе істелмей жатқанда, өзіңізді еркін сезінесіз бе? 5. Сіз көрермен емес, қатысушы болғанды қолдайсыз ба? 6. Егер коп адам лифтіні күтіп тұрса, сіз баспалдақпен көтерілесіз бе? 7. Сіздің жылдам әрекетіңізге басқалар шағымдана ма? 8. Демалыс күндері де сіз ерте тұрасыз ба? 9. Жаңа жобаны сезімталдықпен кабылдайсыз ба? 10. Адамдарды ұйымдастырған сізге ұнай ма? 
ТҰЛҒАРАЛЫҚ ҚАТЫНАС ТӘСІЛІНЕ БАҒА БЕРУ Тұлғааралық катынас тәсілі адамның қызмет орнында жэне бос уақы-тында айналадағылармен қарым-қатынас жасауының калыпты тэсілдерін бейнелейді. Бага беру үшін сыналушыдан койылған сұрактарға жасалған нақты жауаптардың ұпайлар санын белгілеу сұралады. 1. Әріптестермен қарым-қатынас белсенділігі: • мен озара қатынаска араласпаймын десе де болады - 1; • мен қажеттілігіме қарай ғана катынас жасаймын - 2; • басқаларға карағанда, мен катынас жасауда аса белсенділік таныт-паймын - 3; • басқалар сияқты, мен де жақсы катынас жасаймын - 4; • эріптестеріме қарағанда, мен жаксырақ катынас жасаймын - 5; 2. Үжымдагы қатынас жасаудың қалыпты ортасы: • ұжымда ешкіммен араласпаймын - 1; • лауазымды тұлгалармен ғана араласамын - '2; • достарыммен ғана араласамын - 3; • бірнеше топпен араласамын - 2; • барынша көп адаммен белсенді түрде қатынас жасаймын - 5. 3. Қатынас жасауга деген қажеттілік: • өзгелермен қатынас жасауға деген ешбір қажеттілікті сезінбеймін - 1; • біреумен карым-қатынас жасауды сирек қалаймын - 2; • кейбір әріптестеріммен жакын араласуды қалар едім — 3; • бір топ адамдармен жақын араласуды калар едім - 4; • ұжыммен катынас жасауға деген үлкен қажеттілікті сезінемін — 5. 4. Үжымдагы царым-қатынастың сипаттамасы. • бірін-бірі кінэлау, даулы жагдайлар - 1; 



III. т а р а у . Б А С Қ А Р У І С - Ә Р Е К Е Т І Н І Ң Қ О Л Д А Н Б А Л Ы Н Е Г І З Д Е Р І _229 • бір-біріне жау көзбен қарау, тұрпайылылык, балағаттау - 2; • ешбір катыссыз, жайлылық, сирек жагдайда балағаттау - 3; • өзара көмек көрсету, адамгершілік, қатынас - 4; • достык, ұжымдык эріптестік, ортак істегі келісімділік, бірлік - 5. Сауалдамадан алынған мәліметтер эр сыналушы тұлғаның шы-найы өмірдегі қарым-қатынас жасауымен салыстырылады. Тұлгааралык катынастардың сипаттамасын зерттей келе, зерттеушінің қосымша сұрақ коюына болады, оларға жауап бере отырып, сыналушы тұлға бес топқа бөлініп көрсетілген барынша жеке катынастарды жанап өтеді: 1. Түрлі кіші топтар туындататын өте қиын жағдай. Басшы шарасыз, ол еріксіз озық болып бас көтерген басшыларға тэуелді. Даулы жағдайлар жиі туындайтын. 2. Саналы түрдегі қиын жағдай. Түрпайылылық, балағат, мысқыл, ке-кету. Басшы басқа тэсілдермен тэртіп орнатуга тырысады. 3. Жогары тұрған қатынастарға бейтараптық пен бір-біріне деген ешбір кажетеіздік жатады. Кейбір кезде өзара гұрпайылылык пен балағаттык жайттар бас көтереді. Күмэн туып, бір-бірін жақтырмау білінеді. Көмек корсету - сирек кұбылыс, аяу сезімі аз дәрежеде. 4. Жылылық пен көмек корсетуге тырысу. Тұрпайылылық - сирек кұбылыс. Басшы озара сыйласымдылық пен адамгершілікті қол жеткен тэсілдермен калыптастырады. 5. Әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан алғанда, жақсы жағдай. Достык пен бірлік. Толық түсінушілік. Басшының жоғары беделі. 
ПОДОЛЯК Я.В. Личность и коллектив: психология военного управления. -М.,1989.241 - 2 4 3 бб. 



230 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы БАҒЫНЫШТЫЛАРДЫҢ КӨЗҚАРАСЫНДАҒЫ БАСШЫ Басшының жетістігі көбінесе оның тұлғалармен арадағы жасаған дұрыс 
қарым-қатынасына байланысты. Басшыға деген сенім, оның беделділігін мойындау, жақсы іскерлік байланыс, ұйым ішінде тэртіп пен жақсы жағдайды қалыптастырып отыратын адамдармен жақын қатынас. Басшының алдында, әсіресе қандай да бір ұйымға жаңадан басшылық етіп бастаған адамдардың алдында эрқашан бағынышты қызметкерлермен арада қалыптасып келе жатқан немесе қалыптасқан қатынастарын бағалау 
қажеттілігі туындайды. Осы мақсатта басшы басшы - багынышты (ББ) бағанын қолдануына болады. ББ бағаны бағынышты тұлғалардың өздерінің басшыларына деген қатынастарының сипаттамасына шұғыл түрде баға беруге бағытталған. Ол 20 сұрақтан тұрады, оның әрқайсысына сыналушы тұлға «иә» деп келісуіне немесе «жоқ» деп келіспеуіне болады. Сұрақтардың көмегімен бағыныштылардыңбасшығадеген қатынасындағы үш параметрін бағалауға жэне сәйкестік деңгейін анықтауға болады: басшының білімі, оның кәсіби машығы (1,4,7,10,13,16,19 -сұрақтар); басшының сезімталдығы, оның адамгершілік танытуы, назары мен адамдығы (1,4,7,10,13,16,19-сұрақтар); басшының талап қоюшылығы мен әді лдігі, бағыныштылармен өзара жақсы қарым-катынас жасай білуі (1,4,7,10,13,16,19-сұрақтар). Сұрақтарды ауызша немесе жазбаша төмендегідей ретпен қоюға болады: 1. Басшы - озат маман. 2. Мен басшымен жақсы қарым-қатынастамын. 3. Басшы - әділ адам. 4. Басшы мені кәсіби міндеттеріме жаксы оқытады. 5. Басшы - сезімтал адам. 6. Мен үшін басшының сөзі - заң. 7. Басшы менің қызметімді ақылмен ұйымдастырады. 8. Мен басшыма толық ризамын. 9. Басшы маған барынша жоғары дәрежеде талап қояды. 10. Басшы әркашан дұрыс кеңес бере алады. 11. Мен басшыма толығымен сенемін. 12. Басшынын берген бағасы мен үшін аса маңызды. 13. Басшы эрқашан дұрыс шешім жасайды. 14. Басшымен бірге кызмет істеу - мен үшін ракат. 15. Басшы маған көп көңіл бөледі. 16. Басшы менің кабілеттерімді жақсы біледі. 17. Басшы менің көңіл-күйімді әрқашан дұрыс түсінеді. 18. Басшы мені әркашан тыңдауға жэне кеңес беруге дайын. 19. Басшы себепсіз жазаламайды. 
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Жеке қарым-қатынас компоненттерінін дара бағалары Есептеудің келесі сатысында нәтижелер бойынша эрбір компоненттщ орташа багасы анықталады. Мысалы, эмоционалды компонент үшін Сұракка 

қатысушылар Эмоционалды компонент Когнитивті ком-понент Өзін-озі үстау компоненті 1. 2. 

. о'(+)-о'(-) Э = Й Мұнда X (+) - бағанадағы жағымды жауаптар саны, £(-) - жағымсыз жауаптар саны, п - зерттеуге қатысқан ұжым мүшелерінің саны. Әрбір компонент үшін орташа баға - 1-ден + 1-ге дейінгі аралыкта орналасады. 
Қабылданған үш мүшелі бағаға сәйкес алынған орташалар жіктеледі. Бұл үшін мүмкін бағалар континуумы (-1-ден +1-ге дейін) үш бірдей болікке бөлінеді; -1-ден -0,33-ке дейін; -0,33-тен +0,33-ке дейін; +0,33-тен +1-ге дейін. Бірінші аралыққа кіретін орташа бағаларды жағымсыз, екіншіге карама-кайшылықты, анықталмаған, үшіншіге - жағымды деп есептейміз. Жүргізілген есептеулер қарастырылып отырған болім үшін үжымға карым-катынас қүрылымын анықтауға мүмкіндік береді. Қарым-қатынас типі жоғарыда сипатталған процедураға сай анықталады. Эр компонент белгілерін ескере отырып, карастырылып отырған қарым-катынастың келесідей бірлесулері мүмкін: 4) толықтай жағымды; 5) жағымды; 6) толыктай жағымсыз; 7) жағымсыз; 8) карама-кайшылыкты, анықталмаған. Бірінші жағдайда үжымдағы психологиялык ауа райы жағымды; екіншісінде - жалпы жақсы; үшіншісінде - мүлдем қанағаттанарлыксыз; бесінші жағдайда тенденция қарама-кайшылыкты жэне аныкталмаған. 



232 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ ҮЙЫМНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚТЫ-БАҒДАРЛЫҚ БГРЛЕСТІК (ҚББ) ДИАГНОСТИКАСЫ Жинақылық, құндылыкты бағдарлық бірлестік - бұл бағалардың сэйкестігінің, қойылымдардың, жұмысшылардың өздеріне маңыздырақ объектілерге қатысты позицияларының (адамдарға, тапсырмаларға, идеяларға, оқиғаларға) дэрежесін көрсететін, ұжымаралық байланыстар жүйесінің сипаттамасы. Сондыктан ұйымның ұйымшылдығын тексе-руде басқарушы жұмысшылардың құндылықты-бағдарлыгын ескеруге тиіс. Ұйымның бос уақыт саласындағы ҚББ бағалау дәрежесі эдістемесін 
қарастырайық. Бұл әдістемені баска да іскерліктер саласында қолдануға болады. Үйымның ҚББ бағалау екі кезеңде жүреді: Бірінші кезен. Жұмысшыларға бос уақыт жағдайынан қандай да бір оң 
құндылықты параққа жазу ұсынылады (мысалы, теледидар, экскурсиялар, видеофильмдер, кітап оқу жэне т.б.). Содан кейін зерттеуші парактарды жи-нап алып, ішінде көбірек кездесетін 15 қүндылықтың алфавиттік ретпен тізімін жасайды. Екінші кезен. Бірнеше күннен кейін жүргізіледі. Зерттеуші 15 құн-дылықтың атын тақтаға жазып немесе оқып шығып, әрбір жұмысшыны осы 15-тің ішінен өзіне маңыздырақ 5-ін жазып алуын өтінеді. Сосын парақтарды жинап алып, зерттеуші алынған мәліметтерді өңдеуге кіріседі. Жұмысшылардың таңдаған құндылықтары 15 атауы бар тізімімен тексеріледі. Қай құндылықтың қанша рет таңдалғаны саналады. Содан кейін бөлім ҚББ коэффициенті формула бойынша есептеледі: П.-П, х 100% 
ҚББ= — — Н Мұндағы П, - топтағы ең танымал бос құндылықтарға берілген таңдау сомасы; П2 - топтағы негұрлым танымал бес қүндылыққа берілген таңдаулар сомасы; Н - топпен жасалған барлық таңдаулар саны (сұрауға 

қатысқандарды беске көбейткенге тең). Егер ҚББ коэффициенті 30-дан 50%-ға дейінгі аралықта болса, онда 
ұйымды орташа дәрежелі ұйымшылдықты топ ретінде жіктеуге болады. Егер коэффициент 30%-дан томен болса, бұл ұйымда ұйымшылдықтың төменгі дәрежесі калыптасқан. 



III. тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ _ 2 3 3 
ұЙ Ы М МҮШЕЛЕРІНІҢІСКЕРЛІК ОРЫНДАРЫН АНЫҚТАУ Берілген түйіндемелерді мұқият оқып, әрқайсысының жанына өз жауабыңызды беріңіз; егер берілген түйіндеме сіздің іскерлік қасиеттері-ңізге сай келетін болса, онда екі балл қойыңыз; егер тек жартылай ғана сәйкес келетін болса, онда тек бір балл қойыңыз; егер берілген түйіндеме сіз үшін мүлдем сәйкес келмесе, онда ештеңе қоймай-ақ қойыңыз. 1. Мен керемет ұсыныстар жасаймын. 2. Мен басқалар байқамайтын қателерді табамын. 3. Менің адамдарды үйымдастыра алатын қабілетім бар. 4. Мен тек осы шешіліп жатқан тапсырмалардан басқа, кең көлемде 

қолданысқа ие болатын идеялар ойлап табамын. 5. Менің ойланған шешімім уақытты талап етеді, бірақ ол көбінесе накты. 6. Мен ұжым шешіміне күшті эсер еткенді үнатамын. 7. Жұмысты орындалған күйінде көру үшін, маған сенім артуға болады. 8. Мен жеке қасиеттері мен дүниетанымы жан-жақты адамдармен жұмыс істей аламын. 9. Мен өзімнің елестетулерімнің үжыммен бірге жұмыс барысында көбінесе шашырап кететінін байқаймын. 10. Мен барлық адамдармен жұмыс істей аламын, тек олар ұжымдық жүмысқа шын мэнінде пайдалы бір нәрсе бере алатын болса. 11. Баска адамдармен көптеген әртүрлі қарым-қатынас жасау менщ жұмыс стилім үшін маңызды. 12. Менің сезімдерім шешіміме сирек эсер етеді. 13. Мен оз пікірімді үжым жиналысы барысында білдіруге тырысамын. 14. Жұмысты сапалы атқарып, мақсатқа жету үшін мен қиыншы-лықтармен күресемін. 15. Мен жаксы бөлшектеуді білемін. 16. Мен достарыма олардың киыншылықтарын жеңуге, комектесуге дайынмын. 17. Мен баска адамдардың идеяларын, артықшылыктары менкем-шіліктерін саралап (критика) анализдеймін. 18. Мен озімнен бұрынғы киындыққа жаңа жолмен карауды коп байқаймын. 19. Мен оз жолдастарымның мүмкіншіліктерін қарастырып, өнімді пайдалана аламын. 20. Мен барлық бастамалардың аякталуы мен шыңдалуын колдаймын. 18. Мен өзім үшін жаңа болып табылатын идеялар мен техникалық эдістерді меңгеруден ерекше рақат аламын. 19. Маған мақсаты нақты да түсінікті аныкталмаған іске толығымен берілу қиын. 



234 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 20. Мен адамдарды тереңірек тануға онша қызыкпаймын. 21. Менің ойымша, өз ойларыңды ұжымда тарату үшін, кейде өзінді біраз уақыт танымалсыздыкта ұстау керек. 22. Мен қиындыкты шешуге іскерлікпен қараймын. 23. Мен жаңасынан гөрі, бұрынгы идеяларды іске асыруды қолдаймын. 24. Менің ойымша, менің жеке мүмкіншіліктерім ұжымдағы келісімге жетуге себеп болады. 25. Мен қажетсіз ұсыныстарды кайтару үшін, эркашанда дэлел таба аламын. 26. Мен ұжым алдында тұрған қиындыкты шешу үшін кімнің арнайы білімдері мен біліктері керек екенін білемін. 27. Мен бастамашыға қарағанда, орындаушымын. 28. Жұмыс жұмылу мен ықыластың жоғары дәрежесін талап еткенде, мен өзімді өз ортамда сезінемін. 29. ¥жым жиналыстарында мен өз пікірімді еш киындықсыз айтамын. 30. Мен басқа адамдармен тез сіңісіп кетіп, ұжым үшін аянбай еңбек етемін. 31. Коп жағдайларда мен тәуелсіз жэне жаңашыл козқарасты ұстанамын. 32. Қысым қандай болғанда да, мен накты жүйелік ойды ұстанамын. 33. Менің мінезім бірбеткей, бірак мен басқа адамдардың қажеттілікте-рін ескеремін. 34. Мен шешімді қажет ететін жағдайларда кошбасшы болғанды 
ұнатамын. 35. Мен олардың дамуындағы соңғы жаңалықтарды мұқият қарасты-рамын. 36. Мен шешім қабылдамас бұрын, өз достарымның барлық ұсыныс-тарын мұқият қарап алғанды жақсы көремін. 37. Іскерлік қиындыкты шешумен қолымның бос болмауы мен үшін лэззат әкеледі. 38. Мен жаңа ойлар мен техникалық әдістердің жаңа жағдайларда 
қалай қолданылуын анықтай аламын. 39. Жиын өз максатынан ауытқып бара жатқанда, мен катты ықпал етемін. 40. Маған әртүрлі көзқарастарды қолдауға ылғи да дайынмын. 41. Мен қандай жұмысты орындасам да, оны өте тез арада аткару керек сезімі бірге жүреді. 42. Мен кызықты идеяларға немесе адамдарға еруге ерекше көңіл бөлемін. 43. Мен туындаған қиындыкты мұкият талдағанды дұрыс көремін. 44. Менің ойымша, менің киындыкты шешуге қадам жоспарлау талан-там бар. 



III. тарау. БАСҚАРУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ НЕГІЗДЕРІ _235 45. Менің ойымша, мен өзімді қызыктыратын идеяларды жарнамалап, тарата аламын. 46. Мен баскалар көбінесе бір-бірімен байланыссыз заттар көріп, соның барлығына қолданылатын шешім айтамын. 47. Мен өзімнің көмегім қажет болуы мүмкін жерлерге мұқият көңіл аударып жүремін. 48. Мен баламалар арасынан сыни ерекшеліктерді анықтағанды 
ұнатамын. 49. Мен максат пен талап толық анық болған жағдаида дұрысырақ жүмыс істеймін. 50. Көбінесе мен қиыншылықтар тууы мүмкін жерлерге мұқият қарап жүремін. Ал енді берілген түйіндемелер топтамасы боиынша балдарыңызды санаңыз. Балдар көлемі сіздің ұжыммен жұмыс барысында қандай да бір әлеуметтік рөлді орындауға әлеуетті мүмкіндігіңізді көрсетеді. t Түйіндемелер реті элеуметтік рөл 3, 10, 19, 27, 36, 43, 52 «көш бастаушы» 6, із', 24, 32, 37,42, 51 «іске асырушы» 1,' 9, 18, 25, 34, 41, 50 «идеялар генераторы» 5, 12, 17, 28, 39,47, 54 «объективті сыншы» 1, 14,' 22, 26, 35,48, 55 «ұйымдастырушы немесе штаб басшысы» 4, 11, 21, 29, 38,46,49 «жабдықтаушы» 8̂  16, 23, 30, 33,44, 53 «ұжымның жаны» 2, 15, 20, 31,40, 45, 56 «тексеруші» 



236 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ ТЕРМИНДІК СӨЗДІК Адам - қоғамдық-тарихи процестің, жер бетіндегі материал-дық жэне рухани мэдениеттің субъектісі, генетика-лык жақтан өмірдің басқа формаларымен байланы-сты жэне ол формалардан еңбек құралдарын өндіру 
қабілетінің арқасында бөлініп шыққан, түсінікті сөйлей, ойлай алатын, саналы, биоәлеуметтік тірші-лік иесі. Ол біркатар гылымдардың: антропология, со-циология, этнография, психология, педагогика, анато-мия, физиология жэне т.б. зерттеу нысаны болып та-былады. Адамның биотиптері - нейрогуморальды негіз, симпатико-адреналиндік жүйенің (САЖ) индивидуалды ерекшеліктері бой-ынша іске асырылатын адам типологиясы. Үш түрлі биотип ажыратылады: адреналиндік (А-тип), норадреалиндік (Н - А-тип) жэне аралас. А-типтің өкілдері жоғары мазасыздықпен, жогары жауапкершілік сезімімен, кол жеткізгенге қанагат-танбаумен, шектік қысымдарға талпыныспен ерекше-ленеді. Н - А-типтің өкілдері жогары ішкі кысымдылык-пен, түйықтықпен, жасырындылыгымен, билікшіл-дігімен, мақсатқа талпынгыштығымен сипатталады; жолы болмаушылық адамдарды жүйке жүйесінің то-зуына, жүрек қан тамырларының ауруларына алып келуі мүмкін. Аралас типтің өкілдері жоғары эмоционалдылы-ғымен, көңіл-күйінің тұрақсыздыгымен, жогары се-зімталдыгымен, эмпатиямен бірге қайгыруга қабілет-тілігімен сипатталады. Төтенше жагдайларда адам-дардыңбиотиптікерекшеліктеріасакарқындыкөрінеді. Адамга жүйелі тұргыдан қарау - адамның даму процесінде табиги жэне мэдени арака-тынасы нэтижесінде оның психикасының дамуы. Авторитаризм - адам мінез-құлқына догматикалық талап қойгыштық, беделді адамға сілтеме жасау арқылы оның аргумента-циясы, жогарыдан жіберілген ережені еш қарсылыксыз орындауды талап ету, тұлгааралык қатынастардың объективті негіздерін асқындыру. 



ТЕРМИНДІК СӨЗДІК 2 3 7 Кестенің жалгасы Әлеуметтік-саяси кесте ретіндегі авторитаризм -мемлекет пен когамды байланыстыратын саяси инсти-туттарды ығыстыру, биліктің бір адамның немесе бір органның қолындағы концентрациясы. Авторитаризмнің шеткі формасы - тоталита-ризм - коғамның іс-әрекетінің эмірлі, катал репрес-сивті кестесін, басқарудың апелляциялық емес коман-далық эдісін жасау, тұлғаның өзіндік реттеу мүм--кіндіктерін шектеу. Адамның тоталитаризм жаг-дайында ұзак уақыт болуы оның тұлгалык дёфор-мациясына алып келеді. Ажитация -
t 

дау-дамай, апаттык жагдайлардағы оте күшті қозу күйі, әрекеттердің максатқа багыттылығының бұзы-луы, асығу, пайымдаулы іс-әрекетке қабілеттіліктің төмендеуі - аномальды психикалык күй. Аморальдылык - қоғамның моральдык ұстанымдарын кабылдамау, эдептілік нормаларына ингилистикалык катынас, түлғаның жэне әлеуметтік топтың рухани күйреуі. Аморальдылықтың шеткі формасы цинизм болып табылады, ол - оз қоғамының мәдениетіне, оның ру-хани кұндылықтарына жактырмай қарау, идеалдар мен әлеуметтік үстанымдарды менсінбеу. Амнезия - естің бүзылуы. Ретроградты амнезия - аурудың ал-дында болған жағдайларға қатысты естің бүзылуы. Антероградты амнезия - ауру басталғаннан кейінгі болған жагдайларға қатысты естің бұзылуы. Қор-ғаныстык амнезия - жаралайтын жағдайларды естен ыгыстыру, үмыту. Андрогиния - бір индивидте ер адамның да, эйел адамның да қа-сиеттерінің болуы, эртүрлі жағдайларда мінез-кұлықтың маскулиндік, немесе феминдік ерекше-ліктерін көрсете алу қабілеті. Антиципация - индивидтің жағдайдың ары карайғы дамуын, эрекет-тің барлық мүмкін болатын нәтижелерін алдын ала коре алу кабілеті, ақиқаттықты алдын ала бейнелеуге 
қабілеттілік. Апатия - (грек, apatheia - селқостық) - кызыгушылыктардың элсіреуі, қоршаған шынайылықтың жағдайларына деген немқұрайдылық, эмоциялық енжарлық. 



2 3 8 Г БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Кестенің жалгасы Апперцепция - шынайылықтың заттары мен кұбылыстарын қабыл-даудың өткен тәжірибеге, тұлғаның индивидуалды ерекшеліктеріне жэне психикалық күйіне тэуелділігі. Ассоцианизм - психикалық қызмет етуін ассоциациялардың -
құбылыстар мен бейнелерінің арасындағы тұрақты байланыстардың қалыптасуы арқылы түсіндірілетін элемдік психологияның негізгі бағыттарының бірі. Ең алгаш ассоциациялар үстанымын Аристотель 
қалып-тастырган: «Көрінетін сыртқы себептерсіз пайда болатын бейнелер ассоциацияның өнімі бо-лып табылады». XIX гасырда ассоциациялардың және олардың нейрофизиологиялық, шартты-рефлекторлық механизмдерінің калыптасу жағдайлары зерттелген болатын. Астения - жогары деңгейде шаршау мен тітіркендіргіште көрі-нетін нервтік-психикалық элсіздік. Атрибуция - индивидке немесе әлеуметтік топқа тікелей қабыл-данбайтын ерекшеліктерді жабыстыру, бейнені тап-таурынды калыптастыруды аяқтау. Каузальды атри-буция - мінез-кұлык себептері туралы болжам. Аутизм - психикалық шеттелудің шеткі формасы, индивидтің 
қор-шаган элеммен байланысынан кашуы, өзіндік рет-теу мүмкіндігінің төмендеуі, идеялар мен түсініктер-дің тар шеңберіне жакьгндык, эгоцентризм, коршаған адамдардың мінез-құлқына эмоциялык реакциялар-дың парапар еместігі. Аффект - күтпеген жерден болған өте күшті эмоциогендік эсерден туындаған, күшті импульсивті эрекеттермен жэне эндокринді жүйенің қызметтік өзгерістерімен бірге жүретін сананың уақытша патологиялык емес ұйымдасуының бұзылуы, оның «тарылуы»; ақикаттыктың индивидтің тұлгалық позицияларына 
қатал карама-карсылығынан, жанжалдан туындаған эмоциялық күй. Аффект субъектінің катал, ординарлы емес жағ-дайдан парапар шыгу жолын табуга кабілетсіздігінде шеткі жагдайларда пайда болады. Аффектогендік бейне индивидтің бүкіл психикалык іс-эрекетінен басым болады, онымен байланысты емес барлык процестерді топтайды жэне биологиялык эволю-



ТЕРМИНДІК СӨЗДІК 239 Кестенің жалгасы ция процесінде калыптасқан мінез-кұлықтың «апат-тық» тэсілдерін (агрессияны, қашуды, шынжырлану-ды) біріктіреді. Аффект күйі кейін индивидтің өткен аффектоген-дік жағдайдың жеке элементтерімен кездесуінде көрінетін аффективті іздер қалыптастырады. Заңгерлікте аффект (күшті рухани күйзеліс), егер бұл күйді айыптаушының заңға сәйкес емес әрекеттері туындатқан болса, жауапкершілікті жеңілдететін жэне кылмыстық квалификациясына эсер етуші жағдай ретінде карастырылады. Аффективті эрекет - субъектінің белгілі бір эмоциялык күйлерімен багыт-талатын жэне реттелетін эрекет, ондай күйлерге батылдық, кұмарлық, үнатпаушылық, құштарлык, кек қайтару, махаббат жэне т.б. жатады. Аффективті эрекет түсінігін Макс Вебер оны «Әлеуметтік эрекет» (максатқа рационалды жэне құндылык-рационалды) түсінігінен бөліп алу үшін енгізген. Мақсатқа ұтымды эрекетке Караганда жэне кұндылык-рационалды эрекетке ұқсас аффективті эрекет нақты максатқа қол жеткізуге емес, эрекет субъектісінің эмоциялык өзіндік көрінуіне, оның импульсивті өзіндік реттеуіне, кұмарлыкты немесе кұштарлыкты қанағаттандыруға бағытталған. 
Қозудан туган эрекет саналы мінез-күлык пен бейсаналы реакциялардың арасындағы шекте орна-ласқан. Олар ең аз саралануымен сипатталады; осы ең аз шектен өту психикалык іс-эрекеттің ұйым-дасуының бұзылуына - аффект күйіне алып келеді («Аффект» қараңыз). Әдеттегі сана - элеуметтік кауымдагы басым эмпирикалык білім жэне түсініктердің жиынтығы. Әлеуметтік бақылау элеуметтік нормаларға сәйкес адамның мінез-кұлқын реттеу максатымен қоғам элеуметтік жэне кіші топтағы тұлғаларға эсер ететін күралдар жүйесі. Әлеуметтік бейімделу - индивидтің элеуметтік орта жағдайларына үйренуі. Әлеуметтік бейімделудің типтері: 1) ортаға белсенді эсер ету; 2) элеуметтік топтык құндылық багдарла-ры мен максаттарын пассивті конформды қабылдауы. 



2 3 8 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Кестенің жалгасы Апперцепция - шынайылықтың заттары мен кұбылыстарын қабыл-даудың өткен тэжірибеге, тұлганың индивидуалды ерекшеліктеріне жэне психикалық күйіне тэуелділігі. Ассоцианизм - психикалык кызмет етуін ассоциациялардың -
құбылыстар мен бейнелерінің арасындағы тұрақты байланыстардың қалыптасуы аркылы түсіндірілетін әлемдік психологияның негізгі бағыттарының бірі. Ең алғаш ассоциациялар ұстанымын Аристотель 
қалып-тастырган: «Көрінетін сыртқы себептерсіз пайда болатын бейнелер ассоциацияның өнімі бо-лып табылады». XIX ғасырда ассоциациялардың және олардың нейрофизиологиялық, шартты-рефлекторлық механизмдерінің калыптасу жағдайлары зерттелген болатын. Астения - жоғары деңгейде шаршау мен тітіркендіргіште көрі-нетін нервтік-психикалық элсіздік. Атрибуция - индивидке немесе әлеуметтік топка тікелей қабыл-данбайтын ерекшеліктерді жабыстыру, бейнені тап-таурынды калыптастыруды аяктау. Каузальды атри-буция - мінез-күлық себептері туралы болжам. Аутизм - психикалык шеттелудің шеткі формасы, индивидтің 
қор-шаган әлеммен байланысынан кашуы, өзіндік рет-теу мүмкіндігінің төмендеуі, идеялар мен түсініктер-дің тар шеңберіне жакындык, эгоцентризм, қоршаған адамдардың мінез-кұлкына эмоциялық реакциялар-дың парапар еместігі. Аффект — күтпеген жерден болған өте күшті эмоциогендік эсерден туындаған, күшті импульсивті әрекеттермен жэне эндокринді жүйенің қызметтік өзгерістерімен бірге жүретін сананың уақытша патологиялык емес ұйымдасуының бұзылуы, оның «тарылуы»; ақикаттықтың индивидтің тұлғалық позицияларына 
қатал карама-қарсылығынан, жанжалдан туындаған эмоциялык күй. Аффект субъектінің қатал, ординарлы емес жаг-дайдан парапар шығу жолын табуға кабілетсіздігінде шеткі жағдайларда пайда болады. Аффектогендік бейне индивидтің бүкіл психикалык іс-әрекетінен басым болады, онымен байланысты емес барлық процестерді топтайды жэне биологиялық эволю-



ТЕРМИНДІКСӨЗДІК 239 Кестенің жалгасы ция процесінде қалыптасқан мінез-құлықтың «апат-тық» тәсілдерін (агрессияны, қашуды, шынжырлану-ды) біріктіреді. Аффект күйі кейін индивидтің өткен аффектоген-дік жағдайдын жеке элементтерімен кездесуінде көрінетін аффективті іздер қалыптастырады. Заңгерлікте аффект (күшті рухани күйзеліс), егер бүл күйді айыптаушының заңга сәйкес емес эрекеттері туындаткан болса, жауапкершілікті жеңілдететін және 
қылмыстық квалификациясына эсер етуші жағдай ретінде қарастырылады. Аффективті эрекет — субъектінің белгілі бір эмоциялық күйлерімен бағыт-талатын жэне реттелетін эрекет, ондай күйлерге батылдық, кұмарлық, үнатпаушылык, құштарлық, кек қайтару, махаббат жэне т.б. жатады. Аффективті эрекет түсінігін Макс Вебер оны «Әлеуметтік эрекет» (максатқа рационалды жэне құндылық-рационалды) түсінігінен бөліп алу үшін енгізген. Максатка ұтымды эрекетке карағанда жэне кұндылык-рационалды эрекетке ұқсас аффективті эрекет нақты максатқа қол жеткізуге емес, эрекет субъектісінің эмоциялык өзіндік көрінуіне, онын импульсивті өзіндік реттеуіне, күмарлыкты немесе кұштарлықты канағаттандыруға бағытталған. 

Қозудан туған эрекет саналы мінез-кұлык пен бейсаналы реакциялардың арасындағы шекте орна-ласқан. Олар ең аз саралануымен сипатталады; осы ең аз шектен өту психикалық іс-эрекеттің үйым-дасуының бүзылуына - аффект күйіне алып келеді («Аффект» караңыз). Әдеттегі сана - элеуметтік кауымдағы басым эмпирикалық білім жэне түсініктердің жиынтығы. Әлеуметтік бақылау элеуметтік нормаларға сэйкес адамньщ мінез-кұлқын реттеу максатымен қоғам әлеуметтік жэне кіші топтағы тұлғаларға эсер ететін күралдар жүйесі. Әлеуметтік бейімделу - индивидтің әлеуметтік орта жағдайларына үйренуі. Әлеуметтік бейімделудін типтері: 1) ортаға белсенді эсер ету; 2) элеуметтік топтык кұндылық бағдарла-ры мен мақсаттарын пассивті конформды қабылдауы. 



240 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Кестенің жалгасы Әлеуметтік бейімделу индивидтің езінің жэне өз элеуметтік байланыстарының бейнесіне парапар эртүрлі элеуметтік рөлдерді қабылдауына байланы-сты. Әлеуметтік бейімделудің бұзылуы элеуметтік емес мінез-кұлык, маргиналдылық, ішімдікке салыну мен нашақорлык болып табылады. Әлеуметтік ингибиция - бөгде адамдардың қатысуында іс-әрекеттің төмен-деуі. Әлеуметтік-психологиялық ахуал - топ деңгейінің дамуына тәуелді, тиімді бірлесе эсер ететін тұлғааралык қатынасының саласы. 
Әлеуметтік күту - элеуметтік қауымдастықтың эрбір тұрғыдан әлеу-меттік-релдік талаптарын тиісті орындауын күту (ата-аналардың рөлдері, ұстаздардың, экімшіліктің, саяси лидердің, п а р л а м е н т депутаттарының, т.б. қызметтері). Әлеуметтік стереотип - элеуметтік объектінің тұрақты, қарапайым (үстірт) бейнесі, бөгде топтармен қатынасындағы негативтік бағдарлар. Әлеуметтік 
қабылдау - адамдармен әлеуметтік объектілерді (басқа адамдар, өзін-өзі, элеуметтік топ жэне қауымдастар) кабылдау, түсіну, бағалау ерекшелігі. Әлеуметтік-этностық 
қарым-
қатынастар -

ұлтаралық әлеуметтік қарым-қатынастардың көрінісі. Әр ұлт өзінің ұлттык мәдениетімен, салт-дэстүрімен, 
ұлттық өнерімен, ұлттық талғамымен ерекшеленеді. Басқа ұлт өкілдерімен күнделікті өмірде қарым-
қатынаска түскенде өзінің ұлтына тэн ерекшелікпен көрінуге тырысады. Әр ұлт езіндік өнер ерекшелігімен дараланады. Оны ұлттық сана-сезімнің, ұлттык мақтаныштың көрінісі деуге болады. Эсер - индивидтің немесе элеуметтік топтың баска адам-дардың мінез-кұлықтарын, олардың позицияларын, бағалауы мен бағдарларын өзгерту процесі жэне оның нэтижесі. Бағытталған эсердің механизмі сендіру мен пай-ымдау болып табылады. Бағытталмаған әсердің механизмі - еліктеу жэне жұқтыру. Эсер тура жэне жанама бола алады. 



ТЕРМИНДІК СӨЗДІК 2 4 1 Кестенің жалгасы Әлеуметтік позиция - бұл - индивидтің немесе топтың қоғам жүйесіндегі орны. Адамның мінез-құлқы стилін реттейтін, тұлга немесе индивидтің қоғам жүйесіндегі орны. Әлеуметтік рел - тұлғаның элеуметтік қызметі, оның әлеуметтік меке-мелердің қоятын талаптарына, әлеуметтік күтуіне сэйкес келуі, мінез-құлық моделі. Әлеуметтік фасилитация - белгіленген эрекетті басқа адамдардың катынасымен жеңілдету (соның ішінде қылмыстык топ жаг-дайындағы қылмыстық әрекеттер). Баскару - басқарудың бағдарламасы мен максатын іске асыру, іс-әрекет тэртібін өзгерту немесе қолдау, құрылымды сактау, максаттың дамуын камтамасыз ету жэне субъектінің баскару жүйесіне эсер ету процесі. Баскару психологиясы - баскару ісіндегі психологиялык заңдылыктарды зерттейтін психологияның бір саласы. Баскару пси-хологиясының негізгі міндеті - басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақса-тында басқару қызметінің психологиялык жагдай-лары мен ерекшеліктеріне талдау жасайды. 
баскару ісіндегі психологиялык заңдылыктарды зерттейтін психологияның бір саласы. Баскару пси-хологиясының негізгі міндеті - басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақса-тында басқару қызметінің психологиялык жагдай-лары мен ерекшеліктеріне талдау жасайды. Баскару іс-әрекеті - берілген тапсырмаларды тиімді орындауга үлес косатын «адам-адам» жүйесіндегі басшылардың аналитикалык-конструктивтік, іс-әрекеттік-реттеу-лік, коммуникативтік жэне багалау-түзету функ-цияларын іске асырудан тұрады. Бұл әрекеттің 
ұжымдагы кызметтік жэне баска да тапсырмалар-дың тиімді шешімін табуда маңызы зор. Сондай-ақ бірлескен іс-эрекет міндеттерін орындау үшін кызметкерлер тиімділігін камтамасыз ету болып табылады. Баскару іс-әрекетін белсенді ету - үйлесімді қагидаларды айқындау мен дэлелдеу про-цесі, сондай-ак басқаруды іске асырудагы объективті заңдарының талаптары айтылады. Жетекшінің бас-кару функциясын үздік орындауын камтамасыз етеді. 

і 



2 4 2 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы Кестенің жалгасы Басқару іс-әрекетінің психологиясы- психология ғылымының жаңа жетекші бағыты. Әртүрлі жағдайларда тиімді басқарудың шарттары мен факторлары, механизмдері, заңдылыктарының кызметімен бекітіледі. Жетекшінің өзіндік баскару 
қабілеті мен ойлауын калыптастыру, кызметкерлер-дің өмірлік жаңа үлгілері мен технологияларын 
қолдана отырып, іс-әрекетін шығармашылықпен баскару. Баскару іс-әрекетінің с т и л і - (стиль - латын сөзі, жазуға арналған стержень) -жетекшінің жеке баскару қызметін іске асырудағы 
қалыптасқан мінездің әдіс, тэсілдер жүйесі болып жэне ішкі және сыртқы факторлардың әсерімен да-миды. Жетекшінің жоғары стилін таңдау белсенділеу көрсеткіштеріне сэйкес іске асып, оның белсенділігі-нің құрылымдық-кызметтік, психологиялык, нэти-желілік көрсеткіштері арқылы көрініс тауып сыртқа шығады. Баскару іс-әрекетінің технологиясы- жетекшімен баскару құралдарын колдану мен 
құрастыруы, үйымдастыру-эдістемелік бағдарының жиынтығы. Оған басқарудың тактикасы мен техника-сы, стратегиясы жатады. Баскару менталитеті (ділі) - бұл жетекшінің басқару іс-эрекетіндегі даралығы жэне жүйелі еңбегінің қайталанбауы. 

Баскару өнері - жетекшінің басқару құзырлылығының кемелденуі, жетекші өз міндеттеріндегі баскарудың тұракты жогары нәтижелеріне қол жеткізуі, жаңа техноло-гияларын шығармашылықпен менгеруі жэне мыкты ерік-жігерімен, адамгершілік-патриоттык қарым-катынасымен сипатталады. Баскару функциясы (қызметі) - бұл тапсырманың орындалу кезеңіндегі басшының міндеттерге сэйкестенген басшылық қызметін атқару рөлі. Баскару шеберлігі- бұл жетекшінің жогары деңгейдегі құзырлылыгымен, тиімді озык технологияларды колдана отырып жетістікке жетуі, ягни жетекшінің жогары деңгейде баскару кабілеттілігі жэне тұрақты нәтижелерге кол жеткізуімен сипатталады. 



ТЕРМИНДІКСӨЗДІК 2 4 3 Кестенің жалгасы Басшы - ұжымды баскару жэне оның қызметін ұйым-дастыру функциялары ресми жүктелген адам. Басшы өзін тағайындаған (сайлаған, бекіткен) инстанция алдында топтың (ұжымның) оз функция-сын атқаруы үшін заңдылық жауаптылықта болады жэне қатаң тиянакталған санкциялау - бағыныш-тылардың ондірістік белсенділігіне ыкпал ету мақса-тында жазалау және көтермелеу мүмкіндіктеріне ие. Баурап алатын көңіл-күй (навязчивые состояния) -
ырыксыз күйлерде туындайтын билеп алатын түсініктер, ойлар мен түрткілерді ілестіріп жүретін жағымсыз эмоциялык түрі - фобиялар (қорқыныштар). Дені сау адамдарда осы күйлер қатты шаршағанда, психикалық бәсеңдеу барысында туындайды. Бакылау локусі - сыртқы күштерге индивид өзінің іс-әрекетінің теріс нәтижесін жауапкершілікті басқа адамдарга артады. Мысалы, сыртқы күштерге (экстерналды бақылау локусі д.а.) немесе өзінің тұлғалык ерекшеліктерінен (интерналды бакылау локусі) көреді. Интерналды бакылау локусінің иегерлері оте элеуметтік жағынан жауапты жэне максаты айкын, мақсатқа жету жолында кайсар, ожет болып келеді. Сыртқы байкау локусының иегерлері - жауапкершілігі томен, оз шешімін жүзеге асыруда ұзақка созады, көп жагдайда конформды және агрессивті болады. Бейсаналылык - саналы бакылаусыз (инстинктер) іске асырылатын психикалык процестер. Бәсекелестік - өзара жарыс; біреуден озу максаты козделген та-лас, тайталасу, ерегісу, бэсекелесу. Өндіріс кұрал-жабдыгы жекеменшікке негізделген қоғамда тауар өндірушілердің тауар ондіруде жэне өткізуде негұр-лым қолайлы жағдай туғызу жолдарындағы өзара күресі, негұрлым коп пайда табу жолындағы күрес. Дарындылык - индивидке белгілі бағытта (математика, музыка, онер, әдебиет, ғылым, спорт) жоғары нәтижелі іс-әрекеттің мүмкіншілігін камтамасыз етеді. Дидактогения - ата-аналар мен ұстаздар жэне тәрбиешілердің эдепсіздігінен туындайтын индивидтің жағымсыз психикалык күйі. 



244 БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ Кестенің жалгасы Динамикалық стереотип — әдеттер мен дағдылардың нейрофизиологиялық негізі, тұрақты шартты рефлекторлық реакциясы-ның тітіркендіргішке жауабынын жүйесі. Дисфория - агрессивтік көріністерге дайын болу, ызалану, жағымсыз эмоциялык күй. Доминанта - мінез-құлыкка белгілі бағыт беретін жүйке жүйе-сіндегі басым ошағының қозуы. Е р і к - адамның өз кызметін жэне эртүрлі психикалык процестерді өзі детерминациялауынан жэне өзі реттеуінен көрінетін қабілеті. Еріктің негізгі функ-циялары ретінде мыналар сараланады: түрткілер мен мақсаттарды таңдау, іс-әрекет мотивациясы жеткіліксіз не басы артык болғанда, іс-эрекетке деген ниет, ынта-ны реттеу, психикалык процестерді адам аткаратын іс-эрекетке барабар жүйе етіп ұйымдастыру, қойыл-ған максаттарға жетуде кедергілерден өтетіндей жағ-даятта физикалық жэне психикалык мүмкіндіктерді жұмылдыру. Еске түсіру - бұрын кабылданған материалдың өзектенуі, бұрын 
қалыптасқан бейнелердің кайта шыгуы, олардың уакыт пен кеңістіктегі локализациясы. Іштарлық - жетістік мотивациясының көріністері, игілікті иге-ру барысында біреу немесе біреудің артықшылығы субъектімен эмоционалды жағымсыз бағалаушы, жеке кол жеткен табысына қысым көрсетуі болғандай сезінеді. Жат жетістіктерге тоскауыл қоятындай болып көрінеді. Оны дискредитациялау, іштарлық адамды агрессивті эрекеттерге итермелейді, индивидтін пси-хикасына кері эсер етеді (бүзады, зақым келтіреді). Іштей сойлеу - тілдік мэндерді ойлау, түсініктер мен операциялар жасау кұралы ретінде, ойдагы басқа адаммен диа-лог ретінде шынайы коммуникация процесінен тыс (акылда) қолдану. Сырттай сөйлеуден іштей сөйлеу 
құрылымның жасырындығымен ерекшеленеді. Жалгыздық - индивидтің психикалык күйі; мазасыздану, депрес-сия, әлеуметтік-коммуникативтік шеттетумен сипат-талады. 



Т Е Р М И Н Д І К С Ө З Д І К 2 4 5 Кестенің жалгасы Жауапкершілік - тұлғаның мінез-кұлқы әлеуметтік-нормалы талап-тарға, парызына, міндеттеріне сэйкес элеуметтік бақылауға тұлғаның мінез-кұлқы бағынышты. Ба-кылау түрлері ішкі жэне сыртқы болып бөлінеді. Жауапкершілік - ол тұлғаның қоғамға, коғамның түлғаға қойылған объективті талаптарын бүжытпай орындауы. Индивидтің неғүрлым нақты мүмкіндігі жэне құқықтары кең болса, соғұрлым жауапкерші-лігі жоғарылайды. Тұлғаның әлеуметтік міндеті -өзінің мінез-кұлкын белгілі стандартка бағындыруы. Жатсыну (отчуждение) - шынайы қоршаған ортаға индивид өзін-өзі карсы 
қоюы, тұлғаның деперсонализациясы, индивид база-лык элеуметтік кұндылыктарды қабылдамауы, бұл — тұлғаның криминалды мінез-кұлкының алғышарты. Жетекшінін авторитарлы стилі - адамдардың іс-әрекетін басқаратын бұл стильдің бір түрі, катан баскару түріне жатады, яғни коластындағы адамдардың пікірімен санаспайтын, олардың демо-кратиялық мүмкіндіктерін шектейтін стиль болып табылады. Жеке т ү л г а л ы к - жеке адамның қайталанбас өзіндік ерекшеліктерінін жиынтығы, баска адамдардан өзінің әлеуметтік мэнді ерекшеліктері тарапынан сипатталатын адам; инди-видтің психикасының өзіндік ерекшелігі, оның 
қайталанбастығы. Ж.т. темперамент, мінез белгі-лерінде, мүдделер сипатында, перцептивтік процес-тер мен зият санасында, қажеттіліктер мен кабі-леттерінде көрінеді. Жетекшілік - элеуметтік-психологиялык ерекше қүбылыс. Топтағы түлғааралық қатынастар жүйесінде үстемдік пен бағыну, ықпал жасау жэне оған еру қатынастары. Әлеуметтік топтың ішінде билік пен ыкпал уәкіл-діктерінің жүзеге асырылуын белгілейтін термин. Жүқтыру - эмоционалдық күйдің бір адамнан екінші адамға психо-физиологиялык байланыс деңгейінде отеді; әлеуметтік кенеттен үйымдасу факторы. Алай-да бақылаудан шыккан психикалық жұғу мінез-кұлықтың нормалы-ролдік құлдырауына әкеп соға-ды, диструктивті «тобыр әсері» туындайды. 



246 Б А С Қ А Р У П С И Х О Л О Г И Я С Ы Кестенің жалгасы Зацды жауапкершілік - бұл элеуметтік жауапкершіліктің түрі, кұкық норма-лары санкцияларында белгіленген, мемлекет күшімен байланысты. Зац психологиясы - құқыққа катысты мэселелерді реттеу жэне элеуметтік 
қатынастарда жалпы психикалық заңдылықтар мен механизмдерін зерттейтін қолданбалы психология саласы. XIX ғ. аяғында эксперименталды психоло-гияның дамуымен байланысты заң психологиясы карқынды дами бастады. Зиялы қауым - мәдениет пен гылымның, техниканың салалары-нан арнайы дайындыгы, білімі бар ой еңбегінің кызметкерлері. Идентификация - элеуметтік психологияда субъектіні белгілі әлеумет-тік топпен теңестіреді (элеуметтік теңестіру). Инстинкт (сокыр сезім) - Мінез-құлықтың туа берілген жүйесінің жиынтыгы. Негізгі тітіркендіргіштердің эсерінен белсенділігі ар-тады. Интеллект - ақыл-ой кабілетінің тұрақты құрылымы. Интериопризация - мінез-құлықтың багдарлық негізін қалыптастыру, ішкі психикалық күрылымына сыртқы іс-эрекеттің элеуметтік шартталуы негізінде игеруі. Профессиограмма - накты кэсіпке қойылатын элеуметтік, психологиялык жэне баска талаптардың жүйесі жэне тұлға мен іс-эрекет сапасы (мамандықтың адамдагы негізгі элеуметтік-психологиялык сапаларына койылатын талаптар жүйесі). Түлғааралық 

қарым-қатынас - бірлескен іс-әрекет процесінде жэне қарым-қаты-наста адамдардың өзара объективті эсер ететін элеуметтік-психикалык кұбылыс. ¥йымдастыру іс-әрекеті - бұл субъектілер мен олардың іс-әрекеттерін бай-ланыстыратын практикалық іс-эрекеттер жиын-тыгы, сондай-ақ оның басқару процестері болып табылады. Ұйымдастыру іс-эрекеттері жогары 
ұйымдастырушылык қабілетті талап етеді. 
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қызыгушылықтарының бағытталуы және ұжым карым-қатынасындағы бағаланған пікірлер мен ойлардың жиынтығы. Кәсіби 
құ з ы р л ы л ық - тұлғаның кэсіби іс-эрекетіне қатысты білімі, білікті-лігі мен дағдысының өзара байланысқан сапалары-ның жиынтығы. Кәсіби шеберлік - тұлғаның бойындағы кэсіби іс-эрекетінің қамтылған жемісі, тұлғалық кэсіби сапасы, оның жоғары дең-гейдегі білім, білік, іскерлігін дамытудағы көрінісі. 
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