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...Біздің мацсатымыз агіқын, багытымыз белгілі, ол -  элемдегі ең да- 
мыган 30 елдің қатарына қосылу.

Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, ягни одаи 
бүрын жаңгырып отыруы тиіс. Бүл саясы және экономикалъщ жаңгыру- 
ларды толықтырып қана қоымай, олардыц өзегіне айналады.

Біз алдагы бірнеше жылда гуманитарлъщ білімнің барлық багыттары 
бойынша әлемдегі ең жақсы 100 оқулъщты әртүрлі тілден қазақ тіліне 
аударып, жастарга дүниежүзіидегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім 
алуга мүмкіндік жасаймыз.

Жаңа мамандар ашьщтық, прагматизм мен бәсекелестікке цабілет 
сияқты сананы жаңгыртудың негізгі цагидаларын қогамда орнық- 
тыратын басты күшке айналады. Осылайша болаиіацтың негізі білім 
ордаларыныц аудиторияларында цаланады...

Қазакстан Республикасының Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты еңбегінен
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Үйымдық мінез-құлық ұғымы ғылым және құбылыс ретінде қа- 
былданады. Құбылыс ретіндегі ұйымдағы мінез-құлықты зерттей 
отырып, ұйымдық мінез-құлық ғылымы:

• ұйымдағы жеке тұлғаның мінез-құлқының ерекшеліктерін 
зерттейді;

• топтардың тиімді жұмыс істеуінің алғышарттары мен ондағы 
рөлдердің бөліп таратылуын қарастырады;

• тұлғааралық қатынас ерекшеліктерін зерттейді;

• ұйымды біртұтас құрылым ретінде басқару технологиясын қа- 
лыптастыруға мүмкіндік береді;

• ұйымдағы рационал мінез-құлықтың өзіндік дербес моделін 
жасауға көмектеседі.

Менеджмент, әлеуметтану және психология ғылымдарының 
тоғысында туған осы күрделі ілімнің негізіне арналған бұл кітап- 
тың қазақ тіліне 14-басылымы аударылды. Мұнда ұйымдық мі- 
нез-құлық пәні бойынша барлық негізгі тақырыптар ықшам қам- 
тылып, оқырмандарға ақпаратты толық әрі қызықты етіп ұсыну 
көзделді. Бұл еңбек қысқа курстар мен жетекшілік бағдарламала- 
рында, сондай-ақ дәстүрлі курстарда тәжірибе жинау, дағдылар- 
ды дамыту, жалпы оқып танысу мақсатында кеңінен қолданыла 
бастаған, қазір АҚШ, Канада, Латын Америкасы, Еуропа, Австра
лия және Азиядағы бес жүзден астам университет пен колледжде 
оқытылады. Сонымен қатар осы еңбек испан, португал, жапон, 
қытай, голланд, поляк, түрік, дат және Индонезия тілдеріне ау- 
дарылған.
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Осы тарауды меңгере бастаған сәттен сіз «Ұйымдық мінез-құлық 
дегеніміз не және оның мен үшін маңызы бар ма?» деп таңданыс 

білдіруіңіз мүмкін. Ұйымдық мінез-құлықтың анықтамасы туралы 
кейінірек сөз қозғайтынымыз сөзсіз, алайда, алдымен, ұйымдық мі- 
нез-кұлықтың маңызы қандай, оны игеру бізге қаншалықты керек 
екеніне тоқтала кетуді жөн көрдік.

Біріншіден, тарихқа аздап көз жүгіртейік. 1980 жылдардың ая- 
ғына дейін бизнес мектептерінің оку бағдарламаларында менедж- 
менттің техникалық аспектілеріне басымдық беріліп, экономика, 
есеп, қаржы және сандық әдістерге ерекше назар аударылды. Адам 
мінез-құлқы мен адам дағдылары туралы курстық жұмысқа аз кө- 
ңіл бөлінді. Алайда уақыт өте келе бизнес мектептері менеджер 
жұмысының тиімділігін анықтаудағы тұлғааралық қатынас дағды- 
ларының маңызды рөлін түсінді. 20 өндіріс орнындағы екі мың бір 
жүзден астам қаржы директоры арасында жүргізілген сауалнама 
нәтижесі тұлғааралық қатынас дағдысы тапшылығы кейбір қызмет- 
керлердің ілгері жылжуына кедергі болып отырғанын көрсетті.1

Ұйымдық мінез-құлық пәнінің басты артықшылығының бірі -  
оны тұлғааралық қатынас дағдыларын жақсартуға қолдануға бо- 
латындығы. Менеджерлердің бойындағы тұлғааралық қатынас 
дағдыларын дамыту ұйымға жұмыс өнімділігі жоғары қызмет- 
кер тартуға көмектеседі. Бұл -  маңызды нәрсе, себебі қазіргі за- 

манда жоғары білікті маман табу қиын, әрі олардың 
еңбек нарығындағы құны қымбат. Бірақ мәселе ұйым- 
дық мінез-құлық маңызын арттыратын тек тұлғаара- 
лық қатынас дағдысын дамыту ғана болмауға тиіс. 
Екіншіден, ұйымдастыру тұрғысынан алсақ, ұйымдық 
мінез-құлық принциптерін енгізу жұмыс орнындағы 
жағдайды жақсы деңгейден өте жақсы деңгейге дейін 
көтере алады, бұл жайында кейінірек толығырақ айта- 
мыз. Жақсы жұмыс орны ретінде танылған Telefonica, 
Adobe Systems, Cisco, McKinsey & Company, Procter & 
Gamble, Facebook және Southwest Airlines2 сияқты ком- 
паниялар қаржылық көрсеткіштерін еселеп арттырғаны 
мәлім.3 Үшіншіден, жұмыс орнындағы қарым-қатынас 
сапасы мен қызметкерлердің жұмысқа қанағаттануы, 
стресс және жұмыстан кету арасында тығыз байланыс 

бар. Мысалы, жүздеген жұмыс орны мен екі жүз мыңнан астам 
адамға жүргізілген ауқымды сауалнама нәтижелері жалпы жұмыс- 
қа қанағаттану әріптестер мен басшылар арасындағы әлеумет- 
тік қатынастарға тәуелді екенін көрсетті. Сондай-ақ жұмыстағы 
стрестің төмен болуы мен жұмыстан кету ниетінің азаюы да жа- 
ғымды әлеуметтік қатынастармен байланысты екені анықталды.4 
Тағы бір зерттеу менеджерлерін қолдап, олармен жақсы тіл табы- 
сатын және әрдайым көмектесуге дайын тұратын қызметкерлер- 
дің идеялары көбінесе жылы қабылданатынын, осылайша олар 
жұмысқа қанағаттанатынын көрсетеді.5 Төртіншіден, ұйымдарда 
ұйымдық мінез-құлық сипатын тарату әлеуметтік жауапкершілікті
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жолақты және телекоммуни- f 
кациялық провайдері ; ; v 
жұмысқа ең қолайлы орын- 
дардың бірі. Telefonica өзінің 
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жете түсінуді кеңейте алады. Мәселен, университеттер болашақ 
менеджерлерге өз ұйымдарындағы әлеуметтік мәселелерді дұрыс 
шешуді үйрету үшін әлеуметтік-кәсіпкерлік білімді оку жоспар- 
ларына енгізе бастады.6 Мұның маңызы аса зор, себебі корпора- 
тивтік әлеуметтік жауапкершіліктің мүмкіндіктері мен нәтижеле- 
рін түсіну қажеттілігі артып келеді.7 Біз корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілікті 2-тарауда кеңінен талқылаймыз.

Бүгінгідей бәсеке мен қойылатын талап жоғары жұмыс орнын- 
да менеджерлер өз техникалық дағдыларына ғана сеніп табысқа 
жете алмайтыны баршамызға белгілі. Сондай-ақ олар жақсы кісі- 
лік қабілетін ашып көрсете білуі керек. Бұл тарау менеджерлер мен 
менеджер болуы мүмкін мамандарға көмектесу мақсатында, адам 
мінез-құлқын түсіну арқылы кісілік қабілеттерін дамыту үшін жа- 
зылды. Сіз де өз бойыңыздағы қажет қабілеттерді дамытып, өзі- 
ңізге де, өзгелерге де түсіністікпен қарай алатын қасиетке ие бо- 
лады деп сенеміз.

МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ ҰЙЫМДЫҚ 
МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ
Менеджердің рөлі, сондай-ақ бір адамдай жұмыс істеуге қажет 
қабілеттерге деген сұраныс тұрақты артып келеді. Адамдардың 
арнайы дайындықтан немесе іс-тәжірибеден өтпей-ақ басшы- 
лық лауазымдарға тағайындалуы бүрынғыға қарағанда жиілеп ба- 
рады. Ауқымды сауалнама менеджерлердің 58 пайыздан астамы 
ешқандай дайындықтан өтпегенін айтқан және 25 пайызы лауа- 
зымға тағайындалғанда өзгелерді басқаруға мүлде дайын болма- 
ғанын мойындаған.8 Осы қиындыққа қоса, жұмысқа қойылатын 
талаптар күшейді: орта буын менеджерінің мойнында тікелей өзі 
дайындайтын жеті есеп бар (бір кездері олардың саны бесеумен 
шектелетін) және уақытының көбін соларды дайындауға жұмсап, 
басқаруға мұршасы да болмайды.9 Gallup жүргізген сауалнама нә- 
тижелеріне сүйенсек, үйымдар басшылық қызметке тағайындаған 
үміткерлерінің 82 пайызын дұрыс таңдамаған.10 Қорыта келгенде 
айтарымыз, адамдар жайында, оларды басқару туралы неғұрлым 
көбірек білген сайын, дұрыс үміткер болуға мүмкіндігіңіз артады. 
Бұл түрғыдағы бірден-бір көмекшіңіз -  ұйымдық мінез-құлық пәні.

Үйымдық м і нез-құл ы қты ң анықтамасы
Үйымдық мінез-қүлық -  жеке адамның, топтың және қүрылым- 
ның ұйымдардағы мінез-қүлыққа тигізетін әсерін зерттейтін және 
сол білімді ұйымның тиімділігін жақсартуға жұмсауды мақсат ете- 
тін зерттеу саласы. Бұл анықтаманы ә дегеннен түсіну қиын, енді 
осыны тарқатайық.

Ұйымдық мінез-құлық -  жалпы білім жүйесі бар, зерттеу ны- 
саны айқындалған зерттеу саласы. Ол нақты нені зерттейді?

Ұйымдық 
мінез-қүлық -
жеке адамның, 
топтың және 
құрылымның 
ұйымдардағы 
мінез-құлыққа 
тигізетін әсерін 
зерттейтін және сол 
білімді ұйымның 
тиімділігін 
жақсартуға 
жұмсауды мақсат 
ететін зерттеу 
саласы.
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Ол ұйымдардағы мінез-құлықтың үш шешуші факторын зерттей- 
ді: жеке адам, топтар және құрылым. Сонымен қатар ұйымдық 
мінез-құлық жеке адамның, топтардың және құрылымның 
мінез-құлыққа ықпалы туралы білімді ұйымдардың жұмысын ана- 
ғұрлым тиімді ету үшін қолданады.

Анықтамамызды қорыта айтсақ, ұйымдық мінез-құлық -  адам- 
дардың ұйымдағы іс-әрекеттері мен олардың мінез-құлқы ұйым- 
ның өнімділігіне қалай эсер ететінін зерттеу. Ұйымдық мінез-құ- 
лық жұмыспен байланысты жағдайларға қатысты болғандықтан, 
мінез-құлықты жұмысқа қанағаттану, жұмысқа шықпай қалу, жұ- 
мыстан кету, өнімділік, адам әрекетінің нәтижелілігі және менедж
мент тұрғысынан қарастырады. Дегенмен әрқайсының салыстыр- 
малы түрде алғанда маңыздылығы туралы пікірталас та жоқ емес. 
Сонымен, ұйымдық мінез-құлық мынадай өзекті тақырыптарды 
қамтиды:11

• мотивация;
• жетекшінің мінез-құлқы және билік;
• тұлғааралыққатынас;
• топ құрылымы және процестер;
• қатынастардың дамуы және қабылдау;
• өзгеріс процестері;
• конфликт және келіссөз;
• жұмысты жобалау.

Тиімді басқару мен табысты басқару әрекеттері
арасындағы айырмашылық
Ұйымдық мінез-құлық деген не екенін түсіндік, енді бірнеше ұғым- 
ға тоқталуымызға болады. Тиімді менеджменттің маңызды мәселе- 
лерін қарастырайық. Бір менеджерді екіншісінен тиімдірек ететін 
не нәрсе? Осы сұраққа жауап беру үшін ұйымдық мінез-құлықты 
зерттеген белгілі ғалым Фред Лютанс пен оның әріптестері менед- 
жерлер немен айналысатынын бірегей көзқарас тұрғысынан зерде- 
леген.12 Олар «Бір ұйымда тез көтерілген менеджерлер де жұмысын 
өте жақсы істейтін менеджерлер сияқты дәл сондай құлшыныспен 
әрекет ете ме?» деген сауал қойды. Сіз мұның жауабы «иә» болады 
деп ойлауыңыз мүмкін, алайда олай емес.

Лютанс пен оның әріптестері төрт жүз елуден астам менеджерді 
зерттеді. Олардың барлығы төрт басқару әрекетіне жұмылдырылды:

1. Дәстүрлі менеджмент. Шешім қабылдау, жоспарлау және ба- 
қылау.

2. Коммуникация. Күнделікті ақпарат алмасу және құжаттарды 
өңдеу.

3. HR-менеджмент. Мотивация, тәртіпке келтіру, конфликті- 
лерді реттеу, кадрлармен толықтыру және оқыту.

4. Нетуоркинг. Әлеуметтену, саясатшылдық және аутсайдер- 
лермен араласу.
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Орта буын менеджері уақытының 32 пайызын дәстүрлі менедж
мент әрекеттеріне, 29 пайызын қарым-қатынасқа, 20 пайызын кадр 
қызметін басқаруға және 19 пайызын бұқарамен араласуға жұмсай- 
ды екен. Дегенмен әр менеджердің осы әрекеттерге бөлген уақыты 
мен күш-жігерінің арасында үлкен айырма бар. Табысты (ұйымда- 
ғы карьера бойынша көтерілу жылдамдығы тұрғысынан алғанда) 
менеджерлердің жетістігіне бұқарамен араласу салыстырмалы тұр- 
ғыдан алғанда ең көп үлес қосқан, ал кадр қызметін басқару әреке- 
тінің қосқан үлесі тым аз болып шыққан, бұл орта буын менеджері 
әрекетіне қайшы келеді. Негізінде, Австралия, Израиль, Италия, 
Жапония мен АҚШ-тажүргізілген басқа зерттеулер бұқарамен ара
ласу, әлеуметтік қарым-қатынас пен ұйым ішіндегі табыс арасында 
байланыс барын растайды.13 Алайда Лютанс пен оның әріптестері 
тиімді (өнімділігінің ауқымы мен сапасы және өз қызметкерлері- 
нің қанағаттануы мен адалдығы тұрғысынан алғанда) менеджер- 
лердің жетістікке жетуінде қарым-қатынас маңызды рөл атқарға- 
нын, керісінше, бүқарамен араласу айтарлықтай үлес қоспағанын 
байқаған. Бұл тұжырым қарым-қатынасқа шамадан тыс көңіл 
бөлетін орта буын менеджеріне тән. Қарым-қатынас пен тиімді 
менеджерлер арасындағы байланыс түсінікті болды. Олай болса, 
қабылдаған шешімдеріне түсінік беретін, әріптестері мен қызмет- 
керлерінен алатын ақпараты жағымсыз болып шықса да, ақпарат 
алуға үмтылатын менеджерлер ең тиімді менеджерлер саналады.14

Мына белгі 
ұйымдық 
мінез-құлықтың 
жаһандық 
мәселелері 
осы абзацта 
талқыланады 
дегенді білдіреді

О  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін 
ашып, Herman Miller: Organizational Behavior деп аталатын 
видеожаттығуды орындаңыз.

ЖҮЙЕЛІ ЗЕРТТЕУ АРҚЫЛЫ ТҮЙСІКТІ 
ЖЕТІЛДІРУ
Бұл жайында бұрын-соңды ойландыңыз ба, жоқ па, әйтеуір, өмір 
бойы айналаңыздағы адамдардың іс-әрекетіне қарап, белгілі бір 
жағдайда олар өзін қалай ұстайтынын топшылап, болжам жасап 
келесіз, бір сөзбен айтқанда, адамдардың ойын «окуға» талпыну- 
дасыз. Басқалардың ойын «оқудың» кездейсоқ тәсілі көп жағдайда 
қате болжам жасауға әкеп соқса, жүйелі тәсілді қолдану арқылы оң 
нәтижелерге қол жеткізуге болады.

Жүйелі тәсіл мінез-қүлық кездейсоқ нәрсе емес деген нанымға 
негізделеді. Жалпы кез келген адамның мінез-күлқының негізінде 
болатын түпкі бірізділікті анықтап, оларды жеке айырмашылықтар- 
ды білдіру үшін түрлендіре аламыз. Түпкі бірізділік өте маңызды. 
Неге? Себебі олар болжам жасауға мүмкіндік береді. Мінез-қүлықты 
көп жағдайда болжауға болады, ал мінез-күлықты щйелі зерттеуді
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Жүйелі зерттеу -
қарым-қатынас- 
тарды қарастыра 
отырып, ғылыми 
дәлелге сүйенген 
тұжырымдардың 
себептері мен сал- 
дарын көрсету.

Дәлелге сүйенетін 
менеджмент -
басқару 
шешімдерін 
қолда бар ғылыми 
дәлелдердің ең 
жақсысымен 
негіздеу.

Түйсік -  ғылыми 
түрғыдан 
негізделмеген 
инстинкт сезім.

саналы түрде тура болжам жасау тәсілі деуге болады. Жүйелі зерт
теу терминін қолданғанда, бақылауға болатын жағдайда жиналған, 
өлшеуге, сипаттауға келетін мәліметтерге, яғни ғылыми дәлелдерге 
сүйенген тужырымдарымыздың себептері мен салдарын, негізде- 
мелерін қарастыруға талпынуды айтамыз.

Дәлелге сүйенетін менеджмент жүйелі зерттеуді басқару 
шешімдерін ғылыми дәлелдермен негіздеу арқылы толықтыра- 
ды. Мысалы, дәрігерлер науқастың күтімі туралы қолда бар соңғы 
дәлелдерге сүйөніп шешім қабылдағанын қалаймыз, сол сияқты 
дәлелге сүйенетін менеджментте менеджерлердің менеджмент 
мәселелері туралы анағұрлым ғылыми тұрғыдан ойланғаны дұрыс 
деп уәж қылады. Менеджер сауал жолдап, қолда бар дәлелдердің 
ең жақсысын іздестіріп, қарастырылып жатқан мәселеге қатысты 
ақпаратты қолдана алады. Сіз шешім қабылдауда дәлелге сүйен- 
бейтін не қылған менеджер деп таңғалуыңыз мүмкін, бірақ ме
неджмент шешімдерінің басым көпшілігі қолда бар дәлелді жүйелі 
зерттеместен, әлі де атүсті қабылданып келеді.15

Жүйелі зерттеу мен дәлелге сүйенетін менеджмент адамдарды 
(немесе өзімізді) түйсікке не «ішкі сезімге» жүгінуге не итермелей- 
тінін қарастырады. Әрине, сіздің жүйесіз тұрғыда сенген нәрселе- 
р ің із  міндетті түрде бұрыс болып шықпауы мүмкін. General Electric 
бұрынғы бас директоры Джек Уэлч: «Қулық, әрине, ішкі сезіміңіз- 
бен қашан жүру керегін білуде», -  дейді.16 Алайда барлыц шешім- 
дерді түйсік не ішкі сезімге жүгіне отырып қабылдасақ, бұл біз 
жеткіліксіз ақпаратпен жұмыс істейтінімізді білдіреді, яғни ұту не 
ұтылуға әкелетін жартылай дерекке сүйеніп, инвестициялық ше- 
шім қабылдағандай боламыз.

Big Data
Дәлелге сүйенетін менеджментке негіз болған деректер мінез-құ- 
лықты бағалау мақсатында 1749 жылдан бері қолданылған, ол уа- 
қытта «статистика» сөзі «хал-ахуал сипаттамасы» деген ұғымды 
білдіру үшін пайдаланылған еді.17 Ол кездері статистикалық де
ректер басқару мақсатында қолданылатын, алайда оларды жинау 
әдістері қолайсыз әрі қарапайым болғандықтан, жасалатын қо- 
рытындылары да соған сай боп шығатын. Big Data -  статистика- 
лык, жинақ пен талдауды кеңінен қолдану -  компьютерлер үлкен 
көлемдегі ақпаратты сақтауға және күрделі іс-әрекеттер жасауға 
жеткілікті деңғейде жетілгенше мүмкін болмады. Big Data пайда- 
лануды онлайн сатушылар бастады, бірақ кейін келе барлық биз
нес түрінің қолданысына енді.

ҚАЗІРГІ ҚОЛДАНЫСЬі. Фирмалар қай ақпарат көзінен қанша те
рабайт дерек жинайтынына қарамастан, деректерді талдау себеп- 
тері әр алуан болуы мүмкін, мәселен: кітап сатып алуды немесе 
скафандр істен шығып қалған жағдайды болжау; өрт шыққан не
месе серіктестер бірлесіп жұмыс істеуден бас тартқан жағдайларда
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шығынға ұшырау қаупін анықтау; ұшақ апаты, өнімдердің су ас- 
тында қалуы сияқты ірілі-ұсақты апаттардың алдын алу.18 Big Data 
көмегімен АҚШ-тағы ВАЕ Systems қорғаныс мердігері өзін кибер- 
шабуылдардан қорғайды. Сан-Францисконың Батыс банкі клиент- 
тердің деректерін көпдеңгейлі баға жүйесін құру үшін қолданса, 
Лондонның Graze.com сайты клиенттерінің тапсырыстарына тіс- 
кебасар үлгілерін таңдау мақсатында олар нені ұнататынына тал- 
даужасайды.19

ЖАҢА ТРЕНДТЕР. Адамдарды түсіну, көмек көрсету, сондай-ақ олар- 
ды басқару үшін Big Data пайдалану біршама жаңа дүние болғаны- 
мен, болашағы зор. Негізінде, Қытай, Германия, Үндістан елдерінде, 
Үлыбритания мен АКДІ-тағы 10 мың жұмысшыға жүргізілген зерт- 
теу олардың жұмыс өнімділігін арттырудағы келесі трансформация 
ретінде демографиялық өзгерістер сынды факторға емес, техноло
гия жетістіктеріне көбірек арқа сүйейтінін көрсетті.20

Зерттеушілер, ақпарат құралдары мен компания жетекшілері 
деректерге сүйенетін менеджмент пен шешім қабылдау әлеуетін 
айқындағаны -  бизнестің келешегі үшін жақсы жаңалық. Дерек- 
терді мақсаттарын анықтау, ықтималдық теорияларын жетілдіру 
және сол теорияларды сынап көру үшін пайдаланатын менеджер 
қызметкерлерінің қай іс-әрекеті мақсатқа сай екенін айқындай 
алады.21 Big Data басқарудағы кемшіліктерді түзетуге, сондай-ақ 
оң нәтижелерді арттыруға ықпал етеді. Көп жағдайда тиімді ше- 
шімдер қабылдауда (5-тарау) және ұйымдық өзгерісті басқаруда 
(17-тарау) қолданылады. Ұйымдық мінез-құлық пен психология- 
лык, зерттеулерді игерген адам да өз мінез-құлқын өзгерте алмауы 
мүмкін. Big Data-ны адамдарды басқаруда тиімді қолдану ұйым- 
дық мінез-қүлық пен психологиялық зерттеулерден бастау алуы 
әбден мүмкін. Мысалы, олардың ақыл-ой кемістігі бар қызметкер- 
лердің де өз мінез-құлқын бақылауына, сондай-ақ өзгертуіне сеп- 
тігін тигізуі ғажап емес.22

ШЕКТЕУЛЕР. Big Data-ны басқарудың технологиялық мүмкіндік- 
тері артқан сайын, олардың құпиялығы мен орынды қолданылуы 
сияқты мәселелер де туындап отыр. Деректі жинау шпионаж қүра- 
лына айналып жатқаны да жасырын емес. Мысалы, Нью-Йорктің 
Бруклин ауданында тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту мақ- 
сатында іс-тәжірибе жүргізілді, алайда зерттеушілер осы мақсатын 
жүзеге асыруда инфрақызыл камералар, сенсорлар мен смартфон- 
дардың Wi-Fi сигналдары арқылы түрғындардың жеке мәлімет- 
теріне қол сұққан.23 Банктің қоңырау шалу орталығы мен фарма- 
кологиялық компанияның шпионаж әдістері бойынша жүргізген 
зерттеулері қызметкерлер іс-әрекеті неғұрлым үлкен әлеуметтік 
интеракция (өзара әрекет) кезінде айтарлықтай өнімді болатынын 
анықтаған, осыған байланысты олар үзіліс уақытына қатысты сая- 
сатын өзгертіп, қызметкерлердің бір уақытта үзіліске шыға алуына 
жағдай жасаған. Осы өзгерістен кейін олар сауда жақсы жүріп, қыз- 
меткерлердіңжұмыстан кетуі азайғанын байқаған. Техас штатының
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Даллас қаласындағы Bread Winners дәмханасы барлық қызметкер- 
лерін жасырын камералар арқылы бақылап, алынған деректерді 
оларды ынталандыру немесе тәртіпке шақыру үшін пайдаланған.24 
Құпиялық және орынды қолдану мәселелері осы сияқты көптеген 
технология көмегімен іске асырылып отыр, сондықтан олардан бас 
тарту -  ұтымды шешім емес.

Үйымдық мінез-құлық мәселелерін тереңірек түсіну қажет тепе- 
теңдікті табуға көмектеседі. Big Data-ның осы әдісі де, басқасы да 
нәтижелер бере алады. Зерттеулер көрсетіп отырғандай, өнімділік- 
ке электронды мониторинг жүргізу, шынында, қысқа мерзімге бол- 
са да жұмыс өнімділігін арттырып, азаматтық мінез-құлықты (бас- 
қаларға қатысты мінез-құлықты) жақсартқан. Бірақ сыншылардың 
көрсетуінше, Фредерик Тейлор 1911 жылы өнімділікті бақылау ар- 
қылы арттыру және кері байланысты қадағалау мақсатында бақы- 
лау сараптамасын енгізгеннен кейін, оның менеджментті бақылау 
тәсілдері Альфред Слоунның қызметкерлерге маңызды жұмыс ұсы- 
ну арқылы үлкен табысқа жеткен менеджментінен асып түскен.25

Біз сізге түйсігіңізге сенуден аулақ болыңыз деп отырған жоқ- 
пыз. Жетекшілер адамдармен байланыс жасау кезінде көп жағ- 
дайда түрлі жорамалдарға жүгінеді, тіпті бұл кейде керемет нә- 
тиже де береді. Ал кейде кейбір адамдардың беталысы кедергі 
жасайды. Біз сізге түйсігіңіз бен тәжірибеңізге ақпарат беруде 
мүмкіндігінше дәлелге сүйенуге кеңес береміз. Big Data-ны ақыл- 
мен пайдалану, сондай-ақ адам мінез-құлқының беталысын тү- 
сіну орынды шешім қабылдауда және табиғи қате түсініктердің 
тігісін жатқызуда көп септігін тигізді. Бұл -  ұйымдық мінез-құ- 
лықтың серті.

ҰЙЫМДЫҚ М ІНЕЗҚҰЛЫ Қ САЛАСЫМЕН 
ТӨРКІНДЕС ПӘНДЕР
Ұйымдық мінез-күлық -  мінез-құлыққа қатысы бар көптеген пән- 
нің, негізінен психология мен әлеуметтік психология, әлеуметтану 
мен антропологияныңжетістіктерін негізге алатын, мінез-құлықты 
зерттейтін қолданбалы гылым саласы. Психологияның қосқан үле- 
сі жеке немесе микродеңгейдегі талдау жасауда болса, ал басқа 
пәндер топтық процестер және ұйым сияқты макротұжырымдар- 
ды түсінуімізге ықпал етті. 1.1-сызбада ұйымдық мінез-қүлықты 
зерттеуге үлес қосқан негізгі салалар көрсетілген.

Психология -
адамдар мен 
жануарлардың 
мінез-құлқын 
бағалау, түсіндіру 
және кейде өзгерту 
мәселелерін 
зерттейтін ғылым.

Психология
Психология адамдар мен жануарлардың мінез-құлқын бағалау, 
түсіндіру және кейде өзгерту мәселелерін зерттейді. Ұйымдық мі- 
нез-құлықты қарастырушы ғалымдар қатарына оқыту теориясын 
зерттеушілер, тұлға зерттеушілері, кеңесші психологтар және, ең 
бастысы, өндірістік және ұйымдық психологтар кіреді.
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1.1-СЫЗБА. Ұйымдық мінез-қулық пәнінің сипаты

М інез-құлы қ Үлесі
ғы лы м ы

Талдау Нәтиж е
бірліктері

--. ■ ■ - -------- -----
>

■Жиірапрліогіия::;

Бұрынғы өндірістік және ұйымдық психологтар еңбек өнім- 
ділігіне кері ықпал ететін шаршау, жалығу және басқа да жұмыс 
жағдайларын зерттеді. Кейінгі жылдары олардың зерттеу ныса- 
ны оқыту, қабылдау, тұлға, эмоция, жаттығу, жетекші тиімділігі, 
қажеттіліктер мен мотивациялық күштер, жұмысқа қанағаттану, 
шешім қабылдау процестері, өнімділікті бағалау, қатынастарды 
бағалау, қызметкерлерді таңдау тәсілдері, жұмысты жобалау және 
жұмыстағы стресс сияқты ұғымдармен толықты.
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Әлеуметтік 
психология -
адамдардың 
бір-біріне ықпалын 
нысанаға алуда 
психология мен 
әлеуметтану 
тұжырымдарын 
бір арнада 
тоғыстыратын 
жалпы
психологияның бір 
саласы.

Әлеуметтану
адамдарды 
әлеуметтік 
ортасы немесе 
мәдениетіне 
қатысты зерттейді.

Антропология -
адам мен оның 
іс-әрекетін тану 
үшін қоғамды 
зерттеу саласы.

Әлеуметтік психология
Әлеуметтік психология жалпы психологияның бір саласы сана- 
лады және адамдардың бір-біріне ықпалын нысанаға алуда пси 
хология мен әлеуметтану тұжырымдарын бір арнада тоғыстыра- 
ды Оның үлкен бір зерттеу саласы -  өзгеріс, оны жүзеге асыру 
мен қабылдау жолындағы кедергілерді азайту. Сондаи-ақ әлеу- 
меттік психологтар көзқарастарды бағалауға, түсінуге және қа- 
тынастарды өзгертуге, қарым-қатынас үлгілерін анықтауға және 
сенім қалыптастыруға ықпал етті. Қорыта айтқанда, олар топтық 
мінез-құлықты, билікті және конфликтіні зерттеуге маңызды
үлес қосты.

Әлеуметтану
Психология жеке адамға назар аударса, әлеуметтану адамдарды 
әлеуметтік ортасы немесе мәдениетіне қатысты зерттейді. леу 
меттанушылар ұйымдық мінез-құлыққа ұйымдардағы, әсіресе 
ресми және күрделі ұйымдардағы топтық мінез-құлықты зерттеу 
арқылы үлес қосты. Бастысы, әлеуметтанушылар ұйым мәдениеті, 
ресми ұйым теориясы мен құрылымы, ұйымдық технология, ком
муникация, билік пен конфликт бойынша арнайы зерттеу жұмыс- 
тарын жүргізді.

Антропология
Антропология -  адам мен оның іс-әрекетін тану үшін қоғамды 
зерттеу саласы. Антропологтардың мәдениет пен қоршаған орта 
туралы еңбектері бізге әртүрлі мемлекеттердегі, ұйымдардағы, 
адамдар арасындағы негізгі құндылықтарды, қатынастар мен мі- 
нез-құлық айырмашылықтарын түсінуге көмектесті. Ұиымдық 
мәдениет, ұйымдық ахуал және ұлттық мәдениеттер арасындағы 
айырмашылықтар туралы бүгінгі түсінікті қалыптастыруда антро- 
пологтар мен олардың әдістерін пайдаланған ғалымдар еңбегінщ 
маңызы зор.

ҰЙЫМДЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТА АБСОЛЮТТІК A3
Химия, астрономия, физика секілді ғылымдарға тиесілі заңдар 
бірізділігімен, қолданыс аясының кеңдігімен ерекшеленеді. Олар 
ғалымдарға тартылыс күшін жалпылауға немесе ғарышкерлерді 
спутниктерді жөндеу үшін ғарышқа жіберуге сенімді болуға мүм- 
кіндік береді. Адамзат -  күрделі жаратылыс, сондықтан тек санау- 
лы қарапайым әрі әмбебап қағидалар ғана оның мінез-құлқын 
түсіндіріп бере алады. Себебі біз бір-бірімізге еш ұқсамаймыз, 
біздің өзіміз туралы қарапайым, дәл және кең тұжырымдар жасау 
қабілетіміз шектеулі. Бір жағдаятқа тап болған екі адамның бір- 
дей әрекет жасауы сирек кездеседі, ал, керісінше, бір адам әртүрлі
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жағдайда әрқилы мінез-құлық танытады. Мысалы, адамдардың 
ақша табуға деген құлшынысы әрқалай, сондай-ақ олардың ойын- 
сауық пен діни іс-шараларда өзін ұстауы да әр басқа болуы мүмкін.

Әрине, бұл адамның мұндай мінез-құлқына қатысты ойға қо- 
нымды болардай тиянақты түсініктеме бере алмаймыз немесе 
байыпты болжамдар жасай алмаймыз дегенді білдірмейді. Бұл -  
ұйымдық мінез-құлық тұжырымдамалары күтпеген жағдайларды, 
оқиғаларды сипаттауы тиіс деген сөз. Мәселен біз ху-ке апарады деп 
кездейсоқ айнымалы z жағдайында ғана айта аламыз. Ұйымдық 
мінез-құлық ғылымы жалпы тұжырымдамаларды нақты бір жағ- 
дайға, адамға немесе топқа қатысты қолдану арқылы дамыды. 
Мысалы, ұйымдық мінез-құлықты қарастырған ғалымдар барлық 
адам қиын әрі машақаты көп жұмысты ұнатады (жалпы тұжырым- 
дама) деп айтудан аулақ. Неге? Себебі адамдардың бәрі бірдей бей- 
неті көп жұмысты қаламайды. Кейбір адамдар әртүрлі жұмыстағы 
бірсарындылықты ұнатса, енді бірі күрделі тапсырмаларды орын- 
дайтын қарапайым іспен айналысқанды жөн санайды. Бір адамға 
жаққан жұмыс екінші біреудің көңілінен шықпауы мүмкін, жүмыс- 
тың ұнауы оны атқарушыға байланысты. Көп жағдайда жүмыстың 
ұнауына жалпы ықпалдармен қатар (мэселен, ақіианың адамдардың 
көпиіілігін ынталандыратын қасиеті бар) күтпеген жағдайлардың 
(кейбір адамдарды ацьиа басцаларға царағанда көбірек ынталанды- 
рады, ал кейде адам ақіиаға көбірек тәуелді) да әсері бар екені бел- 
гілі. Біз осы екеуінің (жалпы ықпалдар мен күтпеген жағдайлар- 
дың) мінез-күлықты қаншалықты жиі басқаратынын ұққанда ғана, 
ұйымдық мінез-құлықты жақсырақ түсінеміз.

Кездейсоқ 
айнымалылар -
екі не одан
көп айнымалы
арасындағы
қатынасты
оңтайландыратын
жағдаяттық
факторлар
немесе күтпеген
айнымалылар.

ҰЙЫМДЫҚ МIН ЕЗ-ҚҰЛ Ы ҚТАҒЫ 
ҚИЫНДЫҚТАР МЕН МҮМКІНДІКТЕР
Ұйымдық мінез-күлықты түсіну менеджерлер үшін ешқашан мұн- 
шалықты маңызды болған емес. Ұйымдардағы түбегейлі өзгеріс- 
терді тез шолып шығайық: қалыпты қызметкердің жасы үлғайып 
барады; жұмыс күші барған сайын түрленуде; ал жаһандық бәсеке 
қызметкерлерден неғұрлым икемді болуды және жылдам өзгеріс- 
терге төтеп беруді талап етуде.

Осы және басқа да өзгерістер нәтижесінде жұмыспен қамтылуда 
әртүрлі ұсыныстар пайда болып, жүмысшылар үшін жаңа мүмкін- 
діктер көбейді. 1.2-сызбада ұйымдар тарапынан қызметкерлерге 
ұсынылатын немесе жұмыс берушімен келіссөз кезінде әңгімеле- 
суге арқау болатын ұсыныстардың кейбір түрлері берілген. Сызба- 
да көрсетілген әр тақырыптың астындағы топтамадан қажет ұсы- 
нысты таңдай аласыз немесе бірнешеуіне қатар таңдау жасасаңыз 
да болады. Мысалы, карьераңыздың белгілі бір сатысында жала- 
қысы мен бонустық өтемақысы бар, толық жұмыс күнімен кеңседе 
отырып еңбек ететін қызметкер болсаңыз, енді бір сатыда қашық- 
тан жүмыс істейтін виртуал лауазымға тағайындалуыңыз мүмкін,
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жалақы мен қосымша уақыты төленетін шетелдік жұмыс орнынан 
да ұсыныс алуыңыз гажап емес.

Қысқасы, бүгінгі қиындықтар менеджерлерге ұйымдық мінез- 
құлық тұжырымдамаларын қолдануға мүмкіндік берш отыр. Бүл 
бөлімде біз менеджерлер қызметінде кездесетін өзекті мәселе- 
лердің барлығына болмаса да, біразына шолу жасаймыз және сол 
мәселелерді шешудің жолдарын көрсетіп, толық түсінік беруге ты-
рысамыз.

Толассыз жанандану
Бүгінде ұлттық шекаралар ұйымдар арасында бөгет бола алмайды. 
Оңтүстік Кореяның ең үлкен бизнес конгломераты -  Samsung өз 
өнімдерінің көбін басқа елдердегі ұйымдарга сатады; америкалық
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Burger King-ке бразилиялық фирма иелік етеді; ал McDonald’s гам- 
бургерлерін алты құрлықтағы 118 елге сатады. Тіпті америкалық 
бірегейліктің ең мықты көрінісі саналатын Apple компаниясының 
тысқары жерлердегі қызметкерлерінің саны АҚШ-тағыдан екі есе 
көп. Барлық ірі автоөндірушілер қазір көліктерін басқа елдерде 
өндіреді: Honda «темір тұлпарларын» Огайода, Ford Бразилияда, 
Volkswagen Мексикада, Mercedes пен BMW екеуі де көліктерін АҚШ 
пен Оңтүстік Африка Республикасында жасайды. Әлем бір алып 
ауылға айналды. Менеджерлер қызметі де өзгерді. Тиімді менед- 
жерлер жаһандық мәселелерді алдын ала болжап, соған сай тәсіл- 
дер ойлап табады. Әрі қарай соларды талқылаймыз.

ТҮРЛІ МӘДЕНИЕТ АДАМДАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕСУ. Өз еліңізде не- 
месе шетелдік іссапарда жүргенде басқа мәдениет аясында туып- 
өскен менеджерлермен, әріптестермен жұмыс істейсіз. Сондай кез- 
де сізді ынталандыратын нәрсе олардың құлшынысын тудырмауы 
мүмкін. Немесе сіздің қарым-қатынас тәсіліңіз ерсі әрі әдепсіз кө- 
рініп, басқалар үшін қолайсыздық тудырып, оларды шошытып жі- 
беруі ғажап емес. Түрлі мәдениет адамдарымен тиімді жұмыс істесу 
үшін сіз олардың өз мәдениеті мен түпнегізі қалай қалыптасқанын 
түсініп алып, содан кейін кез келген өзгешеліктермен жымдасып 
кететін өз басқару мәнеріңізді бейімдеп қолдануыңыз керек.

ТҮРЛІ МӘДЕНИ ЖӘНЕ РЕТТЕУШІ НОРМАЛАРҒА БЕЙІМДЕЛУ. Тиімді 
болу үшін менеджерлер бизнес жасайтын әр елдегі жұмыс күші- 
нің мәдени нормаларын жақсы білуі тиіс. Мысалы, кейбір елдерде 
жұмыс күшінің көп бөлігі ұзақ демалыстың рақатын көреді. Сон- 
дай-ақ ұлттық және мәдени ережелер де болуы мүмкін. Шетелдегі 
еншілес компаниялардың менеджерлері «сыртқы компанияларға» 
қатысты қолданылатын бірегей қаржылық және құқықтық ереже- 
лерден хабардар болуы қажет, әйтпесе оларды бұзу қаупі туындай- 
ды. Құқық бұзу сол елдегі операцияларға, сондай-ақ мемлекеттер 
арасындағы саясатқа салқынын тигізуі мүмкін. Менеджерлер сол 
елдегі бәсекелестерге арналған ережелердегі айырмашылықтарды 
да білгені абзал; көп жағдайда заңдарды түсіну не түсінбеудің соңы 
табысқа жеткізуі әлде сәтсіздікке ұрындыруы ықтимал. Мысалы, 
жергілікті банк заңнамасын білуінің арқасында ғана Bank of China 
мультиұлттық компаниясы үндістандық Sahara қонакүйлер тобы- 
нан Лондондағы Grosvenor House аталатын бірқабатты (және өте 
қымбат) ғимаратты тартып алған. Sahara басшылығы ғимаратын 
тәркілеуге себеп болған төленбеген несие мәселесі Нью-Йорктегі 
басқа нысандарына қатысты түсінбеуден туындағанын мәлімде- 
ген.26 Жаһандану әлі де күрделене түсуі мүмкін.

Жұмыс күшінің демографиясы
Жұмыс күші әрқашан экономикадағы өзгерістерге, адам жасының 
ұзақтығына, туу деңгейіне, әлеуметтік-экономикалық жағдайлар 
мен басқа да ауқымды өзгерістерге бейімделіп отырды. Адамдар
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өз күнкөрісі үшін бейімделіп өмір сүреді, ал ұиымдық мінез-құл қ 
осы бейімделудің адам мінез-құлқына әсерін зерттеиді. Мысалы 
2008 жылғы дүниежүзілік экономикалық дағдарыс аяқталғанына 
біраз жыл өтсе де, сол кезден қалған кейбір үрдістер әлі жалғасып 
келеді: ұзақ уақыт жұмыссыз болған көп адам жұмыс күші санаты- Гчі. шытьш кдлды,»' ал баскалары жартылай штаттагь, б.рне- 
ше жұмысты катар алып жүрді- немесе тапсырышен гана жұмь с 
істеуді місе тұтты.29 Колледжден кейін мамандандырылған өнді 
рістік іс-тәжірибеден вту,» төмен деңғейдеғі болсын непзп штат- 
тағы жұмысқа орналасу31 және өз компаниясын құру -  білімді жас 
қызметкерлер арасындағы жұмыспен қамтудың кең тараған ұсы- 
ныстары.52 Ұйымдық мінез-құлық негіздерін меңгеру барысында, 
біз қызметкерлердің түрлі таңдау жасауына қандаи факторлар ық- 
пал ететінін және олардың тәжірибесі өз жұмыс орнын қабылдауға 
калай эсер ететінін зерттей аламыз. Өз кезегінде, бұл бізге ұиым-
дық нәтижелерді болжауға көмектеседі.

Өмір сүру ұзақтығы мен туу деңгейі де үйымдардың қарқы- 
нын өзгертті. Ғаламдық ұзақ өмір сүру деңгейі өте қысқа мерзімде 
(1990 жылдан бері) алты жылға артты,33 ал туу деңгеиі көптеген 
дамыған елде төмендеуде, бұл екі үрдіс те егде тартқан жұмыс 
күшінің көбеюі белен, ала бастағанын көрсетеді. Ұйымдық мінез- 
құлықты зерттеу бұл процестердің қызметкерлер арасындағы қа- 
рым-қатынасқа, ұйым мәдениетіне, жетекшілікке, құрылым мен 
коммуникацияға қалай ықпал ететінін түсіндіруге көмектесе алады. 
Тоқетерін айтқанда, әлеуметтік-экономикалық өзгерістер жұмыс 
күші демографиясына айтарлықтай эсер етеді. Мысалы, әиелдер 
үйде отыратын заман кейбір мәдениеттерде келмеске кеткен, ал 
басқа қоғамдарда нәзік жандардың жұмыс күші санатына қосылуы 
елеулі кедергілерге кездесуде. Бізді осы әйелдердің жұмыс орнын- 
дағы қалпы және олардың жағдайын қалайша жақсартуға болады 
деген мәселелер қызықтырады. Бүл мәдени және әлеуметтік-эко- 
номикалық өзгерістердің жұмыс орнына қалай эсер ететініне мы- 
сал бола алады, бірақ бұл -  көп мысалдың бірі ғана. Біз осы тарау 
бойына ұйымдық мінез-құлық жұмыс орнына қатысты түсінік пен 
көрегендікті қалай қалыптастыра алатынын талқылаимыз.

Жұмыс күшінің 
әралуандығынан
ұйымдар 
қызметкерлердің 
жынысы, жасы, 
нәсілі, ұлты, 
сексуалдық 
бағдары және 
басқа сипаттары 
бойынша неғұрлым 
әртекті болып келу 
үрдісі қалыптасады.

Жұмыс күшінің әралуандығы
Ұйымдар үшін ең маңызды түйткілдердің бірі -  жұмыс күшінщ 
әралуандығы. Осыдан ұйымдар қызметкерлердщ жынысы, жасы, 
нәсілі, ұлты, сексуалдық бағдары және басқа сипаттары боиынша 
неғүрлым әртекті болып келу үрдісі қалыптасады. Әралуандықты 
басқару -  ғаламдық мәселе. Бұған келесі тарауда кещрек тоқтала- 
мыз. Әзірге әралуандық менеджерлер мен қызметкерлерге үлкен 
мүмкіндік беретінін, сондай-ақ өзекті мәселелерді алға тартатынын 
айтсақ та жеткілікті. Топтар ішіндегі әралуандықты бәсекеде басым 
түсуүшін қалай пайдалана аламыз? Қызметкерлердің бәрше бірдеи
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қарауымыз керек пе? Жеке және мәдени айырмашылықтарды мо- 
йындауымыз қажет пе? Әр елдегі заң талаптары қандай? Әралуан- 
дықтың артуының мәні қандай? Осы сияқты ұйымдардың бүгінде 
ашық айтылып жүрген немесе айтылмайтын мәселелерін қарастыру 
аса маңызды.

Әиеуметгік желілер
Әлеуметтік желілер бизнес әлемінде бар, бола береді де. Бұл жайт- 
ты 9-тарауда толығырақ талқылаймыз. Олардың кең тарағаны- 
на қарамастан, көптеген ұйым қызметкерлердің жұмыс орнында 
әлеуметтік желілерді қолдануына қарсы күресіп келеді. Мысалы, 
2015 жылғы ақпанда Техастағы пиццерия өз қызметкерін әлеу- 
меттік желіде жұмысы туралы ұнамсыз пікір жазғаны үшін бірінші 
жұмыс күні-ақ шығарып жіберген. 2014 жылғы желтоқсанда Оре- 
гондағы Nordstrom қызметкері ақнәсілді полиция офицерлеріне 
қарсы зорлық-зомбылыққа қолдау көрсетіп, Facebook-те пост жаз- 
ғаны үшін жұмыстан шығарылды.54 Бұл мысалдар әлеуметтік же- 
лілер бүгінгі менеджерлер үшін ұйымдық мінез-құлықты қиында- 
татын әрі мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін күрделі құралға 
айналып отырғанын көрсетеді. Мысалы, HR үміткерлердің әлеу- 
меттік желідегі тірлігін қаншалықты қадағалауы керек? Жұмысқа 
алушы менеджер үміткердің Twitter-дегі пікірлерін окуы немесе 
оның Facebook-тегі профайлын қарап шығуы қажет пе? Бір сөзбен 
айтқанда, менеджерлер қызметкерлері мен өз ұйымдарын қорғау- 
ға, сондай-ақ ұйымдағы тепе-теңдік пен түсіністікті сақтауға ба- 
ғытталған саясат орнатуы тиіс.

Көптеген ұйым жұмыстағы қызметкерлерінің әлеуметтік же- 
лілерге қашан, қайда және қандай мақсатпен кіретінін қадағалау 
қажеттігі туралы арнайы саясат ұстанады. Сондай-ақ әлеуметтік 
желілер қызметкердің әл-ауқатына қалай эсер етеді? Жақында 
жүргізілген бір зерттеу ұйқысынан жақсы көңіл-күймен оянған 
адамдар Facebook-ке жиі ісіргеннен кейін күні бойы шала бүлініп 
жүретінін, сонымен қатар екі апта бойы Facebook-ті жиі тексерген 
адамдардың өміріне қанағаттану деңгейі төмендегенін хабарла- 
ған.35 Менеджерлер мен ұйымдық мінез-құлық ғылымы қызмет- 
керлердің қанағаттану сезімін арттырып, ұйымның жағымды нәти- 
желерін жақсартуға тырысуда. Бұл жайттарды 2 және 3-тарауларда 
әрі қарай талқылаймыз.

Қьізіміетісерлардің жұі̂ ЕЬАстағы әл-ауқаты
Қызметкерлердің әл-ауқатын арттыруға ең көп нұқсан келтіретін 
нәрсенің бірі -  көп қызметкер виртуал жұмыс орнынан ешқашан 
ажырамайтыны. Бүгінде коммуникация технологиясы көптеген 
техникалық және кәсіби қызметкерлерге жұмысын үйде, көлікте 
немесе Таити аралының жағалауында атқаруға мүмкіндік беріп
3-736
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отыр, алайда бұл процесс олардың өзін команданың бір бөлігі 
ретінде санамауына әкеліп соқтыруда. Каплан университетіндегі 
Эллен Райнери «Команда мүшесі ретінде сезіну -  өзінің цифрлық 
әлемінде жападан-жалғыз жүрөтін көп виртуал қызметкер үшін 
қиынның қиыны» деген уәж айтады, дегенмен біразы бұл сезім- 
ді сезіне алуы да мүмкін.36 Тағы бір мәселе ұйымдардың қызмет- 
керлерден жұмысқа көп уақыт бөлуін талап етуі болып отыр. Жа- 
қында жүргізілген бір зерттеу нәтижелері осындай жағдайдағы 
қызметкерлердің төрттен бірінен құлдырау белгілері байқалса, 
үштвн өкісі қатты күйзеліске түсіп, қажып кеткенін көрсеткен. 
Бұл менеджерлердің қызметкер қадірін білмеуін көрсетсе керек, 
себебі жүмысшылар менеджерінен кез келген уақытта электрон 
хат немесе хабарламалар қабылдай алу үшін үнемі онлайн болуға 
міндетті екенін алға тартады. Тоқетерін айтқанда, қызметкердің 
әл-ауқатына сыртқы міндеттемелер үлкен салмақ салуда. Мыса- 
лы, балалары бар жалғызбасты немесе қолында ата-анасы тұратын 
миллиондаған қызметкер жұмыс пен отбасы жауапкершілігін қа- 
тар алып жүруде бірталай қиындықтарға тап болады.

Жоғарыда көтерілген мәселелерді шешу жолында ұйымдық мі- 
нез-құлық қызметкерлердің жұмысына, сондай-ақ жеке өміріне 
қатысты қиындықтарды болдырмау мақсатында менеджерлерғе 
жүмыс орындары мен еңбек жағдайын жобалау жөнінде бірқатар 
кеңестер ұсынады.

Жағымды ж ұ^ы с ортасы
Ұйымдық мінез-қүлықты зерттеудің дамып келе жатқан саласы- 
ның бірі -  жағымды ұйымдық мінез-құлық, ол үйымдардың 
адам куатын арттыру, өміршеңдігі мен беріктігін қалыптастыру- 
дағы, сондай-ақ әлеуетін ашудағы маңызын зерттейді. Осы саланы 
зерттеушілер ұйымдық мінез-күлық бойынша жүргізілген зерт- 
теулер мен менеджмент іс-тәжірибесі үйымдар мен олардың қыз- 
меткерлеріне қатысты келеңсіз мәселелерді анықтаумен көбірек 
айналысатынын айтады. Керісінше, енді жағымды ұйымдық мі- 
нез-күлық оң мәселелерді зерттей бастады.38 Жағымды ұйымдық 
мінез-қүлықты зерттеу оң бағыттағы зерттеулеріне жұмысқа деген 
адалдық, үміт, оптимизм, қиындықтарға төтеп бере алушылық се- 
кілді тақырыптар өзек болып отыр. ЗерттеушІлер тәжірибе жинап 
жүрген жас мамандарға қызметкерлер үшін жағымды жұмыс орта- 
сын құру ісінде септігіміз тиеді деп үміттенеді.

Жағымды ұйымдық мінез-құлық жағымсыз мәселелердің де 
(сыни пікір айту сияқты) пайдалы жағын жоққа шығармайды, ол 
тек зерттеушілерді ұйымдық мінез-қүлыққа тың көзқараспен қа- 
рауға шақырады, яғни ұйымдарды қызметкерлердің кемшіліктерь 
не қадала бермей, керісінше, олардың оң қасиеттерін тиімді пай- 
далануға үндеиді.^

Жағымды 
ұйымдық 
мінез-құлық -
ұйымдардың адам 
қуатын арттыру, 
өміршеңдігі 
мен беріктігін 
қалыптастырудағы, 
сондай-ақ әлеуетін 
ашудағы маңызын 
қарастыратын 
ұйымдық 
мінез-құлықты 
зерттеу саласы.
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Этикаға сай мінез-қулық
Жұмыстағы қысқарту, өнімділікті арттыру, күшті бәсеке және т.б. 
осы сияқты мәселелер қызметкер санасына салмақ салып, оны ты- 
ғырыққа тірейтіні белгілі. Тығырықтан шығатын қысқа жол іздеу- 
де олар қалыптасқан ережелерді бұзып, күмәнді іс-әрекетке баруға 
мәжбүр болуы да мүмкін. Осындай жағдайларда олар этикалық 
дилеммалармен, этикалық таңдаумен бетпе-бет келіп, дұрыс 
не бұрыс жол таңдауға міндетті. Өз компанияларындағы заңсыз іс- 
әрекетті көрсе, жалпақ жұртқа жариялап, байбалам салғаны жөн бе? 
Өздері іштей келіспейтін бұйрықтарды орындауға міндетті ме? Өз 
карьерасын жасау үшін «саяси ойындарға» қатысуы қажет пе?

Жақсы этикаға сай мінез-құлықты не құрайтыны ешқашан дәл 
анықталған емес, соңғы жылдары дұрысты бұрыстан ажырату жігі 
мүлде білінбей қалды. Айналамыздағы адамдар бейәдеп әрекеттер- 
ге барып жатқанын көрсететін мысалдар толып жатыр: сайланған 
лауазымды тұлғалар шотына заңсыз ақша аударады немесе пара 
алады; корпоративтік басшылар көп кіріс кіргізетін акциялар оп- 
циондарында қолма-қол ақша табу үшін пайда көлемін әдейі кол- 
дан өсіріп жібереді; университет әкімшілері шәкіртақы алатын 
спортшыларға жеңіл курстар тағайындаған бапкерлердің ісіне көз 
жұма қарайды, сондай жасанды курстар ұйымдастырып, жалған 
бағалар қою секілді сорақы оқиғалардың бірі жақында Чапел-Хилл 
қаласындағы Солтүстік Каролина университетінде болды.40 Ұсталып 
қалғанда олар «жұрттың бәрі осылай жасайды» немесе «қолыңнан 
келсе -  қонышыңнан бас» деп ақталатынын қайтерсіз.

Бүгінгі менеджер қызметкерлерге жұмысын жемісті атқара- 
тындай, дұрыс және бұрыс мінез-құлыққа қатысты екіұдай сезімде 
болмайтындай, этикалық жағынан қолайлы ахуал жасауы керек. 
Мықты этикалық миссия арқалаған компаниялар қызметкерлерін 
қоян-қолтықжұмыс істеуге жұмылдырады және қызметкерлерінің 
әдеп аясында әрекет етіп, шешім қабылдауына ықпал жасайтын- 
дай мығым жетекшілік орнықтырады.41 Жүйелі түрде жүргізілген 
сыныптық әдеп сабақтары да қызметкерлердің осы мәселе тө- 
ңірегінде ақпарат алуына оң ықпал етті.42 Алдағы тарауларда біз 
қызметкерлерді екіұшты жағдайда дұрыс таңдау жасауға мүдделі 
болуға әрі этикалық жағынан қолайлы ахуал қалыптастыруға ба- 
ғыттайтын менеджерлер іс-әрекетін талқылаймыз.

БОЛАШАҚ БАҒЫТТАР: ҰЙЫМДЫҚ 
МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ МОДЕЛІН ҚҰРУ
Біз бұл тарауды ұйымдық мінез-құлықтың қолданыс аясын анық- 
тап, оның өлшемдеріне, ұғымдары мен қатынастарына баға беру 
арқылы жасалған жалпы моделін ұсынумен аяқтағалы отырмыз. 
Ұсынылған модельдің жан-жақты қарастырылған тақырыптарын 
зерделеу арқылы сіз менеджмент мәселелері мен оның мүмкіндік- 
тері бойынша біліміңізді толықтыра аласыз.

Этикалық 
дилеммалар мен 
этикалық 
таңдау -  жеке 
адамнан дұрыс 
не бұрыс бағытты 
таңдау талап 
етілетін жағдайлар.
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1.3-СЫЗБА. Ұйымдық мінез-құлық моделінің негіздері

Үлес

Жеке деңгей
• Әралуандық
• Тұлға
• Құндылықтар

Процестер

Жеке деңгей
• Эмоция және көңіл- 

күй
• Мотивация
• Қабылдау
• Шешім қабылдау

Нәтиже

Жеке деңгей
• Қатынастар мен 

стресс
• Тапсырма орындау
• Азаматтық мінез- 

қүлық
• Жұмыстан кету мінез- 

құлқы

Топтық деңгей
• Топтық құрылым
• Топтықрөлдер
• Командалықжауап-

кершілік

Топтық деңгей
• Коммуникация
• Жетекшілік
• Билікжәне саясат 

Конфликт және 
келіссөз

Топтық деңгей
• Топтың 

ұйымшылдығы
• Ton болып жүмыс 

істеу

Ұйымдық деңгей 
• HR-менеджмент 

Өзгеріс практикасы

Ұйымдық деңгей 
Өнімділік 
Өміршеңдік

Модель -
шындықтың 
абстракциясы, 
қандай да бір 
шынайы әлем 
құбылыстарының 
қарапайым бейнесі.

Шолу
Модель қандай да бір шынайы әлем құбылыстарын қарапайым 
тұрғыда ұсынумен, яғни шындықты абстракциялаумөн сипаттала- 
ды. 1.3-сызбада біз ұсынған ұйымдық мінез-құлық моделінің ноба- 
йы көрсетілген. Ол айнымалылардың үш түрін (үлес, процесс және 
нәтиже) талдаудың үш деңгейінде (жеке, топтық және ұйымдық) 
ұсынады. Келесі тарауларда біз жеке деңгейден (6-дан 8-ге дейін- 
гі тараулар) топтық деңгейге (10-нан 14-ке дейінгі тараулар) және 
ұйымдық деңгейге (15-тен 17-ге дейінгі тараулар) өтеміз.

Модель үлестің процестерге, олардың нәтижелерге апаратынын 
көрсетеді, біз талдаудың әр деңгейіндегі өзара байланыстарды тал- 
қылаймыз. Сондай-ақ тағы бір көңіл аударатын нәрсе -  бұл модель 
нәтижелердің болашақтағы үлеске эсер ете алатынын көрсетеді. 
Сондай-ақ ұйымдық мінез-құлық жүзеге асыратын ауқымды баста- 
малар ұйымның келешегіне ықпал ететінін баса айтқымыз келеді.

Үлес -  процестерді 
тудыратын тұлға, 
топтық құрылым 
және ұйымдық 
мәдениет сияқты 
айнымалылар.

Үлес
Үлес -  процесті тудыратын тұлға, топтық құрылым және ұйым мә- 
дениеті сияқты айнымалылар. Бұл айнымалылар кейін ұйымда бо- 
луы мүмкін іс-әрекеттерге жол салып береді. Көбі бастапқы еңбек
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қатынастарымен анықталады. Мысалы, адам мінезінің дара ерек- 
шеліктері тумысынан беріледі және бала кездегі ортаның әсерімен 
қалыптасады. Топтық құрылым, рөлдер мен командалықжауапкер- 
шілік әдетте топ құрылғанға дейін немесе құрылғаннан кейін орны- 
ғады. Қорыта айтқанда, ұйымдық құрылым мен мәдениет -  әдетте 
ұзақ жылғы даму мен өзгерістің нәтижесі, себебі ұйым ортаға бейім- 
деледі, сөйтіп, әдет-ғұрыптары мен нормалары қалыптасады.

Процесс
Үлесті ұйымдық мінез-құлықтың зат есімі десек, онда процесті етіс- 
тік деп қарастыруға болады. Процестер -  жеке адам, топтар мен 
ұйымдар үлес қосу арқылы белгілі нәтижелерге қол жеткізетін іс- 
әрекеті. Дара деңгейдегі процестерді эмоция мен көңіл-күй, моти
вация, қабылдау және шешім қабылдау құрайды. Топтық деңгейде 
оларға коммуникация, жетекшілік, билік пен саясат және конфликт 
пен келіссөз қосылады. Соңында, ұйымдық деңгейде процестерге 
кадрларды басқару мен өзгеріс практикасы кіреді.

Процесс -  жеке 
адам, топтар мен 
ұйымдар үлес қосу 
арқылы белгілі 
нәтижелерге 
қол жеткізетін 
іс-әрекеті.

Нәтиже
Нәтиже -  сіз түсіндіруге немесе болжауға ұмтылатын және кей- 
бір басқа айнымалылардың ықпалы тиетін басты айнымалы- 
лар. Ұйымдық мінез-құлықтағы бастапқы нәтижелер қайсы? Ға- 
лымдар қатынас пен стресс, тапсырманы орындау, азаматтық 
мінез-құлық және жұмыстан кету сияқты жеке деңгейдегі нәти- 
желерге назар аударды. Топтық деңгейдегі айнымалыларға ұйым- 
шылдық пен әрекет ету жатады. Ең соңында, ұйымдық деңгейде біз 
жалпы өнімділік пен өміршеңдікті қарастырамыз. Сізге ұйымдық 
мінез-құлықтың мақсаты түсінікті болу үшін әрқайсына қысқаша 
тоқталамыз, себебі бұл нәтижелер барлық тарауларда талқыланады.

ҚАТЫНАС ЖӘНЕ СТРЕСС. Қызметкерлердің қатынасы -  қызмет- 
керлердің белгілі бір нәрселерге, адамдарға немесе оқиғаларға 
беретін оң және теріс бағасы, бұл жайында 2-тарауда толығырақ 
тоқталамыз. Мысалы, «жұмысымды шынымен керемет деп ойлай- 
мын» деген мәлімдеме -  жұмысқа оң қатынасты, ал «менің жұмы- 
сым қызықсыз және қажытып жібереді» деу -  жұмысқа теріс цаты- 
насты білдіреді. Стресс -  айналадағы қысымға байланысты пайда 
болатын жағымсыз психологиялық процесс.

Кей адамдар қызметкерлердің қатынасы мен стреске ықпал ету 
байыпты менеджерлер айналысуына тұрмайтын жеңіл-желпі іс 
деп ойлайды, бірақ қатынастан туындаған мінез-құлық салдары 
ұйым тиімділігіне көп жағдайда тікелей эсер етеді, оны өзіңіз де 
байқайсыз. Жұмысына жеткілікті деңгейде қанағаттанатын, адал 
қызметкерлер қазіргі бизнес ортасына ауадай қажет азаматтық мі- 
нез-құлыққа ынтамен кірісуге аса ниетті болатынын айғақтайтын 
дәлелдер жетіп-артылады.

Нәтиже -  сіз
тусіндіруге 
немесе болжауға 
ұмтылатын және 
кейбір басқа 
айнымалылардың 
ықпалы 
тиетін басты 
айнымалылар.

Қатынас -
белгілі бір 
нәрселерге, 
адамдарға немесе 
оқиғаларға баға 
беретін пікір 
немесе тұжырым, 
төрелік, кесім.

Стресс -
айналадағы
қысымға
байланысты пайда 
болатын жағымсыз 
психологиялық 
процесс.
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Жұмыс 
өнімділігі -
жұмыстағы негізгі
міндеттерді
атқарудағы
тиімділік пен
нәтижеліліктің
үйлесімі.

Ұйымдық- 
азаматтық 
мінез-құлық -
жұмыс орнының 
психологиялық 
және әлеуметтік 
ортасына үлес 
қосатын саналы 
мінез-құлық.

Қашқақтайтын 
мінез-құлық -
қызметкерлер 
өзін ұйымнан 
аулақ ұстау 
үшін жасайтын 
іс-әрекеттер 
жиынтығы.

Топтың
ұйымшылдығы -
топ мүшелерінің 
жүмыста бірін-бірі 
қолдауымен және 
қуаттауымен 
сипатталатын 
деңгей.

Топтың қызмет 
атқаруы -  топтың 
жұмыс нәтижесінің 
көлемі мен сапасы.

ЖҰМЫС ӨНІМДІЛІГІ. Жұмыстағы негізгі міндеттерщізді атқаруда- 
ғы тиімділік пен нәтижелілік үйлесімі жұмысыңыздың өнімді- 
лігін көрсетеді. Зауыт жұмысшысының жұмысын мысалға алсақ, 
оның өнімділік деңгейі бір сағат ішінде жасалған өншінщ саны 
мен сапасына байланысты өлшенеді. Оқытушының өншдшігі сту- 
денттер алатын біліміне байланысты. Кеңесшілердщ өнімдшік 
деңгейі клиентке ұсынған презентациялары нағыз керек кезінде 
жасалуы мен сапасына байланысты болуы мүмкін. Жұмыс өнім- 
ділігінің осы көрсетілген түрлерінің барлығы жұмыстағы непзгі 
міндеттерге жатады және олар көп жағдайда ресми көрсетшетін 
лауазымдық міндеттермен тікелей байланысты.
ҰЙЫМДЫҚ-АЗАМАТТЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ. Қызметкердің ресми жұ- 
мыс талабына жатпайтын және жұмыс орнының психология- 
лык, және әлеуметтік ортасына үлес қосатын саналы мінез-құлқы 
ұйымдық-азаматтық мінез-құлық немесе жай ғана азаматтық 
мінез-құлық деп аталады. Табысты ұйымдарда әдеттегі бекітілген 
міндеттерінен көбірек іс атқаратын, тіпті жұмысты күткендегіден 
де асыра орындайтын қызметкерлер болады. Ұйымдар қызмет- 
тік міндеттерден тыс үлес қосуға ниетті қызметкерлерді қалаиды 
және қажет етеді, сондай-ақ осындай қызметкерлері бар ұйымдар- 
дың басқалардан шоқтығы биік болатыны дәлелденген. Нәтиже- 
сінде ұйымдық мінез-құлық нәтиже айнымалысы ретінде азамат- 
тық мінез-құлықты қарастырады.
ҚАШҚАҚТАЙТЫН МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ. Біз бұған дейін тапсырма талап- 
тарын асыра орындайтын мінез-құлық туралы айттық, бірақ тап
сырма талаптарын жеткіліксіз деңгейде орындайтын мінез-құлық 
туралы не білеміз? Қашқақтайтын мінез-қүлық -  қызметкерлер 
өзін ұйымнан аулақ ұстау үшін жасайтын іс-әрекеттер жиынтығы. 
Қашқақтайтын мінез-құлықтың жұмысқа кеш келу немесе жина 
лыстарға қатыспаудан бастап, жұмысқа шықпай қалу мен жұмыс- 
тан біржола кету сияқты бірнеше формасы бар. Қызметкердщ қаш- 
қақтауы ұйымға теріс ықпал етеді.
ТОПТЫҢ ҰЙЫМШЫЛДЫҒЫ. Моделіміздегі көптеген нәтижелер дара 
деңгейге тән құбылыс ретінде тұжырымдалса да, кейбірі топтардың 
бірге әрекет ету бағытына жатады. Топтың үйымшылдығы -  топ 
мүшелерінің жұмыста бірін-бірі қолдауымен және қуаттауымен си
патталатын деңгейі. Басқаша айтқанда, ұйымшыл топ -  жұдырықтаи 
жұмылған қауым. Қызметкерлер бір-біріне сеніп, ортақ мақсаттарға 
жұмылып, осы ортақ мақсаттарға жету үшін бірлесе жұмыс істеген- 
де ұйымшыл топқа айналады, ал қызметкерлер мақсатқа жету жо- 
лында басы бірікпей, бір-біріне сенім білдірмей, өзара бөлінсе, онда 
топ ауызбірлігінен айырылады. Біз топтағы бірлікті күшеиту үшін 
ұйымдық мінез-құлық тұжырымдамаларын қолдана аламыз.
ТОПТЫҢ ҚЫЗМЕТ АТҚАРУЫ. Жұмысқа оң қатынастар тапсырманы 
жоғары деңгейде орындауға жеткізетіні сияқты, ұйымшылдық та 
топтың оң жұмыс істеуіне ықпал етеді. Топтың қызмет атқаруы
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топтың жұмыс нәтижесінің көлемі мен сапасынан көрінеді. Спорт- 
тық команданың тиімділігі әр жеке ойыншының тиімділік көр- 
сеткішінен асып түсетіні сияқты, еңбек ұйымдарындағы топтың 
қызмет атқаруы тапсырманы жеке орындауға қарағанда жемісті 
болады.

ӨНІМДІЛІК. Үйымдық мінез-құлықты талдаудың ең жоғары деңге- 
йі тұтастай ұйымда іске асады. Ең аз шығын жұмсап, үлестерді нә- 
тижелерге айналдыру арқылы мақсатына жеткен ұйымды өнімді 
деп айтуға болады. Бұл өнімділік тиімділікті де, табыстылықты 
да талап етеді.

Фирмалар өзінің сату немесе нарықта тарату мақсаттарына 
жеткенде тыімді болады, бірақ оның өнімділігі мақсатқа жетуінің 
табыстылығына да байланысты. Ұйымдық тиімділіктің кең тарал- 
ған іс-шараларына инвестициялық түсім, сатылымнан доллармен 
пайда табу және жұмыстың сағаттық кірісі жатады.

Қызмет көрсету ұйымдары өз тиімділігін бағалауда клиенттер- 
дің қажеттіліктері мен талаптарын ескеруі керек. Неге? Өйткені 
себеп пен салдардың нақты тізбегі қызметкерлердің клиент пен 
кіріске қатынасына, мінез-қүлқына байланысты.43

ӨМІРШЕҢДІК. Үйымның өміршеңдігін түпкі нәтиже деп пайым- 
даймыз, бұл -  ұйымның ұзақ уақыт бойы сақталып, өркендеуінің 
қарапайым көрсеткіші. Ұйымның өміршеңдігі ұйымның өнімділі- 
гіне ғана емес, сондай-ақ айналасына, қоршаған ортасына қанша- 
лықты жақсы бейімделетініне де байланысты. Нарықта тауарлар 
мен қызмет түрлерін арзан бағамен көп мөлшерде ұсынатын ком
пания ұзақ уақыт өмір сүруі екіталай, себебі өміршеңдік нарықтағы 
сұранысты дәл табуға, мүмкіндіктерді қалай және қашан қолдану- 
ға және жаңа бизнес жағдайына сәтті бейімделуге көп байланысты.

Өнімділік -
ұйымның тиімділігі 
мен нәтижелілігінің 
үйлесуі.

Тиімділік -
ұйымның 
клиент немесе 
сатып алушы 
қажеттіліктерін 
өтеу деңгейі.

Табыстылық -
ұйымның
өз мақсаттарына ең 
аз шығынмен жету 
деңгейі.

Үйымның 
өміршеңдігі -
ұйымның ұзақ
уақыт бойы
сақталып,
өркендеуінің
қарапайым
көрсеткіші.

ТҮЙІН
Менеджерлер жұмысында тиімді болу үшін тұлғааралық қатынас 
дағдыларын дамытуы керек. Ұйымдық мінез-құлық жеке адам- 
ның, топтар мен күрылымның ұйым ішіндегі мінез-қүлыққа тигі- 
зетін әсерін зерттейді, сөйтіп, сол білімді ұйымдардың жүмысын 
анағүрлым тиімді ету үшін қолданады.

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Жалпылама қорытындылаудан аулақ болыңыз, олардың кей- 

бірі адамның мінез-қүлқы туралы дұрыс түсінік бергенімен, 
көбі қате. Адамды танып-білуге, жағдайды дүрыс бағалауға 
үмтылыңыз.

• Себеп-салдар байланысын түсіндіру үшін болжамдарды емес, 
көрсеткіштерді пайдаланыңыз.



• Жетекшілік әлеуетіңізді көтеру үшін тұлғааралық қарым қа 
тынас дағдыларыңызды көтеріңіз.

• Үйымдық мінез-құлық трендтері, Big Data тақырыптары бо- 
йынша курстардан өтіп, төхникалық және ой тұжырымдау дағ 
дыларыңызды жетілдіріңіз.

• Ұйымдық мінез-құлық қызметкерлеріңізге өкілеттік беру, өз- 
геріс бағдарламаларын жобалау және іске асыру, клиенттерге 
қызмет көрсетуді жақсарту жолдарын көрсету арқылы қыз- 
меткерлеріңіздің жұмыс сапасы мен өнімділігін арттырып, 
жұмысындағы, жеке өміріндегі кикілжіңдерін реттеуге көмек- 
тесе алады.

Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab 
, ,  ,® Management

о ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Multicultural Awareness Scale
Ұйымдық мінез-құлықты зерттеу өзіңіз туралы білімнен бастала- 
ды. Көп мәдениетті білу деңгейіңізді анықтау үшін жеке қасиетті 
бағалау сынағынан өтіңіз.
Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

1-1. Ұйымдық мінез-құлықты түсіну өзгелерді тиімді басқару қабі- 
летіңізді дамыта алады деп ойлайсыз ба?
1-2. Pearson MyLab Management Only осы тарауға арналған жаз- 
баша тапсырмалар кешенін ұсынады.



2
Қатынас

Pearson MyLab Management®
О  Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні о көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша
mymanagementlab.com платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Қатынастың үш компонентін ажырата аласыз.
2. Қатынас пен мінез-құлық арасындағы байланысты тұжы- 

рымдай аласыз.
3. Жұмысқа қатынастың негізгі түрлерін салыстыра аласыз.
4. Жұмысқа қанағаттану деңгейін өлшеудің екі тәсілін анық- 

тай аласыз.
5. Жұмысқа қанағаттанудың басты себептері туралы тұжырым 

жасай аласыз.
6. Жұмысқа қанағаттанудың үш нәтижесін анықтай аласыз.
7. Төрт қызметкердің жұмысқа қанағаттанбау бойынша берген 

жауабын қорыта аласыз.

О  Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.

Қатынас -  заттар, адамдар, құбылыстар мен оқиғаларға жағымды 
не жағымсыз баға беретін пікір. Олар біздің белгілі бір нәрсеге де
ген қатынасымызды білдіреді. Мысалы, сіз «жұмысымды жақсы кө- 
ремін» деуіңізбен жұмысқа қатынасыңызды білдіресіз.

ҚАТЫНАС
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Қатынас -
заттар, адамдар, 
құбылыстар мен 
оқиғаларға баға 
беретін пікір 
немесе төрелік.

К ятынас -  күрделі дүние. Айталық, адамдардан дінге, Леди Гаг^га

t s f 3 s = = =
ден құралатынын қарастырып алуымыз керек.

2 .1 -СЫЗБА. Қатынас компоненттері
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Менеджерге 
теріс қатынас

Танымдық 
компонент -
қатынастың пікір 
немесе сенім 
түріндегі сипаты.

Эсер компонент! -
қатынастың эмоция 
немесе сезім 
түріндегі сипаты.

Мінез-құлық 
компоненті -
әлдекімге немесе 
әлденеге қатысты 
белгілі бір мінез 
көрсету ниеті.

Әдетте зерттеушілер қатынастың үш компонент! барын айта- 
дьг таным эсер және мінез-құлық.1 «Жалақым томен» деу -  қаты- 
шстъщтаныіувдьіқ компонент! -  жағдай сондай екенше сенхмнщ 
сипаты. Бұл қатынастың анағүрлым ушыққан түрі эсер компо- 
нентіне ұласады. Эсер -  «маған аз жалақы төленгеніне ренжу 
М ІН» деген сөйлеммен білдірілген қатынастың з м о ц и я л ь щ  немесе 
сезімдік сипаты. Эсер мінез-құлықтық нәтижеге апара алады. Қа- 
тынастың мінез-құлық компонент -  әлдекшге немесе әлденег 
X ™  белгілі бірмінез керсету ниеті. Оған «бүдан да жаҚсы жа- 
лакы төлейтін басқа жұмыс іздемекпін» деу мысал болады.

К а ™ т ы  оньщ таным, эсер жэне мінез-құлық компонент-
тер ^еП аӘ ты р Т о л ар д ьщ  курделілігін жэне ^ы н астар  мен
мінез-құлық арасындағы байланысты түсінуге көмектеседі. Мыса- 
лы жада ғана өзіңізге әлдекім әділетсіздік жасағанын білдщіз де 
лік’ Осыны сезінген мезетте бойыңызда түрлі сезім паида болады 
емес пе? Таным мен әсердің өзара байланысы осы.
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2.1-сызбада қатынастың үш компоненті өзара қалай байланы- 
сатыны көрсетілген. Бұл мысалда қызметкер өзі лайық деп ой- 
лаған қызметке тағайындалмады. Оның менеджеріне қатынасы 
былайша беріледі: қызметкер көтермелеуге лайықпын деп ойла- 
ды (таным); ол менеджерін қатты жек көрді (эсер); ол арызданып, 
нақты әрекетке көшті (мінез-құлық). Көп жағдайда біз таным әсер- 
ді тудырады, сөйтіп, қандай да бір мінез-құлықтың тууына түрткі 
болады деп ойлаймыз, шынайы өмірде бұл компоненттерді ажы- 
рату қиынға соғады.

Ұйымдардағы қатынас мінез-құлық компоненттері үшін ма- 
ңызды. Мысалы, жұмысшылардың пікірінше, менеджерлер, ауди- 
торлар мен инженерлер өзара келісіп алған, олардың бар мақсаты -  
қызметкерлерді мардымсыз ақыға ауыр жұмыс істеуге мәжбүрлеу. 
Біздің міндетіміз -  бұл қатынас қалай қалыптасқанын, оның жұ- 
мыстағы мінез-құлыққа қалай эсер ететінін және оны қалай өзгер- 
туге болатынын түсінуге тырысу.

о НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementfab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, Gawker 
Media: Attitudes and Job Satisfaction деп аталатын видеожаттығуды 
орындаңыз.

ҚАТЫНАС ЖӘНЕ МШЕЗ-ҚҰЛЫҚ
Қатынас жөнінде ертеде жүргізілген зерттеулер ол мінез-құлық- 
қа себеп болатынын болжады, яғни адамдардың қатынасы олар- 
дың іс-әрекеті қандай болатынын анықтап береді. Дегенмен Леон 
Фестингер есімді зерттеуші қатынас мінез-құлықтан туындайды 
деп уәж айтты. Басқа зерттеушілер қатынас болашақ мінез-құлық- 
ты болжайды дегенмен келісті.2

Адамның аузынан шыққан сөзі ісімен қабыспайтын сәтте ол қа- 
лай өзгеретінін байқаған боларсыз? Өз тұрғын үй кешенін сіздікіне 
қарағанда күшті деп дауласып жүрген құрбыңыз, сізбен көрші тұ- 
ратын басқа танысының ықпалымен сіз тұратын үйге көшіп кел- 
генде, оның бұрынғы баспанасына деген қатынасы қалай өзгеріп 
кеткеніне таңғалған боларсыз. Мінез-құлықтан кейін қалыптасқан 
қатынас когнитив диссонанс әсерін туғызады,3адамдар бұл қара- 
ма-қайшылықты қатынасы мен мінез-күлқы арасынан көруі мүм- 
кін.

Адамдар өз қатынастары арасынан және қатынасы мен мінез- 
құлқы арасынан сабақтастық іздейді.4 Кез келген қарама-қай- 
шылық ыңғайсыздық тудырады, сондықтан жеке тұлға оларды 
азайтуға тырысады. Адам қайшылық аз болатын тұрақты күйге 
ұмтылады. Қайшылық туындағанда, адамдар қатынасын не мі- 
нез-құлқын өзгертеді немесе бүл сәйкессіздікті ұтымды ету жа- 
ғын ойлайды. Жақында жүргізілген зерттеу эмоциялық тұрғыдан

Когнитив 
диссонанс -  екі
не одан көп 
қатынас немесе 
мінез-құлық 
пен қатынас 
арасындағы 
сәйкессіздік.
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қиындық туғызған окигаға тап болган кызметкерлердің катына-
сы осы жайлы әріптестерімен ашык с0Йлеск™ “ " щ ,м е т -
ғанын көрсетті. Тәжірибесін жан-жағымен бөлісу бұл қызм 
ке™ёрге № ,н а с ы н  кутілген м інез-кұлы вд дарай беи.мдеуге

КӨ&йшыІіыктан ешбір адам вдшып кұтыла алмайды. Жүріп
келе жатып мәтін жазу қауіпті екенін жақсы бшесіз, бірақ со  ̂
да да сіз мұны жаман ештеңе бола қоймас деген үмітпен жасаи 
бересіз. Немесе өзіңіз ұстанбайтын ережелерді біреуге таңасыз. 
Қайшылықты азайту тілегі үш факторға тәуелді: қайшылық ту- 
дыратын сипаттардың маңызы және осы сипаттарға болады деп 
сенетін ықпал деңгейі. Үшінші фактор -  қайшылықтың есесі, жо- 
ғары қайшылыққа берілетін жоғары есе оған тән кереғарлықты 
азайтуға сеп болады (күткендегіден де жоғары жалақы сияқты 
жақсы әлдене берілген жағдайда қайшылықтың теріс әсері аз бо
лады). Қатынас маңызды немесе жеке адам қайшылықты реттеу- 
ге болатынына сенген кезде, қайшылықты азайтуға аса құлықты 
болады.

Қатынастың ең мықты реттеушілеріне қатынастың маңы- 
зын, оның мінез-құпыққа сәйкестігін, қолжетімділігін, әлеумет- 
тік қысым бар-жоғын, адамда осы қатынасқа қатысты тікелеи 
тәжірибе болуын жатқызуға болады.6 Маңызды қатынас біздщ 
негізгі құндылықтарымыздан, жеке қызығушылығымыздан, өзі- 
міз құрметтейтін жеке адамдарды немесе топтарды анықтауы- 
мыздан көрінеді. Бұл қатынастар әдетте біздің мінез-құлқымыз- 
бен күшті байланыс барын көрсетеді. Алайда қатынастар мен 
мінез-құлық арасындағы сәйкессіздік әдетте көптеген ұйымда 
ерекше күш алуды көздеген әлеуметтік қысым күшейген кезде 
пайда болады. Адам жиі қайталанатын қатынастарын есте сақ- 
тауға бейім және адам жадында оңай сақталатын қатынастар 
оның мінез-қулқын болжай алады. Қарым-қатынас барысын- 
дағы адам қатынасы мен мінез-құлқы оның тікелей бастан кеш- 
кен жеке тәжірибесімен неғұрлым күшті байланыста болса, онда 
қатынас пен мінез-құлық арасындағы байланыс та соғұрлым 
күшті болады.

ЖҰМЫСҚА ДЕГЕН ҚАТЫНАС
Бізде мыңдаған қатынас бар, бірақ ұйымдық мінез-құлық қыз- 
меткерлердің өз жұмыс ортасы туралы оң не теріс бағалауын қа- 
лыптастыратын бірнешеуіне ғана тоқталады. Зерттеулердщ көбі 
үш қатынасты қарастырды: жұмысқа қанағаттану, жұмысқа берілу 
және ұйымдық міндеттемелер.7 Басқа маңызды қатынастарға са- 
налы ұйымдық қолдау мен қызметкердің жұмысты беріле атқаруы
жатады.
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Жұмысқа қанағаттану және жұмысқа берілу
Қызметкерлердің қатынасын сөз еткенде, әдетте жұмысын бағалау 
нәтижесінде қалыптасқан оң сезім -  жұмысқа қанағаттануды 
айтамыз. Жұмысқа толық көңілі толатын адамның жұмыс туралы 
сезімі де жағымды, ал жұмысқа көңілі толмайтын адамның сезімі 
де жағымсыз болады. Ұйымдық мінез-құлықты зерттеушілер жұ- 
мысқа қанағаттануға үлкен мән береді, сондықтан біз бұл қатынас- 
ты кейін толығырақ қарастырамыз.

Жүмысқа берілу жұмысқа қанағаттанумен байланысты. Бұл -  
адамның өзін психологиялық тұрғыдан жұмысымен теңестіріп қа- 
рауы, яғни қызметкердің жұмыстағы тиімділік деңгейі оның өзін 
бағалауы үшін маңызды деп санау.8 Жұмысқа қатты берілген қыз- 
меткерлер өзін жұмыспен ажырамас бірлікте қарастырады және 
атқарып жүрген жүмысына шын алаңдаушылық білдіреді. Тағы 
бір басқа жақын тұжырымдама -  психологиялық өкілеттік, бүл -  
қызметкерлердің жүмыс ортасына, білігіне, жүмысының маңызы- 
на және жүмыстағы дербестігіне ықпал ететін деңгейге қатысты 
сенімі.9

Зерттеулер өкілеттік бастамалары ісүтілетін мінез-қүлық нәти- 
желеріне бейімделген болуы қажет екенін көрсетеді. Сингапурда 
жүргізілген зерттеулер жақсы жетекшілер қызметкерлерін шешім 
қабылдауға қатыстыру, жүмысының маңызын өзіне сезіндіру және 
«өз ісімен айналысуда» еркіндік беру арқылы оларға құзырет бере- 
тінін анықтады.10

Ұйымдық мвндеттемелер
Үйымдық міндеттемелері бар қызметкер өзін жұмыс істейтін 
үйымымен, оның мақсаттарымен бірлікте қарап, ұйымның мүшесі 
болып қалу ниетінде болады. Ұйымға сана-сезімімен байлану және 
оның қүндылықтарына сену -  қызметкер міндеттемелерін анық- 
тайтын алтын ереже.11

Өз міндеттемелерін білетін қызметкерлер жұмысына көңілі 
толмай жүрсе де, жұмыстан қашқақтамайды, себебі олардың бо- 
йында ұйымға адалдық немесе байлану сезімі бар.12 Қызметкер өз 
міндеттемелерін жақсы түсінсе, жүмысына риза болмай жүргеніне 
қарамастан, үйым үшін күрбандыққа барады.

Үйымдық қолдауға сену -  қызметкер ұйым оның қосқан үлесін 
бағалайды және әл-ауқатын ойлайды деп сенетін деңгей. Мұндай 
деңгейдің жарқын мысалын ұйымдық қолдауға деген сенімі аса жо- 
ғары болған R&D инженері Джон Гриннен көруге болады. Ол лейке- 
мияға шалдыққанда бас директоры Марк Бениофф пен Salesforce. 
com компаниясындағы 350 әріптесі оның барлық медициналық 
шығындарын жауып, сауығып кеткенінше үнемі хабарласып,

Жұмысқа 
қанағаттану -
жұмысын бағалау 
нәтижесінде 
қалыптасқан оң 
сезім.

Жұмысқа берілу -
адамның өзін 
психологиялық 
тұрғыдан 
жұмысымен 
теңестіріп қарау 
деңгейі, яғни адам 
жұмысына барын 
салады, жұмыстың 
нәтижелілігі оның 
өзін-өзі бағалауы 
үшін маңызды деп 
санайды.

Психологиялық 
өкілеттік -
қызметкерлердің 
жұмыс ортасына, 
білігіне, 
жұмысының 
маңызына және 
жұмыстағы 
дербестігіне ықпал 
ететін деңгейге 
қатысты сенімі.

Ұйымдық 
міндеттемелер -
қызметкер өзін 
жұмыс істейтін 
ұйымымен, оның 
мақсаттарымен 
бірлікте қарап, 
ұйымның мүшесі 
болып қалу 
ниетінде болатын 
деңгей.

Үйымдық 
қолдауға сену -
қызметкер уйым 
оның қосқан 
үлесін бағалайды 
және әл-ауқатын 
ойлайды деп 
сенетін деңгей.
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Билік
қаш ықтығы -
қоғамның 
мекемелер мен 
ұйымдардағы 
билікті тең 
бөлінбейді деп 
қабылдау деңгейін 
сипаттайтын 
ұлттық-мәдени 
ерекшелік.

Қызметкердің 
ынтасы  -  жеке 
адамның істейтін 
жұмысына берілуі, 
қанағаттануы және 
кұлшынысы.

кіоі ескерілетһнне және басшылық тарапынан қолдау барына кө 
жеткізген адамдар бұл ұйымды нағыз қолдаушысы ретшд

бТ й ь м д ы қ  қолдауға сенудің жұмыс нәтижелерін болжайтын си- 
патьГбаГсондай ақ кейбір мәдени ықпалдары да жоқ емес. ¥иым- 
дық қолда^аДсенудің билік қашықтығы төмен елдер үшш маңьг- 
Г зГ бТ лік  ^ шықтығы -  адамдары елдеп мекемелер мен 
vMbiMnaDnaFbi билік тең бөлінбейді деп қабылдаитын деңге . Қ

S  E  — төмен елдерде адамдар ячмыаді Гморальдық міндет ретінде емес, алыс-беріс Р В Д Ш .  ™  
сондықтан олар ұйым тарапынан қолдау іздеп тұрады. Ал Қытаи 
S S L  қашықтығы жоғары елдерде ұйымдық қолдауға сену 
деңгейі айтарлықтай жоғары емес, ол қызметкерлердщ өз қызме- 
?ін адал атқаруымен, оларға көрсетілетін қолдаумен, ынталанды- 
румен сипатталады. Бұл айырмашылық қызметкерлердщ соларды 
талап ету деңгейіне байланысты қалыптасқан.

Қызметкердің ынтасы
Кызметкердің ынтасы -  жеке адамның істейтін жұмысына бе- 
рілуі қанағаттануы және құлшынысы. Ынтаны бағалау үшін біз 
кызметкерден жаңа дағдыларды меңгеруге қажет ресурстар мен 
мүмкіндіктерге қолы жете ме, жұмысын маңызды 
деп сезіне ме және әріптестерімен, баешыларымен бфлесе істе ^  
әрекеттеріне көңілі тола ма деп сұрауымыз керек. 
™ ,»еткерлеряе жұмысына деген ьштызарлык бар және олар ком-
паниясына жіпсіз байланады, ал ынтасы жок №,зм™ н ^ ^ л і н
сына кұр барып-келеді, оған уақыт бөлгенімен, қуаты мен көңші 
арнамайды. Жұмысқа деген ынта көптеген ұйым үшін шынымен
үлкен мәселеге айналды, себебі зерттеулерге қарағанда, қызмет
керлердің аз ғана бөлігі, шамамен 17-29 пайызы ғана жүмысын
ынтамен істейді екен. Қызметкерлердің bIHTac“ ; i °™Pf ^ ^ ;  
мысқа деген ықыласы, ол жайында 7-тарауда толығырақ талқы

ЛаИЫнта деңгейлері көптеген өлшенетін нәтижені анықтаиды. Нә- 
ТИ™ і көп нэреені күттіретін зерттеулер көптеген бизнес-ұиым 
мен менеджменттік кеңес беруші ф и р м а л а р д а ғ ы қ ^  
ыкыласын арттырды. Алайда ынтаны не тудыратынын анық у 
дың қиындығына байланысты бұл тұжырымның паидасы тураль 

м і жүріп жатыр. Кейінгі зерттеушілер ынтань, артгы- 
ратын екі үлкен себепті атап көрсетквн: (1) жақсьі менеджердщ кд 
рамағында жумыс істеу; (2) жұмыс нетижелерш і5асш*тры 
бағалауы қызметкерлердің ынтасын арттырады. Олар тағы Ьірне 

кййреді бірақ ол себептер ынтаньщ күрамдас белнеге-
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рімен еш байланыспайды.16 Австралияда жүргізілген тағы бір зерт- 
теу эмоциялық интеллектінің қызметкер ынтасымен байланысын 
анықтаған.17 Басқа бір зерттеу ынта күнделікті қиындықтар мен 
талаптарға байланысты құбылатынын айқындаған.18

Қатынастар арасында біраз айырмашылық бар, бірақ олар қыз- 
меткердің жеке тұлғасы сияқты түрлі себептерге байланысты елеу- 
сіз қалады. Сіз әлдекімнің жұмысқа қанағаттану деңгейін білсеңіз, 
онда оның ұйымға деген қатынасын да біле аласыз. Бәрінен болма- 
са да, біраз жайттан хабардар болдық. Осы тұжырымды жұмысқа 
қанағаттану деңгейін қалай өлшейміз, қызметкерлер жұмысына 
қаншалықты риза деген сауалдар аясында келесі тарауда толығы- 
рақ қарастырайық.

ЖҰМЫСҚА ҚАНАҒАТТАНУДЫ ӨЛШЕУ
Жұмысқа қанағаттану ұғымына «жұмыс сипатын бағалау нәтиже- 
сінде ол туралы туындаған оң сезім» деп берген анықтамамыз- 
дың мағынасы кең. Сонда да орынды. Жұмыс ұғымының мәні 
сапырылысқан көп қағаздан, бағдарламалық кодтар жазғаннан, 
клиенттерді күткеннен немесе жүк көлігін жүргізгеннен де ауқым- 
ды. Жұмыс қызметкердің әріптестерімен, басшыларымен бірлесе 
әрекет етуін, ұйымдық ережелер мен саясатты ұстануын, билік құ- 
рылымын анықтай алуын, өнімділік стандарттарына сай келуін, 
стандартқа сай емес еңбек жағдайында өмір сүруін, жаңа техноло- 
гияларға бейімделуін және тағы басқа әрекеттерді орындауын та- 
лап етеді. Қызметкердің жұмысқа қанағаттану деңгейін бағалау -  
көптеген жекелеген элементті қорытындылауды қажет ететін күр~ 
делі мәселе. Біз мұны шынымен қалай өлшейміз?

Өлшеу тәсілдері
Танымал екі тәсіл бар. «Барлық жағдайды ескергеннің өзінде, жұ- 
мысыңызға көңіліңіз қаншалықты толады?» деген бір сұраққа 
жауап беру -  қазіргі жалғыз ғаламдық рейтинг. Қатысушылар «өте 
ризамын» дегеннен бастап «мүлде риза емеспін» дегенге дейінгі бес 
жауаптың бірін белгілейді. Жұмыс аспектілерін қорыту бойынша 
түйін жасаудың екінші тәсілі күрделірек. Бұл жұмыстың типі, қа- 
жет дағдылар, басшылық, қазіргі жалақы, қызметте өсу мүмкіндік- 
тері, мәдениет және әріптестермен қарым-қатынас жасау сияқты 
жумыстағы негізгі белгілерді сараптайды. Қатысушылар осыларды 
стандарт меже бойынша бағалайды. Ал зерттеушілер жұмысқа қа- 
нағаттанудың жалпы қорытындысын есептеп шығарады.

Осы тәсілдердің қайсы басым? Көңіл көзімен қарағанда, бір- 
неше жұмыс факторына берілген жауаптарды қорыту жұмысқа 
қанағаттану деңгейін нақтырақ өлшеуге мүмкіндік беретін сияқ- 
ты. Алайда зерттеу түйсікке сүйенбейді.19 Бұл -  қарапайым әдістің 
жұмыс істейтінін, ал әдістің күрделілігі оның басқа әдістер сияқты 
нәтижелілігін арттыратынын көрсететін сирек жагдайдың бірі. Екі
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әдістің де берері мол. Жалғыз ғаламдық рейтинг әдісі көп уақыт 
алады, ал жұмыс аспектілерін қорыту менеджерлердің мәселелер- 
ге тереңірек үңілуіне және оларды нақты әрі тез қолға алуына кө-
мектеседі.

Жұмысқа қанағаттанудың өлшенген деңгейлерв
Көп адам жұмысына қанағаттана ма? Әдетте әлемдегі қызметкер- 
лердің 49-69 пайызының көңілі толады.20 Жұмысқа қанағаттану 
деңгейі уақыт тезіне төтеп беріп, тұрақты қалпын сақтап отыр. 
Мысалы, АҚШ-тағы жұмысқа қанағаттанудың орташа деңгеш 
1972 жылдан 2006 жылға дейін тұрақты түрде жоғары болды. 
Дегенмен әдетте экономикалық жағдайлар жұмысқа қанағаттану 
деңгейіне ықпал етуге бейім. 2007 жылдың соңында экономика- 
лық құлдырау жұмысқа қанағаттану деңгейін түсіріп жіберді, ең 
төмен көрсеткіш 2010 жылы тіркелді, бұл кезде АҚШ жұмысшы- 
ларының 42,6 пайызы ғана жұмысына көңілі толатынын хабарла- 
ған 22 Абырой болғанда, жұмысқа қанағаттану деңгейі 2014 жылы 
47,7 пайызға көтерілді,23 бірақ бұл бәрібір 1987 жылғы 61,1 паиыз 
межеден төмен.24 Жұмысқа қанағаттану деңгейі әлемдегі түрлі мә- 
дениеттерде сан алуан, әрине, балама көзқарастар ұсынатын бәсе- 
келес өлшемдер қашанда бар.

Жұмысқа қанағаттану деңгейлерінің аспектілері кең ауқымды.
2.2-сызбада көрсетілгендей, адамдар жалақысы мен қызметте өсу

2.2-СЫЗБА. Жүмысқа қанағаттанудың аспектілер бойынша орташа деңгейі
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2.3-СЫ ЗБА. Әртүрлі елдердегі жұмысқа қанағатганудың орташа деңгейі

Дереккөз: J. Н. Westover,«The Impact of Comparative State-Directed Development on Working Conditions and Employee 
Satisfaction», Journal of Management & Organization 19, no. 4 (2012), 537-554.

мүмкіндіктеріне қарағанда жұмысына, басшыларына, әріптестері- 
не көбірек көңілі толатынын білдірген.

2.3-сызбада жұмысқа қанағаттану бойынша мәдени айырма- 
шылықтар келтірілген. 15 елдегі жұмысшылардың жұмысқа қа- 
нағаттану деңгейіне ғаламдық зерттеу жүргізіліп, бұл көрсеткіш 
Мексика мен Швейцарияда жоғары екенін көрсетті. Бұл елдердегі 
қызметкерлердің жұмысы шынымен жақсы болғаны ма? Әлде олар 
жай ғана жайдары (немесе аз шағымданатын) жандар ма? Керісін- 
ше, ең төмен деңгей Оңтүстік Кореяда тіркелді. Оңтүстік Корея 
мәдениетінде дербестік төмен, кәсіпорындар қатаң лауазымдық 
құрылымға негізделген. Осы нәрсе жұмысқа қанағаттанбауға се- 
беп бола ала ма?25 Қорытынды жасауға ықпал ететін барлық фак- 
торларды қарастыру қиын, бірақ кәсіпорындардың жаһандану 
әкелген өзгерістерді қалай қабылдап жатқанын зерттеу бізге жол 
көрсете алады.

ЖҰМЫСҚА ҚАНАҒАТТАНУДЫ НЕ ТУДЫРАДЫ?
Өзіңізде болған (немесе болашақта болатын) ең жақсы жұмыс ту- 
ралы ойлаңыз. Ол несімен жақсы (болды)? Түрлі себептер айтылуы 
мүмкін. Жұмысқа қанағаттануға ықпал ететін жүмыс жағдайы се- 
кілді мәселелердің кейбірін қарастырып көрейік.

4-736
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Жұмыс жағдайы
Жалпы қызметкерлерін оқытатын, әралуандықты, тәуелсіздікті 
және бақылауды қамтамасыз ететін жұмыс орны көп қызметкер- 
дің көңілінен шығады. Өзара тәуелділік, кері байланыс, әлеумет- 
тік қолдау және жұмыстан тыс уақытта әріптестермен өзара эре 
кеттесу де жұмысқа тән ерекшеліктерді есепке алғанның өзінде 
жұмысқа қанағаттану сезіміне жақсы эсер етеді.26 Өзщіз аңғарып 
отырғандай, қызметкерлердің жұмысқа қанағаттануында менед- 
жерлердің де рөлі зор.

Гонконгтың үлкен Телекоммуникация корпорациясының зерт- 
теуіне сәйкес, жетекші тарапынан берілген өкілеттікті сезінетш 
қызметкерлердің жұмысқа қанағаттануы жоғары болады екен. 
Израильде жүргізілген зерттеу менеджердің ұқыптылығы, сезім- 
талдығы мен қолдауы қызметкердің жұмысқа қанағаттануын арт- 
тыратынын көрсетті.28

Жұмыс жағдайлары, әсіресе жұмыстың ішкі табиғаты, әлеумет 
тік өзара іс-әрекеттер мен қадағалау -  жұмысқа қанағаттанудың 
маңызды болжаушылары. Бұлардың әрқайсының маңызы аирық- 
ша олардың салыстырмалы маңыздылығы қызметкерлерге оаила- 
нысты әртүрлі болады, ең маңыздысы -  жұмыстың ішкі табиғаты. 
Басқаша айтқанда, сіз өзіңіз айналысатын ісіңізді жақсы көрущіз
қажет.

Негізгі өзін-өзі 
бағалау -  өз құнын 
іштей білу және 
базалық білігіне 
сену.

Тұлға
Жұмыс жағдайы жұмысқа қанағаттану үшін қандай маңызды бол- 
са тұлға да сондай маңызды рөл ойнайды. Негізгі өзін-өзі ба- 
ғалауы жағымды (негізгі өзін-өзі бағалау туралы 4-тарауда тағы 
талқыланады), өз құнын іштей білетін және базалық бшігіне се- 
нетін адамдар өзіне теріс баға беретіндерге қарағанда жұмысына 
көбірек қанағаттанады. Сондай-ақ жұмысқа бершу тұрғысынан да 
негізгі өзін-өзі бағалау жұмысқа қанағаттануға ықпал етеді. Негізгі 
өзін-өзі бағалау деңгейі мен жұмысқа берілу деңгейі жоғары адам- 
дардың жұмысқа қанағаттануы жоғары болады.30

Жалақы
Адам жұмысқа қанағаттану мәселесін сөз еткенде, көп жағдайда 
жалақы жағдайы бірінші айтылады. Оны өздерщіз де баиқап жүр- 
ген боларсыздар. Шынында, жалақы көп адамның жұмысына қа- 
нағаттануына себеп болады және жалпы бақыт ұғымымен қатар 
жүреді бірақ адам жайлы өмірдің қалыпты деңгейіне жеткенде 
бұл мәселе аса өзекті болмай қалады. Ақша шынымен адамды ын- 
таландырады, бұған 8-тарауда кеңірек тоқталамыз. Бірақ бізді ын- 
таландырған нәрсе бақытты қыла алмауы мүмкін.
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Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
Қалыптасқан әлеуметтік қамсыздандыру миссиясы бар немесе он- 
дай бағдарламасы жоқ ұйымның қайсында жұмыс істегенді қалар 
едіңіз? Қоғам немесе қоршаған орта игілігі үшін заң аясынан тыс 
қызмет көрсетіп, үлес қосатын ұйымның өзіндік іс-шаралары -  
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік қызметкерлердің 
жұмысқа қанағаттануына оң эсер етеді. Ұйымдар корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік бойынша өз бастамаларын экологиялық 
түрақтылықты сақтауда, коммерциялық емес жүмыстарда, қайы- 
рымдылық шараларын өткізуде және басқа да бүкіләлемдік фи- 
лантроптық шараларда жүзеге асырады.

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік ғалам үшін де, адам 
үшін де пайдалы. Жеке құндылықтары ұйымның корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік миссиясымен сәйкес келетін адам көп 
жағдайда жұмысқа көбірек қанағаттанады. Шындығында, зерттеу 
жүргізілген 59 ірілі-ұсақ ұйымның 86 пайызы өз корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік бағдарламасының нәтижесінде қызмет- 
керлері анағұрлым бақытты екенін хабарлаған.31

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік пен жұмысқа қана- 
ғаттану арасындағы байланыстың берік тамыры мыңдаған жыл- 
ға дейін барады. Givelocity филантроптық фирмасының негізін 
қалаушы Сьюзен Куни: «Қызметкерлердің келесі буыны адам, 
ғалам және табыс сияқты үш негізгі бағытты ұстанатын жұмыс 
берушілерді іздейді», -  деген.32 Корпоративтік әлеуметтік жауап- 
кершілік жұмысшыларға биік мақсатқа жетуге немесе үлкен мис- 
сияға үлес қосуға мүмкіндік береді. Зерттеуші Эми Врзесневски 
айтқандай, жұмысына биік мақсаттың бір бөлігі ретінде қарай- 
тын адамдардың жұмысқа қанағаттануы көп жағдайда жоғары 
болады.33 Дегенмен ұйымның корпоративтік әлеуметтік жауап- 
кершілік ұмтылыстары жақсы басқарылып, оның бастамалары 
ұзақмерзімді пайдаға негізделген жұмысқа қанағаттану үшін тұ- 
рақты болуы керек.34

Корпоративтік әлеуметтікжауапкершілік пен жүмысқа қанағат- 
тану арасындағы байланыс күшейіп келе жатса да, қызметкерлер- 
дің барлығы мұны бағалап отырған жоқ.35 Дегенмен жақсы басқа- 
рылса, бүл процесс қызметкерлердің жұмысқа қанағаттану сезімін 
арттыруға елеулі үлес қоса береді.

Сондықтан ұйымдар аса тиімді болуы үшін кейбір мәселелер- 
ге назар аударуы қажет. Біріншіден, кейде қызметкерлер жаппай 
қатыстырылатын жобалардың бәрі бірдей адамдардың жұмысқа 
қанағаттануы үшін пайдалы емес. Екіншіден, кейбір ұйымдар қыз- 
меткерлерден белгіленген тәртіп бойынша үлес қосуды талап етеді. 
Адамдарды олардың табиғатына қарсы әдістермен жақсырақ жү- 
мыс істеуге күштеу олардың болашақтағы корпоративтік әлеумет- 
тік жауапкершілік жобаларына деген ынтасын жойып жібереді36 
және жұмысқа қанағаттануын әсіресе корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік жобалары ұйымға тікелей пайда (баспасөзде жа- 
ғымды материал жариялау сияқты) әкелетін кезде төмендетеді.37

Корпоративтік 
әлеуметтік 
жауапкершілік -
қоғам немесе 
қоршаған орта 
игілігі үшін заң 
аясынан тыс 
қызмет көрсетіп, 
үлес қосатын 
ұйымның өзіндік 
іс-шаралары.
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Адамдар корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік шынайы әрі 
нақты болғанын қалайды.

Қорыта келгенде, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік өл- 
шемдері қызметкердің негізгі жұмысымен еш қабыспай,38 жұмыс- 
қа қанағаттану деңгейін арттыруға көмектеспеуі мүмкін. Қысқа- 
сын айтқанда, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік есеп беру 
мен қызмет көрсетуде қажет оң бағыт болып саналады.

ЖҰМЫСҚА ҚАНАҒАТТАНУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
Жұмысқа қанағаттанудың кейбір себептерін талқыладық, енді өзі- 
не тән нәтижелеріне тоқталайық.

Жұмыс өнімділігі
Қалыптасқан қағида бойынша, бақытты жұмысшылардың берер 
пайдасы да көп болады. Кей зерттеушілер жұмысқа қанағаттану 
мен жүмыс өнімділігінің арасындағы байланысты ойдан шыға- 
рылған дегенге сенеді, бірақ осы мәселе бойынша жүргізілген 
300 зерттеу берік байланыс барын растайды.39 Жұмысқа қанағат- 
тану деңгейі жоғары адам өнімді еңбек етеді, ал көңілі тоқ қыз- 
меткерлер қарасы көп ұйымдар басқаларына қарағанда тиімді 
жұмыс істейді.

Ұйымдық-азаматтық мінез-құлық
Жұмысқа қанағаттану -  қызметкердің ұйымдық-азаматтық мінез- 
құлқының (1-тараудан қайта бір қарасаңыз болады) үлкен көрсет- 
кіші десек, қисыннан еш ауытқымаймыз.40 Ұйымдық-азаматтық 
мінез-қүлық түрлеріне адамдардың ұйым туралы жағымды әңгіме 
айтуы, басқаларға көмектесуі және күткендегіден де асырып жұ- 
мыс істеуі жатады. Жұмысқа қанағаттанудың үйымдық-азаматтық 
мінез-құлықпен белгілі бір деңгейде қабысатыны дәлелденген, 
жүмысына көңілі көбірек толатын адам ұйымдық-азаматтық мі- 
нез-құлыққа да белсене атсалысады.41

Неге жұмысқа қанағаттану үйымдық-азаматтық мінез-құлыққа 
апарады? Бір себебі -  сенім. 18 елде жүргізілген зерттеу менед- 
жерлер қызметкерлердің ұйымдық-азаматтық мінез-құлқына се- 
нім білдіріп, жауап беретінін көрсетеді.42 Әріптестерінің қолдауын 
сезінетін жеке адам оларға да қол ұшын беруге белсене кіріседі. 
Мұндай ниет әріптестерімен ерегісіп жүретіндерге қатысты бай- 
қалмайды.43 Тұлғалық дара ерекшеліктері бар (мысалы, жайдары- 
лық пен адалдық, 4-тарауды қараңыз) адам ұйымдық-азаматтық 
мінез-құлыққа апаратын жүмысқа көбірек қанағаттанады.44 Тоқ- 
етерін айтқанда, әріптестерінен ұйымдық- азаматтық мінез-құл- 
қы туралы жақсы пікір алатын адамдар азаматтық ісін жалғастыра 
берері сөзсіз.45
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Клиентті риза ету
Қызмет көрсетуші ұйымдардың менеджерлері клиент көңілінен 
шығуды ойлайтындықтан, қызметкердің қанағаттануы клиенттерді 
риза етуге көмектесе ме деп сұрауы ақылға қонымды. Клиенттермен 
тұрақты байланыста болып, үнемі алдыңғы шепте жүретін қызмет- 
керлер бұған «иә» деп жауап береді. Көңілі тоқ қызметкерлер клиент- 
тердің ыстық ықыласына ие болуға және сеніміне кіруге бейім.46

Бірқатар компаниялар осы түжырым бойынша әрекет етеді. 
Аяқкиім сататын Zappos интернет-дүкені клиентке қызмет көр- 
сетуге құлықты қызметкерлерді табуға қатты мән беретіні сон- 
ша -  тренингтен өткен қызметкерлердің компаниядан кетуі үшін 
2 мың доллар пара береді екен, компания көңілі толмағандар қол- 
ма-қол ақшаны алып, тайып тұрады деп топшылайды.47 Zappos 
қызметкерлеріне клиент көңілін табу үшін «күлкілі және аздап 
біртүрлі іс-шаралар жасауға» өкілеттік берілген және бұл тәсіл же- 
місін беріп отыр: компанияның 24 миллионная астам клиенті бар, 
75 пайызы -  жиі сауда жасайтындар. Zappos-қа салса, қызметкер- 
лердің қанағаттануы клиенттердің қанағаттануына тікелей эсер 
етеді.

Өмірге қанағаттану
Бүған дейін біз жұмысқа қанағаттануды өмірге қанағаттанудан бе
лек қарастырып келдік, бірақ олардың бір-бірімен байланысы біз 
ойлағаннан да жақын.48 Еуропада жүргізілген зерттеу жұмысқа қа- 
нағаттану өмірге қанағаттанумен қабысып жататынын және өмір- 
дегі қатынастарымыз бен тәжірибеміз жұмысымызда қолданатын 
тәсілдеріміз мен тәжірибелерімізге ұласатынын көрсетті.49 Соны- 
мен қатар адамдар жұмыссыз қалғанда өмірге қанағаттану деңгейі 
төмендейді. Германияда жүргізілген зерттеуге сүйенсек, бұл та- 
быс табу көзін жоғалтумен ғана байланысты емес.50 Көп адам үшін 
жұмыс -  өмірінің маңызды бір бөлігі, сондықтан жалпы адамның 
өмірде бақытты болуы оның жұмысында бақытты болуына (жұмы- 
сына қанағаттануына) көбірек байланысты деген тұжырым жасау- 
ға болады.

ЖҰМЫСҚА ҚАНАҒАТТАНБАУДЫҢ САЛДАРЫ
Қызметкерлердің жұмысын ұнатпауының салдары қандай бол- 
мак,? «Кету -  дауыс -  ниеттестік -  елемеу құрылымы» теориялық 
моделі қанағаттанбаудың салдарын түсінуге көмектеседі. Құры- 
лымның төрт реакциясы екі өлшем бойынша түрленеді: конструк- 
тивтік/конструктивтік емес және белсенді/бейтарап. Бұл реакция- 
лар мыналар:51 •

• Кету реакциясы қызметкер мінез-құлқын ұйымнан шығуға 
бағыттайды, бұл жағдайда қызметкер жаңа лауазымға ауысуға

Кету -
қанағаттанбауды 
жұмыстан 
кетуге бел буған 
мінез-құлық 
арқылы білдіру.



54 2-бөлім • Жеке ерекшеліктер

Дауыс -
қанағаттанбауды
жағдайды 
жақсартуға 
белсенді және 
конструктив әрекет 
ету арқылы білдіру.

Ниеттестік -
қанағаттанбауды 
жағдайдың 
жақсарғанын 
бейтарап күту 
арқылы білдіру.

Елемеу -
қанағаттанбауды 
жағдайдың 
нашарлауына 
жол беру арқылы 
білдіру.

Өнімсіз жұмыс 
мінез-қүлқы -
қызметкердің ұйым 
мүддесіне қайшы 
келетін қасақана 
мінез-құлқы.

ұмтылады немесе біржола жұмыстан кетеді. Жұмысқа қана- 
ғаттанбауға қатысты бұл реакцияның әсерін өлшеу үшін зер 
теушілер жұмыстан жеке қызметкердщ кетуі мен ужьш болып 
жумыстан шығуды зерттеді. Бұл жағдайда ұйым бшімі, дағды, 
қабілеттері мен басқа да ерекшеліктері бар қызметкерлерінщ 
бәрінен айырылады.52
Дауыс реакциясына қызметкердің жұмыс жағдаиын жақсар- 
ту мақсатында ұсыныс айтуы, басшылармен мәселелерді тал- 
қылауы және кәсіподақ жұмысы арқылы жасалатын белсенді 
және конструктивтік іс-әрекеттері жатады.

, Ниеттестік реакциясы жағдайдың жақсаруын бейтарап, і 
рақ үмітпен күтуді білдіреді. Бұл жағдайда қызметкер сыртқы 
сынға қарсы ұйымды қорғап сөз сөйлейді, ұйымға және бас- 
шылығына «дұрыс іс жасайды» деген сенім білдіреді.

. Елемеу реакциясы жағдайдың нашарлауына бейтарап қа- 
лыпта көз жұма қарап, үнсіз жол береді. Жұмыстан себепсіз 
қалу, кешігу, тиіп-қашып істеу және қате көбеюі үйреншікті 
қалыпты іске айналады.

Кету және елемеу мінез-құлқы нәтижелілік, жұмыстан себепсіз 
қалу және біржола кету сияқты өнімділік айнымалыларымен бай- 
ланысты. Бірақ бұл модель қызметкерлердің жағымсыз жағдайға 
төзуіне немесе жұмыс жағдайын жақсартуына мүмкіндік беретін 
конструктивтік мінез-құлқы -  дауыс пен ниеттестік сияқты реак- 
цияларын аша түседі.

Өнімсіз жұмыс мінез-құлқы
Ішімдікке салыну немесе нашақорлық, жұмыста ұрлық жасау, бей- 
әдеп әрекеттер, өсек айту, жұмыстан себепсіз қалу -  ұйымдарды 
артқа тартатын мінез-құлық мысалдары.

Бұлар өнімсіз жұмыс мінез-құлқы деп аталатын кең таралған 
синдромның көрсеткіштері, бұған қатысты терминдерге жұмыс 
орнындағы девиант мінез-құлық немесе жай ғана жұмыстан ке- 
тіп қалу мінез-құлқы жатады (1-тарауды қараңыз).53 Біз талқыла- 
ған басқа мінез-құлық түрлері сияқты өнімсіз жұмыс мінез-құлқы 
да жайдан-жай пайда болмайды, көп жағдайда ол жағымсыз әрі 
ұзаққа созылған қатынастар салдарынан қалыптасады. Сондықтан 
өнімсіз жұмыс мінез-құлқының алғашқы белгілерін анықтай ал- 
сақ, олардың зардабын азайтуға да мүмкіндік аламыз.

Әдетте жұмысқа қанағаттанбау өнімсіз жұмыс мінез-құлқына 
әкеп соғады. Жұмысына көңілі толмайтын адамдар түңіліп жүре- 
ді, бұл олардың өнімділігін төмендетеді54 және оларды өнімсіз жұ- 
мыс мінез-құлқына бой алдыруға итермелейді.55 Осы мәселені ар- 
найы зерттеу нәтижелері кәсіби сәйкессіздік (жұмысты алып жүре 
алмау), ұйымға сіңісіп кете алмау (ұйымдық мәдениеттің теріс 
жағын қабылдау, 4-тараудағы адамның ұйымға сәйкестігін қара- 
ңыз) да өнімсіз жұмыс мінез-құлқына әкеледі деп пайымдаиды.
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Біздің тікелей қарым-қатынас жасайтын әлеуметтік ортамыздың 
да ықпалы зор. Германияда жүргізілген бір зерттеу нәтижелері 
әлеуметтік ортамыздың нормалары өнімсіз жұмыс мінез-құлқы 
арқылы бізге ықпал ететінін көрсетеді, мәселен, жұмыстан себеп- 
сіз жиі қалатын топта жүрген адам көп ұзамай өзі де сол әрекетті 
қайталайтын болады.57 Бұдан басқа, өнімсіз жұмыс мінез-құлқы 
менеджерлер тарапынан жасалатын қысастыққа кері реакция 
ретінде де туындай алады, мұның соңы екіжақты керіске ұласып 
кетеді.58

Өнімсізжұмыс мінез-құлқына қатысты тағы бір маңызды нәрсе -  
қанағаттанбаған қызметкерлердің көп жағдайда ерекше фактор- 
ларға байланысты бір не бірнеше өзгеше мінез-құлық танытуы. 
Бір жұмысшы бірден жұмыстан кете салуы мүмкін. Басқа біреуі 
жұмыс уақытында интернетте отыруы немесе жұмыстағы заттар- 
ды жеке мақсатта қолдану үшін үйіне алып кетуі мүмкін. Қысқасы, 
жұмысын жақсы көрмейтін қызметкер әртүрлі жолдармен «есеп 
айырысады». Бұл тәсілдер түрлі жолдармен тыңғылықты ойласты- 
рылатындықтан, тек бір ғана мінез-құлықты түзеуге немесе жа- 
залауға ұмтылу оның түп төркінін анықтауға мүмкіндік бермейді. 
Сондықтан жұмыс берушілер мәселенің түрлі салдар-реакцияла- 
рымен күреспей, оның түпкілікті себебі -  қанағаттанбауды жою 
жолдарын іздеуі керек.

Ұлыбританияда жүргізілген зерттеулер өнімсіз жұмыс мінез- 
құлқы кейде әділетсіздікке қарсы шыққан, әділдік орнатуға ұм- 
тылған қызметкердің эмоциялық жанайқайы ретінде көрініс таба- 
тынын анықтаған.59 Сондықтан оның қиын этикалық салдары да 
болады. Мысалы, кеңседегі бір қорап маркерді үйдегі балаларына 
апару үшін алып кеткен адам әдептен аттап кетіп отыр ма? Кейбір 
адамдар мұны ұрлық деп есептейді. Басқалары бұл әрекетке қыз- 
меткердің оны алатындай жөні бар, себебі оның осы ұйымға еңбегі 
сіңіп жүр ғой деп кеңшілікпен қарауы мүмкін. Адам алғыс білдір- 
мейтін және жалақыны аз төлейтін ұйымға қосымша уақыты мен 
күш-жігерін аямай жұмсауы керек пе? Олай болса, ол өнімсіз жұ- 
мыс мінез-құлқын «есепті теңестірудің» бір бөлігі ретінде қарас- 
тырған болып шығады.

Менеджер ретінде сіз өнімсіз жұмыс мінез-құлқын ақырындап 
жоюға қадам жасай аласыз. Қызметкерлердің қатынастары туралы 
сауалнама жүргізу арқылы жұмыс орнындағы жақсартылуы тиіс 
салаларды анықтауға болады. Қызметкер кәсіби білігі жетіспеген- 
діктен тапсырманы орындай алмайтын болса,60 мұндай олқылық- 
тың да орнын толтыру қиын мәселе емес. Тапсырманы адамның 
қабілеті мен құндылығына сай бейімдеп беру жұмысқа қанағатта- 
ну деңгейін арттырып, өнімсіз жұмыс мінез-құлқын төмендетеді.61 
Сонымен қатар мықты команда құру, олармен басшылардың өзара 
іс-әрекетін орнықтыру, ресми командалық ережелер белгілеу және 
командаларға арнап ынталандырулар тағайындау топ қарқынын 
тежейтін өнімсіз жұмыс мінез-қүлқын түзеп, дұрыс жолға салуға 
көмектеседі.62
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Жұмысқа 
араласу -
қызметкердің
жұмысқа және
қауымдастыққа
қосылуы ұйымға
адалдықты
арттыратын
деңгей.

11U_ . U і/дп \/ Кянағаттанү мен жұмыстан қалудың арасында
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тануы жоғарыларына да демалыс күндерш берш, ы н та™ ™ аД“  
Осьшайша сіз апта аяғындағы үш күнде рақаттаны і Ц - а ш  эрі 
бүл күндер үшін қосымша жұмыс істеп әуре болмаисыз, бұдан р 
тьіқ қанағаттанарлық жұмысты қаидан табасыз.

ЖҰМЫСТАН КЕТУ. Жұмысқа қанағаттану мен жұмыстан кету ара- 
сындағы байланыс қанағаттану мен жұмыстан қалуға карағ _ 
да күштірек.65 Жалпы жұмысқа қанағаттанудың төмен дең  
жумыстан кету ниетін болжауға арналған ең жақсы көрсеткіш. Жұ 
лш стан^етуге жұмыс орнындағы ортаньщ да есеР1 бар. Жұмыс
опнындағыахуал дұрыс болмай, қызметкердщ жұмысқа Канаға

әрі біржола кетуге дейін жетю зсе, онда
б Г Г р д е н  бәрі кетуге бейім тұрады. Бұл менеджерлер қызмет- 
к « Г ж а ң а  лауа7ьшға тағайындағанда еріптестершщ  у щ ш ы с -  

каРқанағаттану (және жұмыстан кету) деңгейін ескеруі тиіс екенш  
көрсетедТ- Қызметкерлердің жүмысқа араласуы -  ұиьшдық 
мЫпеттемелерін арттыратын жұмысқа және қауымдастыққа қо- 
сылуы -  жұмысқа қанағаттануы мен жұмыстан кету “  ̂ щ еХ ж оғГ-
ты ш з байланысты бола алады, онда әс1Ресе ̂ ы Г г т о іГ а  негіздел- 
пы жеке құндылық болып есептелетін ужымдық (топқа нег13Дел 
ген 3-тарауды қараңыз) мәдениеттерде жұмысқа араласу жоғар 
болады жұмыстан кету мүмкіндігі азаяды. Сондаи-ақ жұмысқа 
араласу л^ш ды қ-азам атты қ мінез-қүлқын, өнімсіз жұмыс мшез- 
күлы кты ң  және жұмыстан қалудың маңызды жұмыс нәтижелерін 

«  ч м ы с  өнімділігін он б ол ж льн »  ОСЬ=  
жұмысқа араласқан қызметкерлер жұмысына к е б ір е к  қанағзтт 
нады және басқа балама жұмыс іздеуге аса кұмар^ ° ™ ™ аттану 

Сайып келгенде, басқа балама жұмыстар болУЬ’ Қанаға^ а у  
мен жумыстан кету арасындағы байланысқа эсер етеді. Қызмет 
кеп баска жұмысқа өз еркімен ауысуды қаласа, онда жұмысқа қа 
ш ^ т т а н б ^ м ы с т а н  кетудің нақты себебі болмағаны, себебі 
кызметкер ө ^ сұ р а н б а са  да (негізі, қазіргі жұмысы ұнамаиды), 
оны жүмыс берушілер (басқа жұмысты қызық етш  көрсету арқы- 
л ы Т т Х ы п  алын отыр деғен сөз. Осы сияқты басқа жұмысқа ор- 
наласу5мүмкіндіктері көп болғанда жұмысына қанағаттанбаитьін 
кьш неткербірденкетесалуы м үм кін. Соны менқатарқы зметкер- 
X  Г е у е ^ і (жо'ары білімі, іскерлік қабілеттері) жоғары болса 
жүмыска көңілі толмай жүрген ол алды-артына қарамаи ір 
S r y i  мүмкін, себебі оны шақыратын қосымша балама нұсқалар

жетіп артылады.68
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Жоғарыда берілген дәлел-дәйекті жан-жақты қарап шықтық. Жұ- 
мысқа қанағаттанбау ұйымдардың кірісіне кері эсер етеді. Бұл -  
заңдылық, оған әсте таңғалуға болмайды. Менеджмент жөнінде 
кеңес беруші компания жүргізген бір зерттеу ірі ұйымдарды мо- 
ральдық рухы жоғары (қызметкерлерінің 70 пайыздан астамы жұ- 
мысқа қанағаттанады) және моральдық рухы орта немесе төмен 
(70 пайыздан аз) деп жіктеген. Моральдық рухы жоғары компа
ния акцияларының бағасы 19,4 пайызға өскен, ал салыстырмалы 
түрде моральдық рухы орташа немесе төмен компаниялардікі 
10 пайыз көлемінде ғана болған. Осы нәтижелерге қарамастан, көп 
менеджер қызметкерлерінің жұмысқа қанағаттану деңгейіне еш 
алаңдамайды. Тіпті басқалары қызметкерлерінің қанағаттануын 
асыра бағалайды. Қиындық бары олардың ойына кіріп-шықпай- 
ды. Мысалы, 262 қызметкер қатысқан бір зерттеуде аға менеджер- 
лердің 86 пайызы ұйымы қызметкерлеріне жақсы қарайды дегенге 
имандай сенеді, бірақ мұнымен қызметкерлердің 55 пайызы ғана 
келісті. Тағы бір зерттеуге қатысқан менеджерлердің 55 пайызы 
ұйымдағы моральдық жағдайды жақсы деп бағалаған, бірақ қыз- 
меткерлердің 38 пайызы ғана бұл пікірді қолдаған.69

Зерттеулерді жүйелі жүргізу арқылы қызметкерлердің жұмысқа 
қанағаттану деңгейі туралы менеджерлердің ойы мен шынайы ойы 
арасындағы айырмашылықты азайтуға болады. Түсіністікте кеткен 
олқылық шағын франчайзинг сайттарынан бастап, ірі компания- 
лардағы қаржылық жағдайға бірдей кері эсер ете алады. Хьюстон- 
дағы КҒС мейрамханасының менеджері Джонатан Макданиел өз 
қызметкерлері арасында әр үш ай сайын сауалнама жүргізіп отыр- 
ған. Сауалнама нәтижелері оған өзгерістер енгізуге көмектесті. Мы
салы, ол қызметкерлеріне жұмыс күні қалай өткені туралы пікірін 
ашық айтуға мүмкіндік берді. Макданиел осы процестің құнды еке- 
ніне сенді. Ол: «Қызметкерлер шынымен пікірін ашық айтқанды 
ұнатады. Олардың өз үні бар екенін және оны тыңдайтын құлақ бар 
екенін сезінуі -  өте маңызды іс», -  дейді. Әрине, сауалнамалардың 
барлық мәселені шеше алатындай құдіреті бар дей алмаймыз, бірақ 
сонда да жұмыстағы қатынастардың маңыздылығына шынымен 
сенсек, онда ұйымдар осы қатынастарды жақсартуға мүмкіндік бе- 
ретін әр орынды әдісті пайдалана білуі керек.70

ТҮИІН
Менеджерлер қызметкерлерінің қатынасына мән бергені жөн, се- 
бебі қатынас мінез-құлыққа ықпал етеді және ықтимал қиындық- 
тарды көрсетіп береді. Қызметіне қанағаттанатын жұмыс күшін 
қалыптастыру табысты ұйымдық өнімділікке кепілдік береді деп 
айту қиын, бірақ қызметкерлердің қатынасын жақсарту ұйымның 
зор тиімділігі, клиенттердің жоғары деңгейде қанағаттануы және 
кірістің артуы сияқты оң нәтижелерге жеткізетіні дәлелденген, тек 
менеджерлер осы бағытта күш жұмсаса болғаны.
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Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab 
Management

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Жұмысқа қанағаттану, жұмысқа берілу, ұйымдық міндетте- 

ме, ұйымдық қолдауға сену және қызметкер ынтасы сияқты 
жұмысқа деген үлкен қатынастар арасында қызметкердің жұ- 
мысқа қанағаттану деңгейі мінез-құлықты болжайтын ең жақ- 
сы және бірден-бір көрсеткіш екенін есте сақтаңыз.

• Қызметкерлеріңіздің жұмысқа қанағаттану деңгейіне, оны 
анықтайтын факторларға -  өнімділік, жұмыстан кету, жұмыс- 
тан қалу және қашқақтау мінез-құлқына назар аударыңыз.

• Қызметкерлердің жұмысына қалай қарайтынын анықтау үшін 
олардың жұмысқа деген қатынасын әділ әрі тұрақты бағалап 
отырыңыз.

• Қызметкерлердің қанағаттану сезімін арттыру үшін олардың 
жұмысқа қызығушылығы мен жұмыстың ішкі бөліктерінің 
сәйкестігін бағалаңыз, содан кейін жеке адамға қиын әрі қы- 
зықты болатындай жұмыс талабын қойыңыз.

• Тек жоғары жалақы ғана қанағаттанарлық жұмыс жағдайын 
жасай алмайтынын ескеріңіз.

О БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, Simulation: 
Attitudes & Job Satisfaction деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.

О ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Core Seif-Evaluation (CSE) Scale
Негізгі өзін-өзі бағалау туралы жалпы білетін боларсыз немесе өз 
мүмкіндіктеріңізді ашық түрде қалай бағалар едіңіз? Осы тұрғыда 
жеке қасиетті бағалау сынағынан өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін mymanagementfab.com 
сайтына кіріңіз:

2-1. Өз тәжірибеңізге сүйене отырып, жүмысқа қатынасыңыз 
мінез-құлқыңызға тікелей эсер еткен жағдаяттарды анықтап бере 
аласыз ба?

2-2. P earson  MyLab M anagem ent Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



Эмоция
Pearson MyLab Management®
О Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні О көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
mymanagementlab.com платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

3

ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫ

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Эмоция мен көңіл-күйдің аражігін ажырата аласыз.
2. Эмоция мен көңіл-күйдің туу жолдарын анықтай аласыз.
3. Эмоциялық еңбек қызметкерлерге қалай эсер ететінін кор

сете аласыз.
4. Эмоциялық оқиғалар теориясын сипаттай аласыз.
5. Эмоциялық интеллектіні сипаттай аласыз.
6. Эмоцияны басқару стратегияларын айқындай аласыз.
7. Эмоция мен көңіл-күй туралы түжырымдарды ұйымдық мі- 

нез-құлықтың нақты мәселелеріне қолдана аласыз.

О  Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.

ЭМОЦИЯ ЖӘНЕ КӨҢІЛ-КҮЙ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
Эмоция мен көңіл-күйдің жұмыс орнындағы рөлі туралы талдауы- 
мызда бізге өзара тығыз байланысты үш термин қажет: аффект} 
эмоция және көңіл-күй. Аффект -  эмоция мен көңіл-күй сияқты 
сезімдердің кең ауқымын қамтитын жалпы термин.1 Эмоция -  
біреуге немесе бір нәрсеге бағытталған қуатты сезімдер.2

Аффект -  эмоция 
мен көңіл-күй 
сияқты сезімдердің 
кең ауқымы.

59
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Эмоция -  біреуге 
немесе бір нәрсеге 
бағытталған қуатты 
сезім.

Көңіл-күй -
эмоцияға қарағанда 
аса қуатты емес 
және контекстік 
стимулы жоқ сезім.

Көңіл-күй -  эмоцияға қарағанда аса қуатты емес сезш және көп 
жағдайда стимул ретінде эсер етуші нақты оқиғасыз паида бола
ды.3 3.1-сызбада аффект, эмоция және көщл-күи арасындағы баи

Ла™ріншіден,Лкестеде көрсетілгендей, аффект -  эмоция мен көңіл- 
күйді қамтитын мағынасы кең термин. Екіншіден, эмоция мен көңш- 
күйдің өзара айырмашылықтары бар. Эмоция нақты оқиғаньщ әсері- 
мен пайда болады және көңіл-күйге қарағанда тезірек тарқаиды.

Сондай-ақ зерттеушілер эмоция нақты әрекеттерге бағытта 
лып, кейбір шұғыл әрекеттерді тудыруы мүмкін деп топшылайды, 
ал көңіл-күйдің танымдық сипаты анағұрлым басым болғандық- 
тан, олар ойлануға, ой талқысына салуға жетелейді.

3.1-СЫЗБА. Аффект, эмоция және көқіл-күй

Аффект
.

Адамдар сезінетін сезімдердің кең ауқымы ретінде
: анықталады I ,  ̂  ̂ .
; Аффект эмоция немесе көңіл-күй түрінде көрінеді

■ . ■ Эмоция' '■
• Нақты бір оқиғаға байланысты ■:-■■■ 
г пай да болады

■ : ҰзаКка роз̂ ^
; сенунд не минут), ' '
• Әртүрлідігімен ерекшеленеді 

(ашу, қорқыныш, көңілсіздік, ба- ;
; ; а д іж е ^

көптеген эмоция түрлері бар)
: * Әдетте адамның бет әлпетінен 

^/Диі^нбайқалэдьі;; ч;:
• Іс-әрекетке бағытталады г

' і ; .. ;...\ .......... ......
■ ■ Көңіл-күй

• Себебі көгі жағдайда жалпылама
және түсініксіз болады ; ■ >

: • Эмоцияға қарағанда ұзаққа 
г ; (бірнешё сағатқа немесе күнге) 

созылады
• Жалпылама сипатта болады 

(бірнеше ерекше эмоциядан
: құралған жағымды аффект және 

; жағымсыз аффект деген екінепз- 
; гі аспекті бар) : ; "  ̂ -
І •: Сырт көзге байқала бермейді 
: • Танымдық сипаты басым -

Аффект, эмоция мен көңіл-күй теория жүзінде бір-бірінен ажы- 
ратылған, ал практика жүзінде аражігін ажырату кейде қиынға со- 
гады. Эмоция мен көңіл-күйді ұйымдық мінез-құлық тұрғысынан 
қарастырғанда, эмоция түрлері туралы мәліметті бір саладан, ал 
көңіл-күйге қатысты мәліметті екінші бір саладан көбірек көруіңіз 
мүмкін. Бұл -  кәдімгі зерттеуге тән сипат. Енді негізгі эмоция түр- 
лерін қарастыруға келейік.

Негізгі эмоция түрлері
Эмоцияның қанша түрі бар? Олар өте көп: ашу, жаратпау, энтузиазм, 
көре алмау, қорқыныш, жабығу, көңілі қалу, қысылу, жиіркеніш, 
бақыт, жек көру, үміт, қызғаныш, қуаныш, жақсы көру, мақтаныш,



таңданыс және көңілсіздік. Көп зерттеуші олардың санын шек- 
теуге тырысты.5 Басқа ғалымдар «негізгі» эмоция деген терминді 
ойлап табудың еш қажеті жоқ деп пайымдайды, себебі біз сирек 
сезінетін эмоцияның да бізге тигізер зардабы орасан болуы мүм- 
кін, мысалы шок алу сияқты.6 Психологтар немесе философтар- 
дың негізгі эмоция жиынтығына, тіпті мұндай нәрсенің бар еке- 
ніне толық келісе қоюы екіталай. Көп зерттеуші ашу, қорқыныш, 
көңілсіздік, бақыт, жиіркеніш және таңданыс деген алты әмбе- 
бап эмоция барына келіседі. Кейде біз бақыт пен таңданысты 
шатастырамыз, бірақ бақыт пен жиіркенішті жаңылыстыруымыз 
сирек.

Психологтар негізгі эмоция түрлерін біз қалай білдіретінімізді 
зерттеу арқылы анықтауға тырысты. Эмоция білдірудің көп тәсі- 
лінің арасында бет әлпетін түсіндіру ең қиын істердің бірі болып 
шықты.7 Мәселе мынада: кейбір эмоцияның күрделілігі сонша -  
оны адам бет әлпетінен байқау әсте қиын. Екіншіден, әртүрлі мә- 
дениет өкілдерінің дыбыстау эмоциясы (күрсіну немесе айқайлау 
сияқты) бірдей түсіндірілмейді. Бір зерттеу дыбыстау барлық мә- 
дениеттерде мағына бергенімен, адамдар қабылдайтын ерекше 
эмоция әртүрлі екенін көрсетті. Мысалы, Химба өкілдері (Нами- 
бияның солтүстік-батысындағы) жылау көңілсіздікті, ал күңкілдеу 
ашуды білдіреді деген батыс өкілдерінің қабылдауымен келіспей- 
ді.8 Сонымен, мәдениеттерде эмоция білдіруді басқаратын нор- 
малар бар, біздің эмоция көрсету тәсіліміз өзге адамның эмоция- 
ны цабылдау тәсілімен әр кез бірдей болып шықпайды. Мысалы, 
АҚШ-тағы адамдар күлкіні бақыттың көрінісі деп таныса, ал Таяу 
Шығыста көп жағдайда күлкіні қылмыңдаудың белгісі деп түсі- 
неді, сондықтан қыз-келіншектерді ер адамдарға қарап күлмеуге 
үйретеді.

Эмоцияға қатысты елдер арасында айқын көрінетін мәдени 
айырмашылықтар -  индивидуалистік және коллективист^ қо- 
гамдағы адамдардың жалпы дүниетанымын сипаттайтын кең ма- 
ғыналы терминдер. Индивидуалистік елдерде адам соқа басын 
ойлайды, жеке мақсаттарын күйттейді және өз-өзін бақылайды. 
Жеке құндылықтар Солтүстік Америка мен Батыс Еуропада тарал- 
ған. Ал коллективист^ елдерде адамдар бір-бірімен аралас-құра- 
лас өмір сүреді және қауым болып, ортақ мақсаттарды көздейді. 
Ұжымдық құндылықтар Азия, Африка және Оңтүстік Америкада 
орныққан.9 Коллективистік елдерде адам өзгелердің эмоциясы өз- 
деріне бағытталған деп сенуге бейім, ал индивидуалистік елдерде 
өзгенің эмоциясы оларга багытталган деп ойламайды.

Моральдық эмоция
Зерттеушілер моральдық эмоция не екенін зерттеп келеді. Бұл -  
бір жағдайға моральдық нұсқаулар тұрғысынан шапшаң баға бе- 
ретін немесе реакциясын білдіретін эмоция. Мысалы, басқалар- 
дың қиналғанына жанашырлық таныту, әдепсіз қылықтарымыз
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Моральдық 
эмоция -  бір
жағдайға 
моральдық 
нұсқаулар 
тұрғысынан 
шапшаң баға 
беретін немесе 
реакциясын 
білдіретін эмоция.
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үшін өзімізді жазғыру, өзгелерге көрсетілген
тысты туындаған ашу-ыза және дөрекі мшез-құлық танытқан

ДЭ IT™ ‘трГьісал . Моральдық нормалардың бұзылуына байля- 
нысты туындаған жиіркенішті моральдык, жиіркенш деп атаимь . 
Моральдалқ жиіркеніштің физикалық жиіркешшке қарағаща 
бөлек. Айталық, сіз сиырдың тезепн басып кеттщіз бірден Р 
кеніп шыға келесіз, бірақ бұл моральдық жиіркеніш емес, себеб 
бұл жағдайға моральдық тұрғыдан қарамайсыз. Енді полиция офи
цер! әйел затын немесе нәсілі бөлек адамдарды балағаттап жатқан 
бейнежазбаны көрдіңіз делік. Сіздің бойыңызда түрлі жшркенші 
туындауы мүмкін, себебі бұл сіздің сезіміщзді қорлаиды. Шын 
туайтында, сіз жағдайға моральдық тұрғыда баға беру арқылы түр- 
пі эмопияға бой алдыруыңыз мүмкін.10

Жағымды 
аффект -  жоғары 
өрлегенде 
толқу, өзіне 
сенім, көңілділік 
және төмен 
құлдилағанда 
жалығу, күйзелу 
және қажу сияқты 
белгілі бір жағымды 
эмоциядан тұратын 
көңіл-күй ауаны.

Жағымсыз 
аффект -
жоғары өрлегенде 
күйгелектік, 
күйзеліс пен 
үрей және төмен 
құлдилағанда 
тоқмейілсу, 
байсалдылық пен 
жайбарақаттық 
сияқты эмоциядан 
тұратын көңіл-күй 
ауаны.

Негізгі көңіл-күй: жағымды және жағымсыз 
аффект
Эмоция -  өткінші, бірақ көңіл-күй ұзақ сақталады. Жұмыс орнын- 
дағы көңіл-күй мен эмоцияның ықпалын зерттеуге қатысты ал- 
ғашқы қадам ретінде, біз эмоцияны екі санатқа бөлеміз: жағымды 
және жағымсыз. Жағымды эмоция қуаныш және ризашылық сияқ- 
ты оң баға беруді немесе сезімді білдіреді. Жағымсыз эмоция апгу 
және кінәлау сияқты жайсыз бағалау немесе сезімді білдіреді. Сон- 
дай-ақ эмоция бейтарап болмайтынын естен шығармаңыз. Беита-
рап болу эмоциясыз болу дегенді білдіреді.

Эмоцияның жағымды және жағымсыз аффект ретінде белгі- 
лі екі санаты жалпы көңіл-күйді білдіреді (3.2-сызбаны қараңыз). 
Жоғары өрлегенде толку, энтузиазм және шаттық (жоғары жағым- 
ды аффект) және томен құлдилағанда жалығу, күизелу және қажу 
(томен жағымсыз аффект немесе жағымсыз аффектінің жеткілік- 
сіздігі) сияқты жағымды эмоциядан тұратын көңіл-күй ауанын 
жағымды аффект деп атаймыз. Жағымсыз аффект -  жоғары 
өрлегенде күйгелектік, күйзеліс және үрейден (жоғары жағымсыз 
аффект) және томен құлдилағанда тоқмейілсу, байсалдылық және 
жайбарақаттық (томен жағымсыз аффект немесе жағымсыз аф- 
фектінің жеткіліксіздігі) сияқты көңіл-күи ауаны.

Адам жағымды және жағымсыз аффектіні бір мезетте сезінуі 
сирек, адамдар қай аффектіні қаншалықты жиі сезінетініне қараи 
олардың мінезін, болмысын анықтап жатамыз. Кей адамдар (олар 
ды біз эмоцияға берілгіш немесе әсерленгіш деп атаймыз) жағым- 
ды және жоғары жағымсыз аффектіні бір аптаның ішінде едәуір 
көп сезінуі мүмкін. Басқалары (біз оларды эмоцияға берілмейтін 
немесе флегматик деп атаймыз) аз сезінеді. Ал тағы біреулері бір 
аффектіні басқасына қарағанда көбірек сезінуі мүмкін.
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3.2-СЫЗБА. Аффект шеңбері

Жоғары
жағымсыз аффект

Әбіржулі

Жоғары жағымды 
аффект

Сақ

Ашулы Масаттанған

Стреске түскен 

Ренжулі

Бейғам

Босаңсыған

Төмен жағымсыз 
аффект

Шаршаған Сабырлы Төменжағымды
аффект

Адамдардың әртүрлі эмоциясы мен көңіл-күйлерін қарастырудың 
еш қиындығы жоқ сияқты көрінгенмен, шындығында әр адамның 
көңіл-күйі мен эмоциясының көрінісі әр басқа. Адамдардың ба- 
сым бөлігіне жағымсыз көңіл-күйге қарағанда жағымды көңіл-күй 
тән. Зерттеушілер жеке адамдар қалыпты жағдайда (елең етерлік 
оқиға жоқ кезде) бірқалыпты жағымды көңіл-күйде болатынын 
анықтап, жағымды көңіл-күй балансын енгізді.12 Бұл -  түрлі жұ- 
мыс жағдайында жүрген қызметкерлер үшін нанымды түжырым. 
Мысалы, британ қоңырау орталығының клиенттерге қызмет көр- 
сету өкілдігінде жүргізілген бір зерттеуде адамдар машақаты мол 
ортаға қарамастан, уақыттың 58 пайызында жайдары көңіл-күйде 
жүргенін жетісізген.13 Тағы бір зерттеу жағымсыз эмоция жағым- 
сыз көңіл-күй тудыратынын анықтады.

Мәдени айырмашылықтарды зерттеу барысында меңгеретін 
нәрсе көп. Жапония мен Ресей сияқты кейбір мәдениеттер көбіне 
жағымсыз эмоцияны қабылдауға бейім, ал Мексика мен Бразилия 
тәрізді елдерде адамдар жағымды эмоциясын ашық білдіруге және 
шығаруға құштар.14 Сондай-ақ коллективистікжәне индивидуалис- 
тік елдердің жағымсыз эмоцияны қабылдауындағы айырмашылық 
жер мен көктей және осыған байланысты жағымсыз эмоция сал- 
дарынан жапондарға қарағанда америкалықтардың денсаулығы- 
на көп зардап тиюі мүмкін.15 Мысалы, қытайлар америкалықтарға 
қарағанда әр кез жаға бермейтін жағымсыз эмоцияны анағұрлым 
пайдалы әрі конструктивтік деп есептейді.

Жағымды 
көңіл-күй 
балансы -
көптеген жеке 
адамдар қалыпты 
жағдайда (елең 
еткізер оқиға 
жоқ кезде) 
бәсең жағымды 
көңіл-күйде 
болатын үрдіс.
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Эмоцияның қызметі
Эмоция жұмбақ болуы мүмкін, бірақ ол жұмыс орнындағы еңбектщ

: яПы болады әрі жұмыста ұйымдық-азаматтық мінез-құль қ көрсе
^м ы стан кетіп қалмайды, өншсіз жұмыс

ш н і з д а ы н  (2 тарауды қарацыз) танытпайды. Сондаи-аҚ ұиым 
тарапынан қолдау көрген қызметкер өз жұмьцьш жақсьі атқаруғ 
талпынады.16 Алғыс білдіру мен қурмет көрсету де ұиымдык, аза 
маттық мінез-құлыққа оң ықпал етіп/7 өз кезегшде, Кызме™еР ^Р  
дің сенімін арттырады, жұмысқа бейжай қарамауға жұ д Р 
ды.18 Эмоцияның еңбек өнімділігін арттыруын қамтамасыз ететін 
рационалдық пен әдептілік секілді екі қырын талқылаиық.
ЭМОЦИЯ БІЗДІ ИРРАЦИОНАЛ ЕТЕ ME? Сырт адамнан «О, сіз эмо- 
пияға беріліп тұрсыз» деген сөзді қаншалықты жиі естідщіз. Осы 
сөзді естігенде іштей қорланып қалған боларсыз. Мұндаи көрініс- 
тер рационалдық пен эмоцияның басы бір қазанға сыимаитынын 
көрсетеді. Эмоцияға ерік берсеңіз, рационал әрекет етуден қала- 
сыз. Осы екеуінің арасындағы байланыстың күштіліп сонша -  оны 
кейбір зерттеушілер былай көрсетеді: көңілсіздік сияқты эмоция - 
ны сыртқа жылап шығару карьера үшін үлкен нұқсан келтіруі мум
ии  себебі көз жасыңызды өзгелерге көрсетпеу үшш кабинеттен 
шығып кетуге мәжбүр боласыз.19 Мұндай көрініс бізді әлсіз, ынжық 
немесе күйгелек қылып көрсетуі мүмкін. Дегенмен бұл -  қате тұ-

Ж Зерттеулер эмоция көп жағдайда рационал ойлауда шешуші рөл 
атқаратынын көрсетеді. Ми жарақаттарына жүргізілген зерттеу 
эмоцияны рационал сипатта қабылдау керек дегенді алға тартады. 
Неге? Себебі эмоция адамның қоршаған орта туралы түсшігш қа- 
лыптастыруға көмектеседі.

Мысалы, жақында жасалған зерттеу жағымсыз көңш-күидегі 
адамдар бақыт құшағындағы кісілерге қарағанда шындықты дәл 
анықтай алатынын көрсетті.20 Сонда біреудің сөзшщ рас-өтіріпн 
білуге арналған тергеуді көңіліміз сүйінішті емес, күиінішті ке- 
зінде жүргізуіміз керек пе? Мұндай тәсілден пайда бар болуы да, 
жоқ болуы да мүмкін. Бұл біздің эмоциямыздың үлкен ауқымын 
қамтитын барлық факторларға байланысты. Мұның жауабы 
эмоция мен көңіл-күйдің бізге тигізетін ықпалын моиындауда 
және эмоциялық реакцияларымызды ақылға сыиымсыз немесе 
жарамсыз деп бағаламауда.
ЭМОЦИЯ БІЗДІӘДЕПТІ ҚЫЛА МА? Жаңадамып келе жатқан зерттеу 
салаларының бірі эмоция мен моральдық қатынастар арасындағы 
байланысты зерттеуді қолға алды.21 Әуелгіде, этикаға саи шешім қа- 
былдау да жалпы шешім қабылдау сияқты танымдық процестерге 
негізделген деген сенім болған, бірақ моральдық эмоция боиынша 
жүргізілген зерттеулер бұл тұжырымға көбінесе күмәнмен қараи- 
ды. Моральдық шектеулерді біз эмоциядан емес, қисынға келетін
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орынды ақылдан туады деп қабылдаймыз, бірақ көптеген зерттеу- 
лер моральдық пікірлер көп жағдайда танымға емес, сезімге негіз- 
делетінін алға тартады.

Біздің наным-сенімдерімізді белгілі бір дәрежеде әріптесте- 
ріміз, қызығушылықтарымыз бен жұмыс топтарымыз қалыптас- 
тырады, олар басқаларды қабылдауымызға ықпал ете отырып, 
эмоциямыздың «дурыстығына» иландыру арқылы бейсана жауап 
қатуға жетелейді. Өкінішке қарай, кейде бұл сезім бізге таза эмо- 
циялық реакцияларды «этикаға сай» деп ақтауға мүмкіндік бере- 
ді.22 Сондай-ақ біз қанша жерден әділ болып көрінгіміз келсе де, 
тобымызға мүше емес кез келген адамды тобымызға мүше адамға 
қарағанда теріс қылықтары үшін қаттырақ жазғыруға бейім тура- 
мыз.23 Сонымен қатар әділдіктің эмоциялық сезімін орнату үшін 
біз тобымызға мүше емес адамдардың аяусыз жазаланғанын қалап 
тұруымыз мүмкін.24

ЭМОЦИЯ МЕН КӨҢІЛ-КҮЙДІҢ 
АЛҒЫШАРТТАРЫ
«Бүгін сіркем су көтермей тұр» деп айтқан кезіңіз болды ма? Әріп- 
тесіңізге немесе туысыңызға себепсізден-себепсіз шаптыққан ке- 
зіңіз болды ма? Осындай жағдайдан кейін бұл көңіл-күй мен эмо
ция қайдан пайда болды деп таңғалған боларсыз. Әрі қарай кең 
таралған ықпалдардың кейбіріне тоқталамыз.

Тұлға
Көңіл-күй мен эмоцияның көрініс табуының тұлғалық ерекше- 
ліктері бар. Кей адамдар белгілі бір көңіл-күй мен эмоцияны бас- 
қаларға қарағанда жиі бастан өткереді, бұл -  оларға тән табиғи 
қасиет. Сондай-ақ адамдар бір эмоцияның өзін әртүрлі қарқын- 
мен шығарады, олардың осы эмоцияны шығару деңгейі олардың 
аффект ңарқыны деп аталады.25 Аффект қарқыны жоғары адам
дар жағымды және жағымсыз эмоцияның екеуін де терең сезінеді: 
көңілсіз болса -  шынымен қайғырады, ал бақытты болса -  шыны- 
мен шаттанады.

Тәулік бойы құбылу
Көңіл-күй күндегі уақытқа байланысты түрленеді. Әлемдегі мил- 
лиондаған Twitter хабарламаларын талдау арқылы түрлі мәлімет- 
терді анықтаған қызық зерттеу жүргізілді.26 Зерттеушілер жағымды 
аффектіні (бақытты, шат-шадыман, сүйсінген) және жағымсыз аф- 
фектіні (көңілсіз, ашулы, алаңдаулы) білдіретін сөздерді назарға ал- 
ған. Олар байқаған трендтерді 3.3-сызбадағы жағымды аффект бө- 
лігінен көре аласыздар. Көңіл-күйдің күнделікті құбылуы көптеген 
елде бірдей болып шықты. Бұл нәтижелер алдыңғы зерттеумен са- 
лыстырылады. Үлкен айырмашылық кешке болатыны анықталды.

Аффект 
қарқыны -
адамдардың 
эмоциясын шығару 
қуатының жеке 
айырмашылық- 
тары.
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Көптеген зерттеу жағымды аффект 19.00-ден кейін түсіп, түн ор- 
тасына дейін жағымсыз аффект көтерілетінін көрсетті. Енді осы 
сипаттамалардың қайсы дәл екенін білу үшін келесі зерттеудің 
қорытындысын күтуіміз керек. Бұл зерттеудегі жағымсыз аффект 
бұрынғы зерттеумен сәйкес келді, жағымсыз аффект таңертең ең 
төмен деңгейде болатынын, ал күндіз және кешке көтерілетінін 
көрсетті.

Апта аяғында адамдардың көңіл-күйі көтеріле ме? Көптеген мә- 
дениеттерде бұл солай, мысалы АҚШ-та ересек адамдардың жа- 
ғымды аффекті жұма, сенбі мен жексенбіде ең шарықтау шегіне 
жетеді, ал дүйсенбіде көңілі қатты құлазиды.27 Twitter хабарлама- 
ларына негізделген 3.3-сызбада көрсетілгендей, аталған үрдіс тағы 
бірнеше мәдениетке тән. Немістер мен қытайлардың жағымды аф
фект! жұма мен жексенбі аралығында ең жоғары, ал дүйсенбіде ең 
төмен көрсеткішке жетеді. Бірақ барлық мәдениетте бұлай емес. 
Сызбада берілгендей, Жапонияда дүйсенбідегі жағымды аффект 
деңгейі жұма немесе сенбіге қарағанда жоғары.

Ал жағымсыз аффектіге келсек, дүйсенбі -  көптеген мәдениет 
үшін ең жоғары жағымсыз аффекті көрінетін күн. Дегенмен кейбір 
елдерде жұма мен сенбі күндері жексенбіге қарағанда жағымсыз 
аффект төмендейді. Мұның себебі жексенбі әлі де болса демалыс 
(сондықтан жағымды аффектіміз сәл жоғары), сондай-ақ ертеңгі 
дүйсенбіде тағы бір апталық жұмыс басталады деген ой мазалап 
тұрады (сондықтан жағымсыз аффект жоғарылау).

Ауа райы

Иллюзорлық 
түзету -
адамдардың шын 
мәнісінде бір-біріне 
еш қатысы жоқ 
екі оқиғаны 
байланыстыруын 
қарастыратын 
үрдіс.

Сіз қай кезде жақсы көңіл-күйде боласыз — 25 градус жылы және 
шуақты болғанда ма, әлде сұрқай, суық, жаңбырлы күн болғанда 
ма? Көп адамдар олардың көңіл-күиі ауа райына тәувлді дөгөнгө 
сенеді. Дегенмен ауқымды деңгейде және жан-жақты жүргізілген 
зерттеулер ауа райының көптеген адамдардың көңіл-күйіне ай- 
тарлықтай ықпал етпейтінін анықтады.28 Шын мәнісінде бір-біріне 
еш қатысы жоқ екі оқиғаны байланыстыруды қарастыратын иллю- 
зорлық түзөту адамдардың өзіне ауа райы ықпал етеді деп неге 
ойлайтынын түсіндіреді. Мысалы, Жапония мен АҚШ-та жақын- 
Да жүргізілген бір зерттеу қызметкерлер ауа райы жайсыз болған 
күндерде өнімді жұмыс істеуі мүмкін екенін, сондай-ақ оған кө- 
ңіл-күйдің еш қатысы жоқ екенін, қайта нашар ауа райы жұмыста 
алаңдататын кейбір нәрселерге бөгет болатынын анықтаған.29

Күйзеліс
Жұмыстағы келеңсіз оқиғалар (жайсыз электрон хат, жаналқымнан 
алған кесімді мерзім, үлкен сатылымнан айырылып қалу, басшы- 
дан сөгіс есту т.б.) көңіл-күйге теріс эсер етеді. Уақыт өткен сайын
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З.З-СЫЗБА. АҚШ-тағы ересек адамдардың көңіл-күйіне тәулік бөліктерінің 
ықпалын олардың Twitter-дегі жазбалары бойынша анықтау

Дереккөз: Golder and М. W. Масу,«Diurnal and Seasonal Mood Vary with Work, Sleep, and Daylength Across Diverse 
Cultures», Science 333 (2011), 1878-1881; A. Elejalde-Ruiz, «Seize the day», Chicago Tribune (September 5, 2012), 
downloaded June 20, 2013 http://articles.chicagotribune.com/ мәліметтеріне сүйеніп әзірленген.
Назар аударыңыз: АҚШ-тағы Twitter хабарламаларында жағымды сезімдерді (сүйсіну, құлшыну) және жағымсыз 
сезімдерді (қорқыныш, өзін-өзі кінәлау) білдіретін сөздерді кодтауға негізделген. Жолақтар -  Twitter 
жазбасындағы осы көңіл-күйлерді білдіретін барлық сөздің пайыздық көрсеткіші.

күйзелістің ықпалы да күшейе түседі. Бір зерттеудің авторлары: 
«Тіпті жүйкеге аса салмақ салмайды деген оқиғалардың тұрақ- 
ты қайталануы жұмысшылардың басындағы титтей қиындықты

http://articles.chicagotribune.com/
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и 20уақыт өте әбден ушықтырып жіберуі мүмкін», -  деп топшылаиды. 
Адам жағымсыз эмоцияны көбірек сезінген сайын, күйзелісі күше- 
йіп, көңіл-күйі нашарлай береді. Күйзелісті жеңіп шығатын кездер 
де болады, бірақ сонда да күйзелістен кейін адам еңсесін көтере 
алмай, есеңгіреп қалады. Шындығында, адам эмоциясы ушығып, 
күйзеліске ұшыраған жағдайда оның болмысы мәселеге басқа қы- 
рынан қарауға бағытталып, өзінше тойтарыс береді.31

Ұйқы
АҚШ-тағы ересек адамдар алдыңғы буынға қарағанда аз ұйық- 
тайтынын мәлімдеген.32 Зерттеушілер мен денсаулық сақтау са- 
ласы мамандарының мәліметі бойынша, 41 миллион америкалық 
қызметкер тәулігіне алты сағаттан кем ұйықтап, ұйқысыздықтан 
зардап шегеді екен. Ұйқының сапасы көңіл-күй мен шешім қабыл- 
дауға эсер етеді, үнемі шаршап жүру қызметкерлерді түрлі ауру- 
ларға, күйзеліске ұшыратып, түрлі жарақат алуына себеп болады.33 
Адамның дүрыс ұйықтамауы немесе ұйқысының жеткіліксіз бо- 
луы эмоциясын бақылауын қиындатады. Бір түнгі нашар ұйқының 
өзі жүйкені тоздырып, түрлі келеңсіздіктерге ұшыратуы мүмкін.34 
Жеткіліксіз ұйқы жұмысқа қанағаттануды төмендетеді,35 әдепке 
сай әрекеттен жаңылдырады.36 Ал, керісінше, ұйқыны жүиелі қан- 
дыру креатив пен өнімділікті нығайтып, қызметте табысты болуға 
көмектеседі.

Жаттығу
Адам көңіл-күйін жақсарту үшін жаттығу жасауы керек дегенді жиі 
естіген боларсыз. Шынымен, «тер шыққан кісіден дерт шыға ма?». 
Расында солай екен. Зерттеулер жаттығу адамның көңіл қошын 
келтіретінін үнемі қуаттап келеді.37 Жалпы алғанда, тиімсіздеу 
көрінетін дене қимылдарының әсіресе күйзеліске түскен жандар 
үшін пайдасы орасан зор.

Жас ерекшелігі
Жастар жағымды эмоцияны егде жастағыларға қарағанда күшті- 
рек сезіне ме (жастықтың желігі, қызуы бар дегендей)? Таңғалды- 
ратыны, әсте бұлай емес. Ал жас ерекшелігі мен қанағаттанудың 
арақатынасы қандай? Өмірге қанағаттануға қатысты егде адамдар 
депрессия мен жалғыздыққа көбірек бейім деген мәдени жорамал 
бар. Шындығында, 18 бен 94жас аралығындағы ересектер арасын- 
да жүргізілген зерттеу жағымды көңіл-күй жас ұлғайған сайын 
арта түсетінін көрсетті. Зерттеуші Лаура Карстенсен: «Жастық 
дәурен -  өмірдің ең қызық шағы» деген танымал түсінік ақиқат- 
тың ауылынан алыс жатыр, шын мәнінде, эмоцияны сезіну жас 
жетпіске толғанда ғана шырқау шыңына жетеді», -  деп тұжырым- 
дайды.38
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Жыныс
Көптеген адам әйелдер ерлерге қарағанда эмоцияға тезірек беріле- 
ДІ деп сенеді. Бұл шындыққа жанаса ма? Әйелдер эмоцияны күш- 
тірек сезінеді, ерлерге қарағанда ұзағырақ ұстайды және ашудан 
басқа жағымды, жағымсыз эмоцияны жиірек шығарады деген дә- 
лел бар.39 37 елдің өкілдері қатысқан бір зерттеу ерлер ашу сияқты 
өктем эмоцияны жоғары деңгейде сезінетінін, ал әйелдер көңіл- 
сіздік пен қорқыныш сияқты әлсіз эмоцияға көбірек бой алдыра- 
тынын хабарлаған. Сонымен, эмоцияны сезіну мен шығарудың 
кейбір жыныстық айырмашылықтары бар.40

Енді эмоция мен көңіл-күй туралы білгендерімізді қиындықтар- 
ды еңсеру стратегиясы арқылы қарастырып көрейік, эмоциялық ең- 
бектен бастайық.

ЭМОЦИЯЛЫҚ ЕҢБЕК
Қызметкерлер жұмысына жан-тәнімен беріліп, тиісінше физи- 
калық және ақыл-ой күшін жұмсайды. Бірақ жұмыс барысында 
қызметкерлерден адамдармен мәміле жасау кезінде эмоциясын 
білдіру, яғни эмоциялық еңбек етуі талап етіледі. Эмоциялық ең- 
бек -  еңбек өнімділігінің басты компоненті. Біз бортсеріктер кү- 
лімсіреп, жерлеу қызметіндегі мамандар жабығып, дәрігерлер еш 
сыр білдірмей тұрғанын қалаймыз. Сол сияқты менеджерлер де 
қызметкерлерінің әріптестерімен жұмыс істесу барысында қыңыр 
емес, ізетті болғанын қалайды.

Эмоциялық 
еңбек -  қызметкер 
жұмыс орнында 
адамдармен 
мәмілеге келу 
кезінде ұйымдық 
тұрғыда қажет 
эмоция білдіретін 
жағдаят.

Эмоция шығаруды бақылау
Эмоцияны іштей сезіну және оны сыртқа шығару тәсілдеріміз әр 
кез бірдей бола бермейді. Эмоциялық еңбекті талдау үшін эмоция
ны сезінетін және көрсететін эмоция деп екіге бөлеміз.41 Сезінетін 
эмоция -  біздің шынайы эмоциямыз. Ал көрсететін эмоция, ке- 
рісінше, ұйым қызметкерлерден көрсетуді талап ететін және атал- 
ған жұмыс үшін орынды деп санайтын эмоция. Олар туа бітпейді, 
үйрену арқылы қалыптасады және сезінетін эмоциямен сәйкес 
келуі де, келмеуі де мүмкін. Мысалы, зерттеулер анықтағандай, 
АҚШ-та кез келген жұмыс орны өз қызметкерлерінен әдетте қуану 
және толқу сияқты жағымды эмоция көрсетуін, ал қорқыныш, ашу, 
жиіркеніш, жаратпау сияқты жағымсыз эмоциясын бүгіп қалуын 
талап етеді.42

Біз жасанды эмоцияны шығару үшін шынайы эмоциямызды 
тұншықтыруымыз керек. Үстірт әрекеттену -  ішкі сезімдері мен 
эмоциясын білдіру нормаларына қарсы сыртқа шығармай, тұм- 
шалап ұстау. Үстірт әрекеттену нақты бір жағдайға байланысты 
реакцияны «бетперде» етіп көрсетуді білдіреді, мәселен өзіңіз қа- 
ламасаңыз да клиентке жымию сияқты. Үстірт әрекеттенуді күнде- 
лікті әдетке айналдыру үйде эмоциялық жұтаңдық пайда болуына,

Сезінетін 
эмоция -  жеке 
адамның шынайы 
эмоциясы.

Көрсететін 
эмоция -
жумыс орны 
қызметкерлерінен 
көрсетуін талап 
ететін және жұмыс 
үшін орынды 
саналатын эмоция.

Үстірт 
әрекеттену -
ішкі сезімі мен 
эмоциясын білдіру 
нормаларына 
қарсы сыртқа 
шығармай, 
тұмшалап ұстау.
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Терең
әрекеттену -
шынайы ішкі 
сезімдерін білдіру 
нормаларына 
сәйкес өзгертуге 
тырысу.

отбасы мүшелері арасында кикілжің тууына және үиқысыздыққа 
әкелуі мүмкін.43 Жұмыс орнындағы үстірт әрекеттену Ш̂РШ̂ ’ 
ұйымдық-азаматтық мінез-құлықтың жеткіліксіздігіне, күи 
лістің күшеюіне және жұмысқа қанағаттанудың төмендеуше әкеп 
соғады.45 Жоқ эмоцияны көрсетуге күш жұмсаитындықтан болар 
үстірт әрекеттенудің түрлі реакцияларын көрсететін жеке адам- 
дардың шынайы эмоциясын білдіретіндерге қарағанда жұмысқа 
канағаттануы төмен, ал жұмыстан қашқақтау деңгеиі көбірек бо- 
лады.46 Сондықтан үстірт әрекеттенуге мәжбүр қызметкерлерге 
тынығып, тыңаюға мүмкіндік берілуі керек. Мысалы, қолдаушы 
топтардың оқытушылары сабақ арасындағы үзілісті қалаи өткізге- 
ніне жүргізілген зерттеу бос уақытын демалуға және сергуге арна- 
ғандардың үзілісін белгілі бір іспен айналысуға арнағандарға Кара
ганда табыстырақ болғанын анықтады.47

Терең әрекеттену -  шынайы ішкі сезімдерін білдіру норма
ларына сәйкес өзгертуге тырысу. Үстірт әрекеттену көрсететін 
эмоциямен, ал терең әрекеттену сезінетін эмоциямен байланыс- 
ты. Үстірт әрекеттенуге қарағанда терең әрекеттенуге көп пси- 
хологиялық еңбек жұмсалмайды, себебі біз эмоцияны шынымен 
сезінуге тырысамыз, сондықтан эмоция жұтаңдығы әсте байқала 
қоймайды. Жұмыс орнында терең әрекеттенудің оң әсерлері бар. 
Мысалы, Нидерланд пен Германияда жүргізілген бір зерттеу қыз- 
мет көрсету жұмыстарындағы жеке адамдар терең әрекеттену о 
йынша арнайы тренингтен өткеннен кейін әлдеқайда көп шайпұл 
тапқанын анықтады.48 Терең әрекеттену жұмысқа қанағаттану мен 
жұмыс өнімділігіне оң эсер етеді.49 Жұмыстағы эмоциялық еңбек- 
ке тәуелді өзара іс-әрекетті адамның қатысуынсыз іске асырып, 
бір жолға қоя алатын қызметкерлер басқа тапсырмаларды ойлауға 
және эмониясыз жұмыс істеуге қабілетті болады.50

Эмоциялық 
диссонанс -
адамның сезінетін
эмодиясы мен
көрсететін
эмоциясы
арасындағы
алшақтық.

Саналылық -  сол
сәттегі эмоциялық 
ахуалға әділ және 
саналы баға беру.

Эмоциялық диссонанс жәнб саналылық
Қызметкерлер бір эмоцияны сезіне отырып, басқа эмоцияны көрсе- 
туі керек болса, бұл сәйкессіздік эмоциялық диссонанс деп ата- 
лады. Көңілі қалу, ашу және қарсылық сезімдерін тұмшалап ұстау 
эмоциялық тұрғыда қажытады. Үзаққа созылған эмоциялық дис 
сонанс қызметкерді күйретеді, жұмыс өнімділігін азайтады және 
жұмысқа қанағаттануын төмендетеді.51

Эмоциялық еңбек пен эмоциялық диссонанстың ықпалына қар- 
сы түру маңызды. Нидерланд пен Бельгияда жүргізілген зерттеу 
үстірт әрекеттену қызметкерлерге қиындық тудырғанда, саналы- 
лық сол сәттегі оның эмоциялық ахуалына әділ және саналы баға 
беретінін, эмоциялық қажумен қабыспайтынын және жұмысқа қа- 
нағаттануға оң ықпал ететінін көрсетті.52 Адамдар өздері сезіне- 
тін эмоциясын дұрыс түсінгенде, олар жағдайдың анық-қанығын 
анықтауға қабілетті болады. Саналылық адамның эмоция тудыра- 
тын мінез-күлық реакцияларын қалыптастыру қабілетін арттыра- 
тыны дәлелденген.53
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Эмоциялық еңбек жөнінде жасалған тұжырымдардың интуи- 
циялық және ұйымдық мәні басым. Төменде талқыланатын аф- 
фектілік оқиғалар теориясы жұмыстағы оқиғалар, эмоциялық 
реакциялар, жұмысқа қанағаттану және жұмыс өнімділігіне ар- 
налған нұсқаулар құрылымында жұмсалатын эмоциялық еңбекке 
сәйкестендіріледі.

АФФЕКТІЛІК ОҚИҒАЛАР ТЕОРИЯСЫ
Эмоция мен көңіл-күй біздің жеке және жұмыстағы өміріміздің 
маңызды бір бөлігі екенін көрдік. Бірақ олар жұмыс өнімділігіміз 
бен қанағаттануымызға қалай ықпал етеді? Аффектілік оқиға- 
лар теориясы қызметкерлер жұмыстағы жағдайларға эмоциялық 
тұрғыда жауап беретінін және бұл реакция олардың жұмыс өнім- 
ділігі мен қанағаттануына ықпал ететінін көрсетеді.54 Мәселен, 
компанияңызда қысқарту болатынын жаңа ғана естідіңіз делік. 
Бойыңызды бірден түрлі жағымсыз эмоция билеп, «жұмысыңнан 
айырыласың» деген үрей жайлап алады. Бұл мәселені шепгу сіз- 
дің құзырыңызда болмағандықтан үреймен күн кешіп, қорған- 
сыз күйге тап боласыз, енді уақытыңыздың көбін жүмысқа емес, 
сарыуайымға жұмсайсыз. Әрине, жұмысқа қанағаттануыңыз да 
күрт төмендейді.

Жұмыстағы оқиғалар жағымды не жағымсыз эмоциялық реак
ция тудырып, қызметкерлердің жеке басы мен көңіл-күйін солар- 
ға белгілі бір дәрежеде жауап беруге ыңғайлайды.55 Эмоциялық 
тұрақтылығы төмен адамдардың (4-тарауды қараңыз) жағымсыз 
оқиғаларға реакциясы тегеурінді болады және белгілі бір оқиғаға 
қатысты эмоциялық реакциясы көңіл-күйіне байланысты шығады. 
Сайып келгенде, эмоция өнімділік пен қанағаттанудың ұйымдық- 
азаматтық мінез-құлық, ұйымдық міндеттеме, күш-жігер деңгейі, 
кетуге ниеттену және жұмыс орнындағы девианттық сияқты ай- 
нымалыларына эсер етеді.

Қорыта айтқанда, аффектілік оқиғалар теориясы екі маңызды 
тұжырым ұсынады. Біріншіден, эмоция жұмыс орнындағы оқиға- 
лар қызметкердің өнімділігі мен қанағаттануына қалай эсер ете- 
тіні туралы құнды ақпарат береді.56 Екіншіден, қызметкерлер мен 
менеджерлер эмоция мен соны тудыратын елеусіз оқиғаларды да 
назардан тыс қалдырмауы керек, себебі олар ушыға береді. Аффек- 
тілік оқиғалар теориясы аясында жұмыс орны эмоцияның нағыз 
қайнаған ортасы екені және оның шынайы нәтижелері жан-жақты 
қарастырылады. Эмоцияның жұмыс өнімділігіне ықпалын түсіну- 
ге көмектесетін келесі бір құрылым -  эмоциялық интеллект, енді 
әрі қарай соны қарастырып көрейік.

• Эмоция 71

Аффектілік 
оқиғалар 
теориясы -
жұмыстағы 
оқиғалар 
қызметкерлердің 
бір бөлігінің 
эмоциялық 
реакциясын 
тудырып, олардың 
жұмыс орнындағы 
қатынастар мен 
мінез-құлыққа 
реакция танытуын 
қарастыратын 
модель.
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Эмоциялық 
интеллект -
эмоциялық 
белгілер мен 
ақпаратты 
анықтап, басқара 
білу қабілеті.

ЭМОЦИЯЛЫҚ ИНТЕЛЛЕКТ
Талантты дамыту жөніндегі халықаралық компанияның бас дирек
торы Терри Упшур-Лупбергер карьерасының шырқау шыңында бо- 
латын. Алайда не себепті ол әлдекімге ренжулі әрі бақытсыз еді? 
Жақын досы оған: «Терри, сен қатты жел соқса, үзіліп түсетін жі- 
ңішке талға ілініп тұрсың. Сенің жұмысбасты болып кеткенің сон- 
шалық -  әбден титықтап кеттің, өз қадір-қасиетіңді ойлаудан, өзще 
қараудан қалдың, ақыры, әне-міне үзілгелі тұрған жіңішке талды да 
байқамайтын жағдайға жеттің», -  деген екен.57 Упшур-Лупбергер- 
дің айтуынша, көп нәрседен қалай көңілі қалып, жүдей бастағанын 
өзі де аңғармаған. Сөйтіп, оның жұмысқа қанағаттануы, та ысты 
лығы, қарым-қатынастары мен нәтижелері құрдымға кеткен. Бей- 
маза тіршілікпен жүріп, жетер жеріне жеткенше кемшіліктерін де 
байқамаған. Упшур-Лупбергер «Бір ұққаным, жетекші ұиымдағы 
көңіл-күйді (өз көңіл-күйін де) назардан тыс қалдырмауы керек, 
назардан тыс қалдырса, соның зардабын тартады» деп эмоциялық 
интеллект қаншалықты маңызды екенін көрсеткен екен .8

Эмоциялық интеллект -  адамның: (1) өзінің немесе өзге- 
лердің эмоциясын қабылдауы; (2) сол эмоцияның мәнін түсіну, 
(3) сондай-ақ өз эмоциясын басқару қабілеті (3.4-сызбадан қара- 
ңыз). Өз эмоциясын ажырата алатын, эмоциялық белгілерді оқи 
алатын, мысалы не себепті ашуланатынын білетін және нормалар- 
ды бұзбай, өзін жақсы корсете алатын адамдардың эмоциялық ин
теллект! жоғары болады.59 . . . .

Бірнеше зерттеу эмоциялық интеллект жұмыс өнімділігін 
арттыруда маңызды рөл ойнайтынын көрсетті. Функционалдық 
магниттік-резонанс технологиясы қолданылған бір зерттеу стра 
тегиялық шешім қабылдау тапсырмасын жақсы орындаған MBA 
студенттері таңдау жасау кезінде өз миының эмоция орталықта- 
рын іске қосатынын анықтады.60 Бір симуляциялық зерттеу өз сезі- 
мін жақсы анықтап, ажырата алатын студенттер неғұрлым пайда- 
лы инвестициялық шешім қабылдай алатынын көрсетті.

Зерттеулер эмоциялық интеллект ұйымдық мінез-құлықты да- 
мытатынын, сондай-ақ жұмыс өнімділігін арттыруда маңызды рөл 
атқаратынын анықтаса да, көп сұрақ әлі де жауапсыз. Соның бірі -
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эмоциялық интеллект нені болжай алады деген мәселе төңірегін- 
де. Мысалы, эмоциялық интеллект жұмыс өнімділігіне қатысы бар 
деген дәлел келтіріледі, бірақ бұл байланыс айтарлықтай күшті 
емес және эмоциялық тұрақтылық сияқты ерекшелігімен сипатта- 
лады. Екінші мәселе -  эмоциялық интеллектіні сынақтан өткізудің 
сенімділігінде. Мысалы, эмоциялық интеллект жұмыс тиімділігі- 
мен ғана қарапайым байланысты болуына бір себеп -  оны өлшеу- 
дің қиындығында, көп жағдайда ол әркімнің өзі жайында беретін 
есебі бойынша жасалады, ал бұл әр кез әділ бола бермейтіні тағы 
белгілі.

Эмоциялық интеллект төңірегіндегі сұрақтар кеңес беруші 
компаниялар мен медиа арасында жиі талқыға түседі, сондай-ақ 
зерттеу әдебиетінен де көрініс тапқан. Қаласақ та, қаламасақ та, 
эмоциялық интеллект өміршең екені айқын. Біз қарастыратын ке- 
лесі тақырып эмоцияны басқару туралы болмақ, бұл -  эмоциялық 
еңбек пен эмоциялық интеллектіден мүлде бөлек, өз алдына жеке 
түжырымдама.62

ЭМОЦИЯНЫ БАСҚАРУ
Жабыққан сәтте көңіл-күйіңізді көтеруге тырысқан немесе ашу 
қысқанда өзіңізді сабырға шақырған кездеріңіз болды ма? Олай 
болса, сіз эмоцияңызды басқара аласыз деген сөз. Эмоцияны бас* 
қарудың басты идеясы -  өзіңіз сезінетін эмоцияны анықтап, олар- 
ды өзгертуге күш салу. Соңғы жүргізілген зерттеу эмоцияны бас- 
қару қабілеті кейбір жұмыс орындарындағы еңбек өнімділігі мен 
ұйымдық-азаматтық мінез-құлықтың мықты көрсеткіші екенін 
анықтады.63 Сондықтан мінез-құлықты зерттеуде бізді эмоцияны 
басқаруды жұмыс орнында қолдану керек пе және цалай қолдану 
қажет деген мәселе қызықтырды. Зерттеуімізді оны қандай адам- 
дар қолдана алатынын анықтаудан бастаймыз.

Эмоцияны 
басқару -  сезінетін 
эмоцияны анықтап, 
өзгерту процесі.

Эмоцияны басқарудың ықпалы мен нәтижелері
Эмоцияны екінің бірі басқара алмайтыны баршамызға белгілі. Нев- 
ротизмнің жоғары тұлғалық ерекшелігі (4-тарауды қараңыз) тән 
адамдар эмоциясын басқаруда көбірек қиналады және олардың 
көңіл-күйі көп жағдайда бақылауға көнбейді. Өзін-өзі бағалауы то
мен жандар жақсы көңіл-күйде жүруге лайықпын деп ойлауға бе- 
йім болмағандықтан, жайсыз көңіл-күйден арылуға ұмтылмайды.64

Жұмыс ортасы адамның эмоциясын басқару ниетіне эсер етеді. 
Жалпы жұмыс топтарындағы әралуандық қызметкерлердің эмо
циясын басқару мүмкіндігін арттырады. Мысалы, жас қызметкер- 
лер жүмыс топтарында егде адамдар бар кезде эмоциясын тежеп 
үстауға бейім тұрады.65 Нәсілдік әралуандықтың да орны ерекше: 
айырмашылық аз болса, аз нәсілдер көпшіліктің ығына жығы- 
лып, оларға сіңісіп кетуге тырысады; ал әралуандық жоғары, яғни



74  2-бөлім • Жеке ерекшеліктер

әртүрлі нәсіл өкілдері көп болса, басым нәсілдік топ та эмоциясын 
бақылауға бейім тұрады, себебі бұл бәрімен жаилы қарым-қаты- 
нас орнатуға мүмкіндік береді.66 Бұл зерттеулер әралуандық қыз- 
меткерлердің өз эмоциясын басқаруына қалаи оң ықпал ететінін

КӨРБірТқарағанда эмоцияны басқарудың пайдасы көп сияқты кө- 
рінгенмен, зерттеулер эмоцияны басқарудың келеңсіз жақтары да 
бГр екенін көрсетеді Эмоцияны өзгертуге әжептәуір күш керек, 
эмоциялық еңбекті талқылаған кезде күш жұмсау адамды қажыта- 
тынын байқадық. Кейде эмоцияны езгертем* деп, ^ с ш ш е  о™  
күшейтіп аламыз, мысалы өз-өзімізге «қорықпа» деп, қорқатын 
нәрсе туралы көп ойлап немесе көп айтып, ақыр соңында одан ве
тер қорқып кетуіміз мүмкін.67 Тағы бір зерттеу жағымсыз эмоция
ны сезінуден қашу оң көңіл-күйге апара бермеиді, одан да жағым 
ды эмоцияны шынымен сезінудің жолдарын іздеген дұрыс екенін 
көрсеткен.68 Мысалы, өштесіп жүрген әріптесіңізбен тәжікелесіп 
қалудан қашқақтап жүргеннен, жақын жолдасыңызбен емен-жар- 
кын сөйлесіп, мәз-мейрам болған мың артық.

Эмоцияны басқару тәсілдері
Эмоцияны басқаруды зерттеушілер тұлғалардың эмоциясын өз- 
гертуде қолданатын стратегияларын көбірек қарастырады. Эмо 
цияны басқарудың бір тәсілі -  оны туншықтыру, яғни белгші бір 
жағдаятқа қатысты туындаған ішкі эмоциялық реакцияларға мүл- 
де мән бермей, басып тастау. Бұл реакция тез арада практикалық 
ойлауды жеңілдетеді. Алайда бұл тәсіл дағдарыс жағдаиындаөте 
жайсыз оқиға, ауыр эмоциялық реакция тудырғанда ғана паида- 
лы болуы мүмкін.69 Мысалы, инвестициялық менеджер акциялар 
құны күрт төмендеп кеткен кезде эмоциялық реакциясын басып 
тастауы мүмкін, осының арқасында ол әрі қарайғы қадамын қалаи 
жоспарлау керегі туралы нақты шешім қабылдай алады. Дағдарыс 
жағдайында эмоцияны тұншықтыру аталған оқиғадан аса зиян 
шекпей шығуға көмектеседі, ал эмоцияны басуды күнделікті жиі 
қолдану ақыл-ой қабілетіне, эмоциялық қабілетке, денсаулыққа 
және қарым-қатынасқа зардабын тигізуі мүмкін.70

Эмоцияны басқару тәсілдері бізге жұмыс орнындағы келеңсіз 
жайттармен күресуге көмектесе алады десек те, зерттеу нәтиже 
әртүрлі болатынын көрсетеді. Мысалы, Тайваньда жүргізілген бір 
зерттеу нәтижесінде зорлықшыл басшылармен жумыс істеген бар- 
лық қатысушылар эмоциялық тұрғыдан жүдеп-жадағанын, сөйтіп, 
жұмыстан кетуге мәжбүр болғанын хабарлаған, алайда зерттеу нә- 
тижесінде олар эмоцияны басқару стратегияларын түрлі деңгейде 
қолданғаны анықталды. Сондықтан эмоцияны басқару тәсілдері 
қанша жерден жақсы делінсе де, жайлы жұмыс орнын қалыптасты- 
рудағы ең жақсы бағыт -  жұмысқа оң ойлайтын тұлғаларды алып, 
олардың көңіл-күйін, жұмысқа қатынастары мен өнімділігін басқара 
алатын жетекшілерді дайындау.71 Мықты жетекшілер тапсырмасы
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мен жұмысын қалай орындаса, эмоциясын да солай жақсы баска- 
рады. Ең жақсы қызметкерлер олардың эмоцияны басқару білімін 
қолдану арқылы қай кезде сөйлеу керегін және ойын қалай тиімді 
жеткізуге болатынын үйрене алады.72

Эмоцияны басқару этикасы
Эмоцияны басқарудың этикаға сай маңызды нұсқаулары бар. Кей- 
бір пайымдауларға қарағанда, эмоцияны бақылауда ұстау этика- 
ға сай емес, себебі бұл жалған әрекетті талап етеді. Екінші бір па- 
йымдаулар адамдар барлық эмоциясын бақылай алуы керек, бұл 
олардың болашағы үшін қажет дегенді айтады. Екі дәлелдің де 
және олардың арасындағы барлық дәлелдердің өз шындығы бар. 
Қайсы дұрыс екенін өзіңіз шешуіңіз керек. Эмоцияны басқаруға 
жетелейтін себептер мен оның нәтижелерін бағамдап көріңіз. Сіз 
эмоцияңызды тежеп ұстауыңызға себеп -  бірдеңе бүлдіріп қойма- 
йын деген үрей ме, әлде не ойлағаныңызды ешкім білмеуі керек 
деген ой ма? Қорыта айтқанда, мынаны ескеріңіз: сіз «оны нақты 
іске асырғанға дейін сан құбылта аласыз». Көңіл-күйіңізді жақсы 
қылып көрсету шынымен көңіліңізді көтеруі мүмкін. Бір зерттеу- 
де қатысушылардың бірінші тобына Starbucks-та оларға қызмет 
көрсеткен баристамен жай ғана әңгімелесу тапсырылды, ал екінші 
топқа өзін бақытты етіп корсету керек болған. Нәтижесінде өзін 
бақытты етіп көрсеткендер көңіл-күйінің шынымен тамаша бол- 
ғанын айтып берді.73

О  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып,
East Haven Fire Department: Emotions and Moods деп аталатын 
видеожаттығуды орындаңыз.

ЭМОЦИЯ МЕН КӨҢІЛ-КҮЙДІҢ ұйым ды қ 
МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТАҒЫ КӨРІНІСІ
Эмоция мен көңіл-күй туралы түсінігіміз ұйымдық мінез-құлық- 
тың көптеген аспектілеріне эсер ете алады. Солардың кейбірін ор- 
таға салайық.

Іріктеу
Эмоциялық интеллект бойынша ұсынылған нұсқаулардың бірінде 
жұмыс берушілер қызметкерлердің эмоциялық интеллектіне, әсі- 
ресе жоғары әлеуметтік интеракцияны талап ететін жұмысқа қа- 
былдау кезінде ерекше мән беруі қажеттігі айтылады. Шынында, 
көп жұмыс беруші адамдарды жұмысқа алу барысында эмоциялық 
интеллект өлшемдерін пайдалана бастады. Мысалы, АҚШ Әскери
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әуе күштері қатарына алынушыларға жүргізілген зерттеу ең мық- 
ты сарбаздар эмоциялық интеллектінің жоғары деңгейін көрсетке- 
нін алға тартады. Осы зерттеуден кейін Әскери әуе күштері іріктеу 
критерийін өзгерткен. Тағы бір зерттеу эмоциялық интеллекті жо- 
ғары адамдар деңгейі төмендерге қарағанда 2,6 есе табысты болып 
шыққанын анықтады.

Шешш қабьшдау
Менеджерлер көңіл-күй мен эмоция шешім қабылдауға ықпал 
ететінін түсінуі керек. Жағымды эмоция мен көңіл-күй адамдар- 
ға дұрыс шешім қабылдауға көмектесе алады. Сондай-ақ жағымды 
эмоция мәселе шешу қабілетін нығайтады, сондықтан жайдары 
адамдар мәселе шешуде жолы болғыш келеді.74

Ұйымдық мінез-құлықты зерттеушілер жағымсыз эмоция мен 
көңіл-күйдің шешім қабылдаудағы рөлін әлі талқылап келеді. 
Таяудағы бір зерттеу адамдар көңіл-күйі түсіңкі кезде де қалыпты 
жағдайдағыдай шешім қабылдайтынын, ал келеңсіз жағдайларға 
байланысты ашуға бой алдырған адамдар күшті (жақсы болмауы 
да мүмкін) таңдау жасағанын көрсетті.75 Тағы бір зерттеу қатысу- 
шылар жағымсыз көңіл-күйде болғанда айрықша шешімдер қа- 
былдағанын анықтады.76 Келесі бір зерттеу жағымсыз көңіл-күй- 
дегі адам жағымды көңіл-күйдегі кезіне қарағанда көп тәуекелге 
баратынын байқатты.77 Осы және басқа да зерттеулерге қарағанда, 
жағымсыз (және жағымды) эмоция шешім қабылдауға елеулі эсер 
ететінін көрсетеді, бірақ әрі қарай зерделеуді қажет ететін мәселе- 
лері жетерлік.78

Креатив
Осыған дейін көргеніміздей, жетекшіліктің бір мақсаты -  креатив 
арқылы қызметкерлердің өнімділігін арттыру. Креативке эмоция 
мен көңіл-күй ықпал етеді, осыған қатысты екі түрлі көзқарас қа- 
лыптасқан. Көптеген зерттеу көрсеткендей, жақсы көңіл-күйдеғі 
адамдар көңіл қошы жоқтарға қарағанда неғұрлым креатив болу- 
ға бейім.79 Жақсы көңіл-күйдегі адамдар идеялар мен мүмкіндік- 
терді көбірек ұсынады, ал енді біреулер өз идеяларын бірегей деп 
санайды.80 Жағымды эмоцияға берілетін көтеріңкі көңіл-күйдегі 
адамдар икемді әрі ашық ойлайды, бұл оларды креатив болуға же- 
телейді.81 Жағымды болсын, жағымсыз болсын, барлықжанданды- 
ратын көңіл-күй креативті арттырса, ал тежеуші көңіл-күй оны ке- 
мітеді.82Мысалы, біз бұған дейін шаршау сияқты басқа факторлар 
креативті нығайтатынын талқылаған едік. 428 студентке жүргізіл- 
ген зерттеу нәтижесі студенттер мәселені шепгуге арналған шы- 
ғармашылық тапсырманы өте жақсы орындағанын көрсетті, бұл -  
қажу миды жаңа шешім қабылдаудан босатуы мүмкін деген бол- 
жамға негіз болды.83
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Мотивация
Бірнеше зерттеу нәтижесі көңіл-күй мен эмоцияның мотивация 
үшін маңызын анықтап берді. Адамдарға өнімділік бойынша шы- 
найы немесе жалған болсын кері байланыс мүмкіндігін беру олар- 
дың көңіл-күйіне, әрі қарай мотивациясына ықпал етеді.84 Мыса- 
лы, бір зерттеу Тайваньдағы сақтандыру агенттерінің көңіл-күйін 
бағамдап көрді.85 Жақсы көңіл-күйдегі агенттер әріптестеріне кө- 
мектесуге көбірек пейіл танытқан және бұдан өздерін де тәуір се- 
зінген. Өз кезегінде, бұл факторлар сатылымды арттырып, басшы- 
лардың өнімділік туралы есебін оңалтты.

Жетекшілік
Зерттеулерге сүйенсек, адамдардың көңіл-күйін жақсы арнаға бұ- 
руының маңызы зор. Жетекшілердің қызметкерлерін жігерлен- 
діріп отыруы олардың бойына көбірек сенім ұялатып, құлшыны- 
сы мен ауызбірлігін арттырады. Бұл жетекшінің әріптестерімен, 
клиенттерімен арадағы әлеуметтік интеракциясын жақсартады.86 
Тайваньдық әскерилерге жүргізілген зерттеу эмоциясын бөліскен 
жетекшілер қарамағындағыларды жағымды эмоциямен шабыт- 
тандырып, тапсырманы жоғары деңгейде орындауға ынталанды- 
ратынын аңғартты.87

Жетекші қарамағындағылармен жағымды эмоциясын бөлісіп, 
соңынан ерушілері эмоциялық ортада өздерін анағұрлым креатив- 
ті етіп көрсетсе, ондай жетекші тиімді деп мойындалады. Еңсесі 
түскен жетекші өзгелерге қалай эсер етеді? Зерттеулер жетекшінің 
көңілсіз жүруі қарамағындағылардың аналитикалық көрсеткіште- 
рі артуына септігін тигізетінін көрсетті, бұл олардың жетекшісіне 
жәрдемдесу үшін тапсырмаларды ұқыптылықпен қарқынды істе- 
генін байқатса керек.88

Клиенттерге қызмет көрсету
Қызметкерлердің эмоциялық жағдайы олардың клиенттерге көр- 
сететін қызмет деңгейіне ықпал етеді, ал бұл, өз кезегінде, клиент- 
тердің қанағаттануына және қайта-қайта сауда жасауына оңды 
эсер етеді.89 Бұл нәтиже, ең алдымен, эмоцияның жұғуымен -  
басқалардың эмоциясын қабылдап алумен түсіндіріледі.90 Біреу 
жағымды эмоциясын шығарып, сізге қарап жымиып тұрса, сіз де 
оған жымиып жауап бересіз. Әрине, кері жағдайдың болатынын да 
ешкім жоққа шығара алмайды.

Зерттеулер қызметкер мен клиенттің эмоциясы түйісетінін 
көрсетеді. Қызметкер тарапынан өзіне бағытталған оң эмоция 
мен жағымды көңіл-күйді байқаған клиент байланысты үзбейтінін 
көрсеткен. Ал керісінше жағдайда, клиенттің дөрекі қарым-қаты- 
насын көрген қызметкерге ұйым талабы бойынша жағымды эмо
циясын корсету қиынға соғады.91 Клиентке жоғары сапада қызмет 
корсету қызметкерлерге көп талап қояды, бұл оларды көп жағдайда

Эмоциянын 
жуғуы -  адамның 
эмоциясы 
өзгелердің 
эмоциясына эсер 
ететін процесс.
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эмоциялық диссонанс жағдайына әкеледі е^ерлерж Г й лы  

алады.

Жұмысқа деген қатынас
«Ешқашан жұмысыңды өзіңмен бірге үйге әкелме» деген ескер- 
туді естіген боларсыз, бұл -  үйге келген екенсщ, енді жұмысың- 
ды ұмыта тұр дегенді білдіреді. Әрине, айтуға оңай. Мұның жақсы 
жағы -  жұмыстағы көтеріңкі көңіл-күй жұмыстан тыс уақытта да 
үзілмейді және жұмыстағы теріс көңіл-күй үзілістен кейін жақсы 
көңіл-күйге ауысуы әбден мүмкін. Кейбір зерттеулер жұмыс күнін 
жақсы өткізгендер кешке үйге келгенде де солай жүреді немесе ке- 
рісінше болуы да ықтимал екенін көрсетті. Тағы бір зерттеу адам 
жұмыстағы эмоциясын үйге әкелгенімен, келесі күні оның жұр- 
нағы да қалмайтынын байқатты.92 Жаман жағы -  үйдегі адамдар- 
дың нашар көңіл-күйі сізге де кесірін тигізуі мүмкін. Бір зерттеу 
нәтижелеріне қарағанда, ерлі-зайыптының біреуі жұмыста жаман 
көңіл-күйде жүрсе, оның теріс әсері түнде жұбайлардың екеуін де 
шарпиды екен.93 Көңіл-күй мен жұмысқа деген қатынастың ара- 
сында өзара байланыс бар, жұмысымыз көңіл-күйімізге эсер ете 
алады, сондай-ақ көңіл-күйіміз де жұмысқа деген қатынасымызға
ықпал етеді.

Жұмыстағы девиант мінез-құлық
Көпті көрген қызметкерлер жұмыста қалыптасқан нормаларды әп- 
сәтте бүзып, ұйымға, оның мүшелеріне кесірін тигізетін тұлғалар 
кездесетінін біледі.94 Бұл өнімсіз жұмыс мінез-құлқы (1-тарауды 
қараңыз) жағымсыз эмоцияға ұласып, түрлі формаға енуі мүмкін. 
Бойын жағымсыз эмоция билейтін адамдар басқаларға қарағанда 
жұмыста аз уақыт болсын осек айту немесе интернетте отырып 
алу сияқты девиант мінез-қүлық танытуға үйір келеді.95 Жағымсыз 
эмоция өнімсіз жұмыс мінез-құлқының анағұрлым жаман форма- 
ларына да апарып соқтыруы мүмкін.

Мысалы, қызганыш -  сізде жоқ, бірақ қатты қалайтын жұмыс 
тапсырмасы, үлкенірек кабинет немесе жоғары жалақы сияқты 
нәрсе біреуде бар екенін көргенде туатын эмоция. Ол арам ниетті 
девиант мінез-құлыққа итермелейді. Қызғаншақ қызметкер басқа 
қызметкерлерге кесірін тигізіп, бүкіл жетістік менің^еңбегім деу- 
ден тайынбайды. Ашулы адамдар жаман көңіл-күйінің себебін 
басқалардан іздейді, өзгелердің әрекетін өзіне бағытталған қастық 
ретінде көреді.96 Осы секілді ойлар ұрыс-керіске немесе физика- 
лық күш көрсетуге әкеп соғатынын байқау қиын емес.

Пәкістанда жүргізілген бір зерттеу ашу басқаларға қиянат жа- 
сау және өндіріске зиян келтіру сияқты анағұрлым жаман өнімсіз 
жұмыс мінез-құлқына ұласатынын анықтады. Көңілсіздік кезінде
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мұндай жағдай болмайды. Бір қызығы, ашу да, көңілсіздік те жұ- 
мыс орнындағы девианттықты болжап бере алмады. Менеджер 
қызметкердің ашуланғанына мән беруі керек, қызметкерлер ұйым- 
да жұмыс істеп жүріп, басқаларға қиянат жасауды жалғастыра бе- 
руі мүмкін.97 Озбырлық бір басталса, басқа адамдардың да ашуы 
және озбырлығын тудырады және теріс мінез-құлықты одан сайын 
ушықтырады. Сондықтан менеджерлер қызметкерлерінің эмоция- 
сы мен эмоциялық күй деңгейін қадағалап отыруы тиіс.

Жұмыс орнындағы қауіпсіздікжәне жарақаттану
Жұмыста жарақаттануға негіз болатын жағымсыз мінез-құлыққа 
қатысты жүргізілген зерттеу жұмыс берушілер нашар көңіл-күйде 
жүрген қызметкерлердің қауіпті іс-әрекеттер жасамауын қамтама- 
сыз ету арқылы денсаулық пен қауіпсіздікті жақсарта алады деген 
ұсыныс айтады. Жайсыз көңіл-күй жұмыста жарақат алуға бірнеше 
жолмен апаруы мүмкін.98 Көңіл-күйі жоқ кезде адамдардың маза- 
сы болмайды, сондықтан олар қауіп-қатерге төтеп бере алмауы 
ықтимал. Үнемі үреймен жүретін кісі қауіпсіздік шараларының 
тиімділігіне күмәнмен қарайды, себебі ол бәрібір бір нәрсеге ұры- 
нып, жараланып қаламын деп қорқып тұрады, сондықтан ондай 
адам қатер тудырып тұрған оқиға кезінде үрейден есі шығып, сос- 
тиып тұрып қалуы ықтимал. Сондай-ақ көңіл-күйі болмауы адам- 
ды селқос қылып жібереді, ал селқостық соңы немқұрайдылыққа 
апарады.

Жағымды көңіл-күй команданың бір мүшесінен екіншісіне бе- 
рілетіндіктен, ұнамды команда мүшелерін іріктеу арқылы жағым- 
ды жұмыс ортасын қалыптастыруға болады. 130 жетекші мен оның 
қарамағындағылардың қатысуымен жүргізілген бір зерттеу мысы 
басатын жетекшілер жағымды эмоциясын қарамағындағыларға 
«жұқтыратынын» көрсетті." Сондықтан жағымды көңіл-күйге ың- 
ғайланып тұратын команда мүшелерін таңдаудың маңызы зор.

ТҮЙІН
Эмоция мен көңіл-күй ұқсас, себебі екеуінің де табиғатында эсер- 
лену бар. Бірақ айырмашылығы да жоқ емес -  көңіл-күй эмоцияға 
қарағанда жалпылама және белгілі бір жағдайға тәуелді емес. Тәу- 
лік бөліктері, келеңсіз оқиғалар мен ұйқы эмоция мен көңіл-күйге 
ықпал ететін көптеген фактордың кейбірі ғана болып саналады. 
Эмоциялық еңбек, аффектілік оқиғалар теориясы, эмоциялық ин
теллект және эмоцияны басқару бойынша ұйымдық мінез-құлық- 
ты зерттеу бізге адамдар эмоциясын қалай басқарып, реттейтінін 
түсінуге көмектеседі. Эмоция мен көңіл-күй біз қарастыратын 
ұйымдық мінез-құлықтың әр тақырыбы үшін өзекті екенін дәлел- 
деді. Әрі қарай менеджерлердің қолдануына арналған нұсқаулар 
беріледі.
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МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Эмоция жұмыс орнының табиғи бір бөлігі, сондықтан эмоция- 

дан азат ортаны қалыптастыру — ұйымды жақсы басқару деген 
сөз емес.

• Қызметкерлердің тиімді шешім қабылдауын, креативі мен мо- 
тивациясын бір жолға қою үшін жағымды эмоция мен көңіл- 
күйді мүмкіндігінше жобалауға ұмтылыңыз.

• Қызметкерлердің ұнамды мінез-құлқын қалыптастыру үшін 
оң кері байланыс орнатыңыз. Әрине, бүл сондай-ақ жағымды 
көңіл-күйге ыңғайланып тұратын адамдарды жұмысқа алуға 
көмектеседі.

• Қызмет көрсету саласында оң эмоция танытқан қызметкер- 
лерді ынталандырыңыз, бұл клиенттердің оң ниетті болуын 
қамтамасыз етіп, клиенттермен өзара әрекетті, келіссөз жүр- 
гізуді жақсарта түседі.

• Эмоция мен көңіл-күй төңірегінде алған біліміңізді әріптесте- 
ріңіз бен өзгелердің мінез-құлқын түсініп, болжам жасау қабі- 
летіңізді жақсартуда пайдаланыңыз.

О БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып,
Simulation: Emotions & Moods тапсырмаларын толтырыңыз.

О ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Emotional Intelligence Assessment
Басқаларды эр кез «тани білесіз» бе? Адамдар сіз жайында «кез 
келген жағдайға қатысты дұрыс нәрсе айтады» дей ме? Эмоциялық 
интеллектіңізді анықтау үшін жеке қасиетті бағалау сынағынан 
өтіңіз.
Төмендегі жазбаша cypaKjapfa жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

3-1. Адамның бойында жақсы эмоция мен көңіл-күйді қалып- 
тастыруға болады деп сенімді түрде айта аласыз ба? Жауабыңыз- 
дың себебін көрсетіңіз.

3-2. Pearson MyLab M anagem ent Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.
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Pearson MyLab Management®
ОДеңгейіңді көтер!
Мына белгіні Q  көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
m ym anagementlab.com платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫ

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Тұлғаны, оны өлшеу тәсілдері мен қалыптастыратын фак- 

торларын сипаттай аласыз.
2. Майерс-Бриггс типологиясы мен «Үлкен бестік» моделінің 

күшті және әлсіз тұстарын сипаттай аласыз.
3. Негізгі өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бақылау және проактив тұл- 

ға тужырымдамалары тұлганы түсінуге қалай үлес қосатынын 
талқылай аласыз.

4. Белгілі бір жағдай тұлға мінез-құлқын болжауға қалай эсер 
ететінін сипаттай аласыз.

5. Түпкі және амал құндылықтарды айыра аласыз.
6. Тұлга-қызмет үйлесімі мен тұлға-ұйым үйлесімі арасындағы 

айырмашылықтарды сипаттай аласыз.
7. Хофстеденің бес құндылық өлшемі мен GLOBE құрылымда- 

рын салыстыра аласыз.

О Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.
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Тұлға -  адамның 
өзгелерді қабылдау 
және олармен 
өзара әрекеттесу 
тәсілдерінің 
жиынтығы.

Ж еке
қасиеттер -
адамның 
мінез-қулқын 
суреттейтін тұрақты 
сипаттары.

ТҰЛҒА
Кейбір адамдар ГӨРІ

Тұлға болу деген не?
Біз біреудің жеке басын сөз еткенде, оның қалай әрекет ететшш
және не ойлауь! мүмкін екенін сипаттау үшін көп сын есшдер кол- 
және * _ зерттеуГе қатысушылар өздері бшетін
адамдарды суреттеу үшін 624 сын есім қолданған екен.1 Ұйымдық 

зертгеуші ретінде біз жеке адам тұлгасьшьщ есу, 
мен дамуын сипаттайтын қасиеттер арқылы мінездеме береміз.

ТҰЛҒА АНЫҚТАМАСЫ. Өз мақсатымызға сәйкес, тұлғаны адамның 
өзгетерд^қабылдау және олармен өзара әрекеттесу тәсілдершщ 
жиГтыгы^^ретінде қарастырамыз. Біз көп жағдайда тұлғаны адам 
б о й іа н  көрінегін, елшеуге келетін касиекгері туршсьшан сипат-

TaiiZ p a  ұгымын қарастырған буған дейінгі еябектер оған адам 
мінеі-құлқын суреттейтін ұялшақ, өктем, көнбіс, жалқау, мақсат- 
шыл ад ™ ә н е У̂ с к ан ш ақ  сиякть, қасиеттермен туракты мшез- 
Геме S r e  тырысты. Адам ось. сипаттарды кептеген жағдаида 
көрсетсе және олар ұзак уакыт бойы тұрақты болып келсе, оларды 
жеке « с и е т т е р  деп атаймыз,- Адам сшштгарь, уакыт тезше не- 
ғұрлым берік төтеп берсе және әр алуан жағдаида неғұрлым жш 
?ер“ ™тапРса, тұлғаны ошаттауда бул жеке қасиеттер смурлым
маңызды болмақ.
ТҰЛҒАНЫ БАҒАЛАУ. Тұлғаны бағалауды әртүрлі үйымдар кеңінен 
крлданып келді. Мәселен, тұлғаны бағалауды АҚШ-тағы ең үздік 
он жекеменшік компанияның сегізі және барлық америкалык р 
компаниялардың 57 пайызы қ о л д а н а д ы  сондаи-ақ осы әдас 
пайдаланушылар арасында Xerox, McDonald s және Lowe ^
Де Поль университеті сияқты оку орындары да қабылдау емтиха 
дарында тұлғаны бағалау тестілерін пайдалана бастады * Тұлғаны 
бағалау тестілері жұмысқа қабылдау боиынша оң ш еш м қабылд у 
да аса пайдаль!^жэне сонымен қатар менеджерлерғе жұмысқа кш  
лайық екенін болжауға көмектеседі.
натижЕЛЕРДІ САРАЛАУ. Тұлғаны саралаудың ең кең таралған тә- 
сМ S f e t Z a y .  Онда жеке адамдар өзін «ме„ болашакка кеп
алаңдаймын» деген сияқты көптеген фактор бойынша бағалаи- 
ды Жалпы адамдар өз жеке қасиеттеріне берген бағасының жұ 
мыс беруші шешіміне ықпал ететінін білсе, қалыпты жағда^ ғы 
жауап беруінен жартылай ауытқып, өзін адал әрі эмоцияға берш- 
3 L  тракты  деп бағалауға бейім келеді. Ал өзін тұлға ретшде 
тануға ’көмектесетін тестілерге адамдар барынша дәл жауап беруге
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тырысады.7 Келесі мәселе -  дәлдікте, мысалы, үміткер сауалнама- 
ға жауап беру кезінде нашар көңіл-күйде болса, ол өзі туралы қате 
мәліметтерді көбірек белгілеп жіберуі мүмкін.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ. Зерттеулер өзімізді бағалауымызға 
мәдениетіміз ықпал ететінін көрсетіп отыр. АҚТТТ пен Австралия 
сияқты индивидуалистік елдердегі адамдар (3-тарауды қара- 
ңыз) өзін көтермелеп көрсетуге құмар, ал Тайвань, Қытай және 
Оңтүстік Корея сияқты коллективиста елдердегі адамдар өзін тө- 
мендетіп көрсетуге бейім. Өзін көтермелеу индивидуалистік ел- 
дерде адамның қызметіне зиян келтірмейді, бірақ сыпайылыққа 
мән берілетін коллективистік елдерде едәуір нұқсан келтіруі мүм- 
кін. Бір қызығы, өзін бағалай алмау коллективист^ және индиви- 
дуалистік елдердің екеуінде де адамның қызметте өсуіне зиянын 
тигізуі мүмкін.8

ӨЗІНДІК ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ-РЕЙТИНГ. Бақылау-рейтинг 
зерттеулері тұлғаны дербес бағалауды қамтамасыз етеді. Мұнда 
қызметкерді бағалауды оның әріптесі немесе басқа бақылаушы 
жүргізеді. Өзіндік талдау мен бақылау-рейтинг нәтижелері өз- 
ара байланысты болғанымен, зерттеулер бақылау-рейтинг тәсілі 
өзіндік талдауға қарағанда жұмыстағы табысты тура болжайтынын 
көрсетті.9 Дегенмен бұлардың әрқайсы жеке адам мінез-құлқы ту
ралы ерекше мәлімет бере алады, сондықтан өзіндік талдау мен ба- 
қылау-рейтинг қосындысы өнімділікті ақпараттың басқа түрлеріне 
қараганда жақсы жорамалдап береді. Сонымен, нұсқау түсінікті: 
жүмысқа қатысты маңызды шешім қабылдау кезінде тұлғаны ба- 
ғалауда өзіндік талдау мен бақылау-рейтинг екеуін де қолданыңыз.

ТҰЛҒАНЫ АНЫҚТАУЫШТАР. Ертеректе жеке адам тұлғасы тұқым 
қуалау нәтижесі ме, әлде ортаның жемісі ме деген тақырып төңіре- 
гінде жиі пікірталас болатын. Тұлға екеуінің де нәтижесінде қалып- 
тасуы мүмкін, дегенмен зерттеулер ортаға қарағанда түқым қуалау 
ықпалы басым дегенді көрсетеді. Тұқым қуалау ұрық анасының 
бойына біткен кезде анықталатын факторларға жатады. Адамның 
физикалық дене бітімі, бет әлпетіндегі ерекшеліктері, гені, темпе
рамент!, бұлшықет бітімі мен рефлекстері, энергия деңгейі және 
биологиялық ырғағы толықтай немесе біршама тегінен -  биоло- 
гиялық ата-анасының генетикалық, физиологиялық және психо- 
логиялық табигатынан беріледі. Адамды жеке тұлға ретінде тұқым 
қуалау тұрғысынан саралау -  оның хромосомаларында орналасқан 
гендерінің жасушалық құрылымына талдау жасау деген сөз. Бұл 
тұлга ешқашан өзгермейді дегенді білдірмейді. Мысалы, адамдар- 
дың сенім деңгейі уақыт өте келе, яғни отбасын құрып, карьерасын 
жасағанда арта түседі. Сондай-ақ тұлға жасөспірім кезінде неғұр- 
лым өзгермелі, ал есейген сайын орнықты бола бастайды.10 Де
генмен адамның сенім деңгейін көрсететін басты жеке қасиеттері 
қалады, әрбір адам тек белгілі бір дәрежеде өзгеруге бейім, сондық- 
тан оларды саралау белгілі бір деңгейде жүреді.11

Тұқым куалау 
факторлары-
ұрық анасының
бойына біткен
кезден-ақ оған
генетикалық,
физиологиялық,
психологиялық
ерекшеліктер
берілуін
анықтайтын
факторлар.
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ТҰЛҒА БОЛУ ТҰҒЫРЛАРЫ
Адамдар ежелден басқалардың сан алуан мінезін түсінуге тырыс- 
ты. Біздің мінез-құлқымыздың көбі тұлғамызға байланысты туын 
дайды, сондықтан тұлға компоненттерін түсіну бізге мінез-құ 
лыққа қатысты болжам жасауға көмектеседі. Келесі талқыланатын 
маңызды теориялық құрылымдар мен бағалау бізге тұлға аспекті- 
лерін топтастыруға және зерттеуге мүмкіндік береді.

Майерс-Бриггс 
типологиясы -
адамдарға төрт 
түрлі мінездеме 
беретін және 
1-ден 16-ға дейінгі 
тұлғалық типке 
топтастыратын 
тұлғаны бағалау 
тесті.

Майерс-Бриггс типологиясы
Майерс-Бриггс типологиясы -  тұлғаны бағалаудың әлемде аса 
кең қолданыс тапқан тәсілі.12 Бұл -  адамдардан әртүрлі жағдай- 
ларда өзін әдетте қалай сезінетінін немесе не істейтінін анықтауға 
арналған 100 сұрақтан тұратын тұлғаны бағалауға арналған тест. 
Жауап берушілер экстраверт немесе интроверт, аңғарымпаз неме
се интуитив, ойға немесе сезімге көп жүгінетін, пайымдаушы не
месе қабылдаушы ретінде топтастырылады:

• Экстраверт немесе интроверт. Экстраверт адамдар -  үйір- 
сек, көпшіл және табанды. Интроверттер -  момын және ұяң.

• Аңғарымпаз немесе интуитив. Аңғарымпаз адамдар -  тия- 
нақты, тәртіп пен реттілікті қалайды және олар тәптіштегенді 
ұнатады. Интуитивтер бейсана процеске сенім артады және 
жағдайға кең ауқымда қарайды.

• Ойға немесе сезімге жүгінетіндер. Ойға жүгінетіндер мәсе- 
ле шешу үшін себеп пен қисын іздейді. Сезімге жүгінетіндер өз 
құндылықтары мен эмоциясына сүйенеді.

• Пайымдаушы немесе қабылдаушы. Пайымдаушылар жағ- 
дайды бақылап отыруды жөн көреді, сондай-ақ тәртіп пен 
құрылымды ұнатады. Қабылдаушылар бейімделгіш әрі еркін 
келеді.

Майерс-Бриггс типологиясы тұлғалық типтерді төрт жұптың 
әрқайсынан бір ерекшелікті беру арқылы сипаттайды. Мысалы, 
интроверт/интуитив/ойға жүгінетін/пайымдаушы адамдар -  ерек- 
ше ойлайтын, құлшынысы мықты, арманшылдар. Олар -  күмән- 
шіл, сыншыл, тәуелсіз, тәуекелшіл және көп жағдайда қырсық. 
Экстраверт/интуитив/сезімге жүгінетін/пайымдаушылар -  тумы- 
сынан мұғалім не жетекшілер. Олар -  бауырмал, шабыттандырушы, 
интуитив, идеалист, әдепті және мейірімді. Экстраверт/аңғарым- 
паз/ойға жүгінетін/пайымдаушылар -  ұйымдастырушы. Олар -  
шыншыл, логикаға сүйенетін, аналитик әрі батыл тұлғалар, биз- 
несте немесе механикада алғыр. Экстраверт/интуитив/ойға жүгі- 
нетін/қабылдаушы типі -  жаңашыл, индивидуалист, жан-жақты 
әрі кәсіпкерлікке байланысты идеялары көп тұлға. Бұл адамдар 
күрделі мәселелерді шешуде алдына жан салмайды, алайда күнде- 
лікті қайталанатын тапсырмаларды орындамай қоюы мүмкін.

Майерс-Бриггс типологиясының бір кемшілігі -  адамды бір 
ғана типке жатқызуында, яғни сіз не интроверт, не экстраверт
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боласыз. Басқау таңдау жоқ. Келесі бір кемшілігі -  өлшемінің на- 
нымсыздығында: адамдар тестілеуден әр өткен сайын әртүрлі нә- 
тиже көрсетеді. Тағы бір кемшілігі -  оны түсіндіру қиын. Майерс- 
Бриггс типологиясының әр аспектінің маңыздылық деңгейлері, 
аспектілерінің белгілі бір үйлесуінің жеке мағынасы бар, бұлардың 
бәріне арнайы түсінік беру қажет, қате де кетеді. Қорыта келгенде, 
Майерс-Бриггс типологиясы нәтижесінің жұмыс өнімділігіне қа- 
тысы жоқ деуге болады.

Тұлға ерекшеліктерінің «Үлкен бестігі»
Майерс-Бриггс типологиясының мықты дәйектелген дәлелдері 
болмаганмен, көптеген зерттеу адам тұлгасын жан-жақты ашып 
көрсететін барлық өлшем түрлеріне негіз болатын «Үлкен бестік» 
моделіне оң баға береді.13 Бұл модель бойынша алынатын нәти- 
желер адамдардың шынайы жағдаяттарда қандай мінез-құлық та- 
нытатынын болжауда өте жақсы көмектеседі14 және жеке адамның 
кейбір күнделікті өзгерістерін есепке алмағанда жалпы тұрақты 
болып келеді.15 «Үлкен бестік» факторлары мыналар:

• Ниет қасиетін өлшеу -  сенімділік көрсеткіші. Жұмысқа адал 
адам жауапты, жинақы, сенімді және табанды келеді. Осы ба- 
ғалауда төмен деңгей көрсеткендер тез айныгыш, берекесіз 
және сенімсіз болады.

• Эмоциялық тұрақтылық өлшемі адамның стреске төтеп 
беру қабілетін білдіреді. Эмоциялық тұрақтылыгы бар адам
дар сабырлы, өзіне сенімді және қауіпсіз болады. Жоғары ұпай 
алғандар -  жағымды әрі оптимист, олар әдетте төмен ұпай 
алғандарға қарағанда бақыттырақ. Эмоциялық тұрақтылыққа 
қарама-қайшы қасиет ретінде невротизм көрсетіледі. Төмен 
ұпай алғандар -  (невротизмі жоғарылар) стрестің физикалық 
және психологиялық ықпалына төтеп бере алмайтын, өте се- 
зімтал. Невротизмі жоғары адамдар күйгелек, қамкөңіл, күй- 
зеліске түскіш, әлсіз келеді.

• Экстраверсия өлшемі адамның қарым-қатынасқа деген ықы- 
ласын білдіреді. Экстраверттер адамдармен тіл табысқыш, 
табанды әрі көпшіл болуға бейім. Олар әдетте басқаларга қа- 
раганда бақыттырақжәне көп жағдайда өр мінезді.16 Ал интро- 
верттер (экстраверсиясы аз), керісінше, ойшыл, тұйық, ынжық 
және момын келеді.

• Тәжірибеге ашықтық өлшемі адамның қызығушылығы мен 
жаңашылдыққа қаншалықты құмар екендігін білдіреді. Ашық 
адамдар -  креатив, білуге құмар және әсерленгіш, сезімтал. 
Осы санаттың төменгі шегіндегілер қарапайым әрі үйреншікті 
жағдайда өзін жайлы сезінеді.

• Тіл табыса алу өлшемі басқалардың ығына жығылуға бейім- 
дікті білдіреді. Тіл табысқыш адамдар -  елгезек, жылышырай- 
лы, түсі игі және сенгіш. Сіз ымырашыл адамдар ымырасыз- 
дарга қараганда бақыттырақ деп ойлайтын шыгарсыз. Солай

«Үлкен бестік» 
моделі -  бес негізгі 
өлшемді қамтитын 
тұлғаны бағалау 
моделі.

Ниет -  адамды 
жауапты, сенімді, 
табанды және 
жинақы деп 
сипаттайтын тұлға 
ерекшелігінің 
өлшемі.

Эмоциялық 
тұрақтылық -
адамды күйгелек, 
күйзеліске түскіш 
және қамкөңіл 
(жағымсыз) тұлғаға 
қарағанда сабырлы, 
өзіне сенімді және 
қауіпсіз (жағымды) 
деп сипаттайтын 
тұлға ерекшелігінің 
өлшемі.

Экстраверсия -
адамды көпшіл, 
адамдармен тіл 
табысқыш және 
табанды деп 
сипаттайтын тұлға 
ерекшелігінің 
өлшемі.

Тәжірибеге 
ашықтық -
адамды қиялы, 
сезімталдығы және 
білуге құмарлығы 
турғысынан 
сипаттайтын тұлға 
ерекшелігінің 
өлшемі.

Тіл табыса алу -
біреуді ақкөңіл, 
көпшіл және 
сенгіш ретінде 
сипаттайтын тулға 
ерекшелігінің 
өлшемі.
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деуге де болады. ¥йым командасына мүше болатын адамдар- 
дытаңдау кезінде ымырашыл кісілер біріншх кезекте таңдала^- 
ды. Керісінше, тіл табыса алу бойынша төмен ұпаи алғандар 
суық әрі тайталасқыш болып келеді.

Түлға ерекшеліктерінің «Үлкен бестігі»  ̂
жұмыстағы мінез-құлықты қалай болжаиды.
Тұлға ерекшеліктерінің «Үлкен бестігі» мен жұмыс өнімділігі ара- 
сында көп байланыс бар17 және оны күнделікті өмірдб көрш жүр- 
міз. Алдымен, бір қасиетті қарастыруға тоқталсақ Олаи болса, жұ- 
мыс өнімділігінің ең күшті көрсеткіші -  ниеттен бастаиық.
ЖҰМЫСТАҒЫ НИЕТ. Ниет аса маңызды. Таяуда жүргізілген зерт- 
теулер көрсеткендей, ниет пен тіл табыса алу секілді адами г е т 
тер жұмыс орнында атқарылатын істердщ, оқыту мен тәж1Рибе « 
күрделілік дәрежесінің жоғары-төмендігіне қарамастан, табысқ

4  ^СЫ ЗБА. «Үлкен бестік» -  тұлға ерекшеліктері ұйымдық мінез-құлық 
критерийлеріне қалай ықпал ететінін көрсететін модель
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жету үшін маңызды саналады.18 Адал ниетті қызметкерлердің ат- 
қаратын қызметі бойынша да білімі жоғары болады, бұл адал ниет- 
ті қызметкерлердің көбірек білім алуға (адалдық GPA-мен де бай- 
ланыстырылуы мүмкін) ұмтылатынын көрсетсе керек,19 сондай-ақ 
бұл жұмыс өнімділігін де жоғары деңгейге шығарады. Үндістанда 
жүргізілген бір зерттеу көрсеткендей, адал ниетті адамдар қиянат- 
шыл басшылармен қызметтес болғанда да жұмыс өнімділігін сақ- 
тап қалады екен.20

Кез келген ерекшелік сияқты адал ниеттің де кемшіліктері бар. 
Аса адал адамдар жұмысты отбасынан жоғары қояды, бұл жұмысы 
мен отбасы арасында қайшылық туындауына әкеп соғады.21 Со- 
нымен бірге олар өз жұмысына беріліп, ұйымдағы әріптестеріне 
көмектесуге немқұрайды қарауы,22 сондай-ақ өзгерістерге жақсы 
бейімделе алмауы мүмкін. Бұдан басқа, адал ниетті адамдар оқу 
кезінде күрделі дағдыларды меңгеруде қалыс қалуы ықтимал, себе- 
бі олар оқуға емес, жұмыс өнімділігіне көбірек мән береді. Қорыта 
келгенде, көп жағдайда олардың креативтігі кемшін соғып тұрады.23

Осы кемшіліктеріне қарамастан, ниет -  жұмыс өнімділігінің ең 
жоғарғы көрсеткіші. Сонымен қатар тұлға ерекшеліктерінің «Үл- 
кен бестігіне» кіретін басқа қасиеттердің де жұмыс өнімділігіне қа- 
тысы бар, олардың да адам өмірі мен жұмысына тигізетін өзіндік 
ықпалын жоққа шығармаймыз. 4.1-сызбада осы қатынастар жи- 
нақталып көрсетілген.

ЖУМЫСТАҒЫ ЭМОЦИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ. Тұлға ерекшеліктерінің 
«Үлкен бестігінен» эмоциялық тұрақтылықтың өмірге қанағатта- 
нуға, жұмысқа қанағаттануға және стрестің төмен деңгейіне көбі- 
рек қатысы бар. Эмоциялық тұрақтылығы жоғары адамдар жұмыс 
орнындағы күтпеген және өзгермелі талаптарға бейімделе алады.24 
Ал, керісінше, аталған талаптарды орындауға қауқарсыз невротик 
тұлғалар күйіп кетуі мүмкін.25 Сондай-ақ бұл адамдар жүмыс нәти- 
жесіне кері эсер ететін жұмыс пен отбасы арасындағы конфликтіге 
тап болуға бейім тұрады.26

ЖҰМЫСТАҒЫ ЭКСТРАВЕРСИЯ. Экстраверттер жұмыстағы тұлғаара- 
лық интеракция кезінде өзін жақсы көрсетеді. Олар -  қоғамда 
өзіндік салмағы бар адамдар, өзгелерді жігерлендіре алады.27 
Экстраверсия топтағы мықты жетекшілік көрсеткіші бола алады. 
Экстраверттер интроверттерге қарағанда қызбалау келеді, жұмыс- 
тан жиі қалуы, сондай-ақ жұмысқа тұру кезіндегі сұхбатта жалған 
сөйлеуі мүмкін.28

ЖҰМЫСТАҒЫ ТӘЖІРИБЕГЕ АШЫҚТЫҚ. Тәжірибеге ашық адамдар 
ұтымды жетекші болатын сияқты және екіұдайылықты оңай еңсе- 
реді. Олар ұйымдық өзгерісті жақсы түсінеді және тез бейімделгіш. 
Тәжірибеге ашықтықтың жұмыстағы бастапқы өнімділікке қаты- 
сы болмағанмен, аса ашық адамдар ұзақ уақыт бойы өнімділікті 
төмендетпей ұстап тұрады.29 Сонымен бірге ашық адамдар жүмыс 
пен отбасы арасындағы конфликтілерге көп ұрынбайды.30
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«Сүйкімсіз 
үштік» -
макиавеллизм, 
нарциссизм және 
психопатиядан 
тұратын тұлғаның 
ұнамсыз қасиеттері 
шоғыры.

Макиавеллизм -
жеке адам 
прагматик, өзін 
эмоциядан аулақ 
ұстайтын тұлға 
ретінде көрініп, 
мақсатқа жету үшін 
кез келген құралды 
пайдалануға 
болады деп сенетін 
деңгей.

ЖҰМЫСТАҒЫ ТІЛ ТАБЫСА АЛУ. Тіл табыса алатын адамдарға көзқа- 
рас тіл табыса алмайтындарға қарағанда жақсы, олар клиенттерге 
қызмет көрсету сияқты тұлғааралық жұмыстарды атқаруға бейім. 
Олар көп жағдайда көнгіш, ережелерді берік ұстанады, кикілжің 
туғызуға бейім емес жәнө жұмысына қанағаттанады. Сондай-ақ 
олар ұйымдық-азаматтық мінез-құлықты (1-тарауды қараңыз) 
шынайы көрсету арқылы ұйымдық өнімділікке де үлес қосады.31 
Ал тіл табыса алмайтын адамдар жұмысын адал атқармайтын- 
дар сияқты өнімсіз жұмыс мінез-құлқына (2-тарауды қараңыз) 
бой алдыруға бейім.32 Тіл табысудың жеткіліксіздігі жұмыста кон
фликт барын көрсетеді.33 Қорыта айтқанда, тіл табыса алу қасиеті 
карьерада табысқа жетудің төменірек деңгейімен (әсіресе ақша 
табу) байланыстырылады, себебі аса ымырашыл адамдар өзін на
р ы в а  аз бейімделгенмін деп санайды және өзін көрсетуге аса құл- 
шынбайды.34

Жалпы, тұлға ерекшелігінің «Үлкен бестігі» Қытай, Израиль, 
Германия, Жапония, Испания, Нигерия, Норвегия, Пәкістан және 
АҚШ-тагы барлық мәдениетаралық зерттеуден көрініс тапқан.35 
АлайдаБоливиядағы сауатсыз байыргы адамдарды зерттеушалғай- 
дағы топ мүшелерін тұлға ерекшеліктерінің «Үлкен бестігі» аясында 
зерттеу тиімсіз екенін көрсетті.36

«Сүйкімсіз үштік»
«Үлкен бестік» қасиеттерінің невротизмнен өзге барлығы жұртқа 
ұнамды, сондықтан оларды көбірек кездестірген сайын риза бо- 
лар едік. Сондай-ақ олардың маңызды ұйымдық нәтижелермен 
байланысы бар екеніне көз жеткізгенбіз. Зерттеушілер тағы басқа 
үш әлеуметтік үнамсыз ерекшелікті анықтады, бәрімізде олардың 
белгілі бір деңгейде ұшқыны бар және олар ұйымдық мінез-құлық 
үшін де өзекті: макиавеллизм, нарциссизм және психопатия 
(есалаңдық). Зерттеушілер олардың ұнамсыз табиғатына қарап, 
әдетте қатар кездеспесе де, «сүйкімсіз үштік» деп атады.37

«Сүйкімсіз үштік» деген ұнамсыз естілуі мүмкін, бірақ бұл қасиет- 
тер күнделікті тіршілікте кедергі келтіретін клиникалық ауытқу емес. 
Олар жеке адам күйзелісте жүргенде және орынсыз реакцияларды 
азайтуға қауқарсыздық танытқан кезде күшті бой көрсетуі мүмкін. 
Адам бойында осы жағымсыз қасиеттер жоғары деңгейде орнығып 
қалуы оның қызметі мен жеке өміріне зор нұқсан келтіруі мүмкін.38

МАКИАВЕЛЛИЗМ. Хао -  Шанхайдағы бір банктің жас менеджері. 
Ол соңғы төрт жылда қызмет бабымен үш рет көтерілді және осы 
мақсатта жасаған шектен шыққан әрекеттері үшін еш өкінбейді. 
«Менің есімім ақылды дегенді білдіреді және бұл есім маған ла- 
йық қойылған, алға жылжу үшін қандай іске болсын барамын», -  
дейді ол. Хаоны макиавеллиан деп атауға болады.

Макиавеллизм (қысқаша мак) атты тұлғалық мінездеме 
XVIII ғасырда билікке қалай жетуге және оны қалай пайдалануға
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болатыны туралы еңбек жазған Никколо Макиавеллидің атымен 
аталады. Бойында макиавеллизм қасиөті басым адам — прагматик, 
өзін эмоциядан аулақ ұстайды және мақсатқа жету үшін кез келген 
құралды пайдалануға болады деп сенеді, «қолыңнан келсе -  қо- 
нышьщнан бас» деген қагиданы ұстанады. Макиавеллизм қасиеті 
күшті адамдар бұл қасиеті әлсіздерге қараганда алдап-арбауда ал- 
Дына жан салмайды, әр кез ұпайы түгел, басқалардың айтқанына 
көне қоймайды, бірақ басқаларды оңай көндіреді.39 Олар дөрекі 
әрекет етеді және өнімсіз жұмыс мінез-құлқына бейім. Бір таңға- 
латыны, макиавеллизм жалпы жұмыс өнімділігін арттыруға бағыт- 
талмаған.40 Макиавеллизм! жогары қызметкерлер басқаларды өз 
үстемдігімен алдап-арбау арқылы жұмыста қысқа мерзімде жетіс- 
тікке жеткенімен, көп ұзамай бәрінен айырылады, себебі олардан 
жұрттың бәрі сырт айналады.

Макиавеллизм үрдісінің этикалық тұрғыдан келеңсіз салдары 
да болуы мүмкін. Бір зерттеу макиавеллизм! жоғары жұмыс іздеу- 
шілер ұйым корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікке (2-тарау- 
ды қараңыз) аса мән береді дегенге оң көзбен қарамайтынын,41 се- 
бебі макиавеллизм! жогары адамдар тұрақты мәселелерге қырын 
қарайтынын көрсетті. Басқа зерттеу макиавеллиандардың этикаға 
сай жетекшілік әрекеті қарамағындагыларды жұмысқа жұмылды- 
РУДЗ қауқарсыз болады, себебі қарамагындағылар жасандылықты 
тез байқайды және үстірт әрекеттенудің құрбаны болып жүргенін 
сезеді.42

НАРЦИССИЗМ. Сабрина жұрт назарында жүргенді жақсы көре- 
ді. Ол айнаға қарагыш, болашағы туралы естен тандырарлық ар- 
мандары бар және өзінің тұла бойы тұнған талант деп есептейді. 
Сабрина -  нарцисс. Бұл -  грек аңызындағы өз бейнесіне өлердей 
ғашық болған сұлу жігіт Нарцисстің атымен аталатын қасиет. Пси- 
хологияда нарциссизм өзі туралы пікірі өте жоғары, өзгелердің 
тамсана қарағанын қалап тұратын, мақтаншақ, менмен адамды 
сипаттайды. Нарцистер толағай табыс туралы қиялга көбірек бе- 
ріледі, кез келген жагдайды және адамдарды өз мүддесіне пайда- 
лануға бейім, оларды өзіне міндет ретінде қабылдайды және жаны 
ашымайды.43 Дегенмен нарцистер аса сезімтал және нәзік болуы 
да мүмкін.44 Сондай-ақ олар ашуланшақ болып келеді.45

Нарциссизмнің жұмыс тиімділігіне немесе ұйымдық-азамат- 
тық мінез-құлыққа қатысы шамалы,46 ол өзін қызметке ұсынуды 
мақұлдамайтын коллективист^ мәдениетке қараганда индиви
дуалиста мәдениетте өнімсіз жұмыс мінез-құлқын арттырудың ең 
үлкен көрсеткіштерінің бірі болып саналады.47 Олардың өнімділігі 
туралы айтылған пікірлер нарцистер көп жағдайда өзі туралы оң 
көзқарас қалыптастыруға қайшы келетін ақпаратты жойып жібе- 
ретінін48, бірақ арнайы сыйақы берілген жағдайда аянбай жұмыс 
істеуге дайын тұратынын көрсетеді.49

Жақсы жагына келсек, нарцистердің басқаларга қараганда мысы 
басым келеді.50 Сондай-ақ олар өзге салалардан гөрі бизнеспен

Нарциссизм -
тәкаппар, менмен, 
өзі туралы пікірі 
өте жоғары болу, 
өзгелердің өзіне 
тамсана қарағанын 
қалап тұру үрдісі.
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Психопатия -
басқалар үшін 
алаңдамау және 
зиян келтірген 
іс-әрекеттері үшін 
кінәлі сезінбеу 
немесе ұялмау 
үрдісі.

айналысуды жөн санайды. Олар жетекші орындарға көп тағаиын- 
далады және нарциссизмнің орташа деңгейіне ие адамдар (шектен 
тыс көп немесе аз емес) басшылық қызметте өзін жақсы жағынан 
ұтымды көрсете біледі.51 Кей зерттеулер нарцистер икемделпш 
екенін және қиын мәселелер туындағанда басқаларға қарағанда 
оң шешім қабылдайтынын анықтады.52 Бұдан басқа, норвегиялық 
банк қызметкерлеріне қатысты жүргізілген зерттеу нарциссизмнщ 
жоғары деңгейіндегілер жұмысынан көбірек ләззат алатынын көр
сетті.53
ПСИХОПАТИЯ. Психопатия -  «сүйкімсіз үштікке» кіретін қасиеттер- 
дің бірі, бірақ үйымдық мінез-құлықта ол клиникалық психикалық 
ауруды білдірмейді. Ұйымдық мінез-құлық тұрғысынан қарастыр 
ғанда психопатия -  басқалар туралы мүлде ойламау, бас қатырмау 
және біреуге қиянат жасаған іс-әрекеті үшін кінәлі сезінбеу немесе 
ұялмау.54 Психопатия өлшемдеріне әлеуметтік нормаларды сақтау 
ниетінің мүлде болмауы, өз мақсатына жету үшін алдаудан тайынбау 
және жек көру, яғни басқаларға жанашырлықтың жоқтығы жатады.

Ұйымдық мінез-құлықта психопатияның алатын орны туралы 
әдебиет некен-саяқ. Бір зерттеу психопатия өлшемдері мен жұмыс 
өнімділігі немесе өнімсіз жұмыс мінез-құлқы арасында байланыс 
аз екенін көрсетті. Қоғамға қарсы пиғылдағы психопат тұлғаға жүр- 
гізілген зерттеу оның ұйымдағы жетістіктерге жақсы жағынан қа- 
тысы болғанын, бірақ қызметте айтарлықтай табысқа жетіп, тиім- 
ділік көрсетпегенін анықтады.55 Тағы бір зерттеу психопатияның 
қатты ықпал ету тактикаларына (қоқан-лоқы жасау, алдап-арбау) 
және қорқытып жұмыс істету (физикалық немесе сөзбен үркітіп- 
қорқыту) мінез-құлқына қатысы барын анықтады.56 Психопатия 
деңгейі жоғары адамдар қулық-сұмдық арқылы ұйымда билікке 
қол жеткізе алады, бірақ мұның соңы ұйым үшін де, өздері үшін де 
жақсылыққа апармайды.
БАСҚА ҚАСИЕТТЕР. Тұлғаны зерттеуде кездесетін ұнамсыз қасиет- 
тердің ішіндегі бастылары осы «сүйкімсіз үштік», бұдан да басқа жа- 
ғымсыз қасиеттер зерттелу үстінде. Соның ішінде «Үлкен бестікке» 
негізделген бес қосымша ауытқымалы қасиеттен тұратын жаңа құ- 
рылымды атап өтуге болады. Біріншісі -  қоғамға царсы адамдар -  
өзгелерге немқұрайды және мейірімсіз. Олар адамдарды өзіне 
тарту үшін экстраверсияны пайдаланады, бірақ қиянатшыл, өнім- 
сіз жұмыс мінез-күлқын көрсетуге және қауіпті шешім қабылдау- 
ға бейім болады. Екіншісі -  ьиектен шыцқан адамдардың өзін-өзі 
бағалауы төмен және өте күмәншіл. Олардың жүмыстағы әрекеті 
болжауға келмейді, өз қолынан түк келмейді, соған қарамастан, 
жұмысқа қанағаттануы томен.57 Үшіншіден, шизофреник адамдар — 
біртүрлі оғаш қылықтар көрсететін, берекесіз адам. Жұмыс ор- 
нында олардың креативтігі жоғары болуы мүмкін және соған қа- 
рамастан, жұмыстағы келеңсіздіктерді көтере алмайтын күйре- 
гіш келеді. Төртіншісі — обсессив-компульсив адамдар — бәрі мінсіз 
болсын дейтін перфекционистер, олар қырсық та бола алады, эр
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ұсақ-түйекке ерекше мән береді, жұмыс әдебін қатаң ұстанады, әр 
жетістік оларды жігерлендіруі мүмкін. Бесіншісі -  цашқацтайтын 
адамдар бейәдеп қылық көрсетуге бейім және сынды жақтырмай- 
ды. Олар аз адаммен ғана араласып, жұмыс істей алады.58

ҰЙЫМДЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚҚА ҚАТЫСТЫ 
БАСҚА ДА ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
Жоғарыда талқылап өткеніміздей, тұлға қасиеттерін зерттеудің 
ұйымдық мінез-құлыққа берері көп. Енді ұйымдардағы мінез- 
құлықтың мықты көрсеткіші болатын басқа да ерекшеліктерге 
тоқталайық. Олар: негізгі өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бақылау және 
проактив тулға.

Негізгі ©зін-өзі бағалау
2-тарауда қарастырғанымыздай, негізгі өзін-өзі бағалау -  жеке 
адамның өз мүмкіндіктері, білігі және адам ретіндегі құны туралы 
түпкілікті тужырымдары. Негізгі өзін-өзі бағалауы жағымды адам
дар өзін жақсы көреді, өзін тиімді деп бағалайды және айналасын 
бақылауда ұстайды. Негізгі өзін-өзі бағалауы жағымсыз адамдар 
өзін жек көруге бейім, өз мүмкіндіктеріне сенбейді және айнала- 
сына қарап өзін бейшара сезінеді.59 Негізгі өзін-өзі бағалаудың жұ- 
мысқа қанағаттануға қатысы бар екенін есте ұстаған жөн, себебі 
негізгі өзін-өзі бағалауы жоғары адамдар жұмысындағы қиындық- 
тарға жақсы төтеп береді, сондықтан олар әдетте жауапты жұмыс- 
тарды атқарады.

Негізгі өзін-өзі бағалауы төмен адамдар басқаларға қарағанда 
өнімді жұмыс істейді, себебі олар биік мақсаттар қояды, сол мақ- 
саттарынан айнымайды және мақсатына жету үшін алған бетінен 
қайтпайды. Негізгі өзін-өзі бағалауы жоғары адамдар клиенттер- 
ге жақсы қызмет көрсетеді, әріптестерімен де жақсы тіл табысады 
және қызметте әуелден жолы болып, тез көтерілуі мүмкін.60 Олар 
ісінің маңыздылығын және басқаларға пайдалы екенін сезіне біл- 
се, жұмысты жапырып істейді.61 Сондықтан негізгі өзін-өзі баға- 
лауы жоғары адамдар корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі 
жоғары ұйымдарда жылдам өсуі мүмкін.

Өзін-өзі бақылау
Зоя жұмысында әр кез келеңсіздікке ұрынады да жүреді. Ол білікті, 
еңбекқор және өнімді болса да, өнімділік қорытындысы бойынша 
орташа баға алады және басшыларының көңілінен шықпайтын 
секілді. Зояның соры мынада: ол қулық-сұмдық дегенді білмейді 
және мінез-құлқын жағдайға байланысты бейімдей алмайды. Өзі: 
«Мен өзіме сенемін. Өзгелерге жағу үшін өзімді өзгерте алмай- 
мын», -  дейді. Зояның өзін-өзі бақылауы төмен.
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Өзін-өзі 
бақылау -жеке 
адам мінез-құлқын 
сыртқы жағдай 
факторына сай 
икемдеу қабілетін 
бағалайтын түлға 
қасиеті.

Проактив түлға -
өзгеріс енгізу үшін 
мүмкіндіктерді 
айқындап, бастама 
көтеретін, нақты 
іс-әрекетке 
көшіп, нәтиже 
шығарғанша 
алған бетінен 
қайтпайтын адам.

Өзін-взі бақылау -
факторларына саи икемдеи у Қ й жакХорларына икем-
ры адамдар өз мінез-кұлқьм сыртда жагда»_фа«орлар
Р„еуде а й л а р л ь * ™ С л Т ^ н Г к Ұль.К керсете
өте сезімтал және әрқилы ж а ғ д аи д ар  үр қаЛғанда мүл-
алады, кейде өзін жұрт 3 Өзін-өзі ба-

бейім екенін көрсетті.63 Зоя сияқты өзін-өзі бақылауы төменд р 
6 үл  катарға жатпайды. Олар кез келген жағдаида шынаиы бет беи 
несі мен қатынасын көрсетуге құмар, сондықтан олардың ісі мен 
болмысында еш айырмашылық жоқ.

Проактив тұлға
Кей адамдардың қазіргі жағдайды жақсарту немесе тың өзгерістер 
жасауда белсенділік танытуын байқап па едіңіз? Бұлар проактив 
түлғалар.64 Олар өзгеріс енгізу үшін мүмкіндіктерді аиқындап, бас 
тама көтереді, нақты іс-әрекетке көшіп, нәтиже шығарғанша алған 
беттерінен қайтпайды. Олардың жағдайға бейімделш жүре беретін- 
дерден басты ерекшелігі -  осы. Проактив адамдардыңұиымдар қуа- 
на қабылдайтын ұнамды мінез-құлқы көп. Олардың 
лігі өте жоғары65 және көп қадағалауды қажет етпеиді. Олар жұмыс 
талаптарына сай өзгерістерді жақсы қабылдайды жә^  бар 
герін түбегейлі жұмысқа бағыттап, тек алға ұмтылады. Проактив 
тұлғалар жұмыста көп жағдайда табысқа жетеді.

Жұмыс командаларында проактив тұлғалар болуы аса маңызды. 
33 қытай компаниясындағы 95 ғылыми-зерттеу командасына жүргі- 
зілген бір зерттеу ортадан жоғары деңгейдегі проактив ң я а д а н  
құралған командалардың анағұрлым жаңашыл екенін анықт • 
Сондай-ақ проактив тұлғалар командадағы басқа адамд р кд 
рат алмасуға бейім тұрады, осылайша өзара сенімді қарым-қатынас 
орнатады69 Басқа қасиеттер сияқты, проактивтіктщ де кемшш т а 
тары бар. Қытайдағы бір банк бөлімшесінде жасалған зерттеу ко
манда жетекшісі проактив болмаса, команданың проактивтігі іск 
жарамсыз болатынын көрсетті, себебі ұжымның проактивтігінбас- 
шы басып тастайды.70 Кемшіліктер турғысынан алғанда, фламанд- 
Z  231 ^м ы ссьвға  қатысты жүрғізілген бір зерттеу проактив адам
дар жумыс іздеу әрекетінен тез бас тартатыньш анықтаған. Себеб 
проактивтік сәтсіздікпен бетпе-бет келгенде кеиін шегіндіреді.

ТҰЛҒА ЖӘНЕ ЖАҒДАЯТТАР
Алдыңғы талдауларымызда көрсеткендей, тұлға дамуына оны 
қоршаған ортадан гөрі тұқым қуалаудың ықпалы зор е п ш  а и п  
кеткіміз келеді. Тіпті ортаның маңызы шамалы десек те болады.
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«Үлкен бестік» сияқты тұлғаның кейбір қасиеттері кез келген орта 
немесе жағдаятта тиімді бола береді. Енді белгілі бір қасиеттің 
мінез-құлыққа эсер етуі жағдайға байланысты болатынын қарас- 
тырамыз. Екі теориялық құрылым -  жағдаят күші теориясы мен 
қасиеттерді іске қосу теориясы осыны түсінуге көмектеседі.

Жағдаят күші теориясы
Өз бөліміңізбен бірге жиналыста отырмын деп ойлаңыз. Кабинет- 
тен әдейі шығып кетуді, әріптесіңізге дауыс көтеруді немесе бар- 
лығына теріс қарап отыруды қалар ма едіңіз? Мүлде қаламауыңыз 
мүмкін. Енді үйде отырып жұмыс істегеніңізді елестетіңіз. Пижа- 
мамен жұмыс істеуіңіз, қатты музыка тыңдауыңыз немесе қалғып 
алуыңыз ғажап емес қой, солай ма?

Жағдаят күші теориясы тұлға қасиетінің мінез-құлыққа ұла- 
суы жағдаятқа байланысты болады дегенді қарастырады. Жағдаят 
куші теориясы -  нормалар, белгілер мен стандарттар белгілі бір мі- 
нез-құлыққа мәжбүрлейтінін көрсететін деңгей. Күшті жағдаяттар 
бізге дұрыс мінез-құлықты нұсқайды, бізді соны көрсетуге қыстай- 
ды және бұрыс мінез-құлыққа қарсы тұрады. Әлсіз жағдаяттарда, 
керісінше, «ойына келгенін істеуге болады», себебі біз өз тұлға- 
мызды мінез-құлқымыз арқылы білдіруге еріктіміз. Тұлға қасиет- 
терін мінез-құлықты күшті жағдаяттарға қарағанда әлсіз кездерде 
жақсы көрсете алады.

Жағдаят күші 
теориясы -
тұлға қасиетінің 
мінез-құлыққа 
айналуы жағдаят 
күшіне байланысты 
болатынын 
көрсететін теория.

ЖАҒДАЯТ КҮШТЕРІНІҢ КОМПОНЕНТТЕРІ. Зерттеушілер ұйымдар-
дағы жағдаят күшін төрт сипат тұрғысынан сараптады:72

1. Анықтық -  жұмыстағы міндеттер мен жауапкершіліктер тура 
әрі дәл көрсетілетін деңгей, анықтығы жоғары жұмыс күш- 
ті жағдаяттар тудырады, себебі қызметкерлер не істеу керегін 
жақсы біледі. Мысалы, аула сыпырушы жұмысының анықтығы 
бала күтушінің жұмысына қарағанда жоғары.

2. Сабақтастық -  жұмыстағы міндеттер мен әріптестердің бір- 
бірінің алдындағы міндеттері бекітілген нұсқауға сай келетін 
деңгей. Тапсырмалардың талапқа сай болуы күшті жағдаяттар- 
ды білдіреді, себебі, сайып келгенде, барлығы дерлік мінез-құ- 
лықтың маңызын көрсетеді. Мысалы, жедел жәрдем медбикесі 
жұмысының сабақтастығы менеджердің жұмысына қарағанда 
жоғары болуы мүмкін.

3. Шектеулер -  жеке адамның шешім қабылдау немесе әрекет ету 
еркіндігі олардың бақылауынан тыс күштермен шектелетін 
деңгей. Шектеулері көп жұмыстар күшті жағдаяттарды туды
рады, себебі жеке адамның еркіндігі шектеулі болады. Мысалы, 
аудитор жұмысындағы шектеулер орманшының жұмысына Ка
раганда күштірек болуы мүмкін.

4. Салдар -  шешімдер мен іс-әрекеттер ұйым немесе оның мүше- 
лері, клиенттері, жеткізушілері және т.б. үшін маңызды болатын
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деңгей. Маңызды салдары бар жұмыстар күшті жағдаяттарды 
білдіреді, себебі орта қатедөн қорғанатындай дәрөжеде құрыла- 
ды. Мысалы, хирург жұмысының салдары шет тілі мұғалімінің 
жұмысына қарағанда жоғары болуы ықтимал.

ҰЙЫМДЫҚ ЖАҒДАЯТТАР. Кейбір зерттеушілер ұйымдарға анық- 
тама бергенде оларды күшті жағдаяттарға жатқызады, сөбвбі олар 
мінез-құлықты басқаратын ережелерді, нормалар мен стандарт- 
тарды шығарады. Бұл шектеулер әдетте орынды да. Мысалы, біз 
қызмөткөрлөрдің сексуалдық әлімжеттік жасағанын, бухгалтерлік 
есепті күмәнді жүргізгенін немесе жұмысқа көңілі қалаған кезде 
келіп, тайраңдап жүргенін қаламас едік.

Жағдаят күші сипаттары көп жағдайда ұйымдық ережелермен, 
нұсқаулармен анықталады, бұл олардың дәлдігін қамтамасыз ете- 
ді. Дегенмен адамның бұл ережелерді қабылдауы оның жағдаят 
күшіне қалай қалай қарайтынына да байланысты. Мысалы, әдетте 
өзін-өзі басқара алатын адам қарапайым тапсырмаларды орын- 
дауға берілген нұсқауларды (анықтық дәрежесі жоғары) оның қа- 
білөтінө сенбеу дөп қарастыруы мүмкін. Ерожөмөн жүрөтін басқа 
адам нұсқаулармен егжей-тегжейлі танысып, оны оң бағалауы 
мүмкін. Олардың реакциясы (және жұмысқа қатынасы) жағдайды 
қабылдауын білдіреді.73

Әр алуан жүйелерді басқарудың күшті ережелерін құру қиын 
ғана емес, сондай-ақ ақылға қонымсыз да болуы ғажап емес. Ко
рыта айтқанда, менеджерлер жағдаят күшінің жұмыс орнындағы 
рөлін танып, сәйкес тепе-теңдік орнатуы керек.

Қасиеттерді іске 
қосу теориясы -
кейбір жағдаяттар, 
оқиғалар мен 
қатынастар 
бір қасиетті 
басқаларына 
қарағанда көбірек 
«іске қосатынын» 
болжайтын теория,

ҚасиеттердІ іске қосу теориясы
Тұлға мен жағдаят ұғымдарын жете түсінуге көмектесетін тағы бір 
маңызды теориялық құрылым -  қасиеттерді іске қосу теориясы. 
Қасиеттерді іске қосу теориясы кейбір жағдаяттар, оқиғалар немесе 
қатынастар бір қасиетті басқаларға қарағанда көбірек «іске қосаты 
нын» көрсетеді. Қасиеттерді іске қосу теориясын қолдану арқылы 
біз белгілі бір тұлғаларға қандай жұмыс лайық екенін жорамалдай 
аламыз. Мысалы, комиссиялық алымға негізделген өтемақы жоспа- 
ры тұлғаның кейбір жеке айырмашылықтарын қуаттандыруы мүм- 
кін, себебі экстраверттер сыйақыға, айталық, ашық адамдарға қара- 
ғанда сезімтал келеді. Керісінше, креативті қолдайтын жұмыстарда 
ашықтықтағы айырмашылық экстраверсиядағы айырмашылықтар- 
ға қарағанда қажет мінез-құлықты жақсы анықтауы мүмкін. Нақты 
мысалдарды көру үшін 4.1 -кестені қараңыз.

Қасиеттерді іске қосу теориясы сондай-ақ тұлғалық үрдістергс 
де қолданылады. Мысалы, жақында жүргізілген бір зерттеу онлайн 
оқыған адамдардың мінез-құлқы электрондық тұрғыда қадағалан- 
ған кезде түрліше жауап бергенін анықтады. Сәтсіздіктен қатты 
қорқатындар басқалардан гөрі мониторингтен қаттырақ шошып, 
ақыр соңында, өте аз нәрсе үйренген. Бұл жағдайда орта өзгешелігі
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4.1-КЕСТЕ. Қасиеттерді іске қосу теориясы: тұлға қасиеттерінің «Үлкен бестігінің» 
өзектілігі көбірек

Толық назар 
аудару талап 
етіледі

Әлеуметтік 
дағдылар 
талап етіледі

Бәсекеге
қабілетті
жұмыс

Инновация 
талап етіледі

Ызақор 
адамдармен 
жұмыс істей 
білу

Уақыт қысымы 
(кесімді мерзім)

^ ш іо т а р д а ш іү ігНез-|^льіі^й Ч

Әуе диспетчері Дінбасы Коуч/тәлімгер Актер Түзету
мекемесінің
қызметкері

Жаңалықтар
сарапшысы

Есепші Терапевт Қаржы
менеджері

Жуйе
талдаушысы

Телесатушы Редактор

Сот хатшысы Консьерж Сауда өкілі Жарнама
жазушы

Бортсерік Ұшқыш

! Төм|н;=бағгіДанат 
анықтамайды)

ъін жұмыс (осынд;з берілген қасие-гтер мына жумы стар дағы мінез-құлықты

Орманшы Бағдарлама
инженері

Пошта
хатшысы

Стенограф Сазгер Тері күтімі 
жөніндегі маман

Медбике Сорғы
операторы

Тарихшы Мұрағат
қызметкері

Биолог Математик

Модель Хабар тарату 
технигі

Ядролық
реактор
операторы

Медицина
қызметкері

Статистика
қызметкері

Фитнес
жаттықтырушысы

ө з е н й л і^
атІін .^м Ы ст^р  мына қаеиётлерді іске қосады (мімез-құлықты анықтауда олардың 
рады) ■

Ниет (+) Экстраверсия
(+)
Тіл табыса алу 
(+)

Экстраверсия
(+)
Тіл табыса алу 
(+)

Тәжірибеге 
ашықтық (+)

Экстраверсия
(+)
ТІл табыса 
алу (+)
Невротизм (-)

Ниет (+) 
Невротизм (-)

Ескеріңіз: плюс (+) белгісі осы қасиетті жоғары бағалайтын жеке адамдар осы жұмысты жақсы істеуі тиіс дегенді, 
минус (-) белгісі осы қасиетті төмен бағалайтын жеке адамдар осы жұмысты жақсы істеуі тиіс дегенді білдіреді.

(электрондық қадағалау) бір ерекшелікті (сәтсіздіктен қорқу) іске 
қосты және екеуі бірігіп, жұмыс өнімділігін төмендетті.74 Қасиет- 
терді іске қосу теориясы сондай-ақ оң бағытта да жұмыс істей ала- 
ды. Бір зерттеу қоғамға жағымды мінез-құлықты жайлы ортада 
адамдардың бәрі көрсеткенін, ал жағымсыз ортада қоғамға оң қа- 
райтын адамдарға ғана танытатынын анықтады.75

Жағдаят күші және қасиеттерді іске қосу теориясының екеуі де 
табиғатты тәрбиеге қарсы қоятын пікірталастан гөрі бұл ұғымдарды 
табиғат және тәрбие ретінде дербес қарастырған дұрыс екенін көр- 
сетеді. Бұлар мінез-құлыққа эсер етіп қана қоймай, сондай-ақ бір- 
бірімен өзара әрекеттеседі. Басқаша айтқанда, тұлға мен жағдаят 
күші жұмыс мінез-құлқына эсер етеді, алайда оң жағдаят кезінде, 
тұлғаның мінез-құлықты анықтау күші анағұрлым жоғары болады.



96 2-бөлім • Жеке ерекшеліктер

Құндылықтар -
жеке не қоғамдық 
тұрғыдан алғанда 
мінез-құлықтың 
белгілі бір түрі 
немесе тіршіліктің 
түпнегізі қоғамға 
қайшы мінез-қүлық 
пен тіршіліктің 
түпнегізіне 
қарағанда 
«дұрысырақ» деген 
негізгі наным.

Құндылықтар 
жүйесі -  жеке адам 
құндылықтарын 
олардың қарқыны 
тұрғысынан 
саралауға 
негізделген тізбек 
(иерархия).

Тұлғалық ерекшеліктерді талқылап, енді біз құндылықтарға ойыса- 
мыз. Құндылықтар көп жағдайда мінез-құлық үрдістеріне Караган
да наным жүйелерін сипаттауымен өзгешеленеді. Кейбір нанымдар 
немесе құндылықтар адам тұлғасының көрсеткіші болғанымен, біз 
әрдайым құндылықтарымызға сай әрекет ете бермейміз. Өлім жа- 
засы дұрыс па, әлде бұрыс па? Билікке ұмтылу жақсы ма, жаман ба? 
Бұл сұрақтардың жауаптары құндылықтарға байланысты беріледі.

Қүндылықтар «жеке не қоғамдық тұрғыдан алғанда мінез-құ- 
лықтың белгілі бір түрі немесе тіршіліктің түпнегізі қоғамға қайшы 
мінез-құлық пен тіршіліктің түпнегізіне қарағанда дұрысырақ» де
ген негізгі нанымды білдіреді.76 Құндылықтардың баға беру қасие- 
ті бар, себебі олар жеке адамның не дұрыс, жақсы немесе ұнамды 
екені туралы ойларын қамтиды. Олардың мазмұндылық және қар- 
қындылық қасиеттері бар. Мазмұндылық қасиет мінез-құлық тәр- 
тібін немесе тіршіліктің ақтық ахуалын маңызды дейді. Ал қарқыны 
оның қаньиалыцты маңызды екенін анықтайды. Құндылықтарды 
қарқын тұрғысынан саралағанда, біз сол адамның қүндылықтар 
жүйесін айқындаймыз. Біздің бәрімізде маңыздылық дәрежесіне 
әрқилы бостандық, ләззат, өзін-өзі құрметтеу, адалдық, бойсұну 
және теңдік сияқты құндылықтар тізбегі (иерархиясы) бар. Құнды- 
лықтар салыстырмалы түрде тұрақты және берік келеді.77

Құндылықтар біздің бір нәрсеге қатынасымыз бен мотивация- 
мызды түсінуге негіз болады және қабылдауымызға ықпал етеді. Біз 
«осылай болуы керек», «бұлай болмауы керек» деген біржақты ұғым- 
дары қалыптасқан ұйымға қосыламыз. Бұл үғымдар бүрыс пен дұ- 
рыстың түсіндірмесін және белгілі бір мінез-құлық пен нәтижелерге 
ұмтылудағы артықшылықтарымызды қамтиды. Құндылықтарымыз 
пікірімізді куаттайтынына немесе бұрмалайтынына қарамастан, 
жұмыстағы қатынастарымыз бен мінез-құлқымызға ықпал етеді.

Құндылықтар кейде шешім қабылдауды арттырғанымен, 
объектив әрі рационал да бола алады.78 Айталық, сіз өнімділікке 
сәйкес ақы төлеуді дұрыс, ал еңбек өтіліне байланысты ақы беру бу
рые деп санайтын ұйымды қолдағансыз делік. Алайда сіз жақында 
ғана қабылданған ұйым ақыны өнімділікке емес, еңбек өтіліне бай
ланысты төлейтінін білгенде не істейсіз? Көңіліңіз қалуы мүмкін. 
Сондай-ақ бұл жұмысқа қанағаттанбауға және жоғары деңгейде 
күш-жігер жұмсамауға әкеп соғуы мүмкін, себебі «бәрібір буған көп 
ақша төленбейді» деп ойлайсыз. Құндылықтарыңыз уйымның ақы 
төлеу саясатын қолдаса, сіздің қатынасыңыз бен мінез-қулқыңыз 
басқаша болуы мүмкін бе? Әбден мүмкін.

О НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырм аны орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, Honest 
Tea: Ethics—Company Mission and Values деп аталатын видеожаттығуды 
орындаңыз.
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Түпкі құндылықтар мен амал құндылықтары 
арасындағы айырмашылық
Құндылықтарды қалай қарастыруға болады? Милтон Рокич есім- 
ді бір зерттеуші оларды екі топқа бөлуге болатынын уәж қылады. 
Түпкі құндылықтар деп аталатын бір тобы ұнамды түп нәтиже- 
лерді қамтиды. Бұлар -  адамның бүкіл ғұмырында қол жеткізуді 
қалайтын мақсаттары. Амал құндылықтары деп аталатын бас
ка тобы ұнамды мінез-құлық тәртібі немесе түпкі құндылықтарға 
жету құралдарын қамтиды. Біздің әрқайсымыз соңғы нәтиже (түп- 
кі құндылықтар) мен құралдардың (амал құндылықтары) екеуін 
де ұстанамыз. Түпкі құндылықтарға мысал келтіре кетсек, олар -  
өркендеужәне экономикалықжетістік, бостандық, денсаулық және 
әл-ауқат, әлемдік бейбітшілік және өмірдің мәні. Ал амал құнды- 
лықтарына дербестік және өз күшіне сену, жеке бас тәртібі, мейі- 
рімділік және мақсатшылдықты жатқызуға болады. Түпкі және 
амал құндылықтары арасында тепе-теңдік болуы шарт, сондай-ақ 
осы тепе-теңдікке қалай жету қажеттігін түсіну де маңызды.

Ұрпақтар құндылықтары
Зерттеушілер АҚШ-тағы әртүрлі ұрпақ пен топ өкілдерінің жұмыс- 
та ұстанатын құндылықтарына жасалған бірнеше талдауды кірік- 
тіріп қарастырды.79 Кейбір атаулар естеріңізде болар, мысалы бэ- 
би-бумерлер, X ұрпағы, Ү ұрпағы, бұлардың біразы халықаралық 
деңгейде қолданылады. Бұл санаттар жеке адамдардың нанымын 
емес, трендтерді білдіретіндіктен, есте сақтаған абзал.

Үрпақтар құндылықтары туралы ойлау қызықты болғанымен, 
бұл жіктеуге зерделі зерттеу жасалмағанын естен шығармаңыз. 
Ертеде жүргізілген зерттеулер әдістемелік кедергілерге тап бол- 
ды, сондықтан олардың арасындағы айырмашылықтарды тап басу 
қиынға соқты. Зерттеулер осы мәселе бойынша жасалған көптеген 
тұжырымдар әсірелеуден туындағанын немесе қате болып шыққа- 
нын анықтады.80 Ұрпақтар арасындағы шын айырмашылықтар көп 
жағдайда танымал тұжырымдармен сәйкес келмейді. Мысалы, бос 
уақытқа негізделген құндылық бэби-бумерлерден бастап Ү ұрпа- 
ғына дейінгі буында берік орнығып алды және жұмыстың маңызы 
кеміді, біраз зерттеу Ү ұрпағында алдыңғы буынға қарағанда аль- 
труистік жұмыс құндылықтары басымырақ болды дегенді дәлел- 
дей алмады.81 Үрпақтарға жіктеу бізге өз қатарымызды және басқа 
буындарды жақсырақ түсінуге көмектесуі мүмкін, бірақ біз олар- 
дың шегін бағалай да білуіміз керек.

ЖЕКЕ ТҰЛҒА ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ЖҰМЫС ОРНЫМЕН 
БАЙЛАНЫСТЫРУ
30 жыл бұрын ұйымдар жеке адамды белгілі бір жұмыстарға ла- 
йықтау үшін жеке тұлға ерекшеліктері туралы ойланатын. Бұл 
алаңдау жеке адам ерекшеліктері мен құндылықтары ұйыммен

Түпкі
құндылықтар -
тіршіліктің ұнамды 
түп нәтижелері, 
адамның 
ғұмырында қол 
жеткізуді қалайтын 
мақсаттары.

Амал
қундылықтары -
ұнамды
мінез-құлық
тәртібі немесе
адамның түпкі
құндылықтарға
жетудегі
құралдары.

7-736
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Тұлға-қызмет 
үйлесімі -  алты 
тұлғалық типті 
анықтайтын және 
тұлғалық тип 
пен қызметтік 
орта арасындағы 
үйлесім жұмысқа 
қанағаттану мен 
жұмыстан кетуді 
айқындайды 
дегенді ұсынатын 
теория.

Тұлға-ұйым 
үйлесімі үйымдар 
өз құндылықтарына 
сәйкес адамдарды 
тартып, іріктеп 
алатынын, ал 
ұйым жеке адам 
ерекшеліктеріне 
сай келмесе, оның 
ұйымнан өзі шығып 
кетуін білдіреді.

қалай жақсы сәйкесуі керек дегенді қосып алды. Неге? Себебі 
бүгінде менеджерлер жұмысқа тұрушының белгілі бір жұмысты 
атқара алуына қарағанда оның өзгермелі жағдайға бейімделуіне 
және ұйымға беріліп еңбек етуіне көбірек мүдделі. Менеджерлер 
сәйкестіктің алғашқы типтерінің бірі -  адамның қызметке сәй- 
кестігіне назар аударады.

Тұлға-қызмет үйлесімі
Жұмыс талаптарының түлға қасиеттеріне сәйкес келуі Джон 
Холландтың түлға-қызмет үйлесімі теориясында сипатталады. 
Бұл -  халықаралық деңгейде қолданылатын дәлелді теориялар- 
дың бірі.82 Кәсіби артықшылықтар тізімдемесі сауалнамасында 
160 қызметтің атауы берілген. Жауап берушілер қайсын ұнататы- 
нын немесе үнатпайтынын атап көрсетеді, сөйтіп, олардың жауап- 
тары олардың тұлға ретіндегі бейнесін түзеді. Холланд алты тұлга 
типін анықтап, жұмысқа қанағаттану мен қызметтен кетуге бе- 
йімдік жеке адам тұлғасы қызметіне қаншалықты сәйкес келеті- 
ніне байланысты екенін көрсетті. 4.2-кестеде алты тип, оларға тән 
ерекшеліктер мен әрқайсына сәйкөс келетін қызметтер берілген.

Тұлға-қызмет үйлесіміне байланысты жұмысшылар қызмет өзі- 
нің талап-тілегіне орай бейімделеді деп күтетін мәдени көрініс бар. 
Жұмысшылар басшылық олардың уәжіне құлақ асады және құрмет 
көрсетеді деп күтетін индивидуалистік елдерде қызметті тұлғаға 
бейімдеу арқылы тұлға-қызмет үйлесімін күшейту жеке адамның 
жұмысқа қанағаттануын арттырады. Ал ұжымдық елдерде тұлға- 
қызмет үйлесімін қызметкерлердің жұмысқа қанағаттануына мүд- 
делі әмөс, себебі адамдар қызметтер оларға бейімделеді дөп күт- 
пейді, сөйтіп, олар тұлға-қызмет үйлесімін төмендетеді. Сонымен, 
ұжымдық мәдениеттегі менеджерлер мәдени нормаларды бұзбау 
үшін қызметті жеке адамға икемдемейді, керісінше, дайын куры- 
лымға келіп, табысты қызмет ететін адам іздейді.83

Тұлға-ұйым үйлесімі
Зерттеушілер адамдардың белгілі бір ұйым мен жұмысқа сәйкес- 
тігін зерделегенін айттық. ¥йым өзінің қарқынды дамуымен, өз- 
геруімен сипатталса, онда міндеттерін жылдам өзгертіп, бір ко- 
мандадан екінші командаға жеңіл ауыса алатын қызметкерлерді 
қажетсінетіні сөзсіз. Онда қызметкерлер тұлғасы қандай да бір 
нақты жұмысқа емес, ұйымның жалпы мәдениетіне сай келгені 
маңыздырақ болады.

Тұлға-ұйым үйлесімі ұйымдар өз құндылықтарына сәйкес 
адамдарды тартып, іріктеп алатынын, ал ұйым жеке адам ерекше- 
ліктеріне сай келмесе, оның ұйымнан өзі шығып кетуін білдіреді. 
«Үлкен бестік» терминін қолдана отырып, мысалы, біз экстраверт- 
тер басқыншы және командаға иек артатын мәдениетпен жақсы 
үйлеседі деп күтеміз, ымырашылдығы басым адамдар қолдаушы
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4.2-КЕСТЕ. Холландты ң тұлға ти птері және оған сәйкес келетін қы зм еттер  
типологиясы

Типтер Тұлғалық сипаттар ТиістІ қызметтер

Р еапист ік: дағды, күш және 
үйлестіруді қажет ететін 
физикалық іс-әрекеттерді 
дұрыс көреді

Ұялшақ, шынайы, табанды, 
тұрақты, мойынсұнғыш, епті

Механик, бұрғылау 
станогының операторы, 
құрастырушы жұмысшы, 
фермер

З ерт т еуш і: ойлау, 
ұйымдастыру және түсінуді 
қамтитын іс-әрекеттерді дұрыс 
көреді

Сарапшы, бірегей, білуге 
құмар, тәуелсіз

Биолог, экономист, математик, 
жаңалықтар тілшісі

Ә леум ет т ік: басқаларға 
көмектесу және оларды 
дамытуды қамтитын 
іс-әрекеттерді дұрыс көреді

Көпшіл, жылышырайлы, 
ұжымшыл, түсінігі мол

Әлеуметтік қызметкер, мұғалім, 
кеңесші, емхана психологы

К өпш ілік м а к ул д а ға н :  
ережелерге негізделген, 
жүйелі және біржақты емес 
іс-әрекеттерді дұрыс көреді

Мойынсұнғыш, тиімді, епті, 
қиялға берілмейтін, бірбеткей

Есепші, ұйым менеджері, банк 
кассирі, іс жүргізуші

К әсіп керлік: басқаларға ықпал 
етуге және билік жүргізуге 
мүмкіндіктер беретін сөйлеу 
іс-әрекеттерін дұрыс көреді

Өзіне сенімді, мақсатшыл, 
қайратты, өктем

Заңгер, жылжымайтын мүлік 
агенті, PR маманы, шағын 
кәсіпкерлік менеджері

К өркем өн ер:  
шығармашылықпен 
айналысуға мүмкіндік беретін, 
біржақты және жүйесіз 
іс-әрекеттерді дұрыс көреді

Шығармашылыққа жақын, 
тәртіпке бағынбайтын, 
идеалист, эмоцияға берілгіш, 
түрмысқа бейім емес

Суретші, музыкант, жазушы, 
интерьер декораторы

ұйымдық ахуалға жақсы үйреніседі, ал аса ашық адамдар қалыпты 
жағдайға қарағанда жаңашылдықты қолдайтын ұйымдарды ла- 
йық көреді.85 Осы нұсқауларды басшылыққа ала отырып, ұйым- 
дық мәдениетке лайық қызметкерлерді жұмысқа алу, өз кезегінде, 
қызметкердің қанағаттануын тудырып, жұмыстан кету салдарын 
азайтады. Тұлға-ұйым үйлесімі бойынша жүргізілген зерттеу 
адамдардың құндылықтары ұйым мәдениетімен сәйкес келуін де 
зерделеп көрді. Мұндай үйлесім жұмысқа қанағаттануды, ұйым ал- 
дындағы міндеттемені және жүмыстан кетудің төмендеуін қамта- 
масыз етеді.86

Үйлесімді табуда жаңылыспау үшін ұйымдар өзін интернетте 
дұрыс көрсетуге мән бергені маңызды, себебі жұмыс іздеушілер 
өтініш бермей тұрып, веб-сайттарды жақсылап қарап шығады. 
Олар компанияның құндылықтары мен ұстанған бағыт-бағдары 
туралы ақпараты бар тартымды веб-сайтты көргісі келеді. Мысалы,
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Билік
алшақтығы -
қоғам мекемелер 
мен ұйымдардағы 
билік тең 
бөлінбейді деп 
қабылдайтын 
деңгейді 
сипаттайтын 
ұлттық-мәдени 
ерекшелік.
Индивидуализм -
адамдар топ 
мүшесі ретінде 
емес, жеке әрекет 
еткенді дұрыс 
көретін деңгейді 
сипаттайтын 
ұлттық-мәдени 
ерекшелік. 
Коллективизм -  
адамдар өздері бір 
бөлігі саналатын 
топтардағы 
басқалар оларға 
қамқорлық 
жасайды және 
қорғайды деп 
күтетін тар 
әлеуметтік 
құрылымды 
сипаттайтын 
ұлттық-мәдени 
ерекшелік.

Ү ұрпағы ұйымның жұмыс пен өмір тепе-теңдігін сақтауға ниет- 
ті екеніне көз жеткізгенде оң қабақ танытуы мүмкін. Тұлға-ұйым 
үйлесімін дамытуда веб-сайттардың маңызы зор, сондықтан оның 
стилі (пайдалануға ыңғайлы) мен мазмұнын (бағыт-бағдары) жақ- 
сарту жұмысқа тұруға ниет білдірушілер қатарын арттыра алады.87

Үйлесімнің өзге өлшемдері
Тұлға-қызмет және тұлға-ұйым үйлесімі жұмыс орнының нәти- 
желілігінің ең маңызды өлшемдері ретінде саналса да, үйлесімнің 
басқа да үлгілерін шолып шыққан артық етпейді. Бұл қатарға түл- 
ға-топ үйлесімі және түлға-басиіы үйлесімі жатады. Тұлға-топ үй- 
лесімі команда құруда маңызды, себебі командалық өзара іс-әре- 
кеттер қарқыны жұмыс нәтижесіне елеулі эсер етеді. Тұлға-басшы 
үйлесімі зерттеудің маңызды саласына айналды, осы өлшемдегі 
нашар үйлесім жұмысқа қанағаттану деңгейінің төмендеуіне және 
өнімділікті кемуіне әкеле алады.

Үйлесімнің барлық өлшемдерін кейде жалпылама түрде тұл- 
ға-орта үйлесіміне жатқызуға болады. Әр өлшем мәдениет- 
ке негізделетін жұмыс қатынастарын жартылай болжай алады. 
Шығыс Азия, Еуропа және Солтүстік Америкадағы тұлға-орта үй- 
лесіміне жүргізілген соңғы ауқымды талдау тұлға-ұйым және 
тұлға-қызмет үйлесімдері Солтүстік Америкадағы оң жұмыс қа- 
тынастары мен өнімділікті болжаушылар екенін анықтады. Бұл 
өлшемдердің маңыздылық деңгейі Еуропа мен Шығыс Азияда аз.88

МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Генетикалық тұрғыдан айтарлықтай анықталып қойған тұлға та- 
биғатына қарағанда қүндылықтарды зерделеуге болады. Олар ұр- 
пақтан-ұрпаққа беріліп, мәдениетіне сәйкес түрліше болып келе- 
ді. Зерттеушілер Герт Хофстеде мен GLOBE еңбектерінің негізінде 
мәдени құндылықтардың айырмашылықтарын саралау кезінде екі 
маңызды қүрылымды анықтады.

Хофстеде құрылымы
Мәдениеттер арасындағы әралуандықты талдауға арналған ең та- 
нымал тәсілдердің бірін Герт Хофстеде енгізді.89 Хофстеде 40 ел- 
дегі 116 мыңнан астам IBM қызметкерінің жұмысқа қатысты құн- 
дылықтарына зерттеу жүргізіп, менеджерлер мен қызметкерлер 
ұлттық мәдениеттің бес құндылық өлшемі бойынша бөлінетінін 
анықтады:

• Билік алшақтығы. Билік алшақтығы бір елдегі адамдар ме
кемелер мен ұйымдардағы билік тең бөлінбейді деп қабылдай- 
тын деңгейді сипаттайды. Билік алшақтығы бойынша жоғары 
рейтинг таптық немесе касталық жүйе мәдениетінде билік пен 
байлықтың үлкен теңсіздігі бар екенін және соған жол беріліп
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отырғанын және бұл қызметтік өсуге кедергі келтіріп отырга- 
нын білдіреді. Билік алшақтығының төмен рейтингі теңдік пен 
мүмкіндіктер салтанат құрған қоғамдарды сипаттайды.

• Индивидуализм немесе коллективизм. Индивидуализм -  
адамдар топ мүшесі ретінде емес, жеке әрекет еткенді дұрыс 
көретін және бәрінен бұрын жеке адамның құқығына сенетін 
деңгей. Коллективизм адамдар өздері бір бөлігі саналатын 
топтардағы басқалар оларға қамқорлық жасайды және қор- 
ғайды деп күтетін тар әлеуметтік құрылымды айқындайды. 
Ұйымдық мінез-құлық мәселелерін қарастыруда, индивидуа- 
листік, коллективист^ елдердің/мәдениеттердің екеуінің де 
терминдерін қолданатынымызды ескерте кетейік.

• Еркектік немесе әйелдік құрылымдар. Хофстеденің еркектік 
қүрылымы -  жетістікке жету, билік жүргізу және бақылау сияқ- 
ты еркекке тән дәстүрлі рөлдерді қолдайтын, сондай-ақ ерлер 
мен әйелдерді тең деп қарастыруға қарсы мәдениетті сипаттай- 
тын деңгей. Еркектік құрылымның жоғары деңгейі белгілі бір 
қоғам мәдениетіне сәйкес ерлер мен әйелдердің әрқайсының 
өзіндік рөлі бар екенін және еркектер басымдыққа ие екенін 
көрсетеді. Әйелдік құрылымның жоғары рейтингін ерлер мен 
әйелдер арасында айырмашылық аз және әйелдер барлық жа- 
ғынан еркектермен тең деп санайтын мәдениет көрсетеді.

• Белгісіздіктен қашу. Елдегі адамдардың таныс емес жағдай- 
ларға қарағанда таныс жағдайларды дұрыс көруін, яғни бел- 
гісіздіктен қашуын білдіретін деңгей. Белгісіздіктен қашу 
кең таралған мәдениеттерде адамдар белгісіздік пен екіұда- 
йылыққа қатты алаңдайды және осы белгісіздікті азайту үшін 
заңдар қабылдап, бақылауды күшейтеді. Белгісіздіктен қашу 
деңгейі томен мәдениеттегі адамдар екіұдайылықты қабыл- 
дауға бейім, ережелерге көп иек арта бермейді, тәуекелге жиі 
барғыш және өзгерісті жеңіл қабылдайды.

• Ұзақмерзімді немесе қысқамерзімді бағдарлау. Бұл типоло
гия қоғамның дәстүрлі құндылықтарға адалдығын бағалайды. 
Ұзақмерзімді бағдарлауға бейім мәдениеттегі адамдар бола- 
шақты ойлап, ұқыптылық, түрақтылықжәне дәстүрді күрмет тұ- 
тады. Ал қысқамерзімді бағдарлауда адамдар қазіргі қолында 
барды бағалайды, сондай-ақ олар өзгерісті жеңілдеу қабылдап, 
міндеттемелерге өзгеруге кедергі ретінде қарамайды.

Әртүрлі елдер Хофстеде өлшемі бойынша қалай бағаланады?
4.3-кестеде қолжетімді мәліметтер арқылы елдер рейтингі көрсе- 
тілген. Мысалы, Малайзияда билік алшақтығы барлық елден жо- 
ғары. АҚШ индивидуалистік мемлекеттер ішінде алда тұр (одан 
кейінгі орындарды Австралия мен Ұлыбритания иемденген). Гвате
мала -  ең үжымдық мемлекет. Еркектік құрылымы ең жоғары ел -  
Жапония, ал әйелдік құрылымы ең басым мемлекет -  Швеция. Грекия 
белгісіздіктен қашу бойынша көш бастап түр, ал Сингапурда бұл көр- 
сеткіш ең томен деңгейде. Гонконг ең ұзақмерзімді бағдарлау көрсет- 
кішіне, ал Пәкістан ең қысқамерзімді бағдарлау көрсеткішіне ие.

Бркектік 
құрылым -
жетістікке жету, 
билік жүргізу 
және бақылау 
сияқты еркекке тән 
дәстүрлі рөлдерді 
қолдайтын, 
сондай-ақ ерлер 
мен әйелдерді тең 
деп қарастыруға 
қарсы деңгейді 
сипаттайтын 
ұлттық-мәдени 
ерекшелік. 
Қоғамдық 
құндылықтар 
үстемдік және 
материализм 
бойынша 
айқындалады.
Әйелдік
құрылым -  ерлер
мен әйелдер
арасында
айырмашылық
аз деп көрсететін
ұлттық-мәдени
ерекшелік, бұл
құрылымның
жоғары рейтингі
әйелдер қоғамның
барлық саласында
еркектермен тең
екенін көрсетеді.
Белгісіздіктен
қашу -  қоғамның
белгісіз
және екіұдай
жағдайлардан
қауіптенуін
және олардан
қашқақтауға
тырысатын
деңгейді
сипаттайтын
ұлттық-мәдени
ерекшелік.
Үзақмерзімді 
бағдарлау -
болашаққа, 
ұқыптылық пен 
тұрақтылыққа баса 
назар аударатын 
ұлттық-мәдени 
ерекшелік.
Қысқамерзімді 
бағдарлау -
қазіргі қолда барын 
бағалап, өзгерісті 
қабылдайтын 
ұлттық-мәдени 
ерекшелік.
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200 мыңнан астам респондент қатысқан 598 сауалнама бойын- 
ша Хофстеденің мәдени құндылықтарының өзара байланысы мен 
ұйымдық критерийлердің әралуандығына, жеке және ұлттық деңге- 
йіне талдау жасалып, зерттелді.90 Жалпы алғанда, бес мәдени өлшем 
де қажетті нәтижелерді нақты болжауда тең түсті. Сондай-ақ зерт- 
теушілер елдегі адамдардың бәріне бірдей мәдени құндылықтарды 
таңғаннан гөрі, жеке адамдардың жауаптарын бағалау көптеген нә- 
тижені әлдеқайда жақсы болжауға көмектескенін анықтады.

GLOBE құрылымы
1993 жылы негізі қаланған «Жаһандық көшбасшылық және ұйым- 
дық мінез-құлық тиімділігі» (GLOBE) атты зерттеу бағдарламасы 
жетекшілік пен ұлттық мәдениетті мәдениаралық тұрғыдан зерде- 
леуін әлі жалғастырып келеді. 62 елдегі 825 ұйымның мәліметтерін 
пайдалану арқылы GLOBE командасы ұлттық мәдениеттерді бөліп 
қарастыратын тоғыз өлшемді анықтады.91 Билік алшақтығы, ин- 
дивидуализм/коллективизм, белгісіздіктен қашу, гендерлік айыр- 
машылық (еркектік немесе әйелдік құрылымға ұқсас) және бола- 
шақты бағдарлау (ұзақмерзімді немесе қысқамерзімді бағдарлауға 
ұқсас) сияқты кей өлшемдері Хофстеде өлшемдеріне ұқсайды. Бас- 
ты айырмашылық мынада: GLOBE құрылымына адамгершілікті 
бағдарлау (қоғамның жеке адамдарды альтруистігі (адал ниеті), 
жомарттығы және мейірімділігі үшін марапаттайтын деңгей) және 
өнімділікті бағдарлау (қоғам топ мүшелерін өнімділікті жақсарт- 
қаны және жоғары сапа көрсеткені үшін ынталандыратын және 
марапаттайтын деңгей) сияқты өлшемдер қосылды.

Хофстеде құрылымы мен GLOBE құрылымьаның 
ұқсастықтары мен айырмашылықтары
Хофстеде құрылымы мен GLOBE құрылымының қайсы жақсы? Бу
ран жауап беру қиын, себебі олардың әрқайсының өз қолдаушыла- 
ры бар. Біз бұл жерде Хофстеде өлшемдеріне басымдық береміз, 
себебі олар уақыт тезіне төтеп берді және мұны GLOBE құрылымы 
да растады. Мысалы, ұйымдық міндеттеме әдебиеттеріне жасалған 
шолу Хофстеде мен GLOBE қүрылымының екеуі де индивидуализм/ 
коллективизм өлшемдерін тең дәрежеде қарастырғанын көрсетеді. 
Атап айтқанда, екі құрылым да ұйымдық міндеттеме индивидуа
лист^ елдерде томен болуға бейім екенін көрсетті.92 Екі қурылым- 
ның да ортақ тұстары және әрқайсының өз ұсыныстары бар.

ТҮЙІН
Тұлғаның ұйымдық мінез-құлық үшін маңызы зор. Ол барлық мі- 
нез-құлыққа түсінік бермесе де, олар қалай, қайтіп пайда болға- 
нын анықтауға көмектеседі. Жаңа теория мен зерттеу тұлғаның 
басқаларға қарағанда қай жағдайда қаншалықты маңызды рөл
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4.3-КЕСТЕ. Хофстеденің мәдени құндылықтары, мемлекеттер бойынша

Билік
алш ақтығы

И ндивидуализм Еркектік 
немесе немесе әйелдік 
коллективизм  қүрылым

Белгісіздіктен
қашу

Ұзақ немесе қысқамерзімді 
бағдарлау

Ел Индекс Орын Индекс Орын Индекс Орын Индекс Орын Индекс Орын

Аргентина 49 35-36 46 22-23 56 20-21 86 10-15

Австралия 36 41 90 2 61 16 51 37 31 22-24
Австрия 11 53 55 18 79 2 70 24-25 31 22-24
Бельгия 65 20 75 8 54 22 94 5-6 38 18
Бразилия 69 14 38 26-27 49 27 76 21-22 65 6
Канада 39 39 80 4-5 52 24 48 41-42 23 30
Чили 63 24-25 23 38 28 46 86 10-15
Колумбия 67 17 13 49 64 11-12 80 20

Коста-Рика 35 42-44 15 46 21 48-49 86 10-15

Дания 18 51 74 9 16 50 23 51 46 10
Эквадор 78 8-9 8 52 63 13-14 67 28

Сальвадор 66 18-19 19 42 40 40 94 5-6

Финляндия 33 46 63 17 26 47 59 31-32 41 14
Франция 68 15-16І 71 10-11 43 35-36 86 10-15 39 17
Германия 35 42-44 67 15 66 9-10 65 29 31 22-24
Ұлыбритания 35 42-44 89 3 66 9-10 35 47-48 25 28-29
Грекия 60 27-28[ 35 30 57 18-19 112 1

Гватемала 95 2-3 6 53 37 43 101 3

Гонконг 68 15-16| 25 37 57 18-19 29 49-50 96 2
Үндістан 77 10-11 48 21 56 20-21 40 45 61 7
Индонезия 78 8-9 14 47-48 46 30-31 48 41-42

Иран 58 29-30i 41 24 43 35-36 59 31-32

Ирландия 28 49 70 12 68 7-8 35 47-48 43 13
Израиль 13 52 54 19 47 29 81 19
Италия 50 34 76 7 70 4-5 75 23 34 19
Ямайка 45 37 39 25 68 7-8 13 52

Жапония 54 33 46 22-23 95 1 92 7 80 4

Оңтүстік Корея 60 27-28 18 43 39 41 85 16-17 75 5
Малайзия 104 1 26 36 50 25-26 36 46

Мексика 81 5-6 30 32 69 6 82 18

Нидерланд 38 40 80 4-5 14 51 53 35 44 11-12
Ж аңа Зеландия 22 50 79 6 58 17 49 39-40 30 25-26
Норвегия 31 47-48 69 13 8 52 50 38 44 11-12
Пәкістан 55 32 14 47-48 50 25-26 70 24-25 0 34
Панама 95 2-3 11 51 44 34 86 10-15
Перу 64 21-23 16 45 42 37-38 87 9

Филиппин 94 4 32 31 64 11-12 44 44 19 31-32
Португалия 63 24-25 27 33-35 31 45 104 2 30 25-26
Сингапур 74 13 20 39-41 48 28 8 53 48 9
Оңтүстік Африка 49 35-36 65 16 63 13-14 49 39-40
Республикасы
Испания 57 31 51 20 42 37-38 86 10-15 19 31-32
Швеция 31 47-48 71 10-11 5 53 29 49-50 33 20
Швейцария 34 45 68 14 70 4-5 58 33 40 15-16
Тайвань 58 29-30 17 44 45 32-33 69 26 87 3
Таиланд 64 21-23 20 39-41 34 44 64 30 56 8
Түркия 66 18-19 37 28 45 32-33 85 16-17
АҚШ 40 38 91 1 62 15 46 43 29 27
Уругвай 61 26 36 29 38 42 100 4

Венесуэла 81 5-6 12 50 73 3 76 21-22

Югославия 76 12 27 33-35 21 48-49 88 8

Аймақтар:
Араб елдерІ 80 7 38 26-27 53 23 68 27

Шығыс Африка 64 21-23 27 33-35 41 39 52 36 25 28-29

Батые Африка 77 10-11 20 39-41 46 30-31 54 34 16 33

Дереккөз: Copyright Geert Hofstede BV, hofstede@bart.nl.

mailto:hofstede@bart.nl
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Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab 
Management

ойнайтынын ашып көрсетеді. Осы орайда «Үлкен бестіктің» ма- 
ңызы зор, сондай-ақ «сүйкімсіз үштік» пен басқа қасиеттердің де 
өзіндік орны бар. Әр қасиеттің жұмыс мінез-құлқына келтіретін 
пайдасы мен тигізетін зияны болатыны сияқты, кез келген жағ- 
даятқа үйлесіп, дәл келе кететін қасиеттер тізбегін табу мүмкін 
емес. Тұлға сізге адамдардың (оның ішінде сіз де барсыз) неге біз 
сияқты әрекет ететінін, ойлайтынын және сезінетінін түсінуге кө 
мектесе алады және қырағы менеджер бұл білімді қызметкерлерге 
өз тұлғасына лайық міндет жүктеу үшін пайдалана алады.

Құндылықтар көп жағдайда қатынасты, мінез-құлық пен қабыл- 
дауды негіздейді және түсіндіреді. Құндылықтар ұйымдық нәтижені 
болжай алатын өлшемдер бойынша халықаралық деңгейде түрлену- 
ге бейім, дегенмен жеке адам ұлттық мәдениет құндылықтарымен 
сәйкес келетін құндылықтарды ұстануы да, ұстанбауы да мүмкін.

МЕНЕДЖЕР/!ЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Жұмысқа тұрушыларды адалдық және «Үлкен бестік» ерекше- 

ліктері бойынша, сіздің ұйымыңыз ең маңызды деп табатын 
критерийлерге байланысты іріктеп алуды ойластырыңыз.

• Майерс-Бриггс типологиясының қателері болса да, сіз оны 
қызметкерлердің бір-бірін жақсы түсінуіне көмектесу, жұмыс 
топтарындағы қарым-қатынасты жандандыру және бәлкім 
конфликтілерді азайту үшін тренингтер мен жобалауда кол- 
дана аласыз.

• Оңтайлы түлғалық үйлесімді анықтау үшін қызметтерді, жұ- 
мыс топтарын және өз ұйымыңызды бағалаңыз.

• Бақылауыңыздағы тұлға қасиеттерін бағалау кезінде жағдаят- 
тық факторларды ескеріңіз және тұлғаның жеке ерекшелікте- 
рін айқындау үшін жағдаяттық күшті төмендетіңіз.

• Адамдардың мәдени айырмашылықтарын көбірек ескерген 
сайын, сіз олардың жұмыстағы мінез-құлқын жақсырақ та- 
нып, тәуір жұмыс істейтін оң ұйымдық ахуал туғыза аласыз.

© ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Personality Style Indicator
Өзіңізді қандай тұлға ретінде танисыз? Сіз осы тарауды асқан қы- 
зығушылықпен оқыған боларсыз. Өз тұлғалық тұрпатыңыздың 
кейбір көрсеткіштерін анықтап алу үшін жеке қасиетті бағалау сы- 
нағынан өтіңіз.
Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін m ym anagem entlab.com  
сайтына кіріңіз:

4-1. Іскер адамдардың жеке қасиеттері ұқсас болуы мүмкін деп 
ойлайсыз ба?

4-2. Pearson MyLab Management Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



Қабылдау процестері
Pearson MyLab Management®
О  Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні О  көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
m ym anagementlab.com платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

5

ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫ

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Қабылдауға ықпал ететін факторларды түсіндіре аласыз.
2. Атрибуция теориясын сипаттай аласыз.
3. Қабылдау мен шешім қабылдау арасындағы байланысты тү- 

сіндіре аласыз.
4. Шешім қабылдаудың рационал моделін шектеулі рационал- 

дықпен және түйсікпен салыстыра аласыз.
5. Жеке айырмашылықтар мен ұйымдық шектеулер шешім қа- 

былдауға қалай эсер ететінін түсіндіре аласыз.
6. Этикаға сай шешімнің үш критерийін салыстыра аласыз.
7. Креативтің үш сатылы моделін сипаттай аласыз.

О Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Таpay 
алдындағы сергітүді» толтырыңыз.

ҚАБЫЛДАУ ДЕГЕНІМІЗ HE?
Қабылдау -  қоршаған ортадан алған сенсорлық әсерлерімізді жү- 
йелеп беруге көмектесетін процесс. Біз қабылдаған нәрсе объек
тив шындықтан мүлде басқаша болуы мүмкін. Мысалы, бір фир- 
мадағы қызметкерлердің барлығы өз жүмыс орнын жүмыс істеу

Қабылдау -  жеке 
адамдар осы 
арқылы қоршаған 
ортаға мағына беру 
үшін сенсорлық 
әсерлерді 
басқаратын және 
түсіндіретін 
процесс.
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үшін керемет орын деп қарастыруы мүмкін -  қолайлы жұмыс 
жағдайы, қызықты тапсырмалар, жақсы жалақы, тамаша үстеме- 
ақылар, түсінігі мол және жауапты басшылық, бірақ көпішлігшіз 
әмбебап келісім табу өте таңғаларлық нәрсе екенін жақсы білеміз.

Ұйымдық мінез-күлықты зерттеуде қабылдаудың маңызы 
неде? Мұның мәнісі қарапайым: адамдардың мінез-құлқы ақи- 
қаттың өзіне емес, олардың ақиқатты қалай қабылдайтынына не- 
гізделеді. Қабылданатын әлем мінез-қүлық турғысынан маңызды. 
Басқаша айтқанда, біздің қабылдауымыз біз сүйеніп, әрекет ететін 
ақиқатқа айналады.

Қабылдауға ықпал ететін факторлар
Бірқатар фактор қабылдауды қалыптастырады және кейде бұрма- 
лайды. Бұл факторлар цабылдаушының бойында, қабылданатын 
нысанда, қабылдау іске асатын контексте болуы мүмкін.
ҚАБЫЛДАУШЫ. Сіз нысанға көз салғанда, одан нені көріп, нені 
түсінуіңіз жеке қасиеттеріңізге -  қатынастарыңызға, тұлғаңызға, 
мотивтеріңізге, қызығушылықтарыңызға, өткен тәжірибещз бен 
нені күтетініңізге байланысты. Кей жағдайда біз естігіміз келген- 
ді естиміз,1 көргіміз келгенді көреміз, бірақ бұл -  шындық бол- 
ғандықтан емес, ойлауымызға сай келгендіктен іске асады. Мы- 
салы, бір зерттеу басшылар күнделікті жұмысын ертерек бастаған 
қызметкерлерді адал әрі сол себептен өнімділігі жоғары деп 
қабылдағанын көрсетті, дегенмен өзі түнде жұмыс істеуге әдет- 
тенген басшылар мұндай қате болжам жасауға көп ұрына қоима- 
ған.2 Осындай қатынаспен жасалған кей қабылдаудың шындыққа 
жанасымды болуы екіталай, тіпті қауіпті деуге болады. Мысалы, 
Нью-Йоркте болған атысты куәгерлер қалай қабылдағанын ала- 
йық. Бұл оқиғаны екі адам көрген, біреуі полиция офицері қа 
шып бара жатқан адамды қуып жетіп, атып өлтірді деді, екіншісі 
қолына кісен салынған адам жерде жатқанда атып өлтірілді деп 
мәлімдеді. Ешқайсы жағдаятты дұрыс қабылдамаған: шынында, 
анау адам полиция офицеріне пышақпен шабуыл жасамақ болған 
кезде басқа офицер оны атып өлтірген.3
НЫСАН. Нысанның сипаты да біздің қабылдауымызға эсер етеді. 
Себебі біз нысанның өзіне ғана көз тоқтатпаймыз, жақын заттар 
мен ұқсас нәрселерді бірге топтайтынымыз сияқты, нысанды да 
айналасымен байланыстыра қабылдауға бейімбіз. Біз бір-бірінен 
елеусіз айырмашылықтары бар әйелдерді, ерлерді, ақнәсілділерді, 
афроамерикалықтарды, азиялықтарды немесе бір топ мүшелерін 
(6-тарауды қараңыз) басқалармен салыстырғанда біркелкі қабыл- 
даймыз. Көп жағдайда мұның зиянды жақтары көп, мәселен, жұ- 
мыста қылмыстық іс болған жағдайда, алдымен, бүрын сотты бол
тан адам күдікке ілініп (оның қылмысқа қатысы жоқ екені белгілі 
болса да), қамауға алынады.4 Күткендегімізден басқаша адамдар- 
ға ықыласымыз ауып тұратыны сияқты, кейде айырмашылықтар
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біздің пайдамызға жарауы мүмкін. Мысалы, бір зерттеу қатысу- 
шылардың әдеттегідей классикалық үлгіде киінген профессорға 
қарағанда, футболка мен спорттық аяқкиім киген профессорға 
құрметпен қарайтынын анықтады. Бұл профессор сыныптағы қа- 
лыпты жағдайдан ерекшелене білді, сондықтан индивидуалист ре- 
тінде қабылданды.5

КОНТЕКСТ. Контекстің де маңызы ерекше. Нысан немесе о в р а 
га қарағанда оның уақыты, сондай-ақ орын, жарық, температура 
және тағы сол сияқты басқа да жағдаяттық факторлар біздің на- 
зарымызға ықпал ете алады. Мысалы, әлдекім сенбі күні түнде 
клубқа жасанып барғанына мән бермеуіңіз мүмкін. Ал дәл сол 
адам дүйсенбі күні таңертең менеджмент сабағына сол киімімен 
келсе, бірден көзіңіз түсуі сөзсіз. Сенбі түнгі және дүйсенбі таңғы 
қабылдаушы да, нысан да өзгерген жоқ, өзгергені -  тек контекст 
қана.

Адамдар әдетте шындықты қабылдауына ықпал ететін фактор- 
ларды аңғара бермейді. Шындығына келгенде, адамдар тіпті өзі- 
иің қандай қабілеттері барын да байқамайды.6Бақытымызға орай, 
жете түсіну мен объектив өлшемдер біздің қабылдауымыз бұрма- 
лануын азайта алады. Мысалы, адамдардан өз қабілеттерінің ерек
ше сипаттарын ой таразысына сал деп сұрағанда, олар өзін-өзі 
қабылдауда біршама шыншылдыққа қол жеткізген.7Енді әрі қарай 
басқаларды цалай қабылдайтынымызды қарастырайық.

О НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау ңажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып,
Orpheus Group Casting: Social Perception and Attribution деп аталатын 
видеожаттығуды орындаңыз.

ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ: ӨЗГЕЛЕР

Ұйымдық мінез-құлық үшін ең өзекті қабылдау тұжырымдама- 
ларына жеке ңабылдау немесе адамдардың бірін-бірі қабылдауы 
жатады. Өзгелерді қабылдауымыздың көбі алғашқы эсер мен аз- 
ғантай ғана дәлелі бар шағын пікір көмегімен қалыптасады. Дұрыс 
жеке қабылдауға кедергі жасайтын адами процестеріміздің кей- 
бірін талдайық. Атрибуция теориясының астарындағы дәлелден 
бастайық.

Атрибуция теориясы
Парталар, машиналар және ғимараттар сияқты жансыз заттар 
табиғат заңдарына бағынады, бірақ оларда наным-сенім, мотив 
немесе ниет деген атымен болмайды. Ал адамдарда болады. Біз
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Атрибуция 
теориясы -
жеке адамның 
мінез-құлқына 
эсер еткен себеп 
ішкі не сыртқы 
екенін анықтау 
талпынысы.

адамдарды бақылағанда, олардың мінез-құлқын түсінуге талпы- 
ныс жасаймыз. Бір адамның іс-әрекетін қабылдауымызға және ба- 
ғалауымызға сол адамның жан дүниесі туралы жасаған байламда- 
рымыз ықпал етеді.

Атрибуция теориясы адамдардың мінез-құлқына мән беру 
арқылы оларды қалайша әртүрлі бағалайтынымызды түсіндіруге 
тырысады.8 Мысалы, адам сізге қарап жымиған кезде не ойлайты- 
ныңызға мән беріп көріңізші. Сіз ол адамды қауымшыл әлде қа- 
наушы немесе бәсекелес деп ойлайсыз ба? Біз жымию мен басқа да 
сол сияқты эмоцияға мән береміз.9
ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ СЕБЕПТіЛіК. Атрибуция теориясы біз жеке 
адамның мінез-құлқын бақылағанда, оның ішкі не сыртқы себеп- 
тен туындағанын анықтауға талпыныс жасауымызды қарастыра- 
ды. Бұл анықтама көбінесе үш факторға байланысты: 1) анықтық; 
2) бәтуа; 3) бірізділік. Ішкі және сыртқы себептілік арасындағы 
айырмашылықтарды нақтылап алайық, содан кейін анықтаушы 
факторларды талқылаймыз.

Ішкі себептен туындаған мінез-құлық -  бақылаушы жеке адам- 
ның мінез-құлқы өз ықтиярында болған деп сенетін мінез-құлық. 
Сыртқы себептен туындаған мінез-құлық -  жеке адамды атал- 
ған іс-әрекетке баруға жағдаят мәжбүрледі деп пайымдайтын 
мінез-құлық. Қызметкер жұмысқа кешігіп келсе, сіз оған «түні 
бойы ойын-сауықта болып, сол себептен ұйықтап қалды» деген тұ- 
жырымды телисіз. Бұл -  ішкі атрибуция. Бірақ «ол көлік кептелісі- 
не байланысты кешікті» деп түйіндесеңіз, онда сыртқы атрибуция 
жасайсыз.
АНЫҚТЫҚ, БӘТУАЖӘНЕ БІРіЗДіЛІК. Анықтық жеке адамның түр- 
лІ жағдаятта түрлі мінез-құлық көрсетуін білдіреді. Бүгін жұмыс- 
қа кешігіп келген қызметкер үнемі басқа міндеттеріне де атүс- 
ті қарайтын біреу ме? Әлде оған осы мінез-құлық тән емес пе? 
Бүл оған тән емес болса, онда мұны сыртқы атрибуция ретінде 
қарастырамыз. Ал бұл үйреншікті нәрсе болса, онда аталған мі- 
нез-құлықты ішкі себептен туындаған деп бағалауымызға әбден 
болады.

Осындай жағдаятқа тап болған барлық адам бірдей әрекет етсе, 
олардың мінез-күлқы бәтуа танытады деп сеніммен айта аламыз. 
Мәселен, дәл сол жолмен жүрген барлық қызметкерлер кешіккен 
болса, біздің кешіғіп келген қызметкеріміздің мінез-қүлқы осы 
критерийге сәйкес келеді деген сөз. Атрибуция тұрғысынан қа- 
рағанда бәтуа бары айқын көрінсе, қызметкердің кешігуін сырт- 
қы атрибуция деп қарастырыңыз, ал дәл сол жолмен жүрген басқа 
қызметкерлер жұмысқа уақытылы келсе, онда оның кешігуін ішкі 
себептен деп бағамдаңыз.

Сайып келгенде, бақылаушы адамның іс-әрекетінен бірізділік 
іздейді. Ол барлық уақытта бірдей әрекет ете ме? Бірнеше ай бойы 
жұмысқа кешікпеген қызметкердің 10 минутқа кешігуі мен аптасы- 
на үш рет кешігетін қызметкердің кешігуі бірдей қабылданбайды.
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Мінез-құлық неғұрлым жүйелі қайталанған сайын, біз оны соғұр- 
лым ішкі себепке көбірек жатқызуға бейім тұрамыз.

5.1 -сызбада атрибуция теориясындағы басты белгілер жинақтап 
көрсетілген. Мысалы, Кателин есімді қызметкер әдетте негізгі тап- 
сырмаларын қалай орындаса, жүктелген қосымша тапсырмаларды 
да сондай деңгейде орындайды (төмен анықтық); басқа қызмет- 
керлер аталған тапсырманы Кателинмен салыстырғанда әртүрлі -  
нашарлау немесе жақсырақ орындайды (төмен бәтуа); жалпы 
Кателиннің негізгі тапсырманы орындауы барлық уақытта жүйелі 
(жоғары бірізділік), Кателиннің жұмысына баға берген кез келген 
адам оны тапсырманы орындауға жауапкершілікпен қарайды деп 
қабылдауы мүмкін (ішкі атрибуция).

ҚАТЕ ЖӘНЕ ТЕРІС ТҮСІНІКТЕР. Қате немесе теріс түсініктер атри- 
буцияны бұрмалайды. Біз басқа адамдардың мінез-құлқы туралы 
пікір айтқанда, сыртқы факторлардың ықпалын лайық бағаламау- 
ға және ішкі немесе жеке факторларды асыра бағалауға бейім тұ- 
рамыз.10 Осы негізгі атрибуция қатесі сауда менеджері не себепті 
жұмыс өнімділігінің төмендігін сан алуан жаңа өнімдер ұсынатын 
бәсекелестерден емес, сауда агенттерінің жалқаулығынан кере
нщин түсіндіріп береді. Жеке адам мен ұйымдар жеткен жетістік- 
терін өз қабілеттері мен күш-жігерінің арқасында деп ішкі фак- 
торларға, ал сәтсіздіктерін жолымыз болмады, әріптестеріміздің 
кесірі деп сыртқы факторларға телуге бейім тұрады. Сол сияқты 
адамдар екіұшты сөзбен жарамсақтануға, оң пікірлерді қабылдап, 
теріс пікірлерді қабылдамауға бейім. Бұл өзіне ыңғайлы теріс тү- 
гінік деп аталады.11

Өзіне ыңғайлы теріс түсініктер Шығыс Азия елдеріне аса тән 
болмауы мүмкін, алайда мәліметтерге қарағанда, ішінара кез- 
десіп қалатыны анықталды.12 Зерттеулер қытай менеджерлері

Негізгі атрибуция 
қатесі -  өзгелердің 
мінез-кулқы 
туралы пікір 
айтқанда, сыртқы 
факторлардың 
ықпалын лайық 
бағаламай, ішкі 
немесе жеке 
факторларды асыра 
бағалау.
Өзіне ыңғайлы 
теріс түсінік -
жеке адамның 
жеткен
жетістіктерін өз 
қабілеттері мен 
күш-жігерінің 
арқасында деп 
ішкі факторларға, 
ал сәтсіздіктерін 
сыртқы
факторларға телу 
үрдісі.

5.1-СЫЗБА. Атрибуция теориясы

Бақылау ------------ ►- Түсіндіру ---------------- ►- Себеп атрибуциясы
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кателік үшін тағылған айыптарды батыс менеджерлері қолдана- 
тын анықтық, бәтуажәне бірізділік белгілері боиынша анықтаиты 
нын көрсетті.13 Зерттеушілердің анықтауынша, батыс менедж р 
лері арасында сәтсіздікке жауапты деп танылғандарға ашуланып, 
жазалайтындар көп кездеседі. Ал азиялық менеджерлерге біреуді 
айыптау үшін көбірек дәлел қажет болуы мүмкін.

Өзгелер туралы пікір жалпы

Іріктеп 
қабылдау -
адамның өз
қызығушылықтары,
білгені, тәжірибесі 
және қатынастары 
нәтижесінде 
көргенін таңдап 
қабылдау үрдісі.

«Ореол» әсері -
жеке адам 
туралы жалғыз 
сипат негізінде 
жалпылама эсер 
қалыптастыру 
үрдісі.

Кереғарлық 
әсері -  тұлғаны 
оның белгілі бір 
сипаттарының 
кейінгі адамда 
жоғары не төмен 
деңгейде кездесуіне 
байланысты 
бағалау.

Эзгелер туралы пікір қалыптастырудағы жалпы ұшқарылық көп 
жағдайдабізге тез арада бір нэрсенің дел керішсш беруге^жэне дэ- 
йекті мәліметтер алып, болжамдар жасауға мүмкіндік береді. Өзі 
міз байқағанымыздай, олар кейде елеулі бұрмалауға әкелед . р 
қарай осыған тоқталайық.
ІРІКТЕП ҚАБЫЛДАУ. Адамды, затты немесе оқиғаН“  
кез келген сипаттама біздің оны қабылдау мүмкшдігшізді артты 
оа түседі. Неге? Себебі көзіміз көріп тұрғанның бәрін қамту ү 
кін емес біз тек белгілі бір стимулдарды ғана қабылдаи аламыз. 
Осылайша сіз езіңіздікіндей келіктерді ған<ібайқайсыз. *әнесіздщ 
бастығыңыз бұрыс іс-әрекет жасағанның бәрін бірдеи аңғармаи, 
кейбіріне ғана сөгіс жариялауы мүмкін. Себебі б^_аиналамыздабо- 
лып жатқанның бәрін бақылай алмаимыз, біз Фіктеи 
ды қолданамыз. Біз кездейсоқ таңдамаимыз. өз қызь^ ™ г̂ а 
тарымызға, білгенімізге, тәжірибемізге және қатынастарым 
сәйкес келетіндерді іріктейміз. Көргіміз келгенді көру арқылы біз 
кейде күмәнді жағдайдан негізсіз қорытындылар жасаим .
«ОРЕОЛ» ӘСЕРІ. Жеке адамның интеллект, көпшілдік немесе сырт 
келбеті сияқты жалғыз сипаты бойынша эсер қалыптастырсақ, 
^ Г І о р е о л , әсері деп атаймыз.'* «Ореол» осерін ^рселу о«аи_ 
Айталық сіз біреуді көпшіл деп танысаңыз, одан басқа тағы қандаи 
қасиетін айта аласыз? Ол адам тұйық болған еді деп аита алмасыңыз 
анық. Оның дабырлап жүретінін, бақытты немесе зерек болғанын 
болжауыңыз мүмкін. Алайда көпшіл адамньщ б°иь1Нда осы қасие 
тер де болуы шарт емес. Менеджер ретінде біз болмашы сыртқь 
белгілерге қарап, қатеге ұрынудан сақ болуымыз қажет.
КЕРЕҒАРЛЫҚ ӘСЕРІ. Актерлер арасында «Ішінде жануарлар немесе 
балалар бар қойылымға ешқашан қатыспа» деген ескі метел бар. 
Неге? Көрермендер балалар мен жануарларды өте қатты 
реді, сондықтан сіз олардың қасында жаман көртт Қаласыз ұ 
мысал кереғарлық әсері қабылдауларды қалаи бұрмалаи алатьшын 
көрсетедЬ Біз адамды өзгелерден бөлек бағаламаимыз. Біздщ реак- 
циямызға жақында кездестірген басқа адамдар ықпал етеді.
СТЕРЕОТИПТЕУ. Біреуді қай топқа жататынына байланысты қабыл- 
дап барып бағаласақ, онда біз стереотиптеуге жүгшеміз Сте- 
реотиптер терең орнығып, өмірлік маңызы бар шешімдерг куш
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ықпал ете алады. Факторлардың (ауырлататын немесе жеңілдете- 
тін мән-жайлар сияқты) барлық қыр-сырын жан-жақты қарастыр- 
ған бір зерттеу кісі өлтіру ісі бойынша айыпталған қаранәсілді- 
лерді, шын мәнінде, «стереотиптік тұрғыдан қара» етіп көрсеткен 
жағдай олар сотталған жағдайда өлім жазасына кесілу мүмкіндігін 
еселей түскенін көрсетті.16 Басқа бір зерттеу студенттердің жетек- 
шілік әлеует пен тиімді жетекшілік бойынша жоғары ұпайды азшы- 
лық топтарға қарағанда ақнәсілділерге беруге бейім тұратынын, 
осылайша «ақнәсілділер -  жақсы жетекшілер» деген стереотип қа- 
лыптасатынын көрсетті.17

Тез шешім қабылдау үшін біздің күрделі әлемнің шамадан тыс 
көп тітіркендіргіштерін эвристика деп аталатын стереотиптерді 
немесе біржақты түсініктерді қолдану арқылы реттейміз. Мысалы, 
сізге болжам жасау мәселесін түсінуде қаржы маманы Аллисонның 
көмёгіне жүгінген дұрыс. Әдетте теріс немесе артық тұжырым жа- 
сағанда қиындыққа ұрынамыз.

Стереотиптеу -
адамды қай топқа 
жататынына 
байланысты 
қабылдап барып 
бағалау.

ҚАБЫЛДАУ МЕН ЖЕКЕ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ 
АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС
Жеке адамдар екі не одан көп балама арасынан таңдау арқылы ше- 
шім қабылдайды. Негізінен, шешім қабылдау -  субъектив процесс, 
бірақ жеке адамдардың шешім қабылдауы мен таңдау жасауына 
көп жағдайда қабылдауы эсер етеді. Жеке шешім қабылдау ұйым- 
ның барлық деңгейіндегі мінез-құлықтың маңызды факторына 
жатады.

Шешім қабылдау проблемаға реакция ретінде туындайды. 
Проблема -  қазіргі жағдай мен біз «солай болса екен» деп қалай- 
тын жағдайдың арасындағы сәйкессіздік, алшақтық. Проблема 
бізден іс-әрекеттердің әртүрлі баламаларын қарастыруды талап 
етеді. Мәселен, көлігіңіз бұзылып қалды делік, ал сіз жұмысқа же- 
туіңіз қажет, олай болса сізде өзіңіз шепгуіңіз тиіс проблема пайда 
болады деген сөз.18 Өкінішке қарай, кейде проблемаларды бірден 
анықтай қою қиынға соғады. Қайбір мәселе біреуге проблема бол
са, басқа адам оған шүкіршілікпен қарауы мүмкін. Бір менеджер 
бөліміндегі тоқсандық сатылым нәтижесінде болған 2 пайыздық 
төмендеуді өз тарапынан тез арада шешілуі қажет үлкен пробле
ма ретінде көреді. Ал тура осындай 2 пайыздық төмен көрсеткішке 
ие болған басқа бөлімдегі әріптесі мұны қалыпты жағдай ретінде 
қабылдайды. Сондықтан проблема бар екенін білу және оның ше- 
шілуі мүмкін немесе мүмкін еместігі адамның қабылдауына бай
ланысты.

Әр шешім қабылдау бізден ақпаратты түсіндіруді және баға- 
лауды талап етеді. Әдетте біз мәліметтерді қыруар дерек көзде- 
рінен алып, оларды сүзгіден өткізіп, өңдеп, тәпсірлеп отырамыз. 
Қай мәліметті шешім ретінде алуға болады, қайсын болмайды? 
Бұл сұрақтың жауабын біздің қабылдауымыз береді. Сондай-ақ

Шешім -  екі не 
одан көп балама 
арасынан жасалған 
таңдау.

Проблема -
қазіргі жағдай 
мен біз «солай 
болса екен» деп 
қалаған жағдайдың 
арасындағы 
сәйкессіздік, 
алшақтық.
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біз баламаларды қарастырып, олардың күшті және әлсіз тұстарын 
салмақтауымыз қажет. Осы жерде де біздің қабылдау процесіміз 
нәтижеге эсер етеді. Сонымен, қорыта келгенде, жағдаятты қабыл- 
дауымыз шешімдерімізге ықпал етеді деген сөз. Мысалы, сіз «жоқ» 
деп бірден кібіртіктемей айта аласыз ба? Зерттеулер адамдардың 
«жоқ» деп айтуды ыңғайсыз санайтынын көрсетеді және «жоқ» деп 
айтып алғаннан кейін, соған өкініп, ұялып, келесі өтініштерге «иә» 
деп айтуды өзіне міндет санайды екен. Расында, адамдар этикаға 
сай келмейтін іс-әрекеттерге «жоқ» дөп айтқанға қатты ыңғайсыз- 
данады. Бір зерттеуте қатысқан студенттер 108 бейтаныс адамнан 
кітапхана кітаптарын шимайлауды өтінгенде, олардың жартысы 
соны жасаған.19

5.1-КЕСТЕ. Р ац и онал ш еш ім  қ абы лд ау м од еліндегі қадам дар

1. Проблеманы анықтау
2. Шешім қабылдау критерийлерін айқындау
3. Критерийлерді салмақтау
4. Баламаларды әзірлеу
5. Баламаларды бағалау
6. Ең жақсы баламаны таңдап алу

ҰЙЫМДАРДА ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ
Бизнес мектептері студенттерді рационал шешім қабылдау мо- 
дельдерін қолдануға үйретеді. Мұндай рационалистік модельдер- 
дің пайдасы болса да, олар адам қалай шешім қабылдайтынын әр 
кез сипаттап бере алмайды. Ұйымдық мінез-құлық адамдар ше- 
шім қабылдауда жіберетін қателерін біз талқылаған қабылдау қа- 
телерімен қатар қарастыра отырып, ұйымдарда шешім қабылдау 
тәсілдерін жетілдіреді. Алдымен, біз кейбір шешім қабылдау құ- 
рылымдарын сипаттаймыз, содан кейін, ең кең тараған қателердің 
кейбіріне тоқталамыз.

Рационал модель, шектеулі рационалдық және 
түйсік
Ұйымдық мінез-құлықта шешім қабылдаудың көпшілік мақұлда- 
ған құрылымдары бар, әрқайсымыз оларды рационал шешім қа- 
былдауда, шектеулі рационалдық пен түйсікті анықтауда пайда- 
ланамыз. Олардың қанша жерден мәні болса да, бәрібір ең тура 
(немесе ең жақсы) шешімдерге әкеле алмайды. Бұдан да маңызды- 
рағы -  бір стратегия нақты бір жағдайда басқаға қарағанда жақсы- 
рақ нәтижеге жеткізетін сәттер болады.
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РАЦИО НАЛ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ. Біз көп жағдайда ең жақсы шешім 
қабылдаушыны рационал, яғни белгілі бір шектеулер аясында 
қисынды, құндылықты арттыратын таңдаулар жасайды деп ой- 
лаймыз.20 Рационал шешімдер алты қадамдық рационал шешім 
қабылдау моделіне жүгінеді21 (5.1-кестені қараңыз).

Рационал шешім қабылдау моделі шешім қабылдаушы адам- 
да жеткілікті мөлшерде ақпарат бар, барлық лайықты таңдаулар- 
ды әділ анықтай алады және таңдауларды жоғары тиімділікпен 
іріктейді деп есептейді.22 Дегенмен шынайы жағдайда көптеген 
шешімдер рационал модельге сүйенбейді, адамдар әдетте ұтым- 
ды шешім тапқаннан гөрі, әйтеуір, іске жарайтын немесе ақылға 
қонымды ұйғарымды тапқанына мәз болады. Біз таңдауымызды 
проблеманың сыртқы белгісінің төңірегінде және қолда бар бала- 
мамен шектеуге бейім тұрамыз. Мұны шешім қабылдау жөніндегі 
бір сарапшы былай тұжырымдайды: «Көптеген маңызды шешім- 
дер белгілі бір модельге сүйенбей, пайымдау бойынша жасала- 
ды».23 Адамдар ұтымды емес шешімдер қабылдайтынын аңғара 
бермейтіні қызық.24

ШЕКТЕУЛІ РАЦИОНАЛДЫҚ. Рационал шешім қабылдау моделін 
көп жағдайда ұстанбауымыздың бір себебі -  біздің ақпарат өңдеу 
қабілетіміз шектеулі. Ақпаратқа оңай қол жеткізгенімізбен, оңтай- 
ландыруға қажетті барлық ақпаратты игеруге мүмкіндігіміз жете 
бермейді.25 Себебі біз күрделі проблемаларды үлкен рационал- 
дықпен тұжырымдап шешуге қауқарсызбыз. Біздің іс-әрекетіміз 
шектеулі рационалдық шеңберінен шыға алмайды. Біз барлық 
күрделі проблемаларды қамтымай, маңызды ерекшеліктерін ғана 
іріктеп алатын жеңілдетілген модельдерді құрамыз. Осы қарапа- 
йым модель шеңберінде ғана рационал бола аламыз.

Шектеулі рационалдықтың бір нәтижесі -  қанағаттану неме
се қанағаттанарлық және жеткілікті (біздің бағалауымыз бойын
ша «біршама жақсы») шешімдерді іздеу. Тиісті деңгейде оңтайлы 
емес, бірақ қанағаттанарлық шешім қабылдаудың өзі біржақты 
жаман әдіс емес. Қарапайым процесс дәстүрлі рационал шешім 
қабылдау моделіне қарағанда көп жағдайда орынды болып шығуы 
мүмкін.26 Рационал модельді қолдану үшін, сіз барлық таңдау нұс- 
қаулары бойынша мол ақпарат жинап, қолдану тиімділігін байып- 
тап, содан кейін, көптеген критерийлер арқылы күндылықтарды 
парықтауыңыз керек. Бұл процестердің барлығы уақыт, энергия 
мен ақша қажет етеді. Беймәлім ықпалдар мен таңдау нұсқаулары 
туындаса, толық рационал модельдің өзі жақсы болжамнан артыла 
алмайды. Кейде проблемаларды шешудің жылдам әрі қарапайым 
жолдары сіздің ең жақсы таңдауыңызға айналады.

ТҮЙСІК. Шешім қабылдаудың рационал емес түрі, жинақталған тә- 
жірибеден түзілетін, бейсана процесс интуитив шешім қабылдау 
болуы мүмкін.27 Интуитив шешім қабылдау саналы ойдың қаты- 
суынсыз іске асады, тұтас ассоциацияға немесе ақпараттың жеке- 
леген бөліктері арасындағы байланыстарға құрылады, өзі жылдам

Рационалдық
берілген шектеулер 
аясында қисынды, 
қүндылықты 
арттырушы 
таңдау жасаумен 
сипатталады. 
Рационал шешім 
қабылдау моделі -  
жеке адам нәтижені 
арттыру үшін өзін 
қалай ұстайтынын 
сипаттайтын 
шешім қабылдау 
моделі.

Шектеулі 
рационалдық -
проблемалардың 
барлық күрделілігін 
қамтымай, 
маңызды 
ерекшеліктерін 
ғана іріктеп алатын 
жеңілдетілген 
модель құру 
арқылы шешім 
қабылдау процесі.

Интуитив шешім 
қабылдау -
жинақталған 
тәжірибеден 
түзілетін бейсана 
процесс.

8-736
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5 .2 -КЕСТЕ. Теріс түсініктер мен қателерді азайту

------------------—------------------ “  Максатсыз рационал бола алмайсыз, қандайКөңіліңіз мақсатыңызда болсын. М қ өзе|<ті емес екенін білмеисв,
ақпарат керек екенін, қаи ақпаР^т ^ у ыз ®ане дұрыс деп тоқталған таңдауыңызға

і жең|лдетед' жэне
сай емес таңдаудан құтылуға көмектеседі

Наным-сеніміңізді .ж о м К ғ а  Йрсы тиімді
алдыруға, теріс түсініктерді бекітуге, Р̂  ҰР лет|Н ақпаратты талмаи іздеу. Б ізд і

^ р Т Г Лд Гр Га ш ы ,Қ қарастырғанда, бізді адыддь, етіп керсетет.н

үрдістерге күмәнмен қарайтын боламыз
Кездейсоқоқиғаларданмағьіиаіздепәуребадмаңыз.Ақь^себеп-сшідарбайләнысын

І Г д щ г е ү й р е н г е н . Ә л д е н е * неө̂ % Ж ^ 1 ^ мызға кенбейтін одиғалар
оларды көбіне өзіміз оилап табамь ^ р ^  Д Ң мағыналы түсіндірмесі бар ма,

Кездейсоқтықтан М=Гь,на ,адеп ауре

болмай-ақ қойыңыз (

Таңдауыңызды кеңейтіңіз. Қанша Дду ж^ынтьіғынан жа^сьГбола алмайды.
соңғы таңдауыңыз с і з і р і кт е п алған ең жақсы т а а д у  ̂ ^ алуан таңдаудың кең ауқымын
Бұл шешім қабылдау баламаларьіңызд Ң ту £ді сіз көбірек балама ұсынған

б 'реуІН МҮМК,НА,ПҢ13
мол болады

River, NJ: Financial T im es/Prentice Hall, 2004), 81 84.

жорамал жасау үшін қолданыңыз, бірақ олард ю
термен және рационал, бейтарап талдаумен тексерщіз.

Шешім қабылдаудағы жиі кездесетін 
ағаттықтар
Шешім кдбылдаушылар шектеулі рационавдьвда

« * » " .  ымыраға
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келуден жалтару үшін адамдар тәжірибе, ішкі ниет, түйсік пен қо- 
лайлы ережелерге сүйенеді. Біржақты түсініктер рационалдықты 
бұрмалайды. 5.2-кестеде осы теріс түсініктер мен қателерге қалай 
ұрынбау қажеттігі бойынша біраз ұсыныстар берілген.

МЕНМЕНДІК. Біз өзіміздің және басқалардың қарым-қабілетіне 
тым сенімді болуға құмармыз және әдетте мұның теріс түсінік еке- 
нінен мүлде бейхабармыз.31 Мысалы, адамдар белгілі бір сан аясын 
көрсетіп, 90 пайызға сенімдіміз дегенде, бағалауға сәйкес дұрыс 
жауап шамамен тек 50 пайызында ғана болады, сарапшылар се- 
німділік орнату жағынан жас мамандардан асып түспейді.32

Интеллектуалдық және басқалармен қарым-қатынас жасау қа- 
білеті төмен адамдар тапсырманы орындау мүмкіндігі мен қабіле- 
тін асыра бағалауға бейім.33 Сондай-ақ кәсіпкерлердің оптимизмі 
мен олардың кәсіпорындары өнімділігінің арасында жағымсыз 
байланыс бар: олар оптимист болған сайын сәтсіздікке ұшырай- 
ды.34 Менмендік алда тұрған проблемаларды байқап, олардың ал- 
дын алу жоспарын құруға еш мүмкіндік бермейді.

АЙНЫМАУ. Айнымау -  бастапқы ақпаратқа көңіл қойып, келесі 
ақпаратты соған лайық түзетпеу.35 Бұған дейін жұмысқа алу ке- 
зіндегі сүхбат туралы тарауда талқылағанымыздай, ақыл алғашқы 
ақпаратқа көбірек мән беретін сияқты. Айнымауды өзгенің көзін 
жеткізу қабілеті маңызды саналатын жарнама, менеджмент, сая- 
сат, жылжымайтын мүлік және заңгерлік кәсіптерімен айналыса- 
тын адамдар кең қолданады.

Кез келген уақытта бір келіссөз жүргізілсе, айнымау қоса жүреді. 
Болашақ жұмыс беруші сізден алдыңғы жұмысыңызда қанша ал- 
дыңыз деп сұраса, сіздің жауабыңыз әдетте жұмыс берушінің ұсы- 
нысынан айнымайды (жалақыңыз туралы әңгіме болғанда, қарма- 
ғыңызды тереңге салсаңыз да, шындықтан алшақ кетпеу керегін 
ұмытпаңыз). Айнымау неғұрлым дәл болса, түзету соғұрлым аз 
болады. Кейбір зерттеулер қадалу жасалғаннан кейін, адамдардың 
санды дөңгелектеу бойынша түзету енгізуді ойлайтынын пайым- 
дайды: сіз 55 мың доллар жалақы сұрасаңыз, бастығыңыз 50 мың 
немесе 60 мың доллар аралығын қарастыруы мүмкін -  келіссөз 
үшін ақылға қонымды мөлшер, бірақ егер сіз 55 650 доллар десеңіз, 
бастығыңыз 55 мың немесе 56 мың доллар қарастыруы мүмкін -  
ықтимал мәндер мөлшері.36

АҚТАЛУ. Рационал шешім қабылдау процесі біз ақпаратты объек
тив түрде жинайды деп топшылайды. Бірақ олай емес. Біз ақпа- 
ратты іріктеп қабылдаймыз. Ақталу іріктеп қабылдауды білді- 
реді: біз өткен таңдауымызды ақтап алатын ақпаратты іздейміз 
және оларға қайшы келетін ақпаратты елең қылмаймыз.37 Сондай- 
ақ біз алдын ала кесіп-пішілген көзқарастарымызды ақтайтын 
сырттай құнды ақпаратты қабылдауға бейім тұрамыз, ал оларды 
жоққа шығаратын ақпаратқа қырын қараймыз. Біз тіпті естігіміз 
келетін нәрсені хабарлайтын дерек көздерін қарауға құлықтымыз

Айнымау -
бастапқы ақпаратқа 
көңіл қойып, келесі 
ақпаратты соған 
лайық түзетпеуде 
сәтсіздікке ушырау 
үрдісі.

Ақталу -  алғашқы 
пікірді қуаттайтын 
ақпаратты іздеу 
және оларға қайшы 
келетін ақпаратты 
елең қылмау урдісі.
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Қолда барға 
сену -  тек
қолындағы 
ақпаратқа 
сүйеніп пікір 
қалыптастыру.

және қолдаушы ақпаратқа тым көп мән береміз, ал қарама-қай- 
шы мәліметке аса мән бермейміз. Абырой болғанда, нақты шешім 
қабылдауға күшті қажеттікті сезінетіндер ақталуға аса бейім емес.
ҚОЛДА БАРҒА СЕНУ. Адамдар көлікпен жүруге қарағанда ұшудан 
көбірек қорқуға бейім. Бірақ коммерциялық әуекомпаниясымен 
ұшу көлікпен жүру сияқты қауіпті болса, онда жолаушыға лық 
толы екі «Боинг-747» апта сайын апатқа ұшырап, бортында болған 
барлық адам қырылып қалуға тиіс еді. Себебі бұқаралық ақпарат 
құралдары әуе апаттарына көбірек көңіл бөледі, біз ұшу қаупін әсі- 
релеп, ал көлікпен жүру қатерін кемітіп көрсетуге бейімбіз.

Қолда барға сену -  пікірлерімізді шұғыл қолжетімді ақпарат- 
пен негіздеу үрдісі. Шұғыл қолжетімді ақпараттың біздің бұрынғы 
тікелей тәжірибемізбен сәйкестігі шешім қабылдауымызға қат- 
ты эсер етеді. Сонымен қатар эмоция тудыратын оқиғалар жанды 
жерге дөп тиеді немесе біздің жадымызда ескірмей, тез қолжетімді 
болып тұрады, осылайша олар бізді әуе апатына тап болу, емделу 
тауқыметін тарту немесе жұмыстан қуылу сияқты неғайбыл оқи- 
ғалар болу мүмкіндігін асыра бағалауға итермелейді.38 Сондай-ақ 
қолда барға сенуге ұмтылыс менеджерлердің не себепті өнімділікті 
бағалауда алты не тоғыз ай бұрынғы кезеңдегі емес, соңғы уақыт- 
тағы мінез-құлыққа көбірек басымдық беретінін түсіндіре алады.39

Байлану -  теріс 
ақпаратқа 
қарамастан, 
алдыңғы шешімге 
байлану.

Сәуегейлік -  жеке 
адам оқыс оқиғалар 
нәтижесін болжай 
аламын деп сену 
үрдісі.

БАЙЛАНУ. Шешім қабылдауда кездесетін тағы бір бұрмалау түрі -  
көп жағдайда тиімсіз себептерге бола алдыңғы шешімге байлану.40 
Байлану қате екені көзге ұрып тұрған кезде шешімімізде қалуы- 
мызды білдіреді. Бұл байлану көбіне қай кезде болады? Деректер- 
дің көрсетуінше, байлану жеке адам өзін нәтиже үшін жауапты деп 
қарастырған кезде болады. Сәтсіздікке байланысты жеке қорқы- 
ныш біздің ақпаратты іздеуімізге, бағалауымызға теріс ықпал ете- 
тіні сонша -  біз тіпті тек өз ұстанымымызды қолдайтын ақпаратты 
ғана таңдаймыз. Іс-әрекеттің сәтсіз бағытын өзіміз таңдадық па, 
әлде бізге сырттан таңылды ма -  ол маңызды емес, біз кез келген 
жағдайда өзімізді жауапты сезініп, ушықтыра түсеміз. Сондай-ақ 
жасаған таңдауымызды басқаларға көрсету сияқты шешім қабыл- 
дау өкілеттігін бөлісу де жағдайды одан сайын ушықтыра береді.41

Біз әдетте байлануды негізсіз деп ойлаймыз. Дегенмен сәт- 
сіздікке қарамастан қасарысу тарихтағы көптеген ұлы ерліктер- 
ді дүниеге әкелді. Олардың қатарына Мысыр пирамидалары, 
¥лы Қытай қорғаны, Панама каналы мен Эмпайр-стейт-билдинг 
ғимаратын салуды жатқызамыз. Зерттеушілер шығынды жиі есеп- 
теуді және келесі қадам күтілетін шығынға тұрарлық па дегенді 
қарастыру қажет деп пайымдайды.42 Сондықтан біз автоматты 
түрде байлану үрдісімен күрескіміз келеді.
СӘУЕГЕЙЛіК. Көбіміз өз әлемімізді белгілі бір деңгейде басқара- 
мыз деп ойлауға бейім тұрамыз. Оқыс оқиғалар нәтижесін болжай 
аламыз дегенге сену үрдісі -  сәуегейлік.

Біз кездейсоқ оқиғалардан бір мағына жасауға тырысқанда, әсі- 
ресе қиялдан алынған көріністерді ырымға айналдырғанда, шешім
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қабылдауға зиян келеді.43 Бұлар тұтас ойдан шығарылған («мен 
13 күнгі жұмада ешқашан маңызды шешімдер қабылдамаймын») 
немесе олар мінез-құлықтың өткен шақтағы бір көріністерінен 
туындауы мүмкін (сәттілік әкелетін жейде кию).

ТӘУЕКЕЛДЕН ҚАШУ. Математикалық тұрғыдан айтқанда, 100 дол
лар ұтуға бәс тігетін тиын лақтырудың құны сенімді уәде етілген 
50 долларға тең деп қарастырамыз. Ең ақырында, көп талпыныс 
жасалатын құмар ойынның болжалды құны -  50 доллар. Қалай 
болғанда да, басымен берілген құмар ойыншылардан басқаның 
бәрі дерлік тәуекелді мүмкіндіктерден гөрі сенімді нәрсені алған- 
ды жөн көреді.44 Көп адамдар үшін тіпті 200 долларға бәс тігетін 
тиын лақтыру сенімді уәде етілген 50 доллар сияқты құнды бола 
алмайды, қүмар ойыны математикалық тұрғыдан екі есе күнға та- 
тыса да! Тәуекелді нәтижеге қарағанда сенімді нәрсені артық көре- 
тін бұл үрдіс тәуекелден қашу деп аталады.

Тәуекелден қашудың бизнес үшін маңызды салдары бар. Мы- 
салы, қызметкерлер тәуекелге үрынбас үшін комиссиялық жала- 
қыны қабылдайды, компаниялар уәкілетті қызметкерлерге 
тікелей жалақы алатындарға қарағанда айтарлықтай көп тө- 
леуі мүмкін. Екіншіден, тәуекелден қашатын қызметкерлер 
жаңашыл әдістерге жүгінгеннен гөрі қалыпты жұмысынан 
ауытқымағанды абзал көреді. Уақыт тезінен өткен бұрынғы 
жұмысты істей беру қауіп-қатерді азайтады, бірақ тоқырауға 
әкеледі. Үшіншіден, орнынан алынуы мүмкін қолында би- 
лігі бар мансапқор адамдар (көптеген менеджер) тәуекелге 
аса бармайды, себебі олар ауыр еңбекпен қол жеткізгеннің 
бәрін қауіп-қатерге тігіп, айырылып қалуды қаламайды.45 
Жұмыстан кету қаупі төніп тұрған басшылар тіпті тәуекелді 
инвестициялық стратегия олардың фирмасының мүддесіне 
ең лайық шешім болса да, тәуекелге ешқашан бармайды.46

ХИНДСАЙТ ҚАТЕСІ. Хиндсайт қатесі -  нәтиже әбден бел- 
гілі болғаннан кейін, «біз мұны дәл болжай алар едік» деп 
жаңсақ ойлау үрдісі.47 Нәтижені білген соң, осылай боларын 
білгендей болып көрінеміз.

Мысалы, фильмдер жазылған видеокассеталарды үйде көру- 
ге жалға беретін өндіріс құрдымға кетті, оларды нарықтағы ин- 
тернет-дүкендер жүтып қойды.48 Бәзбіреулер Blockbuster сияқты 
жалға беруші компаниялар өз брендін онлайн көрсетілімдер мен 
дүңгіршектер ұсынуға пайдаланғанда, сәтсіздікті айналып өтер 
еді деп көсемсіді. Бұл «болары болып, бояуы сіңген» жағдайға енді 
ғана сәуегейлік танытқанымен, көп сарапшы өндірістік тренд- 
терді болжауда жаңылысқан еді. Шешім қабылдаған адамдарды 
сынаудың жақсы жақтары болуы мүмкін,49 бұл тұрғыда Blink және 
The Tipping Point кітаптарының авторы Малкольм Гладуэллдің 
«Өтіп кеткеннен кейін белгілі болып тұрған нәрсені оған дейін дәл 
болжау -  сирек жағдай» деп жазғаны бар.50

Тәуекелден 
қашу -
тәуекелді
нәтиженің болжал
ды ақысы жоғары 
болса да, сенімді 
орташа 
соманы алуды 
артық көру үрдісі.
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ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДАҒЫ ЫҚПАЛДАР: ЖЕКЕ 
АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР МЕН ҰЙЫМДЫҚ 
ШЕКТЕУЛЕР
Мұнда адамдардың шешім қабылдауына және қателер мен қате тү- 
сініктерге ұрынуына ықпал ететін факторларға тоқталамыз, жеке 
айырмашылықтарды, содан кейін ұйымдық шектеулерді талқы- 
лаймыз.

Жеке айырмашылықтар
Бұған дейін талқылағанымыздай, іс жүзінде шешім қабылдау шек- 
теулі рационалдық, ортақ теріс түсініктер мен қателер және түй- 
сікті қолдану арқылы сипатталады. Тұлға сияқты жеке айырмашы- 
лықтар да рационал модельді бұрмалайды.

ТҰЛҒА. Жұмысқа адалдықтың ерекше қырлары, әсіресе жетістік- 
ке ұмтылу және бойұсыну байлануға эсер етуі мүмкін.51 Бірінші- 
ден, жетістікті мақсат қылған адамдар сәтсіздікке ұшырауды жек 
көреді, сондықтан олар сәтсіздікті айналып өтем деген үмітпен 
шешімге байлана береді. Дегенмен бойұсынғыш адамдар ұйым 
үшін жақсы деп қабылдаған нәрсені жалықпай жасай береді, сон- 
дықтан олар байлануға аса бейіл емес. Екіншіден, жетістікке үм- 
тылған адамдар хиндсайт қатесіне көбірек ұрынады, себебі бұл 
оларға өз іс-әрекетін ақтап алу үшін қажет болуы мүмкін.52 Бой- 
ұсынғыш адамдар бұл қатеге ұрынбайды дегенге әзірге дәлеліміз 
жоқ.

ГЕНДЕР. Кім жақсы шешім қабылдайды: ерлер ме, әйелдер ме? Бұл 
жағдайға байланысты. Жағдай қиын емес кезде ерлер мен әйел- 
дер қабылдайтын шешімдер сапасы жағынан тең болып шығады. 
Ал стресті жағдайларда ерлер өзімшіл болып кетеді және тәуекелді 
шешімдер қабылдайды, ал әйелдер сергек ойлап, шешім қабылдау 
деңгейі жақсарады.53

ЖАЛПЫ АҚЫЛ-ОЙ ҚАБЕЛЕТІ. Жалпы ақыл-ой қабілеті жоғары 
адамдардың (жалпы ақыл-ой қабілеті, 4-тарауды қараңыздар) ақ- 
паратты тез қорыта алатынын, проблемаларды дұрыс шешетінін 
және жылдам үйренетінін білеміз, сондықтан сіз олар ортақ ше- 
шім қабылдау қателеріне аса ұрынбайды деп ойлауыңыз мүмкін. 
Дегенмен жалпы ақыл-ой қабілеті кейбір қателерден ғана жал- 
таруға көмектесе алады екен.54 Ақылды адамдар да айнымауға, 
менмендікке және байлануға бой ұруға бейім келеді, себебі олар- 
дың бойындағы ақылы өзіне тым сенімді екенін немесе эмоция- 
лық тұрғыдан қорғануы қажет екенін ескерте алмайды. Бірақ бұл 
интеллектінің ешқашан пайдасы тимейді деген сөз емес. Шешім 
қабылдаудағы қателер туралы оқып-білген зиялы адамдар мұның 
алдын алу жолдарын тезірек меңгеріп алады.
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МӘДЕНИ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР. Мәдениеттеруақыт бағдарына, ра- 
ционалдыққа негізделген құндылыққа, адамдардың проблемалар- 
ды шешу қабілетіне сенуіне және ұжымдық шешім қабылдаудағы 
артықшылықтарына байланысты түрленеді. Уақыт бағдарына қа~ 
тысты айырмашылықтар бізге, мысалы, Мысырдағы менеджерлер 
америкалық әріптестеріне қарағанда неліктен баяу және сақтық- 
пен шешімді қабылдайтынын түсінуге көмектеседі. Екіншіден, ра- 
ционалдық Солтүстік Америкада қатты бағаланады, бірақ барлық 
жерде олай емес. Солтүстікамерикалық менеджер шешімді интуи- 
тив түрде қабылдауы мүмкін, бірақ ол сондай-ақ рационал жолмен 
жүрудің де маңызын жақсы біледі, себебі рационалдық батыста 
жоғары бағаланады. Рационалдық басқа факторларға қарағанда 
маңызды емес. Иран сияқты елдерде рационал болуға ұмтылудың 
еш қажеті жоқ.

Үшіншіден, кейбір мәдениеттер проблемаларды шешуге мән 
береді, ал басқалары жағдайды қаз-қалпында қабылдағанды абзал 
көреді. АҚШ бірінші, Таиланд пен Индонезия екінші санатқа жата- 
ды. Себебі мәселені шешетін менеджерлер жағдайды өз пайдасына 
қарай өзгерте алатынына сенеді, америкалық менеджерлер таи- 
ландтық немесе индонезиялық әріптестері әлі ойланып жатқанда, 
проблеманы бірден танып, айқындап алады. Төртіншіден, Жапо- 
нияның ұжымдық қоғамында (3-тарауды қараңыз) шешім қабыл- 
дау АҚШ-тың индивидуалистік қоғамына (3-тарауды қараңыз) 
қарағанда топқа қарай бағытталады. Жапондар бойұсынуды және 
ынтымақтастықты бағалайды, сондықтан жапон менеджерлері 
маңызды шешім қабылдар алдында өте көп ақпарат жинайды. Ол 
ақпаратты топ болып бәтуалы шешім қабылдау үшін пайдаланады.

ЕЛІКТІРУ ТЕОРИЯСЫ. Жарнаманы көрген адамдар еліктірудің не 
екенін жақсы біледі. Жарнама ұйымның адам қабылдауына және 
(өнімді алу туралы) шешім қабылдауына ықпал ету әрекетінің 
ашық тікелей формаларының бірін білдіреді. Сондай-ақ еліктіру 
корпоративтік әлеуметтікжауапкершілік (2-тарауды қараңыз) бас- 
тамаларын дамытуда адамдардың ұйымнан күтетінін өзгерту үшін 
сәтті қолданылды.55 Адамдар ұсынысты әртүрлі қабылдайды, бірақ 
бәріміздің еліктіруге белгілі бір деңгейде сезімтал екенімізді мо- 
йындағанымыз орынды болар.

Ұйымдық шектеулер
Ұйымдар шешім қабылдаушыларды шектей алады, бұл бір жағы- 
нан жақсы (теріс түсініктердің алдын алуда) және екінші жағынан 
жаман (рационал бағалауды айналып өтуде) болуы мүмкін. Мыса
лы, менеджерлер ұйым тиімділігін бағалау және қызметкерлер- 
ді ынталандыру, ресми ережелерді сақтау және ұйым тарапынан 
енгізілген уақыт шектеулеріне сай келуге қатысты шешімдерді 
қабылдайды. Ұйымда орын алған түрлі жағдайлар да шешімдерді 
шектей алады.
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ТИІМДІЛІКТІ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ. Менеджерлерге өзін бағалау кри- 
терийлері ықпал етеді. Бөлім менеджері өз жауапкершілігіндегі 
өндірістік зауыттар туралы теріс еш нәрсе естімесе, олар жақсы 
жұмыс істеп тұр деп сенеді, алайда оған теріс ақпарат жетпеуі үшін 
зауыт менеджерлері көп әрекет жасайды.

ЫИТАЛАНДЫРУ ЖҮЙЕЛЕРІ. Ұйымның ынталандыру жүйелері ше- 
шім шығарушыларға жақсы жеке төлемі бар таңдау ұсыну арқы- 
лы ықпал етеді. Мысалы, ұйым тәуекелден қапгуды ынталандырса, 
менеджерлер шешім қабылдауда сақтануы әбден мүмкін.

РЕСМИ ЕРЕЖЕЛЕР. Техас штатының (АҚШ) Сан-Антонио қаласын- 
дағы Taco Bell мейрамханасының ауысым менеджері Дэвид жұ- 
мысында кездесетін шектеулерді былайша сипаттайды: «Менің 
құзырымда бурритоны қалай жасау қажеттігінен бастап демалыс 
бөлмелерін қаншалықты жиі тазалауға дейін қабылдайтын әр ше- 
шімді қамтитын қағидалар мен ережелер бар. Жұмысымда көп 
таңдау еркіндігі жоқ». Бұл тек Дэвидтің ғана басында бар жағдай 
емес. Шағын ұйымдардан басқасының барлығы шешімдерді біріз- 
дендіретін және жеке адамдарды белгіленген тәртіп бойынша эре- 
кет етуге міндеттейтін ережелер қабылдап, сондай саясат жүргізе- 
ді. Осылайша олар шешімдерді таңдауды шектейді.

ЖҮЙЕ ЕНГІЗГЕН УАҚЫТ ШЕКТЕУЛЕРІ. Барлық дерлік маңызды ше- 
шімдердің нақты кесімді мерзімі болады. Мысалы, жаңа өнімді 
жасау бойынша есеп атқарушы комитеттің қарауына бірінші айда 
ұсынылуы керек. Мұндай шарттар аталған істі орындауда көбіне 
қиындық тудырады, тіпті мүмкін емес жағдайға әкеліп тірейді, 
сондықтан менеджерлер түпкілікті таңдау жасамас бұрын, бар ақ- 
паратты жинап алғаны абзал.

ТАРИХИ ПРЕЦЕДЕНТТЕР/ЖАҒДАЙ. Шешімдер өздігінен қабылдан- 
байды, оларға түрлі жағдайлар эсер етеді. Мысалы, кез келген 
жылдық бюджет көлемінің ең үлкен өлшемі соңғы жылдың бюдже- 
ті екені баршаға мәлім ақпарат. Бүгінгі таңдау -  көбінесе бірнеше 
жыл бойы жасалған таңдаулар нәтижесі.

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДАҒЫ ЭТИКА
Этикалық тұжырымдар барлық ұйымдық шешім қабылдау үшін 
маңызды болуы керек. Бұл бөлімде біз этикалық тұрғыдан шешім 
қабылдаудың үш жолын таныстырамыз. Сондай-ақ өтірік айтудың 
шешім қабылдауға тигізетін әсері туралы маңызды мәселені қа- 
растырамыз.
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Этикалық тұрғыдан шешім қабылдаудың 
үш критерийі
Бірінші этикалық критерий -  утилитаризм көпшіліктің айтарлық- 
тай игіліктерге қол жеткізуі үшін тек солардың натижелерінің негі- 
зінде ғана шешім қабылдауды қарастырады.56 Бұл көзқарас бизнес- 
те шешім қабылдауда басымдыққа ие және нәтижелілік, өнімділік 
пен жоғары табыс сияқты мақсаттарға сәйкес келеді. Утилитаризм 
өзі айтып тұрғандай, әр кез әділ бола бермейтінін есте ұстаған аб- 
зал. Бір зерттеу утилитаризмнің этикаға сәйкестігіне біз білмейтін 
ықпал бар екенін анықтап берді. Қатысушыларға мынадай мораль- 
дық таңдау ұсынылды: бес адам салмағымен аспакөпірді майыс- 
тырып жібереді, осы кезде пойыз келіп қалады. Пойыздың көпірге 
тию ықтималдығы жоғары, сондықтан бес адам қаза болуы мүмкін 
немесе қалған төрт адамды қүтқару үшін ауыр біреуін көпірден тас- 
тау қажет деген таңдау шығады. АҚШ, Оңтүстік Корея, Франция мен 
Израильде жауап бергендердің 20 пайызы, Испанияда 18 пайызы 
бір адамды лақтыру керек деген, ал Кореяда барлығы бұған қарсы 
болған. Бұл аз да болса мәдени утилитарлық құндылықтар барын 
білдіреді. Тағы бір тәжірибеде қатысушылар өзге тілде жауап беруді 
сұраған адамды кеудесінен итерген: бір топтың 33 пайызы, басқа 
топтың 44 пайызы аталған өтінішті орындамай қойған.57 Осылайша 
бөтен тілде жауап беруге ықылас танытпау утилитарлық көзқарас- 
ты қолдағандай болды. Тіпті біз прагматикалық деп санайтын көз- 
қарастың өзі лезде өзгеріп сала беруі мүмкін.

Екінші этикалық критерий -  АҚШ-тың Адам құқықтары туралы 
заңы сияқты құжаттарда жазылғандай, негізгі бостандықтармен 
және артықшылықтармен үндесетін шешімдер қабылдау. Шешім 
қабылдау қщығына назар аудару дегеніміз -  жеке адамның жеке- 
меншік құқығы, сөз бостандығы және тиісті процедуралар сияқты 
басты қүқықтарын құрметтеу және қорғау. Бұл критерий ұйымның 
этикаға қайшы іс-әрекеттерін сөз бостандығы құқығын пайдалана 
отырып, баспасөзге немесе үкімет органдарына жеткізетін аттан- 
шыларды58 қорғайды.

Үшінші критерий -  пайда мен шығынның тең бөлінуін қамта- 
масыз ету ережелерін әділ енгізу және қалтқысыз сақтау.59 Әділет 
тұжырымдары кейде тиімділік айырмашылықтарына қарамастан, 
адамдарға нақты бір жұмыс үшін бірдей жалақы төлеуді және жұ- 
мыстан шығару шешімдерінде еңбек өтілін басты өлшем ретінде 
ұстануды негіздеу үшін қолданылады.

Критерийлердің бірін таңдау
Әсіресе коммерциялық емес ұйымдардағы шешім қабылдаушылар 
утилитаризмді оңтайлы қолданады. Ұйым мен оның акционерлері- 
нің «ең жоғарғы мүдделері» үшін қызметкерлерді жаппай жұмыстан 
босату сияқты күмән келтіретін іс-әрекеттерін де ақтап алуға бола- 
ды. Бірақ көп сыншылар бұл түжырымды өзгерту керек деп есеп- 
тейді. Жеке құқықтар мен әлеуметтік әділдікке қатысты қоғамның

Утилитаризм -
көпшіліктің айтар- 
лықтай игіліктерге 
қол жеткізуі мақ- 
сатында шешім 
қабылдау жүйесі.

Аттаншылар -
жұмыс 
берушілердің 
этикаға жат 
іс-әрекеттерін 
сыртқа
хабарлайтын жеке 
адамдар.
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алаңдауы менеджерлергеутилитарлықемес критерийге негізделген 
этикалық стандарттарды әзірлеуді ұсынады. Бұл қиындық тудырып 
отыр, себебі жеке құқықтар мен әлеуметтік әділдікті қанағаттанды- 
ру тиімділік пен пайдаға утилитарлық ықпал етуге қарағанда тұрақ- 
сыздыққа көбірек жол береді. Дегенмен баға көтеру, тұтынушының 
денсаулығына күмәнді салдары бар өнім сату, тиімсіз зауыттарды 
жабу, көп қызметкерін жұмыстан босатып, шығындарды азайту 
үшін өндірістің өзін шетелде орналастыруды утилитарлық тұрғы- 
да ақтап алуға болады, себебі одан артық дұрыс шешімдерді сынай 
алатын басқа ешқандай критерий кездеспеуі мүмкін.

Міне, осы арада оң өзгеріске ықпал ету үшін корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік көмекке келеді. Утилитарлық идеал- 
дардан байқағанымыздай, ұйымдар өз пайдасына келгенде әділ 
жауап беруге ынталы болмайды. Дегенмен ұйымдардың жауапты 
әрекетін талап еткен қоғамдық қысым, тұрақтылық мәселелері 
түпкілікті нәтижеге эсер ететінін көрсетті: тұтынушылар корпора- 
тивтік әлеуметтік жауапкершілігі жоғары ұйымдардың тауарлары 
мен қызметтерін таңдайды, білікті қызметкерлер корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілігі бар ұйымдарға жұмыс істеуге барады, 
үкімет органдары ұйымдарды түрақтылығына қарап қолдайды. 
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік этиканы енді утилитар- 
лық есепке салып, жақсы бизнес жасай бастады.

Мінез-құлық 
этикасы адам 
этикалық 
дилеммамен 
бетпе-бет 
келгенде өзін 
қалай ұстайтынын 
талдайды.

Мінез-құлық этикасьа
Зерттеушілер адам этикалық дилеммамен бетпе-бет келгенде өзін 
ұстау мәнерін талдайтын зерттеу саласы -  мінез-құлық этикасы- 
на баса мән беруде. Олардың зерттеуі бізге этикалық стандарттар 
қоғамдар мен ұйымдарда топтасып, ал жеке алғанда тұлғалық этика 
түрінде кездесетінін айтады. Біз ұйымдарымыз ұсынған этикалық 
стандарттарды әр кез ұстана бермейміз, тіпті кейде өз стандартта- 
рымызды бұзамыз. Біздің этикалық мінез-құлқымыз бір жағдаятта 
басқаша, келесі жағдаятта басқаша болып түрленіп отырады.

5.2-СЫЗБА. Ұйымдардағы креативтің үш сатыльк моделі
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Өтірік айту
Сіз өтірікшісіз бе? Көбіміз өтірікші болып көрінгіміз келмейді. 
Бірақ өтірікшіні жай өтірік айтатын адам деп сипаттасақ, онда 
бәріміз өтірікші болғанымыз. Біз өзімізге де, өзгелерге де өтірік 
айтамыз. Біз саналы және бейсана түрде жалған сөйлейміз. Үлкен 
өтірік айтып, жалған дүниеде өмір сүреміз. Өтірік айту -  біз күнде 
бой ұратын ең кең таралған, этикаға сай емес іс-әрекеттердің бірі 
және ол дәйекті шешім қабылдауға жұмсалған бүкіл күш-жігерді 
құмға сіңген судай жоқ қылады.

Бізге өтірік айтқызатын себептің бірі басқалардың оны аңғар- 
майтынында екені ащы шындық. Екі жүзден астам зерттеуге қа- 
тысқандар өтірік айтқан кісілердің тек 47 пайызын ғана дұрыс 
анықтады, бұл -  кездейсоқ таңдаудан да томен көрсеткіш.60 Әрі 
өтірікті анықтайтын құрылғының қай түрі қолданылса да бәрібір 
сияқты. Мысалы, полиция офицерлері қолданатын «адамдар өтірік 
айтқан кезде жоғары немесе оң жаққа қарай береді» деген теория- 
ға негізделген бір тәсіл бар. Өкінішке қарай, зерттеушілер тексер- 
генде, бұл әдіс аталған теорияның дұрыстығын негіздей алмады.61

Өтірік айту әшкереленсе де, әшкереленбесе де, шешім қабыл- 
дауға зор қауіп төндіреді. Менеджерлер мен ұйымдар фактілер 
жалған болғанда және адамдар өтірік ақталған кезде жақсы ше- 
шім қабылдай алмайды. Өтірік айту -  бір жағынан үлкен этика- 
лык; проблема. Ұйымдық тұрғыдан алғанда, өтірікті анықтайтын 
керемет құралдарды қолдану және орайы келгенде ғана өтірікші- 
лерді әшкерелеу еш нәтиже бермейді.62 Бұл мәселенің ұзақмерзім- 
ді шешімін табу ұйымдық мінез-құлыққа байланысты. Ұйымдық 
мінез-құлық адамның табиғи қабілеттері арқылы өтіріктің алдын 
алу жолдарын, өтіріктің туындамауына жағдай жасау әдістерін қа- 
растырады.

КРЕАТИВТІК, КРЕАТИВ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ 
ЖӘНЕ ҰЙЫМДАРДАҒЫ ИННОВАЦИЯ
Модельдер көп жағдайда біздің шешімдерімізді жақсартады, бірақ 
шешім қабылдаушылар да жаңа және пайдалы идеяларды ойлап 
табу қабілеті -  креативке мұқтаж. Тың идеялар дегеніміз -  бұған 
дейін болғандардан өзгеше, бірақ проблеманы шешуге оңтайлы 
ойлар.

Креатив шешім қабылдаушыға проблеманы толық бағамдауға 
және түсінуге, оның ішінде басқалар көре алмайтын мәселелер- 
ді байқауға мүмкіндік береді. Ұйымдық мінез-құлықтағы барлық 
аспектілер күрделі, әсіресе креативтің қыр-сыры көп. Түсінікті 
болу үшін ұйымдардағы креативтің үш сатылы моделі көрсетіл- 
ген 5.2-сызбаны үсынамыз. Модельдің өзегінде себептер (креатив 
мінез-қүлықты болжаушылар) мен әсерлерщ қамтитын (креатив 
мінез-күлықтың нәтижелері) креатив мінез-цулық жатыр.

Креатив -  жаңа 
және пайдалы 
идеялар ойлап табу 
қабілеті.

Креативтің үш 
сатылы 
моделі -
креативтің себептер 
(креатив әлеует 
және креатив 
орта), креатив 
мінез-құлық және 
креатив нәтижелер 
(инновация) 
деген үш сатысын 
қамтитын 
тұжырым.
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Проблеманы 
тұжырымдау -
креатив
мінез-құлықтың 
әлі белгісіз 
шешімді қажет 
ететін проблеманы 
немесе мүмкіндікті 
айқындайтын 
сатысы.
Ақпарат жинау -
проблеманың
ықтимал
шешімдері
жеке адамның
санасында
пісіп-жетілетін
мінез-құлық
сатысы.

Идея тудыру -
проблеманың 
ықтимал 
шешімдерін 
өзекті ақпарат 
пен білімнен 
алып, ұсынатын 
мінез-құлық 
процесі.

Идеяны бағалау -
ықтимал
шешімдерді ең
жақсысын таңдау
мақсатында
бағалайтын
мінез-қулық
процесі.

Креатив мінез-құлық
Креатив мінез-құлық төрт қадамнан тұрады, олардың әрқайсы ке- 
лесісіне ұласып отырады:63

1. Проблеманы тұжырымдау. Кез келген креатив әрекеті мі- 
нез-құлық соны шешуге бағытталған проблемадан басталады. 
Сонымен, проблеманы түжырымдау -  креатив мінез-құ- 
лықтың әлі белгісіз шешімді қажет ететін проблеманы немесе 
мүмкіндікті айқындайтын сатысы.

2. Ақпарат жинау. Проблема туындағанда, оның шешімі сол сәт- 
те қолда тұруы сирек жағдай. Бізге көп зерттеу жүргізуге және 
сол білімді қорытуға уақыт керек. Сонымен, ақпарат жинау -  
мінез-құлықтың білімді іздейтін және проблеманың ықтимал 
шешімдері жеке адамның санасында пісіп-жетілетін сатысы.64

3. Идея тудыру. Идея тудыру -  проблеманың ықтимал шешім- 
дерін өзекті ақпарат пен білімнен алып ұсынатын мінез-құлық 
процесі. Кейде біз мұны жалғыз-жарым серуендеу65 және ойша 
бейнелеу66 сияқты қулық әдістер процесті бірден бастап жібер- 
генде жасаймыз. Дегенмен көп жағдайда идея тудыру -  бірле- 
сіп атқаратын іс.

4. Идеяны бағалау. Енді өзіміз тудырған идеяларды іріктейтін уа- 
қыт жетті. Сонымен, идеяны бағалау -  ықтимал шешімдерді 
ең жақсысын таңдау мақсатында бағалайтын мінез-құлық про- 
цесі.

Креатив мінез-құлықтың алғышарттары
Үш сатылы модельдің басты сатысы -  креатив мінез-құлықты 
анықтадық, енді креатив себептері -  креатив әлеует пен креатив 
ортаны қарастырайық.

КРЕАТИВ ӘЛЕУЕТ. Креатив тұлға деген бар ма? Әлбетте, бар. Ғы- 
лымда (Стивен Хокинг), орындаушылық өнерде (Марта Грэм) не
месе бизнесте (Стив Джобс) сияқты креатив данышпандар сирек 
болса да, көптеген кісілердің бойында ерекше креатив адамдарда 
болатын кейбір қасиеттер бар. Бұл қасиеттер бізде неғұрлым кө- 
бірек болған сайын, біздің креатив әлеуетіміз соғұрлым жоғары 
болады. Инновация -  жетекшілер үшін басты ұйымдық мақсаттар- 
дың бірі, оның мынадай қырлары бар:

1. Интеллект және креатив. Интеллект креативке жата- 
ды. Ақылды адамдар барынша креатив болып келеді, себе- 
бі олар күрделі проблемаларды жақсы шешеді. Дегенмен 
олардың барынша креатив болатын тағы бір себебі бар -  
олардың есте сақтау қабілеті ерекше жұмыс істейді, олар тиіс- 
ті тапсырмаға қатысты көп ақпаратты еске түсіре алады.67 
Нидерландыда жақында жүргізілген зерттеу жеке адамның 
жоғары таным қажеттігі (білу құмарлығы) үлкен креативпен 
байланысты екенін көрсетті.68
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2. Тұлға және креатив. Тұлға ерекшеліктерінің «Үлкен бесті- 
гіне» жататын тәжірибеге ашықтықтың (4-тарауды қараңыз) 
креативпен байланысы бар, мұның себебі ашық адамдар кон- 
формистігі айтарлықтай төмен болғандықтан, өз күш-қуатын 
ойға көп жұмсайды.69 Креатив адамдар өзіне сенімді, тәуекел- 
шіл, тұрақсыздыққа төзімді, табанды және проактив тұлға ре- 
тінде ерекшеленеді.70 Сенімділік, жеке тиімділік (өз қабілетте- 
ріне сену) және жағымды эсер қалдыра алу да жеке адамның 
креативтігін білдірсе керек.71 Сонымен қатар Қытайдағы зерт- 
теу де өзін-өзі бағалау негізі жоғары адамдардың басқаларға 
қарағанда келеңсіз жағдаяттарда креативтік көрсетуге қабі- 
летті екенін пайымдайды.72 Кереғар көрінсе де, кей зерттеулер 
ақыл-ойында ауытқуы бар бірқатар адамдар шектен тыс креа
тив болатынын дәлелдейтін «есуас данышпан» теориясының 
жаны бар екенін көрсетті, мұнда олардың психикалық ауру- 
ларының да біршама үлесі бар екені белгілі, мысалы, тарихта 
Винсент Ван Гог, Джон Форбс Нэш және басқа тұлғалар болған. 
Дегенмен бутан кері дэлел бар, креатив адамдарда психика- 
лык, аурулар сирек кездеседі. Ауытқуы барлар жаппай ушырас- 
пайды, бірен-саран ғана кездесуі мүмкін.73

3. Білік және креатив. Білік -  барлық креатив жүмыстардың 
негізі, сондай-ақ креатив әлеуеттің ең маңызды жалғыз көр- 
сеткіші. Мысалы, киносценарист, режиссер және продюсер 
Квентин Тарантино жастық шағын видеофильмдерді жалға 
беретін дүкендегі жұмыста өткізіп, фильмдер туралы энцик- 
лопедиялық білім жинаған. Басқалардың да білігі маңызды. 
Қауыммен көп араласатын адамдар әр алуан идеялармен жиі 
танысады және басқалардың білігі мен ресурстарынан кең 
мағлұмат алады.74

4. Этика және креатив. Креатив көптеген ұнамды жеке қасиет- 
термен үйлессе де, оның этикамен еш байланысы жоқ. Расын- 
да, жақында жүргізілген зерттеу жалған сөйлейтін адамдардың 
этика шеңберінде әрекет ететін кісілерге қарағанда барынша 
креатив болуы мүмкін екенін көрсетті. Арамдық пен креатив- 
тік қосарланып, бұзық ниеттен шығуы әбден мүмкін.75

КРЕАТИВ ОРТА. Көбімізде креатив әлеует бар, қолдануды үйре- 
не аламыз, бірақ креатив қанша жерден маңызды болса да, бір өзі 
жеткіліксіз. Бізге креатив әлеуетті пайдаланатын орта қажет. Көп- 
теген орта факторларының ішінде ең маңыздысы лю/гшвацш* болар. 
Креатив болуга мотивацияңыз болмаса, креатив болуыңыз екіта- 
лай. Ішкі мотивация немесе бір істі қызықты, қанды қыздыратын, 
қанағаттанарлық немесе қиын (7-тарауда толығырақ талқылаймыз) 
болғандықтан жасау тілегі креативтік нәтижелерімен тыгыз байла- 
нысты.76 Дегенмен креативті ынталандыратын және мойындайтын 
ортада жүмыс істеу де маңызды. Денсаулық сақтау саласының ко- 
мандаларын зерттеу инновацияға белсенді қолдау көрсететін ахуал 
қалыптасқанда, команданың креативі инновацияга ұласқанын
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анықтады.77 ¥йым идеялардың емін-еркін таралуына қолайлы жағ- 
дай туғызып, әділ әрі салиқалы пікір білдіріп отыруы керек. Қасаң 
қағидалардан босату да креативке серпін береді, қызметкерлерде 
қай жұмысты қалай істеу керегін өздері таңдайтындай еркіндік бо- 
луы қажет. Қытайдағы бір зерттеу (жұмыста қызметкерлерге жет- 
кілікті еркіндік берілетін) құрылымдық өкілеттік пен (жеке адамға 
шешім қабылдауда өз дербестігін сезінуге мүмкіндік беретін) пси- 
хологиялық өкілеттіктің екеуі де қызметкерлердің креативтігіне 
жататынын анықтады.78 Ал Словениядағы зерттеу қайткен күнде де 
жөтістіккө жету бағаланатын бәсекелі ортаны қалыптастыру креа- 
тивті ынталандыратынын алға тартады.79

Креатив үшін командалардың да маңызы бар. Бүгінде коман- 
даларда қыруар жұмыс істеліп жатыр және көп адам әралуандық 
командалық креативтікті арттырады деп сенеді. Бұл туралы 11-та- 

|  рауда кеңірек білеміз. Бұрынғы зерттеулер әр алуан командалар 
аса креатив болмайды деген тұжырым жасаған болатын. Деген- 
мен голландиялық командаларға қатысты жақында жүргізілген бір 
зерттеу команда мүшелерінен басқа команданың көзқарастарына 
түсіністікпен қарап, ескеруді ашық өтінгенде, әралуандығы жоға- 
ры командалар әралуандығы төмен топтарға қарағанда барынша 
креатив болып ихыщанын анықтады.80 Жетекшіліктің де орны ерек- 
ше. 68 қытай командасы қатысқан бір зерттеу команда жетекшісі 
қарамағындағыларды жігерлендіріп, бойларына сенім ұялатқанда 
ғана әралуандық команданың креативтігіне оң эсер еткенін хабар-
лады.81

Креатив нәтижеяер (инновация)
Креатив моделіндегі соңғы саты -  нәтиже. Біз креатив нәтиже- 
лерді мүдделі тараптар жаңашыл және пайдалы деп бағалаған 
идеялар немесе шешімдер ретінде анықтай аламыз. Жаңалық 
пайдалы болмаса, өз бетінше креатив нәтиже тудырмайды. Со- 
нымен, тың шешімдер мәселені шешуге көмектескен жағдайда 
ғана креатив бола алады. Шешімнің пайдалылығы көзге ұрып тұ- 
руы тиіс (iPad сияқты) немесе құр мүдделі тараптар ғана тиімді 
деп есептеуі мүмкін.82

¥йым өз қызметкерлерінен көп креатив идея жинап алып, өзін 
инновациялық деп атауы мүмкін. Дегенмен бір сарапшының бы- 
лай дегені бар; «Идеялар қолданылмайынша, еш пайда бермейді». 
Жұмсақ дағдылар идеяларды нәтижеге айналдыруға көмектеседі. 
Бір зерттеуші үлкен агробизнес компаниясы жеке адамдардың 
идеясын іске асыруға ынталандыру және бұқарамен байланыс қа- 
білетін арттыру арқылы креатив идеяларды көп қажетіне жаратқа- 
нын анықтады.83 Бұл зерттеулер мынадай маңызды фактіге ерекше 
мән береді: креатив идеялар өздігінен іске аспайды, оларды креа
тив нәтижелерге айналдыру — осы еңбекте тоқталған билік пен 
саясат, жетекшілік пен мотивация сияқты ұғымдарды қолдануды 
қажет ететін әлеуметтік процесс.
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ТҮЙІН
Жеке адамның мінез-құлқы сыртқы ортаның шынайы көрінісіне 
емес, оны көру, қабылдау сезіміне және оған деген сеніміне сү- 
йенеді. Адамдардың шешім қабылдау тәсілдерін түсіну бізге мі- 
нез-құлықты түсіндіруге және болжауға көмектесе алады, бірақ 
маңызды шешімдердің кейбіреуі ғана рационал модель жорамал- 
дарын қолдану үшін жеткілікті деңгейде қарапайым болып келе- 
ді. Менеджерлер инновациялық шешім қабылдауға жол ашу үшін 
қызметкерлері мен командаларының креативтігіне қолдау көрсе- 
туі тиіс.

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Мінез-құлық қабылдауға байланысты, сондықтан жұмыстағы 

мінез-құлыққа ықпал ету үшін адамдар жұмысын қалай қа- 
былдайтынын саралаңыз. Көп жағдайда бізге жұмбақ болып 
көрінетін мінез-құлықты ішкі процестерін түсіну арқылы тү- 
сіндіруге болады.

• Қабылдаудағы теріс түсініктер мен біз шешім қабылдау кезінде 
жасауға бейім тұратын қателерді тану арқылы жақсы шешім- 
дер қабылдаңыз. Бұл проблемаларды зерттеу бізді қате жасау- 
дан әр кез қорғай бермейді, бірақ, шын мәнінде, көмегі бар.

• Шешім қабылдау тәсіліңізді өзіңіздің ұлттық мәдениетке және 
ұйымыңыз бағалайтын критерийге бейімдеңіз. Рационалдық- 
ты бағаламайтын елде болсаңыз, шешім қабылдау моделін ұс- 
тануға өзіңізді мәжбүрлемеңіз немесе шешімдеріңізді рацио- 
нал етіп көрсетуге тырыспай-ақ қойыңыз. Шешім қабылдау 
тәсіліңізді ұйымдық мәдениетке сәйкес икемдеңіз.

• Рационал талдауды түйсікпен үйлестіріңіз. Бұлар шешім қа- 
былдауда бір-біріне қайшы келмейтін тәсілдер. Екеуін А лда
ну арқылы шешім қабылдау тиімділігіңізді расымен жақсарта 
аласыз.

• Креативіңізді арттыруға тырысыңыз. Проблемалардың жаңа 
шешімдерін белсене іздеңіз, проблемаларды жаңа қырынан 
қарастыруға тырысыңыз, ұқсас әдістерді қолданыңыз және 
креатив, дарынды адамдарды жалдаңыз. Креативке бөгет бо- 
латын жұмыстағы және ұйымдық кедергілерді жоюға тырысы- 
ңыз.

О БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытүшы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementfab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып,
Simulation: Perception & Individual Decision Making деп аталатын 
видеожаттығуды толтырыңыз.
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ффф
Жеке қасиетті 

бағалау

ОЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ 
How Creative Are You?
Әркім белгілі бір деңгейде жаңашыл. Өзіңіздің қаншалықты 
креативті екеніңізді білу үшін жеке қасиетті бағалау сынағынан 
өтіңіз.
Төмендегі жазбаша сүрақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

Pearson MyLab 
®Management

5-1. Біздің қабылдауымыз креативтігімізге ықпал етеді деп ой- 
лайсыз ба?

5-2. Pearson MyLab M anagem ent Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



Әралуандықты
бағалау

Pearson MyLab Management®
ОДеңгейіңді көтер!
Мына белгіні ©  көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
m ym anagem entlab.com  платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

6

ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫ

Осы тарауды  игергеннен  кейін:
1. Жұмыс орнындағы кемсіту үйымдық тиімділікті қалай жоя- 

тынын көрсете аласыз.
2. Стереотиптер ұйымдық жағдайларда қалай әрекет ететінін 

түсіндіре аласыз.
3. Басты өмірбаяндық сипаттар ұйымдық мінез-құлық үшін 

қаншалықты өзекті екенін сипаттай аласыз.
4. Өзге ерекше сипаттар ұйымдық мінез-құлыққа қалай ықпал 

ететінін түсіндіре аласыз.
5. Интеллектуалдық және физикалық қабілеттер ұйымдық 

мінез-құлық үшін қаншалықты өзекті екенін көрсете аласыз.
6. Ұйымдар әралуандықты қалай тиімді басқаратынын сипат

тай аласыз.

О Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.

9-736
129
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Әрқайсымыз бірегейміз. Бұл -  анық жайт, бірақ менеджерлер қыз- 
меткерлерінің әлеуетін барынша пайдалану үшін олардың жеке 
айырмашылықтарын мойындау және оны қажетіне жарату керек 
екенін кейде ұмытып кетеді. Бұл тарауда жас, жыныс, нәсіл, ұлт 
және қабілеттер сияқты жеке сипаттар қызметкерлердің өнімділі- 
гіне қалай ықпал ететінін айтамыз. Сондай-ақ менеджерлер осы 
сипаттар туралы қалай көбірек біліп, әр алуан жүмыс күшін қалай 
басқара алатынын көресіз. Бірақ, ең алдымен, өзгермелі жұмыс кү- 
шін қарастырайық.

Үстірт
әралуандық -
адамдар қалай 
ойлайтынын 
немесе сезінетінін 
міндетті түрде 
көрсетпейтін, 
бірақ белгілі бір 
стереотиптерді 
жандандыруы, 
мүмкін жыныс, 
нәсіл, ұлт, жас 
немесе кемтарлық 
сияқты жеңіл 
қабылданатын 
сипаттардағы 
айырмашылықтар.

Демографиялық ерекшеліктер
Әлемде жұмыс күшінің демографиясы соңғы 50-60 жылда теңдік- 
ке қатысты жылдам және ұзақмерзімді өзгерісті бастан кешірді. 
Көбінесе ақнәсілділерден, еркектерден құралған басқарушы жұ- 
мыс күші гендерлік жағынан тең, көпэтностық еңбек күшіне жол 
бергені байқалды. Мысалы, 1950 жылы АҚШ-тағы жұмыс күшінің 
29,6 пайызы ғана әйелдер болған,1 бірақ 2014 жылға қарай нәзік 
жандардың үлесі 47 пайыз құрады.2 Бүгінде АҚШ-та және халық- 
аралық деңгейде әйелдердің бұрынғыға қарағанда толық жұмыс 
істеуге мүмкіндігі зор.3 Сондай-ақ Құрама Штаттарда ақнәсілді- 
лер және басқа нәсіл өкілдері мен этностық топтар арасындағы 
табыс айырмашылығы жұмыс орнында азшылықтың көбеюі ар- 
қасында едәуір төмендеді. Салыстырмалы түрде алсақ, Ұлыбри- 
танияда әйелдер жұмыс күшінің шамамен 51 пайызын құрайды, 
бірақ олардың жалақысында ер әріптестерімен салыстырғанда 
әжептәуір айырмашылық бар,4 ал саны аз этностық топ өкілде- 
рінің үлесі шамамен 32 пайызға жетеді. Мигранттар шамамен 
10 пайыз құрайды (6 пайызы еуропалық экономикалық аймақтан, 
ал қалған 4 пайызы Еуропалық одақтан тыс жерден келгендер). 
Жас тұрғысынан қарағанда, АҚШ-та және әлемде жасы 55-тен 
асқан жұмысшылар еңбек күшінің үлкен бөлігін құрауын жалғас- 
тыруда. Қазір Австралияда жасы 55-тен асқан жұмысшылар саны 
жасы 25-ке жетпеген жастарға қарағанда көбірек.5 Ұлыбритания- 
дағы жағдай да осыған ұқсайды: мұнда жасы 49-дан асқандар 
қызметкерлердің 24 пайызына жеткен, 2004 жылы бұл көрсеткіш 
20 пайыз болып еді, бұл үрдіс әлі жалғасуда. Мұндай өзгерістер 
Еуропа мен әлемдегі бірнеше басқа аймақтардағы басқарушы 
және кәсіби лауазымдардың құрылымына көп эсер етуде.

Әралуандық деңгейлері
Жас, нәсіл, жыныс, ұлт, дін және кемтарлық мәртебесіндегі әр- 
алуандық туралы көп айтылса да, сарапшылар қазір бұл демогра- 
фиялық сипаттар әралуандық мәселесінің бер жағы ғана екенін мо- 
йындап жүр.6 Демография, негізінен, ойлар мен сезімдерді емес, 
үстірт әралүандықты көрсетеді және қызметкерлердің бірін-бірі
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стереотиптер мен жорамалдар арқылы қабылдауына қозғау са- 
лады. Дегенмен дәлел мынаны көрсетті: адамдар өзін тұлға және 
құндылықтар сияқты барынша маңызды сипаттарды бөлісуші ре- 
тінде көрсе, онда олар демографиялық сипаттарға аз алаңдайды, 
бұл терең әралуандықты білдіреді.7

Әралуандықты басқаруға бәрі мүдделі және ол бәріне пай- 
далы. Осыны әрі қарай бағалау, үстірт және терең әралуандық 
арасындағы айырмашылықты түсіну үшін мына мысалды қарас- 
тырайық. Филип пен Шарон -  көп ұқсастығы жоқ сияқты көріне- 
тін менеджерлер. Филип -  Лондондағы шығысеуропалық тілде 
сөйлейтін ауданнан келген, маркетинг бойынша білімі бар, жұ- 
мысқа жақында алынған жігіт. Шарон -  Манчестердегі ауылдық 
жерден шыққан, еңбек жолын колледж білімімен хатшы ретінде 
бастап, жоғары қызметке көтерілген егде әйел. Алғашқыда бұл 
әріптестер бір-бірінің білімі, ұлты, шыққан жері және жынысы 
секілді үстірт айырмашылықтарын байқауы мүмкін. Бірақ жақын 
араласып, бірін-бірі түсіне келе, олар екеуі де отбасына шына- 
йы берілген, жұмыстағы проблемалар туралы ойлары бір жерден 
шығатын, қоян-қолтық жұмыс істегенді ұнататын және халық- 
аралық тапсырмаларға қызығатын ұқсас адамдар екенін анық- 
тауы ғажап емес. Осы терең ұқсастықтар олардың арасындағы 
сыртқы айырмашылықтарды жымдастырып жібере алады және 
зерттеу олардың қызметтес бола алатынын алға тартады. Көп жағ- 
дайда әлеуметтік тұрғыдағы теңсіздіктерден туындайтын кемсіту 
мен бөлектеудің ауыр салдары болуы мүмкін. Барлығы үшін мүм- 
кіндіктерді жақсартуға көмектесетін әралуандықты қарастырған 
кезде бөлектеудің орнын білу менеджерлер үшін маңызды.8

Осы тарауда сіз терең және үстірт әралуандық арасындағы 
айырмашылықтарды түрлі контексте кездестіресіз. Жеке айыр- 
машылықтар марапаттарды, қарым-қатынас стильдерін, жетек- 
шілерге қатысты реакцияларды, келіссөз жүргізу стильдерін және 
ұйымдағы мінез-құлықтың көптеген басқа қырларын анықтауға 
көмектесетіндіктен, әралуандық ұйымдық мінез-күлықтың ма- 
ңызды тұжырымдамасына айналды. Өкінішке қарай, әралуандық- 
тың артуы кемсіту жағдайларына жол беруі мүмкін, әрі қарай осы
ны талқылаймыз.

Терең
әралуандық -
адамдар бірін-бірі
жақсырақ біліп,
ұқсастықтарын
анықтау үшін
маңызды
құндылықтарын-
дағы, тұлға
ерекшелігіндегі
және жұмыс
таңдаудағы
айырмашылықтар.

КЕМСІТУ
Әралуандық ұйымдарға көп мүмкіндік ұсынса да, әралуандық ме
неджмент! әділетсіз кемсітуді жою жұмысын жүргізеді. Кемсіту -  
заттар арасындағы айырмашылықты көру, бұл өзгешелік былай 
қарағанда жаман да емес. Бір қызметкердің өзгелерге қарағанда 
білікті екенін байқау жұмысқа алуда жақсы шешім қабылдау үшін, 
басқа адамның жетекшілік міндеттерді өте жақсы орындайтынын 
байқау қызметке тағайындауда мықты шешім қабылдау үшін қа- 
жет. Әдетте кемсітуді тілге тиек еткенде, біз адамдар тобы туралы

Кемсіту -  заттар 
арасындағы 
айырмашылықты 
көру; көп жағдайда 
біз жеке адамдар 
туралы олардың 
демографиялық 
тобына қатысты 
стереотиптерге 
негізделген пікір 
білдіретін әділетсіз 
кемсітуді айтамыз.
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Стереотиптеу -
біреу туралы 
сол адам 
жататын топты 
қабылдауымыздың 
негізінде пікір 
айту.

стереотиптердің мінез-құлқымызға ықпал ете алатынын айтамыз. 
Стереотиптеу -  біреу туралы сол адам жататын топты қабылдауы- 
мыздың негізінде пікір айту. Бейнелі түрде түсіндірсек, стереотип- 
тер кемсіту қозғалтқышына құйылған жанармай секілді. Стерео- 
типтер ұйымдағы әділдікке тигізетін ықпалына ғана байланысты 
емес, сондай-ақ кемсітудің ықтимал мақсаттарын қалай пайдала- 
натынына да байланысты зиянды болуы мүмкін.

Стереотип қаупі -
тобын мүлде теріс
стереотиптік
тұрғыда
қабылдаумен іштей 
келісетін деңгей.

Әріптесіңіз қалың топтың арасынан сізді тауып алады деп келіскен 
таныс емес адаммен кездесу үшін мейрамханада отырсыз делік. 
Әріптесіңіз бұл адамға сізді қалай сипаттады деп ойлайсыз? Енді 
кездесудің алдында осы адаммен телефонмен сөйлескен болса- 
ңыз, оған өзіңізді қалай сипаттап беретініңізді ойлап көріңізші. Ол 
мейрамханадағы кездесуде сізді тану үшін жөпелдемеде қандай 
ерекше белгілерді атар едіңіз?

Нәсіліңізді, жынысыңызды айқындайтын нәрселерді (мысалы, 
қалай киінетініңізді), жасыңыз нешеде екенін, бәлкім, кім болып 
жұмыс істейтініңізді айтатын шығарсыз? Сондай-ақ бойыңыз 
қаншалықты ұзын немесе қысқа екенін, ақкөңіл болсаңыз дене 
тұрқыңыз (толықтау, арықша, орташа) туралы әлденені жайып са- 
луыңыз мүмкін. Жалпы таныс емес адаммен кездесуде сізді ерек- 
ьиелейтін сипаттар белгілерін айтасыз. Бір қызығы, біреуге өзіңіз 
туралы айтқаныңыз өзіңіз туралы көбіне не ойлайтыныңызды 
білдіреді. Біз өзгелер туралы пікір айтқан сияқты өзіміз туралы да 
пікір айтамыз.

Стереотип қаупі тобымызды мүлде теріс стереотиптік тұр- 
ғыда қабылдаумен іштей келісетін деңгейді сипаттайды. Соны- 
мен қатар сол топтың теріс жасырын белгілерін өзімізге таңған- 
да, сөзге ілігіп кетеміз бе деген қорқыныш туады. Бұл үрей бір 
жағдайда -  санымыз аз болған кезде болуы мүмкін. Мысалы, 
1981 жылдан кейін туған Ү ұрпағы басым еңбек нарығында жұ- 
мысқа тұруға өтініш тастаған жасамыс жұмысшы жұмыс беру- 
шінің аталған үрдістерге қатысы жоқ деп ойлауы мүмкін. Сте
реотип қаупі бұл жұмысшының қазіргі заманғы үрдіске сәйкес 
келу-келмеуінде емес, оның іштей жасамыс жұмысшылар (ол 
өзін осы топқа жатқызады) еңбекке жарамсыз дегенмен келі- 
суінде (стереотип).

Стереотип қаупінің жұмыс күші үшін салмақты салдары бар. 
Осыны сезінетін қызметкерлердіңжұмыс өнімділігі, қанағаттануы, 
берілуі, мотивациясы төмен, жүмысқа қатынасы жағымсыз, ден- 
саулығы нашар болады, жүмыстан себепсіз жиі қалады және тіпті 
кетуге деген ниеті жоғары болады.9 Бақытымызға орай, мұнымен 
күресуге мүмкіндік бар, ол үшін біз қызметкерлерге жеке адам ре- 
тінде қарап, топтық айырмашылықтарға бәлендей мән бермеуіміз 
керек. Мына ұйымдық өзгерістер стереотип қаупін төмендетуде
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жақсы көмектесуі мүмкін: стереотиптерді қалай сақтап қалуға бо- 
латыны туралы ақпаратты кеңейту; объектив баға беру арқылы 
шеттетуді және артықшылық беруді азайту; стереотиптік іс-әре- 
кеттер мен белгілерді тыю; саны аз топтарға қарсы шағын да бол- 
сын, бір қарағанда зиянды көрінбейтін жәбірлеу іс-әрекеттеріне 
қарсы тұру және барлық қызметкерлер құнды екенін білдіретін 
ашық іс-шараларды қабылдау.10

Жұмыс орнындағы кемсіту
Жеке сипаттарды қарастыру әділетсіз кемсітуді бір топтағының 
бәрін бірдей топшылау деп көрсетеді. Бұл кемсіту көп жағдайда 
қызметкерлер үшін, жаңа ғана талқылағанымыздай, ұйым үшін 
де өте зиян. 6.1-кестеде ұйымдардағы кемсітудің кейбір фор- 
маларының анықтамалары мен мысалдары берілді. Заңмен ты- 
йым салынғандықтан, олардың көбі ұйымның ресми саясатына 
кірмейді, дегенмен іс жүзінде кездеседі. Жыл сайын жұмыста- 
ғы кемсітудің он мыңдаған оқиғасы тіркеледі, бірақ көбі ашық 
жарияланбайды. Кемсіту заңдық бақылау болып, әлеуметтік 
айыптауға жиі ұшырайтындықтан, оны ашық білдіру келмеске 
кетті, алайда әсіресе жетекшілер басқа іспен айналысып жат- 
қанда ескермеу немесе шеттету сияқты жасырын формалар ар- 
туы мүмкін.11

Өздеріңіз көргендей, кемсіту түрлі жолмен жасалуы және оның 
салдары ұйымдағы жағдай мен қызметкерлердің теріс түсінікте- 
ріне байланысты түрленуі мүмкін. Кемсітудің шеттету немесе ес
кермеу сияқты формаларын түбірімен жою аса қиын, себебі соны 
істеуші адам өз әрекетінің зардабын білмейді. Стереотип қаупі 
сияқты нағыз кемсіту жұмыс берушілер үшін теріс салдарды арт- 
тырады, атап айтқанда, өнімділік пен ұйымдық мінез-қүлықты 
(1-тарауды қараңыз) төмендетеді, конфликт пен жұмыстан кету 
және тіпті тәуекелді шешім қабылдауды көбейтеді.12 Сондай-ақ 
әділетсіз кемсіту білікті үміткерлерді жүмысқа қабылдаттырмай- 
ды және өсірмейді. Осылайша жұмыстағы кемсітуге байланысты 
арыз ешқашан берілмесе де, әділетсіз кемсітуді жою бойынша аг- 
рессив жұмыс басталуы мүмкін.

Ашық не астыртын, қасақана не байқаусыз болса да, кемсіту -  
әралуандыққа кесірін тигізетін негізгі факторлардың бірі. Екінші 
жағынан, әралуандық мүмкіндіктерін мойындау әралуандықты 
басқарудың тиімді бағдарламасын жасауға, нәтижесінде ұйымның 
табысы еселенуіне жетелейді. Әралуандық -  кең ұғым, ал жұмыс 
орнындағы айырмашылық тіркесін адамдарды бір-бірінен бөле- 
тін кез келген сипатқа жатқызуға болады. Келесі тараушада жүмыс 
күші өкілдерін даралайтын кейбір маңызды үстірт деңгейлі сипат- 
тары түсіндіріледі.
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6.1-КЕСТЕ. Ұйымдардағы кемсіту формалары

Кемсіту типтері Анықтамасы Ұйымдардан мысал

Кемсіту саясаты 
немесе практикасы

Тапсырма орындаудың 
тең мүмкіндіктерін немесе 
өнімділік үшін м арапатты ңтең 
берілмеуін жоққа шығару

Жасамыс жүмысшылар жұмыстан 
шығарылуы мүмкін, себебі оларға 
жоғары жалақы төленеді және қосымша 
табысы бар

Сексуалдық
харрасмент

Дұшпандық пиғылдағы жұмыс 
орнын қалыптастыратын 
орынсыз сексуалдық 
шабуылдар мен сексуалдық 
сипаттағы сөзбен немесе 
іс-әрекетпен тиісу

Бір компаниядағы сатушылар компания 
ақшасына стрип-клубтарға барған, 
қызметтік өсуді жуу үшін жалаңаш 
бишілерді кеңсеге әкелген және төсек 
қатынасына қатысты өсек-аяңтарауына 
себеп болған

Қорқыту Нақты бір қызметкерлер 
топтарының мүшелеріне 
бағытталған ашық қоқан-лоқы 
көрсету немесе қорлау

Кей компаниялардағы афроамерикалық 
қызметкерлер жұмыс орындарында дар 
арқаны ілініп тұрғанын көрген

Алаяқтық және 
қорлау

Келемеждеу немесе теріс 
стереотиптер, кейде ойыннан 
от шығып жатады

Араб текті америкалықтардан жұмыста 
бомба алып жүре ме немесе лаңкестік 
ұйымдардың мүшесі болды ма деп 
сұраған

Шеттету Белгілі бір адамдарды 
жүмыс орнынан, 
әлеуметтік іс-шаралардан, 
пікірталастардан немесе 
бейресми тәлімгерліктен 
шеттету, әдейі жасалмауы 
мүмкін

Қаржы саласындағы көптеген әйел 
жұмыста абыройсыз міндеттер 
жүктелетінін немесе қызметтік өсуге 
апармайтын жеңіл-желпі жұмыстар 
берілетінін айтады

Ескермеу Сыйламау, оның ішінде 
жәбірлеу, адамның сөзін бөлу 
немесе түрлі пікірлерді елемеу

Әйел заңгерлер ер адвокаттар олардың 
аузын аштырмайтынын немесе сұрағы 
мен пікіріне дұрыс жауап бермейтінін 
атап көрсетеді

Дереккөз: J. Levitz and Р. Shishkin, «More Workers Cite Age Bias after Layoffs», The Wall Street Journal, March 11, 2009, 
D1-D2; W. M. Bulkeley, «А Data-storage Titan Confronts Bias Claims», The Wall Street Journal, September 12, 2007,
Al, A16; D. Walker, «Incident with Noose Stirs Old Memories», McClatchy-Tribune Business News, June 29, 2008; D. 
Solis, «Racial Horror Stories Keep EEOC Busy», Knight-Ridder Tribune Business News, July 30,2005,1; H. lbish and A. 
Stewart, Report on Hate Crimes and Discrimination against Arab Americans: The Post-September 11 Backlash, September 
11, 2001-October 11, 2001 (Washington, DC: American-Arab Anti-Discrimination Committee, 2003); A. Raghavan,
«Wall Street’s Disappearing Women», Forbes, March 16, 2009, 72-78; and L. M. Cortina, «Unseen Injustice: Incivility as 
Modern Discrimination in Organizations», Academy of Management Review 33, no. 1 (2008): 55-75.

Өмірбаяндық 
сипаттар -
кадрлық тіркеу 
жазбаларынан 
оңай алынатын 
жас, жыныс, 
нәсіл, ұлт және 
лауазымда болған 
мерзімі сияқты 
өмірбаяндық және 
объектив сипаттар. 
Бұл сипаттар үстірт 
әралуандыққа тән.

ӨМІРБАЯНДЫҚ СИПАТТАР
Жас, жыныс, нәсіл, ұлт және кемтарлық сияқты өмірбаяндық си
паттар қызметкерлерді бөлудің анық тәсілдеріне жатады. Оңай 
анықталатын және қолжетімді факторлар -  көп жағдайда қызмет- 
кердің кадр бөліміндегі жеке ісінде тіркелген мәліметтерді тал- 
даудан бастайық. Үстірт сипаттардағы деректердің әртүрлі болуы 
қызметкерлерді тапқа бөліп, кемсітуге негіз болуы мүмкін, сон- 
дықтан ол сипаттардың жұмыс нәтижесіне нақты қандай қатысы
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барын білген абзал. Әдетте көптеген өмірбаяндық айырмашылық- 
тар нағыз жұмыс нәтижесі үшін маңызды емес және топтар ішін- 
дегі жіктелудің көбі өмірбаяндық сипаттарды өзара бөліскен сәт- 
тен басталады.

Алдағы онжылдық бойы көптеген себеп бойынша жұмыс күшін- 
дегі жастың маңызы арта беретін сияқты. Біріншіден, әлемнің 
дамыған елдеріндегі жұмыс күші қартайып барады,13 есеп бойын
ша, 2006 жылдан 2016 жылға дейін еңбек күшіндегі өсімнің 93 па- 
йызы жасы 54-тен асқан жұмысшыларға тиесілі болған.14 АҚШ-та 
S5 және одан жоғары жастағы жұмыс күшінің үлесі 22 пайызды 
құрайды әрі өсіп келеді.15 Заңнама зейнетке шығуды міндеттемей- 
тін болды. Сондай-ақ басқа елдердің арасында АҚШ пен Австра- 
лияда жасына қарап кемсітуге тікелей қарсы заңдар бар.16 Бүгінде 
көп қызметкер 70 жаста зейнетке шығуға міндетті емес, ал 45 пен 
60 жастағы қызметкерлердің 62 пайызы зейнетке шығуын шегеру- 
ді жоспарлап жүр.17

Уақыт көшінен қалып қойған, қазымыр және ебедейсіз жаса- 
мысжұмысшылардың стереотиптері өзгеруде. Егде қызметкерлер 
тәжірибе, салмақты пікір, мықты еңбек этикасы және сапаға бе- 
ріктік сияқты бірқатар оң қасиеттерді жүмысқа енгізіп жатқанын 
менеджерлер жиі байқап жүр. Мысалы, Сингапурдың Су агентті- 
гі, Коммуналдық кәсіпорындар жөніндегі кеңесі жұмыс күшінің 
27 пайызының жасы 55-тен асқанын және жасамыс жұмысшылар 
еңбек күшінің тұрақтылығын сақтап отырғанын алға тартады.18 
Денсаулық сақтау, білім беру, үкімет және коммерциялық емес 
қызметтер сияқты салалар егде қызметкерлерді қуана қабылдай- 
ды.19 Бірақжасамыс жұмысшылар жаңа технологияларды игеруде 
икемсіз және оған құлықсыз деген пікір әлі бар.20 Ұйымдар өз- 
геруге және білім алуға құлшынып тұратын адамдарды іздеген- 
де, жасқа байланысты теріс пікірлер жасамыс жүмысшыларды 
жұмысқа алуға кедергі келтіруде, алына қалса, қысқарту кезінде 
жұмыстан бірінші кезекте босату белең алып барады.

Енді дәлелдерге зер салайық. Жас біздің ең маңызды нәтижеле- 
ріміз -  жұмыс өнімділігі мен жұмысқа қанағаттануға, шын мәнінде, 
қалай эсер етеді?

ЖАС ЖӘНЕ ЖҰМЫС ӨНіМДІЛІГЕ. Тіршілік кезеңдерін дамыту және 
геронтология институтының директоры Харви Стернстің айтуын- 
ша, қате қабылдауға қарамастан, зерттеулердің көбі «жас пен жұ- 
мыс өнімділігі арасында еш виртуал байланыс жоқ екенін» көрсе- 
теді.21 Расында, кейбір зерттеулер жасамыс жұмысшылар жасырақ 
әріптестерінен өнімдірек жүмыс істейтінін байқатады. Мысалы, 
Мюнхенде Mercedes-Benz компаниясының 3 800 қызметкеріне қа- 
тысты жүргізілген төрт жылдық зерттеу «егде қызметкерлер үлкен 
қателерді болдырмау жолдарын жақсы білетінін» көрсетеді. Бұл 
туралы осы зерттеудің академиялық үйлестірушісі Матиас Вайс
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мәлімдеген.22 Өнімділікке келсек, адамның жасы ұлғайған сайын 
креативтігі кеми береді деген тұжырым бар. Креативтік шырқау ше- 
гіне жететін жас ерекшеліктерін зерттеген ғалым Дэвид Галенсон 
іс-тәжірибемен айналысатын адамдар «ең ұлы жұмысын 40, 
50 және 60 жасында істейтінін» анықтаған. Олар жаспен бірге ұл- 
ғаятын даналыққа сенім артады.23

ЖАС ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ҚАНАҒАТТАНУ. 2-тараудағы маңызды тақы- 
рып -  жұмысқа қанағаттануға келсек, 800-ден астам зерттеуге жа- 
салған шолу жасамыс жұмысшылар әдетте жұмысына қанағатта- 
нады, әріптестерімен жақсы қарым-қатынаста екенін айтады және 
ұйымына бүтіндей берілген.24 Дегенмен басқа зерттеулер жұмысқа 
қанағаттану деңгейі орта жасқа дейін артып, содан кейін төмендей 
бастайтынын анықтады. Нәтижелерді жұмыс типіне байланысты 
қарастырғанда, кәсіби мамандардың жұмысқа қанағаттануы жас 
ұлғайғанда қоса артатынын, ал кәсіби емес қызметкерлердікі орта 
жаста төмендеп, кейінгі жылдары қайта ұлғаятынын байқадық.

Жынь§с
Әйелдер ерлермен бірдей деңгейде өнімді жұмыс істейді деген кі- 
шігірім мәселе көп дау, теріс тұжырымдамалар мен негізсіз пікірлер 
тудырады. Шынтуайтында, ерлер мен әйелдер арасындағы аздаған 
айырмашылық жұмыс өнімділігіне ықпал етеді.25 Жалпы ерлердің 
математикалық қабілеті сәл жоғары, ал әйелдердің тілдік қабілеті 
ептеп озық болса да, айырмашылық аса көп емес және проблеманы 
шешу қабілетінде, аналитикалық дағдылар немесе білім алу қабі- 
летінде ерлер мен әйелдер арасында нақты айырмашылық жоқ.26 
Жұмыс орнында жұмыс өнімділігіне жасалған зерттеулерді ауқым- 
ды талдау тиімділік көрсеткіштері бойынша әйелдер ерлерден сәл 
жоғары тұрғанын көрсетті.27 Жетекшілікке жүргізілген 95 зерттеу- 
ді қорыту әйелдер мен ерлер білікті басшы ретінде тең түсетінін 
анықтады.28

Алайда теріс түсініктер мен стереотиптер әлі де сақталған. Ме- 
неджерлер қызметкерлерді жұмысқа алуда, үміткерлерді белгілі 
бір лауазымдарға таңдауда гендерлік теріс түсініктердің ықпалы- 
на тап болады.29 Мысалы, қызметкерлерді жүмысқа алумен әсіре- 
се ерлер айналысқанда, еркек көп кездесетін орындарға жұмысқа 
алуға шешім қабылдауда ерлерге басымдық беріледі.30 Жұмыста 
ерлер мен әйелдерге өзін дамыту тәжірибесі бірдей ұсынылатын 
заман да келер, бірақ сонда да жоғары лауазымдарға қол жеткізуге 
көмектесетін күрделі тапсырмалар әйелдерге жүктеле қоюы екі- 
талай, ондай қиын лауазымдарға ерлер тағайындалады.31 Оның 
үстіне ерлер мен әйелдер бірдей тиімді болғанның өзінде, жетек- 
шілік орындарға ерлер көбірек таңдалатын тәрізді. Испанияда 
20 ұйымға жүргізілген зерттеу, мысалы, ұйымдағы қиындықтар- 
ды еңсеруді талап ететін басшылық лауазымдарға әдетте еркек- 
тер тағайындалатынын көрсетті.32 Америкалық Korn Ferry жұмыс- 
қа орналастыру фирмасының әралуандық жөніндегі аға серіктесі
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Наоми Сазерлендтің айтуынша, «саналы немесе бейсана тұрғы- 
да, компаниялар стандарт жетекшілік ережелерінен ауытқыған 
адамды басшы орындарға әлі батыл ұсына алмай жүр».33

Әлемді ер және әйел қызметкерлер туралы көптеген теріс және 
қарама-қайшы пікірлер кезіп жүр. Абырой болғанда, Австралия, 
Ұлыбритания және АҚШ сияқты көптеген елде жыныстық кемсі- 
туге қарсы заңдар бар. Бельгия, Франция, Норвегия және Испания 
сияқты елдер директорлар кеңесіндегі әйелдердің пайыздық үле- 
сін арттыруға бағытталған заңдар қабылдау арқылы гендерлік әр- 
алуандықты қарастырып жатыр. Гендерлік теріс түсініктер мен 
гендерлік кемсіту бұрынғыша әлі үлкен мәселе болып отыр, де- 
генмен жағдай түзеліп келе жатқанын көрсететін нышандар бар- 
шылық.

Нәсіл және ұлт
Нәсіл -  қоғам мен ұйымдарда даулы мәселе. Біз нәсілді адамдар 
өзін анықтау үшін қолданатын мұра, ал ултты көбіне нәсілмен қа- 
бысатын мәдени ерекшеліктердің қосымша жиынтығы ретінде қа- 
растырамыз.34 Әдетте біз нәсілді биологиямен, ал ұлтты мәдениет- 
пен байланыстырамыз, бірақ екі сипаттың өзін-өзі анықтауының 
тарихы бар. Нәсіл мен этностық кемсітуге қарсы заңдар Австралия, 
Ұлыбритания және АҚШ сияқты көптеген елдерде жүмыс істейді.35

Нәсіл мен ұлт көп зерттелген, себебі олардың жұмысқа алу ту
ралы шешім қабылдау, өнімділікті бағалау және жұмыс орнында- 
ғы кемсіту сияқты жүмыс нәтижелеріне қатысы бар. Жеке адам 
өнімділікті бағалап, жалақыны көтеру және қызметін өсіру тура
лы шешім қабылдағанда, өз нәсіліне жататын әріптестеріне ептеп 
көмектесуі мүмкін, бірақ әсіресе шешім қабылдаудың өте күрделі 
әдістері қолданылганда, мұндай айырмашылықтар байқалмай- 
ды.36 Бұдан басқа, кейбір салалар басқалармен салыстырғанда нә- 
сілдік жағынан әлі түрлене қоймаған. Мысалы, АҚШ-тың жарна- 
ма және ақпараттық ұйымдарының басшы орындарында нәсілдік 
әралуандық жетпей жатыр, ал олардың клиенттік базасы үлт жағы- 
нан өзгеруде.37

Сайып келгенде, нәсілдік және ұлттық аз топтардың өкілде- 
рі жұмыс орнында жоғары деңгейде кемсіту барын айтады.38 Аф- 
роамерикалықтар ақнәсілділерге қарағанда әдетте жұмысқа қа- 
былданбай, қор болып жүр (мұндай мысал АКДІ-тан басқа жерде 
кездеспейді). Олар жұмысқа тұру бойынша сауалнамаларда томен 
бағалар алады, жұмыс өнімділігінің рейтингі томен, жалақысы аз 
және қызметте де аса осе қоймайды.39 Бұл ашық нәсілдік кемсітуді 
білдірмейтін шығар, бірақ афроамерикалықтар тексерістер кезінде 
де кемсітуге жиі үшырайтыны тағы бар. Мысалы, жалақысы томен 
жұмыстарға қатысты жүргізілген бір зерттеу тіпті бұрын сотталған 
ақнәсілділер бұрын сотталмаған афроамерикалықтарға қарағанда 
жүмысқа көбірек қабылданатынын көрсетті.40
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Мүгедектік
Физикалық немесе ақыл-ой кемістігі бар адамдарға қатысты жұ- 
мыс орнындағы ресми немесе жағдайға байланысты қолданыла- 
тын саясат әр елде әртүрлі. Австралия, АҚШ, Ұлыбритания және 
Жапония сияқты елдерде мүмкіндігі шектеулі адамдарды қорғай- 
тын арнайы заңдар бар.41 Бұл заңдар физикалық немесе ақыл-ой 
кемістігі бар адамдарды тиісті орындарға көбірек орналастыру- 
ға және оларға қорғаушы табылуына ықпал етті. 2006 жылы Б¥¥ 
Мүмкіндігі шектеулі адамдардың күқықтары жөніндегі конвен- 
циясы (UNCRPD) оларды қоғамға өзгелермен тең дәрежеде тиімді 
сіңісуіне кедергі келтіретін ұзақмерзімді физикалық, ақыл-ой не
месе сезімдік кемістігі бар адамдар ретінде анықтады.42
МҮГЕДЕКТІКТІҢ ҚОЛДАНЫС АЯСЫ. Үлыбританияның Мүгедектікті 
кемсіту туралы заңы мүгедектерге күнделікті әдеттегі іс-әрекетін- 
де айтарлықтай ұзақмерзімді жағымсыз эсер ететін физикалық не
месе ақыл-ой кемістігінен зардап шегуші деген анықтама береді. 
«Күнделікті әдеттегі іс-әрекеттер» деген тармақ белгілі бір деңгей- 
де дау тудырып отыр. Соттар оны дені сау адам атқаратын кәдімгі 
күнделікті міндеттер ретінде түсіндіреді. Қарама-қайшылық көп 
жағдайда бұл кемістігі аталған анықтамаға сәйкес келмейтін әлде- 
кімнің өзіне тиесілі жүмысты атқармағанда мүгедек ретінде санал- 
майды және тиісінше заңдық қүқыққа ие болмайды дегеннен шы- 
ғады. Бұл тұрғыда осы саладағы заңның АҚШ пен Ұлыбританияда 
қалай дамып жатқанын көру қызық болып тұр.
МҮГЕДЕКТІК ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕР. Мүгедектіктің жұмыс нәтижесіне 
ықпалы түрлі көзқарас тұрғысынан зерттелді. Мәселен, мүгедек 
адамдар ықтимал үміткерлер ретінде қарастырылған бір зерттеу- 
де олардың жүмысқа адалдық секілді тамаша қасиеттері айрықша 
аталды.43 Тағы бір зерттеу мүгедекжұмысшылар өнімділік бойынша 
жоғары баға алатынын көрсетті. Бірақ басқа зерттеу бойынша, мүм- 
кіндігі шектеуліжандар өнімділік көрсеткіштері төмен болады деген 
желеумен жұмысқа аса алына қоймайтынын байқатты.44 Ақыл-ой 
кемістігінің өнімділік деңгейіне тигізер зардабы физикалық кем- 
тарлыққа қарағанда орасан болуы мүмкін: күйзеліс және алаңдау 
сияқты көп кездесетін психикалық проблемалары бар адамдар жұ- 
мыстан жиі қалады.45

Мүмкіндігі шектеулі жүмыс күшін кемсітуді жою -  баяғыдан 
шешімін таппай келе жатқан күрделі мәселе. Мысалы, Еуропадағы 
қызметкерлерді ынталандыру саясаты мүгедектердіжұмыс күші ре- 
тінде көптеп тартуға кеткен еңбекті еш етті, ал Германия, Франция 
мен Полынадағы тікелей жеңілдік беру жүйесі жемісті болмады.46 
Дегенмен мүгедек адамдардың таланты мен қабілетін мойындау 
оң нәтиже берді. Бұдан басқа, технологиялар мен жұмыс орын- 
дарын жетілдіру мүгедектердің барлығы үшін қолжетімді жұмыс 
орындарын көбейтуге едәуір септігін тигізді. Менеджерлер әр жұ- 
мыстың нақты талаптарына сай, олардың дағдыларын ескеріп, қа- 
жетіне қарай жұмысқа орналастыруы керек. Бірақ қызметкерлер өз 
кемістігін жасырса, қалай болмақ? Әрі қарай осыны талқылайық.
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Жасырын мүгедектік
Бұған дейін айтқанымыздай, мүгедектікке аяқ-қолдан айырылу, 
адамды мүгедек арбасын қолдануға мәжбүрлейтін аурулар және 
зағиптық сияқты сырт көзге көрініп тұратын сипаттар жатады. 
Басқа кемістіктер басында анық байқалмауы да мүмкін. Адам сырт 
квзге аса байқалмайтын кемістігін көрсеткісі келмесе, бұл кемістік 
қызметкердің өз қалауы бойынша жасырын болады. Олар жасырын 
мугедектік (немесе көрінбейтін кемістік) деп аталады. Жасырын 
мүгедектікке әдетте сезім мүшелеріндегі кемістіктер (мысалы, 
есту қабілетінің бұзылуы), аутоиммундық бұзылыстар (құздама- 
лық артрит), созылмалы аурулар немесе ауырсыну (мысалы, жы- 
лауық каналының синдромы), танымдық немесе білім алу кеміс- 
тіктері (зейін қою тапшылығы және гипербелсенділік синдромы), 
ұйқының бұзылуы (ұйқысыздық) және психологиялық проблема- 
лар жатады.47

2008 жылғы Мүгедектік туралы заңға өзгерістер енгізу туралы 
жақында қабылданған заңның нәтижесінде америкалық ұйым- 
дар мүгедектердің ауқымды бөлігіне жұмыс беруге міндеттелді. 
Бірақ қызметкерлер жұмысқа орналасу және құқықтарын қорғау 
үшін өз жұмыс берушілеріне қоятын шарттарын ашық айтуы тиіс. 
Көптеген қызметкерлер көрінбейтін кемістігін ашып айтқысы 
келмейтіндіктен, тиесілі жұмыс орындарына қол жеткізе алмай- 
ды. Зерттеулер көрсеткендей, жасырын кемістігі бар адамдар өз 
кемшіліктерін жұмыста басқаларға ашып айтса, масқара бола- 
мын немесе жұмыстан қуыламын деп қорқады және басшылары 
қиын жұмыстарды атқара алмайды деп сенімсіздік білдіреді деп 
ойлайды.48

Жасырын кемтарлық белгілі бір дәрежеде бәрібір байқалып 
тұрады. Мысалы, көрінбейтін аутизмі бар адам сөйлесу кезіндегі 
және бейімделудегі қиындықтар сияқты сол ауруға тән мінез-құ- 
лықты бәрібір көрсетіп қалады.49 Бір адамда жасырын кемтарлық 
барын білдіріп, күдік шақырып тұратын мінез-құлықты байқауы- 
ңыз мүмкін. Өкінішке қарай, сіз бұл мінез-құлықты басқа себеп- 
терге, айталық, әріптесіңіздің баяу, түсініксіз сөйлеуін инсульттің 
ұзақ уақыттан келе жатқан салдарына емес, ішкілікке салынудың 
белгісіне жатқыза салуыңыз әбден ықтимал.

Қызметкерге келеек, зерттеулер ақпаратты ашық жариялау 
барлығына -  жеке адамға да, өзгелерге де, ұйымға да тиімді еке- 
нін көрсетеді. Ақпаратты аіпу жұмысқа қанағаттануды және жеке 
адамның әл-ауқатын арттырып, басқалардың жеке адамды түсі- 
нуіне және жұмыс орнында жетістікке жетуіне қол ұшын созуға кө- 
мектеседі және ұйымның жоғары өнімділікке қол жеткізуде нақты 
жағдайды ескеруіне мүмкіндік береді.50
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ӨЗГЕ ЕРЕКШЕЛЕЙТІН СИПАТТАР
Біз қарастыратын сипаттардың соңғы жиынтығына дін, сексуал- 
дық бағдар, гендерлік және мәдени сәйкестік жатады. Бұл сипат- 
тар кемсітудің тұзағына түспесе, жұмыс орнындағы әралуандықты 
көрсететін үлкен өзгешеліктерді білдіреді.

Дін
Діндар, діндар емес адамдар бір-бірінің наным-сенім жүйесін сы- 
найды, ал әртүрлі діни ағымдардың өкілдері көп жағдайда бір-бі- 
рімен кикілжіңге барып жатады. Жұмыс орнында дін мәселе ре- 
тінде қаралмайтын аздаған ел бар. Австралия, Ұлыбритания және 
АҚІТТ сияқты көптеген елде жұмыс берушілердің қызметкерлерді 
дін негізінде кемсітуіне заңмен тыйым салынған.51 Ислам -  әлем- 
дегі ең танымал діндердің бірі және ол көптеген елде басымдыққа 
ие. Бірақ АҚШ-тағы мұсылмандар саны азырақ, олардың қатары 
енді ғана өсіп келеді. Pew зерттеу орталығының мәліметіне сәйкес, 
АКДІ-та үш миллиондай мұсылман бар, олардың саны 2030 жылға 
қарай екі есе артып, халықтың 1,7 пайызын құрайды деген болжам 
бар. Сол уақытта АҚШ-тағы мұсылмандар саны жағынан еврейлер 
мен епископалдарға жетіп қалады.52 Осы көрсеткіштерге қарамас- 
тан, адамдар ислам дінінің өкілі болғандықтан кемсітуге ұшы- 
райтыны туралы зерттеу дәлелдері бар. Мысалы, АҚШ-та бөлшек 
сауда жұмыстарына өтініш берген мұсылманша киінген үміткер- 
лермен жүмыс беруші басқаларға қарағанда қысқа әрі жағымсыз 
сөйлескен.53

АҚШ-та діни кемсітуге байланысты арыз беру көбейді, бұған 
мәселенің күрделілігі басты себеп. Жақында қара жамылғы -  хид- 
жаб кигені үшін жүмысқа алынбаған Саманта Элауф діни кемсітуге 
ұшырағаны туралы былай дейді: «Мұсылмандық сенімім бойын- 
ша қарапайымдық нышаны -  шәлі жамылғаным үшін Abercrombie 
мені жұмысқа алмай қойғанын білдім». Әңгімелесу кезінде ол 
ұйымның бас жамылғыларына қарсы ережесі бар екенін білмеген 
және не үшін шәлі жамылатынын көрсетпеген болып шықты. Жұ- 
мыс берушілер үміткерлерден неге солай киінетінін және сосын 
оны қорғауды талап етуі заңды ма? Мұны тіпті Жоғарғы Соттың 
өзі қолдамайды.54

Сексуалдық бағдар және гендерлік сәйкестік
Көп нәрсе өзгерсе де, лесбиян, гей, бисексуал мен транссексуал 
(ЛГБТ) қызметкерлерді толық қабылдау мен жұмысқа орналастыру 
мәселесі әлі шешімін тапқан жоқ. АҚШ-та Гарвард университеті- 
нен зерттеу жүргізушілер 1 700 жұмыс орнына әдейілеп түйінде- 
мелер жіберген. Үміткерлердің бір өзгешелігі болды: жартысы кол- 
леджде оқыған кездерінде гей үйымдарына қатысқаны, ал екінші 
жартысы қатыспағаны көрсетілді. Осы қатыспағандардың 60 па- 
йызы жұмысқа шақырту алған.55
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Саналы түрде кемсіту болатындықтан, көптеген ЛГБТ өкілі өзін 
жасырын ұстайды. Мысалы, British Petroleum (ВР) бұрынғы бас ди
ректоры Джон Браун жыныстық бағдарын 59 жасқа дейін жасы- 
рып келді, баспасөз оның гей екенін әшкерелейміз деп қорқытқан 
соң, компанияға кесірін тигізбес үшін ақыры жұмысынан кетті. 
«2007 жылы мен кеткеннен кейін, әлемдегі көптеген қауымдастық 
лесбиян, гей, бисексуалдар мен транссексуалдарды қорғау үшін 61- 
раз жұмыс атқарды. Бірақ бизнес әлеміне мұны қабылдау үшін әлі 
көп уақыт керек», -  деді өзі бұл туралы.56

СЕКСУАЛДЫҚ БАҒДАР ТУРАЛЫ ЗАҢДАР. АҚШ-тың Федералдық 
заңы қызметкерлерді сексуалдық бағдары негізінде кемсітуге ты- 
йым салмайды, дегенмен 29 штат пен 160-тан астам әкімшілік ау- 
мақта бұған тыйым салынған. Сексуалдық бағдар бойынша кемсі- 
туден қорғайтын штаттар мен әкімшілік аумақтарда жыныс және 
нәсілге қатысты кемсіту туралы қанша арыз берілсе, сексуалдық 
бағдарға қатысты кемсіту туралы да сонша шағым түскен.57 Кей 
елдерде бұл процесте ілгерілеу байқалады, мысалы, Австралияда 
сексуалдық бағдарға негізделген кемсітуге қарсы заңдар бар, мұн- 
дай заңдар Ұлыбританияда да қабылданған.58 Бірақ бұл заңдарда 
бар мәселе кең қамтылмаған, зерттеушілер біртүрлі «жалтақ, қос- 
жынысты, лесбиян, транссексуал, бисексуал, жыныссыз немесе 
гей» адамдарды сипаттайтын QUILTBAG деген жаңа қысқартылган 
сөзді бекітті.59

АҚШ-та алғашқы қадам ретінде федералдық үкімет мемлекет- 
тік қызметкерлерді сексуалдық бағдар бойынша кемсітуге тыйым 
салды. Жұмыстағы тең мүмкіндіктер жөніндегі комиссия (EEOC) 
лесбиян, гей жэне бисексуал адамдарға қатысты сексуалдық 
стереотиптеу 1964 жылғы Азаматтық қүқықтар туралы заңға сәй- 
кес бекітілген гендерлік кемсітуді білдіретінін түжырымдады.60 Бұ- 
дан басқа, сексуалдық бағдар негізінде кемсітуге қарсы федерал- 
дық заң -  Жұмыстағы кемсіту туралы заң Сенаттан өтті, бірақ әлі 
күшіне енген жоқ.61

СЕКСУАЛДЫҚ БАҒДАР БОЙЫНША ҰЙЫМДЫҚ САЯСАТ. Федералдық 
заңнама болмаса да, тіпті көптеген ұйымдар сексуалдық бағдарды 
қарастыратын саясат пен іс-шараларды қолданысқа енгізді. Мыса
лы, барлық қызметкерлерінен ақ жейде киіп, галстук тағуды талап 
етуімен аты шыққан IBM әсіре кертартпа ортасын өзгертті. Ком- 
панияның бұрынғы вице-президенті Тед Чайлдз: «Гей, лесбиян, 
бисексуал немесе транссексуал адамдар біздің бизнестің барлық 
ғимараттарында қауіпсіз жүріп-тұра алады, оларды құшақ жая 
қарсы алады және бағаланады. IBM бұған кепілдік береді... Гейлер 
мен трансгендердің, яғни «айбиемшілердің» қосқан үлесі біздің 
бизнесті табысқа жеткізе алады», -  дейді.62

IBM жалғыз емес. Сауалнамалар Fortune 500 рейтингіне қатыса- 
тын әлемдегі ең ірі 500 компанияның 90 пайыздан астамы сексуал- 
дық бағдарды қарастыратын саясат жүргізеді. Гендерлік сәйкестік 
тұрғысынан алғанда, компаниялар көп жағдайда транссексуал



142 2-бөлім • Жеке ерекшеліктер

қызметкерлерге қатысты ұстанымды реттейтін саясат ұстанады. 
2001 жылғы Fortune 500 тізіміндегі сегіз компания ғана гендерлік 
сәйкестік саясатын ұстанатын, қазір олардың саны 250-ден асады.

Дегенмен Fortune 1000 тізіміндегі кейбір компаниялардың ЛГБТ 
қызметкерлер үшін артықшылық беру немесе кемсітпеу туралы 
ережелер қабылдамағаны назар аудартады. Олардың арасында 
қазір Fortune рейтингінде екінші орын алатын ең ірі америкалық 
компаниялардың бірі ExxonMobil де бар.63 Кейбір компаниялар 
ЛГБТ өкілдеріне діни себептерге байланысты ешқандай жеңілдік 
беруге болмайды деп пайымдайды. Сондай-ақ кейбір ұйымдар 
барлық топтарды қамту олардың талаптарына кірмейтінін айтады. 
Мысалы, Италияда бес әлеуметтік кооперативке жүргізілген зерт- 
теу осы барлығын қамтушы саналатын ұйымдар жеке адамдардан 
өз мәртебесі туралы тіс жармауды талап еткенін көрсетті.64

Мәдени бірегейлік
Біз адамдардың кейде өздерін нәсіл және ұлт белгілері бойынша 
анықтайтынын көрдік. Көп адамдардыңмәдены бірегейлігі өте күш- 
ті, әлемнің қай түкпірінде тұрса да, өмір бойы төл мәдениетімен 
байланысын үзбейді. Адамдар өз мәдени бірегейлігін сақтайды, 
сондай-ақ сол мәдениеттің нормаларын тиянақты ұстануға талпы- 
нады. Мәдени нормалар жүмыс орнына ықпал етеді, кейде түрлі 
қақтығыстарға әкеледі. Осындай жағдайларға ұйымдар дайын бо- 
луы керек. Адамның мәдени бірегейлігімен үйлесетін жұмыс ор- 
нындағы іс-әрекеттер қоғамның бейімдігі аз заманда үйреншікті 
болатын. Адамдар үйіне жақын жерден жүмыс іздейтін, ал ұйым- 
дар көпшіліктің көңілінен шығатын мерекелік іс-шаралар, жөн- 
жоралғылар мен әдеп-ғұрыптарды өткізетін. Негізінде, ұйымдар 
әр адамның жеке артықшылығын ескеруге міндетті емес еді.

Ғаламдық интеграция мен өзгермелі еңбек нарығының талапта
рына сай, бүгінгі ұйымдар қызметкерлері мен топтарының мәде- 
ни өзгешеліктерін жақсы түсініп, қүрметтеуі тиіс. Айталық, Латын 
Америкасында бизнес жүргізгісі келетін америкалық компания осы 
мәдениет өкілдерінің ұзақ жазғы демалысты күтетінін түсінуі ке
рек. Қызметкерлерінен міндетті демалысы кезінде жұмыс істеуді 
талап еткен компания қатты наразылыққа тап болады.

Қызметкерлерінің мәдени өзгешеліктеріне сергек қарауға ұм- 
тылатын ұйым іс-әрекеттер мен нормаларға жалпылама емес, 
мүмкіндігінше жеке көзқарас танытуы қажет. Көп жағдайда ме- 
неджерлер жұмыс орнында ұйымдық мақсаттарды жүзеге асыру- 
ға да, жеке қажеттіліктерді қанағаттандыруға да икемділік таныта 
алады.

О  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсы рм аны  орындау қажет екенін айтса, 
m ym anagem entlab.com  сайтындағы A s s ig n m e n ts  бөлімін ашып, Verizon: 
D iversity деп аталатын видеожаттығуды орындаңыз.
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ҚАБІЛЕТ
Орта мектепте қалай оқытса да, бәріміздің қабілетіміз әртүрлі бол- 
ды. Мысалы, қанша жерден құлшынсаңыз да, рөлдерді Дженнифер 
Лоуренс сияқты шебер сомдай алмайсыз, сондай-ақ баскетболды 
Леброн Джеймс сияқты жақсы ойнай алмайсыз, Стивен Кинг сияқ- 
ты мөлдіретіп жаза алмайсыз. Эрине, әркімнің күшті және әлсіз 
тұстары бар, солар бізді белгілі бір тапсырмаларды немесе іс-әре- 
кеттерді орындауда басқалардан артық немесе кем қыла алады. 
Менеджмент тұрғысынан алғанда, біздің міндетіміз -  белгілі бір 
қызметкердің жұмысын өнімді атқару мүмкіндігін арттыру үшін 
оның өзгешелігін білуіміз шарт.

Қабілет дегеніміз не? Термин ретінде алсақ, қабілет -  адам- 
ның жұмыстағы әртүрлі тапсырмаларды орындай алуы. Жалпы 
кабілеттер, негізінен, интеллектуалдық және физикалық фактор- 
лардан тұрады.

Интеллектуалдық қабілеттер
Интеллектуалдық қабілеттер -  ойлау, пайымдау және пробле- 
маларды шепгу сияқты ақыл-ой әрекеттері үшін қажет қабілеттер. 
Көп қогам интеллектіге көп көңіл бөледі, бұл тегін емес. Ақылды 
адамдар әдетте көп ақша табады және білімнің жоғары деңгейіне 
жетеді. Сондай-ақ олар топтарға жетекшілік етуге бейім тұрады. 
Дегенмен интеллектуалдық қабілеттерді багалау және өлшеу оңай 
емес, себебі адамдар танымдық қабілетін әр кез дұрыс багалай ал- 
майды.6510 тесттері адамның жалпы интеллектуалдық қабілеттерін 
анықтауға арналған, бірақ интеллект коэффициентінің (10) қайдан 
бастау алатыны, ықпал етуші факторлары мен сынақ өткізу жолда- 
ры дау тудыруда.66 Сондай-ақ колледжге окуға түсуге арналған SAT 
және ACT, бизнесте бітіру тестілері (GMAT) және құқық (LSAT), ме
дицина (МСАТ) салаларының өз тестілері бар. Осы тестілерді шы- 
ғаратын фирмалар олардың интеллектіні багалайтынын айтпайды, 
бірақ сарапшылар өз ісін біледі.67

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ҚАБІЛЕТ ӨЛШЕМДЕРІ. Интеллектуалдық қа- 
білетті құрайтын ең жиі айтылатын жеті өлшем -  санау қабілеті, 
сөзді түсіну, жылдам қабылдау, индукциялық ойлау, дедукциялық 
ойлау, кеңістікті бағдарлау және жад.68 Бұл өлшемдер 6.2-кестеде 
сипатталған.

Интеллект өлшемдері өзара оңтайлы байланысады, сондықтан 
егер сіз сөзді түсіну бойынша жоғары баға алсаңыз, онда кеңістікті 
бағдарлау бойынша да жоғары ұпай алуыңыз мүмкін. Бұл байланыс 
мінсіз емес, яғни адамдар жұмысқа қатысы бар маңызды нәтиже- 
лерді болжайтын ерекше жеке қабілеттерге ие.69 Дегенмен ол қабі- 
леттер едәуір жоғары тұрады, сөйтіп, зерттеушілер интеллектінің 
жалпы факторы, жалпы ақыл-ой қабілеті (GMA) барын мойын- 
дады. Интеллектуалдық қабілеттердің құрылымы мен өлшемдері 
түрлі мәдениетке сай тужырымдалады деген идеяны растайтын

Қабілет -  адамның 
жұмыстағы әртүрлі 
тапсырмаларды 
орындай алуы.

Интеллектуалдық 
қабілеттер -  ойлау, 
пайымдау және 
проблемаларды 
шешу сияқгы 
ақыл-ой
әрекеттерін жасай 
алу.

Жалпы ақыл-ой
қабілеті
(GMA) -  нақты
интеллектуалдық
қабілет
өлшемдерінің
арасындағы оң
байланыспен
анықталған
интеллектінің
жалпы факторы.
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6.2-КЕСТЕ. Интеллектуалдық қабілет өлшемдері

Өлшем Сипаты Мысалдар

Санау қабілеті ЕсептІ тез және дәл шығару 
қабілеті

Есепші: тауар сатудан 
ұсталатын салықты еселтейді

Сөзді түсіну Оқығанын немесе естігенін 
және сөздердің өзара 
байланысын түсіну қабілеті

Зауыт менеджері: жумысқа 
қабылдаудағы корпоративтік 
саясатты ұстанады

Жылдам қабылдау Визуал ұқсастықтар мен 
айырмашылықтарды тез және 
дәл анықтау қабілеті

Өрт себебін тергеуші: қасақана 
өртеген деген айыптау 
белгілерін анықтайды

Индукциялық ойлау Проблемадағы логикалық 
сабақтастықты анықтап, шешу 
қабілеті

Нарықты зерттеуші: өнімге 
келесі маусымдағы сұранысты 
болжайды

Дедукциялық ойлау Логиканы қолданужәне 
аргументтерді бағалау қабілеті

Менеджер: қызметкерлер 
ұсынған екі түрлі ұсыныстың 
біреуін таңдайды

Кеңістікті бағдарлау Заттың кеңістіктегі орны 
өзгергенде оның көрінісі 
қандай болатынын анықтау 
қабілеті

Интерьер декораторы: кеңсені 
қайта безендіреді

Жад Өткен тәжірибені есте сақтау 
және еске түсіру қабілеті

Сатушы: клиенттердің 
есімдерін жатқа біледі

дәлелдер бар. Мысалы, Венесуэладағы немесе Судандағы тұрғын- 
ның ақыл-ой қабілеттерінің әртүрлі жиынтығы америкалық неме
се чехтікіндей емес. 10 көрсеткіштері мәдениеттер бойынша бел- 
гілі бір деңгейде түрленеді дегенге де бірқатар дәлел бар, бірақ бұл 
айырмашылықтар білімділік және экономикалық өзгешеліктердің 
жанында айтарлықтай үлкен емес.70

ВАНДЕРЛИКТІҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ҚАБІЛЕТ ТЕСТІ. Жұмысқа алу 
бойынша шешім қабылдауда кеңінен қолданылатын интеллект 
тестін орындау небәрі он екі минут қана алатыны сізді таңғалды- 
руы мүмкін.

Бұл -  Вандерликтің танымдық қабілет тесті. Тестілердің түрлі 
формалары бар, бірақ олардың әрбірінде 50 сұрақтан келеді және 
құрылымы бірдей. Екі сұрағы мынадай:

• Бір фут арқан 0,1 доллардан сатылғанда, 0,6 долларға қанша 
фут арқан сатып ала аласыз?

• Алғашқы екі сөйлемді дұрыс деп алайық. Сонда соңғысы қалай 
болады?

1. Дұрыс.
2. Қате.
3. Сенімді емеспін.
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a. ¥л бейсбол ойнайды.
b. Бейсболшылардың бәрі қалпақ киеді.
c. ¥л қалпақ киеді.

Вандерликжылдамдықты да (әр сұраққа жауап беруге ешкімнің 
де уақыты болмайды), қуатты да (сұрақтар алға жылжыған сайын 
күрделене түседі) бағалайды, сондықтан орташа ұпай айтарлықтай 
төмен -  21-50 шамасында болады. Вандерлик сенімді ақпаратты 
арзанға (әр үміткер үшін 5 пен 10 доллар аралығында) ұсына ала- 
тындықтан, Publix супермаркеттері, Manpower кадрлық жүйесі, 
British Petroleum және Dish спутниктік жүйелері сияқты көптеген 
ұйым оны жұмысқа қабылдау жөнінде шешім қабылдау үшін қол- 
данады.71 Бұл компаниялардың көбі жұмысқа қабылдаудың өтініш 
толтыру немесе әңгімелесу сияқты басқа формаларынан бас тарт- 
пайды. Олар Вандерлик тестіне жүмысқа түрушының интеллек- 
туалдық деңгейі туралы сенімді ақпарат бере алатыны үшін жүгі- 
нуі мүмкін.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ҚАБІЛЕТ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ҚАНАҒАТТАНУ. Ин-
теллектінің жүмысты атқаруда тигізер пайдасы зор болса да, ол 
адамды бақытты ете алмайды немесе жұмысқа қанағаттану дең- 
гейін арттыра алмайды. Неге олай? Интеллектуал адамдар өнімді 
жұмыс істеп, қызықты жүмыстар атқаруға бейім тұрса да, олар жұ- 
мысындағы жағдайды бағалауға сыни көзқараспен қарайды. Осы- 
лайша ақылды адамдар жағдайы жақсы болса да, одан да жақсы 
болғанын қалап тұрады.72

Физикалық қабілет
Жұмыс сипатының өзгеруіне байланысты интеллектуалдық қабі- 
леттің маңызы көптеген жұмыс орындары үшін артып келе жат- 
қанына қарамастан, физикалық қабілеттің де бәсі төмендеген 
емес, төмендемейді де. Жүздеген жұмыс орнына жүргізілген зерт- 
теу физикалық тапсырмаларды орындауға қажет негізгі тоғыз қа- 
білетті анықтады.73 Олар 6.3-кестеде сипатталған. Жоғары жүмыс 
өнімділігіне қызметкерлердің бойынан тоғыз қабілеттің әрқайсы 
табылуы талап етілген деңгейде ғана қол жеткізуіміз мүмкін.

Ұйымдар оңтайлы өнімді жүмыс күші адамдардың барлық ти- 
пін қамтитынын және қабілеттердің көп санаты бар кезде ешкімді 
де өздігінен шығарып тастамайтынын мойындап отыр. Мысалы, 
Германия, Үндістан және Ирландияда SAP бағдарламалық жа- 
сақтама компаниясының пилоттық жобасы аутизмге шалдыққан 
қызметкерлер ретке келтіруші бағдарламалық жасақтама сияқ- 
ты дәлдікке бағытталган тапсырмаларды тамаша орындайтынын 
анықтады.74 Озық ойлы менеджерлер үшін әралуандықтың ықти- 
мал пайдасы орасан. Әрине, әртүрлі адамдарды оңтайлы өнімді 
жүмыс күшіне кіріктіруге ептілік қажет. Әр алуан жұмыс күші май- 
талмандарының басын біріктіру мәселесін келесі бөлімде талқы- 
лаймыз.

Физикалық 
қабілет -
төзімділік, ептілік, 
күш және соған 
ұқсас сипаттарды 
қажет ететін 
тапсырмаларды 
орындау қабілеті.

10-736
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6.3-КЕСТЕ. Ф и з и к а л ы қ  қ а б іл е т ти п те р і

Күш факторлары

1. Қарқынды күш Бүлшықет күшін көп рет немесе үздіксіз көрсету 
қабілеті

2. Кеуде күші Кеуде бұлшықетін (әсіресе іш бұлшықеттерін) 
пайдалану арқылы бұлшықет күшін көрсету 
қабілеті

3. Стати калы қ күш Сыртқы заттарға қарсы күш көрсету қабілеті

4. Қопарма күш Қопарма әрекеттерге энергиясын сарқылғанша 
қолдана алу қабілеті

Ептілік факторлары
5. Икемділік дәрежесі Кеуде мен арқаның бүлшықетін мейлінше қозғай 

алу қабілеті

6. Қарқынды икемділік Түскен салмаққа қарамастан, тепе-теңдікті сақтау 
қабілеті

Басқа факторлар
7. Денені үйлестіру Дененің әртүрлі мүшелерін бір уақытта 

қимылдатуды үйлестіру қабілеті

8. Тепе-теңдік Түскен салмаққа қарамастан, тепе-теңдікті сақтау 
қабілеті

9. Төзімділік Ұзақуақы т күш-жігерді қажет ететін көп күш-жігерді 
сақтау қабілеті

ӘРАЛУАНДЫҚТЫ БАСҚАРУ 
СТРАТЕГИЯЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Әралуандықтың 
жағымды 
ахуалы -  ұйымда, 
қоршаған ортада 
жеке тұлғалардың 
бәрі бірдей қатысуы 
мен әралуандықтың 
қабылдануы.

Осыған дейін атап өткеніміздей, кез келген кемсіту жұмыстан ке- 
туге әкеледі, бұл ұйымдық өнімділікке теріс эсер етеді. Ұйымдағы 
аз топ өкілдері барлық нәсілдік топтарға оң қабақ таныту көздел- 
генде, әралуандықтың жағымды ахуалына бәрі қатысып жүр- 
генін сезінсе, ұйымнан кетуге аса бейіл болмайды.75 Себептері аса 
түсінікті болмаса да, әралуандықтың жағымды ахуалы сауданы 
қыздырады, бұл нәсілдік және ұлттық кемсітуді төмендететіндік- 
тен, ұйымның өнімділігін арттыратынын дәлелдей түседі.76

Кемсітудің зардаптарынан қалай құтыламыз? Жауап -  бір-бі- 
ріміздің көзқарастарымызды түсіну арқылы. Мәлімет бойынша, 
кейбір адамдар басшылық тарапынан нақты нұсқау берілмесе, бас
ка нәсілдік топпен араласу қиын деп есептәйді,77 сондықтан ортақ 
мақсатқа жетуді көздейтін әртүрлі жұмыс топтарын құру, сондай- 
ақ әралуандықтың жағымды ахуалын қалыптастыру пайдалы бо- 
лар еді.

Біз стереотиптер мөн кемсітуге байланысты фактілерді, қыз- 
меткерлер әралуандығының әсерін және олардың жұмыстағы нә- 
тиже айнымалыларына қалай ықпал ететінін талқыладық, кейбір 
елдердің кемсітуді шөктеу үшін қабылдаған заңдарын түсіндірдік,



6-тарау • Әралуандықты бағалау 147

ұйымдардың бәрін қатыстыру бағыты бойынша жүргізетін саяса- 
тын зерделедік және ұйымдар белгілі бір нақты жұмыс жағдай- 
ларында қолдана алатын тәсілдерді ұсындық. Енді менеджердің 
қызметкерлер әралуандығын басқарудағы мүмкіндіктері мен мін- 
деттерін қарастырайық. Әралуандықты белсенді басқару басқа- 
лардың қажеттіліктері мен айырмашылықтарын тереңірек білуге 
және түсінуге жетелейді. Бұл анықтама әралуандық бағдарлама- 
ларының тұлға ерекшеліктеріне қарамастан, олардың әртүрлі қа- 
білеттерін ескере отырып, барлығына арналатынын айғақтайды. 
Әралуандық қызметкерлердің тек белгілі бір тобының ғана мүд- 
десін қорғайды деп есептемей, оның әрбір адам үшін маңызы бар 
екенін түсінгеніміз дұрыс болар еді.

Әралуандықты 
басқару -
менеджерлердің
өзгелердің
қажеттіліктері мен
айырмашылықтары
туралы білімін
кеңейтіп,
сезімталдығын
арттыратын
процестер мен
бағдарламалар.

Әр алуан қызметкерлерді тарту, іріктеу, дамыту
ж әне ұстап тұру
Жұмыс күшінің әралуандығын кеңейтудің бір әдісі -  жұмыс күші 
ретінде елеусіз жүрген белгілі бір демографиялық топтарға жұмыс- 
қа орналасу туралы ақпаратты жеткізу. Бұл осы топтарға бағыт- 
талған басылымдарда хабарландыру жариялауды, елеусіз жүрген 
аз топтар көп кездесетін колледждер, университеттер және басқа 
мекемелермен байланыс орнатуды (мұндай тәсілді Microsoft тех- 
нологиялық зерттеулер жүргізуге әйелдерді тартуда қолданған),78 
және Әйел инженерлер қоғамы немесе Азшылық ұлт жеткізушіле- 
рін дамыту кеңесі сияқты қауымдастықтармен әріптестік құруды 
білдіреді.

Зерттеулер әйелдер мен азшылықтың рекрутинг материалда- 
рында әралуандықты ұстануға ерекше көңіл бөлетін жұмыс беру- 
шілерге үлкен қызығушылық танытатынын көрсетті. Әйелдер мен 
азшылықты ұйым басшылығындағы басшы лауазымына үміткер 
ретінде көрсете алмаған хабарландырулар ұйымдағы әралуандық 
ахуалының нашар екенін байқатады.79 Әрине, ұйымда әралуан- 
дықтың көрінісі болуы үшін басшылықта шынымен әралуандық 
болуы керек.

Кейбір компаниялар елеусіз топтарды жұмысқа тарту бойынша 
белсенді әрекет етуде. Etsy интернет-дүкені инженерлік сабақта- 
рын өткізеді және жаңадан үйренуші әйел кодтаушыларға арнайы 
гранттар бөледі, содан кейін үздіктерін жүмысқа алады.80 Сон- 
дай-ақ McKinsey & Co., Bain & Co., Boston Consulting Group және 
Goldman Sachs-та отбасын құрған кезде жүмысынан кеткен әйел- 
дерге кезеңдік бағдарламалар мен басқа артықшылықтар ұсыну 
арқылы белсенді түрде жұмысқа тартуда.81

Іріктеу процесі -  әралуандықты арттыруға болатын ең маңыз- 
ды орындардың бірі. Жұмысқа алушы менеджерлер қызметкер- 
лерді таңдауда әділдік пен объективтікті бағалап, үміткерлердің 
өнімділік әлеуетіне назар аударуы тиіс. Менеджерлер үміткер- 
дің қабілетін бағалауды талапқа сай хаттама арқылы жүргізген- 
де және ұйымдар кемсітпеу саясатының басымдықтарын нақты
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айқындағанда, жұмысқа тұрушыны анықтаудағы демографиялық 
сипаттар жайына қалып, олардың білігі нағыз маңызды факторға 
айналады.82

Демографиялық тұрғыда әріптестерінен ерекшеленетін адам- 
дар ұйымға сіңісе алмай, кетуге бейім болады, бірақ жағымды ахуал 
оларды тоқтата алады. Жұмыс берушілер үшін әралуандықты оқы- 
ту бойынша көптеген бағдарламалар мен аса тиімді бастамалар- 
ды анықтап беретін зерттеулер баршылық. Ең үздік бағдарлама- 
лар құрылымы жағынан да, қолданылуы тұрғысынан да мазмұнды 
келеді.83 Әралуандықты бағалайтын ұйымды таңдаған барлық жұ- 
мысшылардың көздегені -  әралуандықтың жағымды ахуалы.

Топтардағы әралуандық
Көптеген заманауи жұмыс орындары топ құру жұмысын кеңейтуі 
керек. Адамдар топта жұмыс істегенде негізгі тапсырмаларды қа- 
растыру мен орындаудың ортақ әдісін бекітуі тиіс, бұл олардың 
бір-бірімен жиі араласуын қажет етеді. Олар өзін топ мүшесі ре- 
тінде сезінбей, өзара ауызбірлікте болмаса, бұдан барлығы зардап 
шегеді.

Кей жағдайда әралуандық команданың өнімділігіне зиянын ти- 
гізсе, басқа жағдайда, керісінше, серпін беруі мүмкін.84 Әр алуан 
немесе біртекті болсын, кез келген команданың тиімділігі олар- 
дың қызығушылығына байланысты болады. Жалпы алғанда, де- 
мографиялық (жыныс, нәсіл және ұлттағы) әралуандық команда 
жұмысына пайда да, зиян да тигізбейтін сияқты, дегенмен басқару 
топтарындағы нәсілдік әралуандық дұрыс жолға қойылған жағдай- 
да ұйым жұмысының тиімділігін арттыруы мүмкін.85

Зиялы, адал және команда құрамында жұмыс істеуге мүдде- 
лі адамдардан құралған команда өзгелерден тиімдірек болады. 
Интеллекті томен, жұмысын адал атқармайтын, ортақ жұмысқа 
мүдделі емес адамдардан команда құрудың еш маңызы жоқ, он- 
дай әралуандық ешқандай нәтиже көрсетпейді. Басқа жағдай- 
ларда әралуандық жақсы нәтиже беруі мүмкін. Білігі мен білімі 
әртүрлі адамдар тобы біртекті топқа қарағанда тиімдірек. Ал 
басшы болғысы келетін табанды адамдардан ғана тұратын топ 
немесе барлық мүшесі басқалардың соңынан ергенді қалайтын 
топ жетекшілері мен соңынан ерушілері аралас топқа қарағанда 
тиімсіздеу.

Ton құрамына қарамастан, олардың айырмашылықтарын жоға- 
ры өнімділікке жету үшін пайдалануға болады. Ең маңызды фак
тор -  топ мүшелері арасындағы ұқсастықтарға баса назар аудару 
керек.86 Жоғары мақсаттары мен құндылықтары, басқаруда өзіндік 
стилі бар менеджерлер әр алуан командаларды басқаруда анағұр- 
лым тиімді.87
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Әралуандық бағдарламалары
Ұйымдар қызметкерлерді жұмысқа алу мен іріктеуде, сондай-ақ 
оларды оқыту мен дамытуда әралуандықтың сан түрлі бағдарла- 
маларын қолданады. Жұмысқа орналастыру бойынша әралуан- 
дықты қолдайтын, тиімді, ауқымды бағдарламалардың үш ерек- 
шелігі бар. Біріншіден, олар жетекшілерге жұмыспен қамтудың тең 
мүмкіндіктерінің құқықтық негізін оқытады және барлық адамдар 
үшін демографиялық сипаттарына қарамастан, әділ қарым-қа- 
тынас орнатады. Екіншіден, олар менеджерлерге әр алуан жұмыс 
күші сатып алушылар мен клиенттердің әр алуан нарығында қа- 
лайша жақсы қызмет көрсете алатынын үйретеді. Үшіншіден, олар 
барлық қызметкерлердің дағдылары мен қабілеттеріне эсер ететін 
өзін-өзі дамытуға ықпал етеді, сөйтіп, әралуандық алдағы уақытта 
жалпы өнімділікті жақсартудың ең құнды тәсіліне айналуы мүмкін 
екенін ұғындырады.88

Жұмыспен қамту саласындағы кемсітуге қарсы реакциялардың 
көбі кемсітіп қарау әділ емес деген идеяға негізделеді. Адамдар 
нәсіліне немесе жынысына қарамастан, әдетте әралуандыққа ба- 
ғытталған бағдарламаларды қолдайды, олардың ішінде ұнамды 
іс-әрекеттер бағдарламалары (ААР) бар, бұл азшылық топтардың 
өкілдігін көбейту және әркімге өз дағдысы мен қабілетін көрсету- 
дің әділ мүмкіндігін беру үшін қажет.

Ұйым жетекшілері нысанаға алынған топтар жеткілікті түр- 
де пайдаланылып отырғанын білу үшін өз жүмыс күшін тексеруі 
керек. Аталған қызметкерлер тобы топ-менеджментке іріктеп 
алынбаған болса, олардың қызметте өсуіне қарсы жасырын кедер- 
гілерді іздеу қажет. Менеджерлер көп жағдайда жұмыспен қамту 
тәжірибесін жақсартып, іріктеу жүйесін барынша ашық қылып, бу
рый мүмкіндігі болмаған қызметкерлерді оқыта алады. Сондай-ақ 
ұйымдар қызметкерлерге белгілі бір әдістерді не үшін және қалай 
қолдану керегін түсіндіріп, өз саясатын нақты хабарлап отыруы 
қажет. Қарым-қатынаста білік пен жүмыс өнімділігіне баса назар 
аудару керек, қосымша көмекке мұқтаж белгілі бір топтарға ғана 
көбірек көңіл бөлудің соңы жақсылыққа апармайды.

Қорыта айтқанда, зерттеулер халықаралық ұйымдардың бұл 
мәселені шешуде өзіндік тәсілдерді қажет ететінін көрсетті. Мы- 
салы, Финляндияның көпұлтты TRANSCO компаниясындағы жағ- 
даяттық зерттеу әралуандықты басқарудың келісілген жаһандық 
тұжырымдамасын әзірлеу керегін анықтады. Дегенмен әртүрлі 
елдердегі заңдық және мәдени факторлардағы айырмашылықтар 
аталған компанияны жұмыс істесетін әр елдің мәдени-құқықтық 
құрылымдарына сәйкес келетін бірегей саясатын жобалауға мәж- 
бүрлеген.89
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ТҮЙІН
Бұл тарауда әралуандық көптеген көзқарастар тұрғысынан қарас- 
тырылды. Біз үш айнымалыға -  биографиялық сипаттарға, қабі- 
леттерге және әралуандық бағдарламаларына ерекше назар аудар- 
дық. Әралуандықты басқару ұйымның барлық деңгейін қамтитын 
тұрақты міндеттемеге айналуы керек. Әралуандық ахуалын жақ- 
сарту саясатын тиімді өтіп, әралуандықты басқаруды мвңгөругө 
болады.

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Өз ұйымыңыздың кемсітуге қарсы саясатымен толық таны- 

сып, оны барлық қызметкерлерге таратып беріңіз.
• Объективтігіңізді арттыру үшін өз стереотиптік сенімдеріңізді 

бағалаңыз және сынға алыңыз.
• Қолжетімді биографиялық сипаттарды қарап шығыңыз жәнс 

басқаруға қатысты шешім қабылдамас бұрын, адамның мүм- 
кіндіктерін бір саралап өтіңіз, кез келген жасырын кемісті- 
гін қымсынбай көрсету үшін жеке адамдарға ашық болыңыз, 
оларға жылы сөйлеңіз.

• Мүгедек адамға қандай жұмыс керек екенін жан-жақты ба- 
ғамдаңыз және сол адамның қабілетіне сай жұмыс тауып бе- 
ріңіз.

• Әр адамның бірегей өмірбаяндық сипаттарын түсінуге жәнө 
құрметтеуге тырысыңыз, мәселеге әділет тұрғысынан жеке 
қарау өнімділікті арттырады.

© БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Simulation: Human Resources деп аталатын видеожаттығүды толтырыңыз.

Жеке қасиетті 
бағалау

О ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Intercultural Sensitivity Scale
Мәдениетаралық қарқын туралы білесіз бе? Мәдениетаралық се- 
зімталдығыңызды бағалау үшін жеке қасиетті бағалау сынағынан 
өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

6-1. Сіз жұмыс істеген топтардың қайсы әралуандығымөн ерек- 
шеленді? Оны әр алуан еткен барлық көріністерді тізіп шығыңыз. 

Pearson MyLab 6-2. Pearson MyLab Management Only осы тарауға арналған
Management® жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



Негізгі мотивация
Pearson MyLab Managment®
© Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні О көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
mymanagementlab.com  платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫ

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Мотивацияның үш басты ерекшелігін сипаттай аласыз.
2. Мотивацияның ерте теорияларын өзара салыстыра аласыз.
3. Өзін-өзі анықтау теориясы мен мақсат қою теориясының 

ерекшеліктерін салыстыра аласыз.
4. Жеке тиімділік, нығайту, әділдік және күту теориялары ара- 

сын даты айырмашылықтарды көрсете аласыз.
5. Менеджерлер үшін қызметкерлердің жұмысты беріліп іс- 

теуін қамтамасыз ететін нұсқауларды анықтап бере ала
сыз.

6. Мотивацияның қазіргі заманғы теориялары бірін-бірі қалай 
толықтыратынын сипаттай аласыз.

О Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.

МОТИВАЦИЯ
Кейбір адамдардың табысқа жетуі ерекше көрінеді. Оқулықты 
20 минут қиналып, әрең оқып шығатын студент «Гарри Поттер» кіта- 
бын бір-ақ күнде толық оқып тастауы мүмкін. Айырмашылықжағ- 
дайға байланысты. Мотивация тұжырымдамасын қарастырғанда,
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Мотивация -
адамның мақсатқа
жетудегі қарқынын,
бағытын және
күш-жігер
табандылығын
қамтитын
процестер.

Қажеттіліктер 
иерархиясы -
Абрахам 
Маслоудың 
физиологиялық, 
қауіпсіздік, 
әлеуметтік, құрмет 
және өзін-өзі 
дамыту сияқты 
бес қажеттілік 
иерархиясы, 
әр қажеттілік 
іс жүзінде 
қанағаттан- 
дырылған сәтте, 
келесі қажеттілік 
бірден басымдыққа 
ие болады.

адамдар арасындағы мотивация деңгейлері мен адамның өз 
ішіндегі мотивация деңгейі әр уақытта әртүрлі болатынын есте 
ұстаңыз.

Мотивация адамның мақсатқа жетудегі қарцынын, бағытын 
және күш-жігер табандылығын қамтитын процестер ретінде анық- 
талады.1 Жалпы мотивация кез келген мақсатқа жетудегі күш-жі- 
гермен байланысты болса, біз ұйымдық мінез-құлық тұрғысынан 
толық нысанаға алмаймыз.

Қарцын адам ұмтылысы қаншалықты күшті екенін сипаттайды. 
Бұл -  көбіміз мотивация туралы айтқанда көңіл қоятын қасиет. 
Бірақ күш-жігер ұйымға пайдалы бағытта жұмсалмаса, жоғары 
қарқын нәтижелі жұмыс өнімділігіне әкелуі екіталай. Сондықтан 
біз күш-жігердің сапасы мен қарқынын қарастырамыз. Ұйымның 
мақсаттарына бағытталған және онымен үйлескен күш-жігер -  на- 
ғыз бізге керек күш-жігер. Сонымен қатар мотивацияның табан- 
дылық деген өлшемі бар. Ол адам күш-жігерін қаншалықты ұзақ 
ұстап тұра алатынын өлшейді. Мотивациясы мықты адамдар мақ- 
сатына жеткенше тапсырмадан бас алмайды.

© НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажетекенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып,
Motivation (TWZ Role Play) деп аталатын видеожаттығуды орындаңыз.

МОТИВАЦИЯНЫҢ ЕРТЕ ТЕОРИЯЛАРЫ
Қызметкерлер мотивациясының 1950 жылдары тұжырымдалған үш 
теориясы ең танымал саналады. Жарамдылығы қазір күмән тудырса 
да (әлі талқылаймыз), олар алғашқы сүрлеуді салып берді және іс ба- 
сындағы менеджерлер олардың терминологиясын әлі қолданып жүр.

Қажеттіліктер иерархиясы теориясы
Мотивацияның ең танымал теориясы -  Абрахам Маслоудың әр 
адамның бойында бес қажеттілік бар деп топшылайтын қажет- 
тіліктер иерархиясы.2 Жақында алтыншы қажеттілік ретінде ең 
жоғары деңгей -  ішкі құндылықтар ұсынылды, ол Маслоудың өзі- 
нен табылған дейді, бірақ әлі кең тарала қойған жоқ.3 Бастапқы бес 
қажеттілік:

1- Физиологиялық. Аштық, шөл, баспана, жыныстық қатынас 
және тәннің басқа қажеттіліктері.

2. Қауіпсіздік. Физикалықжәне эмоциялық зияннан қауіпсіздік 
және қорғану.

3. Әлеуметтік. Құштарлық, тәуелділік, қабылдау және достық.
4. Құрмет. Өзіндік құрмет, дербестік және жетістік сияқты ішкі, 

сондай-ақ мәртебе, мойындату және назар аударту сияқты 
сыртқы факторлар.
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5. Өзін-өзі дамыту. Арманындағы адамға айналуға әрекет ету, 
бұған өз әлеуетін сарқа пайдаланып, өзін-өзі жетілдіру жатады.

Маслоудың көрсетуінше, әр қажеттілік іс жүзінде қанағаттанды- 
рылған сәттен бастап келесі қажеттілік бірден басымдыққа ие болады. 
Сондықтан біреуге мотивация бергіңіз келсе, оның қай иерархияда 
екенін анықтап, сол немесе жоғары сатьщағы қажеттілігін қанағаттан- 
дьфуға баса назар аударуыңыз керек. Иерархияны 7.1-сызбада пира- 
5»іда ретінде көрсетеміз, себебі оны осылай беру тиімді, алайда Мас- 
лоудың өзі қажеттіліктерді деңгей терминімен ғана ұсынған болатын.

Маслоу теориясы кеңінен мойындалды, әсіресе іс басындағы 
менеджерлер жақсы бағалады. Ол интуитив тұрғыда қисынды және 
түсінуге жеңіл, кейбір зерттеулер оның дұрыстығын растады.4 Өкі- 
нішке қарай, оны теріске шығарған теориялар да бар, әсіресе тео
рия әртүрлі мәдениеттерге қатысты қолданылғанда күдік тудыр- 
ды,5 тек физиологиялық қажеттіліктер ғана дұрыстығын көрсете 
алған болар.6 Бірақ ескі теориялар, әсіресе интуитив қисындылары 
өміршең болып келеді. Сондықтан мотивацияны талқылағанда, 
иерархияны көпшілік мойындағанын білу -  маңызды жайт.

7.1-СЫЗБА. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы

Өзін-өзін
дамыту
Құрмет

Дереккөз: Н. Skelsey, «Maslow’s Hierarchy of Needs—the Sixth Level», Psychologist (2014): 982-83.

Қосфакторлы теория
Адамның жұмысқа қатынасы негізгі нәрсе және жұмысқа қатына- 
сы оның жетістіктері мен сәтсіздіктерін анықтай алады деп білген 
психолог Фредерик Герцберг «Адамдардың жұмысынан қалайты- 
ны не?» деген сауал қойды. Ол адамдардан жұмысына қатысты 
өзін бірыңғай жацсы немесе жаман сезінген жағдайларды толық 
сипаттауды сұрады. Жауаптар мүлде әртүрлі болып шықты және 
Герцберг өзінің қосфакторлы теориясын (мотивация-гигиена 
теориясы деп те аталады, бірақ бүгінде бұл термин аса қолданыл- 
майды) ойлап тапты.7

Harvard Business Review журналында жақында жарияланған 
сауалнама шектен тыс қанағаттануға және қанагаттанбауға апара- 
тын мыңдаған оқиғаны анықтады.8

Қадагалау сапасы, жалақы, компания саясаты, физикалық жұ- 
мыс жагдайы, басқалармен қарым-қатынас және жұмыс қауіпсіздігі

Қосфакторлы 
теория -  ішкі 
факторларды 
жұмысқа 
қанағаттанумен 
және сыртқы 
факторларды 
қанағаттанбаумен 
байланыстыратын 
теория. Сондай-ақ 
мотивация-гигиена 
теориясы деп те 
аталады.
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Макклелландтың 
қажеттіліктер 
теориясы -
мотивацияны 
түсіндіруге 
көмектесетін 
үш маңызды 
қажеттілік -  
жетістік, билік 
және араласу 
теориясы.
Жетістікке жету 
қажеттігі 
(пАсһ) -
стандарттарға 
сәйкес табысқа, 
жетістікке ұмтылу.

Билік қажеттігі 
(nPow) -
адамдарды басқа 
әрекетке мойын 
бұрғызбай, белгілі 
бір әрекетке 
жұмылдыру 
қажеттігі.
Араласу қажеттігі 
(nAff) -  достық 
және жақын 
тұлғааралық 
қарым-қатынасты 
қалау.

сияқты шарттар гигиена факторларына жатады. Бұлар дұрьіс жолға 
қойылғанда, адамдардьщ көңілі тоК канагаггану д=нг=« жоғар а 
Адамдарға жұмысында мотивация бергшіз келсе, біз жұмыстьщ 
өзімен немесе нәтижесімен тікелей баиланысты қызметтік өсу 
мүмкіндіктері, жеке қасиеттерін дамыту мүмкіндіктері, моиында- 
J  жауапкершілік және жетістікке жету сияқты факторларға назар 
щдар^шыз керек. Б,лар -  адамдар іштей пайдалы « п т ш ш  
сипаттар. Герцберг қос үздіксіздікті ұсынды: «қанағаттанудың 
қарсы мағынасы -  «қанағаттанбау», ал «көщлі толудың» қарсы ма- 
ғынасы -  «көңілі толмау» (7,2-сызбаны қараңыз).

Косфакторлы теория зерттеулерде жақсы қолдау таппады. Сы 
Герцбергтің бірегей әдістемесі мен қанағаттану өнімдшікпен ты- 
ғыз байланысты деген тұжырымы сияқты жорамалдарға қатысты 
айтылды. Кейінгі зерттеулер де гигиеналық және мотивациялық 
факторлар адам үшін тең дәрежеде маңызды екенін, екеуі де мо
тивация бере алатынын көрсетті.  ̂ „ „ т а  л™

Сынға қарамастан, Герцберг теориясы аитарлықтаи ықпалды 
болды және қазір де Азиядағы зерттеулерде кеңінен қолданылуда. 
Әлемдегі көптеген менеджерлер оның нұсқауларымен таныс.

Макклелландтың қажеттіліктер теориясы
Сізде бір сылдырмақ және алдыңызда бірінің артына бірі қойылған 
нысана бар. А нысанасы қолсозым жерде түр. Оған типзсеңіз, 2 д 
лар аласыз. В нысанасы сәл әріде және 4 доллар түрады, бірак бағын 
сынағандардың тек 80 пайызы ғана оған типзе алады. С нысанасы 
8 доллар береді және адамдардың жартысына жуығы оған типзе 
алады. D нысанасына өте аз адам тигізе алады, бірақ ұтыс 16 Доллар 
тұрады. Ең соңында, Е нысанасы 32 доллар төлеиді, бірақ оған тигізу 
^ К І Н  еместей көрінеді. Сіз қайсын таңдар едіщз? Егер С-ді таңда- 
саңыз, онда бәлкім үздік болғаныңыз. Неге? Әрі қараи оқиық.

Макклелландтың қажеттіліктер теориясының негізін Дэвид 
М а и л а н д  пТн оның әріптестері қалаған » Маслоудың иерар- 
хиясынан айырмашылығы -  бұл теория күнкөрістеп қатал қажет 
тіліктерге қарағанда мотивация беретін факторларды көбірек еск 
салады. Үш түрі бар:

• Жетістікке жету қажеттігі (пАсһ) -  стандарттарға сәикес 
табысқа, жетістікке ұмтылу.

. Билік қажеттігі (nPow) -  адамдарды басқа әрекетке моиын
бүцғызбай, белгілі бір әрекетке жұмылдыру.

. Араласу қажеттігі (nAff) -  достық және жақын тұлғааралық
қарым-қатынасты қалау.

Макклелланд пен кейінгі зерттеушілердің басты назар аударғаны 
жетістікке жетуге қажеттік болды. Табысты адамдар табысқа жету 
м^гіндігін тең дәрежеде, яғни 50 де 50 деп кдрағанда максатьша 
жетеді Олар үлкен мүмкіндіктерді жеңхл ермекке аиналдырғанды 
унатпайды, себебі таза кездейсоК™кпен келген табыстьи равітын 
сезінбейді. Сондай-ак олар бэсі төмен мүмындікгерді де (табыскд
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?<2-СЫЗБА. Көңілі толу және көңілі толмау көзқарасын салыстыра қарау

Дәстүрлі көзқарас
.1. v

.. / л--,. :! ■■;; л.';

Қанағаттану Қанағаттанбау

Герцберг көзқарасы

Мотивато рлар

Қанағаттану

Қанағаттану

Қанағаттанбау

Гигиена фактор/іары
Қанағаттанбау

жету мүмкіндігі жоғары) ұнатпайды, себебі олардан дағдыларын 
жетілдіретін қиындықтар кездеспейді. Оларға оңай олжадан гөрі 
тер төгіп келетін табыстар ұнайды. Жетістікке жету қажеттігінің 
жоғары болуы ішкі мотиватор ретінде әрекет етеді деген көзқа- 
рас екі мәдени ерекшелікті қамтиды: тәуекелдің орташа деңгейін 
қабылдау ниеті (белгісіздіктен қашу сипаты жоғары елдерде жоқ, 
4-тарауды қараңыз) және нәтижеге алаңдау (жетістікке жетудің жо- 
ғары сипатына ие елдерге тән). Бұл әдіс көбіне АКДІ, Канада және 
Ұлыбритания сияқты индивидуалистік елдерде кездеседі, ал Қытай 
және Португалия сияқты коллективистік елдерде аз ұшырасады.

Үш қажеттілік те жұмыстың маңызды нәтижелерімен байла- 
нысты. Біріншіден, жұмыс орнының да, қызметкерлердің де жеке 
жауапкершілік деңгейі жоғары болғанда, тәуекелдің аралық деңге- 
йімен қатар үздіктер де қатты мотивацияланады. Екіншіден, әсіре- 
ее ірі ұйымдарда жоғары жетістікке жету қажеттігі біреуді міндетті 
түрде жақсы менеджер қылмайды. Жетістікке жету қажеттігі жо- 
ғары адамдар басқалардың жақсы жұмыс істеуіне емес, өз жұмы- 
сын жақсы атқаруға мүдделі болады. Үшіншіден, біршама өнімді 
жұмыс істейтін адамдардың билік қажеттігі мен араласу қажетті- 
гі жоғары, яғни жақында жүргізілген зерттеу бойынша,11 шектен 
шыққан билік қажеттігін араласуға деген қажеттігімен ақтап алуға 
болады.

Макклелланд теориясы зерттеулер, әсіресе мәдениетаралық 
зерттеулерде (билік алшақтығы (4-тарауды қараңыз) кіретін мә- 
дени өлшемдер есепке алынғанда) қолдау тапты.12 Біріншіден, 
жетістікке жету қажеттігі тұжырымдамасы көптеген зерттеу са- 
ласының, атап айтқанда, ұйымдық мінез-құлық, психология 
және жалпы бизнестің назарына ілікті.13 Екіншіден, билік қажет- 
тігі тұжырымдамасы да зерттеулер тарапынан қолдауға ие болды,
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бірақ ол адамдарға түпнұсқа анықтамасына қарағанда кең мағына- 
да таныс болуы мүмкін.14 Біз билікті 13-тарауда толығырақ талқы- 
лаймыз. Үшіншіден, араласу қажеттігі тұжырымдамасы зерттеу- 
лерде жақсы талданып, қабылданды. Бұл Маслоудың әлеуметтік 
қажеттілігінің жаңартылған нұсқасы ретінде көрінуі мүмкін, бірақ, 
шынтуайтында, ол мүлде бөлек. Көп кісілер адам баласы қарым- 
қатынасқа өзі де ынтығып тұрады деп ойлайды, сондықтан еш- 
қайсымыз бұл мотивациядан толық ажырамаймыз. Төртіншіден, 
тұлғалық сипаттар да қажеттілікке деген ұмтылысымызға ықпал 
етеді. Камерундық және германиялық ересектер арасында жүргі- 
зілген зерттеу жоғары невротизм қарым-қатынас құру ниетін шек- 
теуі мүмкін екенін көрсетті (4-тарауды қараңыз). Ымырашылдық 
біздің араласуға деген ұмтылысымызды қолдайды, ал экстравер
сия аса ықпал етпейді.15

МОТИВАЦИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕОРИЯЛАРЫ
Мотивацияның қазіргі теорияларына ортақ бір сипаты бар: әркім- 
нің ақылға қонымды өз дәлелі бар. Біз оларды «заманауи теория- 
лар» деп атаймыз, себебі олар қызметкерлердің мотивациясын 
түсіндірудегі ең соңғы ойларды қамтиды. Бірақ бүл олар күмәнсіз 
дұрыс дегенді білдірмейді.

Өзін-өзі анықтау
теориясы -  ішкі
мотивацияның
игілікті
ықпалымен,
сондай-ақ сыртқы
мотивацияның
зиянды ықпалымен
байланысты
мотивация
теориясы.

Өзін-өзі анықтау теориясы
«Қызық, -  деді Марсия, -  қоғамдық ұйымда ерікті ретінде жүмыс 
істей бастадым. Адамдарға үй жануарларын қабылдап алуға кө- 
мектесіп, аптасына 15 сағат жұмыс істеймін. Жұмысты жақсы көр- 
дім. Содан соң, үш ай өткенде, олар мені сағатына 11 доллар төлеп, 
толық жұмыс күніне жалдап алды. Сол баяғы жұмысты істеймін. 
Бірақ бұрынғыша қызық болмай қалды».

Марсияның реакциясында қайшылық бар ма? Түсіндірейік. Бұл 
өзін-өзі анықтау теориясы деп аталады, адамдар іс-әрекеттерін 
өздері бақылайтынын сезінгісі келеді, сондықтан бұрын рақатта- 
нып орындаған тапсырмасының міндетке айналғанын сезіндіре- 
тін кез келген нәрсе мотивацияны жояды дегенді қарастырады.16 
Бұл теория психология, менеджмент, білім беру және медицина- 
лык, зерттеулерде кеңінен қолданылады және ұйымдық бағалау 
теориясы мен алда талқыланатын өзіндік келісім теориясы сияқты 
бірнеше тұжырымға ұласты.

КОГНИТИВ БАҒАЛАУ ТЕОРИЯСЫ. Үйымдық мінез-құлықтағы өзін- 
өзі анықтау теориясына қатысты көптеген зерттеулер сыртқы ын- 
таландыру тапсырмаға деген ішкі қызығушылықты азайтады деп 
пайымдайтын қосымша теория -  когнитив бағалау теориясына 
бағытталды. Адамдарға жұмысы үшін ақы төленгенде, олар қала- 
ғанын істегендей сезіне қоймайды, міндештілікті көбірек сезінеді.
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Өзін-өзі анықтау теориясы адамдар дербестікке қажеттіліктен бас- 
қа, біліктілікке жету және басқалармен оң байланыс орнату жол- 
дарын іздейді деп пайымдайды. Оның негізгі салдары жұмысқа 
ынталандырумен байланысты.

Өзін-өзі анықтау теориясы марапат беруге қалай қарайды? Ол 
мотивация беру үшін сыртқы марапаттарды пайдалануда аздап 
сақтық жасау орынды және мақсаттарға ішкі мотивтер негізін- 
де жету (жұмыстың өзіне қатты қызығушылық таныту сияқты) 
сыртқы марапаттарға қарағанда көбірек мотивация береді деп 
пайымдайды. Когнитив бағалау теориясы да, сыртқы ынталанды- 
ру да көп жағдайда ішкі мотивацияны бұзады деп топшылайды. 
Мысалы, компьютер бағдарламасын жасаушы код жазуды мәр- 
тебе санайды делік, себебі оған проблемаларды шешкен ұнайды, 
ал күн сайын белгілі бір жолдарды жазғанына бонус жинау оны 
мәжбүрлегендей болып, ішкі мотивациясы бұзылуы мүмкін. Енді 
ол сыртқы мотиваторға жауап ретінде, күніне жазатын кодтар 
санын көбейтеді немесе көбейтпейді. Осы теорияны қолдайтын 
бір метаталдау ішкі мотивация жұмыстың сапасын арттырады, 
ал ынталандыру жұмыс көлемін ұлғайтады дегенді растады. Ішкі 
мотивация ынталандыру бар-жоғына қарамастан, өнімділікті 
алдын ала болжайды, ал стимулдар өнімділікке жанама емес, ті- 
келей (мысалы, ақшалай марапаттар) байлаулы болғанда, өнімді- 
лікті болжай алмауы мүмкін.17

Ө ЗІНДІК К іЛ ІС іМ . Өзін-өзі анықтау теориясының кейін пайда 
болған тармағы -  адамдардың мақсатқа жетуге бейімдігі олар- 
дың қызығушылықтарымен, негізгі құндылықтарымен қанша- 
лықты күшті сәйкестік табатынын қарастыратын өзіндік ке- 
лісім. Ұйымдық мінез-құлық бойынша жүргізілген зерттеулер 
жұмыстағы мақсаттарына ішкі себептері бойынша жететін адам
дар жұмысына көбірек қанағаттанады, ұйымына жақсы сіңіседі 
және өнімділігі жоғары деп тұжырымдайды.18 Түрлі мәдениетте 
мақсатына жетуді ішкі мүддесі тұрғысынан көздейтін адамдар 
мұратына жетсе де, жетпесе де, өздерін бақытты сезінеді.19 Неге? 
Себебі мақсатқа жетуге ұмтылу өз алдына бір үлкен қызық про
цесс, мұнда оған жету немесе жетпеу маңызды емес. Жақында 
жүргізілген зерттеулер жұмысына ішкі себептерге сәйкес ұмтыл- 
майтын, оны міндет ретінде ғана қабылдайтын адамдар орынды 
әрекет ететінін, алайда мазасыздықтан жүйкесі көп жұқараты- 
нын анықтады.20

Мүның барлығы нені білдіреді? Бұл жеке адам өз жұмысын 
сыртқы марапатқа қарап емес, басқа себептер бойынша таңдауы 
керек дегенді білдіреді. Ұйымдар үшін бұл менеджерлер ішкі, сон- 
дай-ақ сыртқы ынталандыру ұсынуы қажет дегенді білдіреді. Ай- 
налысатын істері өз бақылауында және еркін таңдауының нәтиже- 
сі екенін сезінген қызметкерлердің жұмысына деген құлшынысы 
жоғары және жұмыс берушілеріне адал болады.21

Когнитив бағалау 
теориясы -
бұрын іштей 
ынталандырылған 
мінез-құлыққа 
бақылау ретінде 
қарастырылатын, 
сыртқы марапат 
тағайындау 
мотивацияның 
жалпы деңгейін 
төмендетуге бейім 
өзін-өзі анықтау 
теориясының бір 
нұсқасы.

Өзіндік келісім -
адамдардың 
мақсатына жетуі 
олардың
қызығушылықта- 
рымен және негізгі 
құндылықтарымен 
сәйкес келетін 
деңгей.
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Мақсат қою 
теориясы -  кері 
байланысы 
бар нақты әрі 
қиын мақсаттар 
өнімділікке 
апарады дейтін 
теория.

Мақсат қою теориясы
«Бар болғаны -  қолыңыздан келгенді істеңіз. Сұрап отырғанымыз 
сол ғана» дегенді көп естіген боларсыз. «Қолдан келгенді істеу» 
деген нені білдіреді өзі? Осындай нақтыланбаған мақсатқа қол 
жеткізіп көрдіңіз бе? Эдвин Лок ұсынған м ақсат қою  теориясы  
бойынша жүргізілген зерттеулер мақсат ерекшелігінің, проблема- 
лардың және өнімділікке қатысты кері байланыстың әсерлі салда- 
рын көрсетеді. Теорияға сәйкес мақсат қойып, жұмыс істеу ниеті -  
жұмыс мотивациясының қайнар көзі.22
ҚИЫНДЫҚ ПЕН КЕРІ БАЙЛАНЫС ӨЛШЕМДЕРІ. Мақсат қою теория- 
сын қолдаушылар да, қолданушылар да көп. Біріншіден, мәлімет- 
тер нақты мақсаттар өнімділікті арттыратынын, оңай мақсаттарға 
қарағанда циын мақсаттарды қабылдау жоғары нәтижеге жеткізе- 
тінін және кері байланыс болмағанына қарағанда, болғаны жоғары 
өнімділікке әкелетінін анық дәлелдеді.23 Екіншіден, тапсырма не- 
ғұрлым күрделі болған сайын өнімділік деңгейі соғұрлым жоғары. 
Біз ауыр тапсырмаға кірісуге шешім қабылдаған қызметкер бар 
күш-жігерін енді соны орындауға жұмсайды деп күтеміз. Үшінші- 
ден, адам мақсатына қаншалықты дұрыс келе жатқанын кері бай
ланыс арқылы біліп отырса, жұмысын одан сайын жақсы істейді. 
Кері байланыс мінез-құлықты алға жетелейді деген осы. Бірақ кері 
байланыстың бәрі бірдей тиімді емес. Сыртқы кері байланысқа Ка
раганда, қызметкерге өз ісін бақылауға немесе тапсырманы орын- 
дау процесінен кері байланыс орнатуға мүмкіндік беретін ішкі кері 
байланыс болғаны анағұрлым тиімді.24

Қызметкерлер мақсатын тұжырымдауға өздері қатысса, бұл 
олардың талпынысына оң ықпал ете ме? Дәйекті тұжырымдар 
әрқилы. Кейбір зерттеулер нәтижесі жүмыла қойылған мақсат та- 
маша өнімділікке қол жеткізетінін көрсетсе, басқа зерттеулер бас- 
шыларының айқындап берген мақсатына қол жеткізу жеке қыз- 
меткерлер үшін тиімді болғанын анықтаған. Мысалы, Қытайдағы 
бір зерттеу мақсатты команданың бірігіп қоюы командалық нә- 
тижені жақсартқанын алға тартады.25Тағы бір зерттеу мақсат құру 
ісіне қатысу адамдардың оған жетуіне оң ықпал еткенін көрсетті.26 
Мақсат қоюға атсалыспай, оған жетуге бел буған адам өз мақсаты 
мен оның маңызын жақсы түсінуі керек.27
МАҚСАТКЕРЛІК, МІНДЕТТЕР СИПАТЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТ ФАК- 
ТОРЛАРЫ. Мақсат-нәтиже арақатынасына үш жеке фактор ықпал 
етеді:

1. М ақсаткерлік. Мақсат қою теориясы бір адамның биік мақ- 
сатқа басымен берілгенін және бастапқы межесінен түспеуге 
немесе одан бас тартпауға бел буғанын білдіреді. Біріншіден, 
адам мақсатқа жете алатынына сенеді және, екіншіден, оған 
жеткісі келеді.28 Мақсаткерлік мақсат жұртқа жарияланғанда, 
адам оны өзі іштей бақылай алғанда, мақсат сырттан таңыл- 
май, өздігінен қойылғанда және белгілі бір деңгейде жеке қа~ 
білетке сүйенгенде іске аспақ.29
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2. М індеттер сипаты . Мақсаттың міндеттері күрделі емес, қа- 
рапайым, шұбалаңқы, түсініксіз емес, айқындалған, өзара 
байланысты емес, жекелеген, дара, сондай-ақ жоғары дең- 
гейде қолжетімді болған кезде өнімділікке мықты эсер ететін 
көрінеді.30 Өзара байланысты міндеттерді орындауда топтық 
мақсаттар тиімдірек.

3. ¥ л т т ы қ  м әдениет. Мақсат түрлі мәдениетте түрлі ықпалға 
ие болуы мүмкін. Ұжымдық және билік алшақтығы жоғары 
мәдениеттерде қолжетімді, орташа мақсат күрделі мақсат- 
қа қарағанда күштірек мотивация береді.31 Бірақ зерттеулер 
топтық мақсат индивидуалистік мәдениеттерге қарағанда 
коллективистік мәдениеттерде (3-тарауды қараңыз) тиімді- 
рек болады деген тұжырымды растамады. Мақсат түрлі мә- 
дениеттерде қалай түрленетінін бағалау үшін қосымша зерт
теулер жүргізу қажет.

ЖЕКЕ ЖӘНЕ АЛҒА ЖЫЛЖУҒА ЫҚЫЛАС. Зерттеу адамдар мақсат- 
қа жету кезінде ойлары мен мінез-құлқын әртүрлі басқаратынын 
көрсетті. Олар әдетте екі санаттың біріне бой алдырады, алайда 
екеуін де ұстануы мүмкін. А лға ж ы лж уға ы қы ласы  жоғарылар 
алға ұмтылып, діттегенін іске асыруды көздейді, сондай~ақ кө- 
кейдегі мақсаттарына жақындататын тәсілдерді іздейді. Бұл тұ- 
жырымдама 4-тарауда талқыланған жақындау-қашу құрылымы- 
ның жақындау тәсіліне ұқсайды. Алд ы н алуға ы қы ласы  барлар 
өздеріне жүктелген міндеттерді орындауға тырысады, сондай-ақ 
мақсатына жетуге кедергі келтіретін жағдайлардан қашқақтайды. 
Бұл тұжырымдаманың аспектілері жақындау-қашу құрылымының 
қашу жағына келеді. Екі стратегия да мақсатқа жетуге көмектеседі 
десеңіз қателеспеуіңіз де мүмкін, бірақ олар діттеген жерге түрлі 
жолмен жеткізеді. Мысал ретінде, емтиханға дайындықты алайық. 
Сабақ материалдарын оқу сияқты алға жылжуға ықыласыңызды 
көрсететін іс-әрекеттерге ден қоюыңыз мүмкін немесе оқуға ке- 
дергі жасайтын видеоойындарды ойнау секілді зиянды қылықтар- 
дан өзіңізді аулақұстау сияқты, алдын алуға ықыласыңызды білді- 
ретін іс-әрекеттерге берілуіңіз мүмкін.

Ең абзалы, алға жылжуға да, алдын алуға да ықылас болуы қа- 
жет.32 Естеріңізде болсын, адамның бойынан қангу (алдын алу) бол- 
жамы белгі бергенде,33 бұл адамның жүмысқа қанағаттану сезіміне 
селкеу түседі, сондықтан қолжетімді мақсат қойыңыз, кедергілер- 
ді жойып, мақсатқа жете алмай қалу қаупін азайтыңыз.34

МАҚСАТ ҚОЮДЫ ҚОЛДАНУ. Менеджер лер мақсат қою теориясын 
қалай жұмыс істетеді? Оны көп адам қабылдайды. Кей менеджер- 
лер шектен тыс өнімділікті көздейтін мақсат қояды. Оны General 
Electric «күлашы кең мақсаттар» деп атады. АҚШ-тың Ардагерлер 
ісі жөніндегі министрі Роберт Макдональд (Procter & Gamble-дің 
бұрынғы бас директоры) пен Best Buy компаниясының бас дирек
торы Хуберт Джоли сияқты кейбір жетекшілердің өнімділікті арт- 
тыруға қатысты үлкен мақсаттар қоюмен аты шыққан. Бірақ көп

Алға жылжуға 
ықылас -  алға 
ұмтылу және 
діттегеніне қол 
жеткізу арқылы 
мақсатқа жетуге 
талпынуды 
қарастыратын 
өзін-өзі реттеу 
стратегиясы.
Алдын алуға 
ықылас -
жүктелген 
міндеттерді 
орындау арқылы 
мақсатқа жетуге 
үмтылуды 
қарастыратын 
өзін-өзі реттеу 
стратегиясы.
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Мақсаттар 
бойынша 
басқару -  белгілі 
бір кезеңде қол 
жеткізу көзделетін 
нақты мақсаттар 
жиынтығын 
және оларға 
қаншалықты қол 
жеткізілгені туралы 
кері байланысты 
қамтитын 
бағдарлама.

менеджерлер мақсат қоймайды. Олардан жұмыс орындары нақты 
анықталған ба деп сұрағанда сауалнамаға қатысқандардың аз бөлі- 
гі ғана «иә» деп жауап берген.35

Мақсат қоюды қолданудың ең жүйелі тәсілі -  1970 жылдары аса 
танымал бастама болған м а қ са тта р  б о й ы н ш а  б асқару әлі күнге 
дейін жүзеге асырылып келеді. Мақсаттар бойынша басқару ай- 
қындалатын, тексерілетін және өлшенетін мақсаттар жиынтығын 
білдіреді. 7.3-сызбада берілгендей, ұйымның жалпы мақсаттары 
әр деңгейге (бөлімдер, департаменттер, жеке адам) арналған нақ- 
ты каскад мақсаттарға ауысады. Төмен бөлімдердің менеджерле- 
рі мақсат қоюға жұмыла қатысатындықтан, мақсаттар бойынша 
басқару төменнен жоғарыға, жоғарыдан төменге қарай да жұмыс 
істей береді. Нәтижесі -  бір деңгейдегі мақсаттарды келесі деңгей- 
дегі мақсаттармен жалғайтын иерархия.

Мақсаттар бойынша басқару бағдарламаларындағы көптеген 
нәрселер мақсат қою теориясының ұсыныстарымен сәйкес келеді. 
Мақсаттар бойынша басқару бағдарламаларын көптеген бизнес, ме- 
дициналық, білім беру, үкіметтік және коммерциялық емес ұйым- 
дардан таба аласыз.36 Мақсаттар бойынша басқарудың «мақсаттар 
мен нәтижелер бойынша басқару» деп аталатын нұсқасы Дания, 
Норвегия мен Швецияда 30 жылдан бері қолданылып келеді.37 Бірақ 
бұл бағдарламалардың танымалдығы олардың әрқашан тиімді жұ- 
мыс істейтіндігін білдірмейді.38 Мақсаттар бойынша басқару әдет- 
те ақылға қонымсыз нәтижелерді күткенде, жоғары басшылықтың 
айтқанын ұстанбағанда және мақсатты іске асыруға негізделген 
марапаттарды бөлуге қабілетсіз болғанда немесе бөлгісі келмегенде 
сәтсіздікке ұшырайды.

МАҚСАТ ҚОЮ ЖӘНЕ ЭТИКА. Мақсат қою мен этика арасындағы 
байланыс біршама күрделі: біз бар назарымызды мақсатқа жетуге 
аударсақ, оның құны қандай? Жауапты мақсатқа жету үшін жасал- 
ған стандарттардан табамыз. Мысалы, ақша табу мақсатқа жетуге

7.3-СЫЗБА. Мақсаттар каскады
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байланысты болса, біз ақша табуға баса мән беріп, этикамен мәмі- 
леге келуге дайын тұрамыз. Керісінше, алға қойған мақсатым барда 
уақытымды қалай өткізіп жүрмін деген ойға қалсақ, онда этикалық 
тұрғыда әрекет еткеніміз.39 Алайда бұл нәтиже уақытымды қалай 
өткізіп жүрмін деген оймен шектеледі. Біз уақыттың қыспағында 
қалып, соған алаңдасақ, уақыт туралы ойларымыз өзімізге қарсы 
шығады. Уақыт қыспағы мақсатқа жақындаған сайын арта түседі, 
бұл бізді оған жету үшін этикаға жат әрекет жасауға мәжбүрлейді.40 
Сондай-ақ біз міндеттерімізді айқындаудан бас тартып, абыройы- 
мызды сақтау үшін қашу әдісіне жүгінуіміз мүмкін,41 бұл екеуі де 
бізді этикаға жат әрекеттерге жетелей алады.

МОТИВАЦИЯНЫҢ ӨЗГЕ ДЕ ТЕОРИЯЛАРЫ
Өзін-өзі анықтау теориясын да, мақсат қою теориясын да қазіргі 
заманғы мотивация теориялары қолдайды. Бірақ олар осы мәселе 
бойынша бірден-бір көңіл аударуға тұрарлық ұйымдық мінез-құ- 
лық теорияларынан алшақжатыр. Жеке тиімділік, нығайту, әділ- 
дік/ұйымдық әділдік және күту теориялары мотивациялық про- 
цестер мен үрдістерді әртүрлі қырынан ашып көрсетеді.

Жеке тиімділік теориясы
Әлеуметтік-когнитивтік теория немесе элеуметтік оцыту тео
риясы ретінде де белгілі жеке тиімділік теориясы адамның белгі- 
лі бір міндетті орындай алатынына сенім білдіреді.42 Жеке тиімді- 
лігіміз қаншалықты жоғары болса, табысқа жетуге деген сеніміміз 
де соншалықты көбірек болады. Осылайша жеке тиімділігі төмен 
адамдар қиын жагдайларга тап болғанда, күш-жігерін әлсіретіп 
алады немесе алған бетінен мүлде бас тартады, ал жеке тиімділігі 
жоғары адамдар мәселені күрделендіре түседі.43 Жеке тиімділік оң 
тізбек жасай алады: тиімділігі жогарылар өз міндетін беріле орын- 
дап, өнімділікті арттырады, ал бұл тиімділікті одан сайын көтере 
түседі.44 Бір зерттеуге қараганда, жеке тиімділік іске жоғары дең- 
гейде көңіл қоюмен байланысты болып, міндеттерді асыра орын- 
дауга себеп болады екен.45

Мақсат қою теориясы мен жеке тиімділік теориясы өзара бәсе- 
кеге түспейді, қайта бір-бірін толықтырады. 7.4-сызбада көрсетіл- 
гендей, менеджерлері қиын тапсырмалар жүктеген қызметкерлер 
жеке тиімділіктің жоғары деңгейін көрсетіп, өнімділігін арттыру 
үшін жоғары мақсаттар қояды. Неге? Адамдардың алдына қиын 
мақсаттар қою сіздің оларға деген сеніміңізді білдіреді.

Жеке тиімділік 
теориясы -
адамның белгілі бір 
міндетті орындай 
алатынына сенімі.

ӨЗІҢІЗДЕГІЖЕКЕ ТИІМДІЛІКТІ АРТТЫРУ. Жеке тиімділік теориясын 
дамытқан зерттеуші Альберт Бандура жеке тиімділікті арттыру- 
дың төрт тәсілін ұсынады:46

1. Белсенді игеру.
2. Жанама модельдеу.

11-736
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7.4-СЫЗБА. Мақсаттар мен жеке тиімділіктің өнімділікке ортақ әсері

Дереккөз: Е. A. Locke and G. Р. Latham,«Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 
35-Year Odyssey», American Psychologist 57, no. 9 (2002): 705-17.

3. Сөзбен сендіру.
4. Жандандыру.
Жеке тиімділікті арттырудың қайнар көзі -  белсенді игеру, тап- 

сырма не жұмысты орындау арқылы тиісті тәжірибеге қол жеткізу. 
Екінші қайнар көзі -  жанама модельдеу, бұл -  тапсырманы өзге бі- 
реу қалай орындағанын көріп, бойдағы сенімді күшейту. Жанама 
модельдеудің ең тиімді тәсілі -  өзіңізді әлгі тапсырманы орын- 
дап жүрген адамның орнына қою. Үшіншісі -  сөзбен сендіру: біреу 
табысқа жетуге қажет дағдылар біздің бойымызда барын айтып 
сендірсе, одан сайын сенімді бола бастаймыз. Бұл тәсілді мотива- 
торлар қолданады. Соңғысы -  жандандыру жеке тиімділікті артты- 
рады. Жандандыру қуатымызды тасытады, сондықтан біз іске «есі- 
міз кете» кірісеміз, жұмысты сезінеміз және жақсы орындаймыз. 
Тапсырма жүйелі, ұстамды тәсілді қажет етсе (айталық, қолжаз- 
баны ұқыптылықпен редакциялау), жандандыру жеке тиімділікті 
арттырғанның өзінде, өнімділікке зиян келтіруі ықтимал, себебі 
асығыста артық қыламыз деп тыртық қылуымыз бек мүмкін.

Бандураның тізімінде интеллект пен тұлға жоқ, бірақ олар да 
жеке тиімділікті арттыра алады.47 Ақылды, адал және эмоциялық 
тұрғыдан ұстамды адамдардың жеке тиімділігі анағұрлым жоға- 
ры болады, кей зерттеушілер жеке тиімділіктің маңызы алдыңғы 
зерттеулер анықтағаннан төмен деген дау айтады.48 Олар бұл өзі- 
не сенімді, ақылды адамдағы жартылай жанама өнім деп есеп- 
тейді.
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ЖЕКЕ ТИІМДІЛІКТІҢ ӨЗГЕЛЕРГЕ Ы К, ПАЛЫ. Менеджер үшін сөзбен 
сендіруді қолданудың ең тиімді тәсілі -  Пигмалион әсері -  өзі қа- 
шаған мүсініне ғашық болған мүсінші (Пигмалион) туралы грек 
аңызына негізделген термин. Пигмалион әсері -  өздігінен орында- 
латын сәуегейліктің бір түрі, яғни бірдеңеге сену оны шындыққа 
айналдыра алады дегенді білдіреді. Мұнда ол көп жағдайда «бір 
адам күткен нәрсе өздігінен орындалатын сәуегейлік жасай ала- 
тынын» сипаттау үшін қолданылады.49 Зерттеуден келтірілген 
мысал мұны түсінікті ете түседі. Зерттеу кезінде мұғалімдерге 
олардың оқушылары 10 тестінен өте жоғары ұпай көрсеткені ай- 
тылды, бірақ, шын мәнінде, олардың деңгейі төменнен жоғарыга 
дейінгі аралықта болатын. Пигмалион әсеріне сәйкес, мұғалімдер 
өзі ақылды деп санайтын окушыларына қиын тапсырмалар беріп, 
тиісінше олардан тек жақсы нәтиже күтті, ақырында, бұл оқушы- 
лардың жеке тиімділігі артып, оң нәтиже көрсетті.50 Сондай-ақ бұл 
стратегия жетекшінің қызметкермен қарым-қатынасы жақсы кез- 
де нәтижелерді ұдайы өсіру және жақсартылған әсерлер арқылы 
жұмыс орнында да пайдаланылды.51

Тренинг багдарламаларында әдетте адамдар дағдыларын да- 
мытып, оларды қолданып көру секілді дағдыларды жасанды иге- 
ру қолданылады. Расымен, тренингтің пайдалы болатынының 
бір себебі мынада: әсіресе ол интерактив түрінде өтіп, артынша 
кері байланысы қоса берілсе, жеке тиімділікті арттырады.52 Жеке 
тиімділіктің жоғары деңгейіне ие жеке адамдар тренинг бағдарла- 
маларынан көбірек пайда алып, үйренгендерін жұмыста қолдана 
алады.53

Нығайту теориясы
Мақсат қою -  жеке адамдардың мақсаттары іс-әрекеттерін бағыт- 
тайды деп пайымдайтын танымдық тәсіл. Нығайту теориясы, ке- 
рісінше, мінез-құлықтан туындайды, яғни нығайту мінез-құлықты 
тудырады. Екі теория да философиялық жағынан мүлде үйлеспей- 
ді. Нығайту теоретиктері мінез-құлыққа орта эсер етеді деп қарай- 
ды. Олардың айтуынша, ішкі танымдық процестерге алаңдаудың 
қажеті жоқ, өйткені мінез-қүлықты нығайтушылар, яғни реакция- 
лардан кейін пайда болатын кез келген салдар мінез-құлықтың 
қайталану мүмкіндігін арттырады.

Нығайту теориясы жеке адамның ішкі күйін жоққа шығарады, 
ол белгілі бір іс-әрекеттен туындайтын нәтижеге ғана назар ау- 
дарады. Бірақ мұның мінез-құлықтан туындайтындарға қатысы 
жоқ, турасын айтқанда, бұл мотивация теориясы емес. Алайда 
бұл мінез-құлықты не бақылайтынын талдап береді, сондықтан 
әдетте мотивацияны талқылау барысында нығайту теориясын 
қоса қарастырамыз.54

Нығайту 
теориясы -
мінез-құлық 
өз салдарының 
нәтижесі деп 
қарастыратын 
теория.

ОПЕРАНТТЫҚ СЕБЕПТІЛІК ТЕОРИЯСЫ/БИХЕВИОРИЗМ ЖӘНЕ НЫ- 
ҒАЙТУ ТЕОРИЯСЫ. Нығайту теориясының менеджментке арнал- 
ған ең маңызды компоненті -  операнттық себептілік теориясы
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Бихевиоризм -
мінез-құлық 
ынталандырудан 
кейін көбінесе 
санасыз түрде 
туындайды деп 
тұжырымдайтын 
теория.

Әлеуметтік білім 
теориясы -
бақылау және 
тікелей тәжірибе 
арқылы білім ала 
аламыз деген 
көзқарас.

адам өз мінез-құлқын қалаған нәрсесін алуға немесе қаламаған 
нәрсесінен қашуға белгілі деңгейде бейімдеуге үйретеді деп тұжы- 
рымдайды. Рефлекс арқылы немесе тәрбиесіз қалыптасқан мінез- 
құлықтан айырмашылығы, операнттық мінез-құлыққа нығайту 
немесе салдардан туындаған нығайтудың жоғы ықпал етеді. Ны- 
ғайту мінез-құлықты күшейтеді және оның қайталану мүмкіндігін 
арттырады.55

Операнттық себептілік теориясының ең көрнекті өкілдерінің 
бірі Б.Ф. Скиннер адамдар өзі қалаған іс-әрекетін нығайтса, тек 
сонымен айналысқысы келеді, сондай-ақ іс-әрекеті ынталанды- 
рылса тіптен құба-құп, өйткені ынталандырылмаған немесе жа- 
заланбаған іс-әрекет қайталанбайды деп көрсетеді. Операнттық 
себептілік түжырымдамасы Скиннердің мінез-құлық ынталан
дырудан кейін көбінесе санасыз түрде туындайды деп тұжырым- 
дайтын кең ауқымды бихевиоризм түжырымдамасының бөлігі 
болған. Скиннердің радикал бихевиоризм формасы ақыл-ойдың 
сезім, ой және сол сияқты басқа да күйлерін мінез-құлық себепте- 
рі ретінде қарастыруды жоққа шығарады. Қысқасы, бихевиоризм 
теориясына сәйкес адамдар ынталандыру мен реакцияны байла- 
ныстыруды үйренеді, бірақ олардың бұл байланысты саналы түр- 
де түсінуі маңызды емес.56
ӘЛЕУМЕТТІК БІЛІМ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ НЫҒАЙТУ. Адамдар басқа- 
лардың айтуы бойынша немесе айналасындағыларды бақылау 
арқылы, сондай-ақ тікелей өз тәжірибесіне сүйеніп білім алады. 
Біліміміздің көбі ата-анамыз бен мұғалімдерімізден, құрбы-құр- 
дастарымыздан, фильм кейіпкерлері мен телевизиядан, басшы- 
ларымыз бен тағы басқалардан үлгі алу арқылы қалыптасады. Ба- 
қылау және тікелей тәжірибе арқылы білім алуды түжырымдайтын 
көзқарас әлеуметтік білім теориясы деп аталады.57

Әлеуметтік білім теориясы мінез-қүлық салдардың нәтижесі деп 
қарастыратын операнттық себептіліктің жалғасы саналғанмен, ба- 
қылау арқылы үйрену мен қабылдаудың әсерлерін мойындайды. 
Адамдар объектив салдардың өзіне емес, салдарды қалай қабылдай- 
тынына, анықтайтынына қарап жауап береді.

Әділдік/ұйькмдық әділдік теориясы
Эйнсли -  қаржы мамандығы бойынша бакалаврда оқитын студент. 
Біраз тәжірибе жинақтап, нарықтағы бәсекеге қабілетін арттыру 
үшін ол фармацевтикалық компанияның қаржы департаментіне 
жазғы тағылымдамаға қабылданды. Ол жалақыға риза, сағатына 
15 доллар алады, бұл жазғы тағылымдамадан өтіп жатқан тобын- 
дағы басқа студенттердің табысынан көбірек. Жұмыста ол окуын 
жақында бітірген, дәл сол қаржы департаментінде орта деңгейлі 
менеджер болып жұмыс істейтін Джошпен танысады. Джош са- 
ғатына 30 доллар алады, бірақ оған көңілі толмайды. Ол Эйнсли- 
ге басқа фармацевтикалық компаниялардағы менеджерлермен 
салыстырғанда аз ақша алатынын айтады. «Бұл әділ емес, -  деп
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жағымданады ол. -  Мен де олар сияқты тынбай жұмыс істеймін, 
ЗІрақ алатын ақшам мардымсыз. Бәлкім, байқауға баруым керек 
жығар».

Басқа біреу сағатына 15 доллар алып жүргенде, қалайша сағаты- 
ма 30 доллар тауып, қанағаттанбауға және нәтижеге ынталанбауға 
болады? Мұның жауабын әділдік теориясынан және одан ауқым- 
дырақ ұйымдық әділдік прициптерінен табамыз. Әділдік теория- 
сына сәйкес, қызметкерлер жұмыстан алатынын (жалақы, қызмет- 
те өсу, елену немесе үлкен кеңсе) беретінімен (күш-жігер, тәжірибе 
және білім) салыстырады. Сондықтан қызметкерлер нәтижесінің 
(Н) қосқан үлесіне (Ү) қатынасын қарап, өзгелердің, әдетте әріпте- 
сінің немесе сол жұмысты атқарып жүрген басқа біреудің нәтиже- 
сімен салыстырады. Бұл 7.1-кестеде көрсетілген. Біздің нәтижеміз 
сол салыстырғандармен тең болса, онда әділдік бар болғаны және 
бұл жағдайды әділ деп қабылдаймыз.

Әділдік теориясының негізінде әділетсіздікке тап болған қыз- 
меткерлер алты таңдаудың бірін жасайды:58

1- Үлесін өзгертеді (аз төленсе » азырақ, артық төленсе -  көбірек 
жұмыс істей бастайды).

2. Нәтижесін өзгертеді (кесімді ақыға жұмыс істейтін адам тө- 
лемді сапасы төмен бірліктердің санын көбейту арқылы арт- 
тыра алады).

3. Өз қабылдауын өзгертеді («Мен бұрын көп жұмыс істеймін 
деп ойламаппын, бірақ қазір басқаларға қарағанда шамадан 
тыс көп жұмыс істейтінімді түсіндім»).

4. Өзгелерді қабылдауын өзгертеді («Майктың жұмысы мен ой- 
лағандай жақсы емес екен»).

5. Басқа объект іздейді («Жездем сияқты көп ақша таппауым 
мүмкін, бірақ әкем менің жасымда тапқаннан жақсы табыс 
тауып жүрмін»).

6. Шайқас алаңынан кетеді (жүмыстан шығып кетеді).
Әділдік теориясы біраз зерттеушілер тарапынан қолдау тапты, 

алайда бәрі бірдей қолдаған жоқ.59 Дегенмен әділдік теориясының 
ұсыныстарының барлығы текке кеткен жоқ, болжамдары үйым- 
дық әділдік іліміне немесе жүмыс орнындағы қарапайым тура- 
шылдыққа жол ашып берді.60 Ұйымдық әділдік қызметкерлердің 
билік пен басшылары шешім қабылдауда оларға қарай қарайды 
деп ойлауына қатысты болады. Қызметкерлер олардың өздеріне 
қаншалықты әділ қарайтынын көбіне 7.5-сызбада көрсетілгендей 
бағалайды. Әрі қарай ұйымдық әділдікке қатысты бірқатар тақы- 
рыпты талқылайық.

ДИСТРИБУТИВ ӘДІЛДІК. Дистрибутив әділдік қызметкерлердің 
алатын еңбекақысы мен еңбегінің еленуі сияқты нәтижелерге қа- 
тысты. Нәтижелер бірнеше жолмен бөлінеді. Мысалы, еңбекақы- 
лар қызметкерлерге тең бөлінеді немесе ақшаға ең мұқтаждарына

Әділдік
теориясы -  адам 
жұмыстағы өз үлесі 
мен нәтижесін 
өзгелердікімен 
салыстыратын 
және қандай да бір 
әділетсіздікті жою 
үшін әрекет етеді 
дейтін теория.

Үйымдық 
әділдік -  жүмыс 
орнында не әділ 
екенін жалпы 
қабылдау, ол 
дистрибутив, 
процедуралық, 
ақпараттық және 
тұлғааралық 
әділдікті қамтиды.

Дистрибутив 
әділдік -  жеке 
адамдар арасында 
еңбекақы сомасы 
мен марапаттардың 
әділ бөлінуін 
саналы түрде 
қабылдау.
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7.1-КЕСТЕ. Әділдік теориясы

Коэффициенттерді салыстыру Қабылдау

н н Дұрыс бағаламаудан туындайтын 
әділетсіздік

Әділдік

Артық бағалаудан туындайтын 
әділетсіздік

Процедуралық 
әділдік -
марапаттарды 
бөлуге бағытталған 
процесті саналы 
турде әділ деп 
қабылдау.

Н/Үа -  қызметкер, Н/Үә -  өзгелер

беріледі. Дегенмен әділдік теориясына қатысты талқылағанымыз- 
дай, қызметкерлер нәтижелер тең бөлінген жағдайда әділ берілді 
деп қабылдауға бейілді.

Мұны командаларға да қолдануға бола ма? Бір қарағанда, ма
рапаттарды команда мүшелеріне тең тарату мораль мен команда- 
лық жұмысты нығайту тұрғысынан жақсы, себебі ешкімге артық- 
шылық берілмейді. Дегенмен АКДІ-тың Ұлттық хоккей лигасының 
командаларына жүргізілген зерттеу басқаша пікір ұсынды. Коман
да мүшелерінің еңбекақысын олардың үлесі негізінде (ойындарда 
қаншалықты жақсы нәтиже көрсеткеніне байланысты) түрленді- 
ру командаға жақсы ойыншыларды тартты, олардың ұзақ қалуын 
қамтамасыз етті және команданың нәтижелілігін арттырды.61

ПРОЦЕДУРАЛЫҚ ӘДІЛДІК. Қызметкерлер қандай нәтижелер (дис
трибутив әділдік) цалай бөлініске түседі дегенге көбірек алаңдайды. 
Дистрибутив әділдік ңандай нәтижелер бөлінеді дегенді қарастыр- 
са, процедуралық әділдік қалай таратылады дегенді сараптай- 
ды.62 Мысалы, қызметкерлер шешім қабылдау процесіне қатысуға 
мүмкіндік берілгенде процедураларды әділ деп қабылдайды.

Тұлғалардың шешім қабылдауға тікелей ықпал ете алуы неме- 
се шешім қабылдаушыларға пікірін жеткізе алуы оларда жағдай- 
ды бақылай алу сезімін тудырып, өкілеттікті сезінуге көмектеседі 
(өкілеттікке келесі тарауда толығырақ тоқталамыз).

Нәтижелер ойдағыдай болып, жеке адам қалағанына қол жет- 
кізсе, олар процеске азырақ алаңдайды, сөйтіп, бөлу әділ деп 
қабылданғанда, процедуралық әділдік соншалықты маңызды 
болмайды. Ал нәтижелер ойдағыдай болмаған кезде адамдар про
цеске көбірек мән бере бастайды. Процесс әділ деп бағаланса, қыз- 
меткерлер жағымсыз нәтижелерді қабылдауға бейіл болады.63 Неге 
бұлай? Осы туралы ойланып көріңізші. Еңбекақыңыз көтерілгенін 
күтіп жүрсеңіз, бірақ менеджеріңіз сізге еңбекақыңыз көтерілмей- 
ді десе, сіз еңбекақыны көтеру қалай анықталатынын білгіңіз ке- 
леді. Менеджеріңіз қызметкерлердің еңбекақысын сіңірген еңбе- 
гіне қарай көтерген болса, бұл сіздің әріптесіңізден артта қалып
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7 J -СЫЗБА. Ұйымдық әділдік моделі

Дистрибутив әділдік
Анықтама: нэт\лжен\ң әділдігін саналы түрде 
қабылдау I
Мысал: Жалақым өзіме лайық көтерілді

Процедуралықәділдік
Анықтама: нәтижені анықтауға бағытталған 
процестің әділдігін саналы түрде қабылдау
Мысал: Мен жалақыны көтеруге басытталған 
процеске үлес қостым және оның неге 
көтерілгені маған түсіндірілді ;

Өзара әрекет әділдігі
Анықтама: біреуге саналы турде ; 
сый-құрметпен қарау
Мысал: Басшым жалақым көтерілгенін 
хабарлағанда, маған өте жақсы қарап, 
мақтау сөздер айтты

қойғаныңызды білдіреді, сондықтан менеджеріңіздің шешімі- 
мен келісесіз. Ал артықшылық беруге негізделсе -  мәселе басқа. 
Әрине, еңбекақыңыз бірінші кезекте көтерілсе, шешім қалай қа- 
былданғанына бас қатырмайсыз.

АҚПАРАТТЫҚ ӘДІЛДІК. Зерттеулер қызметкерлердің нәтижелер 
мен процедуралардан басқа, басқалармен өзара әрекет кезінде 
өзіне тиесілі әділдіктің екі түріне қам жейтінін көрсетті. Бірінші 
түрі -  ақпаратты қ әділдік менеджерлер қызметкерлерге негізгі 
қабылданатын шешімдер жайында түсінік бере ме және оларды 
маңызды ұйымдық мәселелер бойынша хабардар етіп отыра ма 
дегенді қарастырады. Менеджерлер қызметкерлерге шын ниетпен 
мән беріп қараған сайын, олар әділдікті сезіне түседі.

Менеджерлер қызметкерлеріне адал болуы және олардан ұйым- 
дық мәселелерді жасырын ұстамауы тиіс екені анық болса да, 
көптеген менеджер ақпаратты бөлісе бермейді. Әсіресе бөлісетін 
менеджер үшін де, оны қабылдайтын қызметкер үшін де ақпарат 
жағымсыз болғанда солай болады. Жағымсыз ақпаратқа түсінік 
бергенде ақталғаннан гөрі («Мен кеңсені Сэмге беремін деп шеш- 
тім, оны иелену сіз үшін соншалықты маңызды емес деп ойлай- 
мын») кешірім өтіну формасы («Мен мұның сіз үшін жағымсыз 
екенін білемін, кеңсені сізге бергім келген, бірақ бұл менің қолым- 
да болмады») тиімдірек.64

Ақпараттық 
әділдік -
қызметкерлерге 
шешім бойынша 
шынайы түсінік 
берілетін деңгей.

ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАТЫНАС ӘДІЛДІГІ. Әділдіктің екінші түрі менед
жерлер мен қызметкерлер арасындағы өзара әрекетке қатысты.
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Тұлғааралық 
қатынас 
әділдігі -
қызметкерлерге 
сый-құрметпен 
қарайтын деңгей.

Тұлғааралық қатынас әділдігі менеджерлер қызметкерлер- 
ге сый-құрметпен қарай ма дегенді қарастырады. Біз талқыла- 
ған әділдіктің басқа формаларымен салыстырғанда, тұлғааралық 
әділдік менеджерлер мен қызметкерлер арасындағы күнделікті 
қарым-қатынаста көрінетіндігімен ерекшеленеді.65 Бұл менеджер- 
лерге қызметкерлер өзіне деген көзқарас әділ деп сезінуін шебер 
пайдалануға (немесе пайдалана алмауға) жол ашып береді. Көп ме
неджер қызметкерлерге сыпайы және құрметпен қарауды «жұмсақ 
қарау» деп тауып, агрессив тәсілдерге жүгініп, осылай жасау іске 
деген құлшынысын арттырады деп сенеді. Ашу сияқты теріс эмо
ция көрсету кейбір жағдайда мотивация беруі мүмкін болса да,66 
менеджерлер кейде асыра сілтеп жібереді. Ратгерс университеті 
баскетбол командасының бұрынғы бапкері Майк Райс ойыншы- 
ларды боқтап, қол жұмсап жатқан сәті видеокамераға түсіп қалған- 
нан кейін бірден жұмысынан қуылған.67
ӘДІЛДЯК НӘТИЖЕЛЕРІ. Әділдіктің түрлері туралы осы әңгімеден 
кейін, әділдік қызметкерлер үшін шын мәнінде қаншалықты ма- 
ңызды? Үлкен мәні бар екен. Қызметкерлер өзіне әділ қарайтынын 
сезінсе, көптеген жағымды жолдармен жауап береді. Осы бөлім- 
де талқыланған әділдіктің барлық түрі тапсырманы орындаудың 
және әріптестерге көмектесу сияқты азаматтық мінез-құлықтың 
жоғары деңгейімен, сондай-ақ жұмыстағы міндеттерінен жалта- 
ру сияқты өнімсіз жүмыс мінез-құлқының төмен деңгейімен бай- 
ланысты. Дистрибутив және процедуралық әділдік тапсырманы 
орындаумен тығыз байланысты болса, ақпараттық және тұлғаара- 
лық әділдік азаматтық мінез-құлықпен тығыз байланысты. Тіпті 
қызметкерлердің ұйқысы мен олардың денсаулық жағдайы сияқ- 
ты физиологиялық нәтижелер де әділ қарауға байланысты.68

Әділдікті нығайтуға деген талпыныстарға қарамастан, саналы 
әділетсіздік әлі де бар. Әділдік көп жағдайда субъектив, бір адам 
әділетсіз деп танығанды басқасы дұрыс қабылдауы мүмкін. Жалпы 
алғанда, адамдар өзіне артықшылық берген бөлуді немесе проце- 
дураларды әділ деп бағалайды.69 Сонымен, менеджерлер саналы 
әділетсіздікті қарастырғанда іс-әрекеттерін проблеманың түп төр- 
кініне қарай бағыттауы тиіс. Бұдан басқа, қызметкерлер әділетсіз- 
дікке ұшырап жүргенін сезсе, оларға өкпе-реніш білдіруге мүмкін- 
дік беру кек қайтару пиғылын азайтатынын көрсетті.70
ӘДІЛДІКТі ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. Ұйым әділдікті қабылдауға және ме- 
неджерлерінің ережелерді сақтауына қалай эсер ете алады? Бұл әр 
менеджердің мотивациясына байланысты. Кейбір менеджерлер 
әділдікті үйымның әділдік ережелерін сақтау деңгейімен өлшейді. 
Бұл менеджерлер қажет мінез-құлықты ұстануды талап етуге, қыз- 
меткерлеріне әділ болудың өзіндік сипатын қалыптастыруға неме
се әділдік нормаларын орнатуға тырысады. Менеджерлердің келе- 
сі бір түрі әділдікке қатысты шешімді эмоцияға сүйеніп қабылдауы 
мүмкін. Олар жоғары жағымды немесе томен теріс аффектіге бой 
алдырғанда әділ әрекет етеді.
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Ұйымдар басқару мінез-құлқын бекіту мақсатында әділдікті 
сақтау бойынша күшті нұсқаулар қабылдауға құлшынуы мүмкін, 
бірақ бұл бәріне бірдей тиімді болмайды. Менеджерлер ережені 
көбейтіп, бірақ сақтық шараларын азайтқанда, әділдікке сенетін- 
дер әділ әрекет етеді, бірақ әділдік мінез-құлқы аффектіден бастау 
алатын менеджерлер үлкен сақтық танытқанда неғұрлым әділ эре- 
кет етуі мүмкін.71

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӘДІЛДІК. Әртүрлі ұлттар арасында процеду- 
ралық әділдіктің жалпыға ортақ негізгі принциптері сақталады, 
әлемдегі жұмысшылар еңбек өтіліне негізделген марапаттарға 
қарағанда өнімділікке, дағдыға негізделген марапаттарды жөн 
көреді.72 Дегенмен үлес пен нәтиже әртүрлі мәдениетте әрқилы 
бағаланады.73

Біз әділдіктің айырмашылықтары туралы Хофстеденің мәдени 
аспектілері тұрғысынан ойлауымыз мүмкін (4-тарауды қараңыз). 
32 ел мен аймақтағы 1 900 қызметкерге жүргізілген үлкен зерттеу 
әділдікті қабылдау индивидуалистік, феминистік, белгісіздіктен 
қашу және билік алшақтығы құндылықтары төмен елдердегі адам- 
дар үшін маңызды екенін анықтады.74 Үйымдар бағдарламасын 
осы әділдікке байланысты үміт-сенімді қанағаттандыруға бейім- 
дей алады. Мысалы, Австралия мен АҚШ сияқты индивидуализмі 
жоғары елдерде бәсеке негізіндегі еңбекақы жоспарлары мен жо- 
ғары жеке өнімділікке арналған марапаттар әділдік сезімін кү- 
шейте алады. Франция сияқты белгісіздіктен қашу басым елдерде 
белгіленген еңбекақы мен қызметкерлерді жұмылдыру олардың 
өзін қауіпсіз сезінуіне көмектеседі. Швецияда басым өлшем -  
феминизм, сондықтан онда қарым-қатынас ерекше маңызды. Швед 
ұйымдары жұмыс пен жеке өмір тепе-теңдігі мен әлеуметтік мо- 
йындауды қамтамасыз етуді қалайды. Австрияда, керісінше, билік 
алшақтығының құндылығы төмен. Этикалық мәселелер Австрия 
ұйымдарында әділдікті қабылдауда жеке адамдар үшін алдыңғы 
кезекте тұруы мүмкін, сондықтан ондағы ұйымдар жетекшілер мен 
жұмысшылар арасындағы теңсіздікті ашық ақтағысы және этикаға 
сай жетекшіліктің символдарын қамтамасыз еткісі келеді.

Күту теориясы
Мотивацияға түсінік беруде кең тараған теориялардың бірі -  
Виктор Врумның күту теориясы.75 Оны сынаушылар болса да, тео- 
рияны қолдайтын дәлел көп.76

Күту теориясы белгілі бір деңгейде әрекет ету процесінің күші 
нақты нәтиже мен оның тартымдылығын күту күшіне байланысты 
деп дәлелдейді. Практикалық тұрғыдан алғанда, қызметкерлер жұ- 
мысы оң бағалануы үшін бар күшін салады, ал бұл оның жалақысы- 
ның өсуі немесе басқа да ұйымдық марапатты алуына көмектеседі, 
марапат алу жеке мақсаттарының орындалуына ықпал жасайды. 
Сондықтан теория үш қарым-қатынасқа негізделеді (7.6-сызбаны 
қараңыз):

Күту
теориясы -  белгілі 
бір деңгейде әрекет 
ету процесінің 
күші әрекет 
соңынан келетін 
нақты нәтижені 
күту күшіне және 
сол нәтиженің 
жеке тұлға үшін 
тартымдылығына 
байланысты екенін 
тұжырымдайтын 
теория.
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1. Құлшыныс/өнімділік қатынасы. Жеке тұлғаның белгілі бір 
көлемде күш салуы өнімділікке әкеледі деп қабылданатын 
ықтималдық.

2. Өнімділік/марапат қатынасы. Жеке тұлғаның белгілі бір 
жұмысты белгілі бір деңгейде орындауы қалаған нәтижесіне 
жеткізетінін көрсететін деңгей.

3. Марапат/мақсат қатынасы. Ұйымдық марапаттар -  жеке 
тұлғаның жеке мақсаттарын немесе қажеттіліктерін қана- 
ғаттандыратын деңгей және сол ықтимал марапаттардың 
жеке тұлға үшін тартымдылығы.77 Күту теориясы көптеген 
жұмысшының жұмысын істеуге неге құлықсыз екенін және 
қажет істің тек аз бөлігін ғана тындыратынын түсіндіруге кө- 
мектеседі.

Күту теориясы қалай жұмыс істейтінінің жарқын мысалы ре- 
тінде биржа аналитиктерін алайық. Олар акцияның болашақтағы 
құнын болжау арқылы ақша табады, олардың қызметін жалғасты- 
руы мен қызметінен кетуі сатып алу мен сатудағы дәлдігі неме
се ұсынымдар беруіне байланысты. Бірақ жұмыс қарқыны оңай 
шаруа емес. Аналитиктер қалыпты нарықта көптеген акцияның 
құны түсіп әрі көтеріліп жатса да, бір компанияның акциясына 
аз сатылым рейтингін қояды. Күту теориясы оған мынадай түсі- 
ніктеме береді: бір компанияның акциясына сатылым рейтингін 
қойған аналитиктер дәлдігі үшін алатын пайдасын компанияның 
ашуын тудыратын тәуекелдерге қарсы тепе-теңдікте ұстауға мәж- 
бүр. Бұл тәуекелдер қайсы? Оларға жұрт алдында сөгіс алу, кәсіби 
тұрғыда шеттетілу және ақпараттан қол үзу жатады. Аналитиктер 
акцияға сатып алу рейтингін қойғанда, мұндай тәуекелдермен 
бетпе-бет келмейді, себебі компаниялар аналитиктерден инвес- 
торлар олардың акциясын сатып алады деп ұсынғанын күгеді. 
Сөйтіп, ынталандыру құрылымы сатып алу рейтингінің болжалды 
нәтижесін сатылым рейтингінің болжалды нәтижесіне қарағанда 
жоғары ұсынады, сондықтан сатып алу рейтингі сату рейтингінен 
асып түседі.78

Күту теориясы жұмыс істей ме? Кейбір сыншылар ол аз қолда- 
нылады және жеке тұлғалар құлшыну -  өнімділікті және өнімділік/ 
марапат қатынасын өз әрекеті ретінде қабылдайтын жерде көбірек

7.6-СЫЗБА. Күту теориясы

йійШШй ' 1 чі' г Жеке
мақсаттар

©  Құлшыныс/өнімділік қатынасы 

©  Өнімділік/марапат қатынасы 

©  Марапат/мақсат қатынасы
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бағаланады дегенді айтады.79 Теория аз адамды қамтитындықтан 
здеалистік болып саналады. Ұйымдар жеке тұлғаларға еңбек өтілі, 
щш  салуы, дағды деңгейі және жұмысының қиындығына қарап 
емес, тек өнімділігі үшін марапат берсе, күту теориясын негіздеуге 
көмектесер еді. Дегенмен оны жарамсыз деп танығанның орнына, 
бұл сын жұмыс күшінің елеулі бөлігі жұмысқа неліктен аз күш са- 
латынын түсіндіріп бере алады.

ЖҮМЫСҚА БЕРШУ
Джозеф аурухана қызметкері ретінде өз жұмысы туралы есеп бер- 
ігенде, оның өміріндегі қалған нәрсенің барлығы қараң қалғандай 
эсер қалдырады және ол не істесе де, жан-тәнімен беріліп істейді. 
Оның эмоциясы, ойлары және мінез-құлқы -  бәрі науқастың кү- 
тіміне бағытталады. Шынында, жұмысына берілгендігі сонша -  
ол онда қанша уақыттан бері жүргенін де аңдамай қалады. Жұмы- 
сын беріліп істегеннің нәтижесінде ол науқасқа жоғары деңгейде 
қамқорлық жасап, жұмыс уақытында рухы көтеріліп жүретінін 
сезеді.

Джозефтің жұмысқа берілуі жоғары деңгейде. Жүмысқа бе- 
рілу -  жеке тұлғаның жұмысты атқаруға физикалық, танымдық 
және эмоциялық қуатын жұмсауы.80 Іс басындағы менеджерлер 
мен ғалымдар жұмысқа берілуді жеңілдетуге мүдделі, сену фак- 
торлары жұмысты жақсы көргеннен де тереңірек немесе оны 
қызық көру өнімділікке серпін береді. Зерттеушілер міндеттеме 
тереңдеуінің осы деңгейін өлшеп көруде. Жұмысқа берілу қыз- 
меткердің жұмысқа тартылуымен байланысты, мұны біз 2-тарау- 
да талқылағанбыз.

30 жылдан астам уақыттан бері Gallup миллиондаған қызмет- 
кердің жұмысқа берілуі олардың жұмыс нәтижесімен қаншалықты 
байланысты болатынын зерттеді.81 Қорытынды мынаны көрсетті: 
жоғары табысты ұйымдарда орташа табыстыларына қарағанда 
қызметкерлердің жұмысқа берілуі күшті және жұмысына берілген 
қызметкерлері бар топтарда өнімділік жоғары деңгейде болады, 
қауіпсіздікке қатысты төтенше оқиғалар аз және жұмыстан кету си- 
рек кездеседі. Академиялық зерттеулер де оң нәтижелер берді. Мы- 
салы, бір шолу жұмысқа берілу деңгейі тапсырманы орындаумен 
және ұйымдық-азаматтық мінез-құлықпен (1-тарауды қараңыз) 
байланысты екенін көрсетті.82

Адамдардың жұмысына көбірек берілуіне не себеп? Бір себебі -  
қызметкерде жұмысқа берілудің мәні бар деген сенім болуы. Бұл 
жартылай жұмыс сипаттарымен және тиімді жұмыс істеуге қажет 
ресурстардың қолжетімділігімен анықталады.83 Басқа фактор жеке 
тұлға мен ұйым құндылықтары арасындағы сәйкестікке байланыс
ты.84 Қызметкерлерді миссияны тереңірек сезінуге итермелейтін 
жетекшінің мінез-құлқы да қызметкердің жұмысқа берілуін арт- 
тырады.85

Жұмысқа берілу -
жеке тұлғаның 
жұмысты атқаруға 
физикалық, 
танымдық және 
эмоциялық куатын 
жұмсауы.
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МОТИВАЦИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ 
ТЕОРИЯЛАРЫНЫҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ
Бес-алты теорияны таныстырғаннан кейін біреуін ғана жарамды 
десек, жұмысымыз жеңілірек болар ма еді. Бірақ бұл тараудағы 
теориялардың көбі қосалқы сипатқа ие. Енді сізге олардың өз- 
ара байланысын түсіндіру үшін оларды өзара байланыстырамыз.
7.7- сызба мотивация туралы үйренгеніміздің интеграциясын көр- 
сетеді. Оның негізгі өзегі -  7.6-сызбада көрсетілген күту моделі.
7.7- сызбаны қарастырайық (жұмыс жобасына 8-тарауда толығырақ 
тоқталамыз).

Мүмкіндіктер жеке адамның жұмысқа күш салуына көмекте- 
сетінін не кедергі жасайтынын мойындаудан бастайық. Сол жақ- 
тағы жеке күш салудың жеке мақсаттарға қарай бағытталатыны- 
на қараңыз. Мақсат қою теориясына сәйкес, мақсаттар күш салу 
циклі мінез-қүлықты мақсат бағыттайтынын есімізге салып тұр.

Күту теориясы қызметкерлер күш салу мен өнімділік, өнімділік 
пен марапат және марапат пен мақсатқа қанағаттанудың арасында 
күшті байланыс бар екенін қабылдаса, олар жоғары деңгейде күш 
салады деп болжайды. Бұл байланыстардың әрбіріне өз кезегінде 
басқа факторлар эсер етеді. Адам жоғары өнімділікке қол жеткізу 
үшін қызметтік аттестацияның әділ әрі объектив жүйе екенін қа- 
былдауы қажет. Жеке тұлға өнімділікке (еңбек өтілі, жеке артық- 
шылықтар немесе басқа критерийлер сияқты) марапат беріледі 
деп қабылдаса, өнімділік/марапат қатынасы күшті болады. Ког- 
нитив бағалау теориясы қазіргі жұмыс орнында толық жарамды 
болса, өнімділік бойынша марапатты негіздеу жеке тұлғаның ішкі 
мотивациясын төмендетер еді. Күту теориясындағы соңғы бай
ланыс -  марапат/мақсат қатынасы. Жоғары өнімділікке арналған 
марапаттар жеке мақсаттарға сәйкес басым қажеттіліктерді қана- 
ғаттандырса, мотивация жоғары болады.

7.7-сызбаға ден қойып қарасақ, модельде жетістікке жету мо- 
тивациясы, жұмыс жобасы, нығайту және әділдік/ұйымдық әділ- 
дік теориясы қарастырылатынын көреміз. Жоғары жетістікке 
жетушіге өнімділікті ұйымдық бағалау немесе ұйымдық мара
паттар мотивация бермейді, сондықтан да жетістікке жету қажет- 
тігі жоғары адамдар күш салудан жеке мақсаттарға тура барады. 
Жоғары жетістікке жетушілер өзін іштей басқарады, сондай-ақ 
олардың жұмысы оларды жеке жауапкершілік, кері байланыс және 
орташа тәуекелдермен қамтамасыз ететінін есте сақтаңыз. Олар 
қүлшыныс/өнімділік, өнімділік/марапат немесе марапат/мақсат 
қатынастарына байланбайды.

Нығайту теориясы ұйымның марапаттары жеке тұлғаның өнім- 
ділігін нығайтады дегенді мойындау арқылы модельге қосылады. 
Қызметкерлер марапат жүйесін жақсы өнімділік үшін «төлем» ре- 
тінде көрсе, марапаттар жоғары өнімділікті нығайтады және ын- 
таландырады. Сондай-ақ марапаттар үйымдық әділдікті зерттеу- 
де елеулі рөл ойнайды. Жеке тұлғалар өз нәтижесінің (мысалы,
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’„7-СЫЗБА. Мотивацияның қазіргі заманғы теорияларының интеграциясы

Vi
к  ■ -¾ J f :¾  ■ : і -yf- :

жету қажетт«гі

і і

еңбекақысы) қолайлылығын басқалардың қабылдауына қатысты, 
сондай-ақ оларға қалай қарайтынына байланысты бағалайды: 
адамдар өзіне берілген марапаттарға ренжігенде, қолданылған 
процедуралардың әділдігіне және басшыларының оларға айтқан 
пікірлеріне сезімтал болады.

ТҮЙІН
Бұл тараудағы мотивация теориялары болжам жасау сипатымен 
ерекшеленеді. Маслоудың иерархиясы, қосфакторлы теория және 
Макклелландтың теориясы қажеттіліктерге негізделген. Өзін-өзі 
анықтау теориясы мен осы теорияға қатысы бар теориялар қарас- 
тыруға тұрарлық. Мақсат қою теориясы көмекші бола алады, бірақ 
жұмыстан қалу, жұмыстан кету немесе жұмысқа қанағаттануды 
қамтымайды. Жеке тиімділік теориясы жеке мотивацияны түсі- 
нуімізге септігін тигізді. Нығайту теориясының да пайдасы бар, 
бірақ қызметкердің қанағаттануы немесе жұмыстан кету шешімін 
қарастырмайды. Әділдік теориясы ұйымдық әділдікті зерттеуге
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серпін берді. Күту теориясы көмекші бола алады, бірақ қызметкер- 
лерді шешім қабылдауда ептеп шектейді деп пайымдайды және 
бұл оның қолданылу мүмкіндігін тежейді. Жұмысқа берілу қыз- 
меткерлердің міндеттемесін түсіндіруде ерекше маңызды. Бұл тұ- 
жырымдамалар жұмыс орнындағы мотивация туралы белгілі нәр- 
сенің теориялық негізін қалайды.

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Қызметкерлерге арналған сыртқы марапаттар күштеу ретін- 

де қарастырылмайтынына, оның орнына білік және сонымен 
байланысты қатынастар туралы ақпарат беретініне көз жет- 
кізіңіз.

• Мақсат қою теориясын қарастырыңыз: нақты және қиын мақ- 
саттар көп жағдайда қызметкер табыстылығының жоғары дең- 
гейіне әкеледі.

• Нығайту теориясын жұмыстың сапасы мен көлемі, күш-жігер 
табандылығы, жұмыстан қалу, кешігу және сәтсіздіктер көр- 
сеткіштеріне қатысты қарастырыңыз.

• Табыстылық, қанағаттану, жұмыста жоқ болу және жұмыстан 
кету айнымалыларын түсінуге көмектесу үшін әділдік теория- 
сына жүгініңіз.

• Күту теориясы қызметкердің табыстылығы, жұмыстан қалу 
және жұмыстан кету сияқты өнімділік айнымалыларына жақ- 
сы түсініктеме береді.

О  БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Simulation: Motivation деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.

© ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
жекеқасиетті Work Motivation Indicator

бағалау

Кейбір жұмыстар басқаларына қарағанда сізге көбірек мотивация 
беретінін білесіз бе? Өзіңіздің жұмыс мотивацияңызды анықтау 
үшін жеке қасиетті бағалау сынағынан өтіңіз.
Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

7-1. Қызметкерлердің шағын тобын басқаруда есте сақтайтын 
менеджерге арналған ең маңызды мотивациялық аспектілер қан- 
дай деп ойлайсыз? Себебін түсіндіріңіз.

Pearson MyLab 7-2. Pearson MyLab Management Only осы тарауға арналған 
Management® жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



Қолданбалы
мотивация

Pearson MyLab Management®
О  Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні О көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
m ym anagementlab.com платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

8

О Қ Ы Т У  М А К.СА ТТАРЫ

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Жұмыс сипаттары моделі жұмыс ортасын өзгерту арқылы қа- 

лай мотивация беретінін сипаттай аласыз.
2. Жұмыс дизайнын қайта жасайтын басты тәсілдерді салыстыра 

аласыз.
3. Жұмыс жағдайының ерекше баламасы қызметкерлерге қалай 

мотивация беретінін түсіндіре аласыз.
4. Қызметкер тарту шаралары қызметкерлерге қалай мотивация 

беретінін сипаттай аласыз.
5. Өзгермелі толем бағдарламаларының түрлі типтері қызмет- 

кердің мотивациясын қалай арттыратынын корсете аласыз.
6. Үстемеақы икемділігі оларды қалай мотиваторға айналдыра- 

тынын корсете аласыз.
7. Қызметкерді мойындау бағдарламаларының ішкі мотивация- 

лык, үстемеақыларын анықтай аласыз.

О  Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау ңажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Таpay 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.
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Жұмыс дизайны -
жұмыстағы
элементтерді
ұйымдастыру
тәсілі.
Жұмыс сипаттары 
моделі -
жұмыстың негізгі 
бес өлшемі -  
дағдылардың 
әралуандығы, 
жұмыстың 
бірегейлігі, 
жұмыстың маңызы, 
дербестік және кері 
байланыс бойынша 
сипатталатын 
кез келген жұмыс 
моделі.
Дағдылардың 
әралуандығы -
жұмысы әртүрлі 
іс-әрекеттерді 
қажет ететін 
деңгей.
Жұмыстың 
бірегейлігі -
жұмыстың 
тұтас және 
сәйкестендірілген 
бөлігін аяқтауды 
қажет ететін 
деңгей.

Жүмыстың 
маңызы -
жұмысы басқа 
адамдардың өмірі 
немесе жұмысына 
елеулі эсер ететін 
деңгей.
Дербестік -
қызметкерге 
жұмысты 
жоспарлауда 
және оны іске 
асыруға арналған 
процедураларды 
анықтауда еркіндік, 
тәуелсіздік және 
ерік қалауын 
қамтамасыз ететін 
деңгей.

Кері байланыс -
қызмет міндеттерін 
атқару жеке 
тұлғаның өз 
өнімділігінің 
тиімділігі туралы 
дәл және түсінікті 
ақпарат беретін 
деңгей.

ЖҰМЫС ДИЗАЙНЫ НЕГІЗІНДЕ 
ЫНТАЛАНДЫРУ: ЖҰМЫС СИПАТТАРЫ 
МОДЕЛІ
Жұмысты құрылымдау тәсілі алғаш пайда болған түріне Кара
ганда жеке тұлғаның мотивациясына үлкен ықпал етеді. Жұмыс 
дизайны -  жұмыстағы элементтерді ұйымдастыру тәсілі, ол қыз- 
меткердің жұмысқа күш салуына ықпал етеді және алда талқыла- 
натын модель сол элементтердің өзгеруіне арналган мүмкіндік- 
терді айқындайтын қүрылым ретіңде пайдаланыла алады дегенді 
білдіреді. Дж. Ричард Хакман және Грег Олдхем әзірлеген жұмыс 
сипаттары моделі жұмыс орындарын бес негізгі жүмыс өлшемі 
бойынша сипаттайды:1

1. Дағдылардың әралуандығы -  жұмысы арнайы дағдылар 
мен таланттарды қолданатын әртүрлі іс-әрекеттерді ка
жет ететін деңгей. Электр жөндеу жұмыстарын жасайтын, 
қозғалтқышты қайта құрайтын, шанағын жасайтын және 
клиенттермен қарым-қатынасқа түсетін гараждың қожа- 
йын-операторының жұмысы дағдылардың әралуандыгы бо
йынша жоғары бағаланады. Күніне сегіз сағат бойы бояумен 
шұғылданатын шанақ дүкенінің жұмысшысы бұл өлшем бо
йынша томен багаланады.

2. Жұмыстың бірегейлігі -  жұмыстың тұтас немесе белгі- 
ленген бөлігін аяқтауды қажет ететін деңгей. Белгілі бір 
жиһазды жобалап, оган агашын дайындайтын, оны құрап, 
жасайтын, соңында оны аяқтап, жасап шығатын жиһаз ше- 
берінің жұмысы жұмыстың бірегейлігі бойынша жоғары ба
галанады. Осы өлшем бойынша томен бағаланатын кәсіп -  
жонгыш білдекпен үстел сирақтарын гана жасайтын жүмыс 
істейтін жұмысшы кәсібі.

3. Жұмыстың маңызы -  жүмысы басқа адамдардың өміріне не
месе жұмысына эсер ететін деңгей. Ауруханада сапалы әрі шұ- 
ғыл күтім жасау арқылы науқастарға көмектесетін медбикенің 
жұмысы жұмыстың маңызы бойынша жоғары багаланады, ал 
ауруханада еден сыпыру томен багаланады.

4. Дербестік -  кәсіби қызметкерге жүмысты жоспарлауда және 
оны іске асыру процедураларын анықтауда еркіндік, тәуелсіз- 
дік және ерік қалауын қамтамасыз ететін деңгей. Жұмысын 
өзі жоспарлайтын және сату тәсілін эр клиентке нұсқаусыз 
өзі бейімдейтін сату менеджерінің жұмысы дербестігі жогары 
жұмысқа жатады, ал ықтимал клиенттерге стандарт сату жос- 
парын ұстануға міндетті есеп жүргізу бөлімі өкілінің жұмысы 
дербестігі томен болып саналады.

5. Кері байланыс -  қызметкердің міндеттерін атқаруы оның 
өнімділігі жөнінде тура және түсінікті ақпарат беретін дең- 
гей. Мәселен, айпадтарды сынақтан өткізу және тексеру 
кері байланысы жоғары жұмысқа жатады. Айпадтар құрас- 
тыру конвейеріне жіберілгенде, олардың бөлшектерін орна- 
ту кері байланысы томен жұмыс түрі саналады.
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Жұмыс сипаттары моделінің элементтері
S.l-сызбада жұмыс сипаттары моделі таныстырылады. Жұмыс 
сипаттары моделі жеке тұлғалар уайымдаған тапсырманы (жұ- 
мыстың маңызы) өз бетінше жақсы орындап (жауапкершілік) үй- 
ренгенде (нәтиже) ішкі марапаттарға ие болатын дәстүрі бар. Осы 
үш психологиялық ахуал көбірек болған сайын қызметкерлердің 
лготивациясы, өнімділігі және қанағаттануы жоғары, ал жұмыстан 
қалу және жұмыстан кету ықтималдығы төмен болады. 8.1-сызба- 
да көрсетілгендей, қызметте өсуге ұмтылатын жеке тұлғалар қыз- 
меті жақсарған кезде сыни-психологиялық жағдайларды бастан 
кешіріп, оларға жағымды түрде жауап беруі мүмкін.

Жұмыс сипаттары моделінің тиімділігі
Көптеген мәлімет жұмыс сипаттары моделінің тұжырымдамасын 
қолдайды, осы жұмыс сипаттарының болуы жұмысқа қанағатта- 
нуды арттырып, мотивацияны күшейту арқылы ұйымдық міндет- 
темені жандандырады.2 Бір зерттеу қызметкерлер «басқалардың 
қамын жегенде» (жұмыстағы басқалардың жетістікке жетуін ой- 
лағанда), ішкі жұмыс сипаттары мен жұмысқа қанағаттануының 
арасындағы байланыс әлсіз болатынын анықтады,3 бұл біздің жұ- 
мысқа қанағаттануымыз осы сипаттардың салдарынан төмендеп 
кетеді дегенді білдіреді. Басқа зерттеу жұмысымызға қатысты сезі- 
нетін психологиялық меншіктеу деңгейі, әсіресе меншіктеу сезімі

8.1-СЫЗБА. Жұмыс сипаттары моделі

Негізгі жұмыс [ 
өлш емдері ■

Дағдылардың
әралуандығы
Жұмыстың
бірегейлігі
Жұмыстың маңызы 

Дербестік --------

Кері байланыс

Сыни-психологиялық
ахуал

Жеке ж әне жұмыс 
I нәтиж елері

Тәжірибелі 
Жұмыстың маңызы

Тәжірибелі 
^  Жұмыс

нәтижелеріне
жауапкершілік

Жұмысқа деген 
— жоғары ішкі 

мотивация
__ ^  Жоғары сапалы

жұмыс өнімділігі

Жұмысқа 
қанағаттанудың 
жоғары деңгейі

Жұмыстың нақты 
нәтижелерін білу —

Қ ы зм еткердің
aizv каж еттіл ігін імw V j ’i f  ,9 S # i . l J - r f . O  | frl|

ҚүшІ

Абсентеизм мен кадр
тұрақтамауының
төмендігі

Дереккөз: Hackman, I. R. & Oldham, G. R. (1975). Development of job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 
60,159-170.
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жұмыс тобы арасында бөліске түссе, мотивациямызды күшейтеті- 
нін көрсетті.4 Тағы бір зерттеуде жұмыс сипаттары моделі виртуал 
жұмыс сияқты ерекше жағдайда қарастырылып, жеке тұлғалар 
онлайн түрде жеке емес, бірлесе жұмыс істесе, олардың жұмысы- 
ның маңызы, жауапкершілігі және нәтиже секілді мотивацияны 
арттыратын ахуалдар төмендейтіні анықталды. Абырой болғанда, 
қызметкерлер үшін менеджерлер олармен жеке қарым-қатынасты 
саналы түрде дамыту және олардың жұмыстың маңызы, дербестік 
және кері байланыс сезімдерін кеңейту арқылы нәтижелерді жеңіл- 
дете алады.5

МӘШ =

Дағдылардың әралуандығы + 
Жұмыстың бірегейлігі + 
Жұмыстың маңызы

3
X дербестік X кері байланыс

Мотивациялық 
әлеует шамасы -
жұмыстағы 
мотивациялық 
әлеуетті көрсететін 
болжамды индекс.

Мотивациялық әлеует шамасы
Жұмыс сипаттары моделінің негізгі өлшемдерін мотивациялық 
әлеует шамасы деп аталатын жалғыз болжамды индекске бірікті- 
ре аламыз және ол былайша есептеледі:

Жұмыстағы мотивациялық әлеует жоғары болу үшін жұмыстың 
маңызы секілді үш фактордың тым болмағанда біреуі және дербес- 
тік пен кері байланыс жоғары болуы тиіс. Жұмыстағы мотивация- 
лық әлеует жоғары бағаланса, модельдің болжамы бойынша өнім- 
ділік пен қанағаттану жақсарып, жұмыстан қалу мен жұмыстан кету 
азаяды. Бірақ біз мотивациялық әлеуетті формула арқылы емес, жай 
ғана сипаттарды қосу арқылы оңай есептей аламыз. Жұмысыңыз 
туралы ойлаңыз. Түрлі тапсырмалар бойынша жұмыс істеуге мүм- 
ьсіндігіңіз бар ма, әлде бұл сіздің күнделікті ісіңіз бе? Тәуелсіз жұмыс 
істей аласыз ба, әлде жұмысыңызды турақты бақылап тұратын бас- 
шыңыз немесе әріптесіңіз бар ма? Жауаптарыңыз арқылы жүмысы- 
ңыздағы мотивациялық әлеуетіңізді анықтауға болады.

Жұмьзс смпаттары моделш мәдени жалпылау
Жұмыс сипаттары моделін түрлі мәдениеттер тұрғысынан қарас- 
тырған бірнеше зерттеу жүргізілді, бірақ нәтижелері дәйекті емес. 
Модель салыстырмалы түрде алғанда индивидуалистік болған- 
дықтан (қызметкер мен оның жұмысы арасындағы байланысты 
қарастырады), жұмысты байыту стратегияларының әсері коллек- 
тивистік мәдениет пен индивидуалистік мәдениетте (АҚШ сияқты, 
3-тарауды қараңыз) бірдей болмайды. Коллективист^ мәдениет- 
тің белді өкілі саналатын Нигерияға жүргізілген зерттеу мотива- 
цнялық әлеует шамасы жұмыс мөлшерімен тығыз байланысты
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болғанмен, өзара байланыс, негізінен, индивидуалистік елдерден 
киналған жалпы мәліметтерге қарағанда әртүрлі болғанын анық- 
тады.6 Керісінше, қай жұмыс орындарында ішкі мотивация бар 
еженін анықтау бойынша жүргізілген басқа бір зерттеу америка- 
лық, жапон және венгриялық қызметкерлердің жұмысқа қанағат- 
гшну мен жұмысқа берілу деңгейі жоғары екенін көрсетті.7 Бұл сала 
бойынша әлі де көп зерттеу жүргізілуі керек.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУДАЖҰМЫС 
ДИЗАЙНЫН ҚАЙТА ЖАСАУДЫ ҚОЛДАНУ
Френктің әңгімесіне құлақ асайық: «Күнде сол баяғы жұмыс. Құ- 
растырушы конвейерде тұрасың. Құрал панельді орнына әкелуін 
күтесің. Тетікті ашасың, панельді «Джип Либертидің» ішіне са- 
ласың. Ол әрі қарай конвейерге кетеді. Сосын қосалқы сымдарға 
жалғайсың. Осы жұмысты күніне сегіз сағат бойы қайталаймын. 
Олардың маған сағатына 24 доллар төлейтіні де мен үшін маңызды 
болмай қалды. Жынды бола бастадым. Ақыры, өмірімнің қалған 
бөлігін осылай өткізбейін деп шештім. Басым тұтастай JELL-0-ға 
қарай ауып бара жатқандай сезіндім. Сол себепті жұмыстан кеттім. 
Қазір баспа дүкенінде жұмыс істеймін және сағатына 15 доллар 
аламын. Бірақ бұл жұмыс маған қатты ұнайды деп айта аламын. 
Жұмыс барысы үнемі өзгеріп отырады. Әр кез жаңа нәрсе үйре- 
немін. Бұл жұмыс мені шынымен шыңдап жатыр! Күнде таңертең 
жұмысқа баруға асығамын».

Джип зауытындағы Френктің қайталана беретін жұмысында 
тапсырмалардың әралуандығы, дербестік немесе мотивация жетіс- 
педі. Ал баспа дүкеніндегі жұмысы, керісінше, күрделі әрі стимул 
беретін болды. Үйымдық көзқарас тұрғысынан алғанда, бірінші 
жұмыс берушісінің жұмысты қызметкерлері құлшынып істейтін- 
дей етіп қайта жобалауды қарастырмауы Френктің жұмыстан ке- 
туіне әкеліп соқты. Сондықтан жұмыс дизайнын қайта жасаудың 
жұмыстан кетуді азайту және қызметкерлердің жұмысқа қанағат- 
тануын арттыру сияқты маңызды практикалық мәні бар. Жұмысты 
мотивация беретіндей ету үшін, жұмыс сипаттары моделін іс-тәжі- 
рибеге енгізудің бірқатар тәсілін қарастырайық.

Жұмьвс орындарын ауыстыру
Егер қызметкерлер жұмыста қайталана беретін іс-әрекеттен мезі 
болса, бұдан құтқарудың бір жолы -  жұмыс орындарын ауысты
ру немесе қызметкер міндеттерін бір ұйымдық деңгейдегі дағды 
талаптары бірдей басқа міндеттерге ауыстырып тұру (кросс-тре
нинг деп те аталады). Сондай-ақ өндірушілер жұмыс орындарын 
ауыстыруды қаптап түсіп жатқан тапсырмалар көлеміне сай икем- 
ділік таныту үшін де қолданады. Кейде жаңа менеджерлер де орын 
ауыстырады, бүл ұйымдағы тұтас жағдайды көруге көмектеседі.8

Жұмыс 
орындарын 
ауыстыру -
қызметкерді 
бір міндеттерді 
атқарудан келесі 
бір міндеттерді 
атқаруға 
ауыстырып тұру.
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Осы себептерге байланысты, жұмыс орындарын ауыстыруды өнер- 
кәсіп орындарынан бастап ауруханаларға дейін, кросс-тренинг 
жасау мүмкіндігі бар кез келген жағдайда қолдануға болады. Мы- 
салы, Singapore Airlines билет сатушысы уақытша жүк тасушының 
міндетін атқаруы мүмкін, мұндай тәсіл ұйымды түрлі қырынан 
тану үшін қажет. Жұмыс орындарын ауыстыруды кеңінен қолдану 
арқылы Singapore Airlines әлемдегі ең үздік әуекомпанияларының 
біріне айналып отыр.9

Жұмыс орындарын ауыстыруды қолдану жұмысқа қанағаттану 
мен ұйымдық міндеттемені арттыратынын көрсетті.10 Сонымен 
қатар Италия, Британия және Түркиядан алынған мәліметтерге 
қарағанда, жұмыс орындарын ауыстыру өндірістік ұйымдардағы 
өнімділіктің жоғары деңгейімен байланысты.11 Ол қызметкерлер- 
дің жұмыстан жалығуын азайтады, мотивациясын күшейтеді және 
өзі ұйымға қаншалықты үлес қосып жатқанын түсінуге көмектесе- 
ді. Сондай-ақ ол қауіпсіздікті арттырады және жұмыста қайталана 
беретін жарақат алу оқиғаларын азайтады. Алайда бұл тақырып 
төңірегіндегі тұжырымдар дәйекті болмауы әлі де талқылауды, 
зерттеуді қажет етеді.12

Жұмыс орындарын ауыстырудың өзіндік кемшіліктері де бар. 
Қайталана беретін жұмыс әдетке және үйреншікті іске айналуы 
мүмкін, бұл шешім қабылдауды автоматтандырып, тиімді етеді, 
алайда жан-жақты ойластыру ескерілмей қалады. Екіншіден, қыз- 
меткерге жаңа дағдыларды үйрету, яғни оқыту қажет болғандық- 
тан, ауыстыру шығынды көбейтеді. Үшіншіден, қызметкерді жаңа 
орынға ауыстыру сол жердегі жалпы өнімділікті азайтады. Төртін- 
шіден, жұмыс тобының мүшелері жаңа қызметкерлерге үйрену ке- 
зінде қолайсыздықтар тудырады. Соңында, басшылар жаңа келген 
қызметкерлердің сұрақтарына жауап беріп, жұмысын қадағалауға 
көп уақыт жұмсауы мүмкін.

Сәйкес жұмыс 
дизайны -  жұмыс 
орындарын 
қызметкерлер 
тікелей өз 
жұмысы арқылы 
басқалардың 
өміріне қандай 
оң өзгерістер 
енгізе алатынын 
көретіндей етіп 
құру.

Сәйкес жұмыс дизайны
Жұмыс сипаттары теориясының негізінде жұмыс дизайнын қай- 
та жасау ішкі мотивацияны арттыруды көздесе, сондай-ақ жүмыс 
орындарында адамдарды қалай проәлеуметтік тұрғыдан ынталан- 
дыруға болады деген мәселелер де жан-жақты талқылануда. Бас- 
қаша айтқанда, менеджерлер жүмысты қызметкерлер ұйым бе- 
нефициарларының (сатып алушылар, клиенттер, науқастар және 
қызметкерлер) әл-ауқатын жақсартуға ынталы болатындай дең- 
гейде қалай жобалауға болады? Бұл көзқарас -  сәйкес жүмыс ди
зайны қызметкер назарын ол атқаратын жұмыспен біреудің өмірі 
байланысты екеніне аударады.13 Бұл сондай-ақ жеке тұлғаларды 
жұмыс өнімділігін арттыруға ынталандырады.14

Жұмысты проәлеуметтік ынталандырудың бір жолы -  қыз- 
меткерлердің ұйым бенефициарларымен байланыс орнатуын 
қамтамасыз ету. Мысалы, мұны компания өнімдерін немесе 
қызметтерін пайдалы деп тапқан сатып алушылардан пікір алу
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арқылы іске асыруға болады. Бенефициарлармен бетпе-бет та- 
мысу немесе тіпті жай ғана олардың суретін көру қызметкерлерге 
өз іс-әрекеті нақты адамдарға эсер ететінін және шынайы нақты 
еәтижелер беретінін көруге мүмкіндік береді. Бұл сатып алушы- 
ларды немесе клиенттерді есте қалдырып, эмоциялық жағынан 
жанды суретке айналдырады, осылайша қызметкерлер жұмы- 
сындағы іс-әрекетінен көбірек эсер алады. Яғни байланыс орнату 
қызметкерлерге бенефициарлардың талап-тілегін түсінуге мүм- 
юндік береді және өз міндеттемелерін жоғары деңгейде орын- 
дауға жетелейді.

Жұмысты проәлеуметтік мотивацияға негіздеп жобалау -  кор- 
лоративтік әлеуметтік жауапкершілікті қолдайтын ұйымдар үшін 
ерекше тақырып. 2-тарауда талқылағанымыздай, корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілікке көп жағдайда қызметкерлерді белгілі 
бір іс-шараға ерікті түрде күш салып, уақытын жүмсауға шақыру 
жатады. Кейде олардан жұмыс дағдыларын (мысалы, Home Depot 
қызметкерлерінің үйлерді қайта салуға көмектесуі) қолдану сұ- 
ралады, бірақ көп жағдайда олай емес (мысалы, банк қызметкер- 
лері Habitat for Humanity тобымен бірлесіп үйлерді қайта салуға 
көмектесуі). Екі жағдайда да қызметкерлер өз жұмыс орнының 
бенефициарларымен өзара байланыс орната алады. Сондай-ақ 
зерттеулер көрсеткендей, корпоратив бағдарламасының жүмыс 
сипаттары моделіне сәйкес, жұмыстың маңызы бойынша жоғары 
көрсеткішті көрсетуі қызметкерлерді ерікті болуға ынталанды- 
рады.15 Бірақ проәлеуметтік мінез-құлыққа бағытталған бұл мо
тивация айрықша атап өтерліктей болғанмен, ол сәйкес жұмыс 
дизайнымен бірдей емес: бір жағынан, корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік іс-шаралары ерікті жүмысқа (нақты жұмыс орны- 
на емес) негізделеді, екінші жағынан, бәрібір қызметкерлердің 
іс-шарада істейтін жұмыстары өз жүмыс орнында атқаратын қыз- 
метімен бір емес (Home Depot жұмысшылары жұмыс орнында үй 
салмайды). Дегенмен сәйкес жұмыс дизайны корпоративтік әлеу- 
меттік жауапкершілік бастамалары үшін қызықты мүмкіндіктер 
ұсынады.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ 
ҮШІН БАЛАМАЖҰМЫС КЕЛІСІМДЕРІН 
(МӘМІЛЕЛЕРІН) ҚОЛДАНУ
Адамдарды ынталандыруға қатысты көптеген тәсілдердің бәрін 
жақсы білесіз және олардың біразын талқыладық. Мотивацияның 
тағы бір тәсілі -  икемді жүмыс кестесі, жұмысты бөлісу және қа- 
шықтан жұмыс істеу сияқты балама жұмыс келісімдерін қарасты- 
рады. Бұлар екеуі бірдей жүмыс істейтін ерлі-зайыпты, жалғыз- 
басты ана (әке) және науқас немесе қарт туысы бар қызметкерлер 
сияқты түрлі жұмыс күші үшін айрықша маңызды.
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8.1-КЕСТЕ. Ықтимал икемді жұмыс кестелері

1- кесте

Уақыт (пайызбен):
Негізгі жумыс уақыты:

Жұмыс басталатын уақыт: 

Жұмыс аяқталатын уақыт:

100% = аптасына 40 сағат

9:00-17:00, дүйсенбіден жұмаға дейін (1 сағат 
түскі ас)

8:00-09:00 аралығы 

17:00-18:00 аралығы

2-кесте

Уақыт пайызбен: 100% = аптасына 40 сағат

Негізгі жұмыс уақыты: 8:00-18:30, дүйсенбіден бейсенбіге дейін (1/2 
сағат түскі ас), жұма -  демалыс

Жұмыс басталатын уақыт: 8:00

Жұмыс аяқталатын уақыт: 18:30

3-кесте

Уақыт пайызбен: 90% = аптасына 36 сағат

НегІзгі жұмыс уақыты: 8:30-17:30, дүйсенбіден бейсенбіге дейін (1/2 
сағат түскі ас)
8:00 -  түске дейін, жұма (түскі ассыз)

Жұмыс басталатын уақыт: 8:30 (дүйсенбі-бейсенбі); 8:00 (жұма)

Жұмыс аяқталатын уақыт: 17:00 (дүйсенбі-бейсенбі); түс (жұма) 

4-кесте

Уақыт пайызбен: 80% = аптасына 32 сағат

Негізгі жұмыс уақыты: 8:00-18:00, дүйсенбіден сәрсенбіге дейін 
(1/2 сағат түскі ас)
8:00-11:30 бейсенбі (түскі ассыз)

Жұмыс басталатын уақыт: 8:00 мен 9:00 аралығы

Жұмыс аяқталатын уақыт: 17:00 мен 18:00 аралығы

Икемді жұмыс 
кестесі -  икемді 
жүмыс сағаттары.

Икемді жүмыс кестесі
Сьюзан -  таңсәріден тұратын адамдардың бірі. Ол күнде таңғы 
сағат 5:00-де тұрып алады, күш-қуаты тасып түрады. Алайда ол: 
«Әдетте кешкі 19:00-дегі жаңалықтардан кейін кірпігім айқасып, 
ұйқыға кетуге әзір тұрамын», -  дейді. Сьюзан Hartford Financial 
Services компаниясында шағымдар жөнінде профессор болып қыз- 
мет атқарады. Оның икемді жұмыс кестесі дәл өзіне арнайы жасал- 
ғандай: кеңсесі таңғы 6:00-де ашылып, кешкі 19:00-де жабылады. 
Ол осы он үш сағаттың тек сегіз сағатында ғана жұмыс істейді.

Сьюзанның кестесі -  икемді жұмыс кестесінің үлгісі. Икемді 
кестемен жұмыс істейтін қызметкерлер аптасына белгілі бір са- 
ғат көлемінде ғана жұмыс істеуге міндетті, бірақ жұмыс уақыты 
әртүрлі болуы мүмкін. 8.1-кестеде көрсетілгендей, әр жұмыс күні 
әдетте алты сағаттан тұрады, икемділік ауқымы қоса көрсетілген.
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Негізгі жұмыс уақыты 9:00-ден 15:00-ге дейін, бірақ кеңсе іс жүзін- 
де 6:00-ден 18:00-ге дейін ашық тұрады. Қызметкерлер жұмыста 
негізгі жұмыс уақытында болуы тиіс, сондай-ақ қалған екі сага- 
тын қосымша жинай беруіне болады. Кейбір икемді жұмыс кестесі 
бағдарламалары қызметкерлерге қосымша сағаттар жинауға және 
оларды демалыс күндеріне айналдыруға мүмкіндік береді.

Икемді жұмыс кестесі өте кең тараған. Жақында жүргізілген 
сауалнамаға сәйкес, АКДІ ұйымдарының көпшілігінде (60 пайыз) 
икемді жұмыс кестесінің бірнеше формасы бар екен.16 Бұл АҚШ-қа 
ғана тән құбылыс емес. Мысалы, Германияда бизнес ұйымдары- 
ның 73 пайызы икемді жұмыс кестесін ұстанады, мұндай тәжіри- 
бе Жапонияда да кең өріс алуда.17 Германия, Бельгия, Нидерланд 
пен Францияда заңға сәйкес жұмыс берушілер қызметкерлердің 
сәби күтімі сияқты маңызды себеппен негіздеп, жартылай немесе 
икемді жұмыс кестесін сұраған өтінішіне «жоқ» деп жауап беруге 
құқығы жоқ.18

Мәліметтердің көбі қолдауға тұрарлық. Ұйымдық тұрғыдан ал- 
ғанда ең маңыздысы -  икемді жұмыс кестесі табысты арттырады. 
Бір қызығы, икемді жұмыс кестесі жұмыс-өмір тепе-теңдігін сақ- 
тау стратегиясы ретінде (ұйымның мүддесі үшін емес) ұсы- 
нылғанда, қолдау табатын сияқты.19Сондай-ақ икемді жұмыс 
кестесі жұмыстан қалуды азайтады.20 Мұның бір-ақ себебі 
болуы мүмкін. Қызметкерлер жүмыс уақытын өз талаптары- 
на сай, шаршайтын және бір жаққа баратын немесе өнімді 
жұмыс істейтін кездерін есепке алып, өзіне тиімді етіп құра 
алады. Сонымен қатар икемді жұмыс кестесі қызметкерлерге 
жүмыс пен отбасы арасында үйлесім орнатуға мүмкіндік бе- 
реді. Яғни бұл жүмыс орны «отбасына қаншалықты қолайлы» 
екенін бағалауға арналған танымал критерий деуге болады.

Дегенмен икемді жұмыс кестесін кез келген жүмыс орнына 
немесе кез келген жұмысшыға қатысты қолдануға келмейді. 
Мысалы, ол белгілі бір уақытта жұмыс орнында болуы керек 
адам үшін ыңғайлы нұсқа емес. Сондай-ақ жүмыс пен отба- 
сылық өмірді шатастыруға болмайды деп ойлайтын адамдар 
икемді жұмыс кестесін құптай қоймайды, сондықтан бүл бә- 
ріне бірдей ыңғайлы деп айта алмаймыз.21 Ұлыбританияда 
жүргізілген зерттеу икемді жүмыс кестесін ұстанатын ұйым- 
дардағы қызметкерлердің күйзеліске түсу деңгейі төменде- 
мегенін көрсетті, сондықтан жұмыс істеудің аталған түрі жү- 
мыс-өмір тепе-теңдігін жақсартуда расымен дәрменсіз болуы

Бельгия
: Бельгия заңнамасы 
; бойынша, жұмыс 
күні 11 сағатпен және 

! аптасына ең көп 
дегенде 50 сағатпен 
шектеледі. Бельгиялық 

: компаниялардың 
І қөбінде икемді жұмыс 
І кестесіне байланысты 
; келісімдер бар. Барлық 
і қызметкерлер жұмыста 
і «кесімді уақытта» 
(әдетте 8:30-11:30 
және 13:30-16:00) 
болуы тиіс. Содан кейін 

: қызметкерлер қалған 
тиісті сағаттарын 
«кесімді уақыттан» 
бұрын бастау, түскі 

: асқа арналған уақытты 
\ қысқарту немесе 
' «кесімді уақыттан» 
кейін бірнеше сағат 

: жұмыс істеу арқылы 
лайықтай алады

мүмкін.22

Жұмысты бөлісу
Жүмысты бөлісу екі не одан көп адамның дәстүрлі толық жұмыс 
көлемін ортақ істеуіне мүмкіндік береді. Бір қызметкер жұмысты 
8:00-ден түске дейін, енді біреуі 13:00-ден 17:00-ге дейін немесе 
екеуі толық жұмыс уақытын бір күннен ауысып істеуіне болады.

Жұмысты бөлісу -
екі не одан көп 
адамға дәстүрлі 
толық жумыс 
уақытын бөліп 
істеуге мүмкіндік 
беретін келісім 
(мәміле).
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Қашықтан 
жұмыс істеу -
жұмыс берушінің 
кеңсесімен 
байланыс 
орнатылған 
компьютерде үйде 
аптасына кемінде 
екі күн жұмыс істеу.

Мысалы, Ford-тың жоғары білікті инженерлері Джули Левин мен 
Джули Рокко жұмысты бөлісу бағдарламасымен істеді, бұл оларға 
Explorer кроссоверін қайта жобалау кезінде отбасының жанында 
болуға мүмкіндік берді. Әдетте олардың біреуі түстен кешке дейін, 
ал екіншісі таңертеңнен түске дейін жұмыс істеді. Екеуі де бағдар- 
ламаның жақсы жұмыс істегенін айтады, дегенмен бағдарламаны 
іске қосуға көп уақыт пен дайындық қажет болған.23

2014 жылы америкалық ұйымдардың 18 пайызы ғана жұмысты 
бөлісуді ұсынған, бұл 2008 жылғы көрсеткіштен 29 пайызға төмен.24 
Бұл тәсілдің кең өріс алмау себебі -  жұмысты бөлісуге келісетін се- 
ріктес табудың қиындығы және жұмысты бөлісіп істегісі келетін 
адамдар жұмысына және жұмыс берушіге толық мойынұсынбайды 
деген теріс тарихи түсінік. Дегенмен осы себептерге бола жұмысты 
бөлісуді жою үлкен қате болар еді. Жұмысты бөлісу ұйымға кеңсе- 
де толық уақыт жүмыс істейтін бір адамды алуға қарағанда бірне- 
ше талантты қызметкерді жұмысқа тартуға мүмкіндік береді. Ол 
білікті жұмысшыларды жинауға жол ашады, мысалы, жас балалары 
бар ата-аналар мен зейнеткерлер толық жұмыс күнімен істей ал- 
мауы мүмкін. Қызметкер үшін жұмысты бөлісу оның мотивациясы 
мен жұмысына қанағаттануын арттыра алады.

Қызметкердің жұмысты бөлісуі көп жағдайда экономикаға және 
ұлттық саясатқа негізделеді. Толық уақыт жұмыс істейтін бір адам- 
ға қарағанда екі жартылай жүмыс істейтін қызметкердің жұмысты 
бөлісуі жалақы мен үстемеақы тұрғысынан біршама қымбатқа тү- 
седі, себебі оқыту, үйлестіру және әкімшілік шығындары да жоға- 
ры болуы мүмкін. Басқа қырынан алғанда, АКДІ-тағы Науқастарды 
қорғау және қолжетімді денсаулық сақтау туралы заң компания- 
лардың толық уақыт жұмыс істейтін қызметкерлерге медицина- 
лық көмек көрсетуден жалтару үшін жұмысты бөлісу мәмілесін ке- 
ңейтуге қаржылай стимул жасауы мүмкін.25 Герман және жапон26 
фирмаларының көбі жұмысты бөлісуді қолданып келеді, бірақ се- 
бептері әртүрлі. Германияның 100 жылдық тарихы бар Kurzarbeit 
(«қысқа уақыт» деп аударылады -  ауд.) бағдарламасы толық уақыт 
жүмыс істейтіндерді жартылай жүмыс уақытын бөлісуге ауыстыру 
арқылы экономикалық дағдарыс кезінде жұмыспен қамту деңге- 
йін ісүрт қүлдыраудан қорғады.27

Қашьвқтан жұмыс істеу
Бұл көп адам үшін ең ұтымды жұмыс болуы мүмкін: көлік кептелі- 
сінде тұрмайды, икемді уақыт, қалаған киімді кию еркіндігі және 
көңіліңіз де көп алаңдамайды. Қашықтан жүмыс істеу үйде не- 
месе қызметкер таңдайтын кез келген орында, ең бастысы, жұмыс 
орнынан тыс жерде жүмыс берушінің кеңсесімен байланысы бар 
компьютерде аптасына кемінде екі күн жұмыс істеу28 (жақын тұ- 
жырымдама -  виртуал кеңседе жұмыс істеу жұмыс орнынан тыс 
жерде салыстырмалы түрде тұрақты негізде жұмыс істеуді сипат-
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тайды). Үйде жұмыс істейтін сату менеджері қашықтан жұмыс 
істейді, бірақ іссапарда көлігімен жүріп жұмыс істейтін сату ме
неджер! бұл санатқа жатпайды, оған себеп жұмыс орнының таң- 
далмағаны емес.

Кейбір компаниялар қашықтан жұмыс істеуден бас тартып 
жатса да, бұл көп ұйым үшін әлі де танымал. Мысалы, Германия, 
Ұлыбритания және АҚШ-тағы менеджерлердің 50 пайызы қашық- 
тан жұмыс істеуге рұқсат алған. Қашықтан жұмыс істеу Қытайда 
сирек кездеседі, дегенмен кейінгі жылдары біршама көбейіп келе- 
ді.29 Дамушы елдерде қашықтан жұмыс істеу үлесі 10 және 20 пайыз 
аралығында.30 Қашықтан жұмыс істеуге жақсы қолдау көрсететін 
ұйымдар қатарында Amazon, IBM, American Express,31 Intel, Cisco 
Systems32 және АҚШ үкіметінің көптеген агенттіктері бар.33

Қызметкер көзқарасы тұрғысынан, қашықтан жұмыс іс- 
теу оқшаулану сезімін күшейтіп, жұмысқа қанағаттануды ке- 
мітеді.34 Зерттеулер қашықтан жұмыс істеудің жұмыс-отбасы 
конфликтілерін азайтпайтынын көрсетті, бұған оның көп жағ- 
дайда келісілген жұмыс аптасынан тыс жұмыс сағаттарын кө- 
бейтіп жіберуі себеп болуы мүмкін.35 Қашықтан жұмыс істей- 
тіндер де «көзі жоқтың өзі жоқ» деген заңдылықтан зардап 
шегеді: жұмыс орнында отырмайтын қызметкерлер кеңседе 
аяқ астынан болған кездесулерді өткізіп алады және жұмыс ор
нында күнбе-күн болатын бейресми өзара іс-әрекеттерден ха- 
барсыз қалады, әсіресе бұл үстемеақылар мен қызметте көте- 
рілуге қатысты болса, сан соғып қалады, мұның себебі -  олар 
үнемі басшылықтың көз алдында жүрмеуінде.36 Қашықтан жұ- 
мыс істеуге рұқсат беру арқылы көліктен бөлінетін зиянды қал- 
дықтарды азайтуға тигізер пайдасына келер болсақ, зерттеулер 
қызметкерлер қашықтан жұмыс істеп жүріп, жеке шаруаларына 
көлікпен бару нәтижесінде күніне іс жүзінде 72 шақырымнан 
(45 миль) астам қашықтық жүріп тастайтынын көрсетеді.37

ЫНТАЛАНДЫРУ МАҚСАТЫНДА 
ҚЫЗМЕТКЕРДІ ТАРТУ ЖӘНЕ ҚАТЫСТЫРУДЫ 
ҚОЛДАНУ
Қызметкерді тарту және қатыстыру (ҚТҚ)38 -  қызметкерлердің 
үлесін, оның үйымдық табысқа деген ұмтылысын арттыру үшін 
пайдаланатын процесс. Қызметкерлерге дербестігі мен жұмыста- 
ғы өмірін бақылауда ұстауын арттыратын шешімдер қабылдауға 
мүмкіндік берілсе, олардың ынтасы артып, ұйымға беріліп, өнім- 
дірек жұмыс істеп, жұмысына қанағаттана түседі. Бұл пайда жеке 
адамдармен тоқтап қалмайды, командалар жұмысына бақылау 
орнатуға көбірек мүмкіндік алғанда, мораль мен өнімділік те 
ұлғаяды.39

Қызметкерді 
тарту және 
қатыстыру 
(Қ ТҚ )-
қызметкерлердің 
үлесін оның 
ұйымдық табысқа 
деген ұмтылысын 
арттыру үшін 
пайдаланатын 
процесс.
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Қатыстыру 
менеджмента -
бағыныштылар 
шешім қабылдау 
құзыретінің 
айтарлықтай 
деңгейін тікелей 
басшыларымен 
бөлісетін процесс,

Мәдәһш  ҚТҚ
ҚТҚ сәтті болуы үшін оның бағдарламаларын жергілікті және ұлт- 
тық нормаларға бейімдеу қажет.40 Ресми иерархияны бағалайтын 
көптеген дәстүрлі мәдениеттегі қызметкерлер ҚТҚ бағдарламала- 
рын айрықша бағаламайды, бірақ бұл үрдіс қазір өзгеріп жатыр. 
Мысалы, Қытайда кейбір қызметкерлер жоғары билік алшақтығы- 
нан бойын аулақ ұстай бастады. Бір зерттеуде қытай мәдени құн- 
дылықтарын өте берік ұстанатын қытайлық жүмысшылар қатыс- 
тыру арқылы шешім қабылдаудан аз пайда болатынын көрсетті. 
Дегенмен дәстүрге аса берілмеген қытай жұмысшылары көбірек 
қанағаттанған және қатыстыру менеджменті бойынша жоғары 
өнімділік көрсеткіштеріне ие болған.41 Қытайда жүргізілген тағы 
бір зерттеу қызметкерлерді тарту олардың жұмыстағы қауіпсіз- 
дік туралы ойы мен сезімін күшейтіп, әл-ауқатын арттырғанын 
көрсетті.42 Бұл айырмашылықтар Қытай мәдениетінде қазір ауы- 
су үрдісі жүріп жатқанын байқатып отыр. Қытайдың қалалық ай- 
мақтарында жасалған зерттеу кейбір ҚТҚ бағдарламалары, атап 
айтқанда, кеңес беру және ойын білдіруді қүптап, бірақ шешім қа- 
былдауға қатысуды қолдамайтындары жүмысқа қанағаттанудың 
жоғары деңгейін көрсетті.43

Қызметкер тарту бағдарламаларының 
формалары
Қызметкер тартудың екі үлкен формасы -  қатыстыру менеджмент! 
мен өкілдік қатысуды кеңірек қарастырайық.
ҚАТЫСТЫРУ МЕНЕДЖМЕНТІ. Қатыстыру менеджменті бағдарла- 
маларының бәріне ортақ нәрсе -  бірлесе шешім қабылдау, мүнда 
бағыныштылар шешім қабылдау қүзыретінің айтарлықтай деңгейін 
тікелей басшыларымен бөліседі. Бұл бөлісу ресми, айталық, бри- 
фингтер, сауалнамалар немесе бейресми күнделікті ақылдасу арқы- 
лы сенім және міндеттеме арқылы мотивацияны арттыру жолымен 
іске асады.44 Қатыстыру менеджменті кейде теріс мораль мен томен 
өнімділікті жою шарасы ретінде қарастырылады. Шынайы жағдайда 
қатыстыру менеджменті тиімді болуы үшін қызметкерлер жетекші- 
леріне сенім артуы тиіс. Жетекшілер күштеу тәсілдерінен қашып, 
керісінше, қызметкерлеріне шешім қабылдау ұйым үшін маңызы 
қандай екенін жете түсіндіруі қажет.45

Қатысу-өнімділік байланысын зерттеу түрлі тұжырымдар ұсын- 
ды.46 Қатыстыру менеджментін ұстанатын ұйымдар акциялардың 
жоғары табыстылығын, жүмыстан кетудің томен көрсеткіштері 
мен жоғары еңбек өнімділігін жүзеге асырғанымен, айтарлықтай 
өзгерістер әкелмеді.47 Дербес жүргізілген зерттеу қатысу әдетте 
қызметкердің өнімділігіне, мотивациясы мен жүмысқа қанағат- 
тануына айтарлықтай ықпал етпейтінін көрсетеді. Бұл қатысты- 
ру менеджменті пайдалы емес дегенді білдірмейді. Дегенмен ол 
өнімділікті арттыруға арналған сенімді құрал емес.
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ӨКІЛДІК ҚАТЫСУ. Шығыс Еуропа елдерінің көбі компаниялардан 
өкілдік қатысуды қолдануды талап етеді. Өкілдік қатысу ұйымда- 
ғы билікті еңбекшілердің мүддесін басшылық пен акционерлердің 
мүддесімен тең деңгейге қою және қызметкерлердің шағын тобын 
шешім қабылдауға қатыстыру арқылы қайта бөледі. Өкілдіктің кең 
таралған екі формасы бар: жұмыс кеңестері және басқарма өкілде- 
рі. Жұмыс кеңестері -  қызметкерлер арасынан ұсынылған немесе 
сайланған топтар, басшылық қызметкерлерге қатысты шешімдер 
қабылдағанда олармен ақылдасады. Басқарма өкілдері -  компа- 
нияның директорлар кеңесінде отыратын және қызметкерлер- 
дің мүддесін қорғайтын қызметкерлер. Ұлыбритания, Ирландия, 
Австралия мен Жаңа Зеландияда өкілдік қатысуға арналған әу бас- 
тан жалғыз ҚТҚ бағдарламасы болды. Бұл қызметкерлердің өкіл- 
деріне кәсіподақ келісімдерінен тыс мәселелерді талқылауға мүм- 
кіндік беру үшін құрылды және өкілдердің барлығы кәсіподақтан 
болды. Дегенмен өкілдік топтар қазір көбіне кәсіподақ пен кәсіп- 
одақ еместің қосындысы болып тұр немесе кәсіподақ келісімдері- 
нен бөлек әрекет етуде.48 Өкілдік қатысудың жұмыс істеуші қыз- 
меткерлерге ықпалы әртүрлі сияқты болып көрінеді, бірақ негізгі 
қызметкер өз мүддесі лайықты деңгейде ұсынылғанын сезініп, мо- 
тивацияны арттыру мақсатында ұйымға өзгеріс енгізгенін қажет 
етеді. Осылайша мотивациялық күрал тұрғысынан келгенде, тіке- 
лей қатысу әдістері өкілдік қатысудан басым түсіп отыр.

Өкілдік 
қатысу -
жұмысшылар 
ұйымдық шешім 
қабылдауға өкіл 
қызметкерлердің 
шағын тобы 
арқылы қатысатын 
жүйе.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҮШІН
СЫРТҚЫ МАРАПАТТАУДЫ ҚОЛДАНУ
2-тарауда байқағанымыздай, жалақы жұмысқа қанағаттануды туды- 
ратын жалғыз фактор емес. Дегенмен ол адамдарды шынымен ын- 
таландырады және компаниялар көп жағдайда оның маңызын жете 
бағаламайды. Бір зерттеу қызметкерлердің 45 пайызы жүмыс орын- 
дарының үздік таланттардан айырылып қалуына жалақы факторы 
эсер етеді деп санайтынын, ал біліктігі жоғары қызметкерлердің 
71 пайызы оны ең басты себеп деп атағанын көрсеткен.49

Жалақының осыншалық маңызды екенін ескере отырып, ұйым 
жалақы төлеуде нарықта озық бола ма, нарық ағымымен жүре ме, 
әлде қалыс қала ма? Осы бөлімде біз: (1) қызметкерлерге не төлеу 
керегін (төлем құрылымын жасау арқылы шешіледі) және (2) жеке 
қызметкерлерге қалай төлеу керегін (өзгермелі төлем бағдарлама- 
лары арқылы шешіледі) қарастырамыз.

Не төлеу керек: төлем құрылымын жасау
Қызметкерлерге ақы төлеудің бірнеше жолы бар. Төлем деңге- 
йін бастапқы бекіту процесі ішкі капитал, яғни жұмыстың ұйым 
үшін құндылығы (әдетте жұмысты бағалау деп аталатын техника- 
лык, процесс арқылы жасалады) мен сыртқы капитал -  ұйымдағы
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төлемдердің саладағы төлемдерге қатысты бәсекеге қабілеті (әдетте 
жалақы туралы сауалнамалар арқылы жасалады) теңгерімін туды- 
рады. Әлбетте, ең жақсы төлем жүйесі жұмыстың шынайы құнын, 
сондай-ақ еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттігін бірге қамтиды.

Көбірек жалақы төлеңіз, сонда сіз ұйымда ұзақ уақыт жұмыс іс- 
тейтін білігі жоғары, мотивациясы мықты қызметкерлерді ұстап 
тұра аласыз. 126 ірі үйымды қамтыған зерттеу бәсекеге қабілетті 
жалақы алып отырғанына сенген қызметкерлер жоғары мораль- 
дық қасиеттерге ие болатынын және өнімдірек жұмыс істейті- 
нін, сонымен бірге клиенттерді де көбірек қанағаттандыратынын 
анықтады.50 Бірақ төлем көп жағдайда ұйымның бірден-бір ең жо- 
ғары пайдалану шығындарына жатады, сондықтан көп ақша тө- 
леу ұйымның өнімдерін немесе қызметтерін тым қымбатқа сатуға 
мәжбүрлейді. Бұл -  ұйым нақты ымыраға келе отырып, қабылдауы 
тиіс стратегиялық шешім.

Мына бір кейске тоқтала кетейік. Walmart қабылдаған төлем жа- 
йындағы стратегиялық шешім оң нәтиже бермеді. 2011 жылы АКДІ 
дүкендеріндегі жылдық өсім 1 пайыз шамасында баяулап қалғанда, 
Walmart-тың үлкен бәсекелестерінің бірі -  Costco кірісі шамамен 
8 пайызға өсті. Салыстыру үшін айтайық, Costco-дағы орта дең- 
гейлі жұмысшы шамамен 45 мың доллар алғанда, Walmart-қа тие- 
сілі Sam's club желісіндегі орта деңгейлі жұмысшы 17 мың доллар 
алып жүрді. Costco стратегиясы көбірек төлем көбірек пайда әке- 
леді деген қағидаға құрылды және жоғары жалақы қызметкерлер- 
дің өнімділігін арттырып, жұмыстан кетуді азайтты. Walmart кейін 
жұмысшылардың жалақысын көтеру туралы шешім шығарғанына 
қарағанда, оның басшылары осындай келісімге келген сияқты.51

Өзгермелі төлем 
бағдарламалары -
қызметкер 
жалақысының 
мөлшері 
өнімділіктің 
жеке немесе 
ұйымдық өлшеміне 
негізделетін төлем 
жоспары.

Қалай төлеу керек: өзгермелі төлем 
бағдарламалары арқылы жеке қызметкерлерді 
марапаттау
Келісімді ақы, өнімділікке негізделген төлем, бонустар, түсімді 
бөлісу және қызметкердің акцияларды иелену жоспарлары -  мұ- 
ның барлығы қызметкер жалақысының мөлшері өнімділіктің жеке 
немесе ұйымдық өлшеміне негізделетін өзгермелі төлем бағ- 
дарламаларының (сондай-ақ өнімділікке негізделген төлем деп 
те аталады) формалары. Өзгермелі мөлшер толық жалақы түрінде 
немесе оның бір бөлігі ретінде, сондай-ақ жыл сайын немесе тиіс- 
ті көрсеткіштерге жеткеннен кейін төленуі мүмкін. Сондай-ақ ол 
қызметкерлерді міндетті емес немесе ыңғайлы шарттар ұсынатын 
жұмыспен қамтамасыз ете алады.52 Өзгермелі төлем бағдарламала- 
ры ұзақ уақыт бойына сатушылар мен лауазымды тұлғаларға үсте- 
меақы төлеу үшін қолданылып келді, бірақ өзгермелі төлемге негіз- 
делген жұмыс орындары аясы мотивациялық әлеует іске асқаннан 
кейін барынша кеңейді.

Әлемде компаниялардың шамамен 80 пайызы өзгермелі төлем 
жоспарының кейбір формаларын ұстанады. АҚШ-та компания-
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лардың 91 пайызы өзгермелі төлем бағдарламасын қолданады.53 
Латын Америкасындағы компаниялардың 90 пайыздан астамында 
өзгермелі төлем бағдарламасының кейбір формалары бар. Ла- 
тынамерикалық компаниялар да өзгермелі төлемге негізделген 
жалпы жалақы төлеудің ең жоғары көрсеткішіне ие, шамамен 
18 пайыз. Ал еуропалық және америкалық компанияларда томен, 
12 пайыздай ғана.54 Лауазымды тұлғаларға үстемеақы төлеуге кел- 
ғенде, азиялық компаниялар өзгермелі төлемді қолдану жөнінен 
батыс компанияларынан озық келеді.55

Өкінішке қарай, төлем мен өнімділік арасындағы күшті байла- 
нысты қызметкерлердің барлығы байқамайды. Өнімділікке сәйкес 
төлем бағдарламасының нәтижесі де әртүрлі. Мысалы, Оңтүстік 
Кореядағы 415 компанияға жүргізілген бір зерттеу топтық төлем 
жоспарлары ұйымдық өнімділікке оң эсер ететінін көрсетті.56 Бас- 
қа жағынан қарағанда, Канададағы зерттеу өзгермелі төлем бағ- 
дарламалары қызметкердің талпынысы өнімділік сияқты жақсы 
ынталандырылған жағдайда ғана жұмысқа қанағаттануды артты- 
ратынын анықтады.57

Сондай-ақ құпиялық та өзгермелі төлем бағдарламаларының 
мотивациялық тұрғыдан табысты болуында маңызды рөл атқа- 
рады. Кейбір үкіметтік немесе коммерциялық емес агенттіктерде 
төлем сомасының жариялылығы қолдау тапқанмен, көптеген аме- 
рикалық ұйымдар төлем құпиялығын қолдайды немесе талап ете- 
ді.58 Бұл тиімді ме, тиімсіз бе? Өкінішке қарай, бұл тиімсіз, төлем 
қүпиялығы жұмыс өнімділігіне зиян келтіруі мүмкін. Тіпті одан да 
сорақысы, ол басқаларға қарағанда өнімділігі жоғары қызметкер- 
лерге жағымсыз эсер етеді. Ол қызметкерлердің «төлем -  әркімнің 
жеке шаруасы» деп қабылдауын күшейтіп, жұмысқа деген ынтаны 
төмендететін сияқты. Тепе-теңдікті сақтау үшін жеке төлем сома- 
сын жариялаудың қажеті жоқ десек те, жалпы толем санаттары жа- 
рия түрде жасалып, қызметкерлер өзгермелі толем объектив түрде 
олардың өнімділігіне байланысты екенін сезінсе, онда өзгермелі 
төлемнің мотивациялық әсерін сақтауға болады.59

Өзгермелі толем бағдарламалары мотивация мен өнімділікті 
арттыра ма? Әдетте арттырады, алайда бұл олар барлығын ынта- 
ландырады дегенді білдірмейді.60 Көптеген ұйымдар жүмыста қыз- 
меткердің акциялар опционы жоспары және бонустар сияқты бір 
өзгермелі толем элементінен көбірек нұсқа әзірлейді, осылайша 
менеджерлер эр элементтен жеке және барлық элементтен тұтас- 
тай алынған қызметкерлер мотивациясы түрғысынан жалпы жос- 
пардың тиімділігін бағалауы керек. Менеджерлер қызметкерлерді 
жоғары өнімділігі көп марапат әкелетінін сезіндіретін элемент - 
тер жиынтығы жақсы ынталандыратындықтан, қызметкерлердің 
өнімділіктен марапат күтуін қадағалауы қажет.61

Өзгермелі толем бағдарламаларының әртүрлі типтерін толығы- 
рақ қарастырайық.

КЕЛЮМДІ АҚЫ. Келісімді ақы жоспары өндіріс жұмысшылары- 
на төлемақы беру құралы ретінде ұзақ уақыт танымал болды. Әр

Келісімді ақы 
жоспары -
жұмысшыларға 
өткізген әр өнімі 
үшін бекітілген 
сома төленетін 
төлем жоспары.
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Өнімділікке 
сәйкес төлем -
өнімділікті бағалау 
өлшемдеріне 
негізделген төлем 
жоспары.

жасалған өнім үшін төленетін сома бекітілетін, бірақ ол нәтиже- 
лер саны бойынша бірдей бағалау жеткілікті саналатын кез келген 
ұйымдық нұсқамада қолданыла алады. Таза келісімді ақы жоспары 
базалық жалақы бермейді және қызметкерге өткізген өніміне ғана 
ақы төлейді. Футбол стадионында жержаңғақ пен газдалған су са- 
татын жұмысшыларға көп жағдайда келісімді ақы төленеді. Олар 
40 қап жержаңғағын әрқайсын 1 доллардан сатса, 40 доллар ала
ды. Көбірек сатса, көбірек ақша табады. Бұдан басқа, келісімді ақы 
жоспарлары кейде сауда топтарына таратылады, футбол стадио- 
нындағы жұмысшылар ойын кезінде барлық топ сатқан жержаң- 
ғақ қаптарының тұтас санының бір мөлшері бойынша ғана ақша
табады. . . .  л

Келісімді ақы жоспарлары жоғары өнімділік пен жалақы оеру
тұрғысынан белгілі, сондықтан олар ұйымдар үшін тартымды және 
жұмысшыларды жақсы ынталандырады.62 Расымен, Қытайдың бір 
үлкен университеті профессорлардың мақалаларына төленетін ке- 
лісімді ақыны көтеріп, зерттеу өнімділігін 50 пайызға арттырды.63 
Жеке және командалық келісімді ақы жұмысшыларының басты уа- 
йымы -  қаржылық тәуекел. Германиядажақындажасалған іс-тәжі- 
рибе тәуекелге баруды қаламайтын жеке тұлғалардың 68 пайызы 
жеке келісімді ақы жүйесін артық көретінін және өнімділігі төмен 
адамдар командалық келісімді ақыны жөн көретінін анықтады. 
Неге? Авторлар тәуекелшіл емес және өнімділігі жоғары жеке тұл- 
ғалар өздері бақылай алатын (өз жұмыстары) жұмысқа негізделген 
төлем мүмкіндігін қарастырғанды дұрыс көретінін, себебі олар 
басқалар команда болып жұмыс істеуде осалдық танытады деп 
алаңдайтынын алға тартады.64 Бұл -  орынды алаңдаушылық, оны 
келесі тарауда талқылаймыз.

Ұйымдар келісімді ақы жоспарлары шынымен жеке тұлғаларды 
ынталандыратынына көз жеткізуі керек. Еуропалық зерттеу жұмыс 
қарқыны әріптестер, мақсат және машиналар сияқты ішкі фактор 
ларға қарағанда сатып алушылардың талаптары сияқты бақылау- 
ға көнбейтін сыртқы факторлар арқылы анықталғанда, келісімді 
ақы жоспары ынталандырмайтынын анықтады.65 Қалай болғанда 
да, менеджерлер жұмысшыларды өнім шығару жылдамдығын арт- 
тыруға ынталандырып, бірақ сапаны азайтып алудан сақтанғаны 
абзал. Сондай-ақ олар келісімді ақы жоспарлары шектен тыс ын- 
таландыру арқылы жұмыс орнында жарақат алу ықтималдығын 
үлғайтатынын білгені дұрыс.66
ӨНЕМДШІККЕ СӘЙКЕС ТӨЛЕМ. Өнімділікке сәйкес төлем өнім- 
ділікті бағалау өлшемдерінің негізінде жеке өнімділікке төлене- 
ді. Басты артықшылығы -  өнімді жұмыс істейтіндер көп үстеме- 
ақы таба алады. Дұрыс жолға қойылса, өнімділікке сәйкес жоспарлар 
жеке тұлғаларға өз өнімділігі мен сыйақылары арасында күшті бай
ланыс орнатуға мүмкіндік береді.67

Көптеген үлкен ұйымдарда өнімділікке сәйкес төлем жоспар
лары бар, әсіресе олар жалақыға жұмыс істейтін қызметкерлер- 
ге арналады. Өнімділікке сәйкес төлем мемлекеттік салада баяу
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дамып келеді. Мысалы, Нью-Йорк қаласының мемлекеттік ауру- 
ханалар жүйесі дәрігерлерге жалақыны шығындарды азайтуына, 
науқастың көңілін табуына және қызмет сапасын жақсартуына 
байланысты төлейді.68 Басқа қырынан қарағанда, кейбір ұйымдар 
өнімділікке сәйкес төлемді өнімділігі жоғары және төмен қызмет- 
керлерді ажыратуда пайдалана білмегендіктен, одан бас тартуда. 
Жылдық тексеріс пен жалақыны көтеру мәселесі бірнеше айға 
созылып кеткенде, жоғары өнімді жұмыс істейтіндердің бұл сый- 
ақыға деген ынтасы төмендейді. Тіпті өнімділікке сәйкес төлемді 
сақтап қалған компаниялар бөлуді қайта қарастыруда.69

Интуициялық тұрғыда тартымдылығына қарамастан, өнімді- 
лікке сәйкес төлемнің бірнеше шектеуі бар. Солардың біреуі жыл 
сайынғы өнімділікті бағалауға негізделетіндіктен, көп жағдайда 
нақтылығы жағынан субъектив жасалатын өнімділік өлшемде- 
рі сияқты болады. Бұл 6-тарауда тоқталғанымыздай, кемсіту мә- 
селелеріне әкеледі. Зерттеу афроамерикалық қызметкерлердің 
өнімділік өлшемдері ақнәсілді қызметкерлерге қарағанда төмен, 
әйелдердің рейтингі еркектерге қарағанда жоғары және барлық 
басқа факторлар тең болғанның өзінде жалақы көтеруде демог- 
рафиялық айырмашылықтар бар екенін көрсетті.70 Келесі шектеу 
қолжетімді қордың жалақыны көтеруге қарастырылған қаржысы 
экономикалық немесе басқа жағдайларға байланысты құбылып тұ- 
руына қатысты, бұл жерде жеке өнімділік маңызды рөл ойнамай- 
ды. Мысалы, үздік университетте оқыту және зерттеу бойынша өте 
өнімді жұмыс істеген қызметкерге 300 доллар көлемінде үстеме- 
ақы берілді. Неге? Себебі жалақыға қарастырылған ақша өте мар- 
дымсыз болатын. Дегенмен бұл сома өнімділікке арналған төлемге 
қарағанда өмір сүру деңгейінің өскенін білдірсе керек. Сонымен, 
кәсіподақтар әдетте өнімділікке сәйкес төлем жоспарларына қар- 
сы. Мысалы, салыстырмалы түрде АҚШ-та өнімділікке сәйкес то
лем мұғалімдердің аз ғана тобына беріледі. Бұған кәсіподақтардың 
қарсылығы себеп. Есесіне, барлық қызметкерлерге бірдей үстеме- 
ақы беретін еңбек өтіліне негізделген толем басымдыққа ие.

БОНУС. Жылдық бонус көптеген жұмыс орнындағы жалпы үсте- 
меақының едәуір бөлігін құрайды. Кезінде топ-менеджментке ар- 
налған бонустық жоспарлар қазір ұйымның барлық деңгейіндегі 
қызметкерлерге де ұсынылады. Олардың стимулдық әсері өнімді- 
лікке сәйкес төлемге қарағанда жоғары болуы керек, себебі бұрын 
істелген жұмыстың ақысы базалық төлемге қосылады, ал бонустар 
жақында жасалған жұмыс үшін төленеді (өнімділікке сәйкес толем 
жинақталып төленеді, алайда үстемеақы әдетте бонус көлемінен 
біршама аз болады).

Қиын-қыстау кезеңде фирмалар үстемеақы шығындарын азай- 
ту үшін бонустарды кесіп тастай алады. Мысалы, Уолл-стриттегі 
қызметкерлер фирмасы қатаң тексеріске тап болғанда, орташа бо- 
нустарының 30 пайыздан астамы қысқарып қалғанын байқаған.71

Бонус жоспарларының артықшылығы көзге ұрып тұрады: олар 
қызметкерлерді ынталандырады. Мысалы, Үндістанда жақында

Бонус -
қызметкерлерді 
бұрынғы істеген 
жұмысы үшін емес, 
кейінгі істеген 
жұмысы үшін 
ынталандыратын 
төлем жоспары.
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Түсімді бөлісу 
жоспары -
компания кірісін 
арттыруға 
бағытталған, белгілі 
бір формулаларға 
негізделген 
үстемеақыны 
бөлудің жалпы 
ұйымдық 
бағдарламасы.

Қызметкерлердің 
акция иелену 
жоспары -
қызметкерлер өз 
үстемеақысының 
бір бөлігі ретінде, 
акцияларды 
көп жағдайда 
нарықтағы 
құнынан төмен 
бағаға алатын 
үстемеақы 
жоспары.

жүргізілген зерттеу жалпы үстемеақының көп бөлігі менеджерлер 
мен қызметкерлерге арналған бонустар ретінде сақталып қойған- 
да, өнімділіктің артқанын анықтады.72 Сондай-ақ бұл мысал бо
нустар дың басқа жағы да барын көрсетеді: олар кесілген жағдайда, 
қызметкерлердің үстемеақысы азайып қалады. Бұл әсіресе қыз- 
меткерлер бонустарға тәуелді болса немесе оларға көп үміт артып, 
тағатсыздана күтіп жүрсе, үлкен мәселе тудырады. Гарвард Бизнес 
мектебінің профессоры Джей Лорш: «Адамдар бонустарды бонус 
ретінде емес, жылдық болжалды табысының бір бөлігі ретінде бір- 
жола қабылдай бастады», -  дейді. Нью-Йорктегі 9 700 қызметкері 
бар KeySpan Согр. коммуналдық кәсіпорны жылдық бонустарды 
өнімділікке негізделген аздаған төлеммен біріктірді. KeySpan кадр 
жөніндегі аға вице-президенті Элейн Вайнштейн мәдениетті өз- 
герту жоспарын «меритократия құқығынан» алған.73

ТҮСІМДІ БӨЛІСУ ЖОСПАРЫ. Түсімді бөлісу жоспары компания кі- 
рісін арттыруға бағытталған белгілі бір формулаларға негізделген 
үстемеақыны бөліседі. Үстемеақы тікелей ақшалай шығындардан 
немесе әсіресе топ-менеджерлер үшін акция опциондарын тарату- 
дан беріледі. Жалақысын 1 доллар көлемінде бекіту туралы шешім 
қабылдаған Марк Цукерберг сияқты басшылар туралы оқығанда, 
көптеген басшыларға қыруар акция опциондары берілетінін ұмыт- 
паңыз. Шынында, Цукерберг өз акция опциондарын қолма-қол ақ- 
шаға айырбастағаннан кейін 2,3 млрд долларға ие болды.74 Әрине, 
түсімді бөлісу жоспарларының көбі ауқымы жағынан соншалықты 
үлкен емес. Джейкоб Люк көгал кесетін бизнесін 13 жасында бас
тады. Ол ағасы Айзея мен досы Марсельді жұмысқа алып, олардың 
әрқайсына әр ауладан тапқан түсімнің 25 пайызын төледі.

Зерттеулер әдетте түсімді бөлісу жоспарлары бар ұйымдар он- 
дай жоспары жоқтарға қарағанда көп кіріс табатынын көрсетеді.75 
Сондай-ақ бұл жоспарлар әсіресе шағын ұйымдардағы қызмет- 
керлер міндеттемесінің жоғары деңгейімен байланысты болған.76 
Үйымдық деңгейде түсімді бөлісу қызметкерлердің қатынасына 
оң эсер етеді: қызметкерлер жоғары психологиялық меншіктік 
сезімі болғанын баяндаған.77 Канадада жақында жасалған зерттеу 
түсімді бөлісу жоспарлары басқа өнімділікке сәйкес төлем жос- 
парларымен бірге қолданылғанда, жеке тұлғаларды жоғары жұмыс 
өнімділігіне ынталандыратынын анықтады.78 Әлбетте, түсімді бө- 
лісу коммерциялық емес ұйымдардағы немесе көбіне мемлекеттік 
саладағы түсімі жоқ жағдайда жүмыс істемейді.
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ АКЦИЯ ИЕЛЕНУ ЖОСПАРЫ. Қызметкерлердің 
акция иелену жоспары -  қызметкерлер өз үстемеақысының бір 
бөлігі ретінде акцияларды көп жағдайда нарықтағы құнынан то
мен бағаға алатын компания тарапынан күрылған үстемеақы жос
пары. Арнайы жүргізілген зерттеу қызметкерлердің акция иелену 
жоспары олардың қанағаттануы мен жаңашылдығын арттыраты- 
нын көрсетеді,79 дегенмен жоспар қызметкерлер психологиялық 
жағынан меншіктілікті сезінгенде ғана жұмысқа қанағаттануды
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арттыру әлеуетіне ие болатынын көздейді.80 Осылай болғанның 
өзінде, қызметкерлердің акция пелену жоспары жұмыстан қалуды 
төмендетуге немесе көбірек ынталандыруға серпін бере алмай- 
ды,81 мұның себебі ақшалай үстемеақы қызметкердің қолына ак- 
цияларды қолма-қол ақшаға айырбастағаннан кейін ғана кешігіп 
тиетіндігінен болар. Осылайша қызметкерлер бизнестің қазіргі 
жағдайынан үнемі хабардар болып, жоғары жеке өнімділікті ынта- 
ландыру үшін оған оң ықпал ету мүмкіндігіне ие болуы тиіс.82

Топ-менеджментке арналған қызметкерлердің акция иелену 
жоспары этикаға жат мінез-қүлықты азайта алады. Мысалы, бас 
директорлар фирманың табыс есептерін қысқамерзімді кезеңде 
жақсы көрсету үшін айла-шарғы жасауға онда өз үлесі бар кезде 
бейім болмайды.83 Әрине, барлық компаниялар қызметкерлердің 
акция иелену жоспарын бермейді, сондай-ақ жоспар барлық жағ- 
дайда тиімді емес.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҮШІН 
ҮСТЕМЕАҚЫНЫ ҚОЛДАНУ
Жалақы сияқты, үстемеақы -  күнкөріс көзі әрі мотиватор. И.Тодд -  
үйленген, кішкентай үш баласы бар, оның әйелі күні бойы ба- 
лалармен үйде. Тоддтың Citigroup-тағы әріптесі М.Эллисон 
да түрмыс құрған, бірақ оның күйеуі федералдық үкіметте жоғары 
жалақы төленетін қызметте істейді, баласы жоқ. Тодд жақсы ме- 
дициналық жоспарға өтіп, отбасы мүшелерінің өмірін сақтандыру 
жайын уайымдайды. Эллисонның күйеуі, керісінше, өз жоспары 
бойынша медициналық қажеттіліктерді алып алған, олар үшін 
өмірін сақтандыру аса маңызды емес. Эллисонды қосымша бос 
уақыт пен салығы кейін төленетін жинақ жоспары сияқты ұзақ- 
мерзімді қаржылай үстемеақы қызықтырады.

Стандарт үстемеақы жинағы Тоддтың да, Эллисонның да қа- 
жеттіліктерін өтемейтін сияқты. Дегенмен Citigroup икемді үсте- 
меқысы екеуінің де негізгі қажеттіліктерін жаба алады.

Күту теориясының тұжырымына сәйкес, ұйымдық сыйақы- 
лар әр қызметкердің мақсаттарымен байланысты болуы керек, 
икемді үстемеақы әр қызметкерге қазіргі қажеттіліктерін қана- 
ғаттандыратын, жағдайын ескеретін ұтымды өтемақы жинағын 
таңдауға мүмкіндік беру арқылы сыйақыны даралайды. Икемді 
үстемеақы қызметкердің жасы, отбасылық жағдайы, жұбайының 
мәртебесі және асырауындағы адамдардың саны мен жасына бай
ланысты қажеттіліктерін ескереді.

Үстемеақы жалпы адамды жүмысқа баруға және бір ұйымның ор- 
нына басқасын таңдауға ынталандыра алады. Бірақ икемді үстеме- 
ақы дәстүрлі жоспарларға қарағанда көбірек ынталандыра ма? 
Жауап беру қиын. Икемді жоспарға көшкен кейбір ұйымдар қызмет- 
керлер тұрақтағанын, жұмысқа қанағаттану мен өнімділік артқанын 
айтады. Дегенмен икемді үстемеақы мотивация түрғысынан бәрібір

Икемді
үстемеақы -  әр
қызметкерге өз 
қажеттіліктері 
мен жағдайына 
байланысты жеке 
бейімделген 
үстемеақы жинағын 
біріктіруге 
мүмкіндік беретін 
үстемеақы 
жоспары.
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жоғары жалақының орнын баса алмауы мүмкін.84 Сонымен қатар дү- 
ниежүзі бойынша икемді үстемеақы енгізетін үйымдар қатары көбе- 
йіп жатқандықтан, үстемеақы тудыратын жеке мотивация деңгейі 
төмендеуі мүмкін (жоспарлар жұмыстағы үйреншікті шарт ретінде 
қабылданады). Икемді үстемеақы жоспарының келеңсіз жақтары да 
бар: оларды басқару қымбатқа түсуі ықтимал және әртүрлі шарттар- 
дың мотивациялық әсерін анықтау қиындық тудырады.

Икемді үстемеақы интуициялық-мотивациялық тартымдылы- 
ғын ескергеннің өзінде, оларды қолдану үрдісі әлі ғаламдық си- 
патқа ие бола қоймағаны таңғалдыруы мүмкін. Қытайда компа- 
ниялардың шектеулі бөлігі ғана икемді жоспарлар ұсынады,85 бұл 
көптеген басқа азиялық елдерге де тән.86 АҚШ-тағы барлық дер- 
лік ірі корпорациялар икемді үстемеақы жоспарын ұсынады және 
211 канадалық ұйымға жақында жүргізілген сауалнама олардың 
60 пайызы икемді үстемеақы ұсынатынын анықтады, ал 2005 жылы 
41 пайыз ғана болатын.87 Үлыбританиядағы фирмаларға жасалған 
осындай сауалнама шамамен барлық ірі ұйымдар икемді үстеме- 
ақы бағдарламаларын ұсынатынын көрсетті, ұсыныстар қосымша 
медициналық сақтандырудан басталып, еңбек демалысын сату 
(әріптестеріне), автобуста жеңілдікпен жүру және бала күтіміне 
жәрдемақы беру сияқтыларды қамтиды.88

Қызметкерді 
мойындау 
бағдарламалары -
қызметкердің 
жұмысқа 
қосқан үлесін 
ресми бағалау 
арқылы ерекше 
мінез-кұлықты 
мадақтау жоспары.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҮШІН 
ІШКІ МАРАПАТТАУДЫ ҚОЛДАНУ
Біз қызметкерлерді жұмыс дизайны және төлем мен үстемеақылар 
сияқты сыртқы марапаттар арқылы ынталандыруды талқыладық. 
Үйымдық деңгейде бұлар қызметкерлерді ынталандырудың жал- 
ғыз жолы ма? Әсте олай емес! Үйымдар тарапынан ұсынылатын 
қызметкерлерді мойындау бағдарламалары сияқты ішкі марапат- 
тауларды неге қарастырмасқа? Мысалдан бастайық. Лаура Флори
да штатының Пенсакола қаласындағы фаст-фуд сататын жерде жұ- 
мыс істейді, сағатына 8,5 доллар алады және жұмысы айтарлықтай 
қиын да, қызықты да емес. Сонда да Лаура жүмысы, бастығы және 
жұмыс беріп отырған компания туралы шабыттана әңгімелейді: 
«Маған ұнайтыны -  бастығым еңбегімді бағалайды. Ол мені ауы- 
сымдағы басқа адамдардың көзінше үнемі мақтайды. Соңғы алты 
айда «Айдың үздік қызметкері» деген таңдауға екі рет іліндім. Тақ- 
тада ілулі тұрған суретімді көрдіңіз бе?».

Үйымдар Лаураның айтқанын барынша түсінеді: мойындау бағ- 
дарламалары қызметкерлердің жұмысқа деген ішкі мотивациясын 
арттырады. Қызметкерді мойындау бағдарламалары -  қыз- 
меткердің жұмысқа қосқан үлесін ресми бағалау арқылы ерекше 
мінез-күлықты мадақтау жоспары. Қызметкерді мойындау бағ- 
дарламалары сізге күтпеген жерден және жеке алғыс білдіруден 
бастап мойындау процедуралары анық көрсетілген кең таралған 
ресми бағдарламаларға дейін қамтиды.



8-тарау • Қолданбалы

Бірнеше жыл бұрын 1 500 қызметкерге жұмыс орнындағы ең 
күшті мотиваторды анықтау үшін түрлі жұмыс параметрлері бо- 
йынша сауалнама жүргізілді. Олардың жауабы қандай болды? Мо- 
йындау, мойындау және тағы мойындау. Басқа зерттеу қаржылық 
стимулдар қысқа мерзімде жақсы ынталандыра алатынын, бірақ 
ұзақ мерзімде қаржылық емес стимулдардың оң эсер ететінін 
анықтады.89 Бір таңғалатыны, мотивациялық нәтижелер бойынша 
зерттеулер көп жүргізіле қоймаған және қызметкерді мойындау 
бағдарламалары ғаламдық деңгейде қолданылмайды. Дегенмен 
зерттеулер қызметкерлерді мойындау бағдарламалары өзін-өзі 
бағалау, жеке тиімділік және жұмысқа қанағаттанумен байланыс- 
ты екенін көрсетті90 және ішкі мотивацияның кең ауқымды нәти- 
желері құжаттармен жақсы дәлелденген.

Мойындау бағдарламаларының басты артықшылығы -  қымбат- 
қа түспейтіні: мақтау тегін айтылады.91 Қаржылай сыйақысы болса 
да, болмаса да, олар қызметкерлерді жақсы ынталандыра алады. 
Осындай бағдарламалардың үлкен танымалдығына қарамастан, 
сыншылар олар басшылық тарапынан саяси айла-шарғы жасауға 
ыңғайлы деген уәж айтады. Сауда сияқты өнімділік факторлары 
салыстырмалы түрде объектив саналатын жұмыс орындарында 
қолданылатын мойындау бағдарламаларын қызметкерлер әділ 
деп қабылдайтын сияқты. Дегенмен көптеген жұмыс орындарында 
өнімділік критерийлері тайға таңба басқандай анық болмайды, бұл 
менеджерлерге жүйені өз мүддесіне орай пайдаланып, бүйрегі бұ- 
ратындарды ғана мойындауға мүмкіндік береді. Қиянат мойындау 
бағдарламаларының құнын түсіріп, қызметкерлер арасына іріткі 
салады. Сондықтан ресми мойындау бағдарламаларын қолданған- 
да әділдікті қамтамасыз ету жағына асқан сақтықпен қараған абзал. 
Олай болмаған жағдайда, қызметкерлерді өнімділікке деген ұмты- 
лысын дәйекті түрде мойындау арқылы ынталандыру маңызды.

О НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырм аны орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып,
Zappos: Motivating Employees through Company Culture деп аталатын 
видеожаттығуды толтырыңыз.

ТҮЙІН
Осы тараудан аңғарғанымыздай, қызметкерлерді не ынталанды- 
ратынын түсіну, сайып келгенде, ұйымдық өнімділікке апаратын 
тура жол. Тұлға ретінде мойындалған, қадір-қасиеті барын сезіне- 
тін және қабілет-қарымы мен қызығушылығына сай жұмыс орын
дарында істеуге мүмкіндігі бар қызметкерлер ең жоғары деңгейде 
өнімді жұмыс істеуге ынталы болады. Қызметкерлерді қатыстыру 
да олардың өнімділігін, жұмыста қойылған мақсаттарға берілуін, 
мотивациясы мен жұмысқа қанағаттануын күшейте алады. Деген
мен ұйымдық марапаттардың мотивацияға ықпал етудегі маңызды
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Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab
с®Management

рөлін назардан тыс қалдыра алмаймыз. Жалақы, үстемеақы және 
ішкі марапаттау қызметкердің мотивациясын оң ұйымдық нәти- 
желер арқылы арттыру үшін мұқият және тыңғылықты ойластыры- 
лып, жобалануы керек.

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Жеке айырмашылықтарды мойындаңыз. Әр қызметкер үшін 

не маңызды екенін түсіну үшін арнайы уақыт бөліңіз. Олар~ 
дың мотивациялық әлеуетін арттыру үшін жүмыс орындарын 
жеке қажеттіліктерге сәйкес жобалаңыз.

• Мақсаттар мен кері байланысты пайдаланыңыз. Сіз қызмет- 
керлердің алдына нақты мақсаттар қоюыңыз керек, ал қызмет- 
керлеріңіз сол мақсаттарға жетуде қаншалықты дұрыс әрекет 
етіп жатқанына байланысты пікірлерді біліп отыруы қажет.

• Қызметкерлерге өздеріне қатысы бар шешім қабылдауға қа- 
тысуға мүмкіндік беріңіз. Қызметкерлер өз үстемеақы жина- 
ғын таңдау және өнімділік пен сапаға қатысты проблемалар- 
ды шешу арқылы жүмысқа қатысты мақсаттарды қоюға үлес 
қоса алады.

• Марапатты өнімділікпен байланыстырыңыз. Сыйақылар 
өнімділікке қатысты жасалуы қажет және қызметкерлер 
екеуінің арасындағы байланысты қабылдауы тиіс.

• Жүйе қаншалықты әділ екенін тексеріңіз. Қызметкерлер жұ- 
мысқа қаншалықты күш салғанына және көрсеткен нәтижесі- 
не қарай жалақы немесе сыйақы алатынын түсінуі қажет.

G БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсы рм аны  орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайты ндағы Assignments бөлімін ашып, 
Simulation: Extrinsic & Intrinsic Motivation деп аталатын видеожаттығуды 
толтырыңыз.

О ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Diagnosing the Need for Team Building
Біз жоба үшін топ жинауды команда құру деп ойлап шатасуымыз 
мүмкін, бірақ арнайы команда құру -  мүлде белек іс. Команда күру 
қажеттігін қалай анықтау керегін білу үшін жеке қасиетті бағалау 
сынағынан өтіңіз.
Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

8-1. Келесі жұмысыңызда қандай өтемақы және үстемеақы жос- 
пары сізді аса қатты ынталандырар еді? Бес жыл өткеннен кейін 
ше? Уақыт бойынша осы екі аралықта қандай ұқсастықтар мен 
айырмашылықтар бар және неге олай?

8-2. Pearson MyLab Management Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



Коммуникация
Pearson MyLab Management®
ОДеңгейіңді көтер!
Мына белгіні Q  көрсеңіз, берілген сілтеме бойынш а 
m ym an ag e m e n tla b .co m  платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

9

О Қ Ы Т У  М А Қ С А Т Т А Р Ы

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Коммуникация функциялары мен процесін сипаттай аласыз.
2. Төмен бағытталған, жоғары бағытталған және деңгейлес 

коммуникацияны шағын топтар желісі және өсек арқылы 
салыстыра аласыз.

3. Ауызекі, жазбаша және бейвербал коммуникацияны салыс
тыра аласыз.

4. Арналардың қанықтығы коммуникация арнасын таңдауға 
қалай негіз болатынын сипаттай аласыз.

5. Иландыратын хабарларды өңдеудің автоматты және бақы- 
ланатын түрлерін ажырата аласыз.

6. Тиімді коммуникацияға кедергі келтіретін факторларды 
анықтай аласыз.

7. Мәдениетаралық коммуникацияда туындауы мүмкін проб- 
лемаларды қалай шешу керегін талқылай аласыз.

О  Та pay алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы A ssig n m e n ts  бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.



198 3-бөлім • Ұйымдардағы топтар

Коммуникация -
ақпаратты жеткізу 
және түсіну.

КОММУНИКАЦИЯ
К ом м ун и кац и ям  күші керемет: ешбір топ ^
шелері арасында ақпарат бөліспей өмір сүре алмаиды. Бұл тарауда 
коммүникацияға және оны тиімді ететін тәсілдерге талдау жасаи-

Коммуникация ақпарат алмасуды және тусінуді қамтуы тиіс. 
Коммуникация жай ақпарат бергеннен де маңызды, берілген ақпа- 
раттың мағынасы түсінікті болуы керек. Тек сонда ғана біз ақпарат 
пен идеяларды жеткізе аламыз. Олай болса, мінсіз коммуникация- 
да кез келген ой-пікірді қабылдаушы оны жолдаған адам ниеттен 
гендей дәрежеде түсіне алатындай болу керек. Қызық көрінсе де, 
мінсіз коммуникация іс жүзінде ешқашан болған емес. Коммуни- 
кацияның функциялары мен процестерін кеңінен түсіну ұйымдық 
мінез-құлықта оң өзгерістерге әкеле алады.

Коммуникацияның функциялары
Коммуникация топ немесе ұйымда бес үлкен функция атқарады. 
басцару (менеджмент), кері байланыс, эмоция бөлісу, иландыру және 
аппарат шімасу} Топ немесе ұйымда болатын эр коммуникация- 
лык, өзара іс-әрекет осы функциялардың біреуін не бірнешеуін ат- 

қарады және осы бесеудің ешқайсы бір-бірінен асып, өз алды- 
v на маңызды бола алмайды.

Әлемнің ең ірі жиһаз |
дүкені, мультиұлтты J;
IKEA Group -  I
қүндылықтарды |
құрметтейтіндігімен, |
өнімді дамытудан |;
бастап, өндіру, тарату |
және жекелеп сату |
секілді тұтас жүйені -J
қамтитын әлеумёттік |
және экологиялық 1
бастамаларымен 
танылған ■'
компания. Мьісалы, |
қызметкерлерінің |
жиналыстарға виртуал 
қатысуына мүмкіндік ; . |  
берілген, ал іссапарға 4
шығу кереқ болса, ;
қызметкерлер әртүрлі |

/қёліқ\даад#ы'>-' 
арқылы белгілі бір f
жерлерге таралған |
С02(көмірқышқыл ; I  
газы) қалдығын көру f
үшін ІКЕА интранетін 1
қолданаалады ^

МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ БАСҚАРУ. Коммуникация қатысушының мі- 
нез-құлқын бірнеше жолмен басқаруға әрекет етеді. Ұйымдар- 
да коммуникацияның іске асуына мұрындық болатын билік 
иерархиясы және қызметкерлерге арналған ресми ережелер 
бар. Қызметкерлер лауазымдық міндеттерді немесе компа
ния саясатын ұстанғанда, коммуникация басқару қызметін 
атқарады. Бейресми коммуникация да мінез-құлықты бақы- 
лайды. Жүмыс топтары өнімді жұмыс істейтін қатысушыға 
(яғни басқалардың жұмыс нәтижелерін мардымсыз көрсетуге 
себеп болатындықтан) тиісіп, оған қысым көрсеткенде, олар 
бейресми коммуникация жүргізіп, қатысушылардың мінез- 
құлқын басқарады.
КЕР1 БАЙЛАНЫС. Коммуникация қызметкерлерге не істеу 
керек екенін, тапсырманы қаншалықты дұрыс орындап жат- 
қанын және өнімділігін қалай жақсарта алатынын түсіндіру 
бойынша кері байланыс орнатады. Біз бұл іс-әрекетті 7-тарау- 
дағы мақсат қою теориясынан көрдік. Мақсат қою, кері бай
ланыс орнату және қажет мінез-қулыққа ынталандыру -  бар- 
лығы коммуникацияны қажет етеді және мотивацияға серпін
береді.
ЭМОЦИЯ БӨЛІСУ. Жұмыс тобы -  көп қызметкер үшін әлеу- 

меттік өзара іс-әрекеттің бастапқы қайнар көзі. Топтардағы ком
муникация -  қатысушылардың қанағаттануы мен өкпе-ренішін
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көрсететін негізгі тетік. Сондықтан коммуникация сезім, эмоция 
бөлісуді және әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыруды қам- 
тамасыз етеді. Мысалы, ақнәсілді полиция офицері 2014 жылы 
Миссури штатының Фергюсон қаласында қарусыз қаранәсіл- 
ді адамды атып өлтіргеннен кейін, инженер-программист Карл 
Джонс корпорациядағы өз әріптестерімен осы жайында әсерін, 
сезімін бөлісу үшін әңгімелескісі келді. Бүгінде компанияларға 
бейтарап қалу қиын және оларға саяси немесе әлеуметтік мәселе- 
лер бойынша өз ұстанымын білдіру қажет болуы мүмкін. Мысалы, 
ІКЕА ЛГБТ мәселесін қолдау үшін «Барлық үйлер тең жасалады» 
деген тақырыпта АҚШ пен Ресейдегі каталогтарында гей жұптар- 
дың суреттерін пайдаланды. Дегенмен ІКЕА әйелдердің суреттері 
берілмеген арнайы жиһаз каталогтарын Израиль мен Сауд Арабия- 
сына қатар ұсынып, сынға ұшырағаны бар.2

И Л АН ДЫРУ. Эмоция бөлісу сияқты иландыру да жағымды не жа- 
ғымсыз болуы мүмкін, айталық, жетекші жұмыс тобын ұйымның 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік бастамаларына атса- 
лысуға немесе, керісінше, ұйым мүддесі үшін заң бұзуға иланды- 
руы ықтимал. Мұндай мысалдар ілуде біреу болуы мүмкін, бірақ 
иландыру ұйымға пайда немесе зиян әкелетінін есте ұстаған ма- 
ңызды.

АҚПАРАТ АЛМАСУ. Коммуникацияның соңғы қызметі -  шешім 
қабылдауды жеңілдету үшін ацпарат алмасу. Коммуникация жеке 
тұлғалар мен топтарға таңдау жасауға және оны бағалауға қажет 
мәліметтерді беру арқылы шешім қабылдау үшін керек ақпаратты 
жолдайды.

Коммуникация процесі
Коммуникация іске асқанға дейін оған мақсат, жолдаушы мен 
қабылдаушы арасында берілетін хабарлама керек. Жолдаушы ха- 
барламаны кодтайды (оны символикалық формата айналдырады) 
және тасымалдаушы (арна) арқылы ақпаратты ашатын қабылдау- 
шыға жібереді. Нәтижесінде ақпарат бір адамнан екінші адамға 
беріледі.3

9.1-сызбада осы коммуникация процесі сипатталады. Бұл 
модельдің негізгі құрауыштары -  (1) жолдаушы, (2) кодтау, (3) ха
барлама, (4) арна, (5) ақпаратты ашу, (6) қабылдаушы, (7) шу және 
(8) кері байланыс (пікірлер).

Жолдаушы ой-пікірін кодтау арқылы хабарлама жасайды. Ха
барлама -  жолдаушының ақпаратты кодтаудағы нақты физика- 
лык, өнімі. Сөйлейтін сөзіміз -  хабарлама. Жазатын жазуымыз -  
хабарлама. Қимыл жасағандағы қолымыздың қозғалысы мен бет 
әлпетіміз -  хабарлама. Арна -  хабарлама жіберілетін тасымалдау
шы. Жолдаушы хабарламаны ресми немесе бейресми арнамен жі- 
берсем бе екен деп тацдайды. Ресми арналар ұйымдар арқылы 
жасалады және қатысушылардың кәсіби қызметіне қатысы бар

Коммуникация 
процесі -
жолдаушы мен 
қабылдаушы 
арасындағы 
ақпаратты жіберуге 
және тусінуге 
әкелетін қадамдар.

Ресми арналар -
ұйымдар 
қатысушылардың 
кәсіби қызметіне 
қатысы бар 
хабарламаларды 
жіберу үшін құрған 
коммуникация 
арналары.
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9.1-СЫЗБА. Ком м уникация процесі

Бейресми 
арналар -
кездейсоқ 
жасалатын және 
жеке таңдауға 
жауап ретінде 
туындайтын 
коммуникация 
арналары.

хабарламаларды жібереді. Олар әдетте ұйымдағы билік жүйесіне 
бағынады. Жеке немесе әлеуметтік хабарламалардың басқа фор- 
малары бейресми арналарга жатады. Олар кездейсоқ және жеке 
таңдаудан туындайды.4Қабылдауьиы -  хабарламаны алатын, таңба- 
ларды (символдарды) алғашқы болып түсінікті формаларға ауыс- 
тыратын адам. Бұл қадамда хабарламадағы ақпаратты аьиу іске 
асады. Шу хабарламаның анықтығын бұрмалайтын коммуникация 
кедергілерін білдіреді, оған қабылдау проблемалары, тым көп ақ- 
парат, мағына тудыратын қиындықтар немесе мәдени айырмашы- 
лықтар жатады. Коммуникация процесіндегі соңғы қүрауыш -  кері 
байланыс тізбегі. Кері байланыс -  хабарламаларымызды түпнұсқа 
қалпында жіберу сәтті іске асқанын тексеру. Ол хабарлама немесе 
ақпарат түсінікті болған-болмағанын анықтайды.

КОММУНИКАЦИЯ БАҒЫТЫ
Коммуникация ресми шағын топтар желісі немесе бейресми өсек 
арқылы таралуы мүмкін. Біз оны тік өлшемді төмен және жоғары 
бағыттарға бөлеміз.5

Төмен бағытталған коммуникация
Топтың немесе ұйымның бір деңгейінен төмен түсетін коммуни
кация -  төмен бағытталған коммуникация. Топ жетекшілері мен 
менеджерлері оны мақсат қою, жұмыс нұсқауларын қарастыру, 
саясат пен процедураларды түсіндіру, көңіл бөлуді қажет ететін 
проблемаларды көрсету және пікірлер ұсыну үшін пайдаланады.

Төмен бағытталған коммуникацияда жеткізу моделі мен ақпа- 
рат контексінің маңызы зор. Коммуникация әдістері туралы кейі- 
нірек сөз етеміз, дегенмен төмен бағытталған коммуникацияның 
қызметіне жалпы шолу жасап шығайық. Carnival Cruise Lines кеме 
қатынасы компаниясының бас директоры Алан Бакелью: «Шолу -  
бәлкім сіз физикалық тұрғыда қатысқыңыз келетін бір уақыт», -  
дейді. Оны қуаттаған Samsonite бас директоры: «Конференциядан 
қоңырау шалу бетпе-бет сөйлесуді алмастыра алмайды», -  дейді.
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Тиімді саналатын өнімділікті автоматты шолу менеджерлерге 
қарамағындағы қызметкерлерді талқылаусыз қарауға мүмкіндік 
берді, бірақ ол өсу, мотивация және қарым-қатынас орнатудың ең 
қажет мүмкіндіктерін назардан тыс қалдырады.6 Жалпы, жанама 
жеке коммуникацияға тап болған қызметкерлер хабарламадағы 
айтылмақ ойды дұрыс түсіне бермейді. Үздік келіссөзшілер төмен 
бағытталған коммуникацияның астарындағы себептерді түсінді- 
реді, бірақ сондай-ақ өзіне бағынышты қызметкерлерден комму
никациями талап етеді.

Жоғары бағытталған коммуникация
Жоғары бағытталған коммуникация топтың немесе ұйымның 
жоғары деңгейіне өтеді. Ол жоғары жаққа пікір жеткізу, олар- 
ға мақсатқа қатысты оң өзгерістерді хабарлау және қазіргі проб- 
лемаларды баяндау үшін пайдаланылады. Жоғары бағытталған 
коммуникация менеджерлерді қызметкерлер жұмысына, әріптес- 
теріне және жалпы ұйымға қатысты қандай сезімде жүргенінен 
хабардар етеді. Сондай-ақ менеджерлер жағдайды қалай өзгерту- 
ге болатыны туралы идеялар қажет болғанда, жоғары бағытталған 
коммуникацияға сенім артады.

Көптеген менеджердің жүмыстағы жауапкершілігі көбеюі- 
не байланысты жоғары бағытталған коммуникацияны іске асыру 
қиынға соғуда, себебі менеджерлердің жұмысы бастан асады және 
олардың көңілін оңай алаңдатуға болады. Тиімді жоғары бағыт- 
талған коммуникацияға кіру үшін ұзақ түсіндірмей, қысқа түйін- 
дермен сөйлеуге, түйіндеріңізді нақты сөздермен жеткізуге және 
бастығыңыздың назарын жақсы аударып отырғаныңызға сенімді 
болу үшін күн тәртібін дайындауға тырысыңыз.7 Әсіресе менедже- 
ріңізге жайсыз хабар жеткізетін болсаңыз, не айтатыныңызға абай 
болыңыз. Мысалы, бір тапсырмадан бас тартуға мәжбүр болсаңыз, 
жүмыс көлемін немесе тапсырманы орындауға тәжірибеңіз жет- 
пейтінін алға тартыңыз, «жасай аласыз» деген жауап болатынын 
да ұмытпаңыз.8 Сіздің жеткізу тәсіліңіз коммуникацияңыздың 
мазмұны сияқты маңызды бола алады.

Деңгейлес коммуникация
Бірдей жұмыс тобының мүшелері, жеке жұмыс топтарындағы бір 
деңгейдегі қатысушылар немесе кез келген басқа тең дәрежедегі 
қызметкерлер арасында жүретін коммуникация деңгейлес коммуни
кация ретінде сипатталады.

Деңгейлес коммуникация уақытты үнемдейді және үйлесті- 
руді жеңілдетеді. Кейбір деңгейлес коммуникация ресми мақүл- 
данады. Олар көп жағдайда басшылық тарапынан тыс бейресми 
түрде қүрылады және іс-әрекетті жылдамдатады. Менеджмент 
тұрғысынан, деңгейлес коммуникация жағымды да, жағымсыз да 
бола алады. Себебі бүкіл коммуникация үшін ресми қүрылымды
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9.2-СЫЗБА. Шағын топтар желісінің жалпы үш түрі

Тізбек Дөңгелек Тұтас арналар

•  •

қатаң сақтау тиімсіз, басшылық білетін және қолдайтын деңгейлес 
коммуникация пайдалы. Бірақ ресми арналарға нүқсан келтіріліп, 
қатысушылар басшыларын көзге ілмей, асыра сілтеу жасағанда, 
басшылар қатысушылардың іс-әрекетінен бейхабар екенін білген- 
де жағдай насырға шауып, конфликтіге ұласады.

Рестш шағьвн топтар желісі
Ресми ұйымдық желілер күрделі болып келеді. Олар жүздеген адам 
мен алты немесе одан да көп иерархиялық деңгейді қамтиды. 
Біз осы желілерді әрқайсы бес адамнан тұратын тізбек, дөңгелек 
және тұтас арналар деп аталатын үш жалпы шағын топқа бөлдік 
(9.2-сызбаны қараңыз).

Тізбек команданың ресми тізбегін қатаң ұстанады, бұл желі 
қатаң үшдеңгейлі ұйымда кездесетін коммуникация арналарына 
келіңкірейді. Дөңгелек барлық топ коммуникациям үшін арна 
қызметін атқаратын басты тұлғаға арқа сүйейді, ол коммуникация 
желісін ынталандырады, бұл желіні мықты жетекшісі бар коман- 
дадан кездестіруіңіз мүмкін. Тцтас арна желісі топ мүшелеріне 
бір-бірімен белсенді араласуға мүмкіндік береді, ол көп жағдайда 
топ мүшелері еркін ынтымақтастықта болатын және ешбір адам 
жетекші рөлін атқармайтын, өзін-өзі басқаратын командаларға 
тән. Бүгінде көптеген ұйымдар өзін тұтас арна ретінде қарастыр- 
ғанды ұнатады, яғни бәрі бір-бірімен араласа алады (бірақ кейде 
міндетті емес).

9.1-кестеде көрсетілгендей, әр желінің тиімділігі сізді алаңда- 
татын тәуелсіз айнымалы арқылы айқындалады. Дөңгелектің құ- 
рылымы жетекшінің оңай пайда болуына септеседі, қатысушылар- 
дың қанағаттануы жоғары болғанын қаласаңыз, онда сізге тұтас 
арна желісі ең жақсы көмекші бола алады, ал ең маңыздысы дәлдік 
деп есептесеңіз, онда тізбектен артығы жоқ. 9.1-кесте бір ғана желі 
барлық жағдайға келе бермейтінін көрсетеді.
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9.1-КЕСТЕ. Шағын топтар желілері және тиімділік критерийлері

Критерийлер Тізбек Желілер Тутас арна

Жылдамдық Орташа Жылдам Жылдам
Дәлдік Жоғары Жоғары Орташа
Жетекшінің пайда 
болуы

Орташа Жоғары Жоқ

Қатысушылардың
қанағаттануы

Орташа Төмен Жоғары

Топтағы немесе ұйымдағы бейресми коммуникация желісі өсек 
деп аталады.9 Өсек арқылы таралатын қауесет пен сыбыс бейрес
ми болуы мүмкін болса да, ол қызметкерлер мен үміткерлер үшін 
маңызды ақпарат көзіне жатады. Әріптестердің компания туралы 
өсегі немесе сыпсың сөздері жұмысқа жаңа келгендердің ұйым- 
ға қосылуына күшті әсері етеді,10 тіпті олардың ықпалы Glassdoor 
сияқты веб-сайттардағы бейресми рейтингтерден асып түседі.

Өсек -  кез келген топтың немесе ұйымның коммуникация 
желісінің маңызды бөлігі. Ол қызметкерлердің қажеттіліктеріне 
қызмет етеді, бос сөзбен ақпарат бөліскендерді жақындастырады 
және достастырады, зерттеу өсекті көбіне топтан тыс адамдар ай- 
татынын алға тартады.11 Сондай-ақ ол менеджерлерге ұйымның 
моральдық деңгейін, қызметкерлер маңызды деп санайтын мә- 
селелер мен олар неге қам жейтінін жеткізеді. Мәліметтер көр- 
сеткендей, менеджерлер ұйым ішінде жүрген оң немесе теріс ақ- 
паратты білу үшін қызметкерлердің әлеуметтік желілері арқылы 
тараған қауесетті зерттей алады.12 Бұдан белек, менеджерлер өсек 
тасушылар (маңызды емес, жұмысқа еш қатысы жоқ мәселелерді 
үнемі сөз қылатындар) кім екенін ескеру арқылы ықпалдылар- 
ды (желідегі әріптестерінің сеніміне ие болған беделді адамдар13) 
анықтай алады. Өсек тасушылар ықпалды болуға бейім тұрады. Бір 
зерттеу сыпсың сөз таратушылардың ықпалды болатыны сонша -  
тіпті олар жұмыстан шығарылайын деп тұрған жерде де жүмыс ор- 
нын сақтап қалғанын анықтады.14 Осылайша ұйым өсекті мақұл- 
дамаса да, бақылауда ұстай алмаса да, оны түсініп, өз мүддесіне 
пайдалана алатынын ешкім жоққа шығармайды.

КОММУНИКАЦИЯ МОДЕЛЬДЕРІ
Ton мүшелері ақпаратты бір-біріне қалай береді? Олар ауызекі, 
жазбаша және бейвербал коммуникацияға иек артады. Бұл -  анық 
нәрсе, бірақ сондай-ақ таңдалған модель қабылдаушының хабар- 
ламаға деген көзқарасына оң не теріс эсер ете алады. Белгілі бір 
модельдер коммуникацияның нақты бір түріне дөп келеді. Келесі 
ретте соңгы түжырымдар мен олардың практикада қолданылуын 
қарастырамыз.

Өсек -  ұйымның 
бейресми 
коммуникация 
желісі.
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Ауызекі коммуникация
Ақпаратты білдірудің бастапқы құралы -  ауызекі коммуникация. 
Көпшілік алдында сөйлеу, ресми бетпе-бет немесе топтық пікірта- 
ластар және бейресми қауесет немесе өсек -  ауызекі коммуника- 
цияның танымал формалары.

Ауызекі коммуникацияның артықшылықтары -  жылдамдық, 
кері байланыс және алмасу. Жылдамдық туралы айтқанда, біз ха- 
барламаны қысқа уақытта сөзбен жеткізіп, жауабын бірден ала 
аламыз. Бір маман айтқандай: «Тұрақты негіздегі бетпе-бет ком
муникация ақпаратты қызметкерлерге берудің және олардан 
алудың ең жақсы жолы».15 Қабылдаушы ақпараттың сенімділігіне 
күмән келтірсе, шапшаң кері байланыс жолдаушыға оны тез анық- 
тап, түзетуге мүмкіндік береді. Өкінішке қарай, біз әдетте құлық- 
сыз тыңдаушы екенімізді мойындауымыз керек. Зерттеушілер 
біз басқа адамды тыңдағанның орнына, оның сөзін бөліп тастап, 

оған ақыл айтуға құмар екенімізді айтады. Профессор Грэм 
Боди: «Жақсы тыңдаушылар басқалардың әңгімесін бөліп, 
оның проблемасын түзеу құмарлығын тежеп ұстайды», -  
дейді.16 Ден қойып тыңдау, яғни назарымызды бұрып, елік- 
тіретін заттарға және т.б. көңіл бөлмеу, әңгімелесу кезінде 
көзбен байланыс орнату, сұхбаттасымыздың сөзін толықты- 
рып, мақұлдап отыру17арқылы көбірек мәлімет алып, сөзіміз 
шынайы, ниетіміз түзу екенін көрсетіп, сенімге ие бола ала
мыз.18 Ауызекі коммуникация арқылы іске асатын алмасудың 
әлеуметтік, мәдени және эмоциялық тұстары бар. Мәдени 
шекараларға қарамастан, ақпаратты мақсатты түрде бөлі- 
сетін мәдени-әлеуметтік алмасу жеке адамдар мен коман- 
далар арасында сенім, ынтымақтастық және келісім орната 
алады.19

Ауызекі коммуникацияның бір үлкен кемшілігі -  ақпарат 
көп адам арқылы өтеді, көп адамнан өткен сайын бұрмалана 
береді. «Телефон» деген ойынды ойнаған болсаңыз, бұл проб- 
леманы жақсы түсінесіз. Бұл ойында ұзын тізбекте тұрған әр 
адам түсінуге қиын болу үшін ақпаратты тез сыбырлап айта
ды. Ең соңғы адамға жеткенде ақпарат мазмұны қарапайым 
және түсінікті дегеннің өзінде түпнұсқадан мүлде бөлек бо- 
лып шығады. Сондықтан ауызекі коммуникация «тізбектері», 
жалпы алғанда, ұйымдарда тиімді құрал болып көрінгенімен, 
көбірек жауапкершілік жүктейді.

Жазбаша коммуникация
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Жазбаша коммуникацияға хаттар, электрондық пошта, жыл- 

дам хат-хабар алмасу, ұйымдық медиа және жазбаша сөздер не
месе таңбаларды білдіретін кез келген басқа әдіс жатады. Артық- 
шылығы қандай жазбаша модель қолданылатынына байланысты. 
Бүгінгі жазбаша іскерлік коммуникация әдетте хаттар, PowerPoint,
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электрондық пошта, жылдам хат-хабар алмасу, әлеуметтік желі- 
лер, қосымшалар және блогтар арқылы жүргізіледі. Бұлардың кей- 
бірі цифрлық немесе физикалық түрде жазылып, ұзақ сақталады, 
басқалары ақпаратты тез, лезде алмасу артықшылығына ие. Кем- 
шіліктер де әр жазбаша модельге байланысты. Сондықтан оларды 
сәл кейінірек талқылаймыз.

Бейвербал коммуникация
Біз ақпаратты үнемі сөзбен жеткіземіз, сондай-ақ сөзсіз хабар да 
береміз.20 Кейде сөзсіз жеткен хабарлар біздің іскерлік коммуни- 
кациямыздың бірден-бір мықты, маңызды бөлігі болуы мүмкін. 
Сондықтан коммуникацияны талқылау дене қимылдары, біз сөзге 
беретін ырғақ немесе екпін, бет әлпеті және жолдаушы мен қабыл- 
даушы арасындағы физикалық қашықтықты қамтитын бейвербал 
коммуникацыяны қарастырмай, толық бола алмайды.

Әр дене қимылының мағынасы барын айта аламыз және ешбір 
қимыл бостан-босқа жасалмайды (кейбірі бейсана түрде болса да). 
Біз хал-жағдайымызды сөзсіз, дене қимылдарымен көрсетеміз. 
Мысалы, сенім ұялату үшін жымиямыз, кішіпейіл екенімізді көр- 
сету үшін қолымызды айқастырып ұстамаймыз және үстемдікті 
байқату үшін орнымыздан тұрып кетеміз.21

Жиналыс хаттамасын оқығанда, онда айтылғандарды сол жерде 
болғандай немесе видеожазбадан көргендей әсерде түсіне алмай- 
сыз. Неге олай? Себебі онда бейвербал коммуникация жоқ және 
сөздер мен сөз тіркестеріне түсірілген екпін (дауыс ырғағы) мүлде 
көрсетілмейді. Ал бұл екеуінің ақпаратты түсінікті етуде маңызы 
зор. Дауыс ырғағы ақпараттың мағынасын өзгерте алады. Бет әл- 
петінің де мәні бар, ол ырғақтар сияқты тәкаппарлықты, өктемдік- 
ті, қорқынышты, ұялуды және басқа да сезім мен эмоцияны корсе
те алады.

Физикалық қаиіықтық та үлкен рөл ойнайды. Адамдар арасын- 
дағы кеңістіктің қандай мәні бар екені мәдени нормаларға байла
нысты. Еуропаның кейбір елдеріндегі бизнеске тән жақын қашықта 
тұру Солтүстік Американың көп бөліктерінде ұят жағдай саналады. 
Біреудің сізге тым жақын тұрғаны бір мәдениетте қалыпты жағдай 
саналса, басқа мәдениетте ол сүйкімсіздік немесе сексуалдық хар- 
расмент көрінісі ретінде қабылданады, ал кейде қашық тұру нем- 
құрайдылықты немесе сіздің әңгімеңізге құлықсыздықты білдіруі 
мүмкін.

КОММУНИКАЦИЯ АРНАСЫН ТАҢДАУ
Неге адамдар коммуникация арналарының кез келгенін емес, бі- 
реуін таңдайды? «Арналардың қанықтығы» моделі менеджерлер 
арасындағы арна таңдау ерекшелігін түсіндіруге көмектеседі.22
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Арналардың 
қанықтығы -
коммуникация 
барысында 
берілетін ақпарат 
көлемі.

Арналардың қанықтығы
Арналар ақпаратты беру қауқары (қабілеті) бойынша әртүрлі бо 
лады Кейбірі (1) бірнеше белгіні бір мезгілде өңдеуге, (2) жылдам 
кері байланыс орнатуға және (3) жеке-дара қарауға көп мүмкіндік 
береді. Басқаларының мүмкіндігі аз, олар осы факторлар бойын
ша қалыс қалады. Бетпе-бет сөйлесу арналардың қанықтығы 
бойынша деңгейі жоғары, себебі ол мейлінше ауқымды ақпаратты 
бір мезетте бірнеше ақпараттық белгілерді (сөз, жүріс-тұрыс, бет 
әлпеті, ым-ишара, дауыс ырғағы) қатыстыра отырып, шапшаң кері 
байланыс (тілмен және тілсіз) арқылы тікелей бере алады.

Арналардың қанықтығына бұқаралық ақпарат құралдарынан 
мысал келтірсек, оларға (жоғарыдан төменге бағытталған рет бо
йынша) видеоконференциялар, телефонмен сөйлесу, көпшілік ал- 
дында сөйлеу және дауыстық хабарлама жатады. Ресми баяндама- 
лар мен бюллетеньдер, сондай-ақ жаднамалар, хаттар, алдын ала 
жазылған сөздер мен электрондық хат сияқты жеке адамға арнал- 
маған жазбаша ақпарат құралдары арналардың қанықтығы бойын
ша томен бағаланады.23

Қорыта айтқанда, арналардың қанықтығы бізге коммуника- 
цияны қадағалауға мүмкіндік береді. Коммуникацияның бейсана 
аспектілері хабарламаның толық мағынасын түсінуге көмектеседі. 
Бұл аспектілер жоқ кезде жолдаушының эмоциясы мен қатынасын 
тұжырымдау үшін басқа белгілерді іздеуіміз керек.

Коммуникация әдістерін таңдау
Арнаны таңдау хабарламаның қарапайымдығына байланысты. 
Қарапайым хабарламалар түсінікті келеді, оларда екіұдайылық аз 
кездеседі, қанықтығы томен арналар оларды тиімді тасымалдай 
алады. Қарапайым емес коммуникациялар күрделі болады және 
оларды түсіну қиынға соғуы ықтимал. Менеджерлер олармен ар- 
налардың қанықтығы арқылы ғана хабарласа алады.
АУЫЗЕКІ КОММУНИКАЦИЯМ! ТАҢДАУ. Қабылдаушы ақпаратты 
қалай қабылдағанын әрдайым бағалап отыру қажет болса, әдет- 
те ауызекі коммуникация -  ең жақсы нұсқа. Мысалы, жаңа өнімге 
арналған маркетинг жоспары клиенттермен жеке жұмыс істегенді 
талап етуі мүмкін, осылайша сіз олардың өзіңіз ұсынатын әр идея- 
ға реакциясын коре аласыз. Сондай-ақ қабылдаушының коммуни 
кация моделіне байланысты өзіндік қалауына да назар аударыңыз, 
кей жеке тұлғалар жазбаша формадағы мазмұнға жақсы қарайды, 
ал басқалары талқылағанды ұнатады. Мысалы, менеджеріңіз сіз- 
бен кездесіп сөйлесу қажет екенін айтса, сіз мұның орнына элект- 
рондық пошта арқылы тілдесуді жөн көруіңіз мүмін. Сіздің қызмет 
орныңыздағы жұмыс қарқыны да маңызды. Қарбалас жұмысы көп 
қызмет орны мәселелерін қызметкерлерінің бәрін бір жерге жи- 
нап, жиналыс өткізу арқылы шешуі ықтимал, дегенмен команда- 
ның уақыты күйіп тұрған жобасын скайп видеоконференциялар 
арқылы талқылау жұмысты жедөлдететіні айқын.
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Коммуникацияның басым бөлігін бетпе-бет коммуникация құ- 
райтындықтан, коммуникация әдісін таңдауда сөйлеу дағдылары- 
ңызды ескеріңіз. Зерттеулерге қарағанда, сөйлеген кездегі дауыс 
ырғағыңыз не айтқаныңыздан да маңызды. Анық, таза, бірқалып- 
ты дауыспен сөйлеу қызмет жолыңызда көп көмегін тигізеді, ал, 
керісінше, қатты, өктем, құлаққа түрпідей тиетін шіңкілдеген, ши- 
қылдаған немесе бірсыдырғы дауыс қызметте көп кедергі келтіруі 
мүмкін. Дауысыңызда ақау бар болса, жұмыс командаңыз сізге оң 
өзгеріс жасауға көмектесе алады немесе арнайы маманның көме- 
гіне де жүгінген дұрыс.24

ЖАЗБАША КОММУНИКАЦИЯНЫ ТАҢДАУ. Ж а зб а ш а  ком м ун и кац и я  -  
әдетте күрделі және ұзақ ақпаратты беруде ең сенімді модель, 
сондай-ақ қысқа хабарламаларды жеткізудің ең тиімді тәсілі бола 
алады, мысалы, телефонмен 10 минут сөйлескеннің орнына екі 
сөйлемнен тұратын мәтін жолдай салған ыңғайлы. Бірақ жазбаша 
коммуникация эмоциялық әсерді жеткізу жағынан шектеулі еке- 
нін есте ұстаңыз.

Ақпарат нақты, дәлелді және «тіркеуге ыңғайлы» болғанын қа- 
ласаңыз, жазбаша коммуникацияны таңдаңыз. Х а т т а р  бизнесте, 
негізінен, желі құру және мәліметтерді тіркеп отыру мақсатын- 
да, шынайы қол қою қажеттігі туғанда қолданылады. Мәселен, 
тұлғамен сұхбаттасқаннан кейін, оған қолмен жазылған алғысхат 
жолдау артық болмайды, сол сияқты қолмен жазылған хаттар көп 
жағдайда ашылмастан иесіне тура жететінін ұмытпаңыз. Жалпы, 
кәсіби жазылған ж ы лдам  х а б а р л а м а л а р ға  ғана жауап беріңіз және 
оларды жылы қабылдайтынын нақты білсеңіз ғана жазыңыз, сіз- 
дің хат-хабарыңыз жатып қалмауы керек екенін есте ұстаңыз. М э 
т т  х а б а р л а м а л а р д ы  жолдау және қабылдау арзанға түсетіні және 
клиенттер мен менеджерлердің жылдам коммуникация жасауына 
ыңғайлы болуы бизнес үшін аса тиімді. Дегенмен кейбір қолдану- 
шылар мен менеджерлер мәтін хабарламаларды ығыр қылатын 
және көңілді алаңдататын хабарлама ретінде көреді, сондықтан 
бұл жағын алдымен өзара келісіп алыңыз. Әлеуметтік желілердің 
ең ұтымды тұсы -  бизнес және халық үшін сауда-саттық алаңына 
айналғаны. Мысалы, PGi виртуал кездесулер жөніндегі сауда өкілі 
TweetDeck қосымшасы бір бас директор веб-конференциялардан 
көңілі қалғанын Twitter желісінде жариялағанын ескерткен бетте, 
ықтимал клиентіне дереу хабарласып, ең жылдам сатылымын жа- 
сап үлгерген.25 Қорыта айтқанда, блогтар, жазбалар және пікірлер 
жариялауды шектеңіз, бұлар сіз ойлағаннан да жұртқа тез тарала- 
ды және сіздің сөздеріңізді атыңызды енгізу немесе Google сияқты 
іздеу сайттары арқылы оңай тауып алуға болады.

БЕЙВЕРБАЛ КОММУНИКАЦИЯНЫ ТАҢДАУ. Коммуникацияның бей -  
вер б а л  аспектілеріне айрықша назар аударған жөн, ақпарат жол- 
даушының сөздері мен бейвербал коммуникация белгілері арасы- 
нан байланыс іздеңіз. Хабарламалар арасындағы қайшылықтарды 
егжей-тегжейлі білуіңіз керек. Мысалы, біреу қолсағатқа жиі қарай
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берсе, бұл оның әңгімені тез доғарғысы келетінін білдірсе керек. 
Оның сөз жүзінде не айтып тұрғаны маңызды емес. Сөзбен «сене- 
мін» деп айтып, бейвербал коммуникация арқылы «мен сізге се- 
ніңкіремеймін» деген қарама-қайшы месседж жолдау арқылы қа- 
былдаушыны екіұдай күйге түсіреміз.

Ақпараттық қауіпсіздік
Қауіпсіздік -  клиенттер, сатып алушылар және қызметкерлер ту- 
ралы жеке немесе өзіне ғана тиесілі ақпаратқа ие барлық ұйым- 
дар үшін өзекті мәселе. Ұйымдар өз қорғауындағы аурухана 
науқастарының мәліметтері сияқты электрондық ақпараттың, ка- 
бинеттегі файлдарда сақтап отырған физикалық ақпараттың және 
қызметкерлерге сеніп тапсырған ақпараттың қауіпсіздігіне алаң- 
дайды. Көп компания қызметкерлерінің интернетті қолдануын 
және электрондық пошта жазбаларын қатаң қадағалайды және 
тіпті кейбірі видеобақылау мен телефон әңгімелерін жазу әдісте- 
рін пайдаланады. Бұл іс-шаралардың ұйым үшін маңызы жоғары 
болғанмен, қызметкерлер оны жеке мәліметтеріне қол сұғу деп 
қабылдауы мүмкін. Бұл мәселені ұйым қызметкерлерді ақпарат 
қауіпсіздігі саясатын құруға қатыстыру және олардың жеке ақпа- 
раттары қандай мақсатта қолданылатынына бақылау жасату арқы- 
лы шеше алады.26

ИЛАНДЫРУШЫ КОММУНИКАЦИЯ
Коммуникацияның бірқатар әдісін талқыладық. Енді коммуника
ция қызметтерінің бірі -  иландыруға және хабарламаларды қа- 
былдаушылар үшін нанымды ете алу мүмкіндіктеріне тоқталайық.

Автоматты және бақыланатын өңдеу
Иландыру процесін түсіну үшін ақпарат өңдеудің әр алуан екі 
түрін қарастырғанымыз жөн.27 Соңғы рет газдалған сусын сатып 
алған сәтіңізді ой елегінен өткізіп көріңіз. Брендтерді мұқият 
зерттеп, қарап шықтыңыз ба, әлде ең тартымды жарнамасы бар 
өнімді ала салдыңыз ба? Сөздің турасын айтсақ, көзге ұрып тұ- 
ратын жарнама мен көңілді еліктіретін ұран сөздер сатып алушы 
ретіндегі таңдауымызға ықпал ететінін мойындаймыз. Біз көп 
жағдайда эвристиканы (5-тарауда талқылағанбыз) қолданатын 
мәліметтер мен ақпаратты үстірт қарастыратын автом атты  өң- 
деуте сенім артамыз. Автоматты өңдеу көп уақыт пен күш салуды 
қажет етпейді, сондықтан оны көп бас қатырмайтын тақырып- 
тарға қатысты иландырушы хабарламаларды өңдеу үшін қолдана 
аласыз. Кемшілігі -  ол құлаққа жағымды дыбыстар немесе көздің 
жауын алатын суреттер сияқты түрлі айлалы тәсілдермен бізді 
тез еліктіреді.
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Енді соңғы рет баспана таңдаған сәтті қарастырайық. Баспана 
орналасқан аудан жайында білетіндерден мәлімет алып, бағалары 
туралы ақпарат жинадыңыз, жалға алу немесе сатып алу қанша- 
ға түсетінін жан-жақты ойластырдыңыз. Сіз фактілерге, деректер 
мен логикаға негізделген мәліметтер мен ақпаратты жан-жақты 
қарастыруға, яғни бақыланатын өңдеуге берілдіңіз. Бақылана- 
тын өңдеу белгілі бір дәрежеде күш салуды талап етеді, сондық- 
тан көп уақыты мен күш-жігерін жұмсаған адамды азғыру, еліктіру 
қиынға соғады. Үстірт немесе терең өңдеуге берілуге не итерме- 
лейді? Енді қабылдаушы өңдеудің қай түрін қолданатынын қалай 
анықтайтынымызды зерделеп көрейік.

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ. Адамдардың иландырушы хабарлама- 
ға жауап ретінде өңдеудің автоматты, бақыланатын түрінің қай- 
сын қолданатынын дәл болжаудың бір жолы -  олардың қызығу- 
шылық деңгейін анықтау.28 Қызығушылық деңгейлері шешіміңіз 
өз өміріңізге қаншалықты эсер ететінін көрсетеді. Адамдар өз 
шешімінің нәтижесіне қатты қызығушылық танытқанда, ақпа- 
ратты мұқият өңдейді. Сол себепті адамдар салыстырмалы түрде 
маңызды емес нәрсеге қарағанда (ішетін газдалған сусын сияқты), 
маңызды бір нәрсе туралы шешім қабылдарда (тұратын баспана 
іздегені сияқты) көп ақпарат іздейді.

БҰРЫНҒЫ АЛҒАН БІЛІМ. Белгілі бір тақырып бойынша көп мәлімет 
жинаған адамдардың бақыланатын өңдеу стратегиясын қолдануға 
мүмкіндігі көп. Олар белгілі бір іс-әрекеттің тиімді, тиімсіз жағын 
әлдеқашан жан-жақты ойластырып қойған, сондықтан олар өте 
салмақты, ойға қонымды себеп болмаса, өз ұстанымдарын оңай 
өзгерте салмайды. Ал белгілі бір тақырып бойынша білгені мар- 
дымсыз адамдар тіпті ұсынылған уәждер үстірт әрі еш дәлелсіз 
болса да, өз ұстанымын тез, оңай өзгерте салады. Жақсы біліммен 
қаруланған қабылдаушыларды иландыру қиынға соғады.

ТҰЛҒА. Сіз бір киноны көру туралы шешім қабылдамастан бұрын, 
кемінде ол туралы жазылған бес пікірді оқып аласыз ба? Бәлкім, 
сіз дәл сол жұлдыздар мен режиссер қатысқан басқа фильмдерді 
де зерттеп шығарсыз. Солай болса, онда сіздің таным қажеттігіңіз 
жоғары болғаны. Таным қажеттігі -  жеке адамның дәлелдер мен 
фактілер арқылы көз жеткізуді қалайтын тұлғалық ерекшелігі.29 
Таным қажеттігі төмен адамдар автоматты өңдеу стратегияларын 
қолдануға бейім, олар иландырушы хабарламаларды бағалауда 
гүйсік пен эмоцияға сенім артқыш.

ХАБАРЛАМА СИПАТТАРЫ. Адамдардың автоматты немесе бақыла- 
натын өңдеу стратегияларын қолдануына ықпал ететін басқа фак- 
гор — хабарламаның өз сипаттары. Коммуникацияның шектеулі 
ірналары арқылы берілген, мазмұны қолданушыларға айтарлық- 
гай мүмкіндіктер ұсынбайтын хабарлама автоматты өңдеуге түсе- 
ф. Ал коммуникацияның қанық арналары арқылы жеткен хабар- 
іама, керісінше, бақыланатын өңдеуді тудырады.

Бақыланатын
өңдеу -  фактілерге,
деректер
мен логикаға
негізделген
мәліметтер
мен ақпаратты
жан-жақты
қарастыру.

Таным
қажеттігі -  жеке 
адамның ойлау 
және білуге деген 
тұрақты ниетін 
сипаттайтын 
тұлғалық 
ерекшелік.
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Хабарды бейімдеу
Иландырушы хабарламаларды қабылдаушының қолдануы мүмкін 
өңдеу түрімен сәйкестендіріп ұсынудың маңызы зор. Қабылдау- 
шылар иландырушы хабарлама тақырыбына қызықпай, ол тура- 
лы білгені аз, таным қажеттігі төмен болғанда, сондай-ақ ақпарат 
жұтаң арналар арқылы берілгенде, олар автоматты өңдеуді қолда- 
нуға көбірек бейім тұрады. Бұл жағдайда эмоциялық рөңкі басым, 
жұмысыңыздың оң нәтижесін көрсететін хабарламаларды ұсынға- 
ныңыз абзал. Ал қабылдаушылар тақырыпқа қызығып, таным қа- 
жеттігі жоғары болғанда немөсө ақпарат арналардың қанықтығы 
арқылы берілгенде, рационал аргументтер мен мәліметтерге баса 
назар аударған жөн.

ТИІМД! КОММУН И КАЦИЯҒА КЕДЕРПЛЕР
Тиімді коммуникацияны көп кедергі баяулатып, бұрмалайтын- 
дықтан, кедергілерді анықтап, оларды азайту қажет. Бұл бөлімде 
кедергілердің ең маңыздыларына тоқталамыз.

Сүзгілеу -
қабылдаушыға 
жағымды болып 
көрінуі үшін 
жолдаушының 
ақпаратты 
түрлендіруі.

Сүзгшеу
Сүзгілеу -  қабылдаушы ақпаратты жағымды жағынан көру үшін, 
жолдаушының оны мақсатты түрде түрлендіруі. Бастығы естігісі 
келетін нәрсөні алдын ала болжап, дәл соны айтатын менеджер ақ- 
паратты сүзгіден өткізеді.

Ұйымдық иерархияның сатылы деңгейлері көбірек болған са- 
йын сүзгілеуге көбірек мүмкіндіктер болады. Бірақ кейбір сүзгілеу 
амалдары мәртебе айырмашылығына байланысты жасалады. Жа- 
ғымсыз хабарды жеткізуден қорқу және бастығына жағу пиғылы 
сияқты факторлар көп жағдайда қызметкерлерді басшыларына 
олар естігісі келген ақпаратты айтуға итермелейді, осылайша жо- 
ғары бағытталған коммуникация бұрмаланады.

Іріктеп қабылдаудың өзіндік маңызы бар. Коммуникация проце- 
сінде қабылдаушылар өз қажеттіліктері, мотивациялары, білімі 
мен тәжірибесі және басқа да жеке сипаттарына сай келетін ақ- 
паратты ғана таңдап көреді, естиді. Сондай-ақ қабылдаушылар 
хабарламадағы ақпаратты ашқанда өзі күткен, өз мүддесіне сай 
келетін мәліметті алғысы келеді. Мысалы, жұмысқа тұру сұхбаты 
кезінде сүхбат алушы әйел адамдар отбасын карьерадан жоғары 
қояды деп түсінеді де (тіпті әйел үміткерлердің барлығы мұндай 
пікірде болмаса да), барлық әйел үміткерлерге қатысты сондай 
пікірде болады. 5-тарауда айтқанымыздай, біз шындықты көр- 
мейміз, біз көргенімізді өзімізше топшылап, оны шындық деп 
атаймыз.
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Шамадан тыс аппарат
Жеке тұлғалардың мәліметтерді өңдеу мүмкіндігі шектеулі. Біз 
жұмыс істейтін ақпарат өңдеу мүмкіндігімізден асып кеткенде, 
шамадан тыс ақпаратқа тап боламыз. Осы еңбекте шамадан тыс 
ақпаратпен жұмыс істеудің жеке тұлғалар мен ұйымдар үшін үлкен 
қиындық тудырып отырғанын байқадық. Бірақ бұл қиындықты ең- 
серуге болады, ол үшін осы тарауда бұған дейін берілген қадамдар- 
ға жүгініңіз.

Жеке тұлғаларда өңдеуге және пайдалануға шамасы жетпейтін 
ақпарат көбейгенде не болады? Олар оны іріктеуге, елемеуге, келесі 
біреуге өткізуге немесе мүлде ұмытуға бейім тұрады. Немесе жағ- 
дай реттелгенше, әлгі ақпаратты өңдеуді кейінге қалдыруы мүмкін. 
Қалай болғанда да, ақпаратты жоғалтып, коммуникация тиімділігін 
кемітіп алмас үшін, шамадан тыс ақпаратты ретке келтірген жөн.

Сонымен, Intel-де жүргізілген зерттеу көрсеткендей, техноло- 
гиялар көмегіне жиі жүгінбеген абзал, бұл туралы бір мақалада 
«цифрлық хабарлардың толассыз ағыны іс-шаралар жоспарын ат- 
қаруға кедергі келтіруіне жол бермеу қажет» делінген еді.30 Батыл 
шешімнің бірі -  өзіңіз пайдаланып жүрген қаптап кеткен құрыл- 
ғылар санын шектеу. Мысалы, Coors Brewing басшысы Фриц ван 
Паасшен дербес компьютерін мүлде алып тастаған, ол тек ұялы 
құрылғыларды ғана пайдаланады, ал Eli Lilly & Company сауда 
командаларына ноутбуктер мен басқа құрылғыларды ұстатпай, 
оларды тегіс iPad-тарға көшірген. Осы екі мысал да өнімділікті 
арттырған.31

Шамадан тыс 
ақпарат -  ақпарат 
ағыны жеке 
тұлғаның өңдеу 
мүмкіндігінен асып 
түсетін жағдай.

Эмоция
Сіз бір хабарламаны бақытты кезіңізге қарағанда, ашуланған не
месе қатты қынжылған сәтте басқаша түсінуіңіз мүмкін. Мысалы, 
жақсы көңіл-күйдегі жеке тұлғалар иландырушы хабарламаны 
оқығаннан кейін өз пікіріне сенімдірек болады, яғни аргументтер- 
дің ұтымды қолданылуы олардың ой-пікіріне күшті ықпал етеді.32 
Жайсыз көңіл-күйдегі жеке тұлғалар хабарламаларды шұқшиып, 
жан-жақты тексерсе, жақсы көңіл-күйдегілер ақпаратты сыртқы 
сипатына қарап қабылдауға бейім.33 Шаттану немесе күйзелу сияқ- 
ты терец эмоция тиімді коммуникацияға кедергі келтіреді. Мұн- 
дай жағдайларда біз рационал және объектив өңдеу қабілетімізге 
дұрыс мән бермей, эмоция жетегінде кетуге бейім тұрамыз.

Тіл
Біз бір тілде аралассақта, әр сөз әр адам үшін әрқилы мағынабереді. 
Адам жасы мен контекст -  осындай айырмашылықтарға ықпал ете- 
тін ең үлкен факторлар. Мысалы, бизнес кеңесшісі Майкл Шиллер 
IS жасар қызынан қайда бара жатқанын сұрап, оған: «Сен ARA-ңды 
біліп, соған сай әрекет етуің керек», -  деген. Ал қызы «оған бей- 
не бір ол басқа әлемнен келгендей аңырайып қарап қалған»34
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Коммуникациядан 
қорқу —
ауызекі
коммуникацияға, 
жазбаша 
коммуникацияға 
немесе екеуіне де 
қатысты шектен тыс 
мазасыздану, үрейге 
бой алдыру.

(ARA -  accountability (есеп беру), responsibility -  (жауапкершілік) 
және authority (абырой) дегенді білдіреді). Жаргон сөздерден ха
бары барлар ARA сияқты қысқарған сөздерді, deliverables (бір жо- 
баның тексерілетін нәтижелері) сияқты сөздерді және get the low- 
hanging fruit (ең алдымен, ең оңай бөліктерін орындау) сияқты сөз 
тіркестерін түсінуі мүмкін, осы сияқты ата-аналар да жасөспірім- 
дер қолданатын слэнгтерді түсінбей, абдырап қалуы ғажап емес.35

Үнсіздік
Үнсіздікке немесе коммуникация жоғына мән бермеу оңай, себе- 
бі ол жерде ешқандай ақпарат болмайды. Бірақ бұл көп жағдайда 
қатеге ұрындырады, өйткені үнсіздіктің өзі белгілі бір тақырып 
бойынша сөйлесуге ынта жоғын немесе білімсіздікті, қабілетсіз- 
дікті білдіре алады. Сондай-ақ үнсіздік ақпараттың шамадан тыс 
көптігін немесе тиісті жауап дайын болғанша ысыра тұруды біл- 
діруі мүмкін. Қандай себептен туындаса да, зерттеулер үнсіздікті 
пайдалану арқылы коммуникацияға түспеу жиі кездесетінін және 
проблема тудыратын жағдай екенін көрсетті.36 Бір сауалнама ме- 
неджерлердің 85 пайыздан астамы үлкен алаңдаушылық туғызған 
кемінде бір мәселе бойынша үнсіз қалатынын анықтады.37 Үнсіздік 
ұйымдарға елеулі зиян келтіре алады. Қызметкерлердің үнсіздігі 
менеджерлердің қолында жүмыста болып жатқан проблемалар ту- 
ралы ақпарат жоғын білдіреді, ал басшылықтың үнсіздігі қызмет- 
керлердің көңілін алаңдатып, мазасын қашырады. Кемсіту, сек- 
суалдық харрасмент, жемқорлық және теріс қылықтарға қатысты 
үнсіздік жоғары басшылықтың проблемалық мінез-қүлықты жою 
үшін түк істей алмай отырғанын білдіреді.

Коммуникациядан қорқу
Халықтың 5-20 пайызы коммуникациядан қорқудан немесе 
әлеуметтік үрейден зардап шегеді.38 Бұл адамдар ауызекі комму
никациядан, жазбаша коммуникациядан немесе екеуінен де шек
тен тыс мазасызданып, үрейге бой алдырады.39 Олар басқалармен 
бетпе-бет сөйлесуден өлердей қорқуы немесе телефонды қолда- 
нуга қатты үрейленуі мүмкін, телефон шалу тез әрі ыңғайлы болса 
да, оныц орнына жазба немесе электрондық хат жібергенді жөн 
көреді.

Ауызекі коммуникациядан қорқатындар ауызекі сөйлеу басты 
талап ретінде қойылатын жағдаяттардан қашады.40 Бірақ барлық 
жүмыс орындары белгілі бір деңгейде ауызекі коммуникацияны 
талап етеді. Жоғары деңгейдегі ауызекі коммуникациядан қорқа- 
тындар коммуникация қажеттігін азайту үшін жұмысына қатысты 
коммуникация талаптарын бұрмалайды. Бұл мәлімет үлкен алаң- 
дау тудырып отыр. Мынаны есте ұстаңыз: кейбір адамдар ауызекі 
коммуникацияларын қатты шектейді және олар жұмысын тиімді 
атқару үшін коммуникация қажет емесін айтып, іс-әрекеттерін өз- 
деріне ыңғайлы етіп алады.
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Өтірік айту
Тиімді коммуникацияны шектейтін соңғы кедергі -  ақпаратты ті- 
келей бұрмалау немесе өтірік айту. Адамдар өтірікке түрлі анық- 
тама береді. Мысалы, қате туралы ақпаратты әдейі жасыру өтірік 
пе, немесе қате жіберудегі үлесіңізді жоққа шығаруыңыз қажет пе? 
Этика мамандары мен әлеуметтік сала ғалымдары өтірікке қандай 
анықтама берсе де, өтірік айтудың барынша кең таралғанын ешкім 
де жоққа шығара алмайды. Адамдар күніне бір-екі рет өтірік айтуы 
мүмкін, ал кейбіреулері бұдан да көп айтады.41 Үлкен ұйымдарда- 
ғы жағдай бұдан да күрделі, онда күн сайын ауқымды көлемдегі 
үлкен өтіріктер айтылады. Деректерге қарағанда, адамдарға өті- 
рікті бетпе-бет жүздескеннен гөрі, телефонмен сөйлескенде және 
қағазға қаламмен жазғаннан гөрі, электрондық пошта арқылы хат 
жазғанда айту ыңғайлырақ екен.42

ІУІӘДЕНИ ФАКТОРЛАР
Жақсы жасалған жағдай тиімді коммуникацияға кедергі келтіреді. 
Мәдениетаралық факторлар коммуникация проблемаларының ар- 
туына анық себеп бола алады. Бір мәдениетте түсіністікпен жақсы 
қабылданған бір ишарат басқа мәдениетте түкке тұрғысыз немесе 
әдепсіз қылық болып шығуы мүмкін. Өкінішке қарай, компания- 
лардың 18 пайызы ғана қызметкерлердің әртүрлі мәдениетке тән 
коммуникация стратегияларын құжаттап қойған және 31 пайызы 
ғана корпоративтік хабарламаларды басқа мәдениеттерде қолда- 
нуға лайықтауды талап етеді.

9.2-КЕСТЕ. Жоғары және төмен контексті мәдениетімен сипатталатын 
елдердің тізбегі

Жоғары контекст

Томен контекст

Қытай 

Корей 

Жапон 

Вьетнам 

Арабия 

Грекия 

Испания 

Италия 

Ұлыбритания 

Солтүстік 

Америка 

Скандинавия 

Ш вейцария 

Т Германия

%
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Мәдени вседергілер
Мәдениетаралық коммуникациядағы тілдік қиындықтарға қа- 
тысты көп проблема бар. Біріншісі -  сөз мағынасына (семантика) 
байланысты туындайтын кедергілер. Сөздер түрлі адамдар, әсіре- 
се түрлі ұлт мәдениет өкілдері үшін әрқилы нәрселерді білдіреді. 
Кей мәдениетке тән кейбір сөздерді аудару мүлде мүмкін емес. 
Мысалы, фин тіліндегі sisu сөзі «guts» (ерік-жігер) немесе «dogged 
persistence» (қажырлы табандылық) сөздеріне ұқсас әлденені біл- 
діреді, бірақ ол ағылшын тіліне дәл мағынасында аударылмай- 
ды. Сондай-ақ Ресейдегі капиталистер британ немесе канада- 
лық әріптестерімен сөйлесуде қиындықтарға тап болады, себебі 
efficiency (табыстылық), free market (еркін нарық) және regulation 
(реттеу) сияқты ағылшын терминдерінің тікелей орысша балама- 
сы жоқ.

Екіншісі -  астарлы мағынаға байланысты туындайтын кедер- 
гілер. Сөздер түрлі тілдерде түрлі нәрселерді тұспалдайды. Аме- 
рикалық және жапон басшылар арасында келіссөз жүргізу қиын 
болуы мүмкін, себебі жапон тіліндегі һаі сөзі «yes» (иә) деп аудары- 
лады, бірақ оның астарлы мағынасы «Yes, I agree» (иә, келісемін) 
дегенді емес, «Yes, Гш listening» (иә, сізді тыңдап түрмын) дегенді 
білдіреді.

Үшіншісі -  ундегі (екпіндегі) айырмаиіылықтарға байланысты 
туындаған кедергілер. Кейбір мәдениеттерде тіл ресми, басқала- 
рында бейресми болады. Кей мәдениеттерде үн (екпін) контекске 
байланысты өзгереді: адамдар үйде, әлеуметтік ортада және жұ- 
мыста әртүрлі сөйлейді. Ресми стильде сөйлеу керек кезде жеке, 
бейресми стильді қолдану орынсыз болады.

Төртіншісі -  конфликтілерге төзімділік жэне оларды шешу әдіс- 
теріндегі айырмашылыңтар. Индивидуалистік мәдениеттердегі 
адамдар өзіне қатысты конфликтілерге сабырмен қарап, онымен 
келіспейтінін бетке айтады. Ұжымдық мәдениет өкілдері конф- 
ликтіні үнсіз қабылдайды және эмоциядан туындайтын дау-да- 
майдан өзін аулақ ұстайды. Олар конфликтілерді жеке адаммен 
емес, жағдаймен байланыстыруы мүмкін, сондықтан қарым-қаты- 
насты дұрыстау үшін нақты кешірім сұрауды талап етпеуі ықти- 
мал, ал индивидуалистер қарым-қатынасты қалпына келтіру үшін 
конфликт жауапкершілігін мойнына алдырып, жұрт алдында кеші- 
рім сұратқанды жөн көреді.

Жоғары контексті 
мәдениеттер -
коммуникацияда 
барынша тілсіз, 
нәзік жағдаяттық 
белгілерге 
сүйенетін 
мәдениеттер.

Мәдени контекст
Контекст адамдардың коммуникациядан қандай мағына алатыны- 
на ықпал етеді, мәдениеттер соған қарай әртүрлі болып келеді.43 
Қытай, Корея, Жапония және Вьетнам сияқты жоғары контексті 
мәдениеттердегі адамдар басқалармен араласу барысында ба
рынша тілсіз, нәзік жағдаяттық белгілерге сүйенеді және адамның 
ресми мәртебесіне, қоғамдағы орны мен беделіне үлкен мән бе- 
реді. Айтылмаған нәрсенің айтылған нәрсеге қарағанда салмағы
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басымырақ болуы мүмкін. Ал Еуропа мен Солтүстік Америка түр- 
ғындары, керісінше, төмен контексті мәдениетті білдіреді. Олар 
ойын жеткізу үшін көбіне ауызекі және жазбаша сөздерді қолдана- 
ды, олар үшін дене қимылдары мен ресми атақ-дәреженің маңызы 
екінші орында (9.2-кестені қараңыз).

Контекстік айырмашылықтар коммуникация тұрғысынан ба- 
рынша көп нәрсені білдіреді. Жоғары контексті мәдениеттердегі 
коммуникация екі тараптың да сенімін қамтиды. Кездейсоқ және 
елеусіз көрінетін әңгіме, шын мәнінде, қарым-қатынас орнату 
және сенімді қалыптастыру ниетін білдіруі мүмкін. Ауызекі келі- 
сімдер жоғары контексті мәдениеттердегі жоғары міндеттемелер- 
ді білдіреді. Және сіздің жеке басыңызды айқындайтын жасыңыз, 
еңбек өтіліңіз, ұйымдағы лауазымыңыз жоғары бағаланады және 
сізге деген сенімнің қалыптасуына қатты ықпал етеді. Сондықтан 
менеджерлер бұйрық берудің орнына «үсыныстар жасай» алады. 
Бірақ томен контексті мәдениеттерде міндет жүктейтін келісім- 
шарттар жазбаша болады, бәрі тәптіштеп жазылады және заңды 
күші де барынша айқындалады. Томен контексті мәдениеттер ту- 
рашылдықты бағалайды. Менеджерлер ой-пікір білдіруде ашық 
әрі турашыл болуы керек.

Төмен контексті 
мәдениеттер -
коммуникацияда 
ой-пікірді білдіру 
үшін барынша 
сөзге сүйенетін 
мәдениеттер.

Мәдени нұсқаулық
Бизнестегі мәдениетаралық коммуникацияның берері мол. Әр- 
қайсымызда мәдени тұрғыда әртүрлі көзқарас бар екенін сеніммен 
айтуға болады. Себебі біздер шынымен әртүрліміз, дегенмен тиім- 
ді араласу арқылы басқалардың көмегімен оң шешім қабылдауға 
әр кез мүмкіндігіміз бар.

Мәдениетаралық коммуникацияны зерттеу жөніндегі білікті 
эксперт Фред Касмирдің айтуынша, біз көп жағдайда өзге мәде- 
ниет өкілдерімен жақсы араласпаймыз, себебі біз олардың мә- 
дени айырмашылығына қадалып, шеттетуге бейім тұрамыз. Бұл 
кесірлі және нағыз қауіпті нәрсе, әсіресе сыртқы сипаттар негі- 
зінде жорамал жасау жақсылыққа апармайды. Көбіміздің шыққан 
тегіміз түрлі шежіреге бай, мәселен, біреу-міреу бізді түрімізге 
қарап, бір мәдениетпен байланыстыра сөйлесе, ренжіп қалуы- 
мыз ғажап емес. Сондай-ақ адамды оның мәдениетіне қатысты 
кемсіту пиғылы көп жағдайда ақпарат құралдары қалыптастыр- 
ған стереотиптерден туындайды. Бұл стереотиптер әдетте қазіргі 
заманға сай емес.

Касмирдің көрсетуінше, адамдар түрлі мәдениетті көреді, әр 
адам өз мәдениетін өзінше түсіндіруге тырысады, ал мәдениетара- 
лық коммуникация сезімталдыққа және ортақ мақсаттарға жетуге 
ұмтылуды көздеуі қажет. Зерттеуші түрлі мәдениет өкілдерінен 
құралған топ мүшелерінің әрқайсының мәдени артықшылықтары 
ескерілетін «үшінші мәдениет» қалыптастыру арқылы ғана жағ- 
дайдың оң шешімін табуға болатынын айтады. Осы субмәдениет- 
тің жеке айырмашылықтарды бағалау арқылы қалыптастыратын
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нормалары тиімді коммуникацияның негізін қалайды. Өзара тиім- 
ді араласатын мәдениетаралық топтар өте өнімді жұмыс істеп, 
жаңашыл бола алады.

Басқа мәдениет өкілдерімен араласқанда туындайтын түсінбеу- 
шілікті азайту үшін не істей аласыз? Касмир мен басқа сарапшылар 
мынадай кеңестерді ұсынады:

1. Өзіңізді жацсы біліңіз. Өз мәдени ерекшелігін тану және те- 
pic түсініктердің аражігін ажырату басқа адамдардың бірегей 
көзқарасын түсінуде өте қажет қасиет.

2. Айналаңызда өзара сыйластыцца, әділдікке негізделген де- 
мократиялыц царым-қатынас цалыптастырыңыз. Өз ор-
таңызда теңдік орнатыңыз және өзара қамқорлық жасауға 
үндеңіз. Бұл сіздің «үшінші мәдениет» контексіңіз болады, ол 
әр адамның мәдени нормаларынан биік тұратын тиімді мәде- 
ниетаралық коммуникацияны қамтиды.

3. Өз түсініктеріңізді тықпалай бермей, нақты дэлел келті- 
ріңіз. Біреудің айтқан сөзін немесе жасаған іс-әрекетін түсін- 
діру немесе бағалау көбіне нақты жағдаятқа қарағанда, сіздің 
мәдениетіңізге, жинақтаған біліміңіз бен тәжірибеңізге бай- 
ланысты қалыптасады. Дәлелдермен ғана сөйлесеңіз, басқа 
адамның түсіндірмесінен пайдалы нәрселер алу мүмкіндігіне 
ие боласыз. Жағдайды тыңғылықты зерттеп, әртүрлі көзқа- 
растар негізінде жан-жақты талдап, әбден көз жеткізіп алма- 
йынша, өзге мәдениет өкілі туралы пікір айтуға асықпаңыз.

4. Басқа адамның көзқарасына мэн беріңіз. Біреуге бірдеңе 
айтардан бұрын, өзіңізді сол адамның орнына қойып Kepi- 
pis. Оның құндылықтары, тәжірибесі мен көзқарастар жүйе- 
сі қандай? Оның білімі, тәрбиесі және шыққан тегі туралы не 
білесіз? Бұлар сізге қосымша ақпарат бере алады. Конфликт 
туындаған сайын, оларды топқа жаңа ғана қосылғандай әсер- 
де қабылдаңыз және мәселені бірігіп шенгу тәсіліне жүгініңіз.

5. Топтың бірегейлігін қалыптастыруға барынша қолдау көр- 
сетіңіз. Кез келген мәдениет сынды тиімді мәдениетаралық 
коммуникация орнатуды көздейтін ортақ «үшінші мәдениет» 
құруға уақыт пен қамқорлық керек. Ортақ мақсаттарды, өз- 
ара сыйластық сақтауды және жеке коммуникация артықшы- 
лықтарына44 бейімделу қажеттігін топ мүшелерінің есіне жиі 
салып отырыңыз.

О  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementtab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Communication (TWZ Role Play) деп аталатын видеожаттығуды 
толтырыңыз.
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ТҮЙІН
Бұл тарауда коммуникация мен қызметкердің қанағаттануы ара- 
сындағы байланыс туралы білдіңіз: сенімсіздік азайған сайын, 
қанағаттану артады. Сөзді және сөзсіз хабарламалар арасындағы 
бүрмалау, екіұдайылық пен келіспеушілік сенімсіздікті ұлғайтады 
және қанағаттануды кемітеді. Әр коммуникацияға арналған әдіс- 
тер мен модельдерге мұқият назар аудару қабылдаушының хабар- 
ламаны дұрыс қабылдауына жақсы жағдай туғызады.

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Коммуникация моделіңіз коммуникациялық тиімділігіңізді 

жартылай айқындайтынын есте ұстаңыз.
• Басқалар хабарламаларыңызды түсінгеніне көз жеткізу үшін 

кері байланыс орнатыңыз.
• Жазбаша коммуникация ауызекі коммуникацияға қарағанда 

көбірек түсінбеушілік тудыратынын есте ұстаңыз, қызметкер- 
лермен мүмкіндігінше бетпе-бет жүздесу арқылы қарым-қа- 
тынас орнатыңыз.

• Өз аудиторияңызға лайық коммуникация стратегияларын 
пайдаланып отырғаныңызға және хабарламаның дұрыс түрін 
жолдап отырғаныңызға көз жеткізіп алыңыз.

• Жыныс және мәдениет сияқты коммуникация кедергілерін әр 
кез есте ұстаңыз.

© БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып,
Simulation: Communication деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.

©ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Communication Styles
Сізге қолайлы коммуникация стилі қайсы? Әртүрлі коммуникация 
стильдері туралы көбірек білу үшін жеке қасиетті бағалау сынағы- 
нан өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

9-1. Сізге ұнайтын коммуникация әдісі қайсы, енді осы тарау- 
дан оқығаннан кейін өз артықшылықтарыңызды іскерлік комму- 
никацияға қалай енгізе аласыз?

9-2. Pearson MyLab Management Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.

Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab 
Managment®



rsglТоптық мінез
негіздері

Pearson MyLab Management®
О Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні О  көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
mymanagementlab.com  платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Топтардың сан алуан түрлерін ажырата аласыз.
2. Ton дамуының кідірмелі тепе-теңдік моделін сипаттай ала

сыз.
3. Рөл талаптарының әртүрлі жағдайда қалай өзгеретінін кор

сете аласыз.
4. Нормалар жеке түлғаның мінез-құлқына қалай ықпал ететі- 

нін корсете аласыз.
5. Мәртебе және ауқым айырмашылықтары топ өнімділігіне 

қалай эсер ететінін корсете аласыз.
6. Ауызбірлік және әралуандық мәселелерін топ тиімділігі 

үшін қалай біріктіруге болатынын сипаттай аласыз.
7. Топтық шешім қабылдаудың артықшылықтары мен кемші- 

ліктерін салыстыра аласыз.

О  Та pay алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашыл, «Тарау 
алдындағы сергітүді» толтырыңыз.
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Ton -  өзара 
әрекеттесетін 
және өзара 
тәуелді, белгілі бір 
мақсаттарға бірге 
жетуді көздейтін 
екі не одан көп 
жеке тұлға.
Ресми топ -  
ұйым құрылымы 
бойынша 
анықталатын, 
белгіленген жұмыс 
тобы.
Бейресми топ -
ресми құрылымы 
жоқ және 
үйымдық тұрғыда 
айқындалмайтын 
топ, мұндай 
топ әлеуметтік 
байланысқа 
деген қажеттікке 
байланысты пайда 
болады.

Әлеуметтік 
сәйкестік 
теориясы -  жеке 
тұлғалар өзін 
қай кезде және 
неліктен топ 
мүшесі 
санайтынын 
қарастыратын 
көзқарас.

ТОПТАР ЖӘНЕ ТОПТЫҢ СӘЙКЕСТІГІ
Топтардың басым және осал тұстары бар. Топтардың жақсысын 
қалай таңдап аламыз? Ton табиғатына талдау жасап, ең алдымен, 
оның негізіне тоқталайық. Ұйымдық мінез-құлықта то п  өзара 
әрекеттесетін, өзара тәуелді, белгілі бір мақсаттарға бірге жетуді 
көздейтін екі не одан көп жеке тұлғадан құралады. Топтар ресми 
немесе бейресми болуы мүмкін. Ресм и то п  ұйымның құрылымы 
бойынша анықталады, оның жұмыс тапсырмалары белгіленген 
және алдына қойған нақты міндеттері бар. Ресми топтардағы ко
манда мүшелерінің мінез-құлқы ұйымдық мақсаттарға сай қарас- 
тырылады және бағытталады. Мысалы, әуекомпаниясындағы ұшу 
экипажының алты мүшесі -  ресми топ. Ал бейресми топ, кері- 
сінше, ресми құрылымы жоқ және үйымдық тұрғыда айқындал- 
майды. Жұмыс ортасындағы бейресми топтар әлеуметтік байла- 
ныс қажеттігін қанағаттандырады. Әртүрлі департаменте жұмыс 
істейтін және бірге түстенетін немесе кофе ішетін үш қызметкер 
бейресми топқа жатады. Бейресми болса да, жеке тұлғалар арасын- 
дағы өзара іс-әрекеттің осындай түрлері олардың мінез-құлқына 
және өнімділігіне эсер етеді.

Әлеуметтж сәйкестік
Адамдар көп жағдайда өз топтарына қатты алаңдайтынын байқа- 
дыңыз ба? Оның себебі -  ортақ тәжірибе оқиғаларды қабылдауды 
күшейтеді.1 Жағымды ортақ тәжірибенің топпен байланысты ны- 
ғайта түсетінін өзіңіз де байқаған боларсыз. Австралияда таяуда 
жүргізілген зерттеулер жан ауыртатын ортақ тәжірибелердің де 
адамдар арасындағы байланысты жақсартып, бір-біріне деген се- 
німді арттыратынын көрсетті.2 ¥лттық чемпионат ойынынан ке- 
йінгі жағдайды қарастырып көрейік. Жеңген команданың жанкү- 
йер топтары мәз-мейрам болады, команда жейделері, көйлектері 
мен бас киімдерінің саудасы қызады. Керісінше, жеңілген коман- 
даның жанкүйерлері жүні жығылып, түңіліп, тіпті ұялып жүреді. 
Неге? Жанкүйерлердің спорттық команданың іс-әрекетімен бай- 
ланысы болмаса да, олардың бүкіл ойы мен қиялы топпен біте 
қайнасып кетеді. Біздің топтың жетістігіне жеке үлес қосуға бейім 
тұруымыз әлеум еттік  сәй кестік  теориясы м ен түсіндіріледі.

Адамдар өмір бойы көптеген топтық сәйкестікті қалыптасты- 
руға қатысады. Сіз өз болмысыңызды өзіңіз жұмыс істейтін ұйым, 
өмір сүретін қала, мамандығыңыз, діни наным-сеніміңіз, ұлты- 
ңыз, сондай-ақ жынысыңыз тұрғысынан анықтауыңыз мүмкін. 
Сіз кіретін кейбір топтар уақыт өте келе басқа топтарға қарағанда 
маңыздырақ бола бастайды. Римде жұмыс істейтін америкалық 
эмигрант АҚШ-тан екенін өзі жақсы білуі мүмкін, бірақ АҚШ-тың 
Талса қаласынан Тусон қаласына көшкенде ұлттық сәйкестігі тура- 
лы ойламайды.3 Осылайша біз әлеуметтік сәйкестігімізді жағдай- 
ға байланысты айқындап отырамыз, кейде тіпті бизнес жетекшісі
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мен ата-ана ретіндегі сәйкестігіміз арасында конфликт бар екенін 
аңғаруымыз ықтимал.4 Жұмыс орнында біздің жұмыс тобымыз- 
бен сәйкестігіміз көп жағдайда ұйыммен сәйкестігімізге қара- 
ғанда анағұрлым күшті болады, бірақ екеуі де оң қатынастар мен 
мінез-құлық қалыптастыруда маңызды. Сонымен, қызметкердің 
ұйыммен сәйкестігі әлсіз болса, жұмысқа қанағаттануы төмен, 
ұйымдық-азаматтық мінез-құлық (1-тарауды қараңыз) танытуы 
жеткіліксіз екенін байқауға болады.5

Ton ішіндегілер меи топтан тысқарылар
Ton  іш індегілерге артыкднылық беру өз тобының мүшелерін 
басқалардан, өз тобына кірмейтіндерден артық көргенде туындай- 
ды. Кейінгі жүргізілген зерттеулер бойында тәжірибеге ашықтық, 
ымырашылдық (4-тарауды қараңыз) секілді қасиеттер жеткіліксіз 
адамдар топ ішіндегілерге артықшылық беруге көбірек құмар еке- 
нін анықтады.6

Қашанда топ ішіндегілермен қатар, міндетті түрде топтан тыс- 
қарылар да болады. То п тан  ты сқары  адамдарға кейде біздің топқа 
кірмейтіндердің барлығы жатады, бірақ әдетте ол топ -  ішіндегілер 
нақты айқындап алған басқа топ. Мысалы, менің тобыма кіретіндер 
АҚШ саясатындағы Республикалық партияға қосылғандар, сонда 
менің тобымнан тысқарылар әлемдегі республикашыл емес кез кел- 
ген адам болуы мүмкін, бірақ олар АҚШ-тағы басқа саяси партиялар 
немесе жай ғана демократтар болуы ғажап емес.

Ton ішіндегілер мен топтан тысқарылар болған соң, көп жағдай- 
да олардың арасында өшпенділік пайда болады. Топ ішіндегілер 
мен топтан тысқарылардың өшпенділік сезімі діни бөлінуден де 
бастау алады, бұл тіпті жұмыс орнында да жиі кездеседі. Мысалы, 
ғаламдық бір зерттеу топтар діни жоралғылар мен пікірталастар- 
ға қатты берілгенде, олар әдетте топтан тысқарыларды кемсітке- 
нін және топтан тысқарылардың ресурстары көп болған жағдайда 
оларға қатты өшігетінін көрсетті.7 «Әл-Каиданы» қолдайтын және 
Ұлыбританиядағы басқа «орта жолды» ұстанатын мұсылмандарды 
топтан тысқары деп білетін, ислам дінінің атын жамылған британ- 
дық ұйымға қатысты жүргізілген басқа зерттеуден мысал келтіре- 
йік. «Әл-Каиданы» қолдайтын топтың ішіндегілер «орта жолды» 
ұстанатын топтан тысқарыларға бейтарап қарамаған, керісінше, 
оларды айыптап, жамандап және зорлық-зомбылық көрсетеміз 
деп қорқытқан.8

Ton ішіндегілерге 
артықшылық 
беру -  өз тобының 
мүшелерін 
басқалардан, 
өз тобына 
кірмейтіндерден 
артық деп 
қарайтын көзқарас, 
шынтуайтына 
келгенде бәрі 
бірдей.

Топтан 
тысқарылар -
топ ішіндегілерге 
қарсы, топқа 
кірмейтін кез 
келген адам, бірақ 
әдетте бұл нақты 
айқындалған басқа 
топ.

О  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Witness.org: Managing Groups & Teams деп аталатын видеожаттығуды 
толтырыңыз.
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Кідірмелі 
тепе-теңдік 
моделі -
инерциядан 
белсенділікке 
ауысу кезінде 
уақытша топтар 
өтетін кезеңдер 
жиынтығы.

ТОПТЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ
Шектеулі мерзімге құрылған уақытша топтар іс-әрекеттің (немесе 
әрекетсіздіктің) бірегей тізбегінен өтеді:

1. Алғашқы кездесу топтың бағытын белгілейді.
2. Ton қызметінің алғашқы кезеңі инерциямен жүреді, осылай- 

ша алға баяу жылжиды.
3. Бөлінген уақытының жартысын пайдаланғанда топ өтпелі ке- 

зеңге өтеді.
4. Бұл өтпелі кезең үлкен өзгерістердің бастауы болады.
5. Өтпелі кезеңнен кейін екінші инерциялық кезең басталады.
6. Топтың соңғы кездесуі қарқынды9 қызметімен ерекшеленеді.

Кід ірм елі теп е -тең д ік  моделі деп аталатын бұл үлгі 10.1-сызбада 
беріледі.

Модельдің әр сатысын талқылайық. Бірінші кездесуде топтың 
жалпы мақсаттары мен бағыты анықталып, одан кейін құрылым- 
ның мінез-құлық үлгілері мен жорамалдары пайда болады, сөйтіп, 
топ өз жобасына кіріседі, бұл кейде топ пайда болған алғашқы се- 
кундтарда орындалады. Топтың анықталған бағыты орнықты бо- 
лып қалады, кейінгі кезеңдерде оның өзгеруі екіталай. Бұл -  инер
ция кезеңі, онда топтар алға жылжымай, бір орнында тұруға және 
іс-әрекеттің белгілі бір ауқымымен ғана шектелуге бейім болады, 
тіпті ол бұл қалыптан бастапқы үлгілер мен жорамалдарды тығы- 
рыққа тірейтін жаңа идеяларға ие болса да шыға алмайды.

Зерттеудің ең қызықты жаңалықтарының бірі -  топтардың от
пел! кезеңді бірінші кездесу мен ресми кесімді мерзімі арасында- 
ғы орта жолда сезінгені болды, мұнда топ мүшелерінің жобаға бір 
сағат немесе алты ай жұмсағаны маңызды емес. Орта кезең дабыл 
міндетін атқарады, ол топ мүшелеріне уақыттың шектеулі еке- 
нін, алға жылжу керегін еске салып тұрады. Бұл өтпелі кезең 1-ке- 
зеңді аяқтайды және ол өзгерістердің көптігімен, ескі үлгілердің

10.1-СЫЗБА. Кідірмелі тепе-теңдік моделі
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бұзылуымен және жаңа көзқарастар әзірленуімен ерекшеленеді. 
Өтпелі кезең 2-кезеңнің қайта қаралған бағытын, яғни топ өтпе- 
лі кезеңде жасалған жоспарларды іске асыратын жаңа тепе-теңдік 
немесе инерция кезеңін белгілейді. Сөйтіп, топтың соңғы кездесуі 
жұмысын аяқтауға бағытталған қарбалас белсенділігімен ерекше- 
ленеді. Қорыта айтқанда, кідірмелі тепе-теңдік моделі топтарды 
мүшелерінің уақыт пен кесімді мерзімді саналы түрде түсінуі ар- 
қылы қысқа төңкерістік өзгерістер жасауымен кезектескен инер- 
цияның ұзақ кезеңдерін көрсетуші ретінде сипаттайды.

Ton сатыларының көптеген моделі бар, бірақ мына модель күш- 
ті қолдау тапқан басымдығымен ерекшеленеді. Дегенмен бұл мо- 
дельді барлық топтарға қолдануға келмейтінін есте ұстаңыз, бірақ 
кесімді мерзім бойынша жұмыс істейтін уақытша тапсырмалар 
жүгін арқалаған топтарға жақсы сәйкес келеді.10

ТОПТЫҢ БІРІНШ! ШПАТЫ -  РӨЛДЕР
Жұмыс топтары мүшелерінің мінез-құлқын қалыптастырады, сон- 
дай-ақ олар жеке мінез-құлықты және топтың өнімділігін де түсін- 
діруге көмектеседі. Топты айқындайтын кейбір сипаттарға рөлдер, 
нормалар, мәртебе, ауцым, ауызбірлік және эралуандыц жатады. 
Алдағы бөлімдерде осылардың әрқайсын талқылаймыз. Топтың 
бірінші сипаты -  рөлдерден бастайық.

Шекспир «Бүкіл әлем -  сахна, ал барлық еркектер мен әйелдер 
бар болғаны актерлер ғана» деген.11 Осы нақылға сүйеніп айтсақ, 
барлық топ мүшелері -  актерлер, әрбірі рөл ойнайды. Рөл -  әлеу- 
меттік бірлестікте белгілі бір орынды иемденушіге тиесілі бол- 
жамды мінез-күлық үлгілерінің жиынтығы. Бізден жұмыста не
месе одан тыс жерде көптеген түрлі рөлдерді ойнау талап етіледі. 
Мінез-құлықты түсінудегі міндеттердің бірі -  адамның қазір ой- 
нап отырған рөлін түсіну.

Билл -  АКДІ-тың Феникс қаласындағы ірі электр құрал-жабдық- 
тарын өндіруші EMM Industries компаниясында зауыт менеджері. 
Ол қызметкер, орта деңгейдегі менеджмент мүшесі және электр 
инженері сияқты көптеген рөлдерді атқарады. Билл жұмыстан тыс 
кезде де отағасы, әке, католик, теннис ойыншысы, The Thunderbird 
Country Club гольф клубының мүшесі және өзінің Үй иелері қауым- 
дастығының президенті сияқты көптеген рөл ойнайды. Бұл рөлдер- 
дің көбі үйлесімді, кейбірінің арасында конфликт туындап жатады. 
Биллдің діни сенімі оның жұмыстан шығару, шығындарды есептеу 
және үкіметтік агенттіктерге нақты ақпарат беру секілді менеджер- 
лік шешімдеріне қалай ықпал етеді? Басқа қызметке шақыру ұсы- 
нысы Биллдің басқа жаққа қоныс аударуын талап етіп отыр, ал оның 
отбасы Фениксте қалуды қалайды. Оның қызметтегі рөлінің талап- 
тары отағасы, әке ретіндегі рөлдерімен сәйкестік таба ала ма?

Эр топ жеке тұлғаларға әртүрлі рөлдік талаптар қояды. 
Билл сияқты бәріміз де көптеген рөлдерді ойнаймыз және мінез-

Рөл -  әлеуметтік 
бірлестікте белгілі 
бір орынды 
иемденушіге 
тиесілі болжамды 
мінез-құлық 
модельдерінің 
жиынтығы.
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Рөлді қабылдау -
жеке тұлғаның 
нақты жағдайда 
қалай әрекет ету 
керегі туралы 
көзқарасы.

Рөлді күту -
басқалардың белгілі 
бір адам нақты 
жағдайда былай 
әрекет етуі керек 
деп топшылауы.

Психологиялық 
келісімшарт -
басшылық 
қызметкерден 
және қызметкер 
басшылықтан 
не күтетінін 
анықтайтын 
жазылмаған 
келісім.

Рөл конфликті -
жеке тұлға рөлді 
күтуде қайшылыққа 
тап болатын 
жағдай.

құлқымыз әр рөлге сәйкес түрленіп отырады. Бірақ біз әр рөлдің 
талаптарын қалай білеміз? Біз әр рөлге сәйкес мінез-құлық та- 
ныту туралы идеяларымызды ұсынуда және топтардың бізден не 
күтетінін білуде рөлдер туралы өз топшылауымызға сүйенеміз. 
Сондай-ақ біз рөлдер арасындағы конфликтілерді азайту үшін рөл- 
деріміздің өлшемдерін түсінуге тырысамыз. Осы аспектілердің әр- 
қайсын талқылап көрейік.

Ршіді қабылдау
Нақты бір жағдайда қалай әрекет ету керегі туралы көзқарасы- 
мыз рөлді қабылдау саналады. Біз рөлді айналамыздағы стимул 
берушілердің барлығынан, мысалы достарымыздан, кітаптардан, 
фильмдер мен теледидарға қарап қабылдаймыз. Мәселен, House of 
Cards саяси триллер жанрындағы телесериалды көріп, саясаткер- 
лер туралы пікір қалыптастыратынымыз сияқты. Тағылымдама- 
лық бағдарламалар жаңадан үйренушілерге бір сарапшыға қарап, 
қалай дұрыс әрекет ету керегін үйренуге мүмкіндік береді.

Релді күту
Рөлді күту -  басқалардың нақты бір жағдайда сіз қалай әрекет 
етуіңіз керек екенін топшылауы. АҚШ-тың федералдық соты сы- 
пайылық пен тектілікке ие түлға ретінде қабылданады, ал футбол 
бапкері ойыншыларға жігер беруші, қызуқанды және қағілез адам 
ретінде көрінеді.

Жұмыс орнында біз рөлді күгуге психологиялық келісімшарт -  
жұмысшы мен жүмыс беруші арасында болатын жазылмаған келі- 
сім тұрғысынан қараймыз. Бұл келісім екіжақты күтуді анықтайды.12 
Басшылықтан қызметкерлерге әділ қарайды, қолайлы жұмыс жағда- 
йын қамтамасыз етеді, күнделікті жүмыс жағдайын анықтап түсін- 
діреді және қызметкердің жүмысы туралы пікір айтып отырады деп 
күтіледі. Ал қызметкерлерден басқалармен жақсы қатынаста бола- 
ды, нұсқау тыңдайды және ұйымға адал қызмет етеді деп күтіледі.

Келісімнің басшылыққа тиесілі бөлігі бұзылуының салдары 
қандай? Қызметкердің өнімділігі мен қанағаттануына кері әсерін 
тигізетіні айқын. Мейрамхана менеджерлері арасында жүргізілген 
бір зерттеу психологиялық келісімшарттың бұзылуы жұмыстан 
кету ниетін арттыратынын анықтады, ал әртүрлі өндіріс орында- 
рында жасалған басқа зерттеулер психологиялық келісімшарттар- 
дың бұзылуы өнімділік деңгейі төмендеуіне, ұрлық көбеюіне және 
жүмыстан кетудің артуына әкелетінін көрсетті.13

Рөл конфликт!
Рөлдің бір талабына сай болу басқа талаптарын орындауды қиын- 
датқанда, нәтижесінде рөл конфликті пайда болады.14 Рөлден екі 
не одан көп нәрсе ьсүту қайшылыққа ұрындырады. Мысалы, сіз
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менеджер ретінде өзіңіз тәлімгерлік жасап жүрген адамның өнім- 
ділігіне баға беруіңіз керек болды делік, осы тұста бағалаушы және 
тәлімгер ретіндегі рөлдеріңіз өзара тартысқа түсуі мүмкін. Осы 
сияқты біз әртүрлі, жекелеген топтардың күтетіні бір-біріне қа- 
рама-қайшы келіп қалғанда, рөлдер арасында конфликт15 пай- 
да болады. Осы тұста Биллдің отағасы және әке ретіндегі рөлдері 
EMM Industries компаниясындағы басшы ретіндегі рөлінен бөлек 
болып шыққан мысалды еске түсірейік. Биллдің бала-шағасы Фе- 
никсте қалуды қалайды, ал ЕММ қызметкерлерінен компания қа- 
жеттіліктері мен талаптарына жауапкершілікпен қарауды күтеді. 
Басқа жаққа көшуге келісім беру Биллдің қаржылық және қыз- 
меттік мүддесіне сай келуі мүмкін, алайда конфликт отбасы мен 
жұмыстағы рөлдердің күткендерінің біреуін таңдауға байланысты 
туындап отыр. Расымен, көптеген зерттеулер жұмыс пен отбасы 
арасындағы конфликтілер көп қызметкер үшін күйзелістің ең ма- 
ңызды себептерінің бірі екенін көрсетеді.16

Рөлдер 
арасындағы 
конфликт -
жеке адамның, 
жекелеген 
топтардың 
күтетіні бір-біріне 
қарама-қайшы 
келетін жағдай.

ТОПТЫҢ ЕКІНШІ СИПАТЫ - НОРМАЛАР
Гольф ойнаушылар серіктестері доп қойып жатқанда сөйлемей ты- 
ныш тұратынын бұрын-соңды байқап па едіңіз? Неге өйтеді? Себе- 
бі бұл -  қабылданған норма.

Барлық топтар нормаларды, яғни топ мүшелеріне лайықтал- 
ған, белгілі бір жағдайда нені істеу, нені істемеу керегін көрсететін 
мінез-құлық стандарттарын орнатады.

Тіпті қызметкерлер жетекшілерінің көзқарастарын қабылдаса 
да, топ жетекшілері үшін ой-пікір бөлісу жеткіліксіз, мұның әсері 
үш-ақ күнге созылуы мүмкін.17 Топ болып келіскен сыртқы бақы- 
лауы жеткіліксіз нормалар мінез-құлыққа ықпал етеді. Түрлі топ, 
қауымдастық, қоғам нормалары эр алуан болса да, міндетті түрде 
болатынын ұмытпағанымыз жөн.18

Нормалар -  топ
мүшелеріне 
лайықталған, 
белгілі бір 
жағдайда нені 
істеу, нені істемеу 
керегін білдіретін 
мінез-құлық 
стандарттары.

Нормалар және эмоция
Отбасыңыздың бір мүшесінің эмоциясы, әсіресе күшті эмоциясы 
басқа мүшелерінің эмоциясына ықпал ете алатынын бұрын-соңды 
аңғарған ба едіңіз? Отбасын бірден-бір норматив топ деп қарау- 
ға болады. Сондықтан бұл жағдай мүшелері күн құрғатпай бірге 
жұмыс істейтін жұмыс тобында да кездесуі мүмкін, себебі топ мү- 
шелері арасындағы қарқынды коммуникация нормалардың күшін 
арттыра түседі. Жақында жүргізілген зерттеу жұмыс тобында жеке 
тұлғалардың эмоциясы топтың эмоциясына және керісінше ық- 
пал ететінін анықтады. Бұл таңғалдыратын нәрсе болып көрінбеуі 
мүмкін, бірақ сондай-ақ зерттеушілер нормалар жеке тұлғалар мен 
топтардың эмоция білдіруіне күшті ықпал ететінін, басқаша айт- 
қанда, адамдар ортақ эмоциясын бірдей түсіндіретінін аңғарған.19
3-тарауда қарастырғанымыздай, адамның эмоциясы мен көңіл-
15-736
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күйі оның болашағын қалыптастыра алады, сондықтан топтардың 
норматив ықпалы топтық қатынастар мен нәтижелерге күшті эсер 
ете алады.

Сәйкестік -
адамның өз 
мінез-құлқын 
топ нормаларына 
лайықтау үшін 
ретке келтіруі.

Нортлар және сәйкестік
Ton сізді өз мүшесі ретінде қабылдағанын қалайсыз. Осылайша сіз 
топтың нормаларына сәйкес болуға ұмтыласыз. Маңызды мәлі- 
меттерге қарағанда, топтар жекелеген мүшелерінің топ стандар- 
тына сай келуі үшін олардың қатынастары мен мінез-құлықтарын 
өзгертуде қатты қысым жасай алады.20

Топтың сәйкестікке байланысты қысым көрсетуі жеке мү- 
шелерінің пікіріне қалай ықпал ететінін Соломон Аш пен басқа- 
лардың зерттеулерінен көруге болады.21 Аш жеті не сегіз адам- 
нан тұратын топтар құрып, олардан екі қағазды салыстыруды 
сұраған. 10.2-сызбада көрсетілгендей, бірінші қағазда бір жолақ, 
екіншісінде ұзындығы әртүрлі үш жолақ болған. Екінші қағаздағы 
жолақтардың біреуі бірінші қағаздағы жалғыз жолақпен бірдей 
болған. Жолақтардың ұзындықтары көзге анық көрініп тұрған. 
Қарапайым мысалдың өзінде, сынаққа қатысқандар үш жолақ- 
тың қайсы жалғыз жолақпен сәйкес келетінін айтуға берілген уа- 
қыттың 1 пайызына жетпейтін мезетте қателескен.

Эксперимент сәйкестендіру жаттығулары кешенінен басталған. 
Барлығы дұрыс жауап берген. Дегенмен үшінші кешенге келген- 
де зерттеу командасының күрамындағы бірінші сыналушы қате 
жауап берген, мысалы ол 10.2-сызбадағы «С» нұсқасын көрсеткен. 
Зерттеу командасының жасырын мүшесі болған келесі сыналушы 
да дәл сол қате жауапты көрсеткен. Енді бұл сыналушылар зерттеу 
командасынан екенін білмеген келесі сыналушы алдыңғылардың 
пікірімен келіспейтін өз қабылдауын жүртқа жариялауы керек пе, 
әлде басқаларды мақұлдап, бұрыс жауап беру қажет пе дегенді таң- 
дауда әбден басы қатады.

10.2-СЫЗБА. Аштың зерттеуінде пайдаланылған қағаздарға мысалдар

'
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Бірнеше мәрте жүргізілген эксперимент нәтижелері сыналу- 
шылардың 75 пайызы сәйкес келетін жауапты көрсеткен, олар бұл 
жауаптың бұрыс екенін, бірақ топтың басқа мүшелерінің жауабы- 
мен сай келетінін білген, сондай-ақ сәйкестікті құп көретіндер уа- 
қыттың 37 пайызында бұрыс жауап берген. Бұл біздің робот сияқты 
әрекет ететінімізді білдіре ме? Әрине, әсте олай емес. Жеке тұл- 
ғалар өзі тиесілі барлық топтардың қысымына көне бере ме? Әл- 
бетте, тағы да олай емес. Адамдар көбіне референт топтармен -  
басқа мүшелерін жақсы білетін, өзін мүшесі ретінде айқындайтын 
немесе мүшесі болғысы келетін және топ мүшелерін өзі үшін ма- 
ңызды деп қабылдайтын топтарға сәйкес келуге ұмтылады.

Референт топтар -
жеке тұлғалар 
мүшесі болатын 
немесе болғысы 
келетін және 
нормалары сәйкес 
келетін маңызды 
топтар.

Нормалар және мінез-құлық
Нормалар топтық мінез-құлықтың кез келген аспектін қамти ала- 
ды.22 Атап көрсеткеніміздей, жұмыс орнындағы нормалар қыз- 
меткердің мінез-құлқына елеулі ықпал етеді. Бұл бір қарағанда 
интуиция сияқты көрінуі мүмкін, бірақ нормалардың жұмысшы- 
лар мінез-құлқына ықпалы 1924 және 1932 жылдар аралығын- 
да АҚШ-тың Чикаго қаласындағы Western Electrics компания- 
сының Hawthorne Works зауытындағы өндіріс жұмысшыларына 
Hawthorne зерттеулері жүргізілгенге дейін толық бағаланған жоқ.23 
Зерттеудің жалпы тұжырымдарын кейінгі жүргізілген зерттеулер 
де нығайта түсті, сонымен, енді Hawthorne жүргізген эксперимент- 
ке толығырақ тоқтала кетейік.

Зерттеушілер, ең алдымен, физикалық орта, нақты айтқанда 
цехтағы жарық көлемі мен өнімділік арасындағы байланысқа сынақ 
жүргізді. Олар сыналушы жұмысшылар тобы үшін жарық мөлшерін 
арттырғанда, нәтиже өскен. Содан кейін, жарық мөлшерін азайт- 
қан кезде де, өнімділік ұлғая берген. Іс жүзінде сыналушы топтағы 
өнімділік жарық қарқыны ай жарығының қарқынына дейін төмен- 
детілгенде ғана кеміген, осыған қарап зерттеушілер мінез-құлыққа 
орта емес, топтың қарқыны ықпал ететінін анықтады.

Содан кейін зерттеушілер телефон құрастыратын әйелдердің 
шағын тобын олардың мінез-құлқын мұқият бақылау үшін оқшау- 
лады. Содан бірнеше жыл бойы осы шағын топтың нәтижесі ту
рах,™ өскен және жеке шаруа немесе ауырып қалуға байланысты 
жумыстан қалу оқиғаларының саны қалыпты өндіріс департамен- 
тіндегі жағдайдың шамамен үштен біріне ғана жетті. Осылайша 
топ өнімділігіне олардың «арнайы» мәртебесі эсер еткені анық- 
талды. Ton мүшелері өздерін «таңдаулы топтамыз, басшылық бізді 
сынаққа қатыстыру үшін таңдап алған» деген ойда болған. Шын 
мәнінде, екі эксперименте де қатысқан жұмысшылар өзіне ауған 
назардың артуына байланысты әрекет еткен.

Сосын банктің монтаж бөлмесінде жалақы арқылы ынталанды- 
ру жоспары қолға алынды. Бұл тәжірибенің ең үлкен жаңалығы -  
қызметкерлер өнімділігін өз бетінше арттырмаған. Негізі олардың 
рөлдері топтық норма бойынша бақыланып отырған. Ton мүшелері
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өнімділікті арттырған жағдайда топты ынталандыру көрсеткіші 
төмендеп, күнделікті болжалды өнімділік көрсеткіші жоғарылаты- 
лып, біреулер жұмыстан шығарылуы немесе сылбыр жұмыс істей- 
тіндерге сөгіс берілуі мүмкін деп қорыққан. Осылайша топ өнім 
өндірудің әділ шегін белгілеп алған, одан төмендетпеу де, асырмау 
да керек. Ton мүшелері өнімділік деңгейі бірдей болуы үшін бір-бі- 
ріне көмектесіп отырған және топ бекіткен нормаларына «бүйтпе, 
сүйтпе» деген мінез-күлық ережелерін енгізген. Шолақ белсенді 
болма, артық жұмыс істеп қоясың. Ақсаусақ болма, тиісті жұмыс 
көлемін орындай алмай қаласың. Әріптестеріңнен ешқайсымен 
бет жыртыспа. Ton ережені бұзғандарды атымен атап, мазақтап, 
тіпті қолдарынан ұрып жіберетін нормалар орнатқан. Осылайша 
топ қатаң нормалар орнатып және оларды барынша сақтай оты- 
рып, өз мүмкіндіктерінен томен деңгейде жұмыс істеген.

Жағьшды нормалар және топтык; нәтижелер
Корпоративтік әлеуметтікжауапкершілігі (2-тарауды қараңыз) бар 
кез келген ұйымның мақсаттарының бірі -  қызметкерлерге нор- 
мативтік бақылау орнату құндылығы. Қалай болғанда да, қызмет- 
керлер ойларын жағымды нормалармен сәйкестендірсе, бүл нор
малар нығайып, оң ықпал ету ықтималдығы бірнеше рет өсер еді. 
Біз осындай нәтижелерді саяси дұрыстық нормаларынан да күтуі- 
міз мүмкін. Бірақ ьсүшті жағымды нормалардың топ нәтижелеріне 
әсері қандай? Танымал көзқарас иелері креативті арттыру үшін 
нормаларды «жүмсарту» қажет дейді. Дегенмен гендерлік әр алуан 
топтар бойынша жүргізілген зерттеу қатаң саяси дұрыстық норма- 
лары топ креативтігін арттырғанын көрсетеді. Неге? Әдетте саяси 
дұрыстыгы жоғары орталардағы ер мен әйелдің өзара іс-әрекеті- 
нен нақты күтілетіндер топтың күтетіндеріне қатысты белгісіздік- 
ті төмендетеді,24 бүл топ мүшелерінің креатив ойларын стереотип 
нормалармен күреспей-ақ оңай білдіруге мүмкіндік береді.

Жағымды топтық нормалар басқа факторлар болған жағдайда 
ғана оң нәтиже тудырады. Мысалы, жақында жүргізілген бір зерттеу- 
де топтық экстраверсияның жоғары деңгейі жағымды ынтымақтас- 
тық нормалары болған жағдайда, мінез-құлыққа оң ықпал ететінін 
көрсеткен.25 Алайда жағымды топтық нормалар жаппай қолдау та- 
буы екіталай. Жеке ерекшеліктер, сондай-ақ адамның топпен әлеу- 
меттік сәйкестігі де ескеріледі. Германияда жуырдажасалған зерттеу 
тобына неғүрлым көбірек қанағаттанатын адамдар топтық норма
ларды соғұрлым қатаң сақтайтынын көрсетті.26

Жағымсыз нормалар жән@ топтық нәтижелер
Леброн үнемі өзі туралы жағымсыз әрі негізсіз өсек тарататын 
әріптесіне ренжіді. Линдси бір проблемаға тап болғанда өкпе-ре- 
нішін топ мүшелеріне ақырып-бақырып шығаратын жүмыс тобы- 
ның бір мүшесінен шаршады. Мича жақында жүмыс берушісі өзіне
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сексуалдық харрасмент жасамақ болғаннан кейін, тіс санитары бо- 
лып істеген жұмысынан кетті.

Бұл мысалдардағы ортақ нәрсе не? Ортақ нәрсе -  қызметкер- 
лердің жұмыс орнында девиант мінез-құлық әрекеттеріне тап бо- 
луы.27 2-тарауда талқылағанымыздай, өнімсіз жұмыс мінез-құлқы 
немесе жұмыс орнындағы девиант мінез-құлық -  маңызды 
уйымдық нормаларды бұзатын және сол арқылы ұйым мен оның 
мүшелерінің әл-ауқатына зиян келтіретін ерікті мінез-құлық.
10.1-кесте жұмыстағы девиант мінез-құлық типологиясын әрқай- 
сына мысал келтіре отырып, ұсынады.

Бірен-саран ұйым девиант мінез-құлықты көтермелейтін не
месе қолдайтын шарттарды жасайтынын немесе мақұлдайтынын 
мойындайды. Ондайлар әлі де бар. Бұған дейін талқылағанымыз- 
дай, жұмыс тобының жағымды немесе жағымсыз деген сипаттары 
болады. Біріншіден, жұмыс тобында есалаңдық (психопатия) және 
озбырлық басым болатыны сияқты, жағымсыз сипаттар кездес- 
кенде алдау, азғындық және басқаларға зиян келтіру пиғылының 
сипаттары баяндалады.28 Екіншіден, қызметкерлер соңғы жыл- 
дары басшылар мен әріптестер тарапынан басқаларға дөрекілік, 
әдепсіздік көрсетудің көбейгенін хабарлаған. Жұмыс орнында- 
ғы тұрпайылықтан зардап шегудің басқа девиант мінез-құлық- 
тар сияқты көптеген теріс салдарлары бар.29 Осы тұрпайылықтан 
зәбір көрген қызметкерлердің жартысына жуығы жүмыс орнын 
ауыстыру туралы ойға келгенін айтады, осының кесірінен 12 па- 
йызы жұмыстан кетіп қалған.30 Сондай-ақ 1 500-дей респондентке 
жүргізілген сауалнама жұмыстан кету ниетінен басқа, жұмыстағы 
тұрпайылық салдарынан психологиялық стресс пен физикалық

Жұмыс 
орнындағы 
девиант 
мінез-құлық -
маңызды ұйымдық 
нормаларды 
бұзатын және сол 
арқылы ұйым мен 
оның мүшелерінің 
әл-ауқатына зиян 
келтіретін ерікті 
мінез-құлық. 
Сондай-ақ 
әлеуметке қарсы 
мінез-құлық немесе 
жұмыс орнындағы 
әдепсіздік деп те 
аталады.

10.1-КЕСТЕ. Девиант мінез-құлық типологиясы

Санаты__________ _____ ___________Мысалдар________________________

Ерте кету
Жұмысты әдейі баяу істеу 
Ресурстарды босқа жұмсау

Қасақана әрекет ету 
Жұмыс істеген сағаттарын өтірік 
көрсету
Ұйымнан ұрлау

Артықшылығын көрсету 
Ғайбаттау және өсек тарату 
Әріптестерін айыптау

Сексуалдық харрасмент 
Сөзбен тиісу 
Әріптестерінен урлау

Дереккөз: S. L. Robinson and R. J. Bennett,«А Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling 
Study», Academy of Management Journal 38, no. 2 (1995), p. 565. Copyright 1995 by Academy of Management (NY);
S. H. Appelbaum, G. D. Iaconi, and A. Matousek, «Positive and Negative Deviant Workplace Behaviors: Causes Impacts 
and Solutions», Corporate Governance 7, no. 5 (2007), 586-598; and R. W. Griffin, and A. O’Leary-Kelly, The Dark Side of 
Organizational Behavior (New York: Wiley, 2004).

Өндіріс

Сипаты

Саяси

Жеке адам өктемдігі
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ауруға шалдығудың көбейгенін көрсеткен.31 Үшіншіден, зерттеу- 
лер көп жағдайда жұмыста жоғары талаптар қойылуына байланыс- 
ты туындайтын және адамның эмоциясы мен мінез-құлқын бас- 
қару қабілетіне кедергі келтіретін жеткіліксіз ұйықтаудың девиант 
мінез-құлыққа әкелетінін айтады. Үйымдар штатындағы аз адамға 
шамадан тыс көп жұмыс істетуге және қызметкерлерін артық жұ- 
мыс жасауға мәжбүрлеу арқылы девиант мінез-құлыққа жанама 
түрде бейімдеуі мүмкін.32

Нормалар және мәдениет
Ұжымдық мәдениеттегі адамдар ұстанатын нормалар индивидуа- 
листік мәдениеттегі адамдардікіне қарағанда басқаша ма? Әрине, 
солай. Бірақ тіпті бір қоғамда ондаған жылдар бойы өмір сүрген- 
нен кейін де бағыт-бағдарымыздың өзгеруі мүмкін екенін білесіз 
бе? Жақында жүргізілген бір экспериментте бейтарап бір топтың 
сыналушыларына ұйымдық рөлдік ойын түріндегі жаттығу берілді, 
жаттығуда үжымдық та, индивидуалистік те (3-тарауды қараңыз) 
нормалар қамтылды. Содан кейін сыналушыларға өз таңдауы бо- 
йынша немесе топ ішіндегі не одан тысқары адам таңдауы бойын- 
ша жаттығу берілді. Индивидуалистік бағыт жүктелген сыналушы- 
ларға тапсырманы өзі таңдауға ерік берілгенде немесе ұжымдық 
бағыт жүктелген сыналушыларға тапсырманы топ ішіндегі адам 
тағайындағанда, олардың мотивациясы артқан.33

ТОПТЫҢҮШІНШІ СИПАТЫ -  МӘРТЕБЕ, 
ТОПТЫҢТӨРТІНШІ СИПАТЫ -  АУҚЫМ
Біз өзіміз ойнайтын белгілі бір рөлдер мен сүйенетін нормалардың 
топтағы мінез-күлқымызды бағыттайтынын талқыладық. Деген- 
мен топтағы ұстанымымыз бен топ қызметіне аталған екі фактор 
ғана ықпал етпейді. Сіз топтардың өз мүшелерін жоғары және то
мен мәртебеге жіктеуге бейім екенін бұрын-соңды байқап па еді- 
ңіз? Кейде топ мүшелерінің мәртебесі олардың топтан тыс жердегі 
мәртебесін де қамтиды, бірақ әр кез олай емес. Сондай-ақ мәртебе 
көп жағдайда әртүрлі ауқымдағы топтар арасында әрқалай түрле- 
неді. Осы факторлардың жүмыс тобының тиімділігіне қалай эсер 
ететінін бағдарлайық.

Мәртебе -
топтарға немесе 
топ мүшелеріне 
басқалар
тарапынан берілген 
әлеуметтік түрғыда 
айқындалған 
позиция (орын) 
немесе дәреже.

Топтың үшінші сипаты -  мәртебе
Мәртебе -  топтарға немесе топ мүшелеріне басқалар тарапынан 
берілген әлеуметтік тұрғыда айқындалған позиция (орын) немесе 
дәреже -  әр қоғамда кездеседі. Тіпті ең шағын топтың өзі уақыт өте 
келе мүшелерінің мәртебесіндегі айырмашылықтарды көрсетеді. 
Мәртебе -  маңызды мотиватор, сондай-ақ оның жеке тұлғаның 
өзі анықтаған мәртебесін басқалар қабылдамағанда, яғни екеуінің
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арасында сәйкессіздік пайда болғанда көрінетін мінез-құлықтық 
зардаптары бар.

МӘРТЕБЕНІ НЕ АЙҚЫНДАЙДЫ? Мәртебе сипаттарының теория- 
сына сәйкес, мәртебе үш негіздің біреуінен бастау алады:34

1. Адамның басқаларға үстемдік етудегі күші. Олар, негізінен, 
топ ресурстарын бақылауда ұстайды, топ нәтижелерін бақы- 
лайтын адамдар мәртебесі жоғары тұлға ретінде қабылданады.

2. Адамның топтық мақсаттарға қол жеткізуге үлес қосу қа- 
білеті. Топтың табысы үшін елеулі үлес қосатын адамдар жо- 
ғары мәртебе иеленуге бейім.

3. Жеке түлғаның дара сипаттары. Жеке сипаттары (сыртқы 
келбеті, интеллекті, ақша немесе ашық-жарқын болмысы) топ 
тарапынан жоғары бағаланатын адам әдетте жеке қасиетте- 
рі төмен бағаланатын адамға қарағанда жоғары мәртебеге ие 
болады.

Мәртебе 
сипаттары 
теориясы -
мәртебе
сипаттарындағы
айырмашылықтар
топтар ішінде
мәртебе
иерархияларын
қалыптастырады
деп
тұжырымдайтын
теория.

МӘРТЕБЕ ЖӘНЕ НОРМАЛАР. Мәртебе нормалардың ықпалы мен 
сәйкес болуға мәжбүрлеуге едәуір эсер етеді. Мәртебесі жоғары 
адамдар топпен (әлеуметтік) сәйкестігі төмен болғанда, нормалар- 
дан ауытқуға көбірек бейім тұрады.35 Сондай-ақ олар басқа топтар- 
дың дәрежесі төмен мүшелерінен бойын аулақ ұстайды. Сонымен 
бірге мәртебесі жоғары адамдар мәртебесі төмен әріптестеріне Ка
раганда сәйкес болуға күштеуге қарсы тұра алады. Тобы жоғары ба- 
ғалайтын, бірақ топтың әлеуметтік қолдауына мұқтаж емес немесе 
оны елемейтін жеке тұлға сәйкестік нормаларын елең қылмайды.36 
Жалпы мәртебесі жоғары мүшелерді топқа әкелу өнімділікті арт- 
тыруы мүмкін, бірақ бұл ұзаққа бармайды, себебі бұл мүшелер 
өнімсіз жұмыс нормаларын көрсетуі ықтимал.37

МӘРТЕБЕ ЖӘНЕ ТОПТАҒЫ ИНТЕРАКЦИЯ. Адамдар топта жоғары 
мәртебеге жетуге ұмтылғанда, өркөкіректеніп кетеді.38 Олар көп 
сөйлеп, сынап-мінеуге, бұйрық беріп, басқалардың сөзін бөлуге бе- 
йім келеді. Топтың мәртебесі төмен мүшелері пікірталасқа мейлін- 
ше аз қатысады. Осыған байланысты олардың білігі мен көзқарасы 
топқа көмектесуі мүмкін кезде толық пайдаланылмай, топтың жал
пы өнімділігін төмендетеді. Бірақбұл мәртебесі биікжеке тұлғалар- 
дан құралған топтың әрдайым жұлдызы жанады дегенді білдірмей- 
ді. Кейбір мәртебесі жоғары жеке тұлғаларды орта деңгейдегі топқа 
Қосу тиімді болуы мүмкін, себебі мәртебесі жоғары жеке тұлғалар- 
дың саны тым көп болғанда, топтың өнімділігі зардап шегеді.39

МӘРТЕБЕ ӘДІЛЕТСІЗДІП. Ton мүшелері мәртебе иерархиясын әділ 
санауы маңызды. Әділетсіздік теңсіздікті қалыптастырып, түзету 
мінез-құлқының алуан түрлерін тудырады. Иерархиялық топтар 
мәртебе үздіксіздігінің төмен деңгейіндегілері арасына жік сала 
алады. Сондай-ақ топ ішіндегі мәртебедегі үлкен айырмашылық- 
тар жеке өнімділіктің құлдырауымен, денсаулықтың нашарлауы- 
мен және мәртебесі төмен мүшелердің топтан кету ниетінің ар- 
туымен байланысты.40
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МӘРТЕБЕ ЖӘНЕ СТИГМАТИЗАЦИЯ (АЙДАР ТАҒУ). Мәртебеңіз адам- 
дардың сізді қабылдауына қалай ықпал етсе, сол сияқты сізге қа- 
тысы бар адамдардың мәртебесі де басқалардың сіз туралы көз- 
қарасына эсер ете алады. Зерттеулер стигматизацияға ұшыраған 
(айдар тағылған) адамдар өз стигмасын (өзіне тағылған айдарды) 
басқаларға да «жұқтыра» алатынын көрсетті. Осы «басқамен бай- 
ланыстыру стигмасының» әсері тіпті байланыстыру орынсыз әрі 
қисынсыз болса да, стигматизацияға ұшыраған жеке тұлғаға қа- 
тысы бар адам туралы теріс пікір мен бағалаудың қалыптасуына 
әкеле алады. Әрине, мәдени мәртебедегі айырмашылықтардың 
көптеген дәйектері бірінші кезекте түкке тұрғысыз.

ТОПТЫҚ МӘРТЕБЕ. Бізде ертежастан «бізжәне олар»деген ойжүйе- 
сі қалыптасады.41 Топтан тысқары болсаңыз, тобыңыз топқа кіретін 
мүшелердің көзқарасы бойынша төмен мәртебеге ие екенін дұрыс 
түсінгенсіз. Мәдени тұрғыда кейде топ ішіндегілер қоғамда басым 
күшке ие болады және оларға топтан тысқарыларды кемсіте ала- 
тын жоғары мәртебе беріледі. Мәртебесі томен топтар, бәлкім, осы 
кемсітуге жауап ретінде, жоғары мәртебеге таласу үшін топ ішін- 
дегілердің кеудемсоқтығын күшейтетін сияқты.42 Содан кейін мәр- 
тебесі жоғары топтар мәртебесі томен топтар тарапынан кемсітуді 
сезіп, топтан тысқарыларға қарсы сыңаржақ іс-әрекетін күшейтуі 
мүмкін.43 Әр тартыс сайын, топтардың арасы алшақтай береді.

Әлеуметтік 
еріншектік -  жеке 
тұлғалар жалғыз 
жұмыс істегенге 
қарағанда, ұжымда 
жұмыс істеу кезінде 
аз күш-жігер 
жұмсау үрдісі.

Топтың төртінші ш пат ы  - ауқьвіи
Топтың ауқымы топтың жалпы мінез-құлқына ықпал ете ме? Иә, 
ықпал етеді, бірақ ықпал біз қарастыратын тәуелді айнымалыларға 
байланысты. Ондаған немесе одан көп мүшесі бар топтар әр алуан 
кіріске қол жеткізуде өте тиімді. Мақсат фактілерді бекіту немесе 
идея тудыру болса, онда үлкендеу топтар тиімдірек болады. Іс-әре- 
кет өнімді болуы үшін жеті шамалас мүшесі бар шағындау топтар 
ыңғайлы.

Топтың ауқымына қатысты жасалған ең маңызды тұжырым- 
дардың бірі -  әлеуметтік еріншектік -  жеке тұлғалар жалғыз жұ- 
мыс істегенге қарағанда, ұжымда жұмыс істеу кезінде аз күш-жігер 
жұмсау үрдісі.44 Әлеуметтік еріншектік топтың өнімділігі ондағы 
жеке тұлғалардың өнімділік деңгейіне сәйкес келуі керек, топтың 
ауқымының оған еш қатысы жоқ деген болжамды жоққа шығара- 
ды. Ұйымдық мінез-құлыққа айтарлықтай зардабын тигізеді. Ме- 
неджерлер ужымдық жұмыс жағдайларын пайдаланғанда, жеке 
тұлғалар жұмысқа қаншалықты күш салатынын анықтай алуы қа- 
жет. Сондай-ақ өнімділіктің әралуандығы үлкен әлеуметтік ерін- 
шектікті тудырады, топ мүшелері ұзақ уақыт бірге болған сайын, 
қанағаттану мен өнімділік төмендейді.45

Әлеуметтік еріншектік батысқа тән құбылыс саналады. Ол өзін- 
дік мүдде басым болатын АҚШ пен Канада сияқты индивидуалис
т а  мәдениеттерде кездеседі. Ол жеке тұлғалар топтық мақсаттар- 
ға құлшынып тұратын үжымдық қоғамдарға тән емес. Мысалы,
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америкалық қызметкерлерді Қытай мен Израильдің (екеуі де 
ұжымдық қоғамдар) қызметкерлерімен салыстыра жүргізілген 
зерттеулерде қытайлар мен израилдіктер әлеуметтік еріншектікке 
бой алдырмаған, жалғыз жұмыс істегенге қарағанда топта жақсы 
өнімділік деңгейін көрсеткен.

Зерттеулер жеке тұлғаның еңбек этикасы күштірек болған са- 
йын, оның әлеуметтік еріншектікке бой алдыруы төмен болаты- 
нын көрсетеді.46 Сондай-ақ топтағы адалдық пен ымырашылдық 
(4-тарауды қараңыз) деңгейі жоғары болған сайын, өнімділік те 
әлеуметтік еріншектік бар-жоғына қарамастан, арта түседі.47 Әлеу- 
меттік еріншектіктің алдын алу жолдары:

1. Топтың алға ұмтылатын ортақ мақсаты болуы үшін топтық 
мақсаттар қойыңыз.

2. Топтық ортақ нәтижеге жету үшін топ ішіндегі бәсекені күшей- 
тіңіз.

3. Әріптестерді бағалауға қатысыңыз.
4. Мотивациясы жоғары және топтарда жұмыс істеуге құлықты 

мүшелерді іріктеп алыңыз.
5. Топтағы әр мүшенің жеке үлесіне байланысты топтық марапат 

беру жүйесін енгізіңіз.48

Жақында жүргізілген зерттеу тұлғалардың жеке өнімділік рей- 
тингін жариялау да әлеуметтік еріншектікке қарсы әрекет екенін 
көрсетті.49

ТОПТЫҢ БЕСІНШІ СИПАТЫ -  АУЫЗБІРЛІК,
ТОПТЫҢ АЛТЫНШЫ СИПАТЫ -  
ӘРАЛУАНДЫҚ
Ton тиімді жұмыс істеуі үшін бірігіп әрекет етуі керек, бірақ топ 
мүшелерінің барлығы бұлай ойламайды және әрекет етпейді. Кей 
жағдайда ауызбірлік пен әралуандық сипаттары әу баста рөлдер

10.3-СЫЗБА. Ауызбірлік пен енімділік нормаларының өнімділікке әсері
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234 3-бөлім • Ұйымдардағы топтар

мен нормаларды белгілеуде бағалануы керек. Ton жеке-дара айыр- 
машылықтарына қарамастан, барлық мүшелерді біріктіруі қажет 
пе? Алдымен, топ ауызбірлігінің маңызын талқылап алайық.

Ауызбірлік -  топ
мүшелері бір-біріне 
тартылатын және 
топта қалуға 
ынталы екенін 
көрсететін деңгей.

Топтың бесінші сипаты - ауызбірлік
Топтар ауызбірлігі бойынша әртүрлі болады. Ауызбірлік -  топ 
мүшелері бір-біріне тартылатын және топта қалуға ынталы екенін 
көрсететін деңгей. Кейбір жұмыс топтарының ауызбірлігі мықты, 
себебі топ мүшелері көп уақытын бірге өткізген, топ ауқымының 
шағын болуы немесе топтық мақсатқа жету көзделгенде топ инте- 
ракциясы жоғары болады немесе сыртқы қауіптер топ мүшелерін 
өзара жақындастырады.

Ауызбірлік топтың өнімділігіне эсер етеді. Зерттеулер дәйекті 
түрде ауызбірлік пен өнімділік арасындағы байланыстың топтың 
өнімділікке бағытталған нормаларына байланысты екенін көрсе- 
теді.50 Сапаға, нәтижеге және аутсайдерлермен ынтымақтастыққа 
арналған нормалар жоғары болса, ауызбірлігі жоғары топ ауызбір- 
лігі төмен топқа қарағанда өнімдірек жұмыс істейді. Ал ауызбірлік 
жоғары, ал өнімділік нормалары төмен болса, өнімділік деңгейі тө- 
мендейді. Ауызбірлік томен, өнімділік нормалары жоғары болса, 
өнімділік деңгейі артады, алайда жоғары өнімділік/жоғары норма 
жағдайындағыдан кем түседі. Ауызбірлік пен өнімділікке бағыт- 
талған нормалардың екеуі де томен болса, өнімділік төмен және 
бірқалыпты деңгей аралығында құлдырауға бейім тұрады. Бүл тұ- 
жырымдар 10.3-сызбада ұсынылды.

Топтың ауызбірлігін ынталандыру үшін сіз не істей аласыз?
1. Шағын топ құрыңыз.
2. Ton мақсаттарымен келісімді ынталандырыңыз.
3. Ton мүшелерінің бірге өткізетін уақытын көбейтіңіз.
4. Топтың мәртебесін арттырыңыз және оған мүше болу шартта- 

рын қиындатыңыз.
5. Басқа топтармен бәсекеге түсуді қолдаңыз.
6. Марапатты жеке мүшелерге емес, топтарға беріңіз.
7. Топты физикалық тұрғыда оқшаулаңыз.51

Әралуандық -
топ мүшелерінің 
бір-біріне 
ұқсастығын 
немесе бір-бірінен 
өзгешелігін 
көрсететін деңгей.

Топтың алтыншы сипаты - әралуандық
Топтардың соңғы сипаты ретінде қарастыратынымыз -  топ мүше- 
лерінің әралуандығы. Әралуандық -  топ мүшелерінің бір-біріне 
ұқсастығын немесе бір-бірінен өзгешелігін көрсететін деңгей. Зерт
теулер көмегімен топтық әралуандықтың кемшіліктері мен артық- 
шылықтарын айқындай аламыз.

Әралуандық топ құрылуының бастапқы сатыларында топ ішін- 
дегі конфликтілерді арттырады, бұл көп жағдайда топтық мораль- 
ды төмендетіп, топтан кету жағдайларын көбейтеді. Бір зерттеу 
мәдени жағынан әр алуан және біртекті (бір елдің тұрғындарынан
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құралған) топтарды салыстырып көрді. Жабайы табиғатта тірі қалу 
бойынша жүргізілген сынақта топтар тең дәрежеде жақсы өнім- 
ділік көрсеткен, бірақ әр алуан топтардың мүшелері топтарына 
қанағаттанбай, басы бірікпеген және араларында көп конфликті 
туындаған.52 Мүшелерінің құндылықтары немесе пікірлері әр- 
түрлі топтарда конфликтілер жиі болады, бірақ топты жүктелген 
тапсырмаға жұмылдырып, топтық білім алуға ынталандыра ал- 
ған жетекшілер бұл кикілжіңдерді азайтып, мәселелерді топ бо- 
лып талқылауға үндей алады.53 Гендерлік әралуандық та топ үшін 
қиындық тудырады, бірақ егер ауызбірлік талап етілсе, топтағы 
конфликтілер азайып, қанағаттанбау төмендейді.54

ТОПТЫҚ ӘРАЛУАНДЫҚТЫҢ ТҮРЛЕРІ. Топтық әралуандық түрлері- 
нің өзіндік маңызы бар екенін дұрыс топшылап отырған боларсыз. 
Көзге көрініп тұратын сипаттар -  ұлттық тек, нәсіл және гендер 
сияқты үстірт әралуандық адам қатынастары, құндылықтары және 
ой-пікірлері астарында терең әралуандық жатуы ықтимал екенін 
көрсетеді. Мұның дұрыс-бұрыстығын бір зерттеуші былай пайым- 
дайды: «Адамның тез көзге түсетін нәсілі немесе жынысы сияқты 
әралуандығы командада пікір алуандығы болатынын меңзейді».55 
Үстірт әралуандық бейсана түрде команда мүшелеріне пікірін біл- 
діруде ашық болуды ескертеді.56 Мысалы, MBA студент топтарына 
жүргізілген екі зерттеу үстірт әралуандық көп жағдайда ашықтық- 
қа әкелетінін анықтады.

Терең деңгейлі әралуандықтың әсерін түсіну қиындау. Корея- 
да жүргізілген зерттеу билік қажеттігі жоғары (7-тарауды қараңыз) 
адамдарды билік қажеттігі төмен адамдармен қатар қою өнімсіз 
топтық бәсекені төмендете алатынын, ал жетістікке жету қажеттігі 
бірдей жеке тұлғаларды қатар қою тапсырманы орындауды артты- 
руы мүмкін екенін көрсетті.57

ТОПТЫҚ ӘРАЛУАНДЫҚТЫ Ң ҚИЫНДЫҚТАРЫ. Айырмашылықтар 
көп жағдайда конфликт тудырғанымен, олар мәселелерді ерекше 
жолдармен шепгу мүмкіндігін де ұсына алады. Алқабилер мінез- 
құлқына жүргізілген бір зерттеу әр алуан алқабилер ұзақ кеңесіп, 
көбірек ақпарат бөлісетінін және дәлелдерді талқылағанда нақты 
қателерді аз жіберетінін анықтады. Жалпы әралуандықтың топ- 
тарға әсері әртүрлі болады. Эр алуан топқа аз ғана уақыт мүше 
болу қиын. Дегенмен топ мүшелері айырмашылықтарға төзе білсе, 
уақыт өте келе әралуандық оларға ашық әрі креатив болуға және 
жақсы жұмыс істеуге көмектесуі мүмкін. Бірақ сонда да оң ықпал- 
дар өте күшті болуы екіталай. Бір шолу көрсеткендей: «Қолда бар 
зерттеулерге сәйкес, әралуандыққа экономикалық негіздеу арқы- 
лы (айқын қаржы нәтижелері тұрғысынан) қолдау көрсету қиын».58 
Басқа зерттеушілер біртектілік ықпалын назардан тыс қалдырмау 
керек дейді, себебі олардың тигізер зардабы көп.59

Эр алуан командалардың, әсіресе үстірт эр алуан топтардың 
жағымсыз әсерлерінің бірі -  жіктелу немесе топ мүшелерінің 
жынысы, нәсілі, жасы, жүмыс тәжірибесі және білімі секілді жеке

Ж іктелу -  топ
мүшелерінің 
жынысы, нәсілі, 
жасы, жұмыс 
тәжірибесі және 
білімі секілді жеке 
өзгешеліктері 
бойынша топты 
екі не одан көп 
ұсақ топтарға 
бөлшектейтін 
саналы бөліну.
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өзгешеліктері бойынша топты екі не одан көп ұсақ топтарға бөл- 
шектейтін саналы бөліну.

Мысалы, А тобы үш ер және үш әйел адамнан тұрады делік. Үш 
ер адамның маркетинг саласындағы жұмыс тәжірибесі мен білімі 
шамалас. Үш әйелдің қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі мен 
білімі деңгейлес. Ә тобында үш ер және үш әйел адам бар, бірақ 
олар тәжірибесі мен білімі жағынан әртүрлі деңгейде. Ерлердің 
екеуі тәжірибелі, үшіншісі жұмысты енді ғана бастаған. Әйелдер- 
дің біреуі компанияда бірнеше жыл жұмыс істеген, қалған екеуінің 
еш тәжірибесі жоқ. Сондай-ақ Ә тобындағы екі еркек пен бір әйел- 
дің маркетинг жөнінде білімі бар, ал үшінші еркек пен қалған екі 
әйелдің қаржы жөнінде білімі бар. Осылайша жіктелу Ә тобындагы 
емес, А тобындагы ерлер мен әйелдердің әртүрлі сипаттары негі- 
зінде ұсақ топтарға жіктелуіне әкеп соғуы мүмкін.

Жіктелуге жүргізілген зерттеу бөліну әдетте топтың жұмысы 
мен өнімділігіне зиян келтіретінін көрсетті. Үсақ топтар бір-бірі- 
мен бәсекеге түсуі мүмкін, бұл негізгі міндеттерден алшақтатып, 
топтың өнімділігіне кесірін тигізеді. Үсақ топтарға бөлінген топ
тар жаңа нәрсені баяу үйренеді, тәуекелге апаратын шешімдерді 
жиі қабылдайды, креативтігі аз және араларында конфликт жиі 
туындайды. Үсақ топтар бір-біріне сенбеуі мүмкін. Қорыта келген- 
де, ұсақ топтардағы қанағаттану әдетте жоғары, бірақ жік-жікке 
бөлінген топтың жалпы қанағаттануы төмен болады.60 Дегенмен 
дагды, білім және білік бойынша жіктелу нәтижеге багытталған 
ұйымдық мәдениет үшін пайдалы болуы ықтимал.61 Сондай-ақ 
топқа еңсеру үшін ортақ мақсат берілгенде, жіктелуден туындаган 
проблемалар шешімін табуы мүмкін. Ұсақ топтардың мүшелерін 
ынтымақтастыққа күштеп жұмылдыру және мақсатқа жетуге ба- 
ғыттау жіктелуді жоюы ықтимал.62

ТОПТЫҚ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ
Алқабилер сотын сипаттайтын «кеңесіп пішкен тон келте болмас» 
деген сенім АҚШ және көптеген басқа елдің күқықтық жүйесінің 
негізгі өзегіне айналғалы қашан. Үйымдардагы көптеген шешімді 
топтар, командалар немесе комиссиялар қабылдайды. Біз топтық 
шешім қабылдаудың артықшылықтарын, сондай-ақ топ динамика- 
сының шешім қабылдау процесінде туғызатын бірегей қиындық- 
тарын талқылаймыз. Сөйтіп, топтық шешім қабылдау мүмкіндігін 
арттыру үшін бірқатар тәсілдерді ұсынамыз.

Топтар және жеке тұлға
Шешім қабылдаушы топтар ұйымдарда жиі кездеседі, алайда топ- 
тык, шешімдер жеке тұлғалар өз бетінше қабылдайтын шешімдер- 
ден артық па? Жауап бірқатар факторларға байланысты. Топтар 
шешім қабылдау процесін ілгерілетуде тамаша қүрал бола алады
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және ақпарат жинауда үлкен үлес қосады. Ton мүшелерінің білі- 
мі әртүрлі болса, олардан түсетін ұсыныстар әр алуан болады және 
талдау сыни тұрғыда жақсы жасалады. Түпкілікті шешім кеңесіп 
қабылданғанда, оны қолдайтын және жұмыла іске асыратын адам- 
дардың қарасы көп болады. Дегенмен бұл артықшылықтарға қол 
жеткізу оңай емес. Топтық шешім қабылдауға көп уақыт жұмсала- 
ды, ішкі конфликтілер туындайды және сәйкестікке қатысты қы- 
сым жасалады.

Конфликт түрлерін анықтауда абай болуымыз керек. Кореяда 
жүргізілген зерттеу топтардағы тапсырма орындауға байланысты 
туындаған конфликтілер топ өнімділігін арттырып, ал топтағы қа- 
рым-қатынасқа байланысты конфликтілер өнімділікті төмендетуі 
мүмкін екенін көрсетті.63 Сондықтан кей жағдайда топтар емес, 
жеке тұлғалар қабылдайтын шешімдер тиімдірек екенін байқай- 
мыз. Топтық шешім қабылдауды талдауға зер салайық.

ТОПТЫҚ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ. Топтар то- 
лык, ақпарат пен білімді көбірек ұсынады. Топтар жеке тұлғалардың 
ресурстарын жинақтау арқылы шешім қабылдау процесіне көбірек 
үлес қосады және оны барынша түрлендіреді. Олар әр алуан көзқа- 
растарды молынан ұсынады. Шешім қабылдауға қатысқан топ мү- 
шелері өзінен кейінгілердің де шешім қабылдауға қатысуын қол- 
дап, шын ниеттестік білдіреді.

ТОПТЫҚ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫҢ ОСАЛ ТҰСТАРЫ. Топтық шешім- 
дерге уақыт керек, себебі топтар әдетте бір ұйғарымға келу үшін 
көп уақыт жұмсайды. Сәйкестікке ңатысты қысым тағы бар. Ton 
мүшелерінің өз ой-пікірін өткізу және қабылдатуға деген ұмты- 
лысы кез келген ашық алауыздықты тудыра алады. Ton болып 
талқылауда топтың бір мушесі не am төбеліндей ғана мушелері 
басым түседі. Ton мүшелерінің деңгейі томен не орташа болса, 
топтың жалпы тиімділігіне нұқсан келеді. Сондай-ақ топтық ше- 
шімдер екіудай жауапкершіліктен зардап шегеді. Жеке шешім қа- 
былдауда түпкілікті нәтижеге кім жауапты екені белгілі. Ал топ- 
тық шешім қабылдауда жауапкершілік кез келген жеке мүшеге 
теңдей жүктеледі.

ТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ТАБЫСТЫЛЫҚ. Топтардың жеке тұлғаларға қара- 
ғанда анағұрлым тиімді болуы табыстылық қалай айқындалаты- 
нына байланысты. Топтық шешімдер әдетте топтағы орташа дең- 
гейлі жеке тұлғаның шешімдеріне қарағанда неғұрлым дәл іболады, 
бірақ ең сұңғыла адамның пікіріне қарағанда бір қайнауы ішінде 
қалады.64 Жылдамдық тұрғысынан келгенде, жеке тұлғаларға жете- 
рі жоқ. Креативтік маңызды болса, топтар анағұрлым тиімдірек. 
Ал шешім қабылдау тиімділігі тұрғысынан алғанда, топ тағы ма- 
ңызды рөл атқарады.65

Біз табыстылықты бағаламай, тиімділікті қарастыра алмаймыз. 
Бір мәселе бойынша шешім қабылдауда жеке тұлғаға қарағанда, 
топтық жұмысқа көбірек уақыт керек. Тек эр алуан мәліметтерді
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салыстыру үшін жеке шешім қабылдаушы құжаттарды қарауға 
және басқа адамдармен сөйлесуге көп уақыт жұмсайды. Топтар- 
ды қолдану туралы шешім қабылдарда менеджерлер табыстылық 
деңгейінің орнын толтыру үшін, тиімділікті қаншалықты арттыру 
қажет екенін дұрыс бағалай білуі керек.

Топтық ойлау
Топтық ойлау -
келісімге 
келу нормасы 
іс-әрекеттің 
балама бағыттарын 
шынайы
бағалаудан аттап 
өтетін құбылыс.

Шешім қабылдаудың құрамдас бөлігі -  топтық ойлау топтың ба- 
ламаларды объектив бағалау және жоғары сапалы шешімдерге қол 
жеткізу қабілетіне эсер ете алады. Топтық ойлау нормаға жата- 
ды және топқа сәйкестікті талап ететін қысым топты ерекше, әлі 
танылмаған көзқарастарды, идеяларды сыни тұрғыда бағалаудан 
алшақұстайтын жағдайларды сипаттайды.

ТОПТЫҚ ОЙЛАУ. Топтық ойлау Соломон Аштың жалғыз бүлікшіге 
(жікшіл, бұра тартушы) қатысты экспериментінде жасаған тұжы- 
рымдарына жақын. Басым көпшіліктен бөлек ұстанымы бар жеке 

тұлғалар шынайы сезімдері мен сенімдерін тұншықтыру, 
тұмшалап ұстау немесе өзгерту арқылы қысымға ұшырайды. 
Ton мүшесі ретінде қарсы күш көрсетудің орнына, тіпті бұл 
қарсылық тиімділікті арттырса да, керісінше, басым көп- 
шілікпен мәміледе болуды, топтың жағымды бөлігі болуды 
жөн көреміз. Үйренуге қарағанда, өнімділікке көбірек көңіл 
аударатын топтар топтық ойлаудың құрбанына айналуға 
және көпшілікпен келіспейтіндердің пікірін тұншықтыруға 
өте-мөте бейіл болады.66 Топтық ойлау көп жағдайда топтық 
айқын сәйкестік қалыптасқанда, топ мүшелері қорғағысы 
келетін жағымды тұлға пайда болғанда және топ осы жағым- 
ды тұлғаға төнген ұжымдық қауіпті көргенде іске асады.67

Менеджерлер топтық ойлауды азайту үшін не істей ала
ды?68 Біріншіден, олар топтың ауқымын қадағалай алады. 
Ton ауқымы өскен сайын, адамдар арасында үрку және қы- 
сылып-қымтырылу әрекеттері кең орын ала бастайды және 
топтық ойлауды жоюға жеткізетін белгілі бір сиқырлы саны 
болмаса да, жеке тұлғалар топ қатары 10 адамнан асып, үл- 
кейгенде жеке жауапкершілікті жеткілікті деңгейде сезін- 
бейді. Сондай-ақ менеджерлер топ жетекшілерін бейтарап 
болуға үндеуі керек. Жетекшілер әр мүшенің үлес қосуына 

белсенді түрде жағдай тудырып, өз ой-пікірін әсіресе пікірталастың 
бастапқы кезеңінде ашық білдіруден аулақ болуы тиіс. Бұдан басқа, 
менеджерлер бір топ мүшесін бүлікшіні жақтаушы рөліне тағайын- 
дап, оған көпшіліктің ұстанымына ашық қарсы шығып, жік туғы- 
затын көзқарас білдіруді жүктеп қоюы қажет. Тағы бір ұсыныс -  
топқа қауіп төндірмей, сәйкестікті қорғауды күшейтіп, әр алуан 
баламаларды белсенді талқылауға ынталандыратын жаттығулар- 
ды қолдану. Ton мүшелері, ең алдымен, шешім қабылдаудағы 
қауіп-қатерлер немесе тәуекелдер туралы сөйлесуі үшін, түпкілікті
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ықтимал нәтижелерді талқылауды кейінге қалдыра тұруды сұра- 
ңыз. Ton мүшелерінен әуелі баламаның теріс жақтарына назар ау- 
даруды талап ету топты басқаша ойлайтын көзқарастарды басуға 
көбірек назар аудармай, объектив бағалауға мән беруге үндейді.

Топтың ауысуы немесе топтың полярлануы
Топты ң ауысуы топ мүшелері шешімге келу үшін баламалардың 
берілген топтамасын талқылауда бастапқы ұстанымын күшейту 
жолдарын сипаттайды. Кей жағдайда сақтық күшейеді және ауысу 
сақтықпен іске асады, ал басқа жағдайда топтар тәуекелді ауысуға 
бейім болады. Ton мүшелерінің топтық шешімдері мен жеке ше- 
шімдері арасында айырмашылықтар бар.69 Топтағы пікірталас топ 
мүшелерінің ұстанымға қатысты төтенше көзқарасын білдіруге 
итермелейді. Консерваторлар барынша сақтанады, ал ұрда-жықта- 
ры тәуекелге барады. Топтың бұл полярлануын топтық ойлаудың 
ерекше түрі деп қарастыруға болады. Топтың шешімі пікірталас 
кезінде күшейетін үлкен сақтық немесе үлкен тәуекелге қатысты 
басым шешім қабылдау нормасын көрсетеді.

Полярлануға қатысты ауысудың бірнеше түсіндірмесі бар.70 Мы- 
салы, талқылау топ мүшелерін бір-біріне жақындастырады және 
осылайша түпкі ұстанымдарының шетін нұсқаларын білдіруге 
ерік береді деген уәж айтылады. Оған қоса «топқа жауапкершілік 
ортақ» деген аргумент бар. Топтық шешімдер кез келген топ мү- 
шесін топтың түпкілікті таңдауы үшін жауапты болудан босатады, 
сондықтан төтенше ұстаным ұстануға болады. Сондай-ақ адамдар 
өзі топтан тысқарылардан қаншалықты бөлек екенін көрсету үшін 
төтенше ұстанымдарды ұстанатын сияқты.71 Саяси және әлеумет- 
тік қозғалыстардың ықпалында жүрген адамдар іске адалдығын 
дәлелдеу үшін барынша төтенше ұстанымдарды ұстануы мүмкін, 
ал сақ адамдар қаншалықты ақылды екенін көрсету үшін орнықты 
ұстанымдарды қабылдауға бейім тұрады.

Енді топтар шешім қабылдауда сүйенетін тәсілдерге тоқтала- 
мыз. Бұлар топтық шешім қабылдаудың кейбір тиімсіз аспектіле- 
рін азайтады.

Топтық шешім қабылдау әдістері
Топтық шешім қабылдаудың кең тараған формасы интерактив  
топтарда болады. Топ мүшелері бетпе-бет кездесіп, ауызекі және 
бейвербал коммуникацияға түседі. Бірақ топтық ойлауды талқы- 
лаудан көргеніміздей, интеракцияға түскен топтар көп жағдайда 
бір-бірінің ой-пікірін сынға алып, жеке мүшелерге пікір сәйкесті- 
гіне қатысты қысым көрсетеді. Ойға шабуыл және номинал топтар 
әдістері (төменде талқыланады) дәстүрлі интерактив топқа тән 
проблемаларды азайта алады.

ОЙҒА ШАБУЫЛ. Ойға шабуыл сынға жол бермей, кез келген және 
барлық баламаларды қолдау арқылы, сәйкестікті талап ету арқылы

Топтың ауысуы -
топ мүшесі 
қабылдайтын топ 
шешімі мен жеке 
тұлға шешімінің 
арасындағы 
өзгеріс, ауысу 
консерватизмге 
немесе үлкен 
тәуекелге қатысты 
іске аса алады, бірақ 
ол әдетте топтың 
түпкі ұстанымының 
төтенше нұсқасы 
болады.

Интерактив 
топтар -  мүшелері 
бір-бірімен 
бетпе-бет өзара 
іс-әрекет ететін 
әдеттегі топтар.
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Ойға шабуыл -  кез
келген және барлық 
баламаларды 
сынауға жол 
бермей, оларды 
ерекше бағалайтын 
идея тудыру 
процесі.

Номинал топ 
әдісі -  топ
мүшелері 
пікірлерін жүйелі, 
бірақ тәуелсіз 
жолмен біріктіру 
үшін бетпе-бет 
кездесетін топтық 
шешім қабылдау 
әдісі.

креативтікті тежейтін қысымды72 азайта алады. Әдеттегі ойға 
шабуыл кезінде адамдар алтаудан он екіге дейін үстелді айнала 
отырады. Ton жетекшісі проблеманы барлық қатысушылар түсіне 
алатындай етіп баяндайды. Содан кейін мүшелер берілген уақыт 
ішінде шамасы келгенше көп балама ұсынып, еркін көсіледі. Қа- 
тысушылардың «біртүрлі» ойларын, тіпті ең тосын ұсыныстарын 
да іркілмей жайып салуына ерік беру үшін сын айтуға рұқсат етіл- 
мейді және кейін талқылап, талдау үшін барлық идеялар жазып 
алынады.

Ойға шабуыл шынында әртүрлі идеялар тууына себеп болады, 
бірақ бұл аса тиімді тұрғыда жүзеге аспайды. Зерттеу жалғыз жұ- 
мыс істейтін жеке тұлғалар ойға шабуылда бас қосатын топтарға 
қарағанда көбірек идея тудыратынын дәйекті түрде көрсетеді. Мұ- 
ның бір себебі -  ойлау жүйесінің өнімсіз жұмыс істеуінде. Адамдар 
топта идея іздестіргенде, дабырлап сөйлеп отырған көпшілік жеке 
тұлғалардың ойлау процесіне кедергі жасап, ақыры ой бөлісуді 
қиындатады.73

НОМИНАЛ ТОП ӘДІСІ. Номинал топ әдісі тиімдірек болуы мүм- 
кін. Бұл әдіс шешім қабылдау процесі кезінде талқылау мен тұл- 
ғааралық коммуникацияны шектейді. Ton мүшелерінің барлығы 
дәстүрлі жиында бас қосады, бірақ әрқайсы дербес жүмыс істейді. 
Проблема ортаға ұсынылады, содан кейін топ біртіндеп мына қа- 
дамдарды жасайды:

1. Талқылаудан бұрын, әр мүше проблемаға қатысты идеяларын 
өз бетінше жазады.

2. Осы үнсіздікте өткен кезеңнен кейін әр мүше топқа бір идеядан 
ұсынады. Идеялардың барлығы таныстырылып, жазып алын- 
ғанша, ешқандай пікірталас болмайды.

3. Ton идеяларды түсіну үшін талқыға салады және оларды ба- 
ғалайды.

4. Эр топ мүшесі идеяларды үнсіз және дербес саралайды. Ең жо- 
ғары дауыс алған идея түпкілікті шешімді айқындайды.

Номинал топ әдісінің басты артықшылығы -  ол топ мүшелері- 
нің формалды кездесуіне мүмкіндік береді, бірақ олардың еркін 
ойлауын шектемейді. Зерттеулер жалпы номинал топтар ойға ша
буыл топтарынан басым түсетінін көрсетеді.74

Шешім қабылдау әдістерінің әрқайсының өз артықшылықтары 
мен кемшіліктері бар. Таңдау жасау сіз басымдық бергіңіз келетін 
критерийге және шығын мен пайда арасындағы келісімге байла- 
нысты. 10.2-кестеде көрсетілгендей, интерактив топтарға шешім 
қабылдауға қатысты міндеттеме жүктеген тиімді, ойға шабуыл 
топтың ауызбірлігін арттырады, ал номинал топ әдісі -  көп идея 
тудыруға арналған арзан қүрал.
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ТҮЙІН
Топтарды талқылай келе, бірнеше тұжырым жасай аламыз. Бірін- 
шіден, нормалар дұрыс пен бұрысқа қатысты стандарттар құру 
арқылы мінез-құлықты бақылайды. Екіншіден, мәртебедегі әді- 
летсіздіктер реніш тудырады және өнімділікке, топпен бірге қалу 
ниетіне жағымсыз ықпал етеді. Үшіншіден, ауқымның топ өнімді- 
лігіне әсері тапсырма түріне байланысты. Төртіншіден, ауызбірлік 
топ өнімділігіне бағытталған нормаларға байланысты топ өнімді- 
лігіне ықпал етуі мүмкін. Бесіншіден, әралуандық топ өнімділігі- 
не әрқилы эсер етеді, кейбір зерттеулер әралуандық өнімділікті 
арттыратынын көрсетсе, кейбірі, керісінше, төмендетеді деп көр- 
сетеді. Алтыншыдан, рөлдер конфликті жұмыс барысында туын- 
дайтын шиеленіс пен жұмысқа қанағаттанбауға байланысты пайда 
болады.75 Топтарды оң ұйымдық нәтижелер мен оңтайлы шешім 
қабылдау арқылы мұқият басқаруға болады. Келесі тарауда осы тү- 
йіндердің біразы тереңірек қарастырылады.

10.2-КЕСТЕ. Топты қ ти ім д іл ікті бағалау

Тиімділік Топтардың И нтеракция Номинал
критерийі түрлері деңгей і
________________________  Ойға шабуыл
Идеялардың саны Төмен Орташа Жоғары
мен сапасы

Әлеуметтік қысым Жоғары Төмен Орташа

Ақшалай шығындар Төмен Төмен Төмен

Жылдамдық Орташа Орташа Орташа

Тапсырмаға
бағытталуы

Төмен Жоғары Жоғары

Тұлғааралық
конфликт

Жоғары Төмен Орташа

ықтималдығы

Шешім міндеттемесі Жоғары Жарамсыз Орташа

Топтық ауызбірліктің 
дамуы

Жоғары Жоғары Орташа

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Топтар ұйымдағы жеке мінез-құлыққа оң не теріс эсер ететі- 

нін түйсініңіз. Сондықтан рөлдерге, нормаларға және ауыз- 
бірлікке арнайы назар аударыңыз, бұлардың топта қалай эре- 
кет ететінін түсіну топтың қандай мінез-құлық танытатынын 
түсінуге көмектеседі.

• Жұмыс орнында девиант іс-әрекеттер туындауына жол бер- 
меу үшін, топтық нормалар әлеуметке қарсы мінез-құлықты 
қолдамайтынына көз жеткізіңіз.

16-736
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• Топтардың мәртебесіне көңіл аударыңыз. Мәртебесі төмен 
адамдар топтық пікірталастарға қатысуға аса бейім болмаған- 
дықтан, топтағы мәртебесі жоғары тұлғалар мәртебесі төмен 
мүшелердің үлес қосуына кедергі келтіріп, олардың әлеуетін 
төмендетуі мүмкін.

• Үлкен топтарды фактілерді анықтауға, ал шағын топтарды 
тапсырмаларды белгілі бір іс-әрекетті орындауға жұмылды- 
рыңыз. Үлкен топтарға жеке өнімділік іс-шараларын жүкте- 
ңіз.

• Қызметкерлердің қанағаттануын арттыру үшін тұлғалардың 
жұмыстағы өз рөлін дұрыс қабылдауын қамтамасыз етіңіз.

О  БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Simulation: Group Behavior деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.

О  ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Commynlcating Supportavefy
Сіз ізгі ниетті адамсыз ба? Ізгі ниетпен қарым-қатынас орната ала- 
тыныңызды білу үшін жеке қасиетті бағалау сынағынан өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сурақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

10-1. Осы тараудағы тұжырымдардың қайсы өз тобыңыздың 
тәжірибесіне сәйкес келеді?

10-2. Pearson MyLab Management Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



Топтан
командаға

Pearson MyLab Management®
О Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні о көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
m ym anagementlab.com платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.
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«ОЩ >ІТУ М А Қ С А ТТ А Р Ы

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Ұйымдардағы командалардың бұлжымас танымалдығына 

талдау жасай аласыз.
2. Топтар мен командаларды салыстыра аласыз.
3. Командалық құрылымдардың бес түрін ажырата аласыз.
4. Тиімді командалардың сипаттарын анықтай аласыз.
5. Ұйымдар команда ойыншыларын қалай қалыптастыраты- 

нын түсіндіре аласыз.
6. Қай кезде команда орнына жеке адамды пайдалануға бола- 

тынын шеше аласыз.

О  Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.

КОМАНДА БОЛУ НЕГЕ СОНША ТАРТЫМДЫ?
Командалар неге танымал? Қысқасы, біз олардың тиімді екеніне 
шүбәсіз сенеміз. Forbes авторы Рич Карлгаард: «Жобаға құлшына 
кірісіп, бір-біріне ерекше пейіл танытқан адамдардан қүралған ко
манда ақылы дария, бірақ жалғыз данышпанды он орап алады», -

243
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деп жазады.1 Оның осы сөзінің белгілі бір деңгейде жаны бар. Ко- 
мандалар кейде жеке адам ешқашан жасай алмайтын жетістікке 
қол жеткізе алады.2 Командалар дәстүрлі департаменттерге немесе 
қалыпты топтардың басқа түрлеріне қарағанда икемдірек және өз- 
гермелі жағдаяттарға тез бейімделгіш келеді. Оларды тез жинауға, 
жұмылдыруға, бағытын қайта бағдарлауға және таратып жіберуге 
болады. Олар -  ұйымдарды демократияландыру және қызметкер- 
лер қатарын ұлғайту үшін ұтымды құрал. Зерттеулерге қарағанда, 
біз командаларға бірігу арқылы әрқайсымыз дербес шешім қабыл- 
дай отырып, ортақ пайымға тоқталамыз. Осының өзі жеке адам ре- 
тінде ойлау жүйеміз оңды қалыптасуына тікелей ықпал етеді.3

Үйымдардың командалық жұмысты қолға алуы командалар 
үнемі тиімді болады дегенді әсте білдірмейді. Команда мүшелері 
де пенде. Сондықтан нәпсіге берілмей тұра алмайды. Тобырлық 
сана оларды да иектеп алуы мүмкін. Осы келеңсіздіктің бәрі ұтым- 
ды шешім қабылдауға кедергі жасап, кері жолға салып жібереді. 
Олардың әлеуетіне қандай жағдайлар эсер етеді? Мүшелер қалай 
қоян-қолтық жұмыс істейді? Тіпті біз командаларды іш тарта- 
мыз ба? Мүмкін оларды мүлде жақтырмайтын шығармыз. Бұл сұ- 
рақтарға жауап беру үшін, алдымен, командалар мен топтардың 
айырмашылығын біліп алайық.

Жұмыс тобы -
ақпарат алмасу 
және әр мүшесіне 
оның жауапты 
саласы бойынша 
көмектесуде шешім 
қабылдау үшін 
өзара іс-қимыл 
жасайтын топ.

Жұмыс 
командасы -
жеке мүшелерінің 
жүмсаған күші 
өнімділігі жағынан 
жеке үлестер 
жиынтығынан 
да үлкен нәтиже 
тудыратын топ.

КОМАНДАЛАР МЕН ТОПТАР АРАСЫНДАҒЫ 
АЙЫРМАШЫЛЫҚ
Топ пен команда бір нәрсе емес. 10-тарауда біз топты нақты мақ- 
сатқа жету үшін бірлесе, өзара әрекеттесіпжұмыс істейтін, бір-бірі- 
не тәуелді екі не одан көп адам деп сипаттадық. Ал жұмыс тобы -  
ақпарат алмасу және әр мүшесіне оның жауапты саласы бойынша 
көмектесуде шешім қабылдау үшін өзара іс-қимыл жасайтын топ.

Жұмыс топтарында бірлесе күш жүмсау арқылы іске араласып 
кетуге қажеттілік те, мүмкіндік те жоқ, себебі топтың өнімділігі 
әр мүшенің «кірпіш болып қалануына» байланысты. Мұнда әркім 
үлес қосады, өнімділікті бірлесе арттыру деген атымен болмайды. 
Тиісінше оң синергия жоққа тән. Жұмыс тобы -  іс-әрекеті ортақ 
не өзара тәуелді болғанымен, әркім өз шаруасымен айналысатын 
жеке адамдар шоғыры ғана.

Ал жүмыс командасы үйлестіру арқылы синергия тудырады. 
Жеке адамдардың жұмсаған күші өнімділігі жағынан бүкіл үлес 
жиынтығынан да анағұрлым нәтижелі.

Жұмыс топтарынан да, жұмыс командаларынан да мүшелерінен 
түрлі мінез-күлықты күтуді, бірігіп күш жұмсауды жақсарту тал- 
пынысын, топ белсенділігінің динамикасын және (тіпті бейресми 
тұрғыда жай ғана мүшеліктің ауқымына қатысты болса да) шешім 
қабылдау процесінің белгілі деңгейін жиі аңғаруға болады. Екеуі де 
идеялар тууына серпін береді, ресурстарды біріктіреді немесе жұмыс 
тобына арналған жұмыс кестесі сияқты логистиканы үйлестіреді,
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11.1-СЫЗБА. Жумыс топтары мен жумыс командаларын салыстыру

Жумыс топтары Жұмыс команд алары

Щпаратбөдіеу

: Кездеисоқжәнеәр
-ч;

-4

ч-

------Мақсат----------------

—  Синергия------------ ► -

Жауапкершілік---------^

-----Дағдыла р----------- ►

f ^ЬІМДЬІҚ ^німділіка

Жағымды ■ ;

Жеке және ортақ 

; Қосымша

дегенмен топтан тысқары шешім қабылдаушылар үшін ақпарат жи- 
науға шектеу қойылады.

Ал біз жұмыс командасын жұмыс тобының бір бөлігі ретінде қа- 
растыра аламыз. Оның мүшелері бір-біріне септесуі тиіс. Команда 
құрудағы негізгі мақсат та -  осы. Жұмыс тобы мен жұмыс коман- 
дасының арасындағы айырмашылық терминдер түрлі контекстер- 
де өзара алмасқан жағдайдың өзінде сақталуы керек. 11.1-сызбада 
олардың арасындағы айырмашылық көрсетілген.

Анықтамалар ұйымдар неге жұмыс процестерін командалар 
арқылы іске асыратынын айқындауға көмектеседі. Менеджмент 
өнімділікті арттыратын оң синергияны іздейді. Командаларды ке- 
ңінен пайдалану ұйымдар үшін қызметкерлер санын көбейтпей, 
өнімділікті арттыратын әлеует қалыптастырады. Назар аударыңыз, 
дегенмен біз әлеует деп айтып отырмыз. Команда құруда жағым- 
ды синергияға жетудің ешқандай құпиясы жоқ. Топты команда деп 
атағаннан оның өнімділігі жақсарып кетпейді. Тиімді командалар- 
дың белгілі ортақ сипаттары бар. Оны кейінірек көрсетеміз. Басшы- 
лық ұйымның өнімділігін командаларды пайдалану арқылы артты- 
руды үміт етсе, онда ол командаларда мына сипаттар болуы тиіс.

КОМАНДАЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ
Командалар өнім өндіру, қызметтер ұсыну, келіссөз жүргізу, жо- 
баларды үйлестіру, ақыл-кеңес беру және шешім қабылдауды іске 
асыра алады.4 Осы бөлімде біз ұйымдардағы командалардың жал- 
пы төрт түріне алғаш рет сипаттама береміз. Мәселе ьиешетін ко
мандалар, өзін-өзі басқаратын жумыс командалары, кросс-функцио
нал командалар және виртуал командалар (11.2-сызбаны қараңыз). 
Содан кейін «командалардың командасын» пайдаланатын және 
жұмыс күрделенген сайын кең таралып келе жатқан көпкоманда- 
лық жүйелерді талқылаймыз.



246 3-бөлім • Үйымдардағы топтар

11.2-сызба. Командалардың төрт түрі

Мәселе
шешетін

Өзін-өзі
басқаратын Кросс-функционал

Мәселе шешетін 
команд алар -
сапаны көтеру, 
табыстылық және 
жұмыс ортасын 
талқылау үшін апта 
сайын аз уақытқа 
кездесетін бір 
департаменттегі 
5-12 адамнан 
тұратын топтар.

ІЯеселе шешетін командалар
Сапаны бақылайтын командалардың пайдаланылып келе жат- 
қанына біраз жыл болды. Бастапқыда олар өндірістік зауыттарда 
кездесетін, сапа стандарттары мен басқа да өнім өндірумен бай- 
ланысты кез келген мәселелерді шешу үшін белгілі бір уақытта, 
кейде апта сайын немесе кунделікті кездесетін тұрақты топтар 
болатын. Содан бері сапаны бақылайтын командалар медицина 
саласы сияқты басқа салаларда да кеңінен пайдаланылып, науқас- 
тарға қамқорлық жасау қызметін жетілдіре түсті. Мәселе шешетін 
командалар ұсыныстарын біржақты іске асыру құқығына ие бола
тын жағдай сирек кездеседі, бірақ олардың ұсыныстары іске асыру 
процестерімен жұптасып жатса, кейбір елеулі жақсы өзгерістерді 
жүзеге асыруға болады.

Өзін-өзі
басқаратын
жумыс
командалары -
бір-бірімен тығыз 
байланысты немесе 
өзара тәуелді 
жұмыстарды 
атқаратын (әдетте 
оннан он бес 
адамға дейін) 
қызметкерлер 
тобы.

Осыған дейін талқылағанымыздай, мәселе шешетін командалар 
тек ұсыныс береді. Кейбір ұйымдар ілгері дамып, шешімдерді іске 
асыратын және нәтиже үшін жауап беретін командалар құрды. 
Өзін-өзі басқаратын жұмыс командалары -  бір-бірімен тығыз 
байланысты немесе өзара тәуелді жұмыстарды атқаратын (әдетте 
оннан он бес адамға дейін) қызметкерлер тобы, бұл командалар 
қадағалау міндеттерін де атқарады.5 Бүл команданың жалпы мін- 
деттеріне жоспарлау, оның ішінде жүмысты жоспарлау, команда 
мүшелеріне тапсырма беру, шұғыл шешімдер қабылдау, пробле- 
малар бойынша әрекет ету және жеткізушілермен, клиенттермен 
жұмыс істеу кіреді.

Өзін-өзі толық басқаратын жұмыс командалары тіпті бір-бірі- 
нің өнімділігін бағалайтын өз мүшелерін сайлап алады. Бұл коман
далар құрылған кезде, бұрынғы қадағалау позицияларының маңы- 
зы аздап жоғалады, кейде мүлде жойылады.

Өзін-өзі басқаратын жұмыс командаларының тиімділігі бойын
ша жүргізілген зерттеу нәтижелері әр кез біркелкі оңды болмады. 
Кейбір зерттеулер өзін-өзі басқаратын жұмыс командаларының 
тиімділік деңгейі олардағы жалпы мінез-құлықты ынталанды- 
руға байланысты екенін көрсетті. Мысалы, өзін-өзі басқаратын
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45 командаға жүргізілген зерттеу команда мүшелері жалақы сияқ- 
ты экономикалық ынталандыру өзінің қаншалықты үлес қосаты- 
нына байланысты екенін түсінгенде, жеке адамның да, жалпы ко- 
манданың да өнімділігі арта түскенін анықтады.6

Келесі зерттеулер өзін-өзі басқаратын команданың тиімділігі- 
не конфликт қалай эсер ететінін анықтау үшін жүргізілді. Осы ба- 
ғыттағы кейбір зерттеулер өзін-өзі басқаратын командалар ішінде 
конфликт пайда болғанда, тиімділік төмендейтінін көрсетті. Орта- 
ларында дау-дамай туындағанда, команда мүшелері көп жағдай- 
да бір-бірімен серіктес болуды тоқтатып, өзара тартысқа түседі, 
өз кезегінде, бұл топтың өнімділігін төмендетеді.7 Ал келесі бір 
зерттеу команда мүшелері бір-біріне сенімді болғанда, ойындағы- 
сын қысылмай, тартынбай айта алатынын және өзгелері бұл үшін 
жазғырмайтынын, басқаша айтқанда, олар психологиялық жағы- 
нан қауіпсіздікті сезінген кезде, конфликт, керісінше, команданың 
өнімділігін арттыруға серпін беретінін көрсетеді.8

Зерттеудің үшінші бағытының мақсаты өзін-өзі басқаратын жұ- 
мыс командаларының өз құрамындағы мүшелердің мінез-құлқына 
әсерін анықтау болды. Мұнда да тужырымдар әркелкі. Команда- 
да жұмыс істейтін жеке тұлғалар өз бетінше жұмыс істейтін басқа 
адамдарға қарағанда жұмысқа қанағаттанатынын айтса да, зерт
теулер олардың да кейде жұмысқа еш себепсіз шықпай қалатынын 
және тұрақсыздық байқататынын көрсетеді. Сонымен қатар британ 
мекемелеріндегі еңбек өнімділігіне жүргізілген бір ауқымды зерт- 
теуде командаларды пайдалану жеке (және жалпы) еңбек өнімділі- 
гін жақсартса да, өзін-өзі басқаратын командалар шешім қабылдау 
құзыреті төмен дәстүрлі командаларға қарағанда жақсырақ жұмыс 
істейтінін растайтын ешқандай дәлел жоқ екенін көрсетті.9

кросс-функционал командалар
Starbucks тез демделетін кофе брендін дайындау үшін өндіріс орын- 
дарынан, АҚШ-тың маркетинг саласынан, ғаламдық PR мен комму
никация саласынан мамандар тарта отырып, команда жасақтады. 
Команда жасаған ұсыныстардың арқасында өнім экономикалықжа- 
ғынан өндіруге де, таратуға да тиімді болды. Бір сөзбен айтқанда, 
бұл тығыз интеграцияланған көп қырлы стратегияның нәтижесі бо- 
латын.10 Бұл мысал иерархиялық деңгейі шамалас, бірақ тапсырма- 
ны бірге орындау үшін бас қосатын әртүрлі сала қызметкерлерінен 
құралған кросс-функционал командаларды көрсетіп отыр.

Кросс-функционал командалар -  ұйым ішіндегі немесе тіпті 
ұйымдар арасындағы әр алуан саланың адамдарына ақпарат алма- 
су, жаңа идеяларды пысықтау, проблемаларды шенгу және күрделі 
жобаларды үйлестіруге мүмкіндік беретін тиімді құрал. Дегенмен 
үйлестірудің жоғары қажеттігіне байланысты кросс-функционал 
командаларды басқару оңай шаруа емес. Неге? Біріншіден, әртүрлі 
білік керек болған соң, билік ету ықпалы ауысады, себебі мүшелер- 
дің ұйымдағы деңгейі шамалас, бұл жетекшілікті екіұшты қылады.

Кросс-функционал 
командалар -
иерархиялық дең- 
гейі шамалас, бірақ 
тапсырманы бірге 
орындау үшін бас 
қосатын әртүрлі сала 
қызметкерлері.
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Виртуал 
командалар -
бір орында 
бас қоспайтын 
мүшелерін ортақ 
мақсатқа жетуге 
жұмылдыру үшін 
компьютерлік 
технологияны 
қолданатын 
командалар.

Көпкомандалық 
жүйе -  үлкен 
мақсаттарға бірге 
жетуді көздейтін 
өзара тәуелді 
екі не одан көп 
командалардың 
жиынтығы,
« команд алардың 
командасы».

Сондықтан шектен тыс конфликтісіз-ақ ауысулар орын алмай тұр- 
ғанда, сенім қалыптастырып үлгеру керек.11 Екіншіден, мүшелер 
әралуандық пен күрделілік жағдайында жұмыс істеуге үйренуі қажет 
болғандықтан, дамудың бастапқы сатылары көп жагдайда ұзаққа со- 
зылады. Үшіншіден, тәжірибесі мен көзқарасы әртүрлі адамдар ара- 
сында сенім орнату мен команда жұмысын құруға көп уақыт қажет.

Қорыта айтқанда, дәстүрлі кросс-функционал командалардың 
мықты тұсы -  әртүрлі саладан келген, әр алуан дағдылары бар жеке 
тұлғалардың ұжымдық күш-қайраты. Осы мүшелердің бірегей көз- 
қарастары ескерілгенде, бұл командалар өте тиімді бола алады.

Виртуал командалар
Алдыңғы бөлімде сипатталған командалар жұмысын бірін-бі- 
рі бетпе-бет көру арқылы атқарады, ал виртуал командалар бір 
орында бас қоспайтын мүшелерін ортақ мақсатқа жетуге жұмыл- 
дыру үшін компьютерлік технологияны қолданады.12 Команда мү- 
шелері кең ауқымды желілер, корпоративтік әлеуметтік желі, ви
деоконференция және электрондық пошта сияқты коммуникация 
байланыстарын пайдалану арқылы онлайн режимде ынтымақта- 
сады, мұнда команда мүшелерінің бір-біріне жақын немесе басқа 
құрлықта орналасуы маңызды емес. Командалардың көбі жұмы- 
сының біраз бөлігін қашықтан орындайды.

Виртуал командаларды басқару кеңседе бетпе-бет жұмыс істей- 
тін командаларга қарағанда басқаша жүреді, мұның бір себебі -  
виртуал команда мүшелері дәстүрлі иерархиялық үлгілер бойын- 
ша өзара іс-әрекетке түсе алмауында. Өзара іс-әрекеттің күрделі- 
лігіне байланысты зерттеулер виртуал командаларды бөліп басқа- 
ру команда өнімділігін едәуір арттыруы мүмкін екенін көрсетті, 
әйткенмен бұл тұжырым әлі қаралып жатыр.13 Виртуал команда
лар тиімді болуы үшін басшылық мынаған сендіре білуі керек: 
(1) мүшелер арасында сенім қалыптасуы қажет (электрондық хат- 
тағы артық бір ауыз сөз команданың сенімін тас-талқан ете ала
ды); (2) процесс үнемі бақылауда болуы тиіс (команда мақсатынан 
ауытқымауы және команданың бір де бір мүшесі жоғалып кетпеуі 
үшін); (3) команданың күш-қайраты мен өнімдері ұйымға кеңінен 
насихатталуы қажет (команда қалтарыста қалмауы үшін).14

Көпкомандалық жүйелер
Шағын, дербес команда түрлерін атап өттік, дегенмен олардың 
қызметін пайдалану ұйымның негізгі мақсатына кіреді. Міндеттер 
күрделенген сайын, көп жағдайда командалардың ауқымы да кеңе- 
йе түседі. Команда ауқымы ұлгайғанда, талап та күшейеді, бұл жаг- 
дайда басқа мүшенің қосылуы пайдадан гөрі көбірек зиян әкеледі. 
Осы мәселені шешү үшін ұйымдар үлкен мақсаттарға бірге жетуді 
көздейтін өзара тәуелді екі не одан көп командалардың жиынты- 
гы -  көпкомандалық жүйелерді пайдаланады. Басқаша айтқанда, 
көпкомандалық жүйе «командалардың командасы» іспетті.15
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Көпкомандалықжүйені сипаттау үшін, үлкен көлік апаты болған 
кезде қажет іс-әрекеттерді үйлестіруді еске түсіріңіз. Оқиға орны- 
на алдымен жететін, жарақат алған адамдарды ауруханаға жеткізе- 
тін -  жедел жәрдем командасы. Одан кейін төтенше медициналық 
қызмет көрсететін команда, содан соң реанимация командасы жұ- 
мылдырылады. Жедел жәрдем командасы, төтенше медициналық 
қызмет көрсететін команда мен реанимация командасы техника- 
лык, жағынан тәуелсіз болса да, олардың іс-әрекеттері өзара тәуел- 
ді, біреуінің табыстылығы басқалардың табыстылығына тәуелді. 
Неге? Себебі олардың бәрі адам өмірін сақтауға бағытталған биік 
мақсатты көздейді.

Шағын, дәстүрлі командаларды тиімді қылатын кейбір фак- 
торлар көпкомандалық жүйелерге жарамайды және тіпті олардың 
өнімділігіне кері әсерін тигізеді. Бір зерттеу көпкомандалық жү- 
йелер барлық құрамдас бөліктерімен арадағы іс-әрекетті үйлестіру 
жұмысын атқаратын өзара байланыстыратын тетіктер болған кез
де, тиімді жұмыс істейтінін көрсетті. Бұл кейбір команда мүшелері- 
нің коммуникация қажеттігін азайтты, нәтижесінде оның пайдалы 
жағы басым болды, себебі үйлестіру ісі жеңілдеді.16 Көпкоманда- 
лық жүйелерді басқару да дербес командаларға қарағанда басқа- 
ша. Барлық командалардың жетекшілігі команда өнімділігіне эсер 
етсе, көпкомандалық жүйенің жетекшісі командаларды үйлестіру 
мен басқаруды қоса атқаруы керек. Зерттеу ұйым жетекшілері көп 
көңіл бөлген және жұмысына араласқан командалар өзін өкілеттік 
берілген команда ретінде сезінетінін, сөйтіп, олар өз мәселелерін 
өзі шешуге талпынып, тиімділігін арттыратынын көрсетті.17

Жалпы көпкомандалық жүйе қатары кеңейген команданың 
тиімділігін көтеруде және айрықша қызметтері бар командаларды 
жоғары деңгейде үйлестіруде ең жақсы құрал бола алады.

О  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, Teams 
(TWZ Role Play) деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.

ТИІМДІ КОМАНДАЛАР ҚҰРУ
Командалар көп жағдайда саналы түрде күрылады, бірақ кейде 
өздігінен дамып-жетіледі. Соңғы бес жылдағы командалардың кө- 
беюін табиғи эволюция мысалы ретінде қарастыруға болады. Бұл 
процесс әдетте фрилансерлерден басталады. Фрилансерлік -  өз са- 
ласын жақсы білетін және қысқа мерзімде ұйымдарға білікті қызмет 
көрсете алатын адамдардың дербес жұмысы. Фрилансер үшін өзін 
тиімді саудалау қиын болса, ұйымдар үшін қажеттіліктеріне сай 
келетін фрилансер табу қиындық туғызады. Осы олқылықтың ор- 
нын толтыру мақсатымен фрилансерлер жүмысын бірлесіп ұсыну
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үшін қосымша мамандық иелері -  өзге фрилансерлермен бірге ко- 
мандалар құрады. Командаға негізделген бұл тәсіл тиімділігін дә- 
лелдеп үлгерген.18

Көп адам команда тиімділігіне қатысты факторларды анықтауға 
тырысты. Осы істі жеделдету үшін бірқатар зерттеулер жүргізілді. 
Бір кездері салыстырмалы түрде бағытталған модельге енгізілген 
сипаттардың үлкен тізімі де болған еді.19 11.3-сызбада команда- 
ларды тиімді ететін біз білетін сипаттар берілген. Ол 10-тарауда 
таныстырылған топқа қатысты түжырымдардың көбін қамтиды.

Біз тиімді командалардың негізгі құрамдас бөліктерін жалпы 
үш санатқа біріктіре аламыз. Біріншісі -  командаларды тиімді қы- 
латын ресурстар мен басқа контекстуалдыц ықпалдар. Екіншісі ко- 
манданың қурамына қатысты. Соңғысы -  процесс айнымалылары -  
тиімділікке ықпал ететін команда ішіндегі оқиғалар. Әрі қарай осы 
айнымалылардың әрқайсын қарастырамыз.

11.3-СЫЗБА. Команда тиімділігінің моделі

Контёкст

• Лайық ресурстар
• Жетекшілікжәне құрылым 
ё Сенім ахуалы
• Өнімділікті бағалау және ынта- 

ландыру жүйелері

Құрамы

• Мүшелердің қабілеттері
• Тұлға
• Рөлдерді бөлу
• Әралуандық
• Командалардың ауқымы
• Мүшелердің икемділігі
• Мүщелердіңартықшылықтары

Процесс

• Ортақ ниет
• Нақты мақсаттар
• Команданыңтиімділігі
• Конфликт деңгейі
• Әлеуметтік еріншектік

ТИІМДІЛІП
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Команда контексі: командалардың 
табыстылығын қандам факторлар анықтамды?
Төменде талқыланатын команда өнімділігіне айтарлықтай қаты- 
сы бар төрт контекстуалдық фактор -  команданың қосатын үлесін 
қамтитын лайык, ресурстар, жетекіиілік пен қүрылым, сенім ахуалы 
және өнімділікті бағалау мен ынталандыру жуйелері.

ЛАЙЫҚ РЕСУРСТАР. Командалар -  үлкен ұйымдық жүйенің бөлігі, 
әр жұмыс командасы топты қолдау үшін одан тыс ресурстарға сү- 
йенеді. Ресурстардың жетіспеуі команданың жұмысын тиімді ат- 
қару және мақсаттарына жету мүмкіндіктерін тікелей төмендете- 
ді. Лайық ресурстарға дер кезіндегі ақпарат, тиісті құрал-жабдық, 
лайық кадрлар, қолдау және қаржылай көмек жатады.

ЖЕТЕКШІЛІК ПЕН ҚҰРЫЛЫМ. Командалар кім не істеуі керек де- 
генді келіспесе және мүшелерінің барлығын жұмыс жүктемесін 
бөлісіп істеуге көндіре алмаса, мүлде жұмыс істей алмайды. Ме- 
неджменттен де, команда мүшелерінен де жұмыс детальдарын 
келісіп, жеке дағдыларын өзара үйлестіру үшін жетекшілік пен 
тәртіп талап етіледі. Өзін-өзі басқаратын командалардың мүше- 
лері менеджерлер айқындаған міндеттердің көбін өздері-ақ қа- 
ғып алады. Содан кейін менеджер команданы сырттай (іштей 
емес) басқара береді.

Бұған дейін айтылғандай, жетекшілік әсіресе көпкомандалық 
жүйелерде маңызды. Мұнда жетекшілер жауапкершілікті коман- 
даларға бөліп, оларды бір-біріне қарсы емес, қоян-қолтық жұмыс 
істеуге жұмылдырып отыратын делдал рөлін атқарады.20

СЕНІМ АХУАЛЫ. Сенім -  жетекшіліктің өзегі, ол командаға же- 
текшінің мақсаттары мен шешімдерін қабылдауға және адал бо- 
луға мүмкіндік береді. Тиімді командалардың мүшелері өз же- 
текшілеріне сенеді.21 Сондай-ақ олар бір-біріне сенеді. Команда 
мүшелерінің арасындағы тұлғааралық сенім ынтымақтастыққа 
жол ашады, бір-бірінің іс-әрекетін қадағалау қажеттігін азайтады 
және жеке тұлғаларды бір-бірінен асып түсу ниеті жоғы арқылы 
жақындастырады. Командада мүшелері бір-біріне деген сенімнің 
арқасында тәуекелге баруға және осал тұстарды анықтауға ынта- 
лы болады. Командадағы сенімнің жалпы деңгейі маңызды, бірақ 
бұл сенімнің команда мүшелеріне бірдей таралуының да маңызы 
ерекше. Команда мүшелерінің арасындағы сенім деңгейінің бір- 
келкі және үйлесімді болмауы сенімнің жалпы жоғары деңгейін 
төмендетеді, нәтижесінде командаға кесірі тиетін ішкі жік пайда 
болады.22

Сенім -  командадағы өзгермелі жағдайларға осал келетін қа- 
былдау сезімі. Мысалы, Сингапурда жасалған зерттеу сенімнің 
жоғары деңгейі салтанат құрған командалардағы жеке тұлғалар 
өзі ұсынған идеяларды қорғауға және байбалам салуға бейім бола- 
тынын анықтады, бірақ команда мүіиелері «менің идеям» деп ша- 
ғымданған жеке тұлғаларды ортақ жұмысқа үлесі аз адамдардың
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қатарына қосып қояды.23 Команданың бұл «жазалауы» жағымсыз 
қарым-қатынас қалыптастырып, өкпе-реніш тудырады, конфлик- 
тілерді тереңдетіп, өнімділікті төмендетеді.

ӨНКМДВЛІКТІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ЫНТАЯАНДЫРУ ЖҮЙЕЯЕРІ. Жеке 
өнімділікті бағалау мен стимулдар өнімділігі жоғары команда қа- 
лыптастыруға кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан қызметкерлер- 
ді жеке үлесі үшін бағалау мен ынталандырудан бөлек, басшылық 
жеке үлесті мойындау үшін мүшелердің жеке үлесіне кірігіп кете- 
тін әртекті өнімділік жүйелерін, ал жағымды командалық нәтиже- 
лерді мойындау үшін топтық ынталандыруды қолдануы керек.24 
Топқа негізделген бағалау, түсімді бөлісу, шағын топтарға арнал- 
ған стимулдар және жүйелердің басқа түрлері командалық күш- 
қайрат пен міндеттемені күшейте алады.

Команда құрамы
АҚШ-тың Шағын бизнес басқарма басшысы Мария Контрерас-Свит 
команда құрарда тапқырлық, икемділік және ұстамдылық25 (сон- 
дай-ақ мұның ішінде адалдық та бар) қасиеттері бар ықтимал 
команда мүшелерін іздейтінін айтады. Бұлар жақсы қасиет екені 
сөзсіз, бірақ команда құруда осылармен ғана шектеліп қалуға бол- 
майды. Команда құрамы категориясына команда күруға қатысы 
бар айнымалылар кіреді: команда мүшелерінің қабілеттері мен 
жеке ңасиеттері, рөлдерді бөлу, әралуандыц, мәдени айырмаиіылың- 
тар, команданың ауқымы және муіиелердің командалық жұмыста 
көрсететін артыцьиылыцтары.

КОМАНДА МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚДБІЛЕТТЕРІ. Ортақол ойыншылар 
мықты бапкердің, табандылықтың және команда жұмысы тиім- 
ді ұйымдастырылуы арқасында талантты команданы ойсырата 
жеңгенін анда-мында оқып қаламыз. Мұндай жағдайлар жаңа- 
лықтардың маңызын арттырады, себебі оларда өзгешелік бар. 
Команданың өнімділігі жеке мүшелерінің білімі, дағдылары мен 
қабілеттеріне байланысты.26 Команда мүшелері не жасай алатыны 
және командада қаншалықты тиімді жұмыс істейтіні қабілетіне 
байланысты.

Зерттеу команда құрамы мен өнімділіктің өзара байланысын 
анықтады. Біріншіден, қүрастыру желісін қайта құрылымдау сияқ- 
ты күрделі мәселені шешкенде, өте білімді мүшелерден құралған 
жоғары қабілетті командалар төмен қабілетті командаларға қара- 
ғанда жұмысты жақсы атқарады. Сондай-ақ жоғары қабілетті ко
мандалар жағдайдың өзгеруіне тез бейімделеді, олар бар білімін 
жаңа мәселелерді шешуде тиімді қолдана алады.

Қорыта айтқанда, команда жетекшісі де аса маңызды рөл атқа- 
рады. Ақыл-ой қабілеті жоғары команда жетекшілері тапсырманы 
орындау кезінде қиындыққа тап болған білімі төмендеу команда 
мүшелеріне көмектесіп жібереді. Ал білімі таяз жетекші, керісінше, 
жоғары қабілетті команданың еңбегін еш қылады.27
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МҮШЕЛЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. 4-тарауда тұлғалық 
ерекшеліктердің жеке мінез-құлыққа елеулі ықпал ететінін қа- 
растырғанбыз. Тұлға ерекшеліктерінің «Үлкен бестігі» моделінде 
берілген кейбір өлшемдер команда тиімділігі үшін өте маңызды.28 
Әсіресе командалар үшін ниеттің орны айрықша. Адал ниетті 
адамдар басқа мүшелерді қолдауға және өздерінің қолдауы нағыз 
керек кезде қол ұшын беруге жақсы. Сондай-ақ адал командалар- 
дың басқа артықшылықтары бар, бір зерттеуұйымдастыру, жетіс- 
тікке жетуді көздеу және табандылық сияқты мінез-құлыққа тән 
процестердің команда өнімділігінің жоғары деңгейіне ңатысы бар 
екенін анықтады.29

Команда тиімділігі үшін оны құрылымдауда жеке тұлғалар- 
ға барынша назар аудару қажет. Айталық, ұйымға әрқайсы төрт 
адамнан тұратын 20 команда құру керек және 40 адамның адалдық 
деңгейі жоғары, қалған 40 кісінің адалдық деңгейі томен. Команда 
(1) адалдығы жоғары және адалдығы төмен 10 мүшесі бар 10 ко
манда құрып немесе (2) командаға адалдығы жоғары екі адам мен 
адалдығы томен екі адамды араластыру арқылы мықты бола ала 
ма? Бір қызығы, мәліметтер ең дұрысы бірінші нұсқа екенін көр- 
сетеді, ұйым адалдығы жоғары 10 команда мен адалдығы томен 
10 команданы жеке-жеке құрғанда, командалардың өнімділігі ар- 
тады. Бұған себеп -  адалдығы жағынан әртүрлі команда адалдығы 
жоғары мүшелерінің өнімділігі есебінен ғана жұмыс істей алмай- 
ды. Керісінше, топты ретке келтіру қарқыны (немесе кәдімгі өкпе- 
реніш) өзара іс-әрекетті қиындатады және адалдығы жоғары мү- 
шелерден күтілетін нәтижені төмендетуге мәжбүрлейді, осылайша 
топтың өнімділігі азаяды.30

Басқа ерекшеліктер ше? Тәжірибеге ашықтығы жоғары ко
мандалар өнімді жұмыс істеуге бейім, зерттеу нәтижелері мін- 
деттердің сындарлы конфликті тиімділікті арттыратынын 
көрсетеді. Ашық команда мүшелері бір-бірімен жақсы ара- 
ласады және көп идея үсынады, бұл ашық адамдардан тұра- 
тын командаларды креативтік пен жаңашылдыққа бастайды.31 
Міндеттер конфликті эмоциялық тұрақтылығы жоғары коман- 
далардың да өнімділігін арттырады.32 Мәселе -  конфликт бұл 
командалардың өнімділігін өздігінен арттыратынында емес, 
ашықтық пен эмоциялық тұрақтылығы бар деп сипатталған ко
мандалар конфликтіні реттеп, оны өнімділікті көбейту үшін 
пайдалана алатынында. Команда мүшелерінің ымыраға келе 
алуының да маңызы бар: командада бір не одан көп бірбет- 
кей, кертартпа мүше болуы істі кері кетіреді, алайда шамадан 
тыс ымырашылдық та өнімділікті төмендетеді. Зерттеулерде 
экстраверсия нәтижелеріне қатысты еш нәрсе айқындалмаған, 
бірақ бір зерттеу командада экстраверсия деңгейі жоғары болуы 
көмек беруге дайын мінез-құлық деңгейін әсіресе серіктестік 
ахуалында күшейте алатынын көрсетті.33 Осылайша жеке адам- 
ның тұлғалық ерекшеліктері командалар үшін де, команданың 
жалпы тұлғалық сипаттары үшін де маңызды.
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РӨЛДЕРДІ БӨЛУ. Командалардың әртүрлі қажеттіктері бар, сон- 
дықтан мүшелерді іріктеу әрқилы рөлдер қамтылғанына көз жет- 
кізгенге дейінжүреді. 21 жыл бойы 778 ірі бейсбол команда лигасы- 
на жүргізілген зерттеу рөлдерді орынды тағайындаудың маңызын 
көрсетті.34 Өзіңіз аңғарғандай, тәжірибелі және білікті мүшелері 
көп командалар өнімді жұмыс істейді. Дегенмен негізгі рөлдерді 
атқаратын, командадағы жұмыс процесіне көбірек жауапты және 
барлық жұмыс процестерінде маңызды орны бар мүшелердің 
(аталған мысалға сәйкес, допты берушілер мен қабылдаушылар- 
дың) тәжірибесі мен дағдысы айрықша маңызды болған.35 Басқаша 
айтқанда, ең қабілетті, тәжірибелі және адал қызметкерлеріңізді 
командадағы ең негізгі рөлдерге тағайындаңыз.

Біз команда мүшелерінің тоғыз ықтимал рөлін айқындай ала- 
мыз (11.4-сызбаны қараңыз). Табысты жұмыс командалары адам- 
дарды қабілеттері мен артықшылықтарына негізделген рөлдерге 
лайықтап іріктеп алған (көп командада жеке тұлғалар бірнеше рөл 
атқарады).

Команда мүшелерінің бірлесіп жұмыс істеуін жақсарту үшін ме
не джерлер әр адамның командаға қосатын үлесін түсінуі, мүше- 
лерді мықты тұстарына қарап іріктеуі және мүшелердің қалаған 
стиліне сай жұмыс тапсырмаларын жүктеуі керек.

11.4-СЫЗБА. Ықтимал команда мүшелерінің рөлдері
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МҮШЕЛЕРДІҢ ӘРАЛУАНДЫҒЫ. 10-тарауда әралуандықтың топ- 
тарға ықпалын талқылағанбыз. Команданың әралуандығы коман- 
даның өнімділігіне қалай эсер етеді? Жұмыстағы бөлім (топ, ко
манда немесе департамент) мүшелерінің жас, жыныс, нәсіл, білім, 
ұйымдағы еңбек өтілі сияқты ортақ демографиялық сипаттарын 
көрсететін деңгей -  үйымдық демография нысаны. Ұйымдық 
демография тұлғаның жасы мен жұмысқа шыққан мерзімі сияқты 
сипаттары оның жұмыстан кетуін болжай алатынын көрсетеді. Қи- 
сын мынадай: жұмыстан кету әртүрлі тәжірибесі бар тұлгалар ара- 
сында жиі кездеседі, себебі олардың басқалармен коммуникация 
орнатуы қиын және конфликтіге тез беріледі. Конфликтіде жеңіліс 
табатындар жұмыстан өз еркімен немесе мәжбүрлі түрде кетуге 
бейім болады.36 Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: әралуандық 
команда өнімділігіне теріс эсер етеді.

Көбіміз әралуандық жақсы нәрсе деген оптимистік көзқарас ұс- 
танамыз -  әр алуан командалар әрқилы ой-пікірден пайда ала білуі 
керек қой. Дегенмен екі метасараптамалық шолу демографиялық 
әралуандық, шын мәнінде, команда өнімділігімен байланысты 
еместігін көрсетті, ал үшінші шолу нәсіл мен жыныс әралуанды- 
ғы команда өнімділігіне мүлде кері эсер ететінін айтады.37 Басқа 
зерттеулердің қорытындылары әрқилы, солардың біреуі жыныс 
және этностық әралуандықтың ақнәсілді немесе ер қызметкерлер 
басым жұмыс орындарында жағымсыз әсері бар екенін, ал демог- 
рафиялық жағынан теңескен жұмыс орындарында әралуандықтың 
айтарлықтай мәселе тудырмайтынын анықтады. Жұмыс істеу қа- 
білеті, білім және біліктік бойынша әралуандық команда өнімді- 
лігіне оң эсер етеді, бірақ бұл әсерлер мардымсыз және жағдайға 
байланысты.

МӘДЕНИ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР. Командалардың әралуандығы бо
йынша көптеген айырмашылықтарды қарастырған зерттеулерді 
талқыладық. Енді мәдени айырмашылықтарға тоқталсақ. Мәлі- 
меттерге сүйенсек, мәдени әралуандық жұмыс процесіне тым бол- 
мағанда қысқа мерзімде кедергі келтіреді,38 мәселеге тереңірек 
үңілсек: мәдени мәртебедегі айырмашылықтар жайында не айтуға 
болады? Даулы мәселе болса да, жоғары мәдени мәртебесі бар тұл- 
ғалар әдетте өз ұлтының басым нәсілдік тобы жағында болатыны 
анықталды. Мысалы, Ұлыбритания зерттеушілері мәдени мәртебе- 
дегі айырмашылықтар команда өнімділігіне ықпал ететінін анық- 
тап, жоғары мәдени мәртебеге ие мүшелері бар командалар мәде- 
ни мәртебесі төмен мүшелерден құралған командаларға қарағанда 
командадағы эр мүшесінің өнімділікті жақсартқанын көрсетуге ұм- 
тылатынын дәлелдеді.39 Бұл -  эр алуан командалар қатарын елдегі 
мәдени мәртебесі биік жеке тұлғалармен толтыруы керек дегенді 
емес, адамдар тіпті топтың әртүрлі жағдайында да адамдардың мә- 
дени мәртебесін қалай анықтайтынын білуіміз керек деген сөз.

Жалпы мәдени әралуандық әртүрлі көзқарас тұрғысынан ке- 
луді қажет ететін мәселелерді шешуде аса тиімді. Бірақ мәдени 
жағынан әртекті командалар жұмыс барысында мүшелеріне жаңа

Ұйымдық 
демография -
жұмыстағы 
бөлім (топ, 
команда немесе 
департамент) 
мүшелерінің жас, 
жыныс, нәсіл, білім, 
үйымдағы еңбек 
өтілі сияқты ортақ 
демографиялық 
сипаттарын 
көрсететін 
деңгей және осы 
сипаттардың 
жұмыстан кетуге 
әсері.
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нәрселерді үйретуде, мәселелерді шешуде қиындықтарға тап бо- 
лады. Жақсы жағы -  бұл қиындықтар уақыт өте келе біртіндеп 
сейіледі.

КОМАНДА АУҚЫМЫ. Көптеген сарапшы командалардың шағын 
құрамын сақтау команда тиімділігін арттырудың алғышарты де- 
генмен келіседі.40 Amazon.com бас директоры Джефф Безос «екі 
пицца» ережесін қолданады, оның айтуынша, «Команданы тойды- 
ру үшін екі артық пицца керек болса, онда бұл команда тым үл- 
кен болғаны».41 Психолог Джордж Миллер команда ауқымы үшін 
ең оңтайлысы -  «сиқырлы сан -  жеті, алайда тағы екі адам қосуға 
немесе алып тастауға болады» дейді.42 Жазушы, Forbes баспагері 
Рич Карлгаард: «Үлкендеу командалар ешқашан ірі табысқа жету 
мүмкіндігіне ие болмайды», -  деп жазады, себебі команда ауқымы 
кеңейіп, коммуникация күрделенген сайын, адамдар арасындағы 
ықтимал байланыстар өте жылдам өседі.43

Қорыта келгенде, ең тиімді командалар 5-9 адамнан күралады. 
Сарапшылар тапсырманы орындай алатын адамдардың ең ша- 
ғын көлемін қолдануды ұсынады. Өкінішке қарай, менеджерлер 
көп жағдайда командалардың ауқымын тым кеңейтіп, қателікке 
ұрынады. Әртүрлі көзқарас пен дағдыларға қол жеткізу үшін ко
манданы тек 4-5 адаммен жасақтау жеткілікті, осыдан артық мү- 
шелердің қосылуы үйлестіру мәселелерін күрделендіре береді. 
Команда көлемі шамадан тыс ұлғайғанда, ондағы ауызбірлік пен 
өзара жауапкершілік төмендейді, әлеуметтік еріншектік артады 
және адамдардың аралас-құраластығы азаяды. Үлкен команда- 
лардың мүшелері әсіресе уақыт қысқан кезде бір-бірінің жүмысын 
үйлестіруде қиындыққа тап болады. Жұмыс ұжымының табиғи 
көлемі үлкен болса, ал сіз команданың қарқынды жұмыс істегенін 
қаласаңыз, топты ұсақ топтарға бөлу жағын қарастырыңыз.44

МҮШЕЛЕРДІҢ АРТЫ ҚШ ЫЛ Ы ҚТАРЫ . Кез келген қызметкер коман
да ойыншысы бола алмайды. Ұсыныс жасалғанда, көптеген қыз- 
меткерлер команда жұмысына атсалысудан тартынады. Жалғыз 
жұмыс істеуге жаны күмар адамдардан команда жүмысына бірігу 
талап етілгенде, команда әдебі мен жекелеген мүшелерінің қа- 
нағаттануына тікелей қауіп төнеді.45 Яғни менеджерлер команда 
мүшелерін таңдауда тұлғалардың қабілетін, жеке ерекшеліктерін, 
дағдыларын ескеруі керек. Өнімділігі жоғары командалар топ мү- 
шесі ретінде жұмыс істеуге қүштар адамдардан құралады.

11.5-СЫЗБА. Топты қ процестердің әсерлері

Топтың ықтимал 
тиімділігі •

+ Процесс ; Процесс = Топты ңнақты
пайдалары шығындары
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Көмандалыц, процеетер
Команда тиімділігіне қатысты соңғы категория мүшелердің ор- 
тақ жоспар мен мақсатқа бейілдігі, команданың нақты мақсатта- 
ры, команда тиімділігі, команда бірегейлігі, команданың ауызбірлігі, 
менталдық модельдер, конфликт деңгейлері және әлеуметтік ерін- 
шектік сияқты процесс айнымалыларынан құралады. Бұлар әсіре- 
се үлкен командалар мен өзара тәуелділігі күшті командалар үшін 
маңызды.46

Команда тиімділігі үшін процестер неге маңызды? Командалар 
үлеске қарағанда нәтижені көбірек жасауы тиіс. 11.5-сызба коман- 
далық процестер команданың нақты тиімділігіне қалай ықпал ете 
алатынын көрсетеді.47 Командалар көп жагдайда зертханаларда 
қолданылады, себебі олар мәнді зерттеулер жүргізуде тәуелсіз жұ- 
мыс істейтін зерттеушілерге қарағанда әртүрлі жеке тұлғалардың 
әр алуан дағдыларына иек арта алады, ягни оң синергия (ықпал- 
дастық) жасайды және процесс барысында ұтылмай, керісінше, 
пайдаға кенеледі.

ОРТАҚ ЖОСПАР ЖӘНЕ МАҚСАТ. Тиімді командалар өз жұмысын 
команда миссиясын талдау, сол миссияга жеткізетін мақсаттарды 
әзірлеу және мақсаттарға жету стратегияларын құрудан бастайды. 
Бірқалыпты өнімді жұмыс істейтін командалар нені қалай істеу 
керек дегенді анық түсінеді.48 Бұл -  белгілі жайт, бірақ көптеген 
команда осы негізгі процесті ерен санамайды. Тиімді командалар 
рефлексивтік танытады, яғни қажет кезде мақсатын көрсете әрі 
түзете алады. Команданың жақсы жоспары болуы тиіс, алайда ол 
дайын күйінде ірі жағдай талап еткенде бейімделе алатындай бо
луы қажет.49 Бір қызығы, кейбір мәліметтер рефлексивтігі жогары 
командалар мүшелерінің арасында конфликт тудыратын жоспар- 
лар мен мақсаттарға жақсы бейімделе алады.50

НАҚТЫ МАҚСАТТАР. Табысты командалар ортақ мақсаттарын 
нақты, өлшенетін, шынайы өнімді мақсаттарға айналдырады. 
Нақты мақсаттар ашық коммуникацияға жол ашады. Ол коман- 
даларды нәтижелерге жету үшін білек сыбана кірісуге ынталан- 
дырады. Жеке мақсаттарға жүргізілген зерттеулерге сәйкес, 
командалық мақсаттар күрделі болуы тиіс. Қиын, бірақ қол же- 
терлік мақсаттар команда өнімділігін діттеген критерийлерге ла- 
йықтайды. Мысалы, белгілі бір санға жетуді көздейтін мақсаттар 
санды арттырады, дәлдікке бағытталған мақсаттар дәлдікті арт- 
тырады және сол сияқты.51

КОМАНДА ТИІМДІЛІГІ. Тиімді командалар өзіне сенімді болады, 
олар жетістікке жететініне сенеді. Бұл команда тиімділігі деп 
аталады.52 Табысқа жеткен командалардың болашақта жетістікке 
жететініне сенімі күшті болады, өз кезегінде, бұл оларды қажыр- 
лы жұмыс істеуге құлшындырады. Сондай-ақ жеке мүмкіндіктер 
туралы ақпаратты өзара бөлісетін командалар команда мүшелері- 
нің жеке тиімділігі мен жеке креативтігі арасындағы байланысты

Рефлексивтік -
команданың қажет 
кезде бас жоспарын 
көрсете алатын 
әрі түзете алатын 
сипаты.

Команда 
тиімділігі -
команда 
мүшелерінің 
міндеттерін 
атқаруда жетістікке 
жете алатынына 
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Командалық 
сәйкестік -
команда мүшесінің 
өзін оның бір 
бөлшегі ретінде 
сезініп, жақын 
болуы.

Команданың 
ауызбірлігі -
команда 
мүшелерінің 
бір-біріне 
эмоциялық 
тұрғыдан 
байлануын және 
сол байлануына 
байланысты 
команда жұмысына 
құлшынып 
тұратынын 
көрсететін жағдай.

нығайта алады, себебі мүшелер әріптестерінен дәйекті пікірлерді 
еш қиындықсыз сұрап білуіне болады.53 Басшылық команда тиім- 
ділігін арттыру үшін не істей алады? Командадағы сенімді ны- 
ғайтып, мүшелерінің техникалық және тұлғааралық дағдыларын 
дамыту үшін қажетті біліммен жасақтау арқылы команданы кіш- 
кентай болса да жетістікке жеткізуге болады. Команда мүшелері- 
нің қабілеттері неғұрлым жоғары болса, команда соғұрлым өзіне 
сенімді болуға қабілетті.

КО МАИ ДАЛ Ы Қ СӘЙКЕСТІК. 10-тарауда әлеуметтік сәйкестіктің 
адам өміріндегі алар маңызды орнын талқылағанбыз. Адамдар 
өзін топтармен эмоциялық тұрғыда байланыстырғанда, олар сол 
топтармен қарым-қатынасына көбірек күш салады. Командаларға 
да қатысты осыны айтуға болады. Мысалы, Нидерландыда сарбаз- 
дарға жүргізілген зерттеу жалпы олар сарбаз ретінде өз міндетін 
адал атқаруға тиіс болса да, команда мүшелері өзіне іш тартып, 
сыйластықпен қарағанын сезінгенде командалары үшін аянбай 
жұмыс істеуге ниетті болатынын көрсетті. Сөйтіп, команда же- 
текшілері мен мүшелері жеке тұлғалардың ерекше дағдылары мен 
қабілеттерін тану, сондай-ақ сыйластық пен адалдыққа құрылған 
оңтайлы ахуал тудыру арқылы командалық сәйкестікке оң жол 
бастап, команда нәтижелерін жақсартады.54

Ұйымдық сәйкестіктің де маңызы зор. Командалардың оқшау- 
ланып жұмыс істеуі сирек кездеседі, олар көп жағдайда басқа ко- 
мандалармен тығыз байланыста жүмыс істейді, бұл командаара- 
лық үйлестіруді қажет етеді. Командасымен сәйкестігі жоғары, 
бірақ ұйыммен біртұтас бола алмайтын жеке тұлғалар командасы- 
на аса жақын болғанымен, ұйымдағы басқа командалармен бірге 
жүмыс істеуге құлықсыз.55
КОМАНДАНЫҢ АУЫЗБІРЛІГІ. Мүшелері бір-бірімен тонның ішкі 
бауындай араласқан, «бір кісідей жұмылып жүмыс істейтін» ко- 
манданың мүшесі болып көріп пе едіңіз? Команданың ауызбір- 
лігі термині мүшелерінің эмоциялық тұрғыдан бір-біріне бай
лануын және осы байлануына байланысты команда жұмысына 
құлшынып түруын білдіреді. Команданың ауызбірлігі -  команда 
нәтижелерін болжаудың пайдалы құралы. Мысалы, Қытайдағы үл- 
кен зерттеу команданың ауызбірлігі жоғары және тапсырмалары 
күрделі болса, қызметте өсу, ынталандыру, оқыту және күиылған 
қымбат инвестиция команданың пайда әкелетін креативтігін арт- 
тыратынын көрсетті. Ал ауызбірлігі томен, тапсырмалары қарапа- 
йым командалар креативтік әлеуеті жоғары ынталандыруға жауап 
қайтаруы екіталай.56

Команда ауызбірлігі команда өнімділігін мықты болжайды, се- 
бебі команда ауызбірлігіне нұқсан келсе, өнімділік те зардап шеге- 
ді. Жағымсыз қарым-қатынастар ауызбірлікті әлсіретеді. Осы ол- 
қылықтың орнын толтыру үшін командалар өзара тәуелділік пен 
түлғааралық өзара іс-әрекеттерді барынша нығайтуы керек.
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МЕНТАЛДЫҚ МОДЕЛЬДЕР. Тиімді командаларға м енталды қ мо- 
дельдер, яғни құрамына мүшелері кіретін команданың негізгі 
элементтері туралы ұйымдасқан менталдық көріністер (команда 
миссиясы мен мақсаттары команда тиімділігі үшін не қажет еке- 
нін анықтаса, менталдық модельдер команда жұмысын цалай іс- 
теуі керек екенін көрсетеді) ортақ болады.57 Команда мүшелерінің 
менталдық модельдері қате болса, бұл олардың өнімділігіне кері 
әсерін тигізеді. Мұндай жағымсыз үрдіс қатты күйзелісте жүрген 
командаларда кездеседі.58 65 тәуелсіз зерттеуге жасалған шолу ор- 
тақ менталдық модельдері бар, бір-бірімен өзара іс-әрекетке жиі 
түсетін, мотивациясы күшті командалар жұмысына оң көзбен қа- 
райтыны және өнімділіктің объектив бағаланатын жоғары деңге- 
йіне жеткенін анықтады.59 Команда мүшелерінде белгілі бір істі қа- 
лай жасау керек екені туралы түрлі идеялар болса, команда не істеу 
қажет деп бас қатырмайды, қайта басқа әдістер үшін тартысады.60

Ауруханадағы анестезиологтар командасы ортақ менталдық 
модельдермен жұмыс істейтін команд аға жақсы мысал бола алады. 
Швейцарияда жүргізілген зерттеу анестезиологтар командасы опе
рация кезінде бір-бірінің жұмысын ауызша қадағалау (сынамайды, 
тек іс-әрекеттерді дауыстап айтқанын жазады) және «бөлмемен 
сөйлесу» («науқастың қан қысымы төмендеп барады» дегендей 
бәріне естіртіп айтады) сияқты хабарламалардың екі ерекше түрі- 
мен сөйлескенін анықтады. Зерттеу өнімділігі жоғары және томен 
командалар осындай тәсілдермен көп жағдайда тең дәрежеде ара- 
ласқанын көрсетті. Мұның өнімділік үшін маңызы ерекше болған, 
себебі ортақ менталдық модельді сақтауға бағытталған коммуни- 
кацияның жүйелілігі маңызды рөл атқарды. Өнімділігі жоғары ко
мандалар көмек және нұсқаулар беру үшін қадағалау диалогын, ал 
команданың әрі қарайғы диалогы үшін «бөлмемен сөйлесуді» ұс- 
танды.61 Хабарлама қарапайым болып көрінеді: ортақ менталдық 
модельдерді ұстанып, команданың жұмыс барысында не болып 
жатқанын бөліссе болғаны!

Менталдық 
модельдер -
команда қалай 
жұмыс істеуі керегі 
туралы команда 
мүшелерінің білімі 
мен сенімі.

КОНФЛИКТ ДЕҢГЕЙЛЕРІ. Конфликт пен команда өнімділігінің 
байланысы аса күрделі және оны біржақты нашар деуге келмей- 
ді (14-тарауды қараңыз). Тұлғалар арасындағы келіспеу, шиеленіс 
және басқаларға дұшпандықпен қарауға негізделген қарым-қаты- 
нас конфликті қай кезде болмасын тиімсіз. Дегенмен командалар 
жоспарланбаған іс-әрекет жасағанда тапсырмалар конфликті деп 
аталатын тапсырма мазмұнына қатысты келіспеу пікірталасы туа- 
ды, проблемалар мен нұсқаларды сын тұрғысынан бағамдайды 
және жақсы командалық шешімдерге әкеле алады. Канадада жүр- 
гізілген бір зерттеуге сәйкес, тапсырмалар конфликтінің орташа 
деңгейі команда өнімділігінің бастапқы кезеңдерінде команда 
креативтігіне оң эсер еткен, бірақ тапсырмалар конфликтінің өте 
томен немесе тым жоғары деңгейі өнімділікке кері эсер еткен.62 
Яғни команданың бастапқы кездегі креатив тапсырманы қалай 
орындау керегіне қатысты өте коп немесе тым аз келіспеуі өнімді- 
лікке кедергі келтірген.
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ӘЛЕУМЕТТІК ЕРІНШЕКТІК. Бұған дейін атап көрсеткеніміздей, жеке 
тұлғалардың команда жүмысынэ қаншалықты үлөс қосатынын 
анықтау мүмкін болмағанда (немесе мүлде жоқ болғанда), олар 
әлеуметтік еріншектікке бой алдырып, команда жұмысына тиіп- 
қашып араласуы ықтимал. Тиімді команда мүшелеріне коман- 
даның мақсат, міндеттері, стратегиялары үшін жеке және ортақ 
жауапкершілік жүктеу арқылы бұл үрдістің алдын алуға болады.63
Сондықтан мүшелер командадағы жеке және ортақ жауапкершілі- 
гін анықтап алуы керек.

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫ  КОМАНДА 
ОЙЫ НШ Ы ЛАРЫ НА АЙНАЛДЫ РУ
Командалардың құндылығы мен танымалдығы артып келе жатқа- 
нына дәлелдер мен дәйектер келтірдік. Бірақ көп адам табиғаты- 
нан команда ойыншылары емес және көп ұйым жеке тұлғаларға 
иек артып әдеттенген. Командалар көп жағдайда коллективистік 
қасиеттер жоғары бағаланатын елдерде жақсы жұмыс істейді, ал 
ұйым и н д и ви д у ал и ст  қоғамда туып-өскен жеке тұлғалардың ер- 
бек күшінен команда құруды қаласа ше? Үйымдық команда құру- 
дың кезеңдерін қарастырайық.

Тәңдау* команда ойыншыларіьвн жа/ідау
Кейбір адамдардың тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары жақ- 
сы қалыптасқандықтан, оларға команданың тиімді ойыншысы 
болу қиынға соқпайды. Сондықтан менеджерлер команда мүше- 
лерін жұмысқа алғанда, үміткерлердің командадағы рөлдерінің, 
сондай-ақ техникалық талаптар үдесінен шыға алатынына көз 
жеткізеді.64 Команда құру көп жағдайда ештеңеге қарамастан, ең 
талантты түлғаларды жұмысқа алуға қарсылық көрсетуді білдіреді. 
Мысалы, New York Knicks кәсіпқой баскетбол командасы Кармело 
Энтониге ақша төлейді, себебі ол командасының қоржынына әр 
кез көп ұпай салады, бірақ статистика ол лигадағы басқа жоғары 
жалақы төленетін ойыншыларға қарағанда көбірек гол соғатынын 
көрсетеді, яғни бұл оның командаластары аз гол салатынын біл- 
дірсе керек.65 Кейбір адамдардың жеке ерекшеліктері әр алуан ко- 
мандаларда жүмыс істейтінінен жақсы үміт күттіреді. Сондай-ақ 
қиын менталдық жұмбақтарға бас қатырып жүмыс істегенді үна- 
татын мүшелерден құралған командалар тиімдірек әрі жас және 
білім әралуандығынан туындайтын көптеген көзқарасты ұтымды 
пайдалана алатындай көрінеді.66
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Баулу: команда ойьшшыларын қалыптастыру
Оқыту бағдарламаларын жүргізетін мамандар қызметкерлерге ко
манда жұмысына қанағаттануды сезінуге мүмкіндік беретін жат- 
тығуларды орындатады. Семинарлар қызметкерлерге мәселелерді 
шешу, коммуникация, келіссөз жүргізу, конфликтілерді басқару 
және коучинг жасау дағдыларын дамытуға көмектеседі. Мысалы, 
L’Oreal жоғары қабілетті сатушылар тобына қараганда табысты сау- 
да командалары көбірек қажет екенін анықтады. L’Oreal аға вице- 
президент! Дэвид Уолдок: «Біз ескермеген бір мәселе -  команда- 
мыздың саудаға жүйрік көптеген мүшелері қызметте көтеріліп 
кетті, себебі олардың техникалық дагдылары мен басқару дағды- 
лары тым жоғары болатын», -  деді. Мақсатты командалық тренинг 
жүргізуді қорытындылай келе, ол: «Біз енді өз бетінше тек қағаз 
жүзінде жұмыс істейтін команда емеспіз. Бізде қазір нағыз топтық 
қарқын бар, ал бұл -  ең жақсы нәрсе», -  деп ағынан жарылды.67 
Тиімді команда бір-ақ күнде пайда болмайды, оған уақыт керек.

Котермелеу: жақеы команда ©йыншысы 
болуға ынталандыру
Дәстүрлі ұйымның көтермелеу жүйесін бәсекеге қабілетті 
бір тұлғаны емес, жалпы ұжымның күш салуын ынталанды
ру үшін қайта құрылымдау керек.68 Nu Skin қызметкерлерге 
Оку ақысын өтеу бағдарламасы, Шығындарды икемді есеп- 
теу және толық күн жұмыс істейтін қызметкерлер мен олар- 
ға қарасты адамдарға медициналық қамсыздандыру ұсыну 
сияқты игіліктерді беру арқылы олардың өмірін жақсартуға 
көмектеседі. Whole Foods өнімділікке бағытталған сыйақы- 
ларының көбін команданың өнімділігіне жұмсайды. Нәти- 
жесінде командалар жаңа мүшелерді кейін олар команда 
тиімділігіне (және осылайша команда бонустарына) қомақ- 
ты үлес қосатындай болуы үшін мұқият іріктейді.69 Әдетте 
команданың өміріне мүмкіндігінше үжымдық сипат беру -  
тамаша нәрсе. Бұған дейін аңғарғанымыздай, бәсекелестік- 
тен үжымдық сипатқа өткен командалар ақпаратты жылдам 
бөлісе қоймайды және олар асығыс, түкке тұрмайтын шешім- 
дерді қабылдауға бейім тұрады.70 Көтермелеу жүйелеріне тез 
өзгеріс енгізу арқылы бәсекелес топқа тән томен сенім дең- 
гейін жоғары сенім деңгейімен жылдам алмастыру мүмкін

Nu Skin Enterprises
Жеке күтім өнімдерін 
шығаратын 
инновациялық 
Nu Skin компаниясы 
өз дистрибьюторларын 
ынтаяандыру арқылы 
тутынушылар 
базаеын кеңейтіп, 
сауда үстемеақысы 
жоспарын ұсынды, 
сондай-ақ басқаларды 
бағдарламаға қосып, 
өнім сатуға үйрету 
арқьшы мықты 
команда қурды. 
Дистрибьюторлар 
бөлшек сатудан пайда 
табумен қатар сыйақы 
алады, сондай-ак; сауда 
желісінің жетекшісі 
мәртебесін иеленіп, 
жетекші ретінде 
боңустар қорына 
қатысуға және жылына 
екі рет NU Skin табыс 
сапарларына жолдама 
алады

емес. Қызметте көтермелеу, жоғары жалақы секілді мойындаудың 
басқа да формалары команда мүшесі ретінде жаңа әріптестерін үй- 
рету, ақпарат бөлісу, командалардағы конфликтіні шешу, сондай-
ак қажет жаңа дағдыларды меңгеру арқылы тиімді жұмыс істей- 
тін жеке тұлғаларға тиесілі болуы керек. Бұл команда мүшелерінің 
жеке үлесі назардан тыс қалуы тиіс дегенді білдірмейді, қайта олар 
командаға жанқиярлық үлес қосумен теңестірілуі қажет.
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Қорыта айтарымыз, қызметкерлер командалық жұмыстан се- 
ріктестік рухы сияқты ішкі ынталандыруды алатынын естен шы- 
ғармаңыз. Табысты команданың бір бөлшегіне айналу -  керемет 
нәрсе. Өзіңіздің де, командаластарыңыздың да жеке тұлға ретінде 
дамуға мүмкіндік алуы адам жанын рақатқа бөлейтін және берер 
игілігі мол тәжірибе бола алады.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! КОМАНДАЛАР ЭР КЕЗ 
ТИІМДІ БОЛА БЕРМЕЙДІ
Командалық жұмыс жеке жұмысқа қарағанда көп уақыт пен көп 
ресурсты қажет етеді. Командаларда коммуникация көп жүргізі- 
леді, реттелуі тиіс конфликтілер жиі кездеседі және жиналыстар 
жетіп-артылады.71 Сондықтан командаларды қолдану оған жұм- 
салған шығынды жабатындай болуы қажет, бірақ оған әр кез қол 
жеткізу мүмкін емес. Тобыңыздың жұмысын командалар арқылы 
іске асырған дұрыс екенін қалай біле аласыз? Ол үшін үш тестіні 
қолдануға болады.72 Біріншісі, жүмысты бір емес, бірнеше адам 
жақсы атқара ала ма? Жұмыстың күрделілігі мен әртүрлі көзқа- 
растар қажеттігі жақсы көрсеткіш бола алады. Түрлі үлес қосуды 
қажет етпейтін қарапайым тапсырмаларды жеке тұлғаларға қал- 
дырған абзал. Екіншіден, жұмыс жеке мақсаттар жиынтығына Ка
раганда, топтағы адамдарға арналған ортақ мұрат, мақсаттар топ- 
тамасын құрай ма? Көлікке қызмет көрсету департаменттерінің 
көптеген жаңа бөлімшесі клиентке қызмет көрсететін адамдарды 
клиенттерімен, механик және т.б. мамандарды автобөлшектермен 
айналысатын мамандармен, сауда өкілдерімен байланыстыратын 
командалар жасақтады. Мұндай командалар клиенттердің сұраны- 
сын лайықты қанағаттандыруға бағытталған үжымдық жауапкер- 
шілікті жақсы басқара алады.

Соңғы тест -  топ мүшелері арасында өзара тәуелділік бар-жо- 
ғын анықтау. Командаларды қолдану тапсырмалар арасында өз- 
ара тәуелділік бар кезде қажет, бәрінің табысы әрбірінің табысына 
байланысты және әрбірінің табысы басқаларының табысына тәуел- 
ді болады. Мысалы, футбол -  нағыз командалыц спорт түрі. Табыс 
өзара тәуелді ойыншылардың арасындағы үлкен үйлестіруді талап 
етеді. Керісінше, жүзгіштер командалары эстафета кезінде болма- 
са, шын мәнінде, командаға мүлде жатпайды. Олар -  әрқайсы өз 
бетінше әрекет ететін жеке адам топтары, тұтас өнімділік әр адам- 
ның жеке өнімділігінің жиынтығынан қүралады.
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ТҮЙІН
Командаларға жаппай ауысу сияқты бірнеше тренд қана жұмыс 
орындарына ықпал етті. Командаларда жұмыс істеу қызметкер- 
лерден басқалармен ынтымақтасуды, ақпарат бөлісуді, айырма- 
шылықтарды еңсеруді және жеке мүддені команданың игілігі үшін 
өзгертуді талап етеді.

Мәселе шешетін, өзін-өзі басқаратын, кросс-функционал және 
виртуал командалардың, сондай-ақ көпкомандалық жүйелердің 
арасындағы ерекшеліктерді түсіну командаға негізделген жұмыс- 
қа қолайлы әдіс-тәсілдерді анықтауға көмектеседі. Рефлексивтік, 
команда тиімділігі, командалық сәйкестік, команданың ауызбір- 
лігі және менталдық модельдер сияқты тұжырымдамалар коман
да контексіне, құрамына және процестеріне қатысты маңызды 
мәселелерді анықтайды. Командалар оңтайлы жұмыс істеуі үшін 
команда ойыншыларын жұмысқа алу, команда жасақтау және ын- 
таландыруға асқан сақтықпен қараған абзал. Тиімді ұйымдар ко
мандалар жұмысты тиімді атқарудың әр кез ең ұтқыр әдісі бола 
бермейтінін мойындайды. Ұйымдық мінез-құлықты сұңғылалық- 
пен түсіну аса қажет-ақ.

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Тиімді командалардың оңтайлы ресурстары, тиімді жетекші- 

лігі, өзара сенімі және команданың қаншалықты үлес қосаты- 
нын анықтайтын өнімділікті бағалау және ынталандыру жү- 
йесі болады. Бұл командалар техникалық білігі мен басқа да 
қажет дағдылары бар жеке тұлғалардан жасақталады.

• Тиімді командалар әдетте шағын болады. Олар рөл талапта- 
рына сай келетін және топтың бір бөлшегі болуды қалайтын 
мүшелерді ғана қамтиды.

• Тиімді командалардың команда мүмкіндіктеріне сенетін, ор- 
тақ жоспар мен мақсатқа берілген және нені орындау керегін 
көрсететін нақты менталдық моделі ортақ мүшелері болады.

• Тиімді команда ойыншылары ретінде тұлғааралық дағды- 
лары қалыптасқан жеке тұлғаларды таңдаңыз, командалық 
жұмыс дағдыларын дамыту үшін тренинг өткізіңіз және жеке 
тұлғаларды үжымдық іс-әрекетке жүмылдыру үшін ынталан- 
дырыңыз.

• «Командалар әрқашан қажет» деген пікірден аулақ болыңыз. 
Тапсырмалар бір-бірімен өзара байланысты болмаса, жеке 
тұлғалардың жұмысына жүгіну тиімді таңдау болады.
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Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab 
Management

О  БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оңытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Simulation: Teams деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.

О Ж Е К Е  ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Team Development Behaviors
Командалардағы мінез-құлық туралы көбірек білу үшін жеке қа- 
сиетті бағалау сынағынан өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

11-1. Осы тараудан түсінгеніңіз бойынша тиімді команданың 
сипаттарын тізіңіз.

11-2. P earson  MyLab M anagem ent Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.
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© Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні ©  көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
mymanagementlab.com  платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Жетекшілік теориясын тұжырымдай аласыз.
2. Мінез-құлық теорияларының басты принциптері мен негізгі 

шектеулерін анықтай аласыз.
3. Жетекшіліктің кездейсоқтық теорияларын салыстыра аласыз.
4. Жетекшіліктің қазіргі заманғы теорияларын және олардың ір- 

гелі ғылымдармен байланысын талқылай аласыз.
5. Жетекшілердің этикаға сай ұйым құрудағы орнын сипаттай 

аласыз.
6. Жетекшілер сенім мен тәлімгерлік арқылы ұйымға қалай оң 

ықпал ететінін сипаттай аласыз.
7. Жетекшілікті түсінуіміздегі қиындықтарды анықтай аласыз.

© Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.

© НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, Leadership 
(TWZ Role Play) деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.
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Жетекшілік -
топтың алдына 
қойған мақсат, 
міндеттеріне 
жетуіне ықпал ете 
алу қабілеті.

Жетекшілік 
теорияларының 
ерекшеліктері -
жетекшілерді 
жетекші 
еместерден 
ажырататын 
жеке қасиеттер 
мен сипаттарды 
қарастыратын 
теориялар.

ЖЕТЕКШІЛІК ТЕОРИЯЛАРЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕР!
Жетекшілікке топтың алдына қойған мақсат, міндеттеріне жетуі- 
не ықпал ете алу қабілеті деген анықтама беруге болады. Жетекші- 
лердің бәрі менеджер емес, сондай-ақ менеджерлердің бәрі жетекші 
емес екенін сөзсіз аңғарған боларсыз. Бейресми жетекшілік -  
ұйым құрылымынан тыс қалыптасатын бейформал іс-әрекеттер- 
ге бейресми ықпал ету қабілеті, кейде бұл ресми ықпал етуден де 
маңызды. Адамды жетекші қылатын не? Тарихта күшті жетекші- 
лер түрліше сипатталып келсе де, жетекшілікке жүргізілген зерт- 
теулер жетекшілерді жетекші еместерден жеке, әлеуметтік, физи- 
калық немесе интеллектуалдық қасиеттері бойынша ажыратуға 
тырысты. Осы тараудан көретініміздей, жетекшілікті талдаудың 
жолдары көп. Тұжырымдамалардың ешқайсы бір-бірін жоққа шы- 
ғармайтынын есте ұстаңыз. Зерттеулер айнымалылардың қайсы 
жетекшілікті сипаттауда тиімді екенін әлі айқындаған жоқ. Біз 
соны айқындауға тырысамыз.

Жетекшілік теорияларының ерекшеліктері жеке қасиеттер 
мен «Үлкен бестік» сияқты тұлғалық ерекшеліктерді (4-тарауды 
қараңыз), сондай-ақ жетекшілік көрінісі мен жетекшілік тиімділігі 
секілді екі көрсеткішті басшылыққа алады. Соңғы зерттеу мате- 
риалдарына сүйене отырып, жеке қасиеттер мен жетекшілік ту- 
ралы екі тұжырымды ұсына аламыз: біріншісі жетекшілікті анық- 
тауға көмектесетін қасиеттерді көрсетеді, екіншісі жеке қасиеттер 
арқылы жетекшілерді тиімді, тиімсіз деп ажыратуға қарағанда, 
жетекшілерді тану анағұрлым тиімді екенін меңзейді.1 Жағымды 
қасиеттерге ие адамды айналасындағылар көшбасшы деп қабыл- 
даса, ол міндетті түрде тиімді де сәтті жұмыс істеп, топты мақсат- 
қа жетуге бастайды деген сөз емес. Дегенмен жеке қасиеттер мен 
жетекшілік арасында күшті байланыстар бар екені анық, енді соған 
тоқталайық.

Жеке қасиеттер және жетекшілік
¥лы жетекші дегеніміз кім? Жалпы жетекшілікке келгенде адам- 
дармен араласқанды ұнататын, өзін көрсете алатын (экстраверт), 
тәртіпсүйгіш әрі мойнына алған міндеттемелерін орындай алатын 
(адал), креатив әрі икемді (ашық) жеке тұлғалардың бәсі анық жо- 
ғары. Осыны аздап тарқатайық.

ТҰЛҒА ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ «ҮЛКЕН БЕСТІП». Тұлғалық ерекшелік- 
терді саралау барысында зерттеушілер экстраверсияны тиімді же- 
текшіліктің бірден-бір көрсеткіші ретінде анықтады.2 Дегенмен 
экстраверсияны кейде жетекшіліктің тиімділігіне қарағанда, же- 
текшіліктің жалпы көрінісіне қатысты қарастырған дұрыстау. Көп- 
шіл әрі ықпалды адамдар топтық жағдаяттарда өзін жақсы көрсете 
алады, бұл экстраверттердіңжетекші болуға бейім екенін білдіреді,
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бірақ тиімді жетекшілер өктем болмайды. Бір зерттеу өз-өзіне өте 
сенімді, экстраверсияның шегіне жеткен жетекшілердің тиімділігі 
орташа қалыптағы экстраверт жетекшіге қарағанда төмен болаты- 
нын анықтады.3 Экстраверсия өзіне тән ерекшеліктеріне байла- 
нысты ғана тиімді жетекшілік көрсеткіші бола алады.

Жетекшілік белгісі болып саналмайтын ымырашылдық пен 
эмоциялық тұрақтылыққа қарағанда, адалдық пен тәжірибеге 
ашықтықжетекшілікті айқындай алады. Мысалы, бір зерттеу адал- 
дығы жағынан озық болған топ-менеджмент командасының же- 
текшілігі ұйымдық өнімділікке оң ықпал еткенін көрсетті.4 Адал- 
дық пен экстраверсия жетекшілердің жеке тиімділігіне (7-тарауды 
қараңыз) оң эсер етеді,5 сондай-ақ өзінің дұрыс бағытта екеніне 
сенімді адамның соңынан қасындағылар ергенде, ол жетекшіге 
айналады.

Ж АҒЫ М СЫ З ЕРЕКШ ЕЛІКТЕР. Макиавеллизм, нарциссизм және пси
хопатия секілді ұнамсыз қасиеттер (4-тарауды қараңыз) туралы 
не айтуға болады? Зерттеулерге сүйенсек, бұл ұнамсыз қасиеттер 
жетекшілік үшін қажет. Еуропа мен АҚШ-тағы зерттеулер ұнамсыз 
қасиеттер бойынша қалыпты (орташа деңгейлі) көрсеткіштерді 
оңтайлы, ал төмен (және жоғары) көрсеткіштер тиімсіз жетекші- 
лікпен байланысты болғанын анықтады. Сондай-ақ зерттеу бары- 
сында жоғары эмоциялық тұрақтылық тиімсіз мінез-құлықты аң- 
ғартуы мүмкін екені белгілі болды.6 Дегенмен ұнамсыз қасиеттер 
мен эмоциялық тұрақтылық бойынша жоғары көрсеткіштер же- 
текшіліктің пайда болуына септесе алады. Қорыта келгенде, осы 
және басқа да халықаралық зерттеулер өзін-өзі тану мен өзін-өзі 
реттеу дағдыларын қалыптастыру жетекшілерге ұнамсыз қасиет- 
терінің кері әсерін бақылауға алуға көмектесетінін анықтады.7

Эмоциялық интеллект және жетекшілік
Тиімді жетекшілікті көрсететін қасиеттердің бірі -  эмоциялық 
интеллект. 3-тарауда талқыланғандай, эмоциялық интеллектінің 
басты құрамдас бөлігі -  эмпатия. Жанашыр жетекшілер қарама- 
ғындағылардың қажеттіктерін сезініп, айтатынын (айтпайтынын) 
тыңдап және реакцияларын оқи алады. Эмоциясын ұтымды шы- 
ғарып, басқара алатын жетекшілер қарамағындағылардың сезі- 
міне оң ықпал етіп, жұмысына шынайы сүйіспеншілік танытып, 
жүмысқа құлшынысын арттыра алады, сондай-ақ қызметкерлер 
өнімді жұмыс істеуде сәтсіздікке ұшырағанда қынжылысын да 
жасырып қалмайды.8 Эмоциялық интеллект пен жетекшілік тиім- 
ділігі арасындағы байланыс әлі де тыңғылықты зерттеу жүргізуді 
қажет етеді.9 Сондай-ақ зерттеулер эмоциялық интеллекті жоғары 
адамдар тіпті танымдық қабілеті мен тұлғалық ерекшелігін есеп- 
ке алғанның өзінде тиімді жетекшіге айналуға бейім екенін көр- 
сетті.10
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Жетекшіліктің
мінез-құлық
теориялары  -  жеке
тұлғаның ерекше
мінез-құлқы
жетекшілерді
жетекші еместерден
ажыратып
көрсететінін
қарастыратын
теориялар.

Бастамаш ылық 
қабілет -
жетекшінің 
мақсатқа жетудегі 
ізденіс жолында 
өзінің және 
қызметкерлерінің 
рөлін аны қтап 
ж әне құрылымдай 
алатын деңгей.

М1НЕЗ“ҚҰЛЫҚ ТЕОРИЯЛАРЫ
Жеке қасиеттер жайындағы теориялар жетекшілікті аныңтауға 
көмектеседі, алайда олар жетекшілікті толық тусіндіруге септес- 
пейді. Табысты жетекшілерді тиімді қылатын не? Жетекшіге тән 
мінез-құлық түрлерінің бәрі бірдей тиімді ме? Алда талқыланатын 
мінез-құлық теориялары бізге жетекшілік параметрлерін айқын- 
дауға көмектеседі. Мұны саралаудың басқы жолы -  осы теориялар 
қаншалықты пайдалы екенін тексеру. Жеке қасиеттерді зерттеу 
басшылыққа дұрыс адамдарды таңдауға оң ықпал етеді. Ал же- 
текшіліктің мінез-құлық теориялары, керісінше, адамдарды 
жетекшілікке баулуға болады деп түжырымдайды.

Жетекшіліктің кешенді мінез-құлық теориялары жетекші мі- 
нез-құлқының тәуелсіз өлшемдерін анықтауға бағытталған Огайо 
штатындағы зерттеулер11 нәтижесінде белгілі болды. Зерттеулер 
мыңнан астам өлшем арасынан қызметкерлер сипаттаған жетек- 
шілік мінез-құлқының екеуін -  қурылымды усыну мен салмақтауды 
іріктеп алды.

Бастамашылық қабвлет
Бастамашылық қабілет -  жетекшінің мақсатқа жетудегі ізде- 
ніс жолында өзінің және қызметкерлерінің рөлін анықтап және 
құрылымдай алатын деңгей. Бұған жұмысты, жұмыстағы қарым- 
қатынастарды және мақсаттарды ұйымдастыруға бағытталған 
мінез-құлық жатады. Бастамашылық қабілеті жоғары жетекші -  
қарамағындағыларға тапсырмалар беретін, өнімділіктің белгілі 
стандарттарын белгілейтін және кесімді мерзімдерді қадағалай- 
тын адам. Жетекшілік туралы материалдарға жасалған шолуға 
сәйкес, бастамашылық қабілет топтықжәне ұйымдық өнімділіктің 
жоғары деңгейлерімен және өнімділікті жағымды бағалаумен ты- 
ғыз байланысты.

і/ггапат
Ілтипат -  адамның
жұмыстағы
қарым-қатынасы
өзара сенім,
қызметкерлердің
идеяларын
құрметтеу
және сезімін
бағалау арқылы
сипатталатын
деңгей.

Ілтипат -  адамның жұмыстағы қарым-қатынасы өзара сенім, 
қызметкерлердің идеяларын құрметтеу және сезімін бағалау ар- 
қылы сипатталатын деңгей. Ілтипаты жоғары жетекші жеке проб- 
лемалары бар қызметкерлерге көмектеседі, жылышырайлы және 
ақкөңіл, барлық қызметкерлерге тең қарайды, оларды бағалайды 
және қолдайды. Көбіміз ілтипатты жетекшімен жұмыс істегіміз 
келеді, сауалнамаға қатысқан АҚШ қызметкерлерінен жұмыс- 
та оларға ең күшті мотивация беретін не деп сұрағанда, олардың 
66 пайызы бағалауды атаған.12 Шынында, бір шолу ілтипаты жоға- 
ры жетекшілердің қарамағындағылардың жұмысқа қанағаттануы 
мен мотивациясы және жетекшісіне деген сый-қурметі жоғары 
болғанын анықтады.
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А/Іәдени айырмашылықтар
Мінез-құлық теориялары бойынша жүргізілген тестілердің әртүрлі 
нәтижелері бағыныштылардың артықшылықтарына, әсіресе мәде- 
ни артықшылықтарына тиесілі. 4-тарауда талқыланған GLOBE бағ- 
дарламасының 62 елдегі 825 ұйымның 18 мың жетекшісіне жүргіз- 
ген зерттеуі бастамашылық қабілет пен ілтипат артықшылығында 
халықаралық өзгешеліктер болатынын көрсетті.13 Зерттеу нәтиже- 
сінде ілтипаты жоғары жетекшілер мәдени құндылықтар біржақты 
шешім қабылдауға ықпал етпейтін Бразилия сияқты елдерде жақсы 
жетістікке жеткенін анықтады. Бұл жайында бразилиялық менед
жер былай дейді: «Біз өз бетінше шешім қабылдап, топтың қаты- 
суынсыз жеке әрекет ететін жетекшілерді жақтырмаймыз. Бұл -  
біздің ерекшелігіміз». Сондықтан тиімді болу үшін Бразилиядағы 
команданы басқаратын америкалық менеджердің ілтипаты жоға- 
ры, командаға көңіл аударатын, көпшіл және адамгершілігі мол 
болуы керек. Керісінше, француз жетекшілерінде бюрократтық 
көзқарастар басым, сондай-ақ олар адамгершілік пен ілтипатқа 
сараң келеді. Бастамашылық қабілеті жоғары (тапсырмаға мән бе- 
ретін) жетекші онда табысқа жетуі мүмкін және шешімдерді авто- 
кратиялық әдіспен қабылдай алады. Ілтипаты жоғары (адамдарға 
мән беретін) менеджер Францияда қарсылыққа тап болуы мүмкін. 
Басқа елдерде екі өлшем де маңызды болуы ықтимал, мысалы қы- 
тай мәдениетінде сыпайы, ілтипатты және риясыз болуға айрықша 
мән беріледі, бірақ онда өнімділік бағдары да жоғары. Осылайша 
ілтипат пен бастамашылық қабілеттің екеуі де Қытайда тиімді бо- 
луды көздеген менеджер үшін маңызды болуы мүмкін.

КЕЗДЕИСОҚТЫҚ ТЕОРИЯЛАРЫ
Қиындыққа тап болған компаниялардағы жағдайды дұрыстап, 
оларды дағдарыстан алып шыққан кейбір сергек ойлы жетекші- 
лерге тағзым етушілер көп-ақ. Дегенмен жетекшілік етудегі та- 
бысты болжау -  бірлі-жарым қаһармандарды мысалға келтіруден 
де күрделі. Сондай-ақ өте ауыр кезеңдерде тиімді жұмыс істейтін 
жетекшілік стильді ұзақмерзімді табысқа жетуде қолдануға келе 
бермейді. Зерттеушілер жағдайдың ықпал ететінін көрсете келе, а 
жағдайында х жетекшілік стилі қолайлы, ал Ъ жағдайында у стилі 
және с жағдайында z стилі неғүрлым ыңғайлы деген тұжырым жа- 
саған. Бірақ а,Ь,с жағдайларына жеке-жеке қандай сипаттама бе- 
руге болады? Алда жағдаяттық айнымалыларды окдиаулау тәсілі -  
Фидлер моделін қарастырамыз.

Фидлер РішделІ
Фред Фидлер жетекшілікке арналған алғашқы кешенді кездейсоқ- 
тық моделін ойлап тапты.14 Фидлердің кездейсоқтық моделі 
топтың тиімділігі жетекші стилі мен жетекшіге бақылау жасауға

Фидлердің 
кездейсоқтық 
моделі -  топ
тиімділігі 
жетекшінің 
қарамағындағы - 
лармен өзара 
іс-әрекет жасау 
стилі мен жағдай 
жетекшіге бақылау 
жасауға және ықпал 
етуге мүмкіндік 
беретін деңгей 
арасындағы 
орынды 
сәйкестікке 
байланысты деп 
қарастыратын 
теория.
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Үнамсыз әріптес 
(¥Ә)
сауалнамасы -
адамның 
тапсырмаға не 
қары м -қатынасқа 
б ағыттал ғанын 
бағалайтын құрал.

Жетекші мен 
қарамағындағы- 
лардың қарым- 
қатынасы -
қарамағы нд ағы - 
ларды ң жетекш і 
бойынан сенімділік 
көруі, оған сенім 
артып, сый-құрмет 
көрсету деңгейі.
Тапсырма 
құрылымы -
жұмыс
тапсырмалары
рәсімделетін
деңгей.

мүмкіндік беретін жағдай арасындағы орынды сәйкестікке байла- 
нысты болатынын қарастырады. Модель жеке тұлғаның жетекші- 
лік стилі тұрақты болуы керек деп есептейді.

Бірінші қадамға тоқталайық. Ұнамсыз әріптес (¥Ә) сауална
масы қатысушылардан бұрын-соңды болған барлық әріптесте- 
рі туралы ойлап, бірге жұмыс істеуде ец жағымсызын сипаттауды 
сұрау арқылы адамның тапсырмаға не қарым-қатынасқа бағыт- 
талғанын анықтайды. Сіз бұл адамды жағымды жағдайда сипат- 
тасаңыз (ҰӘ ұпайы жоғары), сіз қарым-қатынасқа бағытталғансыз 
деген сөз. Әріптесіңізді ұнамсыз жағдайда көрсеңіз (¥Ә ұпайы то
мен), ең алдымен, өнімділікке мән беріп, тапсырмаға бағытталға- 
ныңыз.

Ұпай есептелгеннен кейін, жетекшіліктің тиімділігін анықтау 
үшін үйымдық жағдай мен жетекші стилі арасындағы сәйкестікті 
табу керек. Біз жағдайды үш кездейсоқтық немесе жағдаяттық өл- 
шем тұрғысынан бағалаймыз:

1. Жетекші мен қарамағындағылардың қарым-қатынасы -
қарамағындағылардың жетекші бойынан сенімділік көруі, 
оған сенім артып, сый-құрмет корсету деңгейі.

2. Тапсы рма құры лы мы  -  жұмыс тапсырмалары рәсімделетін 
(яғни құрылымдалатын немесе күрылымдалмайтын) деңгей.

12.1-СЫЗБА. Фидлер моделінің тұжырымдары
Тапсырмаға бағытталған 
Қарым-қатынасқа бағытталған

Жетекші мен қарама-
ғындағылардың
қарым-қатынасы

Тапсырма құрылымы

Лауазым өкілеттіғі

санаты : Т  и «ғ; ■ iv v; V ; vi :: vh : vm

5 Жақсы I Жақсы, 1 Жа^сы | Жақсы Шашар Нашар ! Нашар j Нашар

Жрғары I Жоғары [ Төйей I
—г т-------- і

Төмен j Жоғары Жоғары j Төмен 1Төмен

I Күшті j Өлсіз !j KyiПТІ 1
■ -  -- - "І

Әлсіз j Кушті і| Әлсіз J Күшті 1 Әлсіз ' ■ _ ■ ;
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3. Лауазым өкілеттігі -  жетекшінің жұмысқа алу, жұмыстан 
шығару, тәртіп, қызметке тағайындау және жалақыны өсіру 
сияқты билік айнымалыларына ықпал ету деңгейі.

Модельге сәйкес, тапсырма құрылымы жоғары болған сайын, 
процедуралар көбірек қосылады, лауазым өкілеттігі күшті бол
тан сайын, жетекшінің бақылау жасауы көбірек болады. Қолайлы 
жағдайлар 12.1-сызбадағы модельдің сол жағында берілген. Өте 
қолайлы жағдайға (жетекшіде көп бақылау болатын) қызметкерле- 
рінің сый-құрметіне немесе сеніміне ие (жетекші мен қарамағын- 
дағылардың жақсы қарым-қатынасы) жалақы жөніндегі менеджер, 
жалақыны есептеу, жазбаны тексеру және есеп беру (жоғары тап
сырма құрылымы) сияқты анық және ерекше іс-әрекеттер және 
қызметкерлерді ынталандыру және жазалауда (күшті лауазым 
өкілеттігі) едәуір еркіндік болуы сияқты сипаттарды жатқызуға 
болады. Модельдің оң жағында берілген жағымсыз жағдай United 
Way ұйымындағы ерікті ақша жинау командасының жеккөрінішті 
басшысы болуы мүмкін (жетекші мен қарамағындағылардың жай- 
сыз қарым-қатынасы, томен тапсырма құрылымы, томен лауазым 
өкілеттігі). Бұл жұмыста жетекшінің бақылауы өте аз. I, II, III, VII 
немесе VIII санаттағы жағдаймен бетпе-бет келгенде, тапсырмаға 
бағытталған жетекші тиімді жұмыс істейді. Ал қарым-қатынасқа 
бағытталған жетекшілер IV, V және VI санаттағы қалыпты жағым- 
ды жағдайда тиімді жұмыс істейді.

Фидлер моделінің жалпы жарамдылығын тексерген зерттеулер 
басында қолдау тапқанымен, кейінгі жылдары модель зерттелмей 
қалды. Сондықтан оның кейбір идеялары тиімді болып көрінген- 
мен, практика жүзінде қолдану қиындық тудыратынын ескеруіміз 
қажет.

Жағдаяттық, жетекшілвк теориясы
Жағдаяттық жетекшілік теориясы (ЖЖТ) бағыныштыларға ба- 
ғытталады. Бұл табысты жетекшілік дұрыс жетекшілік стильді таң- 
дауға байланысты деген сөз, яғни бағыныштылардың нақты тап- 
сырманы орындауға ниетті болып, орындай алу деңгейі.

Бағыныштылар тапсырманы орындауға қабілетсіз әрі ниетсіз 
болса, жетекші анық және нақты бағыт беруі керек, егер олар қа- 
білетсіз, бірақ ниетті болса, жетекші бағыныштылардың бойында 
жоқ қабілеттің орнын толтыру үшін, жоғары тапсырма бағдарын 
және бағыныштыларды жетекшінің тілегін «сатып алуға» мәж- 
бүрлейтін жоғары қарым-қатынас бағдарын көрсетуі қажет. Бағы- 
ныштылар қабілетті, бірақ ниетсіз болса, жетекші қолдаушы және 
атсалыстырушы стильді қолдануы керек, егер олар цабілетті әрі 
ниетті болса, жетекшіге еш нәрсе жасаудың қажеті жоқ.

Жағдаяттық жетекшілік теориясы түйсікке жүгінеді. Ол бағы- 
ныштылардың маңыздылығын мойындайды және жетекшілер ба- 
ғыныштылардың шектеулі қабілеті мен мотивациясының орнын 
толтыра алады дегенге сүйенеді. Теорияны сынауға және қолдауға

Лауазым 
өкілеттігі -
біреудің ұйымдағы 
ресми құрылымдық 
лауазымынан 
туындайтын 
ықпалы, жұмысқа 
алу, жұмыстан 
шығару, тәртіп, 
қызметке 
тағайындау және 
жалақыны өсіру 
сияқты өкілеттіктер 
кіреді.

Жағдаяттық 
жетекшілік 
теориясы (ЖЖТ) -
бағыныштылардың
тапсырманы
орындауға
дайындығына
бағытталатын
кездейсоқтық
теориясы.



272 3-бөлім • Ұйымдардағы топтар

бағытталған зерттеулер әлі толыққанды нәтиже бермей келеді.15 
Неге? Оның себебін модельдегі ішкі екіұдайылықпен, сәйкес- 
сіздіктермен, сондай-ақ зерттеу әдіснамасының мәселелерімен 
түсіндіруге болады. Сондықтан бұл теорияның интуитивтік тар- 
тымдылығына, кең танымалдығына қарамастан, оны мақұлдауға 
әзірге асықпаған жөн.

Жол-мақсат 
теориясы -
жетекшінің 
міндеті -
қарамағындағылар- 
дың мақсатқа 
жетуіне көмектесу 
және олардың 
мақсаты топ немесе 
ұйым мақсатьшен 
сәйкес келуін 
қамтамасыз ету 
үшін қажет бағытты 
нұсқап, қолдау 
көрсету екенін 
тұжырымдайтын 
теория.

Жетекші-қатысу 
моделі -  әртүрлі 
жағдайға қатысу 
негізінде шешім 
қабылдаудың 
формасы мен 
көлемін анықтауға 
арналған ережелер 
жиынтығын 
ұсынатын 
жетекшілік 
теориясы.

Жол-мақсат теориясы
Роберт Хаус ойлап тапқан жол-мақсат теориясы бастамашылық 
қабілет, ілтипат және мотивацияның күту теориясы бойынша жүр- 
гізілген зерттеулердің кейбір тұстарын үзіп-жұлып алады.16 Жол- 
мақсат теориясы жетекшінің міндеті -  қарамағындағыларды ақ- 
паратпен қамтамасыз етіп, қолдау корсету немесе мақсатқа жету 
үшін қажетті ресурстармен жасақтандыру деп қарастырады (жол- 
мақсат термині тиімді жетекшілер қарамағындағыларға мақсатқа 
жету жолдарын түсіндіреді және алдындағы кедергілерді азайту ар- 
қылы сапарын жеңілдетеді дегенді білдіреді). Теория болжамдары:

• Бағыттаушы жетекшілік тапсырмалар жоғары деңгейде құры- 
лымдалып, ұсынылмай, керісінше, екіұдай немесе қиын бол- 
ганда, қызметкерлердің зор қанағаттануын тудырады.

• Қолдаушы жетекшілік қызметкерлер құрылымдалған тапсыр- 
маларды орындау кезінде олардың жоғары өнімділігі мен қа- 
нағаттануына әкеледі.

• Жоғары қабілетті немесе тәжірибелі қызметкерлер арасында 
бағыттаушы жетекшіліктің қажеті болмайды.

Әрине, бұл жеңілдік тудырады. Жетекшілік стиль мен жағдай 
арасындағы сәйкестік дербес әрі тиянақсыз болуы мүмкін. Кейбір 
тапсырмалар қиын әрі жоғары құрылымданған, ал қызметкер- 
лердің кейбір тапсырмалар бойынша ғана күшті дағдылары мен 
тәжірибесі болуы ықтимал. Басқа зерттеулер мақсат көздеген же- 
текшілік адалдық, эмоциялық түрақтылық секілді қасиеттері то
мен бағыныштыларды жоғары деңгейдегі эмоциялық қажуға әкеп 
соқтыруы мүмкін екенін көрсетті.17 Яғни жетекшілер мақсат қою 
арқылы адал бағыныштылардың жоғары өнімділікке қол жеткізуін 
қамтамасыз етсе, адалдығы томен қызметкерлерді күйзеліске тү- 
сіреді.

Жағдаяттық жетекшілік теориясы сияқты жол-мақсат теориясы 
да әсіресе мақсатқа жетуде интуицияға жүгінеді. Сондай-ақ жағ- 
даяттық жетекшілік теориясы секілді, бұл теорияны қолдануда сақ 
болған жөн, алайда жетекшіліктің маңызын айқындауда бұл тео- 
рияның пайдалы тұстары көп.18

Жетекші-қатысу і^оделі
Біз қарастыратын соңғы кездейсоқтық теориясы жетекшінің шешім 
қабылдау эдісі оның нені ұйғаратыны сияқты маңызды екенін көр- 
сетеді. Жетекші-қатысу моделі шешім қабылдаудағы жетекшілік
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мінез-құлқын бағыныштының қатысуымен байланыстырады.19 
Жол-мақсат теориясы сияқты, ол да жетекшінің мінез-құлқы тап- 
сырма құрылымын (қалыптасқан, қалыптаспаған немесе екеуінің 
арасындағы) бейнелеуге бейімделуі керек дейді, бірақ ол жетекші- 
лік мінез-құлықтың бәрін қамтымайды және шешімдердің қай түрі 
бағыныштылардың қатысуымен қабылдануы қажет екенін ұсыну- 
да шектеулі болады. Ол бағыныштылар тарапынан қолдау тапқан 
жағдайлар мен жетекшілік мінез-құлық негізін қалыптастырады.

Жетекшілікті зерттеген бір ғалым атап көрсеткендей, «жетек- 
шілер томаға-түиық өмір сүрө алмайды», жөтекшілік — жетекшілөр 
мен бағыныштылар арасындағы селбесуші қарым-қатынас.20 Бірақ 
біз осыған дейін қарастырған теориялар жетекшілер жұмыс ор- 
нында барлығына қатысты біртекті стильді қолданады деп пайым- 
дайды. Өз тобыңыздағы тәжірибеңізді ой елегінен өткізіп көріңіз. 
Жетекшілер көп жағдайда әр адамға қатысты әртүрлі әрекет етті 
ме? Бұл -  қалыпты жағдай.

ҚАЗІРГІ ЗАМАИҒЫ ЖЕТЕКШІЛІК 
ТЕОРИЯЛАРЫ
Жетекші ұйым үшін де, қызметкерлер үшін де маңызды. Жетек- 
шілікті түсіну -  тұрақты дамып келе жатқан ғылым саласы. Қазіргі 
заманғы теориялар жетекшілердің пайда болуы, ықпал етуі және 
олардың қызметкерлері мен ұйымдарын басқаруының бірегей 
жолдарын анықтау негізінде құрылған. Заманауи озық тұжырым- 
дардың кейбірін зерделеп, осыған дейін талқылаған теориялардың 
аспектілерін қарастырып көрелік.

12.2-СЫЗБА. Ж е те кш і, то п  іш ін д егіл е р  ж әне то п та н  ты сқ а р ы л а р  ар асы н д ағы  өзара  
іс-ә р е ке тте р  мен ү қ са сты қ та р
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Жетекші мен қа- 
рамағындағылар - 
дың алмасу (ЖҚА) 
теориясы -
жетекшілердің топ 
ішіндегілер мен 
топтан тысқа- 
рыларды бөлуін 
қолдайтын теория; 
топ ішіндегі мәр- 
тебесіне ие болған 
бағыныштылардың 
өнімділік көрсет- 
кіштері жоғары, 
жұмыстан кету ық- 
тималдығы төмен 
және жұмысқа қа- 
нағаттану деңгейі 
жоғары болады.

Жетеісші мви қарамағындағылардың алмасу 
теориясы
Өзіңіз білетін жетекші туралы ойлаңыз. Бұл жетекшінің топ мүше- 
лері арасында сүйіктілері бар ма? Егер сіз «иә» деп жауап берсе- 
ңіз, сіздің жетекші мен қарамағындағылардың алмасу (ЖҚА) 
теориясын мойындағаныңыз.21 Жетекші мен қарамағындағылар- 
дың алмасу теориясы уақыт қысымына байланысты жетекшілер 
қарамағындағылардың шағын тобымен арнайы қарым-қатынас 
орнатады деп топшылайды. Бұл бағыныштылар топ ішіндегілер- 
ді құрайды, жетекші оларға сенеді, айрықша назарына алады және 
арнайы артықшылықтарға ие болады. Басқа бағыныштылар топ
тан тысқарыларға жатады.

Жетекші мен қарамағындағылардың алмасу теориясы жетекші 
қарамағындағылармен өзара іс-әрекет басталмас бұрын, оларды 
«топ ішіндегілер» немесе «топтан тысқарылар» деп жасырын түрде 
бөліп қояды, уақыт өте келе бұл тұрақты қарым-қатынасқа айнала- 
ды дегенді қарастырады. Жетекшілер жақын байланыста болғысы 
келетін қызметкерлерді көтермелеу және өзінен алыс ұстағысы ке- 
летіндерін жазалау арқылы жетекші мен қарамағындағылардың ал
масу теориясын жүзеге асырады.22 Жетекші мен қарамағындағылар- 
дың алмасу теориясына негізделген қарым-қатынасқа зиян келмеуі 
үшін жетекші мен бағынышты қарым-қатынасқа мән беруі керек.

Жетекшінің әр санатқа жататындарды қалай таңдайтыны тү- 
сініксіз, бірақ топ ішіндегі мүшелердің жетекшілерімен демогра- 
фиялық, қатынастық және тұлғалық сипаттары бір болады немесе 
топтан тысқарыларға қарағанда біліктігі жоғары болуы мүмкін.23 
(12.2-сызбаны қараңыз). Бір жынысқа жататын жетекшілер мен 
бағыныштылар арасында басқа жыныстағыларға қарағанда жа- 
қын қарым-қатынас (жетекші мен қарамағындағылардың алмасуы 
жоғары) орнауы ықтимал.24 Тіпті жетекші таңдау жасаса да, бағы- 
ныштының сипаттары бәрібір санатқа бөлінуге әкеледі.

Жетекші мен қарамағындағылардың алмасу теориясын тексеру- 
ге бағытталған зерттеулер жалпы қолдауға ие болды, нақты мәлімет- 
тер жетекшілер шынымен бағыныштыларды бөлетінін көрсетті, бұл 
жіктеулер кездейсоқ жасалмайды және топ ішінде мәртебесі бар ба- 
ғыныштылардың өнімділік көрсеткіштері жоғары болады, жұмыста 
басқаларға жәрдем беруге немесе азаматтық мінез-құлық танытуға 
дайын тұрады, сондай-ақ басшыларына көбірек қанағаттанады.25

Португалия мен АҚШ-та жүргізілген зерттеулер жетекші мен 
қарамағындағылардың алмасуы жетекшілер ұйымның құндылық- 
тары мен бірегейлігін жоғары қоятын адам ретінде көрінгенде, ба- 
ғыныштылардың ұйымға берілуімен күшті байланысы болатынын 
анықтады.26 Басқа зерттеулер жетекші мен қарамағындағылардың 
алмасуы қарым-қатынасында отбасына қолдау көрсеткен (қыз- 
меткерлердің жұмысы мен жеке өмірі арасында тепе-теңдік орна- 
туына көмектесетін) жетекшілердің қызметкерлері жұмысына бе- 
ріліп, өнімді жұмыс істегенін алға тартады.27 Сәуегейлік (5-тарауды 
қараңыз) білімімізге сәйкес бұл тұжырымдар бізді еш таңғалдыр-
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мауы керек. Жетекшілер ресурстарды ең жоғары нәтиже көрсетеді 
деп күтетіндерге салады. Ton ішіндегілерді ең білікті мамандар деп 
санайтын жетекшілер олардың сәуегейліктерін еріксіз орындайды.

Барлық оң нәтижелерді топ ішіндегілер көрсетуімен қатар, 
зерттеулер жетекші мен қарамағындағылардың алмасуы топ ішін- 
дегілер мен топтан тысқарыларға теріс эсер ететінін де айтады. 
Мысалы, Түркиядағы зерттеу жетекшілер бағыныштыларынан өз 
қарым-қатынасы тұрғысынан (кейбір бағыныштылар үшін жетек- 
ші мен қарамағындағылардың алмасуы өте жағымды, ал кейбірі- 
нікі тым жұтаң) тым алшақ болғанда, екі топ қызметкерлерінің де 
жұмысқа деген құлқы төмендеп, жұмыстан кетуі жиілегенін көр- 
сеткен.28 Қытай мен АҚШ-та жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, 
жікке бөлуші жетекшілік команданың сеніміне нұқсан келтіріп, 
әсіресе команда мүшелері бірге жақын жұмыс істегенде процедура- 
лық әділдікті қабылдауына кесірін тигізеді.29 Басқа бір зерттеу топ 
ішіндегі команда мүшелері өнімділікті арттырса да, команда тұтас 
алғанда жетекші мен қарамағындағылардың алмасуы жағдайында 
бытырап, жалпы өнімділік зиянға ұшырағанын көрсетті.30 Бірлігі 
бекем командалар қолдаушы ортаны ұсыну арқылы топтан тысқа- 
ры қызметкерлердің өзіне деген сенімін арттырып, жеке тиімділі- 
гін сақтауға көмектесе алады,31 бірақ бұл көп жағдайда қызметкер- 
лер мен жетекшілер арасындағы қарым-қатынасқа залал келтіреді.

Харизмалық жетекшілік
Қалай ойлайсыз: жетекші болып туа ма, әлде қалыптаса ма? Жеке 
тұлға жетекшілік орынға ие болып тууы (Ford және Hilton сынды 
әулет мұрагерлерін есіңізге түсіріңіз), бұрынғы жетістіктері арқа- 
сында жетекшілік орынды иемденуі (ұйымдағы биік лауа- 
зымдарға дейін көтерілген бас директорлар сияқты) немесе 
бейресми түрде жетекші ретінде мойындалуы (Twitter-дің о 
бастан сонда жұмыс істегендіктен бәрін білетін қызметкері 
сияқты) мүмкін екені рас. Біз қазір жетекші рөлін алу үшін 
не істеу қажет екеніне емес, ұлы жетекшілерді не ерекше 
(біртуар) қылатынына тоқталамыз. Жетекшіліктің қазіргі за- 
манғы екі теориясы -  харизмалық жетекшілік пен трансфор- 
мациялық жетекшілік ұлы жетекші туралы пікірталастағы 
ортақ тақырыпты бөліседі: олар жетекшілерді қарамағында- 
ғыларды сөзі, идеясы және мінез-құлқы арқылы жігерленді- 
ретін жеке тұлғалар ретінде қарастырады.

ХАРИЗМАЛЫҚ ЖЕТЕКШІЛІК ДЕГЕНВМВЗ НЕ? Социолог Макс 
Вебер харызмаға (гректің «сыйлық» сөзінен алынған) мына- 
дай анықтама береді: «жеке тұлғаны басқа адамдардан ерек- 
шелендіріп тұратын өзіне тән тылсым, ерекше қасиет. Бұл 
қасиет қарапайым адамға тән емес, оны құдайдың өзі дары- 
тады. Осындай қасиетке ие адам өзгелерге үлгі саналып, же- 
текші ретінде қабылданады».32

Ричард Брэнсон
Харизмалық жетекші 
Ричард Брэнсон 
қызметкерлер өзінің 
бөлекше мінез-құлқына 
ереді деп ойлайды.
Од смокинг киіп, су 
шаңгысымен «керемет 
көріністер» көрсетін, 
Нью-Йорктегі 5-авенью 
бойымен танкнен 
жүріп, қызметкерлеріне 
жұмыста көтеріңкі 
көңіл-күй сыйлайды. 
Тәуекелге бел буу әр 
кез қолдау табады 
және өзгеше ойлау 
белгісі ретінде 
көрінеді. Қалыптыдан 
төмён жадақы алса 
да, қызметкерлер 
«керемет» Virgin 
желісінің бір бөлшегі 
болғанына разы
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Х аризмалық 
жетекш ілік 
теориясы -
бағыныштылар 
тұлға бойынан 
нақты бір 
мінез-қүлық 
нышандарын 
көргенде оған 
қаһармандық 
қасиетті
таңатынын немесе 
ерекше жетекшілік 
қабілеттері бар 
деп есептейтінін 
көрсететін 
жетекшілік 
теориясы.

Харизмалық жетекшілікті ұйымдық мінез-құлық тұрғысы- 
нан қарастырған бірінші зерттеуші Роберт Хаус болатын. Оның 
харизмалық жетекшілік теориясына сәйкес, бағыныштылар 
тұлға бойынан нақты бір мінез-құлық нышандарын көргенде, 
оған қаһармандық қасиетті таңады немесе ерекше жетекшілік қа- 
білеттері бар деп есептейді, сөйтіп, осы тұлғаға жетекші ретінде 
билікті беруге бейім тұрады.33 Көптеген зерттеулер харизмалық 
жетекшілердің сипаттарын анықтауға тырысты: олар көреген, 
көңілімен көргеніне жету үшін құрбандыққа баруға дайын, қара- 
мағындағылардың қажеттіліктеріне сезімтал келеді, сондай-ақ 
ерекше мінез-құлық көрсетеді34 (12.1-кестені қараңыз). Грекияда 
жақында жүргізілген зерттеу харизмалық жетекшілік бағыныш- 
тылар арасында ортақ топтық бірегейлікті қалыптастыру арқы- 
лы бағыныштылардың ұйымға деген адалдығын (міндеттемесін) 
арттыратынын анықтады.35 Келесі бір зерттеулер харизмалық же- 
текшілік бағыныштылардың жұмысқа қанағаттануын қамтамасыз 
ете алатынын көрсетті.36

ХАРИЗМАЛЫ ЖЕТЕКШІЛЕР ТУА МА, ӘЛДЕ ҚАЛЫПТАСА МА? Хариз- 
малық жетекшілік туа біткен қасиет пе? Әлде харизмалы жетекші 
болуды үйренуге бола ма? Иә, тағы да иә.

Адам харизмалық жетекшілікке ұласатын қасиеттермен туады. 
Мәселен, бір анадан туып, бөлек тәрбиеленген егіздерге жүргізіл- 
ген зерттеу тіпті олар әртүрлі отбасында өсіп, бір-бірімен ешқа- 
шан кездеспесе де, харизмалық жетекшілік өлшемдері бойынша 
бірдей бағаланатынын анықтады. Сондай-ақ тұлғалық ерекшелік- 
тер де харизмалық жетекшілікпен байланысты, харизмалы жетек- 
шілер экстраверт, өзіне сенімді және жетістікке ұмтылғыш бола- 
ды.37 АҚШ президенттері Барак Обама, Билл Клинтон мен Рональд 
Рейганның және Ұлыбритания премьер-министрі Маргарет Тэт- 
чердің ел басқарған кездегі аңызға айналған қасиеттерін қарасты- 
рып көріңіз: сіз оларды жақтырсаңыз да, жақтырмасаңыз да, олар 
көбінесе бір қатарға қойылады, себебі олардың бәрі -  харизмалы 
жетекші сипатына үлгі болар тұлғалар.

12.1-КЕСТЕ. Харизмалық жетекшіліктің сипаттары

1. Көрегендік және артикуляция. Болашақты қазіргі жағдайға қарағанда жақсы етіп па- 
йымдайтын, биік мұрат ретінде көрсететін көрегендігі бар, мұрат маңыздылығын 
басқаларға түсінікті сөздермен жеткізе алады

2. Жеке басын тәуекелге тігу. Жеке басын үлкен тәуекелге тігіп, үлкен шығын болса да 
көтеруге дайын. Мұратына жету үшін өзін құрбан қылуға да бар

3. Бағыныштылардың қажеттіліктеріне деген сезімталдық. Қарамағындағылардың қабі- 
леттерін байқап, олардың қажеттіліктері мен сезімдерін ескеруге тырысады

4. Белек мінез-қүлық. Тосын әрі нормаға сай емес мінез-құлық көрсетеді

Дереккөз: J. A. Conger and R. N. Kanungo, Charismatic Leadership in Organizations (Thousand Oaks, CA: Sage, 1998), p. 94.
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Зерттеулер харизмалық жетекшілік әлемдік деңгейдегі жетек- 
шілерге ғана тән қасиет емес, кез келген адам өзінің шектеулі қа- 
білеттерін кеңейтіп, харизмалық жетекшілік стилін дамыта алаты- 
нын көрсетіп отыр. Сіз жетекші рөлінде белсенді әрі басты адам 
болудан қажымасаңыз, қарамағыңыздағыларға мақсатқа жету ар- 
қылы қол жеткізетін нәтижені көрегендігіңізбен алдын ала айта 
алсаңыз -  харизмалы жетекші ретінде көріну мүмкіндігіңіз арта- 
ды.38 Харизма аурасын әрі қарай дамыту үшін құштарлығыңызды 
құлшынысты арттыру көзі ретінде қолданыңыз. Қызынып сөйле- 
ңіз, көзіңізді қадап, бет әлпетіңіздің маңызын арттырып және қи- 
мыл-әрекетіңізбен нығыздап жеткізіңіз. Бағыныштыларыңыздың 
сезімін қозғап, қанын қыздыру арқылы олардың бойындағы буыр- 
ңанған күшті оятыңыз және оларды рухтандыратын міндет қойы- 
ңыз. Есіңізде болсын: қүлшыныс жұқпалы болып келеді.
ХАРИЗМАЛЫ ЖЕТЕКШІЛЕР БАҒЫНЫШТЫЛАРҒА ҚАЛАЙ ЫҚПАЛ 
ЕТЕДІ? Харизмалы жетекшілер қарамағындағыларға шынымен қа- 
лай ықпал етеді? Мақсатқа жету үшін бүгінгіні ұйымның тамаша 
болашағымен байланыстырып, ұзақмерзімді стратегия құру, көре- 
гендікпен болашаққа болжам жасау арқылы десек қателеспейміз. 
Ақылға қонымды көрегендік уақыт пен жағдайға дөп келіп, ұйым- 
ның бірегейлігін көрсетеді. Осылайша бағыныштылар жетекшісі- 
нің ыстық ықыласына шабыттанып қана қоймай, ұнамды хабар 
алғанына риза болады.

Көрегендікұйымның мұраты немесе миссиясын ресми баяндау -  
көрегендікпен сөйлеуді қажет етеді. Харизмалы жетекшілер кө- 
регендікпен сөйлеуді қарамағындағылардың көкейіне барлық 
мәселені бастан-аяқ қамтитын мақсат-мұратты құйып беру үшін 
қолданады. Сондай-ақ бұл жетекшілер ынтымақтастық және өз- 
ара қолдау сезімін де шебер жеткізеді. Олар қарамағындағылардың 
өзін-өзі қүрметтеуі мен жоғары өнімділіьже жетуге деген сенімін ас- 
қақтатады. Жетекші сөзі мен ісі арқылы құндылықтардың жаңа бей- 
несін жасап, қарамағындағылары көзсіз еретін үлгі-өнеге орнатады. 
Қорыта айтқанда, харизмалы жетекші эмоцияға және көп жағдайда 
батылдық пен көрегендікке деген сенімін көрсету үшін бөлек мінез- 
құлыққа беріледі.

Зерттеулер көрсеткендей, харизмалық жетекшіліктің маңызы -  
жетекшінің қарамағындағылар оның эмоциясына бейімделетінін- 
де.39 Бір зерттеу нәтижесінде қызметкерлер харизмалы жетекші- 
нің қарамағында жұмыс істегенде, жұмысқа өзін тікелей қатысты 
сезінгені айтылады, өйткені харизмалы жетекшілер үнемі көмек 
көрсетуге және тәртіп ережелерін қадағалауға дайын екенін көр- 
сетіп отырған.40
ТИІМДІ ХАРИЗМАЛЫҚ ЖЕТЕКШІЛІК ЖАҒДАЙҒА БАЙЛАНЫСТЫ МА?
Харизмалық жетекшіліктің көп нәрсеге оң ықпалы бар. Дегенмен 
бағыныштыларға немесе жағдайға тән сипаттар оның әсерін кү- 
шейтеді немесе кей жерде шектейді.

Харизмалық жетекшілікті күшейтетін бір фактор -  стресс (күйзе- 
ліс). Адамдар көбіне дағдарысқа ұрынғанда, күйзеліске ұшырағанда

Көрегендік -
мақсатқа (немесе 
мақсаттарға) 
жетуге бағытталған 
ұзақмерзімді 
стратегия.

Көрегендікпен 
сөйлеу -  ұйымның 
мұраты немесе 
миссиясын ресми 
баяндау.
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Транзакциялық 
жетекшілер -
бағыныштыларын
рөлге және
тапсырмаға
қатысты
талаптарды
анықтау арқылы
қойылған
мақсаттарға қарай
жетелейтін және
шабыттандыратын
жетекшілер.

Трансформация- 
лык жетекшілер -
б ағыныштыл ар - 
дың жеке мүддесін 
ұйымның игілігіне 
бағыттауға үндей- 
тін және бағыныш- 
тыларға терең әрі 
ерекше эсер ететін 
жетекшілер.

немесе өмірі үшін қауіптенгенде, харизмалы жетекшіге ілеседі. Біз 
харизмалық жетекшіліктің жетегіне дағдарыста жүрген кезімізде 
көбірек ереміз, себебі батыл жетекшілік қажет деп ойлаймыз. Де- 
генмен кейбірі тұрпайы болуы да мүмкін. Адамдар жан-дүниесінде 
түрлі сілкіністер болған кезде, тіпті зертханалық тәжірибелер бары- 
сында да харизмалы жетекшілердің соңынан еруі ықтимал.41

Кейбір тұлғалар харизмалық жетекшілікке өте сезімтал келеді.42 
Мысалы, өзін-өзі құрметтеу сезімі төмен немесе өзінің қадіріне 
күмәнмен қарайтын жеке тұлға өз басымен ойланудың орнына же- 
текшінің бағыт-бағдарымен жүруте бейім. Бұл адамдар үшін же- 
текшінің харизмалық қасиеттеріне қарағанда жағдайдың көбірек 
маңызы болуы мүмкін.
ХАРИЗМАЛЫҚ ЖЕТЕКШІЛІКТІҢ ЖАҒЫМСЫЗ ЖАҒЫ. Өкінішке ка
рай, елден ерек көрінетін харизмалы жетекшілер міндетті түрде 
ұйымының мүддесі үшін әрекет ете бермейді.43 Осыны зерделеген 
зерттеулер нарцисс (өзін керемет жоғары бағалайтын, өзімшіл) 
адамдар харизмалық жетекшілікке қатысы бар мінез-қүлыққа қат- 
ты әуес болатынын көрсетті.44 Көптеген харизмалы, бірақ бұзыл- 
ған жетекшілер қара басының қамын ойлап, ұйымының мақсат- 
тарын аяқасты етуге дәті барған. Мысалы, Enron, Tyco, WorldCom, 
HealthSouth-дағы жетекшілер ұйым ресурстарын жеке мүддесіне 
пайдаланған, акциялардың бағасын қолдан өсіру үшін заңдар мен 
этика ережелерін бұзған, сондай-ақжеке акция опциондарындағы 
миллиондаған долларды арсыздықпен қалтасына басқан. Мысалы, 
Гитлер сияқты кейбір харизмалы жетекшілер қырып-жою мура- 
тына жету үшін бағыныштыларын үгіттеуде алдына жан салмады. 
Харизманы күш деп білсек, ол зұлымдыққа емес, игілікке қызмет 
етуі тиіс.

Бұл харизмалық жетекшіліктен дым пайда жоқ дегенді білдір- 
мейді, дұрыс мақсатқа жұмсаса, оның пайдасы көп. Бірақ харизма- 
лык жетекші әр кез табыс үдесінен шыға бермейді. Кей жағдайда 
табыс жағдайға, жетекшінің көрегендігіне және нәтижелерді қада- 
ғалау үшін ұйым тарапынан тексеріліп, тепе-теңдікте ұсталуына 
байланысты.

Транзакциялық, және трансформациялық 
жетекшілік
Харизмалық жетекшілік теориясы жетекшілердің бағынышты- 
ларды өзіне сенуге жігерлендіру қабілетіне сүйенеді. Керісінше, 
Фидлер моделі, жағдаяттық жетекшілік теориясы және жол-мақ- 
сат теориясы бағыныштыларын рөлге және тапсырмаға қатысты 
талаптарды анықтау арқылы қойылған мақсаттарға қарай жете- 
лейтінжетекшілер -  транзакциялықжетекшілерді сипаттайды. 
Бірнеше зерттеу транзакциялық жетекшілерді бағыныштыларды 
өз мүддесін ұйымның игілігіне бағыттауға үндейтін трансфор- 
мациялық жетекшілерден45 ажыратуға назар аударды. Транс- 
формациялық жетекшілер міндеттеме деңгейінің артуына жауап
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және тра ык жетекшілерпін сипаттаоы

Транзакциялы қ ж етекш і

Ш артты марапаттау: барын салып істеген жұмысқа сыйақы беру туралы өзара шарт жасасады, 
жақсы жұмыс нәтижесі үшін марапаттауға уәде береді, жетістіктерін мойындайды

Айрықша жағдайдағы менеджмент (белсенді): ережелер мен стандарттардың бұзылуын 
қадағалап, іздеп отырады, шара қолданады

Айрықша ж ағдайдағы  м енедж м ент (бәсең): стандартқа сай болмаған жағдайда араласады

Laissez-faire (немесе «Араласпау қағидаты»): жауапкершіліктен бас тартады, шешім 
қабылдаудан қашады

Трансформациялықжетекші

Асыра дәріптелген ықпал: көрегендік пен миссия міндетін ұсынады, мақтаныш сезімін ұялатады, 
сый-құрмет пен сенімге ие болады

Ш абыт беруші м отивация: үлкен үміт артады, бағыныштылары жұмысқа барын салуы үшін 
символдарды қолданады, маңызды мақсаттарды қарапайым тілмен түсіндіреді

Интеллектуалдық ынталандыру: бағыныштылардың интеллектіне, рационал болуына, 
мәселені тиянақты шешуіне ықпал етеді

Жеке адамға бағытталған ілтипат: әр қызметкерге жеке назар аударып, жеке қарым-қатынас 
жасайды, бағыт-бағдар, ақыл-кеңес береді

Дереккөз: А. Н. Eagly, М. С. Johannesen-Schmidt, and М. L. Van Engen,«Transformational, Transactional, and 
Laissez-faire Leadership Styles: A Meta-Analysis Comparing Women and Men», Psychological Bulletin 129, no. 4 (2003), 
569-591; and T. A. fudge and J. E. Bono,«Five Factor Model of Personality and Transformational Leadership», Journal of 
Applied Psychology 85, no. 5 (2000), 751-765».

беретін бағыныштыларына ерекше ықпал ете алады.46 Ол жеке 
бағыныштылардың мәселелері мен қажеттіліктеріне көңіл бөле- 
ді, бағыныштыларға ескі проблемаларға жаңа қырынан қарауға 
көмектесу арқылы олардың мәселелерге қатысты көзқарасын 
өзгертеді және бағыныштыларды топтық мақсаттарға қосымша 
күш-жігер жұмсауға қызықтырып, жігерлендіреді. Зерттеу транс- 
формациялықжетекшілер бағыныштылары клиенттермен немесе 
басқа бенефициарлармен тікелей өзара іс-әрекет жасасу арқылы 
жұмыстарының оң әсерін көре алған кезде өте тиімді болатынын 
көрсетеді.4712.2-кесте транзакциялықжетекшілерді трансформа- 
циялық жетекшілерден ажырататын сипаттарды қысқаша анық- 
тайды.

Транзакциялық және трансформациялық жетекшілік бір-бірін 
толықтырады, олар істі ретке келтіруге бағытталған тәсілдерге 
қарсы келмейді.48 Транзакциялық әрі трансформациялықжетекші- 
лік -  ең білікті жетекшілерге тән. Трансформациялық жетекшілік 
транзакциялық жетекшілікке негізделіп, қызметкерлердің жұмыс- 
қа барын салуы мен өнімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Алай- 
да мұны транзакциялық жетекшілік жалғыз өзі де атқара алады,
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12.3-СЫЗБА. Ж етекш ілік  моделінін, толы қ ауқымы

Тиімді

, Асыра 
дәріптелген 

ықпал

Жёке адамға 
бағытталғайі 

ілтипат

Діабыт беруші 
г мотивация /

7 /Интеллектуалдык| /  &  
ынталандыру

Бәсең г Белсенді

Тиімсіз

Жетекшілік 
моделінің толық 
ауқымы -
laissez-faire,
айрықша
жағдайдағы
менеджмент,
шартты
марапаттау, жеке 
адамға бағытталған 
ілтипат,
интелл е ктуал дық 
ынталандыру, 
шабыт беруші 
мотивация және 
асыра дәріптелген 
ықпал сияқты 
үздіксіздік 
бойынша 
менеджменттің 
жеті стилін 
сипаттайтын 
модель.

ал трансформациялық жетекшілікке бұл тән емес. Жетекшінің 
транзакциялық жетекшілігі мығым, ал трансформациялық сипаты 
жоқ болса, онда ол тек орта деңгейлі жетекші саналады.

ЖЕТЕКШІЛІК МОДЕЛІНІҢ ТОЛЫҚ АУҚЫМЫ. 12.3-сызбада жетекші- 
лік моделінің толық ауқымы көрсетіледі. Сөзбе-сөз аударғанда 
«солай-ақ болсын» (ештеңе істемеу) деген мағынаны білдіретін 
laissez-faire -  ең бәсең және сол себептен жетекші мінез-құлқы- 
ның ең тиімсізі.49 Айрықша жағдайдағы менеджмент жетекшінің 
қалыпты жұмыс жағдайында туындаған келеңсіздіктерді болары 
болып, бояуы сіңгеннен кейін түзетуге тырысуын, яғни тым кеш 
қимылдап, тиімділік таныта алмай қалатынын білдіреді. Жұмыс- 
ты барын салып істеген қызметкерлерге алдын ала тағайындалған 
сыйақы ұсынатын жетекшінің шартты марапаттауы жетекшіліктің 
тиімді стилі болғанымен, қызметкердің өз міндетін түсініп, алға 
ұмтылуына себеп бола алмайды.

Трансформациялық жетекшіліктің барлық аспектілерін қамти- 
тын қалған төрт стильге ие жетекшілер бағыныштыларды күткен- 
дегіден асыра өнімді жұмыс істеуге және өз мүдделерін ұйымның
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игілігі үшін еңсеруге ынталандыра алады. Транзакциялық жетекші 
жеке адамға бағытталған ілтипат, интеллектуалдық ынталандыру, 
шабыт беруші мотивация және асыра дәріптелген ықпал (бұлар 
ағылшын тілінде «4 I» ретінде белгілі) қызметкерлердің өнімділі- 
гін, әдебі мөн қанағаттануын, ұйымға тиімділігі мөн бейімделуін 
арттырып, жұмыстан кетуі мен жұмыстан қалуын төмендетеді. 
Осы модельге сәйкес, «41» үлгісін қолданған жетекшілер -  ең тиім- 
ді жетекшілер.

ТРАНСФОРМАЦИЯЛ ЫҚ ЖЕТЕКШІЛ ІК ҚАЛАЙ ЖҰМЫСІСТЕЙДІ? Транс- 
формациялық жетекшілері бар ұйымдарда әдетте жауапкершілікті 
орталықтан басқару артады, оларда тәуекелге баруға құмар менед- 
жерлер болады және өтемақы жоспарлары ұзақмерзімді нәтиже- 
лерге орай лайықталады, сөйтіп, бұлардың барлығы корпоративтік 
кәсіпкерлікті жеңілдетеді.50 Трансформациялық жетекшілік етудің 
басқа да жолдары бар. Қытайдағы ақпараттық сала қызметкерле- 
ріне қатысты жүргізілген зерттеу өкілеттік беретін жетекші мінез- 
құлқы қызметкерлер арасында ұнамды өзін-өзі бақылау қалыптас- 
тырып, олардың жұмыстағы креативтігін арттырғанын анықтады.51 
Германияда жүргізілген келесі бір зерттеу трансформациялық же- 
текшілік қызметкерлердің креативіне оң ықпал ететінін, бірақже- 
текшіге тәуелді қарым-қатынастардан қорғану қажеттігін ұсынға- 
нын көрсетті, бұл қызметкердің креативін төмендетеді.52

Трансформациялық жетекшілері бар компаниялар көп жағдай- 
да топ-менеджерлер арасында ұйым мақсаттарына қатысты үлкен 
келісім барын көрсетеді, бұл жоғары ұйымдық өнімділікті ұлғайта- 
ды.53 Израиль әскері трансформациялық жетекшілер топ мүшелері 
арасында мәміле орнату арқылы өнімділікті жақсартқанын көрсе- 
тетін ұқсас нәтижелер берген.54

ТРАНСФОРМАЦИЯЛЫҚ ЖЕТЕКШІЛІКТІҢ БАҒАЛАНУЫ. Трансфор- 
мациялық жетекшілікке әр алуан қызмет салалары мен маман- 
дар арасында (мектеп директорлары, мұғалімдер, теңіз әскерінің 
қолбасшылары, министрлер, MBA қауымдастықтарының прези- 
денттері, әскери кадеттер, кәсіподақ дүкендерінің басқарушыла- 
ры, сауда өкілдері) қолдау көрсетілді. Жалпы трансформациялық 
жетекшілері бар ұйымдар өнімді жұмыс істейді. Мысалы, зерттеу 
және дамыту (R&D) фирмаларының зерттеуі жетекшілері транс- 
формациялық жетекшілік бойынша жоғары ұпай көрсеткен ко- 
мандалар бір жылдан кейін бағаланғанда, сапасы күшгі өнімдер 
шығарғанын және бес жылдан кейін үлкен табыс әкелгенін анық- 
тады.55 Трансформациялық жетекшілік бойынша жүргізілген 117 
зерттеуге шолу трансформациялық жетекшілік жеке бағынышты- 
лардың, команданың, ұйымның өнімділігіне оң ықпал ететінін 
анықтады.56

Трансформациялық жетекшіліктің өнімділікке ықпалы жағдай- 
ға байланысты әртүрлі болып келеді. Жалпы трансформациялық 
жетекшілік үлкенірек ұйымдарға қарағанда шағындау жекеменшік
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фирмалардағы таза кіріске үлкен эсер етеді.57 Сондай-ақ транс- 
формациялық жетекшілік командадағы немесе жеке жұмыстың 
қайсы бағаланатынына байланысты да түрленеді.58 Жеке тұлғаға 
бағытталған трансформациялық жетекшілік жеке тұлғаларды 
идеяларды дамытуға, қабілеттерін шыңдауға және тиімділігін 
арттыруға бейімдейді. Командаға бағытталған трансформация - 
лық жетекшілер топтық мақсаттарға, ортақ құндылықтар мен се- 
німдерге және бірлесіп күш салуға айрықша мән береді. Сонда да 
трансформациялық жетекшілік сенімді емес. Мысалы, Қытайдағы 
зерттеу команда жағдайында топ мүшелерінің топқа сәйкестенуі 
трансформациялық жетекшіліктің әсерін жоққа шығара алатынын 
көрсетті.59

ТРАНСФОРМАЦИЯ/! ЫҚ ЖӘНЕ ТРАНЗАКЦИЯЛЫ Қ ЖЕТЕКШШІК.
Трансформациялық жетекшілік көптеген ұнамды ұйымдық нә- 
тижелерге жол ашатынын байқадық. Трансформациялық же- 
текшілікті транзакциялық жетекшілікпен салыстыру барысында 
трансформациялық жетекшілік транзакциялық жетекшілікке К а 

раганда жұмыстан кету көрсеткішін төмендететіні, өнімділікті 
арттырып, қызметкерлердің күйзеліске түсуін, құрдымға кетуін 
азайтатыны, сондай-ақ жұмысқа қанағаттануын ұлғайтатыны 
анықталды.60 Дегенмен трансформациялық жетекшілік теория- 
сының да кемшіліктері жоқ емес. Жетекшілік моделінің толық 
ауқымы транзакциялық және трансформациялық жетекшіліктің 
аражігін ажыратып, екеуінің бірдей тиімді жетекшілікте болуы 
мүмкін емес екенін көрсетті. Жетекшілік моделінің толық ауқы- 
мы тұжырымына қарамастан, трансформациялық жетекшіліктің 
«4 I» үлгісі транзакциялық жетекшілікке қарағанда әр кез басым 
болмайды: жетекшілер қызметкерлер нақты мақсаттарға қол 
жеткізгенде тарататын сыйақылар түріндегі шартты марапаттау 
жетекшілігі трансформациялық жетекшілік сияқты кейде жақсы 
жұмыс істейді. Көбірек зерттеу жүргізу қажет, дегенмен жалпы 
қолдауға болатын түйін мынадай: трансформациялық жетекшілік 
дұрыс қолданылған жағдайда оңтайлы әрі тиімді болады.

ТРАНСФОРМ АЦИЯЛЫ Қ ЖӘНЕ ХАРИЗМ АЛЫ Қ ЖЕТЕКШ ІЛІК. Транс- 
формациялық және харизмалық жетекшілікті қарастыру бары
сында сіз оларға ортақ белгілерді сөзсіз байқадыңыз. Сондай-ақ 
айырмашылықтар да жоқ емес. Харизмалық жетекшілік жетекші- 
лердің сөйлеу мәнеріне көбірек мән береді (сөздері қанды қыз- 
дырып, делебені қоздыра ма?), ал трансформациялықжетекшілік 
олардың не айтып тұрғанына көбірек көңіл бөледі (көрегенді- 
гі адамның көңіліне сенім ұялата ма?). Әйтсе де теориялардың 
айырмашылықтарына қарағанда ұқсастықтары көбірек. Екеуі де 
жетекшінің бағыныштыларын жігерлендіру қабілетіне иек ар- 
тады және кейде мұны бірдей тәсілмен жасайды. Осы себептен 
кейбір зерттеушілер түжырымдамалар бір-бірін алмастыра алады 
деп есептейді.
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ЖАУАПТЫ ЖЕТЕКШ1Л1К
Теориялар біздің тиімді жетекшілік туралы түсінігімізді кеңейтсе 
де, мәселенің нүктесін қоятын этика мен сенімнің рөлі туралы сөз 
қозғамайды. Мұнда жетекшінің этикаға сай ұйым құрудағы рөлін 
нақты қарастыратын қазіргі заманғы түжырымдамаларды қарас- 
тырамыз. Осы және бұған дейін талқылаған теориялар бір-біріне 
қайшы келмейді (трансформациялық жетекші де жауапты болуы 
керек), бірақ көптеген жетекші әдетте бір санат бойынша басқала- 
рынан мықтырақ көрінуі мүмкін екеніне бәс тіге аламыз.

Шынайы жетекшілік
Шынайы жетекшілік жетекші болудың моральдық аспектілеріне 
ерекше мән береді. Шынайы жетекшілер өзінің кім екенін, не 
нәрсеге сенетінін біледі және осы құндылықтар мен наным-сенім 
бойынша ашық және адал ниетпен әрекет етеді. Қарамағындағы- 
лар оларды әдепті адам санайды. Шынайы жетекшілік тудыратын 
бастапқы қасиет -  сенім. Шынайы жетекшілер ақпарат бөліседі, 
ашық коммуникацияны қолдайды және мұраттарына адал бола- 
ды. Нәтиже: жұрт оларға сенім артады. Осы мінез-құлыққа қатысы 
бар, шынайы болудың басқа сипаты -  кішіпейілдік тұжырымдама- 
сы. Зерттеу кішіпейілдікті ұстанатын адамдар қарамағындағылар- 
ға дамып-жетілуі үшін өсу процесін түсінуге көмектесетінін кор
с е т . 61

Шынайы жетекшілік әсіресе топ-менеджмент командасы мүше- 
лерінің арасына орныққанда, берік өнімділікті күшейтетін серпіл- 
туші оң әсерді қалыптастыра алады.62 Трансформациялық немесе 
харизмалы жетекшілердің көрегендігі болады, олар осыған сенді- 
ріп, сөйлей алады, бірақ кейде бұл көрегендік жарға жығады (мә- 
селен, Гитлердің оқиғасын алайық), жетекші Дэннис Козловский 
(Тусо-ның бұрынғы бас директоры), Джеф Скиллинг (Enron бұрын- 
ғы бас директоры) және Радж Раджаратнам (Galleon Group негізін 
қалаушы) секілді өз қара басының қамын күйттеп немесе нәпсі қа- 
лауына беріліп кетеді.63 Шынайы жетекшілер мұндай мінез-құлық 
көрсетпейді. Сондай-ақ олар корпоративтік әлеуметтік жауапкер- 
шілікті (2-тарауды қараңыз) көбірек қолдайды.

Этакага сай жетекшілік
Жетекшілік құндылықсыз болмайды. Оның тиімділігін бағалау 
үшін жетекшінің мақсатына жетуде қолданатын қуралдарын, сон- 
дай-ақ сол мақсаттың мазмұнын қарастыруымыз керек. Жетекші- 
нің қарамағындағылардың барлығы үшін этикаға сай нәтиже күту 
сезімін қалыптастырудағы рөлі өте маңызды.64 Этикаға сай топ-ме
неджмент тікелей бағыныштыларға ғана емес, сондай-ақ команда- 
ның тұтас қүрылымына да ықпал етеді, себебі жоғары лауазымды 
жетекшілер этикаға сай мәдениет қалыптастырады және томен са- 
тыдағы жетекшілердің этикаға сай ережелер бойынша мінез-құлық

Шынайы 
жетекшілер -
өзінің кім екенін, 
не нәрсеге 
сенетінін және 
нені бағалайтынын 
білетін, осы 
құндылықтары 
мен наным-сенімі 
бойынша ашық 
және адал ниетпен 
әрекет ететін 
жетекшілер. 
Қарамағындағылар 
оларды әдепті адам 
деп санайды.
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Әлеуметтенген 
харизмалық 
жетөкшілік -
жетекшілер өзіне
емес, өзгелерге
бағытталған
құндылықтарды
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өз үлгісімен
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Қызметші 
жетекшілік ~
жетекшілер өз 
мүддесін ысырып 
қойып, қарамағын- 
дағылардың өсуіне, 
дамуына баса мән 
беріп, көмекте- 
суге тырысуымен 
ерекшеленетін 
жетекшілік стилі.

танытуын күтеді.65 Аса әдепті деп бағаланған жетекшілер ұйым- 
дық-азаматтық мінез-құлықты (1-тарауды қараңыз) ұстанып, қа- 
рамағындағылардың мәселелерді жетекшілердің назарына ұсынуға 
ниетті болғанын қалайды.66 Сондай-ақ зерттеу этикаға сай жетек- 
шілік конфликтілерді азайтқанын алға тартады.67

Этикаға сай және шынайы жетекшілік көптеген мәселелер бо- 
йынша қабысады. Бағыныштыларына көбіне адал ниетпен тұрақ- 
ты түрде нақты ақпарат беру арқылы этикаға сай, шынайы әрі әділ 
болатын жетекшілердің тиімділігі жоғары.68 Трансформациялық 
жетекшіліктің этикаға сай келетін тұстары бар, себебі бұл жетек- 
шілер қарамағындағылардың ойлау мәнерін өзгертеді. Харизма- 
ның да этикаға сай сипаты бар. Этикадан жұрдай жетекшілер ха- 
ризмасын өз жеке мүддесіне бағытталған үстемдігін күшейту үшін 
пайдаланады. Этикалық және харизмалық жетекшілікті өзара 
байланыстыру үшін ғалымдар этикаға сай мінез-құлықты ұстана- 
тын жетекшілер арқылы басқаларға бағытталған (өзімшіл, менмен 
емес) құндылықтарды білдіретін әлеуметтенген харизмалық 
жетекшілік идеясын ұсынды.69 Бұл жетекшілер сөзі мен ісі арқы- 
лы қызметкерлердің құндылықтарын өз құндылықтарымен сәй- 
кестендіре алады.70

Ұйымның әр мүшесі этикаға сай мінез-құлыққа жауапты бол- 
са да, ұйымдық этикаға сай мінез-құлықты нығайтуды көздеген 
көптеген бастама жетекшілерге байланысты болады. Жоғары лауа- 
зымды тұлғалар ұйымның моральдық сипатын орнықтыратын- 
дықтан, олар жоғары этикаға сай стандарттарды бекітіп, оларды 
өз мінез-құлқы арқылы көрсетіп, басқаруда қиянатқа жол бермеу 
арқылы басқалардың ақ ниетін демеп, ынталандыруы керек. Бір 
зерттеуге жасалған шолу жоғары лауазымды жетекшілердің үлгі 
көрсетуі ұйымдарындағы менеджерлердің әдепті әрекет етуіне 
ықпал еткенін және топ деңгейінде этикаға сай мінез-құлыққа сер- 
пін берген ахуал қалыптастырғанын анықтады. Деректер ұйымдар, 
әсіресе этика ережелері аз енгізілген өндіріс орындары этикаға сай 
жетекшілікті жетілдіру бағдарламаларына ақшаны аямай салуды 
ұсынады. Мәдени құндылықтарды қамтитын жетекшілікті жетіл- 
діру бағдарламалары әсіресе шетелге қатысты тапсырмалармен 
айналысатын немесе мультимәдениетті жұмыс топтарын басқара- 
тын жетекшілерге қатысты қолға алынуы керек.71

Қыз^етші жетекшшік
Ғалымдар жақында этикаға сай жетекшілікті қызметші жетекші- 
лікті сынақтан өткізу арқылы жаңа қырынан қарастырып көрді.72 
Қызметші жетекшілер өз мүддесін ысырып қойып, бағынышты- 
ларының өсуіне, дамуына баса мән беріп, көмектесуге тырысады. 
Қызметші жетекшілікке тән мінез-құлыққа қызметкерлерді тың- 
дау, нандыру, үгіттеу, әлеуетін белсенді дамыту және олардың ұсы- 
нысын қабылдап, көңіл бөлу жатады. Қызметші жетекшілік басқа- 
лардың мұқтаждықтарын өтеу құндылығына негізделгендіктен,
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зерттеу бағыныштылардың әл-ауқат нәтижелеріне айрықша на- 
зар аударды. 126 бас директорға қатысты жүргізілген зерттеу қыз- 
метші жетекшілік нарциссизм ерекшелігімен мүлде үйлеспейтінін 
анықтағанына таңғалуға болмайды.73

Қызметші жетекшіліктің қандай ықпалы бар? 123 менеджерге 
жүргізілген бір зерттеу ол менеджерге шынайы берілу, жеке тиім- 
ділік және әділдікті қабылдаудың жоғары деңгейлеріне әкелгенін 
анықтады, мұның бәрі ұйымдық-азаматтық мінез-қулыққа жата- 
ды.74 Қызметші жетекшілік пен бағыныштының ұйымдық-азамат- 
тық мінез-құлқы арасындағы байланыс бағыныштылардың елге- 
зек және жауапты болуға мән беруі қолдау тапқанда нығая түседі.75 
Екіншіден, қызметші жетекшілік команданың ұтымдылығын (ко- 
манданың дағдылары мен қабілеттері ортадан жоғары деңгейде 
екеніне сенімді болу) арттырады, бұл, өз кезегінде, топтық өнімді- 
ліктің жоғары деңгейіне әкеледі.76 Үшіншіден, әртүрлі елге ірікте- 
ліп жүргізілген зерттеу азаматтықтың жоғары деңгейі өсу мен алға 
жылжуға деген ұмтылыспен, ал бұл ұмтылыс, өз кезегінде, креатив 
өнімділіктің жоғары деңгейімен байланысты болатынын көрсет- 
ті.77 Басқа зерттеулер қызметші жетекшілік және осыған байланыс
ты қызмет көрсету мәдениеті қызметкерлердің жұмыс өнімділігі 
мен креативтігін арттырғанын, ал жұмыстан кету ниетін азайтқа- 
нын анықтады.78

Қызметші жетекшілік белгілі бір мәдениетте үстем әрі тиімді 
болуы мүмкін.79 Мысалы, сауалнамаға қатысқан АҚШ азаматта- 
рынан жетекшілердің суретін салуды сұрағанда, жетекшілерді топ 
алдында бұйрық беріп тұрған бейнеде салуға бейім болған. Син- 
гапурлықтар жетекшіні топ артында көрсеткен, яғни жетекші арт 
жақтан топтың ой-пікірін жинап, содан кейін оларды біріктіруші 
ретінде әрекет етіп тұрған кейіпте бейнелеген. Бұл Шығыс Азия үл- 
гісі қызметші жетекшілікке көбірек келетінін, қызметші жетекші- 
лік осы мәдениеттерде тиімді болатынын білдірсе керек.

ЖАҒЫМДЫ ЖЕТЕКШІЛІК
Біз талқылаған теориялардың әрқайсынан жақсы, жаман немесе 
осылардың ортасындағы жетекшілік моделін көре аламыз. Енді жа- 
ғымды жетекшілік ортасын арнайы қалыптастыру туралы айтайық.

Сенім
Сенім -  адамның «бәрі жақсы болады» деген ниетпен осал тұста- 
рын басқа адамға жайып салғанда пайда болатын психологиялық 
күйі.80 Адам жағдайға толық бақылау жасамаса да, басқа адамға өз 
жүгін арқалауға мүмкіндік беруді қалап тұрады. Жетекшіге сенетін 
бағыныштылар өз құқықтары мен мүддесіне қиянат жасалмайты- 
нына сенімді.81 Трансформациялық жетекшілерге бағыныштыла- 
ры үлкен сенім артады, бұл, өз кезегінде, команданың өзіне деген

Сенім -  белгілі 
бір адам қиянат 
жасамайды деген 
үміт.
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сенімін нығайтып, нәтижесінде оның өнімділігін арттырады.82 
Сенім -  жетекшілікпен байланысы бар басты қасиет, оған нұқсан 
келсе, топтың өнімділігіне кесірі тиюі мүмкін.83
СЕНІМ НӘТИЖЕЛЕРІ. Басшы мен қызметкерлер арасындағы сенім- 
нің көптеген артықшылығы бар. Солардың кейбіріне тоқталайық:

• Сенім тәуекелге баруды қолдайды. Қызметкерлер істі ат- 
қарудың қалыпты жолынан ауытқуға немесе басшыларының 
сөздерін жаңа бағытқа бұруға бел буғанда, тәуекелге барады. 
Екі жағдайда да сенімге негізделген қарым-қатынас күрт өз- 
геріс жасауды жеңілдетеді.

• Сенім ақпарат бөлісуді жеңілдетеді. Менеджерлер өз идея- 
ларын қызметкерлерімен бөлісіп, өзгеріс жасауға кіріскенде, 
қызметкерлер ойындағысын түгел айтуға құлықты болады.84

• Сенім орнаған топтардың тиімділігі жоғары. Жетекші 
топта сенімнің салтанат құруына қолайлы жағдай жасаса, топ 
мүшелері бір-біріне көмектесуге және сенімді нығайтуға ба- 
рын салуға дайын тұрады.

• Сенім өнімділікті арттырады. Басшыларына сенетін қыз- 
меткерлер өнімділіктің жоғары көрсеткішіне ие болады, бұл 
өнімділікті одан сайын арттыра түседі.85

СЕНІМДІ НЫҒАЙТУ. Жетекшіге сенім артуға қандай басты сипат- 
тар негіз болады? Мәліметтер үш сипатты айқындап берді: тура- 
шылдыц, тілектестік және қабілет. (12.4-сызбаны қараңыз).86

Турашылдыц адалдық пен шыншылдықты қамтиды. 570 ақ жа- 
ғалыға жетекшілікке қатысы бар 28 қасиеттен тұратын тізім беріл- 
генде, адалдықты ең маңыздысы ретінде көрсеткен.87 Турашылдық 
адамның ісі мен сөзі бір жерден шығуын білдіреді.

Тілектестік сенім жүктелген адамның өз мүддесі өзгелердің 
мүддесімен қабыспаса да, оған шын жүрегімен ниеттестік таны- 
туын білдіреді. Қамқорлық жасау, қолдау көрсету мінез-құлқы -

12.4-СЫЗБА. Ұйымдардағы сенім моделі

Тәуекелге бару 

Ақпарат бөлісу і 
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жетекшілер мен бағыныштылар арасындағы эмоциялық байла- 
ныстың бір бөлігі.

Қабілет жеке тұлғаның техникалық және тұлғааралық білімі 
мен дағдыларын қамтиды. Адам өзге біреудің қабілетіне сенбесе, 
тіпті ол өте принципшіл әрі ниеті түзу адам болса да, оған тәуелді 
болуы екіталай.

СЕНІМ АРТУҒА БЕЙІМДІК. Сенім артуға бейімдік нақты бір қыз- 
меткердің жетекшіге қаншалықты сенетінін білдіреді. Кейбір 
адамдар өзгелерге сенім білдіруге болады деп сенуге бейім.88 Се- 
нім артуға бейімдік ымыраға тез келетін тұлғаға тән, ал өзін-өзі 
құрметтеуі төмен адамдар басқаларға аса сене қоймайды.89

Сенім артуға 
бейімдік
қызметкер 
жетекшіге 
қаншалықты 
сенетінін білдіреді.

СЕНІМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ. Өзгеге сенім арту барлық мәдениетте бір- 
дей ме? Әрине, сенімнің негізгі анықтамасы бәріне ортақ. Дегенмен 
жұмыс жағдайындағы, еңбек қатынастарындағы сенім түрлі мәде- 
ниетте түрлі қабылдануы бойынша құрылуы мүмкін. Мысалы, Тай- 
ваньда жақында жүргізілген зерттеу қызметкерлер патерналистік 
жетекшілік турашыл әрі этикаға сай болғанда, оған үлкен сеніммен 
қарағанын көрсетті.90 Патернализмге осылайша оң қабақ білдіру 
Конфуцийдің иерархия және қарым-қатынас құндылықтары басым 
болатын Тайваньның ұжымдық контексі үшін тиімді болуы ықти- 
мал. Индивидуалистік қоғамдарда (3-тарауды қараңыз) патерна
лист жетекші өзін жұмыс тобының иерархиялық шоғырының бөлігі 
ретінде санамайтын көп қызметкерге зиян келтіруі мүмкін. Инди
видуалиста мәдениет қызметкерлері жетекшілік тарапынан көрсе- 
тілетін қолдау мен келісім деңгейіне қарай сенім қалыптастырады.

УАҚЫТТЫҢ РӨЛI. Біз адамдардың мінез-күлқын белгілі бір уақыт 
бойы бақылау арқылы оларға сенім артамыз.91 Жетекшілер сенім 
арту маңызды саналатын жағдайларда турашылдығын, тілектестігі 
мен қабілетін көрсетуі керек. Екіншіден, білігін көрсету арқылы да 
сенімге кіруге болады. Үшіншіден, элем бойынша 100 компания- 
ға қатысты жүргізілген зерттеу жетекшілер коммуникация стилін 
жоғарыдан бұйрық беруден ұйыммен диалогқа ауыстыру арқылы 
сенім орната алатынын алға тартады. Соңғысы, жетекшілер қыз- 
меткерлерімен күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты екеуара сыр- 
ласып, интерактив, инклюзив әңгіме-дүкен қүрғанда, қызметкер- 
лердің басшыға сенімі артып, жұмысты барынша беріліп істейтіні 
анықталды.92

СЕНІМГЕ ҚАЙТА ИЕ БОЛУ. Өзін сенім білдіруге лайық емес жетек- 
ші ретінде көрсетіп, қызметкерлермен арадағы психологиялық 
байланысты бұзған менеджерлер қызметкерлердің қанағаттануын 
төмендетіп, оларды тартыншақ, жұмыстан кетуге бейім, ұйымдық- 
азаматтық мінез-құлыққа қатыспайтын, тапсырманы орындауда 
қүлықсыз етеді.93 Қызметкерлерінің сенімін ақтамайтын жетекші- 
лер негізі жетекші мен қарамағындағылардың алмасуы деңгейін 
бірден төмендетіп алса, қызметкерлерінен теріс баға алады.94

Жоғалған сенімді қайта қалпына келтіруге болады, бірақ бұл 
тек нақты жағдайларда ғана мүмкін және сенімге селкеу түсірген
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не екеніне де байланысты.95 Себеп қабілет жоғында болса, әдетте 
мұның жарасы жеңіл, кешірім сұрап, «былай істеуім керек еді» деп 
мойындаған жөн. Проблема турашылдық жоғынан болса, кешірім 
сұрау жағдайды жақсартпайды. Қиянат жасап алып, ләм-мим де- 
меу немесе кінәсін растау, я болмаса жоққа шығару сенімді қал- 
пына келтірмейтіні анық. Кінәлі адамның тарапынан сенуге тұ- 
рарлық мінез-қулықтың дәйекті көріністерін байқағанда, сенімді 
қайта қалпына келтіруге болады. Ал кінәлі алдаған болса, қанша 
жерден кешірім сұрасын, уәдені үйіп-төксін немесе сендіру үшін 
түрлі іс-әрекеттер жасасын, сенім ешқашан толық қалпында орны- 
на келмейді.96

Тәлімгер -
тәлім алушы 
деп аталатын 
тәжірибесі аз 
қызметкерлерді 
демейтін және 
қолдайтын аға 
қызметкер.

Тэмімгерлік
Жетекшілер көбіне болашақ жетекшілерді дамытуды өз мойнына 
алады. Тәлімгер -  тәжірибесі аз қызметкерлерді, тәлім алушыны 
демейтін және қолдайтын аға қызметкер. Табысты тәлімгерлер -  
жақсы ұстаздар. Олар идеяларды анықтап жеткізеді, жақсы тың- 
дайды және қарауындағы адамның мәселелеріне жанашырлықпен 
қарайды. Тәлімгерлік қарым-қатынастар карьералық және пси- 
хоәлеуметтік міндеттердің қызметін атқарады.97

Ұйымдағы қызметкерлердің барлығы тәлімгер болуға құлықты 
ма? Өкінішке қарай, олай емес. Дегенмен зерттеу жұмыс беруші- 
лер тәлімгерлік бағдарламаларын енгізуі керек екенін айтады, се- 
бебі олар тәлімгерлер үшін де, тәлім алушылар үшін де пайдалы. 
Мысалы, Кореядағы бір зерттеу тәлімгерлер тәлімгерлік процестің 
арқасында трансформациялық жетекшіліктің жоғары деңгейіне 
жеткенін, сондай-ақ тәлімгерлердің де, тәлім алушылардың да 
ұйымдық міндеттемесі мен ізгілігі артқанын анықтады.98

Сіз тәлімгерлік үстемеақы және жұмыс өнімділігі сияқты объек
тив нәтижелерімен құнды деп пайымдауыңыз мүмкін, бірақ зерт
теу негізгі пайда психологиялық тұрғыда болатынын көрсетеді. 
Осылайша тәлімгерлік қызметте өсуге ықпал ете алса да, ол қабілет 
пен тұлғалық ерекшеліктер сияқты ықпал етуші факторлардан аса 
алмайды. Тәлімгердің болғаны тиімді болғанымен, жақсы немесе 
кез келген тәлімгердің болуы сіздің карьераңыз үшін соншалықты 
маңызды нәрсе емес. Десе де тәлімгерлік сіздің өзіңізге деген сені- 
міңізді нығайту үшін керек-ақ.

ЖЕТЕКШІЛІКТІ ТҮСІНУІМІЗДЕП

Менеджмент білгірі Джим Коллинз былай дейді: «1500 жылдары 
адамдар түсінуге миы жетпеген барлық оқиғаларды Құдайға тели 
берген. Бидай неге шықпай қалды? Себебін білуші -  бір Құдай! 
Адам неге өлді? Себебін білуші -  бір Құдай! Қазір біздің әмбебап 
себебіміз бар, ол -  жетекшілік». Бұл менеджмент™ кеңес беру
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түрғысынан көрегендік болар, бірақ, әрине, ұйым табысының не- 
месе сәтсіздігінің көбі жетекшілік ықпалынан тыс факторларға 
байланысты. Кейде бұл нақты бір уақытта оң немесе теріс қадам 
жасауға да байланысты. Бұл бөлімде біз жетекшіліктің маңызы 
туралы қабылданған наным-сенімдердің қиындықтарымен та- 
ныстырамыз.

Жетекшшіос атрибуция ретівде
5-тарауда талдағанымыздай, атрибуция теориясы адамдар себеп- 
салдар байланысын жасауға қалай ұмтылатыны қарастырылады. 
Жетекшіліктің атрибуция теориясында жетекшілік бар болғаны 
адамдар басқа жеке тұлғаларға қатысты жасайтын атрибуция делі- 
неді."

Біз жетекшілерге интеллект, жылы шырай, шешен сөйлеу дағ- 
дылары, өктемдік, түсіністік және еңбекқорлық сынды қасиеттер- 
ді телиміз.100 Ұйымдық деңгейде дұрыс не бұрыс болсын, әйтеуір, 
жетекшілерді өнімділіктің жоғары болуына да, төмен болуына да 
жауапты ретінде көруге бейімбіз.101

Бағыныштылардың жетекшілерін қабылдауы олардың тиімді 
болу қабілетіне эсер етеді. Біріншіден, 128 ірі америкалық корпо- 
рацияға жүргізілген бір зерттеу бас директорлардың харизмасын 
қабылдау компания өнімділігін арттырмағанын, керісінше, компа
ния өнімділігі харизманы қабылдауға негіз болғанын анықтады.102 
Екіншіден, жетекшілердің мінез-құлқын қабылдау жетекшілердің 
өзін қалай бағалайтынына қарамастан, қызметкерлердің жетекші- 
лерін сәтсіздік үшін айыптауының көрсеткіші болып табылады.103 
Үшіншіден, Батыс Еуропа, АҚШ және Таяу Шығыстың 3 мыңнан 
астам қызметкеріне жүргізілген зерттеу жетекшілікті асыра дәріп- 
теуге бейім адамдар өз жетекшілерін трансформациялық басшы 
деп сенуге құмар екенін көрсетті.104

Атрибуция теориясы нацты жетістіктерге назар аударғаннан 
гөрі, жетекші болудың бейнесін жобалау маңызды екенін алға тар- 
тады. Өзін ақылды, келбетті, сөзге жүйрік, өктем, еңбекқор және 
стиліне тұрақты етіп көрсете алатын еліктегіш жетекшілер өзін 
басшыларының, әріптестері мен қызметкерлерінің тиімді жетекші 
ретінде көру ықтималдығын арттыра алады.

Жетекшшікті алшастьору және бейта рагітан дыру
Жетекшілік теорияларының бірі көп жағдайда жетекші іс-әрекет- 
тері орынсыз болатынын көрсетеді.105 Жетекшінің қолдау көрсету 
мен кұрылымдау қабілетінің орнын ауыстыра алатын алмасты- 
рушылар -  тәжірибе мен оқыту. Компьютерлік ойындар шыға- 
ратын Valve Corporation, Gore-tex, мембрана маталарын жасаушы 
W.L. Gore және бағдарламалық жасақтама компаниясы GitHub бір- 
лескен жұмысында жетекшілер мен басшылықты алып тастау тә- 
жірибесін қолданды. «Бастығы жоқ» жұмыс ортасындағы басқару

Ж етекшіліктің 
атрибуция 
теориясы -
жетекшілік 
бар болғаны 
адамдар басқа 
жеке тұлғаларға 
қатысты жасайтын 
атрибуциясы 
дейтін жетекшілік 
теориясы.

Алмастырушы-
лар -  жетекшінің 
қолдау көрсету 
мен құрылымдау 
қабілетінің орнын 
ауыстыра алатын 
тәжірибе мен оқыту 
сияқты атрибуттар.
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12.В-КЕСТЕ. Жетекшіліктв алмастырушылар немесе бейтараптандырушьвлар

Анықтауыш сипаттар Қарым-қатынасқа Тапсырмаға
бағытталған бағытталған
жетекшілік жетекшілік

Жеке

Тәжірибе/оқыту
Кәсіпқойлық
Марапаттаудағы
әркелкілік

Жұмыс

Жоғары
құрылымданған
тапсырма
Өз кері байланысын 
қамтамасыз етеді 
Іштей қанағаттану

Ұйым

Еш ықпалы жоқ Алмастырушылар
Алмастырушылар Алмастырушылар
Бейтараптандырушылар Бейта раптандырушыл ар

Еш ықпалы жоқ 
Еш ықпалы жоқ 
Алмастырушылар

Алмастырушылар 
Алмастырушылар 
Еш ықпалы жоқ

Нақты
тұжырымдалған
мақсаттар
Қатаң ережелер мен 
процедуралар 
Бірлескен жұмыс 
топтары

Еш ықпалы жоқ 
Еш ықпалы жоқ 
Алмастырушылар

Алмастырушылар
Алмастырушылар
Алмастырушылар

Дереккөз: S. Kerr and J. M. lermier «Substitutes for Leadership: Their Meaning and Measurement», Organizational 
Behavior and Human Performance (1978), p. 378.

Бейтараптанды
рушылар -
жетекші
мінез-құлқының 
бағыныштылар 
нәтижесіне ықпал 
етуіне мүмкіндік 
бермейтін 
атрибуттар.

команда құрамын анықтайтын, кейде тіпті жалақы төлейтін қыз- 
меткерлер арқылы жүргізілді.106 Нақты тұжырымдалған мақсаттар, 
қатаң ережелер мен процедуралар, міндетін жұмыла атқаратын 
қызметкерлер сияқты ұйымдық белгілер ресми жетекшілікті ал- 
мастыра алады, ал ұйымдық марапаттауға селқос қарау оны жоқ- 
қа шығарады. Бейтараптандырушылар жетекші мінез-құлқы- 
ның бағыныштылар нәтижесіне ықпал етуіне мүмкіндік бермейді 
(12.3-кестені қараңыз).

Кейде алмастырушылар мен бейтараптандырушылар ара- 
сындағы айырмашылық айқын болмайды. Адам іштей ләззат 
сыйлайтын тапсырманы орындап жатса, теория жетекшіліктің 
қажеті шамалы деп топшылайды, себебі тапсырманың өзі моти
вация беріп тұр. Бірақ бұл іштей ләззат сыйлайтын тапсырма же- 
текшіліктің ықпалын бейтараптандырады немесе оны алмасты- 
рады, я болмаса осы екеуін де білдіре ме? Тағы бір туындайтын 
мәселе -  жетекшіні (қызметкердің сипаты және тапсырманың 
табиғаты сияқты) алмастыру өнімділік үшін маңызы болса, бұл 
жетекшілік мүлде қажет емес дегенді білдірмейді.107 Қызметкер- 
лер мақсатқа жету үшін олар тек жетекшілердің іс-әрекетін бас- 
шылыққа алады деп ойлау аңғалдық болады. Біз қызметкердің
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өнімділігі мен қанағаттануына эсер ететін қатынастар, тұлға- 
лық ерекшеліктер, қабілет және топтық нормалар сияқты көп- 
теген айнымалыларды таныстырдық. Сол сияқты жетекшілік -  
бар болғаны тұтас ұйымдық мінез-құлық моделіндегі келесі бір 
тәуелсіз айнымалы ғана.

Онлайн жетекшілік
Электрондык, түрде қарым-қатынас жасайтын, өзіңізден физика- 
лық тұрғыда алыста орналасқан адамдарды қалай басқарасыз? Бұл 
мәселе ұйымдық мінез-құлық зерттеушілерінің назар аударуын 
қажет етеді.108 Бүгінгі менеджерлер мен қызметкерлер көбіне тіке- 
лей емес, желілер арқылы байланысады.

Біздің пайымдауымызша, онлайн жетекшілер цифрлық хабар- 
лама жеткізу жолдарын мұқият ойластыруы керек. Бұл жетекші- 
лердің де шешімін табуды қажет ететін мәселелері бар, солардың 
ең бастысы -  сенім қалыптастыру және орнықтыру. Бір-бірінің 
ниетін өзара түсінісу мен басқалардың қалау-тілегін бағалауға сү- 
йенетін сәйкестікке негізделген сенімге бетпе-бет араласусыз 
жету қиын.109 Онлайн келіссөздер кедергілерге ұрынуы да мүмкін, 
себебі тараптар бір-біріне толық сенім білдіре алмайды.110

Таяуда жетекшілік дағдылар қатары электрондық коммуни
кация арқылы қолдау көрсету, сенім білдіру, шабытты мақұлдау 
және басқалардың хабарламасындағы эмоцияны дәл тани білу се- 
кілді дағдылармен толысады деп сенеміз. Электрондық коммуни- 
кацияда жазу дағдылары тұлғааралық дағдылардан тыс қалып келе 
жатқан сияқты, мұның бір ұшы оларға әлі толыққанды анықтама 
берілмеуінде жатқан болуы керек.

Сәйкестікке 
негізделген 
сенім -  бір-бірінің 
ниетін өзара түсіну 
мен басқалардың 
қалау-тілегін 
бағалауға сүйенетін 
сенім.

ТҮЙІН
Жетекшілік топтық мінез-құлықты түсінуде маңызды рөл ойнай- 
ды, себебі ол әдетте жеке тұлғаны мақсаттарына қарай бағыттай- 
тын нұсқаушы. Жақсы жетекшіні не қалыптастыратынын білу 
топтық өнімділікті жақсартуда аса құнды. Тұлға ерекшеліктерінің 
«Үлкен бестігі» жеке қасиеттер мен жетекшілік арасындағы күшті 
байланыс барын көрсетті. Жетекшілікті мінез-құлық тұрғысынан 
қарастыру оны тапсырмаға бағытталған (бастамашылық құры- 
лым) және адамдарға бағытталған (ілтипат) стильдерге бөліп, 
ықшамдауды көздеді. Кездейсоқтық теориялары жетекші әрекет 
ететін жағдайды бағалау арқылы оны мінез-құлық тұрғысынан 
қарастыруды жақсартуға болады дейді. Қазіргі заманғы теория- 
лар жетекшілік тиімділігін түсінуімізге үлкен үлес қосты, сондай- 
-ақ этика мен жағымды жетекшілікке жүргізілген зерттеулердің 
берері көп.



292 3-бөлім Ұйымдардағы топтар

Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab 
Management®

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Тиімді жетекші болу үшін, бастамашылық қабілетіңіз бен іл- 

типат өлшемдері бойынша артықшылықтарыңыз жұмысы- 
ңыздың қарқынына, мәдениетіңізге қаншалықты сәйкес ке- 
летініне көз жеткізіп алыңыз.

• Трансформациялық жетекшілік қасиеттерін көрсеткен және 
ұзақмерзімді жоспарды басқалармен бірлесе орындауда же- 
тістікке жеткен үміткерлерді жұмысқа алыңыз. Жеке тұлғаға 
арналған тестілер арқылы жетекші болуға қаншалықты дайын 
екенін көрсететін, экстраверсия, адалдық, ашықтық қасиетте- 
рі жоғары үміткерлерді анықтауға болады.

• Этикаға сай, жетекші рөлін ұсынуға лайық санаған үміткер- 
лерді жұмысқа алып, олардың жетекшілік тиімділігін арттыру 
үшін ұйымдағы қазірғі менеджерлердің этикалық стандартта- 
рына баулыңыз.

• Қарамағыңыздағылармен араларыңызда қалыптасқан сенім- 
ді дамытуға тырысыңыз, себебі күннен-күнге ұйымдардың 
тұрақтылығы төмендеп, ондағы сенімнің орнын бюрократтық 
ережелер басып келеді.

• Ресми курстар, семинарлар мен тәлімгерлік сияқты жетекші- 
лік тренингтеріне қаржы құюды қарастырыңыз.

О БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Simulation: Leadership деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.

О ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Ethical Leadership Assessment
Бұрын-соңды әдепсіз жетекші болған біреумен жүмыс істеген бол- 
саңыз, этикаға сай жетекшіліктің оң нәтиже алуда қаншалықты 
маңызды екенін жақсы білесіз. Этикаға сай жетекшілікті зерттеуді 
жалғастыру үшін жеке қасиетті бағалау сынағынан өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сурақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

12-1. Қиялыңыздағы жетекшінің қасиеттерін осы тараудағы тұ- 
жырымдарға сүйене отырып сипаттап беріңіз.

12-2. Pearson MyLab M anagem ent Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



Pearson MyLab Management®
© Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні ©  көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
mymanagementlab.com  платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Жетекшілік пен билікті салыстыра аласыз.
2. Ресми биліктің үш негізі мен жеке биліктің екі негізін түсін- 

діре аласыз.
3. Билік қарым-қатынасындағы тәуелділіктің рөлін түсіндіре 

аласыз.
4. Билік немесе ықпал тактикаларын және олармен байланыс- 

ты кездейсоқ жағдайларды анықтай аласыз.
5. Билікті теріс пайдаланудың себебі мен салдарын анықтай 

аласыз.
6. Ұйымдардағы билік қалай жұмыс істейтінін сипаттай аласыз.
7. Саяси мінез-құлықтың себебін, салдары мен этикасын анық- 

тай аласыз.

© Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы «Assignments section» бөлімін ашып, 
«Тарау алдындағы сергітуді» толтырыңыз.

© НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Power 
and Political Behavior» деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.
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БИЛІК ЖӘНЕ ЖЕТЕКШШІК
Билік -А  Ә
оның қалауына 
сәйкес әрекет 
етуі үшін Ә-нің 
мінез-құлқына 
ықпал ету қабілеті.

Тәуелділік -  А
Ә-ге қажет нәрсеге 
иелік еткенде 
туындайтын 
Ә-нің А-мен 
қарым-қатынасы.

Біз көп жағдайда билік туралы абстракт тұрғыда құрметпен, мақ- 
танышпен немесе ізетпен айтамыз. Үйымдық-мінез құлықта би- 
лік бар болтаны А Ә оның қалауына сәйкес әрекет етуі үшін Ә-нің 
мінез-құлқына ықпал ету қабілетін білдіреді.1 Біреу қолында билік 
болса да, оны пайдаланбауы мүмкін, бұл -  қабілет немесе әлеует. 
Биліктің ең маңызды аспекті -  тәуелділік функциясы. Ә-нің А-т  
тәуелділігі үлкен болтан сайын А-ныц қарым-қатынастаты билігі 
зор болмақ. Тәуелділік, өз кезегінде, Ә қабылдайтын баламаларға 
негізделеді және ӘА бақылайтын балама(лар)га маңыз береді. Әл- 
декім сіз қалайтын нәрсені бақылауында ұстағанда гана, оның сізге 
билігі жүреді. Колледж дипломын алгыңыз келіп, оны алу үшін бел- 
гш! бір пәннен емтихан тапсыруыңыз керек делік. Сізге сол пәнді 
оқытатын қазіргі оқытушыңыз факультет мүшесі болса, сізге билі- 
гі жүреді, себебі баламалар өте шектеулі және сіз нәтижеге үлкен 
маңыз артасыз. Сол сияқты колледждегі оқуыңыздың ақысын ата- 
анаңыз төлеп жатқан болса, олардың сізге билік ету ықпалы қан- 
дай екенін байқап жүрген боларсыз. Бірақ сіз мектепте оқымай, 
жұмыс істеп, жақсы ақша тауып жүрсеңіз, ата-анаңыздың билігі 
едәуір төмендейді.

Билік сипаттамасын 12-тараудағы жетекшілік сипаттамасымен 
мұқият салыстыру бұл түжырымдамалар өзара тыгыз байланысты 
екенін байқатады. Жетекшілер билікті топтық мақсаттарына жету 
құралы ретінде пайдаланады. Екі терминнің айырмашылыгы неде? 
Біріншіден, билік мақсаттардың үйлесімді болтанын керек етпей- 
ді, отан тек тәуелділік қана қажет. Ал жетекшілік жетекші мақсат- 
тары мен батыныштылар арасында сәйкестік болтанын қажет ете- 
ді. Екінші айырмашылық ықпал бағытына қатысты. Жетекшілікке 
жүргізілген зерттеулер багыныштыларга багытталатын ықпалдың 
төмен болуын көздейді. Бұл деңгейлес және жотары багытталган 
ықпалды азайтады. Билікке жүргізілген зерттеу барлық фактор- 
ларды ескереді. Үшінші айырмашылық жетекшілікке жүргізілген 
зерттеу көп жағдайда стильге айрықша мән береді. Ол мынадай 
сұрақтарга жауап іздейді: Жетекші қаншалықты деңгейде қолдау 
көрсетуі керек? Шешім қабылдауга қатысты пікірлерді багыныш- 
тылармен қалай бөлісу керек? Билік бойынша жүргізілген зерттеу, 
керісінше, қабылданган шешімдерді орындату тактикасына назар 
аударады. Сонымен, жетекшілік жеке жетекшінің ықпал етуін ны- 
санага алса, ал билікті зерттеу топтар да, жеке тұлгалар да билікті 
басқа жеке тұлгаларды немесе топтарды бақылау үшін пайдалана
ды деп тұжырымдайды.

Билік жүргізу үшін адам немесе топ басқа адам не топ багалай- 
тын ресурстарга бақылау орнатуы керек екенін байқатан шыгар- 
сыз. Бұл әдетте қалыптасқан жетекшілік жагдайларына тән мысал. 
Дегенмен билік қарым-қатынастары өмірдің барлық саласында 
кездесуі мүмкін және билікке көп жолдармен жетуге болады. Әрі 
қарай биліктің әртүрлі негіздерін қарастырайық.



13-тарау • Үйымдардағы билік және саясат 295

БИЛІК НЕПЗДЕР!
Билік қайдан пайда болды? Жеке тұлғаның немесе топтың басқа- 
ларға ықпал етуі не береді? Бұл сұрақтарға билік негіздерін немесе 
көздерін ресми және жеке деген екі жалпы топқа бөліп, олардың 
әрқайсын белгілі бір санаттарға тармақтау арқылы жауап береміз.2

Ресми билік
Ресмм билік жеке тұлғаның ұйымдағы позициясына негізделеді. 
Ол мәжбүрлеу, ынталандыру, сондай-ақ ресми басшылық тарапы- 
нан туындайды.

МӘЖБҮРЛЕУШІ БИЛІК. Мәжбүрлеуші билік адам жүктелген тап- 
сырманы орындай алмауының жағымсыз нәтижесімен байланыс- 
ты. Физикалық деңгейде, мәжбүрлеуші биліктің дене жарақатын 
салардай айбат шегуіне немесе салуына, қозғалысты шектеуіне, 
сондай-ақ физиологиялық немесе қауіпсіздік қажеттіліктерінен 
жалтаруына негізделеді.

Ұйымдық деңгейде, А Ә-ніц жұмысын бағалаған жағдайда Ә-ні 
жұмыстан шығарып, уақытша аластатып немесе қызметін төмен- 
дете алса, А Ә-ге мәжбүрлеуші билік жүргізеді. Ал А Ә-ге ол жақ- 
тырмайтын тапсырманы жүктеп немесе Ә-ге жайсыз қараса, онда 
А-ның Ә-ге мәжбүрлеуші билік жүргізгені. Сондай-ақ мәжбүрлеуші 
билік маңызды ақпаратты жасырып қалудан да туындайды. Бас- 
қаларға керек мәліметтермен не біліммен жасақталған ұйымдағы 
адамдар өзгелерді өзіне тәуелді ете алады.

ЫНТАЛАНДЫРУШЫ БИЛІК. Мәжбүрлеуші билікке қайшы -  ынта- 
ландырушы билік, ол оң нәтиже беретіндіктен, адамдар оған ба- 
ғынады, басқалар үшін бағалы саналатын марапаттау өкілеттігі бар 
адам билік жүргізе алады. Ынталандыру төленетін мөлшерлеме, үс- 
темеақы немесе бонустар сияқты қаржылай түрде немесе мойындау, 
қызметін өсіру, қызықты тапсырмалар, тату ұжым, ыңғайлы жұмыс 
кестесі немесе сауда аумағы сияқты қаржылай емес түрде болуы 
мүмкін.3

ЗАҢДЫ БИЛІК. Ресми топтар мен ұйымдарда билік негіздерінің бі- 
реуіне немесе бірнешеуіне заңды билік арқылы қол жеткізу кең 
таралған. Ол адамның ұйымдағы құрылымдық лауазымының не- 
гізінде ұйымдық ресурстарды бақылау мен пайдаланудағы ресми 
өкілеттігін білдіреді.

Заңды биліктің мәжбүрлеуші және ынталандырушы билікке қа- 
рағанда аясы кең. Ол мүшелердің иерархиялық лауазымның өкі- 
леттігін қабылдауына негізделеді. Біз билікті иерархия тұжырым- 
дамасымен тығыз байланыстыратынымыз сондай -  тіпті ұйымның 
штат кестесінде ұзыннан-ұзақ тізбектелген лауазымдарды түзу 
адамдарды жетекшілердің қолында күшті билік бар деген түсінік- 
ке жетелейді.4 Жалпы мектеп директорлары, банк президенттері 
немесе әскер капитандары сөйлегенде мұғалімдер, кассирлер мен 
аға лейтенанттар әдетте мойынсұнып тұрады.

Мәжбүрлеуші
билік -  адамның
жүктелген
тапсырманы
орындай
алмауының
жағымсыз
нәтижесімен
байланысты билік.

Ынталандырушы 
билік -  басқалар 
үшін бағалы 
саналатын 
марапаттау 
қабілеті негізінде 
қол жеткізілетін 
бағындыру.

Заңды 
билік -  адам 
үйымның ресми 
иерархиясындағы 
позициясы 
нәтижесінде қол 
жеткізетін билік.
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Жеке бмлік

Білгір билік -
арнайы дағдылар 
мен білімге 
негізделген ықпал.

Референт 
билік адамның 
өзі қалайтын 
ресурстары немесе 
жеке қасиеттері 
табылған тұлғаға 
қарап еліктеуіне 
сүйенеді.

Intel-дегі ең білікті және өнімді чип жасаушылар билікке ие, бірақ 
олар менеджерлер емес және олардың қолында ресми билік жоқ. 
Олардікі жеке тұлғаның бірегей қасиеттерінен туындайтын жеке 
билік. Жеке билікке екі нәрсе негіз болады: білік және өзгелердің 
сый-құрметі. Жеке билік пен ресми билік бір-бірін жоққа шығар- 
майды, бірақ ол тәуелсіз бола алады.
БІЛПР БИЛІК. Білгір билік -  білік, арнайы дағдылар немесе бі- 
лім нәтижесінде қол жеткізілетін ықпал. Жұмыс арнаулы салалар 
бойынша түрленген сайын, мақсаттарымызға жету үшін кәсіпқой 
мамандарға тәуелді бола түсеміз. Дәрігерлер білігі мен тәжірибесі- 
нің арқасында білгір билікке ие екенін бәрі мойындайды, өйткені 
көбіміз дәрігердің кеңесін бұлжытпай орындаймыз. Компьютер 
мамандары, салық есепшілері, экономистер, өндіріс психологтары 
мен басқа мамандар білігінің арқасында билікке ие.
РЕФЕРЕНТ БИЛІК. Референт билік адамның өзі қалайтын ресурс- 
тары немесе жеке қасиеттері табылған тұлғаға қарап еліктеуіне 
сүйенеді. Мен сізді жақсы көрсем, сыйласам және сізге сүйсінсем, 
онда сіз маған билік жүргізе аласыз, себебі мен сіздің көңіліңізден 
шыққым келеді.

Референт билік адамның басқаға деген сүйіспеншілігі мен со- 
ған ұқсауға деген ниеті арқылы күшейеді. Түсінікті болу үшін мы- 
сал келтірейік: неге танымал адамдарға өнімдерді жарнамалағаны 
үшін миллиондаған доллар төленеді? Нарыққа жүргізілген зерттеу 
Леброн Джеймс пен Том Брэди сияқты адамдарда сіздің спорттық 
аяқкиім мен несие картасын таңдауыңызға ықпал ететін билік бар 
екенін көрсетеді. Мәселен, сіз екеуіміз коммерциялық ұсынысты 
осы танымал адамдар сияқты әдемі етіп жеткізе аламыз, бірақ са- 
тып алушылар бізді тыңдамайды. Ресми билігі жоқ кейбір адам
дарда референт билік болады, мәселен олар харизмалық қасиеті, 
келісті көркі және эмоциялық тартымдылығының арқасында бас- 
қаларға ықпал етеді.

Биліктің қай негіві бәрінен тиімді?
Ресми биліктің үш негізінің (мәжбүрлеуші, ынталандырушы, заң- 
ды) және жеке биліктің екі негізінің (білгір, референт) ең маңыз- 
дысы қайсы? Зерттеулер биліктің жеке негіздері аса тиімді екенін 
көрсетеді. Білгір және референт биліктің екеуі де қызметкерлердің 
басшылыққа қанағаттануына, олардың ұйымдық міндеттемесіне 
және өнімділігіне оң эсер етеді, ал ынталандыру мен заңды билік 
мұндай нәтиже көрсетуі екіталай. Ресми биліктің бір негізі -  мәж- 
бүрлеуші биліктің тигізер зияны да жоқ емес.

Референт билік күшті мотиватор бола алады. Translation ком- 
паниясының бас директоры Стив Стаутты алайық. Ол поп-жұл- 
дыздарды брендтерін насихаттағысы келетін корпорациялармен 
байланыстырады. Стаут Джастин Тимберлейкті McDonalds-пен,
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Бейонсені Tommy Hilfiger-мен және Джей-Зиді Reebok-пен қосақ- 
тап қойды. Осы танымал компаниялардың табысы Стауттың сатып 
алушылар ол ұсынған жұлдыздарға еліктейді және сол себептен 
олар жарнамалайтын брендтер туралы жоғары пікірде болады де
ген болжамын айғақтады. Стауттың бүкіл бизнесі референт билік- 
ке негізделген, ол жастар мәдениетіне ықпал ету үшін әртістер мен 
орындаушылардың беделін пайдаланып келеді.5

ТӘУЕЛДІЛІК: БИЛІКТІҢ КШТІ
Биліктің ең маңызды аспектілерінің бірі -  тәуелділік функциясы. 
Бұл бөлімде тәуелділікті түсіну бізге билік деңгейлерін түсінуге қа- 
лай көмектесетінін көрсетеміз.

Жа/шьі тәуелділік постулаты
Жалпы постулаттан бастайық: Ә-нің А-ға тәуелділігі үлкеи болған 
сайын, А-ның царым-ңатынастағы билігізор болмақ. Басқаларға қа- 
жет нәрсені иемденіп, оған жалғыз өзіңіз бақылау жасағанда, сіз 
оларды өзіңізге тәуелді қылу арқылы оларға билік жүргізуге қол 
жеткізесіз.6 Ескі нақылда айтылғандай, «Соқырлар еліндегі жалғыз 
көзі бар адам -  нағыз патша!». Бірақ қолыңыздағы нәрсе көп бол- 
са, ол сіздің билігіңізді күшейтпейді. Сондықтан өз нұсқаңызды 
неғұрлым көбейткен сайын, өзгелерге жүргізетін билігіңіз соғұр- 
лым төмендей береді. Міне, сондықтан көптеген ұйым өз бизне- 
сін неліктен бір емес, бірнеше жеткізушіге беретіні түсінікті болар. 
Сондай-ақ бұл адамдардың көбі қаржылай тәуелсіздікке жетуге 
ұмтылатынын да түсіндіреді. Ол тәуелсіздік өзгелер билігін біздің 
мүмкіндіктер мен ресурстарға қол жеткізуімізді шектеу үшін пай- 
далануын төмендетеді.

Тәуелділікті не қальштастырады?
Тәуелділік сізге қажет ресурс маңызды, тапшы әрі баламасыз бол- 
ғанда артады.7

МАҢЫЗДЫЛЫҚ. Сіздегі барды ешкім қаламаса, бұл тәуелділік ту- 
дырмайды. Дегенмен маңыздылық дәрежесі әртүрлі: күнкөріске 
қажет ресурстан бастап, сәнге айналған немесе артықшылық бере- 
тін ресурстар бар екенін ескеріңіз.

ТАПШЫЛЫҚ. Жұмыста билік ету жағдайында тапшылыққа тәуел- 
ділік қарым-қатынасы барын байқауға болады. Жұмыс күші сұ- 
ранысқа қарағанда аз болғанда, жұмысшылар үстемеақы мен тү- 
сімдер пакетін өз қалауы бойынша талап ете алады, ал жұмысқа 
тұруға өтініш берушілер қаптап жүрген жұмыс орындарында мұн- 
дай талап қойылмайды. Мысалы, колледж әкімшілері ағылшын- 
тілді оқытушыларды іздеп табуда еш қиналмайды, себебі ұсыныс
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көп, сұраныс аз. Ал нарықта, керісінше, желілік жүйелер анали- 
тиктері жетіспейді, сұраныс жоғары, ал ұсыныс шектеулі. Компью- 
терлік-инженерлік сала мамандарына тапшылық олардың жоғары 
жалақы, жеңіл оқыту жүктемесі және басқа да артықшылықтарды 
талап етуіне мүмкіндік береді.

БАЛАМА ЖОҒЫ. Алмастыратын балама аз болған сайын, ешкім 
ауыстыра алмайтын адамның бақылау жасау билігі күшті болады. 
Мысалы, көп мақала жариялауды бағалайтын университеттерде 
мақала жариялау арқылы көбірек мойындалған оқытушының ба- 
қылау ету ықпалы зор болады, себебі басқа университеттерде көп 
мақала жариялайтын және көзге түсетін оқытушылар өзінде жү- 
мыс істегенін қалайды.

Әлеуметтік желілерге сараптама жасау - 
ресурстарды бағалау құралы
Ұйымдағы ресурстар мен тәуелділіктер айырбасын бағалаудың бір 
қуралы -  элеуметтік желілерге сараптама жасау.8 Бұл әдіс ұйым 
мүшелерінің өзара қалай ақпарат бөлісетінін анықтау үшін олар- 
дың арасындағы коммуникация үлгілерін қарастырады. Әлеуметтік 
желілерде немесе кәсіби қызығушылықтары ортақ адамдар арасын- 
дағы басқа да байланыстарда әр жеке түлға немесе топ торап деп 
аталады, ал тораптар арасындағы байланыстар қатынастар деп ата- 
лады. Тораптар арасындағы қарым-қатынас пен ресурс ортақтығы 
жиі жүзеге асқанда, олардың арасында өте мықты қатынас орнайды 
деп саналады. Бір-бірімен тікелей коммуникацияға түспеген торап
тар ресурсқа дәнекер тораптар арқылы қол жеткізеді. Басқаша айт- 
қанда, кейбір тораптар байланысқа түспейтін тораптар арасындағы 
делдал сияқты әрекет етеді. Әлеуметтік желідегі жеке түлғалардың 
арасындағы осы байланыстардың графикалық кескіні ұйымдық құ- 
рылымның бейресми нұсқасы қызметін атқаратын социограмма деп 
аталады. Айырмашылық мынада: ресми ұйымдық қүрылым билік- 
тің қалай жүзеге асатынын көрсетеді, ал социограмма ұйымдағы 
ресурстар шын мәнінде қалай таралатынын көрсетеді. Социограмма 
үлгісі 13.1-сызбада берілген.

Желілер айтарлықтай билік динамикасын құра алады. Брокер 
болып жүмыс істейтіндерде көбірек билік бар, себебі олар әртүрлі 
топтардан алатын бірегей ресурстарды пайдалана алады. Басқаша 
айтқанда, көп адам брокерлерге тәуелді, бұл брокерлердің үстем- 
дігін арттырады. Мысалы, корпоративтік әлеуметтік жауапкерші- 
лікті сезіну сияқты ұйымдық мәдениеттегі өзгерістер көп жағдай- 
да жеке тұлғалардың бірлескен топтарында басталып, біртіндеп 
нығайып, уақыт өте келе брокерлер арқылы басқа бірлескен топ- 
тарға көшеді.9 Ұлыбританияның Ұлттық денсаулық сақтау қызме- 
тінен алынған мәліметтер ұйымға үлкен өзгеріс жасауға көмекте- 
су сеніп тапсырылған өзгеріс агенттері, сондай-ақ олар ақпарат 
брокерлері болса, көп табысқа жететінін көрсетеді.10 Дегенмен
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13.1-СЫЗБА. Социограмма үлгісі

бұл қызметтер шығынсыз емес. Бір зерттеу кеңес беру желілерінің 
майталманы ретінде танылған адамдар жұмыстан кетуге бейім 
екенін анықтаған, бұған олардың сыйақысыз көп жұмыс істейтіні 
себеп болса керек.11

Әлеуметтік желілерге сараптама жасауды ұйымда қолданудың 
жолы көп.12 Кейбір ұйымдар департаменттер арқылы өткен элек- 
трондық пошталар мен бөлімдер айналымындағы қүжаттарды қада- 
ғалайды. Үлкен мәліметтердің бұл құралдары жеке тұлғалар ақпарат- 
ты қалай бөлісетіні туралы объектив ақпарат жинауға көмектеседі. 
Басқа ұйымдар кадр бөлімінің ақпараттық жүйелеріндегі мәлімет- 
терді қарап, басшылар мен бағыныштылар бір-бірімен қалай өз- 
ара іс-әрекет жасайтынын талдайды. Бұл мәлімет көздері ресурстар 
мен билік қалай бөлініп жатқанын көрсететін социограммалар жа- 
сай алады. Содан кейін жетекшілер топтарға ықпалы күшті деген ең 
мықты брокерлерді анықтап, осы негізгі адамдарға шығады.

БИЛИК ТАКТИКАЛАРЫ
Адамдар билік негіздерін нақты іске қосу үшін қандай билік так- 
тикаларын қолданады? Олардың басшыларына, әріптестеріне не- 
месе қызметкерлеріне ықпал ету құралдары қандай? Зерттеу тоғыз 
ерекше ықпал ету тактикаларын анықтады:13

Билік
тактикалары -
жеке тұлғалар 
билік негіздерін 
нақты іске қосатын 
жолдар.
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• Заңдылық. Өз өкілеттігіне сүйену немесе ұйым саясаты мен 
ережелерін басшылыққа алу арқылы үкім айту.

• Рационал иландыру. Өз үкімінің орынды екенін көрсету 
үшін қисынды аргументтер мен нақты дәлелдер келтіру.

• Шабыттандыра үндеу. Объектінің құндылықтары, қажетті- 
ліктері, үміттері мен ұмтылыстарын сөз ету арқылы эмоция- 
сын қозғау.

• Кеңесу. Жоспарды қалай орындауға болатынын ақылдасуға 
тарту арқылы объектінің қолдауын арттыру.

• Айырбас. Объектіні үкімді орындаған жағдайда үстемеақы 
немесе көмек болатынын айтып ынталандыру.

• Жеке үндеу. Достық пен адалдыққа негізделген мәмілеге ке- 
луді өтіну.

• Жағыну. Үкімін орындатқанша жағымпаздану, мақтау немесе 
достық пейіл таныту.

• Қысым. Ескерту, қайта-қайта талап ету немесе үркітіп-қор- 
қыту.

• Коалициялар. Объектіні келісуге көндіру үшін көмек немесе 
қолдау көрсетуге басқаларды шақыру.

Билік так™капарын қолдану
Кейбір тактикалар басқаларына қарағанда тиімдірек. Ең тиімді- 
лері -  рационал иландыру, шабыттандырушы үндеу және кеңесу. 
Әсіресе бұлар аудитория шешім қабылдау процесінің нәтижесіне 
мүдделі болғанда ұтымды. Қысым тактикасы қарсылыққа тап бо- 
луы мүмкін және осы тоғыздың ішіндегі ең тиімсізі.14 Сіз өзіңізге 
сәйкес жағдайда, бірнеше тактиканы бірге немесе біртіндеп қолда- 
ну арқылы табысқа жету мүмкіндігіңізді арттыра аласыз.15 Жағыну 
мен заңдылықты бірге қолдану жағымсыз реакция болу ықтимал- 
дығын азайтады, алайда бұл жағдайда аудитория шешім қабылдау 
процесінің нәтижесіне расымен алаңдамауы керек немесе саясат 
оңтайлы жүргізілуі тиіс.16

Енді жалақыны көтертудің ең тиімді жолын қарастырайық. 
Ұтымды тәсілден бастасаңыз болады: жалақыңызды ұйымдағы 
әріптестеріңіздікімен салыстырыңыз, бәсекеге қабілетті ұсыныс- 
тар табыңыз, сіздің өнімділігіңізді дәлелдейтін мәліметтер жина- 
ңыз немесе жалақыңызды әріптестеріңіздікімен салыстыру үшін 
salary.com сияқты жалақы есептеуішті қолданыңыз, содан кейін 
тұжырымдарыңызды менеджеріңізбен бөлісіңіз. Нәтижесі керемет 
болады. Don Jagoda Associates вице-президенті Китти Даннинг бас- 
шысына сатылым көлемі артқанын көрсететін сандарды жіберіп, 
жалақысын 16 пайызға көтерткен.17

Рационал иландыру бұл жағдайда лайық болғанымен, кейбір 
ықпал ету тактикаларының тиімділігі ықпалдың бағытына,18сон- 
дай-ақ аудиторияға байланысты. 13.1-кестеде көрсетілгендей, ра
ционал иландыру -  ұйымдық деңгейдің қай-қайсында да жалғыз 
ұтымды тактика. Шабыттандырушы үндеулер бағыныштыларға
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төменге бағытталған ықпал ету тактикасын қолданғанда жақсы 
жұмыс істейді. Ал қысым әдетте тек төменге бағытталғанда жемі- 
сін береді. Жеке үндеулер мен коалициялар -  деңгейлес ықпал ету- 
дегі ең ұтқыр құралдар. Ықпал етудің тиімділігіне қатысы бар 
басқа факторларға тактикалардың реттілігі, адамның тактика 
мен ұйымдық мәдениетті қолдана алу дағдысы жатады.

Жалпы, жеке және шабыттандырушы үндеу, рационал 
иландыру және кеңесу сияқты жеке билікке сүйенетін «жұм- 
сағырақ» тактикалардан бастау көп жағдайда ұтымды болмақ. 
Бұларды қолдану сәтсіз болып шықса, онда ресми билікке 
ерекше мән беретін және көбірек шығын мен тәуекелді қажет 
ететін айырбас, коалициялар және қысым сияқты «қатаңырақ» 
тактикаларға көшуге болады.19 Жалғыз қатаң тактикаға Кара
ганда жалғыз жұмсақ тактика тиімдірек, сондай-ақ екі жұм- 
сақ тактиканы біріктіру немесе жалғыз жұмсақ тактика мен 
рационал иландыру жалғыз тактикаға немесе қатаң тактика- 
лар жиынтығына қарағанда тиімдірек.20

Бұған дейін атап көрсеткеніміздей, тактикалардың тиімді- 
лігі аудиторияға байланысты.21 Биліктің жұмсақ тактикаларын 
ұстануға бейім адамдар терең ойлы және ішкі мотивациясы 
мықты келеді, олардың өзін-өзі құрметтеуі жоғары және ба- 
қылау жасауға көбірек ұмтылады. Биліктің қатаң тактикала- 
рына иек артатындар қарекетшіл және сыртқы мотивациясы 
мықты келеді, олар өз бетінше жүргеннен гөрі басқалармен 
тіл табысуға көбірек мән береді.

Z T E  corporation

Қытайда үкімет 
уйымдарымен және 
басқа мёкемелермен 
байланыс орнату қиын 
шаруа. Zhongxing 
Т elecommunication 
Equipment Corporation -  
интеграциялы 
телекоммуникация 
шешімдеріиің 
ғаламдық провайдер!. 
Корпорацияның ңегізін 
қалаушылардың бірі 
және бұрынғы төрағасы, 
аты аңызға айналған 
Ху Вейгу компанияны 
мемлекеттен немесе 
ркьтмдық басқарудан 
азат ету үшін тер төкті. 
Оның ұстамды, жұмсақ 
және практикалық 
басқару стилі көп адам 
үшін ZTB имиджіне 
айналды

Бмлік тавстмкаларьш таңдаудағы мәдени

Билік тактикасының ерекшелігі әр мәдениетте әртүрлі.22 Инди- 
видуалистік елдерде билік жеке бас тұрғысынан және мүдделерін 
қорғаудың заңды құралы ретінде қарастырылады, ал коллективис- 
тік елдерде билікті әлеуметтік тұрғыдан қарастырып, басқаларға 
көмектесудің заңды құралы ретінде көреді.23 Америкалық менед- 
жерлер рационал иландыруды, ал қытай менеджерлері коалиция 
тактикасын артық көруі мүмкін.24 Себепке негізделген тактика 
америкалықтардың басқаларға ықпал ету мен айырмашылықтар- 
ды жою үшін тікелей қарсы шығу мен рационал иландыруға артық- 
шылық беруімен сәйкес келеді, ал коалиция тактикасы қытайлар- 
дың қиын немесе қарама-қайшы өтініштерге жанама тәсілдермен 
қарауға артықшылық беруімен үйлеседі.

Адамдар өз мақсаттарын шегелей түсуде саяси дағдысы немесе 
басқаларға ықпал ету қабілеті бойынша әртүрлі болып келеді. Сая
си жағынан алғыр адамдар ықпал ету тактикаларын шебер қолда- 
нады. Саяси дағды жеке тұлға ұйымның маңызды нәтижелеріне

Саяси дагды -
өзгелерге олардың 
көзқарасын 
өзгертетіндей 
ықпал жүргізу 
қабілеті.
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13.1-КЕСТЕ. Ықпал ету бағытының қалаулы билік тактикалары

Жоғары бағытталған 
ықпал

Төмен бағытталған Деңгейлес ықпал
ы қпал

Рационал иландыру Рационал иландыру Рационал иландыру

Шабыттандырушы үндеу Кецесу

Қысым Жағыну 

Айырбас 

Заңдылық 

Жеке үндеулер 

Коалициялар

Кеңесу

Жағыну

Айырбас

Заңдылық

жауапты болғаны сияқты үлкен сенім артылғанда да аса маңызды. 
Сайып келгенде, саяси жағынан алғыр адамдар басқаларға еш біл- 
дірместен ықпал жүргізе алады, бұл тиімділіктің бірден-бір көр- 
сеткіші (астыртын саясаты ашылып қалса, кесірі тиеді).25 Бұл жеке 
тұлғалар саяси дағдыларын процедуралық және дистрибутив әділ- 
дік деңгейі төмен ортада қолдана алады. Ұйымда ережелер әділ 
қолданылғанда, артықшылық беру немесе теріс түсініктерден ада 
болғанда, саяси дағды жұмыс өнімділігі көрсеткіштеріне теріс эсер 
етеді.26

Қорыта айтқанда, ұйымдардағы мәдениет сипаттары әртүрлі 
болатынын білеміз, кейбірі жылы қарым-қатынас, еркіндік және 
қолдау көрсету, ал басқалары ресмилік пен кертартпалық секілді 
сипаттарымен ерекшеленеді. Кейбірі атсалысу мен кеңесуді қол- 
дайды, кейбірі дәлелді ойға жүгінсе, кейбірі қысым көрсетуге бейім 
тұрады. Ұйымның мәдениетіне сай адамдар көбірек ықпалға ие бо- 
лады.27 Экстраверттер командаға бағытталған ұйымдарда ықпалды 
болуға бейім, ал адал адамдар техникалық тапсырмалармен жалғыз 
жұмыс істеуді бағалайтын ұйымдарда ықпалдырақ болады. Мәде- 
ниетке сай келетін адамдар ықпалды, себебі олар табыс үшін өте 
маңызды саналатын салаларда аса өнімді жұмыс істей алады. Осы- 
лайша ұйымның өзі билік тактикаларының қай қосалқы жиынтығы 
қолдануға жарамды екенін анықтайды.

БИЛІК АДАМДАРҒА ҚАЛАЙ ЭСЕР ЕТЕДІ?
Осы сәтке дейін біз биліктің не екенін және оған қалай қол жет- 
кізуге болатынын талқыладық. Бірақ біз «билік аздыра ма?» деген 
маңызды сұраққа әлі жауап берген жоқпыз.

Биліктің жолдан тайдыратын қырлары бар екеніне дәлел көп. 
Билік адамдарды өз мүддесін басқалардың мұқтаждықтары мен 
мақсаттарынан биік қоюға итермелейді. Неге бұлай? Бір қызығы, 
билік адамдарды қолынан келгендіктен өз қара басының қамын
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күйттеуге ғана итермелемейді, сондай-ақ ол өз жан-дүниесіне үңі- 
луге де ерік бермей, тек мақсат-мүддесін ғана ойлауға жетелейді. 
Сондай-ақ билік жеке тұлғалардың өзгелерді өз пайдасына пайда- 
лануын (оларды мақсатына жету құралы ретінде көреді) және қа- 
рым-қатынасты екінші орынға қоюын меңзейді.28

Бұл мұнымен шектелмейді. Билігі бар адамдар әсіресе өкілетті- 
гіне төнген кез келген қауіп-қатерге теріс қарайды. Биік лауазым- 
да отырған кісілер орнын басқаларға бермей, оған тас кенеше жа- 
бысып алады, ал олардың билігіне қауіп төндіретін жеке тұлғалар 
билікті жұлып алу үшін әрекет жасауға көшеді, олар бұл әрекетте- 
рінің басқаларға зияны тиіп кетуі мүмкін екенін мүлде ойламайды 
да. Билік берілген адамдар адамгершілікке жат іс-әрекеттермен 
бетпе-бет келгенде, өзіне тиімді шешімдерді қабылдауға бейім 
(хедж-қорлардың менеджерлері өзінің емес, басқалардың ақшасы 
үшін көп тәуекелге барады, себебі олар ұтысқа шықса, көп пайда 
табады, ал қателессе, аз шығынға ұшырайды). Биліктегі адамдар 
өзгелерді қаралаудан тайынбайды. Сондай-ақ билік өркөкіректік 
танытатын шешімдер қабылдауға итермелейді.29

Билік ашиымалылары
Талқылағанымыздай, биліктің расында адамды аздыратын әсері 
бар. Алайда оның жағымсыз жақтарымен қатар, жақсы жақтары да 
бар. Енді осылардың әрқайсын қарастырып көрейік.

Біріншіден, биліктің кері ықпалы күқық бұзушының жеке қа- 
сиеттеріне байланысты. Зерттеулерге қарағанда, уайымшыл адам- 
дарды билік жолдан тайдырмайды, себебі олар биліктен өзіне 
пайда көріп қалайын деген ойға беріле қоймайды.30 Екіншіден, 
биліктің азғырушы ықпалына үйымдық жүйелер бөгет жасауы 
мүмкін. Мысалы, бір зерттеу билік адамдарды өз қамын күйттеуге 
мәжбүрлесе, ал мінез-құлықтан есеп алына бастағанда, өз қамын 
күйттеу кілт тоқтағанын анықтады. Үшіншіден, адамда биліктің 
теріс ықпалын қайтаратын құрал бар. Бір зерттеу билікке жай ғана 
алғыс білдіру олардың қиянат жасауын азайтатынын көрсетті. 
«Қолында билігі аздар сол аз билігін асыра пайдалануға тырыса- 
ды» деген нақыл есіңізде ме? Бұл сөздің жаны бар сияқты, билікті 
асыра пайдаланатын адамдар -  расында мәртебесі төмен болып, 
кейін ғана билікке қол жеткізгендер. Неге бұлай? Төмен мәртебеде 
болу -  әр кез үлкен қауіп, қорқыныш, сондықтан кейінірек қолына 
билік тие қалған адам оны теріс бағытта қолдануға бейім тұрады.31

Көріп отырғанымыздай, кейбір факторлар биліктің теріс ық- 
палын тежей алады. Сонымен қатар биліктің жалпы оң ықпалы да 
жоқ емес. Билік мақсатқа жетуге жігер береді және шабыттанды- 
рады. Сондай-ақ ол басқаларға көмектесуге деген мотивацияны 
күшейте алады. Мысалы, бір зерттеу басқаларға көмектесу ниеті 
қолға аздап билік тигенде іске асатынын анықтады.32

Бұл зерттеу билік туралы маңызды түсінікке жетелейді. Билік 
жолдан тайдырып қана қоймай, біздің нені бағалайтынымызды
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ашып көрсетеді. Осы дәлелге сүйенген басқа зерттеу билік мораль- 
дық құндылықтары әлсіз адамдарды өз қамын күйттейтін мінез- 
құлыққа жетелегенін анықтады. Сонымен қатар билік моральдық 
құндылықтары жоғары адамдарды адамгершілікті терең сезінуге 
және дұрыс іс-әрекет жасауға жетелеген.33

Сеіссуалдық харрасмеит: жұіміыс ормыінідағіыі
бмліістеңсіздігз

Сексуалдық 
харрасмент -
жеке тұлғаның 
жұмысына кері 
эсер ететін 
немесе жұмыста 
қырғиқабақ 
қарым-қатынас 
қалыптастыратын 
сексуалдық 
сипаттағы ұнамсыз 
іс-әрекет.

Сексуалдық харрасмент жеке тұлғаныңжұмысынакері эсер ететін 
немесе қырғиқабақ қарым-қатынас қалыптастыратын сексуалдық 
сипаттағы ұнамсыз іс-әрекет ретінде анықталады. АҚШ Жұмыста 
тең мүмкіндіктер беру жөніндегі комиссиясының деректеріне сү- 
йенсек, сексуалдық харрасмент адам жұмыста «жағымсыз сексуал- 
дық сипаттағы тиісу, сексуалды қызмет көрсетуді сұрау және басқа 
да сексуалды сипаттағы сөздермен немесе іс-әрекеттермен» бет- 
пе-бет келгенде болады, бұл жұмыс өнімділігіне нұқсан келтіреді 
немесе «үрейге толы, қырғиқабақ қарым-қатынас қалыптастыра- 
ды».34 Анықтама әр елде өзгертіліп, әрқилы қолданылғанымен, көп 
елде мардымсыз болса да, қызметкерлерді қорғау саясаты қолға 
алынған. Сол саясат пен ережелердің нақты іс жүзінде сақталуы 
өз алдына бөлек әңгіме. Жұмыста тең мүмкіндіктер беру заңнама- 
сы Пәкістан, Бангладеш және Оманда қабылданды, бірақ зерттеу- 
лер оның тиісті деңгейде қолданылмайтынын алға тартады.35

Жалпы сексуалдық харрасмент ер адамдар басым болатын 
қоғамдарда жиі жасалады. Мысалы, Пәкістандағы зерттеу әйел 
қызметкерлердің 93 пайыздан астамы сексуалдық харрасмент 
күрбаны болғанын анықтады.36 Сингапурда қызметкерлердің 
54 пайызы (әйелдер мен ерлер) сексуалдық харрасментке ұшы- 
рағанын көргенін хабарлаған.37 АҚШ пен кейбір басқа елдердегі 
пайыздық көрсеткіш жалпы алғанда едәуір төмен, бірақ бәрібір 
алаңдатарлық деңгейде. Сауалнамалар америкалық әйелдердің 
шамамен 25 пайызы, ал ерлердің 10 пайызы сексуалдық хар
расментке тап болғанын көрсетеді.38 АҚШ Жұмыста тең мүмкін- 
діктер беру жөніндегі комиссиясының мәліметтері сексуалдық 
харрасменттің азайып келе жатқанын көрсетеді: қазір барлық 
кемсіту туралы арыздардың 10 пайызы харрасментке қатысты, 
ал 1990 жылдардың ортасында ол 20 пайыз болған. Дегенмен осы 
пайыздық көрсеткіштердегі ерлер тарапынан түскен шағымдар 
үлесі 1997 жылғы 11 пайыздан қазіргі 17,5 пайызға дейін артқан.39 
Сексуалдық харрасмент белгілі бір жұмыс түрлерінде істейтін 
әйелдер арасында жиі кездеседі. Мысалы, мейрамхана өндірісін- 
де даяшылардың 80 пайызы әріптестері немесе клиенттер тара
пынан сексуалдық харрасментке ұрынғанын арнайы зерттеуде 
мәлімдеді, сонымен қатар ер даяшылардың 70 пайызы да сек- 
суалдық харрасментке тап болған.40

Мәселе мынада: менеджерлер қызметкерлерін қауіп-қатер- 
ден қорғауға жауапты. Олар қызметкерлерінің біріне сексуалдық
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харрасмент жасалғанынан бейхабар болуы мүмкін, бірақ бейхабар 
болуы оларды немесе ұйымды ақтай алмайды. Тергеушілер менед
жер харрасмент туралы білгенін анықтаса, менеджер де, компания 
да жауап беруі тиіс.

САЯСАТ: БИЛІК ӘРЕКЕТІ
Қашан болмасын адамдар топтарға біріккенде, билікке қысым жа- 
салады. Ұйымдағы адамдар ықпал ету, сыйақы төлету және манса- 
бын жоғарылату үшін өз орнын тапқысы келеді. Олар билікжүргізе 
алса, оларды саясатца бой ұрды деуге болады. Жақсы саяси дағды- 
лары барлар билік негіздерін тиімді пайдалана алады.41 Онда олар 
саясатқа бой ұрып қана қоймай, онымен байыпты айналысуы да 
мүмкін.

Ұйымдық, саясат а и ь щ та та сы

Үйымдық саясат анықтамаға кенде емес. Саясаттың бұл түрі ұйым- 
дардағы шешім қабылдауға эсер ету билігін кейде өз мүддесі және 
ұйым қуаттамайтын мінез-құлық үшін пайдалануға назар аудара- 
ды.42 Біздің жағдайда ұйымдағы саяси мінез-құлық жеке тұлға- 
ның ресми рөлінің бірі ретінде емес, ықпал ету немесе ықпал етуге 
ұмтылу, ұйымдардағы артықшылықтар мен кемшіліктерді бөлісу 
үшін қажет іс-әрекеттерден тұрады.43

Бұл анықтама көп адамның ұйымдық саясат туралы ұғымда- 
рын қамтиды. Саяси мінез-құлық арнайы тұжырымдалған жұмыс 
талаптарына кірмейді. Ол билік негіздерін пайдалануға талпы- 
ныс жасауды қажет етеді. Оған мақсаттарға, критерийлерге неме
се шешім қабылдау үшін қолданылатын процестерге ықпал етуге 
күш салу жатады. Біздің анықтамамыз шешім қабылдаушылардан 
маңызды ақпаратты жасырып қалу, коалицияға қосылу, аттандау, 
өсек тарату, құпия ақпаратты баспасөзде жариялап жіберу, артық- 
шылықтарды ортақ пайда үшін басқалармен бөлісу және белгілі 
бір жеке тұлға немесе балама шешімді қолдау немесе оларға қар- 
сы болу сияқты әртүрлі саяси мінез-құлықты жеткілікті түрде кең 
қамтиды. Бұл тұрғыда саяси мінез-құлықжағымсыз сипатта, бірақ 
үнемі олай емес.

Саяси
мінез-құлық -
жеке тұлғаның 
ресми рөлінің бірі 
ретінде емес, ықпал 
ету немесе ықпал 
етуге ұмтылу, 
ұйымдардағы 
артықшылықтар 
мен кемшіліктерді 
бөлісу үшін қажет 
іс-әрекеттер.

Саясат шындығы
Тәжірибелі менеджерлерден алынған сүхбаттар саяси мінез-құлық 
үйымдық өмірдің үлкен бөлігі екенін көрсетіп отыр.44 Көп менеджер 
саяси мінез-құлықты ептеп пайдалану этикаға қайшы емес, өйтке- 
ні ол ешкімге тікелей зиянын тигізбейді дейді. Олар саясатты қа- 
жеттіліктен туындайды деп сипаттайды және саяси мінез-күлықты 
ешқашан пайдаланбаған адам істерін ретке келтіруде қиындыққа 
тап болады деп сенеді. Сондай-ақ көпшілігі саяси мінез-күлықты 
тиімді пайдалануды ешқашан арнайы үйренбегенін алға тартады.
20-736
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Бірақ «сонда саясат не үшін керек?». ¥йымның саясаттан ада болуы 
мүмкін бе? Бұл сол ұйымның барлық мүшелері бір мақсатты және 
мүддені көздесе, ұйымдық ресурстар тапшы болмаса және өнімді- 
лік нәтижелері ап-анық және объектив болса ғана мүмкін. Бірақ бұл 
көбіміз өмір сүретін ұйымдық әлемді суреттемейді.

Ұйымдардағы саясатқа әкелетін ең маңызды факторға шек- 
теулі ресурстарды бөлу үшін пайдаланылатын «фактілерді» көбі 
ашық түсіндіретінін сезіну жатуы мүмкін. Мысалы, жалақыны бөлу 
өнімділікке негізделген жағдайда, жацсы өнімділік қандай болады 
деген заңды сұрақ туады. Бірқалыпты жақсару дегеніміз не? Қана- 
ғаттандырмайтын жұмысты не құрайды? Кез келген үлкен бейс
бол командасының менеджері 400 гол соққан шабуылшы -  мықты, 
125 гол соққан шабуылшы әлсіз екенін біледі. 400 гол соққан ша- 
буылшыңызды ойынға жіберіп, 125 гол соққан шабуылшыны көп 
ойнатпау керегін білу үшін бейсбол білгірі болудың еш қажеті жоқ. 
Бірақ 280 және 290 гол соққан екі ойыншының біреуін таңдауыңыз 
керек болса ше? Осы кезде білік, қатынас, әлеует, ұстап қалу қа- 
білеті, командаға деген адалдық және т.б. объектив факторларға 
жүгінуге тура келеді. Бұл жағдайда менеджерлік шешім 125 пен 
400 гол соққан шабуылшының бірін таңдауда емес, 280 мен 290 гол 
соққан екі шабуылшының бірін таңдауда қабылданатыны анық.

Қорыта айтқанда, көптеген шешім фактілердің объективтігі 
сирек болатын, ашық түсіндірілмейтін екіұдай жағдайда қабыл- 
данатындықтан, ұйымдағы адамдар мақсат-мүддесіне жету үшін 
ықпалдың кез келген түрін пайдаланады. Әрине, бұл біз сая- 
сатцорлыц (айлакерлік, жылпостық) деп атайтын іс-әрекеттерді 
тудырады. Бір адамның «ұйымның пайдасы үшін жанқиярлық 
күш-қайраты» өзге адамға «өз мүддесін көздеген арсыз әрекет» 
көрінеді.45

САЯСИ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ СЕБЕПТЕР1 МЕН 
САЛДАРЫ
Саясатқорлықтың ұйымдарда түрақты болуын ақыры тілге тиек 
еткеннен кейін, ендқосы мінез-күлықтың себептері мен салдарын 
талқылай кетейік.

Саяси мінез-қүлықты анықтайтъш факторлар
Барлық топтар мен ұйымдарда бірдей саяси мінез-кұлық бола бер~ 
мейді. Кейбір үйымдарда саясатқорлық ашық әрі аяусыз жүреді, ал 
басқаларда саясат нәтижелерге ықпал етуде азғантай рөл ойнайды. 
Бұлай түрленуге не себеп? Зерттеу мен бақылау саяси мінез-қүлықты 
ынталандыруы мүмкін көптеген факторларды айқындады. Кейбірі -  
жұмыс беріп отырған ұйымдағы адамдардың қасиеттерінен туын- 
даған жеке сипаттар, басқалары -  ұйымдық мәдениет немесе ішкі 
ортаның нәтижесі. 13.2-сызба жеке және ұйымдық факторлар саяси
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мінез-құлықты қалайша нығайтып, ұйымдардағы жеке тұлғалар мен 
топтар үшін ұнамды нәтижелерді қалай қамтамасыз ете алатынын 
(сыйақыларды көбейту және жазалаудың алдын алу) көрсетеді.
ЖЕКЕ ФАКТОРЛАР. Жеке деңгейде зерттеушілер саяси мінез-құ- 
лыққа қатысы бар тұлғалық ерекшеліктерді, қажеттіліктерді және 
басқа да факторларды анықтады. Тұлғалық ерекшеліктерге келе- 
тін болсақ, өзін жіті қадағалайтын, ішкі бақылау тетігіне ие және 
билікке деген қажеттігі (7-тарауды қараңыз) жоғары қызметкерлер 
саяси мінез-құлыққа берілуге құмар екенін көреміз. Өзін жіті қа- 
дағалау әлеуметтік өзгерістерге сергек, әлеуметтік сәйкестігі жоға- 
ры, сондай-ақ өзін әлсіз қадағалауға қарағанда саяси мінез-құлық- 
қа аса қабілетті. Олар ортасын бақылай алатынына сенетіндіктен, 
ішкі бақылау тетігі бар жеке тұлғалар проактив ұстанымда болуға 
және жағдайды өз мақсатына пайдалануға бейім болады. Айла- 
шарғы жасау тілегімен және билікке деген ынтызарлығымен ерек- 
шеленетін макиавеллиан тұлғалар (4-тарауды қараңыз) саясатты 
әрі қарай жеке мүддесіне жету құралы ретінде пайдалануға құмар.

Жеке тұлғаның ұйымға қосар үлесі мен басқа да сол сияқты ба- 
ламалар оның саяси іс-әрекеттің заңсыз құралдарына жүгіну дең- 
гейіне ықпал етеді.46 Адам ұйымнан пайда көруді көбірек күтіп, 
жұмыстан шығып қалу тиімсіз екенін білген сайын, соғұрлым заң- 
сыз құралдарды аз пайдаланады. Керісінше, жеке тұлға қолайлы 
еңбек нарығының, сирек дағдылар немесе білімнің, зор беделдің 
немесе ұйымнан тыс ықпалды байланыстардың арқасында балама 
жұмыс мүмкіндіктеріне көбірек ие болған сайын, ол адам саясатқа 
көбірек қызыққыш келеді.

13.2-СЫЗБА. Саяси мінез-құлықтың алғышарттары мен нәтижелері

Жеке факторлар
• Өзін жіті қадағалау
• Ішкі бақылау тетігі
• Макиавеллизм! жоғары түлға
• Ұйымдық инвестиция
• Саналы жұмыс баламалары
• Табысты күту

Ұйымдық факторлар
• Ресурстарды қайта бөлу
• Қызметте көтерілу мүмкіндіктері
• Сен ім н і ң төмендігі
• Рөлдің екіұдайылығы
• Өнімділікті бағалаудың түсініксіз 

жүйесі
• Жеңу-жеңілуге непзделген сый- 

ақы бөлу іс-әрекеттері
• Демократиялық шешім қабыл- 

Дау
• Жоғары өнімділікке мәжбүрлеу
• Өз мүддесін көздеген аға менед- 

жерлер

Саяси мінез-құлық 
Төмен ------  — ^ Жоғары

Ұнамды нәтижелер ■ 
Марапаттар 1
Жазалаудың алдын 
алу '1
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Таластыру тәсілі -
сыйақыны «жемтік» 
сияқты оған бір 
адам немесе 
топтың қолы 
жеткенде, басқа 
адам немесе топ 
одан міндетті түрде 
қағылатындай етіп 
белгілеп қоятын 
келіссөз тәсілі.

Қорыта айтқанда, кейбір жеке түлғалардың саяси мінез-құлық 
танытуының басты себебі -  соған бейім болуында. Мұндай жеке 
тұлғалар тұлғааралық іс-әрекеттерді жақсы түсінеді, мінез-құлқын 
жағдайға қарай оңай бейімдейді және әлеуметтік желіде белсенді 
болады.47 Бұл адамдар көп жағдайда саяси іс-әрекеттері үшін жа- 
нама түрде ынталандырылады. Мысалы, Қытайдың оңтүстігіндегі 
құрылыс фирмасында жүргізілген зерттеу саяси білігі жоғары ба- 
ғыныштылардың басшылар тарапынан сыйақы алуға ұсынылуға 
көбірек мүмкіндігі болғанын және саяси бағдар ұстанған басшылар 
саяси сауатты бағыныштыларға оң көзқараспен қарауға бейіл бол- 
ғанын анықтады.48 Әлем елдеріндегі басқа зерттеулер де жоғары 
саяси біліктің жоғары деңгейдегі саналы жүмыс өнімділігімен бай- 
ланысты екенін көрсетті.49

ҰЙЫМДЫҚ ФАКТОРЛАР. Жеке айырмашылықтар маңызды рөл 
ойнай алатынын мойындасақ та, мәліметтер нақты жағдай мен 
мәдениеттің саясатқа ықпал ететінін көрсетеді. ¥йым ресурстары 
төмендеп, бұрынғы ресурстар үлгісі өзгеріп, қызметте өсуге мүм- 
кіндік туғанда саясатқорлық арта түседі.50 Ресурстар қысқарғанда 
адамдар өз қолдарында барды сақтап қалу үшін саяси іс-әрекет- 
терге араласады. Сондай-ақ кез келген өзгеріс, әсіресе ресурстар- 
дың ұйым ішінде қайта бөліске түсуі конфликт туғызып, саясат- 
қорлыққа жол береді.

Сенімнің төмендігі, рөлдердің екіұдайылығы, өнімділікті ба- 
ғалаудың түсініксіз жүйелері, жеңу-жеңілуге негізделген сыйақы 
бөлу іс-әрекеттері, демографиялық шешім қабылдау, үлкен өнім- 
ділікке мәжбүрлеу және өз мүддесін күйттеген аға менеджерлер- 
дің болуы секілді сипаттар тән мәдениет саясатқорлықтың өркен 
жаюына жол ашады.51 Саяси іс-әрекеттер қызметкердің ресми рө- 
лінің бірі ретінде қажет етілмегендіктен, рөлдердің екіұдайылығы 
артқан сайын, көптеген қызметкер көзге көрінбейтін саяси қыз- 
метке соғұрлым көбірек беріледі. Рөлдердің екіұдайылығы қыз- 
меткерлердің алдын ала белгіленген мінез-қүлқы түсініксіз екенін 
білдіреді. Мұндай жағдайда қызметкерлердің саяси әрекет ауқымы 
мен қызметіне аз шектеу қойылады.

ТАЛАСТЫРУ ТӘСІЛІ. Ұйымдық мәдениет сыйақыларды бөлуде нөл- 
дік немесе жеңу-жеңілу тәсіліне көбірекжүгінген сайын, қызметкер- 
лер саясатқорлыққа соғұрлым көбірек беріледі. Таластыру тәсілі 
сыйақыны «жемтік» сияқты оған бір адамның немесе топтың қолы 
жеткенде, басқа адам немесе топ одан міндетті түрде қағылатындай 
етіп белгілеп қояды. Мысалы, 15 мың доллар бес қызметкерге сый- 
ақы ретінде бөлінгенде, бір немесе бірнеше қызметкерге тиесілі бо
луы керек Ъ мың долларға қол сүғылатыны анық. Мұндай іс-әрекет 
өзгелердің көңілін түсіріп, сіздің ісіңізді әшкере қылуға жетелейді.
ҰЙЫ МАРАЛ ЫҚ ФАКТОРЛАР. Сонымен бірге ұйымдар арасында- 
ғы қарым-қатынаста көрініс табатын саяси күштер де бар. Мүнда 
саясат ұйымдық мәдениетке байланысты әртүрлі әрекет етеді.52 
Бір зерттеу өте күшті саяси ортасы бар екі ұйым бір-бірімен өзара
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іс-әрекет жасағанда, олардың арасындағы саяси өзара іс-әрекеттер 
бірлескен жобалардағы өнімділікке зиян келтіретінін көрсетті. Бас
ка жағынан алғанда, ішкі саяси мінез-құлқы бәсең компаниялар бір- 
бірімен өзара іс-әрекетке түскенде, тіпті олардың арасындағы саяси 
дау-дамай да бірлескен жобалардың өнімділігі төмендеуіне әкелме- 
ген. Бұл зерттеу компаниялар ішкі саяси мінез-қулықтың жоғары 
деңгейіне ие ұйымдармен одақтасқанда сақ болатынын көрсетеді.

Адамдар ұйымдық саясатқа қалай жауап береді?
Саяси білігі төмен немесе саяси ойындарға қатысқысы келмейтін 
көптеген адамның жұмысқа қанағаттануы төмен, өкпе-реніш пен 
стреске бой алдырғыш, жұмыстан кетуге бейім және өнімділігі мар- 
дымсыз келеді. Дегенмен өте сенімді мәліметтер ұйымдық саясатты 
қабылдау жұмысқа қанағаттануға теріс эсер ететінін көрсетті.53 Сая
сат қызметкер санын олардың өз іс-әрекетінің нәтижесінде қысқар- 
туы мүмкін, оған себеп -  қызметкердің саяси ортаны әділетсіз деп 
қабылдауы, соның салдарынан олардың ынтасы төмендеуі болса ке- 
рек.54 Саясатқорлықтың шектен шығуы қызметкерлерді жұмыстан 
кетуге итермелейтіні белгілі.55 Саясатқорлықтың теріс әсерлері әр 
мәдениетте әртүрлі көрініс береді. Нигерияда жүргізілген зерттеу- 
дегі екі агенттіктің қызметкерлері жұмыс ортасын саясиланған деп 
көрсетіп, жұмыстағы стрестің артқанын және әріптестеріне аса кө- 
мектескісі келмейтінін айтқан. Осылайша Нигерия сияқты дамушы 
елдер екіұдайылықтың кең таралуына байланысты жұмыстағы ор- 
таның көбірек саясиланғанын көрсетеді, сондай-ақ саясаттың теріс 
салдарының АҚШ-тағы көрінісі де осындай.56

Саясатқорлықтың әсерлерін қарастырғанда еске сақтайтын 
бірнеше мәселе бар. Біріншіден, жеке тұлға ұйымдық саясаттың 
себептері мен салдарын жақсы түсінуі саясат пен өнімділік ара- 
сындағы байланысты азайтады. Зерттеушілер «шешім қабыл- 
дауға кім жауапты екенін және олар неге шешім қабылдаушы 
ретінде таңдалғанын анық түсінген жеке тұлға ұйымдағы шешім 
қабылдау процесін түсінбейтін жеке тұлғаға қарағанда іс-әрекеттің 
себеп-салдарын жақсы түсінетінін» атап көрсетті.57 Саясаттың да, 
оны түсінудің де деңгейі жоғары болғанда, өнімділік артады, се- 
бебі бұл жеке тұлғалар саяси қызметті мүмкіндік ретінде көреді. 
Саяси дағдылары шыңдалған жеке тұлғалардың күткені де осы. Бі- 
рақ түсіну дәрежесі төмен болғанда, жеке тұлғалар саясатты жұмыс 
өнімділігіне теріс ықпал ететін қауіп ретінде қабылдайды.58

Екіншіден, жұмыстағы саяси мінез-құлық этикаға сай жетекші- 
ліктің ықпалын азайтады.59 Бір зерттеу ер қызметкерлер этикаға 
сай жетекшілікке көбірек ықыласты екенін, саясат пен этикаға сай 
жетекшілік деңгейі жоғары болғанда ең күшті азаматтық мінез-құ- 
лық көрсететінін анықтады. Ал әйелдер орташа, тұрақты этикаға 
сай жетекшілікте және саясаттан алыс болғанда азаматтық мінез- 
құлық танытуға көбірек бейім.

Үшіншіден, қызметкерлер саясатты қауіп ретінде көргенде, көп 
жағдайда іс-әрекеттен, айыпты болудан немесе өзгерістен қашу
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Қоріаныс 
мінез-құлқы -
іс-әрекеттен,
айыптаудан
немесе өзгерістен
қорғануды
көздейтін
мінез-құлық.

үшін үн қататын қорғаныс мінез-қүлқымен жауап береді60 (13.2- 
кестеде бірнеше мысал берілген). Қысқа мерзімде, қызметкерлер 
қорғаныс оның жеке мүддесін қорғайды деп білуі мүмкін, бірақ ұзақ 
мерзімде ол, керісінше, тоздырып жібереді. Қорғанысқа үнемі сүйе- 
нетін адамдар уақыт өте келе оны өзін ұстаудың жалғыз жолы ретін- 
де қабылдайды. Соңында, олар әріптестерінің, басшыларының, қыз- 
меткерлері мен клиенттерінің сенімі мен қолдауынан айырылады.

Эсер менеджмент!
Адам өзін өзгелер қалай қабылдайтыны мен бағалайтынын үне- 
мі білгісі келеді. Солтүстікамерикалықтар диета, денсаулық сақ- 
тау клубтарына, косметика мен пластикалық операцияға, әйтеуір, 
өзін өзгелерге тартымды етіп көрсететіннің бәріне миллиардтаған 
доллар жұмсайды. Басқалар оң қабылдап тұрғанына көз жеткізудің 
ұйымдық тұрғыда пайдасы бар. Өйткені сол арқылы адам ұйымда 
қалаған жұмысына қол жеткізеді, ұнамды бағаларға ие болып, жала- 
қысын өсіре алады, сондай-ақ қызметте тез өсуіне де септігі тиеді.

13.2-КЕСТЕ. Қорғаньвс м інез-құлқы

Іс-әрекеттен қашу
Сәйкестікке асыра ұмтылу. «Ережеге сүйенсек» немесе «біз әр кез осылай істейтінбіз» сияқты 
сөздерді қолданып, өте жауапты екеніңізді көрсету

Жауапкершілікті біреуге ысыру. Тапсырманы немесе шешімді орындау жауапкершілігін біреуге 
аудара салу

Жорта білмегенсу. Істегісі келмейтін тапсырмадан қашу үшін өтірік білмейтін, қабілетсіз адамның 
кейпін таныту

Уақыт созу. Қызу жұмыс істеген болып, тапсырманы орындауды сағызша созу, мысалы екі аптада 
бітетін тапсырманы төрт айға созып, жүріп алу

Көзбояушылық жасау. Сырт көзге жұмысты жақсы істеп жатқан болып, бірақжасырын жерде 
мардымсыз істеу немесе мүлде түк істемеу

Айыпты болудан қашу
Алдау. Білікті және тыңғылықты екенін көрсету үшін бүкіл жүмысын құжаттап отыру, «артын жабу»

Сақтық жасау. Жағымсыз эсер ететін жағдайлардан жалтару. Мысалы, табыс әкелетіні анық 
жобаларды қолға алу, қатерлі шешімдерді басшыларға бекіттіру, сыни пікірлерді абайлап айту 
және конфликтіге қатысты бейтарап ұстанымда болу

Ақталу. Келеңсіз жағдайға байланысты жауапкершілік деңгейін азайтуға көмектесетіндей түсінік 
беруге дайын болужәне мойындағанын көрсету үшін кешірім сұрау

Кінәні сырттан іздеу. Келеңсіз жағдайға байланысты кінәні еш қатысы болмаса да сыртқы 
факторлардан көру

Қате ақпарат беру. Ақпаратты бұрмалау, көзбояушылық, алдау, арасынан таңдап көрсету немесе 
шатастыру арқылы айла-шарғы жасау

Өзгерістен қашу
Алдын алу. Қауіп әкелетін өзгерісті болдырмау

Өзін қорғау. Өзгеріс кезінде өз мүддесін қорғау үшін ақпаратты немесе басқа ресурстарды 
бақылауда ұстау арқылы әрекет ету
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13.3-КЕСТЕ. Эсер менеджментами (ӘМ) тәсілдері 

Бірегейлік ______________________________
Біреудің көңілін табу үшін оның кез келген пікірімен келісу -  жағынудың бір түрі

Мысал. Менеджер бастығына былай дейді: «Батыс аймағындағы кеңсеге қатысты қайта құрылымдау 
жоспарыңыз бойынша өте дұрыс айтасыз. Мен бұдан артық ештеңе айта алмаймын»

Ізгі ниет

БіреудІң көңілін табу үшін оған үнайтын бір нәрсе жасау -  жағынудың бір түрі

Мысал. Сатушы тауар көп алатын клиентіне былай дейді: «Бүгін кешкө театрға екі билет алып едім. 
Енді оған бара алмайын дөп түрмын. Соларды сізге берейінші. Мұны менімен сөйлесуге уақыт 
тапқаныңыз үшін білдірген алғысым деп қабылдаңыз»

Ақталу
Қиын жағдайдың салмағын азайтуға бағытталған қиын жағдай тудырушы оқиғаны түсіндіру -
қорғанатын эсер менеджментінің тәсілі

Мысал. Сауда менеджер! бастығына былай дейді: «Біз хабарландыруды газетке уақытылы шығара 
алмай қалдық, бірақ бұл хабарландыру бойынша әлі ешкім хабарласқан да жоқ»

Кешірім сұрау
Келеңсіз жағдай үшін жауапкершілігін мойындау және сонымен бірге өз іс-әрекеті үшін кешірімге 
қол жеткізуге тырысу -  өзін көрсетуге бағытталған эсер менеджментінің тәсілі

Мысал. Қызметкер бастығына былай дейді: «Баяндамада қатежіберіп алғаныма өкініш білдіремін.
Мені кешіріңізші»

Өзін көрсету
Ең жақсы қасиеттерін көрсету, кемшіліктерінің тігісін жатқызу, жуып-шаю және жетістіктеріне нәзар 
аударту -  өзін көрсетуге бағытталған эсер менеджментінің тәсілі

Мысал. Сатушы бастығына былай дейді: «Мзтт анау есеп жазбасына қол жеткізу үшін үш жыл босқа 
арам тер болды. Ал мен оны алты-ақ аптада қолға түсірдім. Осы компанияға менен жақын адам 
жоқ», -  дейді

Дабыра қылу (асыра айту)
Өзі жасаған нәрсе ұйымның басқа мүшелерінің ойлағанынан да қунды екенін айту -  өзін көрсетуге 
бағытталған эсер менеджментінің тәсілі

Мысал. Журналист редакторына былай дейді: «Танымал адамдардың ажырасуы туралы менің 
мақалам жарияланғаннан кейін, біздің басылым көп сатылды» (мақала ойын-сауық бетінің 
3-бағанында ғана тұрса да)

Жағымпаздық
Өзін сезімтал әрі жұғымды етіп көрсету үшін өзгелерге артықшылықтары туралы мақтау а й т у -  өзін
табанды етіп көрсететін эсер менеджментінің тәсілі

Мысал. Сауда-саттық бойынша тағылымдамадан өтуші әріптесіне: «Сіз ана клиенттің шағымына 
күшті жауап бердіңіз. Мен ешқашан сіз сияқты олай жауап қайтара алмас едім», -  дейді

Рияшылдық
Жұмысқа берілгенін және көп жұмыс істейтінін көр сету- өзін табанды етіп көрсететін эсер 
менеджментінің тәсілі

Мысал. Қызметкер көп жұмыс істеген соң, бастығына өзі қаншалықты ұзақжұмыс істегенін білдіру 
үшін өз жұмыс компьютерінен оған электрондық хаттар жіберіп қояды

Дереккөз: В. R. Schlenker, Impression Management (Monterey, CA: Brooks/Cole, 1980); M. C. Bolino, К. M. Kacmar, W. 
H. Turnley, and ]. B. Gilstrap, «А Multi-Level Review of Impression Management Motives and Behaviors», Journal of 
Management 34, no. 6 (2008), 1080-1109; and R. B. Cialdini, «Indirect Tactics of Image Management Beyond Basking», 
in R. A. Giacalone and P. Rosenfeld (eds.), Impression Management in the Organization (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 
1989), 45-71.
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Эсер
м е н е д ж м е н т і -
жеке тұяғалардың 
өзгелер өзінен 
ңандай әсерде 
екеніне бақылау 
жасауға ұмтылу 
процесі.

Үйымдардағы топтар

Жеке тұлғалардың өзгелердің өзіне қатысты әсеріне бақылау 
жасау процесі эсер менеджменті (ӘМ) деп аталады.61 13.3-кесте- 
де берілген мысалдарды қараңыз.

Эсер менеджменті тәсілдерінің тиімділігін анықтау бойынша 
жүргізілген зерттеулердің көбі эсер менеджментін екі критерий- 
мен байланыстырады: сәтті сұхбат және өнімділікті бағалау. Осы- 
лардың әрқайсын қарастырайық.

СҰХБАТТАР ЖӘНЕ ЭСЕР МЕНЕДЖМЕНТ!. Мәліметтер көптеген жұ- 
мысқа тұрушылар эсер менеджменті тәсілдерін сұхбаттарда қол- 
данатынын және оның тиімді болатынын көрсетеді.62 Сұхбаттарда 
әртүрлі эсер менеджменті тәсілдері қалай тиімді болатынын корсе
ту үшін бір зерттеу жүмысқа алу және таңдауға арналған мыңдаған 
сұхбаттың мәліметтерін сыртқы келбетке бағытталған іс-әрекеттер 
(кәсіпқой болып көрінуге қатысты), айқын тактика (сүхбат алушыға 
жағыну немесе жетістіктерді әңгімелеу) және вербал тактика (ұнам- 
ды терминдер қолдану және жалпы құлшынысын білдіру сияқты) 
деп топтаған.63 Осы өлшемдерге қарап, эсер менеджменті адамдар- 
дың қаншалықты жұмыс істейтінін болжайтын күшті құрал екенін 
анық білуге болады. Дегенмен оның қайшы тұсы да бар. Сұхбат алу- 
шының сұрақтары алдын ала жазылып, үміткердің нақты білігіне 
бағытталып, тыңғылықты дайындалса, эсер менеджментінің ықпа- 
лы әлсіз болды деген сөз. Эсер менеджменті сияқты айла-шарғы жа
сау екіұдай, дұрыс құрылымдалмаған сұхбаттарда тиімді.

ӨНІМДІЛІКТ! БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ЭСЕР МЕНЕДЖМЕНТ!. Өнімділікті ба- 
ғалауға келгенде әралуандық басым. Жағыну өнімділікті бағалауға 
оң эсер етеді, яғни басшыларына жағымпазданатындардың өнім- 
ділігі жоғары бағаланады. Дегенмен өзін корсету кейде ақталмай 
қалады: өзін көрсететіндердің өнімділігі төмен бағалануы да мүм- 
кін.64 Бұл жалпы тұжырымдардың маңызы зор. Саяси білігі жоғары 
жеке тұлғалар эсер менеджментін жоғары өнімділік көрсеткіште- 
ріне айналдыра алады, ал саяси білігі төмендер эсер менеджмен- 
тін қолданамын деп зиянға үшырауы мүмкін.65 760 директорлар 
кеңесіне жүргізілген зерттеу кеңестің қазіргі мүшелеріне жағым- 
пазданған жеке тұлғалар (директормен келісетінін білдірген, қа- 
тынастары мен пікірлері ортақ екенін көрсеткен, директорға мақ- 
тау сөз айтқан) кеңес құрамында үзағырақ отырғанын анықтады.66 
Басқа зерттеу басшыларына жағынуға әрекет жасаған тағылым- 
дамадан өтушілердің саяси білігі жоғарылардан басқалары әдетте 
жеккөрінішті болған. Саяси білікке қол жеткізген адамдар үшін жа- 
ғымпаздану басшыларының сүйіспеншілігін тудырып, өнімділікті 
бағалаудың жоғары көрсеткіштерін иемденуге көмектескен.67

ӘР МӘДЕНИЕТТЕГІ ЭСЕР МЕНЕДЖМЕНТ1Н!Ң КӨРІНІСІ. Саясатқа 
жауап қайтару туралы тұжырымдарымыз бүкіл әлемде қолдау таба 
ма? Мысалы, Израильдегі адамдар эсер менеджментіне АҚШ-тағы 
адамдар сияқты жауап береді деп күтуге бола ма? Қызметкерлердің 
ұйымдық саясат пен эсер менеджментіне реакциясына қатысты
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барлық тұжырымдарымыз Солтүстік Америкада жүргізілген зерт- 
теулерге негізделеді. Басқа елдерде жасалған бірлі-жарым зерттеу 
ұсақ-түйек өзгерістер барын байқатты.68 АҚШ мәдениеті мен үш 
Қытай мәдениетіндегі (Қытай Халық республикасы, Гонконг пен 
Тайвань) менеджерлерді зерттеу америкалық менеджерлер кеңе- 
су мен шабыттандырушы үндеу сияқты «жұмсақ иландыру» так- 
тикаларын қытайлық әріптестеріне қарағанда тиімді багалағанын 
анықтады.69 Бұл жаңалық индивидуалистік және коллективистік 
елдердегі эсер менеджментінің тиімділігін арттыруда нұсқаулар 
бере алады. Басқа зерттеу тиімді америкалық жетекшілер топ мү- 
шелерінің жеке мақсаттарына және қолда бар тапсырмаларға на- 
зар аудару арқылы ықпалға ие болғанын, ал ықпалды шығысазия- 
лық жетекшілер топ мүшелері арасындагы қарым-қатынастарга 
және айналасындагы адамдардың талаптарына құлақ асуға мән 
бергенін (біртұтастық тәсілі) көрсетті. Бұл сала бойынша әлі біраз 
зерттеулер жүргізу қажет.70

саяси әрекет әдебі
Этикаға сай саясатқорлықты этикага жат саясатқорлықтан ажырату- 
дың нақты жолдары болмаса да, кейбір мәселелерді қарастырғаны- 
мыз жөн. Мысалы, саясатқорлыққа берілудің қандай пайдасы бар? 
Кейде біз мұны жақсы мақсатқа пайдаланамыз. Бейсбол лигасының 
ойыншысы Аль Мартин USC-де футбол ойнаганын айтты, бірақ ол 
ешқашан онда ойнаған емес. Бейсбол ойыншысы бола тұра, футбол 
ойнаган болып көріну арқылы бәрібір жақсы жетістікке жете алма- 
ды. Осы сияқты ашық өтірік айту эсер менеджментінің сирек әрі ерсі 
мысалы болуы мүмкін, бірақ көбіміздің жагымды эсер қалдыру үшін 
ақпаратты бұрмалап беретініміз жасырын емес. Есте ұстайтын бір 
нәрсе -  мұндай қадам тәуекел етуге тұра ма?! Сұрақты басқаша қоя- 
йық: саяси мінез-құлыққа берілудің пайдасы өзгелерге келтіретін 
зияннан (немесе ықтимал зияннан) артық па? Басшыңызга жағым- 
паздану үшін оның келбетіне байланысты жылы сөз айтудың зияны 
басқаларға лайық мақтауды айтпай қалуға қарағанда азырақ.

Қорыта келгенде, саяси белсенділік әділдік пен әділет стандарт- 
тарына сай келе ме? Кейде саяси іс-әрекеттің пайдасы мен зиянын 
багамдау қиын, бірақ этикалық тұсы көзге ұрып тұрады. Өзіне 
ұнамды қызметкердің өнімділік бағасын өсіріп, көңіліне жақпай- 
тын қызметкердің көрсеткішін төмендетіп жіберген және содан 
кейін осы багалауды алғашқысына үлкен үстемеақы беру, ал екін- 
шісіне ештеңе бермеу үшін пайдаланатын департамент басшысы 
көңіліне жақпайтын қызметкерге әділетсіздік жасады емес пе?

Өкінішке қарай, билігі үстем адамдар өз мүддесіне лайық мі- 
нез-құлықты ұйымдық мүдде тұргысынан түсіндіруге шебер. Олар 
әділетсіз істерді әділ етіп көрсетуде алдына жан салмайды. Этикаға 
қатысты қате -  билігі үстем, тілге жүйрік және сөзіне сендіре ала- 
тындардың жанды жері, себебі олар осыдан сүрінуі мүмкін. ¥йым- 
дық саясатқа қатысты этикалық таңдауга тап болғанда, саяси ойын- 
га араласу қажеттігі бар ма және басқаларга кесірі тимей ме деп
21-736



314 3-бөлім • Ұйымдардағы топтар

ойланып алуға тырысыңыз. Сізде күшті билік негізі болса, биліктің 
жолдан тайдыратын қабілеті барын мойындаңыз. Есіңізде болсын, 
қолында билік тетігі жоқ адамдарға кішкене болсын қолында билігі 
барларға қарағанда этика аясында әрекет ету оңайырақ.

Саяод карьерами жоспарлау
Байқағанымыздай, саясатпен тек саясаткерлер ғана айналыспайды 
екен. Осы тарауда берілген тұжырымдамаларды ұйымыңыздағы 
қолмен ұстауға болатын кейбір тәсілдерде қолдануыңызға болады. 
Десе де олардың басқа қолдана алатын нысанасы бар, ол -  сіз.

Билік пен саясат туралы ойлаудың ең пайдалы жолдарының бірі -  
өз карьераңыз тұрғысынан қарау. Алға қойған үлкен мақсатта- 
рыңыз қандай? Оларға жетуге көмектесе алатын билік кімнің қо- 
лында? Ол адамдармен араңыз қандай? Бұл сұрақтарға жауап бе- 
рудің ең тамаша жолы -  саяси карта, ол сізге карьераңыз тәуелді 
адамдармен қарым-қатынасыңызды жобалауға көмектесе алады.
13.3-сызбада осындай саяси карта бар.71 Соны қарап шығайық.

Айталық, болашақ мансабыңыз бес адамға, оның ішінде сіздің 
тікелей басшыңыз Джеймиге байланысты. Сызбадан көріп тұрға- 
ныңыздай, сіз Джеймимен жақын араласасыз (әйтпесе сізде үлкен 
проблемалар туындауы мүмкін еді). Сондай-ақ қаржы саласындағы 
Закпен жақсы тіл табысасыз, ал басқалармен еркін (Лейн) қарым- 
қатынастасыз немесе мүлде араласпайсыз (Цзя, Марти). Бұл кар- 
таның сізге ұсынатын нүсқаулары мынадай: көп ықпалға ие болу 
үшін жоспар құруыңыз керек және мына адамдармен жақсы қа- 
рым-қатынас орнату қажет. Оны қалай жасайсыз?

Адамдарға ықпал етудің ең жақсы тәсілі -  оны жанама түрде 
жасау. Джеймидің бұрынғы әріптесі әрі әлі күнге дейін айнымас 
досы -  Маркпен теннис ойнап жіберсеңіз қалай? Маркке ықпал ету 
арқылы Мартиге де ықпал етуге болады. CJ блогында неге жазба 
жарияламасқа? Сіз басқа төрт шешім қабылдаушы мен олардың 
желісіне қатысты осындай анализ жасауыңызға болады.

Мұның бәрі сізге сәл макиавеллизм болып көрінуі мүмкін. 
Дегенмен есіңізде болсын, лауазымға тек бір адам ғана қол жет- 
кізеді, ал сізбен тартыста басқа біреудің өз картасы болуы ғажап 
емес. Тараудың басында атап көрсеткеніміздей, билік пен саясат -  
ұйымдық өмірдің бір бөлігі.

ТҮЙІН
Кей адамдар жұмыс орны мен ұйымында билік жоғын рақатқа 
балайды. Адамдар сан алуан билік негіздеріне әртүрлі қарайды. 
Білгір және референт билік жеке тұлғаның дара ерекшеліктерінен 
бастау алады. Мәжбүрлеуші, ынталандырушы және заңды билік, 
керісінше, ұйым тарапынан бұйырады. Өкілеттік негізі кең қолда- 
нылады және оны билік негізі ретінде пайдалану топ мүшелерінің 
жоғары өнімділікке жетуіне әкеледі.
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13.3-СЫЗБА. Саяси карта жасау

Қара көк - жақын байланыс Нақтылау аумағы
Агамия к®к - еркін байланыс
Орташа көк -  мүлде ешқандай байланыс жоқ

Дереккөз: D. Clark, «А Campaign Strategy for Your Career», Harvard Business Review, November 2012,131-134.

Тиімді менеджер ұйымды оның саяси қалпымен қабылдайды. 
Кей адамдар саясаттың қыр-сырынан хабары барын аңғартып, 
басқаларға қарағанда саяси жағынан алғыр келеді және әсерді бас- 
дара алады. Саяси ойындарға жүйрік адамдардың өнімділігі жоға- 
ры, яғни саяси жағынан аңқау немесе ысылмағандарға қарағанда 
жалақысы көбірек және қызмет дәрежесі жоғарылау болады. Сая- 
сатқа жүйрік адамдар сондай-ақ жұмысқа қанағаттанудың жоғары 
деңгейін көрсетеді және жұмыста шу шығаратындарды тез орнына 
қоя алады. Саяси карта оң саясатқорлық мүмкіндіктерді айқындау 
үшін жақсы жоба ұсына алады. Сайып келгенде, билік пен саясат 
этикаға сай маңызды ой-пікірлер ұсынады. Ұйымдардағы осы өл- 
шемдердің шынайылығын қабылдау түсінік пен этикаға сай мінез- 
құлық жауапкершілігін қабылдау болып саналады.
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Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab 
Management

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Билігіңізді күшейту үшін басқалардың сізге деген тәуелділігін 

арттырыңыз. Мысалы, қажет білім немесе дайын баламасы жоқ 
дағдыны дамыту арқылы бастығыңызға қатысты ықпалды би- 
лігіңізді арттырыңыз.

• Өз билік негіздеріңізді құруға талпыныс жасауда сіз жалғыз 
емессіз. Басқалар, атап айтқанда, өзге қызметкерлер сіздің 
оларға тәуелділігіңізді арттыруға тырысып бағады, ал сіз, өз 
кезегіңізде, олардың ықпалын азайтып, керісінше, өз билігі- 
ңізді күшейтуге ұмтыласыз.

• Басқаларды билігін жүргізе алмайтын лауазымдарға қоюдан 
аулақ болыңыз.

• Саяси құрылымдағы мінез-құлықты бағалау арқылы, сіз өзге- 
лердің іс-әрекетін дәл болжап, сол ақпаратты өзіңізге және өз 
жұмыс тобыңызға артықшылық беретін саяси стратегияларды 
тұжырымдау үшін пайдалана аласыз.

• Саяси білігі томен немесе саяси ойындарға қатысқысы кел- 
мейтін қызметкерлер жалпы қабылданған ұйымдық саясатпен 
жұмысқа қанағаттанудың төмен деңгейі, өзіне-өзі есеп бе- 
ретін өнімділік, алаңдаушылық, жұмыстан кетудің артуы се- 
кілді көрсеткіштер бойынша байланысты болады. Сондықтан 
ұйымдық саясатқа араласудың шебері болсаңыз, басқаларға 
саясатты түсіндіруге тырысыңыз.

О БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Simulation: Power & Politics деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.

О Ж ЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Gaining Power and Influence
Сізге билік жүргізу, ықпал ету ұнай ма? Осы екеуіне қол жеткізу 
үшін жеке қасиетті бағалау сынағынан өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

13-1. Адамға көп билік берілсе, оған саясат қажеттігі арта ма, 
әлде азая ма? Неге?

13-2. Pearson MyLab M anagem ent Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



¥  йымд ар дағы
конфликт

Pearson Му Lab Management®
О Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні О  көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
mymanagementlab.com  платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

14

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Конфликт түрлері мен конфликт ошақтарын сипаттай аласыз.
2. Конфликт процесін тұжырымдай аласыз.
3. Дистрибьюторлық және интеграциялық мәмілелерді салыс- 

тыра аласыз.
4. Келіссөз процесінің бес қадамын қолдана аласыз.
5. Жеке айырмашылықтар келіссөзге қалай ықпал ететінін 

корсете аласыз.
6. Әлеуметтік факторлар келіссөзге қалай ықпал ететінін си

паттай аласыз.
7. Үшінші тарап келіссөзінің рөлі мен қызметін бағалай аласыз.

О Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажетекенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.

КОНФЛИКТ АНЫҚТАМАСЫ
Конфликт анықтамаға кенде емес,1 бірақ «конфликт -  айырмашы- 
лықтарды немесе қарсылықты қабылдау» деген тұжырым көбіне 
жиі кездеседі. Конфликт туралы ешкім білмесе, бұл конфликт мүлде
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Конфликт -
бір тарап өзі 
алаңдайтын 
нәрсеге басқа 
тарап теріс ықпал 
етті немесе теріс 
ықпал етуі мүмкін 
деп қабылдағанда 
басталатын 
процесс.

Функционал 
конфликт -  топ
мақсаттарын 
қолдайтын және 
оның өнімділігін 
жақсартатын 
конфликт.

Дисфункционал- 
конфликт -  жұмыс 
өнімділігіне 
кедергі келтіретін 
конфликт.

жоқ деген сөз емес. Конфликт процесі басталуы үшін қарсылық бо- 
луы немесе үйлесім болмауы, сондай-ақ өзара іс-әрекет қажет.

Біз конфликтіге бір тарап өзі алаңдайтын нәрсеге басқа тарап 
теріс ықпал етті немесе теріс ықпал етуі мүмкін деп қабылдағанда 
басталатын процесс деген кең мағыналы анықтама береміз. Кон
фликт болып жатқан өзара іс-әрекеттің келіспеушілікке ұласу сә- 
тін сипаттайды. Адамдар ұйымдағы мақсаттары сәйкес келмеуіне, 
фактілерді түсіндіруде айырмашылықтар болуына, мінез-құлық 
келіспеушіліктеріне және т.б. байланысты түрлі конфликтілерді 
басынан кешіреді. Біздің анықтамамыз ашықтан-ашық жасала- 
тын қиянаттан бастап келіспеушіліктің нәзік формаларына дейінгі 
конфликт деңгейлерінің бүкіл ауқымын қамтиды.

Қазіргі заманғы көзқарастар конфликт түрлерін олардың ықпа- 
лына қарап ажыратады. Функционал конфликт топ мақсаттарын 
қолдайды және оның өнімділігін жақсартады, осылайша конфлик- 
тінің конструктив формасына жатады. Мысалы, жұмыс тобының 
мүшелері арасындағы өнімділікті жақсартудың ең тиімді жолы 
туралы пікірталас бірегей көзқарастарды талқыға түсіріп, оларды 
ашық салыстыруға жол берсе, функционал бола алады. Топтың 
өнімділігіне кедергі жасайтын конфликт деструктив немесе дис- 
функционал конфликт деп аталады. Команда тапсырмасына 
көңіл бұрғызбай, бақылау үшін жүргізілетін жеке күрес дисфунк- 
ционал сипатқа ие. 14.1-сызбада конфликт деңгейлерінің ықпалы 
сипатталған. Конфликтінің сан алуан түрлерін түсіну үшін кон
фликт турлері мен конфликт ошақтарын талқылаймыз.

Қарым-қатынас 
конфликті -
тұлғааралық
қарым-
қатынастарға
негізделген
конфликт.
Тапсырмалар 
конфликті -
жумыстың 
мазмүны мен 
мақсаттарына 
қатысты конфликт.

Процесс 
конфликті -
жұмыстың жүру 
барысында 
туындайтын 
конфликт.

Конфликт түрлері
Конфликтіні түсінудің бір жолы -  келіспеушіліктің түрін немесе 
конфликтінің не нәрсеге қатысты екенін анықтау. Бұл мақсаттар- 
ға қатысты келіспеушілік пе? Бұл адамдардың бір-бірін жөнсіз 
қажауы ма? Немесе істі ретке келтірудің ең тиімді жолы ма? Әр 
конфликтінің өзінше ерекшеленетініне қарамастан, зерттеушілер 
оларды қарым-қатынастар, тапсырмалар немесе процестер бо- 
йынша үш санатқа бөлді. Қарым-қатынас конфликті тұлғаара- 
лық қарым-қатынастарға негізделген. Тапсырмалар конфликті 
жұмыстың мазмұны мен мақсаттарына қатысты болады. Процесс 
конфликті жұмыстың жүру барысында туындайды.

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС КОНФЛИКТ!. Зерттеулер қарым-қатынас кон- 
фликтілері, әсіресе жұмыста туындайтындары көбіне дисфунк- 
ционал сипатта болатынын көрсетті. Неге? Қарым-қатынас кон- 
фликтілеріне тән алауыздық пен қақтығыстар тұлғалар арасын- 
дағы кикілжіңді ушықтырып, өзара түсіністікті жоғалтып, ұйым- 
дық тапсырмаларды орындауға кедергі келтіреді. Конфликтінің 
үш түрінің ішінде жеке тұлғаларды психологиялық жағынан кө- 
бірек қажытатыны да осы -  қарым-қатынас конфликті. Конфлик- 
тінің бұл түрі тұлғалар төңірегінде жиі туындайтындықтан, оның
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Төмен

қаншалықты жойқын екенін көру қиын емес. Біз әріптестерімізді 
тұлға ретінде өзгерте алмайтынымызды білеміз, сөйте тұра, өз на- 
разылығымызға, іс-әрекетімізге қатысты айтылған сынды дұрыс 
қабылдай алмай, ренжіп қаламыз.

ТАПСЫРМАЛАР КОНФЛИКТІ. Ғалымдар қарым-қатынас конфлик- 
тілері дисфункционалдық сипатта болатынымен келіседі, ал тап- 
сырмалар мен процесс конфликтілері функционал сипатта болады 
дегенмен аса келісе қоймайды. Ертеректе жүргізілген зерттеулер 
топтардағы тапсырмалар конфликті топтың өнімділігін арттыра- 
тынына сендірген еді, бірақ 116 зерттеуге жасалған шолу тапсырма
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Екіжақты 
конфликт -
екі адамның 
арасындағы 
конфликт.

конфликтінің топтық өнімділікке, шын мәнінде, еш қатысы жоқ 
екенін анықтады. Дегенмен мұқият жүргізілген тексеру топ-ме
неджмент командалары арасындағы тапсырмалар конфликті өнім- 
ділікке оң эсер ететінін, ал ұйымның төмен сатысындағы конфликт 
топтық өнімділікке теріс эсер ететінін алға тартты, мұның себебі 
жоғары лауазымды адамдар ұйымдағы рөліне конфликтінің қауіп 
төндіретінін еш сезінбеуінде болуы мүмкін. Сондай-ақ бұл шолу 
конфликтінің басқа түрлерінің бір уақытта туындауының да маңы- 
зы бар екенін анықтады. Тапсырмалар мен қарым-қатынас конф- 
ликтілері қатар туындаса, тапсырмалар конфликтінің теріс әсері 
көбірек болады, ал тапсырмалар конфликті өз алдына жеке туын
даса, оның көп жағдайда оң ықпалы басымырақ. Басқа ғалымдар 
конфликт қарқыны маңызды екенін уәж қылады: тапсырмалар 
конфликті өте бәсең болса, адамдар үлкен кикілжіңге бара қоймай- 
ды, ал тапсырмалар конфликтінің қарқыны тым қатты болса, ішкі 
күрес тез арада қарым-қатынас конфликтіне ұласады. Тапсырмалар 
конфликтінің орташа деңгейі оңтайлы болуы мүмкін. Қытайда осы 
мәселеге қатысты жүргізілген бір зерттеу тапсырмалар конфликті- 
нің орташа деңгейі бастапқы даму сатысында топтардағы креативті 
арттырғанын, бірақ командалық өнімділікті кеміткенін анықтады.2

Қорыта айтқанда, командалардың тұлғалық ерекшеліктері- 
нің маңызы зор. Бір зерттеу тәжірибеге ашықтығы мен эмоция- 
лық түрақтылығы жоғары жеке тұлғалардан қүралған командалар 
тапсырмалар конфликтін топтық өнімділікке айналдыра алғанын 
көрсетті. Мұның себебі ашық және эмоциялық жағынан тұрақты 
командалар тапсырмалар конфликтісін дұрыс қабылдап, идея- 
лардың әралуандығын қарым-қатынас конфликтіне ұластырмай, 
оның проблеманы шешудегі пайдасына назар аударады.

ПРОЦЕСС КОНФЛИКТ!. Ал процесс конфликті қалай туады? Зерт- 
теушілер процесс конфликтілері өкілеттіктерді бөлу мен рөл- 
дерге қатысты болатынын анықтады. Өкілеттік бөлуте қатысты 
конфликтілер көп жағдайда кейбір мүшелердің жұмыссыз бос 
жүруіне байланысты туындайды, ал рөлдерге қатысты конфлик- 
тілер кейбір топ мүшелері өзін керексіз сезінгенде басталады. 
Осылайша процесс конфликті көп жағдайда жеке басқа ауысып, 
лезде қарым-қатынас конфликтіне ұласады. Сондай-ақ бір нәр- 
сені қалай істеу керегі туралы дау-дамай сол істі нақты істеуге 
жұмсалуға тиіс уақытты босқа кетіретіні рас. Бәріміз рөлдер мен 
жауапкершілікке қатысты еш пайда әкелмейтін дау-дамай мен 
пікірталастар үнемі болып тұратын топтарда жұмыс істеп көрғен 
болармыз.

Конфликт ошақтары
Конфликтіні жете түсінудің тағы бір жолы -  оның оиіағын неме- 
се конфликт туындайтын құрылымды анықтау. Оның да үш түрі 
бар. Екіжақты конфликт -  екі адамның арасындағы конфликт.
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Топ ішіндегі конфликт топ немесе команда ііиінде болады. Топ-
тар арасындағы конфликт -  топтар немесе командалар арасын- 
дағы конфликт.

Қарым-қатынас, тапсырмалар жэне процесс конфликтілеріне 
қатысты материалдардың барлығы дерлік топ ішіндегі конфликті- 
ні қарастырады. Топтар мен командалар көп жағдайда нақты бір 
тапсырманы орындау үшін ғана бірігеді. Дегенмен бұл бәріміз кон
фликт! контексі мен нәтижесін міндетті түрде білуіміз керек деген 
сөз емес. Мысалы, зерттеу нәтижесінде топтар арасындағы тапсыр
малар конфликті команда ішіндегі өнімділікке оң ықпал ететінін 
анықтады, командада қателіктер үшін жазаланбайтын және коман- 
даның әр мүшесі бір-бірін қорғайтын ахуал қалыптасқаны маңыз- 
ды.3 Бірақ бұл тұжырымдама топ ішіндегі конфликтінің ықпалына 
қатысты қолданыла ма? АҚШ-тағы Ұлттық футбол лигасын алайық. 
Бұтан дейін айтқанымыздай, команданы өзгерту және жетілдіру 
үшін, топ ішіндегі конфликтінің аздап (бірақ тым көп емес) болта
ны әсіресе команда мүшелері бірін-бірі қолдаған жатдайда команда 
өнімділігі үшін жақсы. Алайда біз бір команданың мүшелері бас
ка команданың мүшелерін қолдайтынына алаңдауымыз керек пе? 
Олай емес те болар. Шынында, топтар бір-бірімен бәсекеге түскен- 
де, тек бір ғана команда жеңіске жетіп, конфликт біржола тоқтауы 
тиіс. Бұдан бөлек, оны әрі қарай басқару керек. Топтар арасындағы 
үлкен конфликт топ мүшелеріне біраз қиындық әкеледі және тіп- 
ті бұл олардың өзара іс-әрекетіне жақсы эсер етуі де ғажап емес. 
Мысалы, бір зерттеу командалар арасындаты конфликтінің жотары 
қарқыны жеке тұлғаларды өз командалары ішіндегі нормаларын 
сақтауға назар аударуға мәжбүрлегенін анықтады.4

Белгілі бір тұлғалардың топтар арасындаты конфликтілер ке- 
зінде суырылып алта шытуы сізді таңталдыруы мүмкін. Топтар 
арасындаты конфликтіге батытталтан бір зерттеу жеке тұлтаның 
топтаты орны мен жеке тұлтаның топтар арасындаты конфликтіні 
басқаруының өзара байланысы бар екенін анықтады. Өз тобында 
°нша көзге түспеген топ мүшелері өз тобы мен басқа топтың ара
сындаты конфликтілерді шешуге белсене кіріскен. Бірақ мұндай 
жатдай осы елеусіз мүшелер топтарына жауапты болтанда тана 
кездескен және екіжақты конфликтілер олардың ықпалына нұқ- 
сан келтіруі де әбден ықтимал.5 Осылайша жұмыс тобыңыздың 
белсендісі болу сізге басқа топтармен арадаты конфликтіні тиімді 
реттеуге әр кез мүмкіндік бере қоймайды.

Жалпы функционал және дисфункционал конфликтіні түсіну 
бізден олардың түрін анықтауды тана емес, сондай-ақ олар қай- 
да туындатанын да білу қажеттігін талап етеді. Қарым-қатынас, 
тапсырмалар және процесс конфликтілері тұжырымдамалары 
топ ішіндегі немесе жеке адамдар арасындаты конфликтілер- 
ді түсінуде септесуі мүмкін, бірақ олардың топтар арасындаты 
конфликтінің ықпалын түсіндіруде тигізер пайдасы шамалы. Де
генмен конфликтіні мүмкіндігінше қалай пайдалы етуге болады? 
Әрі қарай талқыланатын конфликт процесін жақсы түсіну бақы- 
лаута көнетін ықтимал айнымалылар туралы жақсы түсінік береді.

Ton ішіндегі 
конфликт топ
немесе команда 
ішінде болады.
Топтар 
арасындағы 
конфликт -  топтар 
немесе командалар 
арасындағы 
конфликт.
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14.2-СЫЗІ5А. Конфликт процесі

1-кезең
Ы қтим ал

2-кезең 
Таным және

3-кезең
Ниет

оппозиция немесе 
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Мінез-қулық

5-кезең
Нәтиже

*

: Ашық конфликт 
.• Тараптардың 

мінез-құлқы 
* Басқалардың 

реакциялары

Топтық
өнімділік
артады

Конфликт 
процесі -  ықтимал 
оппозиция немесе 
үйлесім жоғы, 
таным және 
дербестік, ниет, 
мінез-құлық және 
нәтижелер сияқты 
бес кезеңнен 
тұратын процесс.

КОНФЛИКТ ПРОЦЕСІ
Конфликт процесі бес кезеңнен тұрады, олар: ықтимал оппози
ция немесе үйлесім жоғы, таным және дербестік, ниет, мінез-құ- 
лықжәне нәтиже (14.2-сызбаны қараңыз).

Бірінші кезең: ъщттмал оппозиция немесе 
үйлееім жоғы
Конфликтінің бірінші кезеңі -  конфликтіні тудыратын себептер- 
дің, яғни жағдайдың пайда болуы. Жалпы жағдайлар конфликтіге 
тікелей апармайды, бірақ олардың көзге көрініп тұрған біреуі кон
ф ли кте апаруы мүмкін. Жағдайларды жалпы үш санат бойынша 
топтаймыз: коммуникация, құрылым және жеке айнымалылар.

КОММУНИКАЦИЯ. Коммуникация конфликт көзі бола алады.6 
Семантикалық қиындықтардан, қате түсінуден немесе коммуни
кация арналарындағы «шудан» (9-тарауды қараңыз) туындайтын 
қарсы күштер бар. Бұл факторлар жаргон және жеткіліксіз ақпарат- 
пен бірге коммуникацияға кедергі жасайды, сондай-ақ конфлик- 
тінің ықтимал алғышарты бола алады. Сонымен қатар конфликт 
ықтималдығы коммуникацияның тым аз немесе тым көп болуына 
байланысты артатыны анықталған. Коммуникация межелі болса 
функционал болады, бірақ тым артық коммуникация конфликт 
ықтималдығын арттыра түседі.

ҚҰРЫЛЫМ. Осы контекстегі қүрылым терминіне топтың ауқымы, 
топ мүшелеріне жүктелген тапсырмаларға қатысты білік деңгейі, 
құзыреттің анықтығы, мүше-мақсат сәйкестігі, жетекшілік стиль- 
дер!, ынталандыру жүйесі және топтар арасындағы тәуелділік дең- 
гейі сияқты айнымалылар жатады. Ton үлкен болған сайын және 
іс-әрекеттерге қатысты білігі көбірек болған сайын, конфликт 
ықтималдығы да күшейе түседі. Қызметте болу ұзақтығы мен 
конфликт бір-біріне кері эсер етеді, адам ұйымда ұзақ болған
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сайын, конфликт аз туындайды. Сондықтан топ мүшелері ұйымға 
жаңа келгенде және жұмыстан кету мүмкіндігі жоғары болғанда, 
конфликт ықтималдығы күшейеді.

ЖЕКЕ АИНЫМАЛЫЛАР. Конфликтінің ықтимал көздерінің соңғы 
санаты -  жеке айнымалылар, оларға жеке қасиеттер, эмоция және 
құндылықтар жатады. Ымыраға келуі қиын, невротизмі мен өзін- 
өзі бақылауы (4-тарауды қараңыз) жоғары адамдар басқа адам- 
дармен жиі керісіп, конфликтіні теріс қабылдауға7 бейім келеді. 
Эмоция тіпті басқаларға бағытталмаса да, конфликт тудыра ала- 
ды. Мысалы, жұмысқа таңертең аигуланып келетін қызметкер осы 
ашу-ызасын жүмыста күні бойы көрсетуі мүмкін, мұның теріс 
әсері басқалармен қарым-қатынас кезінде кикілжің тудыра ала- 
ды.8 Сонымен қатар Кореяда жүргізілген зерттеу топ мүшелері өз 
қалауына сәйкес жетістік деңгейімен келіспегенде, тапсырмалар 
конфликті көп болғанын; топ мүшелері өз қалауы бойынша тұл- 
ғааралық жақындық орната алмағанда, қарым-қатынас конфликті 
көп кездескенін және топ мүшелері билікке құлықсыз болғанда, 
мәртебе бойынша көп конфликті туындағанын анықтады.9

Екінші кезең: таныім және дербестік
Бірінші кезеңде келтірілген жағдайлар бір тарап алаңдайтын нәр- 
сеге теріс эсер етсе, онда оппозиция немесе сәйкессіздік ықтимал- 
дығы екінші кезеңде өзекті болады.

Конфликтіге берген анықтамамызда көрсетілгендей, тараптар- 
дың бірі немесе бірнешеуі бұрын да ықпал еткен жағдайлар болға- 
нын білуі керек. Дегенмен келіспеушілік -  конфликтіні қабыл- 
дауды білдірсе де, оның дербестігін білдірмейді. Жеке тұлғалар 
конфликтіні сезу деңгейінде эмоцияға берілгенде, алаңдау, ки- 
кілжің, түңілу немесе дұшпандықты сезінеді.

Екінші кезең конфликт мәселелері анықталып, тараптар кон
фликт не туралы екенін шешетін кезең болғандықтан, маңызды 
саналады.10 Конфликтіні анықтау да маңызды, себебі ол ықтимал 
шешімдерді анықтайды. Көп мәлімет адамдар тұлғааралық қарым- 
қатынаста өз бәсекелесіне тап болса, ынтымақтастық стратегия- 
ларын ұстанудан бас тартатынын көрсетті. Мәселен, келіспеушілік 
сіздің жалақыңызға қатысты болса, мүлде шешілмейді деуге бола
ды (жалақының сіз қалаған көлемде өсуі менің еңбекақымды азай- 
тады деген сөз), сізбен ымыраға келгеннен гөрі, өз мүддем үшін 
конфликтілік жағдай тудыруға көбірек дайын боламын (жалақы- 
ны көтеруге арналған қордағы доллар өсуі мүмкін, сондықтан біз 
екеуіміз де қалаған үстемеақымызды ала аламыз).

Екіншіден, эмоция қабылдауды қалыптастыруда үлкен рөл ой- 
найды.11 Жағымсыз эмоция бізді мәселелерге жеңіл-желпі қарауға, 
сенімімізді жоғалтуға және басқа тараптың мінез-құлқын теріс түсі- 
нуге жетелейді.12 Керісінше, жағымды сезімдер біздің проблемалар 
арасынан ықтимал байланысты көру, жағдайға кең тұрғыда қарау 
және креатив шешімдерді әзірлеу үрдісімізді арттырады.13

Конфликтіні 
қабылдау -  бір 
тараптың немесе 
тараптардың 
конфликт 
тудыратын жағдай 
бар екенін білуі.

Конфликтіні 
сезу -
алаңдау, кикілжің, 
түңілу немесе 
дұшпандық 
тудыратын 
конфликтіге 
эмоциялық берілу.
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Бәсекелесу -
конфликтідегі
басқа тараптың
ықпалына
қарамастан,
өз мүддесін
қанағаттандыру
тілегі.

Ынтымақтасу -
конфликтідегі 
тараптардың 
әрқайсы барлық 
тараптың мүддесін 
қорғауды қалайтын 
жағдай.

Қашу -
конфликтіні 
тоқтату немесе 
жою ниеті.

Бейімделу -
конфликтідегі бір 
тараптың қарсылас 
мүддесін өзінікінен 
жоғары қою ниеті.

Үшінші кезең: миет
Ниет адамдардың қабылдауы мен эмоциясының және олардың 
ашық мінез-құлқының арасына сыналап кіреді. Бұлар -  нақты бір 
жолмен әрекет ету шешімдері.14 Ниет пен мінез-құлық арасында 
үнеті сәйкестік бола бермейді, мінез-құлық әр кез адамның ниетін 
дәл көрсетпейді.

Екі өлшем -  сенім (бір тарап өз мұқтаждықтарын қанағаттанды- 
руға тырысатын деңгей) мен ынтымацтастыцты (бір тарап басқа 
тараптың мұқтаждықтарын қанағаттандыруға тырысатын деңгей) 
пайдалану арқылы біз конфликтіні реттеудің бес ниетін анықтай 
аламыз, олар: бәсекелесу (сенімді, бірақ ынтымақшыл емес), ын- 
тымацтасу (сенімді әрі ынтымақшыл), қашу (сенімсіз әрі ынты- 
мақшыл емес), бейімделу (сенімсіз, бірақ ынтымақшыл) және келісу 
(сенім мен ынтымақтастықтың орташа деңгейі).15

Ниет әр кез тұрақты емес. Конфликт кезінде бір тарап басқа 
тараптың көзқарасын көре алса немесе басқаның мінез-құлқына 
эмоциялық тұрғыда жауап бере алса, ниет өзгеруі мүмкін. Адамдар 
әдетте конфликтіні реттеуші бес ниеттің біреуіне артықшылық бе- 
реді. Адамның ниетін интеллектуалдық және тұлғалық сипаттары- 
на қарап болжай аламыз.

БӘСЕКЕЛЕСУ. Бір адам конфликтідегі басқа тараптардың ықпа- 
лына қарамастан, өз мүддесін қанағаттандыруға тырысса, ол 
адам бәсекелесуші болады. Біз ресурстар аз кезде бәсекелесуге 
бейімбіз.

ЫНТЫМАҚТАСУ. Конфликтідегі тараптардың әрқайсы тараптар- 
дың бәрінің мүддесің қорғауды қаласа, олар ынтымақтастық орна- 
туғаұмтылып, барлығына пайдалы нәтижені іздейді. Ынтымақта- 
суда партиялар түрлі көзқарастардың тігісін жатқызуға қарағанда, 
айырмашылықтарды анықтау арқылы проблеманы шепгуге ниет- 
тенеді. Тараптардың бәріне мақсатына жетуге мүмкіндік беретін, 
барлығы үшін ұтымды шешім қабылдауға тырыссаңыз, бұл ынты- 
мақтасу деп аталады.

ҚАШУ. Адам конфликт пайда болғанын мойындап, оны тоқтатуды 
немесе жоюды қалауы мүмкін. Қашуға конфликтілерге мән бер- 
меу және дау қуғандардан аулақ жүру мысал бола алады.

БЕЙІМДЕЛУ. Қарсыластың көңілін табуға тырысатын тарап қарым- 
қатынасты үзбеу үшін қарсыластың мүддесін өзінікінен жоғары 
қоюы мүмкін. Біз бұл ниетті бейімделуге жатқызамыз. Мысалы, 
басқа біреудің пікірін ештеңеге қарамастан қолдау бейімделу са- 
налады.

Келісу -
конфликтідегі әр 
тарап әлденеден 
бас тартуға ниет 
білдіретін жағдай

КЕЛІСУ. Келісуде жеңген де, жеңілген де болмайды. Ең дұрысы, 
мұнда конфликт нысанын ұтымды ету және қос тараптың мүддесін 
толық қанағаттандыратын шешім қабылдау көзделеді. Сондықтан 
келісудің айқындауыш сипаты -  эр тарап бір нәрседен бас тартуға 
ниеттенеді.
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Мінез-құлықтың төрт жиынтығын көптеген зерттеу арқылы 
тексеріп, шолу жасаған материал ашықтық пен ынтымақтасу топ- 
тың жоғары өнімділігімен, ал қашу мен бәсекелесу стратегиялары 
топ өнімділігінің айтарлықтай нашарлауымен байланысты болға- 
нын анықтады.16 Қарым-қатынас конфликтінің ықпалы сияқты бұ- 
лардың да ықпалы үлкен болған. Бұл тағы да мәселе конфликт лай
да болғанында немесе оның түрінде емес екенін дәлелдеп берді, 
ең дұрысы, мәселе адамдар конфликтіге қалай жауап беретінінде 
және конфликт пайда болғаннан кейінгі процесті қалай басқара- 
тынында екенін тағы да растай түсті.

Төртінші [кезең: мінез-қүлық
Төртінші кезең -  өзара іс-әрекеттің қарқынды процесі. Мысалы, 
сіз маған талап қоясыз, мен сізге «маған қоқан-лоқы жасап тұр- 
сыз» деп қарсы жауап беріп, өзім сізге қоқан-лоқы жасаймын.
14.3-сызбада ерегісшіл мінез-құлықты визуалдау жолы көрсетіл- 
ген. Конфликт кезіндегі мінез-құлықтың әр сатысы бір негізге 
құрылады. Ең төменгі сатыда қабылдау, қате түсіну және пікірлер 
қайшылығы орналасқан. Бұлар жанжалдың болмашы, жанама және 
бақылауға көнетін формаларына ауысады, бұған студенттің оқыту- 
шы пікіріне қарсы дау айтуы мысал бола алады. Конфликт әбден 
ушығып, жойқын күшке айналады. Ереуілдер, жаппай тәртіпсіз- 
діктер мен соғыстар анық осы жоғары сатыға жатады. Үздіксіз про- 
цестің ең жоғары сатысына жеткен конфликт әр кез дисфункцио- 
нал сипатта болады. Функционал сипаттағы конфликтілер әдетте 
төменгі деңгеймен шектеледі.

Конфликтіде ниет нақты мінез-құлыққа ауысады. Бәсекелеоу 
белсенді іс-әрекетті команда мүшелерінің арасындағы ашық ай- 
қасқа ұластырып, ал жеке адамдар мүлде бірге жұмыс істей ал- 
майтын алауыздыққа бой ұрады. Ынтымацтасу көп шешімді ко- 
манданың басқа мүшелерімен бірлесе қарастырып, мүмкіндігінше

14.3-СЫЗБА. Конфликтінің ушығу қарқыны

Ашық шабуылдар

Дереккөз; Р. Т. Coleman, R. R. Vallacher, A. Nowak, and L. Bui-Wrzosinska, «Intractable Conflict as an Attractor: A 
Dynamical Systems Approach to Conflict Escalation and IntractabilityK», The American Behavioral Scientist 50, no. 11 
(2007): 1545-75; К. K. Petersen, «Conflict Escalation in Dyads with a History of Territorial Disputes», International 
Journal of Conflict Management 21, no. 4 (2010): 415-33.
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Конфликтіні 
басқару -
конфликтінің 
ұнамды деңгейіне 
жету үшін реттеу 
және ынталандыру 
тәсілдерін қолдану.

барлық тараптың көңілінен шығатынын табуға тырысады. Қашу 
мәселелерді талқылаудан бас тарту және топтық мақсаттарға жету- 
ге күш салуды тоқтату сияқты мінез-құлыққа бастайды. Бейімдел- 
гіш адамдар өзгелердің пікіріне құлақ асып, кейде олармен бірге 
ортақ топ сияқты әрекет ету арқылы қарым-қатынасын конфликт 
тудыратын мәселелерден жоғары қояды. Адамдар келісімге келер- 
де, бір жағынан, «осылай жасасақ, келісімге келіп қалармыз» деп 
үміттеніп, жақсылық күтсе, екінші жағынан, біраз мүддесін шыны- 
мен құрбандыққа шалады.

Конфликт дисфункционал сипатта болса, тараптар оны реттей 
ала ма? Немесе, керісінше, функционал сипатқа ие болу үшін тым 
бәсең болып, нығайту керек болса, оның қандай жолдары бар? Осы 
мәселелердің шешімін табу үшін конфликтіні басқару тәсілдерін 
қарастырайық. Біз бұған дейін конфликтіні реттеуге бағытталған 
бірнеше тәсілді талқыладық. Жақсы жағдайда адамның ниеті са- 
лыстырмалы мінез-қүлыққа ауысуы мүмкін.

Бесінші кезең: нәтаже
Конфликтіге түсуші тараптар арасындағы іс-әрекет-реакцияның 
өзара ықпалдастығы түрлі салдарға әкеліп соғады. Моделіміз көр- 
сеткендей (14.1-сызбаны қараңыз), конфликт топтың өнімділігін 
жақсартса, нәтижесі функционал, өнімділікке нұқсан келтірсе -  
дисфункционал болады.

ФУНКЦИОНАЛ НӘТИЖЕ. Конфликт шешімдер сапасын жақсартса, 
креатив пен инновацияны ынталандырса, топ мүшелері арасында 
қызығушылық пен әуестікті арттырса, проблемаларды көрсетуге 
және жанжалды жариялауға қолайлы орта қалыптастырса және 
өзін-өзі бағалау мен өзгерісті қолдаса, мұндай конфликт функцио
нал болады. Сондай-ақ жеңіл конфликтілер топ мүшелерінің бел- 
сенділігін арттырып, жүмысын беріліп істеуге ұмсындыратын қуат 
беруші эмоция тудыруы мүмкін.17

Конфликт топтық ойлауға (10-тарауды қараңыз) қайшы. Кон
фликт топтың әлсіз түжырымдар мен маңызды нұсқаларға неме
се басқа да олқылықтарға үстірт қарауға негізделетін шешімдерді 
атүсті қабылдауына ырық бермейді. Конфликт қазіргі жағдайды 
сын тезіне салады және жаңа идеялар тудырады, топтың мақсат- 
тары мен іс-әрекеттерін қайта бағалауға итермелейді және топтың 
өзгеріске жауап беру әлеуетін арттырады. Жоғары тәртіп мақсат- 
тарына негізделген ашық талқылау функционал нәтижелерді бе- 
кемдей түседі. Әртүрлі және қарама-қайшы жікке бөлініп кеткен 
топтар келіспеушіліктерін тиімді басқара алмайды және оңтайлы 
шешім қабылдауға күлықты болмайды немесе олар конфликтіні 
шешу мақсатында жүмыс істемей, шешім қабылдаудан қашады.18 
Түрлі жағдайға жүргізілген зерттеу қызу пікірталастың тиімділігін 
растайды. Жұмыс істеу стилі мен практикасында үлкен айырма- 
шылық бар команда мүшелері бір-бірімен көбірек ақпарат бөлісуге 
бейіл болады.19
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ДИСФУНКЦИОНАЛ НӘТИЖЕ. Жалпы, конфликт топтың немесе 
ұйымның өнімділігіне теріс ықпал ететіні белгілі: бақылауға көн- 
бейтін оппозиция ортақ байланыстарды үзіп, соңында топтың 
ыдырауына әкелетін наразылықты тудырады. Материалдардың 
ауқымды бөлігі дисфункционал сипаттағы конфликтілер топтық 
тиімділікті қалай төмендете алатынын көрсетті.20 Жағымсыз сал- 
дарына нашар коммуникация, топтық бірігудің әлсіреуі және топ 
мақсаттарын бірінші кезекте мүшелер арасындағы күреске жұмыл- 
дыру жатқызылады. Конфликтінің барлық түрлері, тіпті функцио
нал түрі де топтың қанағаттануы мен сенімін төмендетеді.21 Қызу 
пікірталас мүшелер арасындағы ашық конфликтіге айналғанда, 
мүшелердің өзара ақпарат алмасуы едәуір азаяды.22 Ең сорақысы -  
конфликт топтың жұмыс істеуін мүлде тоқтатып, ыдырап кету қау- 
пін тудыра алады.

КОНФЛИКТІН! БАСҚАРУ. Кертартпа конфликтілерді азайту жол- 
дарының бірі -  келіспеушілік бар екенін мойындау. Ашық кон- 
фликтілердің көбі ортақ іс-әрекеттер барысын талқылауда түрлі 
тұжырымдарды қолданумен байланысты. Мысалы, маркетингте 
біреу «тарату проблемаларына» назар аударса, осы бағытта жұмыс 
істейтін екіншісі «жеткізу тізбегін басқару» туралы айтуы мүмкін. 
Бірақ екеуінің қозғап отырғаны -  бір мәселе. Конфликтілерді та- 
бысты басқару осындай түрлі тәсілдер бар екенін мойындайды 
және проблемаларға емес, ортақ мүддеге бағытталған ашық, адал 
ниетті пікірталасты қолдап, мәселені шешуге тырысады. Басқа тә- 
сіл мынадай: қарсы топтар шешімге келудің ең маңызды бөлігін 
таңдап, содан кейін эр тарап бар назарын үлкен мұқтаждықтарын 
қанағаттандыруға бағыттауы керек. Ешбір тарап нақты қалауын 
орындата алмайды, бірақ күн тәртібіндегі ең маңыздысына қол 
жеткізуіне болады.23 Үшіншіден, конфликтілерді табысты ше- 
шетін топтар айырмашылықтарды ашық талқылайды және кон
фликт пайда болған бетте реттеуге сақадай сай тұрады.24 Ашық 
талқылау проблемалар туралы жалпы түсінік қалыптастыру ісін 
жеңілдетеді, сондай-ақ ол топтарға бәріне тиімді шешім қабылдау 
үшін жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Төртіншіден, менеджерлер 
конфликтілерді шешу кезінде ортақ мүдделерді ашып көрсетуі 
тиіс, сонда бір-бірімен келіспейтін топтар өз көзқарасында қатып 
қалмай, конфликтілерді жеке қарастыруға көшеді. Ынтымақта- 
сушы конфликт стиліне және жалпы топтық мақсаттарға мықтап 
байланған топтар бәсекелес стильдегі топтарға қарағанда тиімді- 
рек болады.25

МӘДЕНИ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР. Әр елдегі конфликтілерді шешу 
стратегияларындағы айырмашылықтар ұжымдық және индиви
дуалиста (3-тарауды қараңыз) процестер мен мотивтерге негіз- 
делуі мүмкін. Ұжымдық мәдениет адамдарды әлеуметтік жағдайға 
қатты тәуелді, ал индивидуалистік мәдениет дербес деп қарасты- 
рады. Нәтижесінде үжымдық мәдениет өкілдері қарым-қатынасты 
сақтауға және жалпы топтың жамандығын жасырып, жақсылығын
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Келіссөз -  екі не
одан көп тарап 
тауар немесе 
қызмет көрсету 
түрлерін алмасатын 
және олардың 
айырбас бағамына 
келісуді көздейтін 
процесс.

асыруға ұмтылады, әрі олар пікір қайшылықтарын шешудің жана- 
ма әдістеріне жүгінгенді жөн көреді. Бір зерттеу қытайлық жоғары 
технология фирмаларындағы топ-менеджмент командалары келі- 
су және қашуға қарағанда, ынтымақтасуды көбірек құптайтынын 
көрсетті. Сондай-ақ ұжымдық мәдениет өкілдері конфликтілерді 
реттеуге зор алаңдаушылық білдіріп, үшінші тарап арқылы жұмыс 
істеуге мүдделілік танытуы мүмкін, ал индивидуалистер пікір қай- 
шылығына тікелей және ашық қарсы тұруға бейім.

Мәдениетаралық келіссөздер сенім мәселесін алга шығарады.26 
Үндістандық және америкалық келіссөзшілерге қатысты жүргі- 
зілген бір зерттеуге қатысқандар мәдениетаралық келіссөздерде 
әріптестеріне аса сенім білдірмейтінін хабарлаған. Сенімнің төмен 
деңгейі тараптар арасындагы ортақ мүддені ашық білдірудің тө- 
мендігімен байланысты болған, бұған мәдениетаралық келіссөзге 
қатысушылардың ақпарат беруге және сұрауға құлықты болмауы 
себеп болған. Тагы бір зерттеу америкалық және қытай келіссөз- 
шілері топқа бөлініп, теріс түсінік қалыптастыруға бейім екенін 
көрсетті. Осылайша олар өз мәдениетінің өкілі саналатын келіссөз 
жүргізуші серіктестеріне ғана қолдау көрсеткен. Әсіресе жауапкер- 
шілік талабы жоғары болганда, бұл процесс қытайлық келіссөзші- 
лерінің іс-әрекетінен анық көрінген.

Конфликтіні, оның табиғатын, себептері мен салдарын қарас- 
тырып болдық, енді конфликтіні шешуші келіссөзге қарай ойы- 
сайық.

О  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырм аны орындау қажет екенін айтса, 
m ym anagem entlab.com  сайтындағы Assignments бөлімін ашып, Gordon 
Law Group: Conflict and N egotiation деп аталатын видеожаттығуды 
толтырыңыз.

КЕЛІССӨЗ
Келіссөз топтар мен ұйымдардағы өзара іс-әрекеттердің барлы- 
ғында дерлік кездеседі. Анық түрі -  басшылықпен еңбек келісі- 
мін жасау. Анық емес түрі -  менеджерлердің қызметкерлермен, 
әріптестермен және басшылармен, сатушылардың клиенттермен, 
сауда агенттерінің жеткізушілермен келіссөз жүргізуі. Елеусіз түрі 
де бар: қызметкер бірнеше минутқа өз әріптесінің орнында бола 
тұруға келіседі, әріптесі оған кейін қарымтасын қайтаруға уәде бе- 
реді. Қызметкерлер арасында тікелей өкілеттігі жоқтары да кезде- 
седі, тіпті ортақ бастығы да жоқ бүгінгідей нашар құрылымдалган 
ұйымдарда да келіссөз жүргізу дағдылары өте маңызды саналады.

Келіссөз -  екі не одан көп тарап тапшы ресурстарды қалай бө- 
лісуді шешуі барысында туындайтын процесс.27 Келіссөз нәтиже- 
лерін көлік бағасына байланысты келіссөз жүргізу сияқты бір рет- 
тік экономикалық шарт ретінде қарастырсақ та, ұйымдардағы әр
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келіссөз келіссөзшілер арасындағы қарым-қатынасқа және келіс- 
сөзшілердің өз рөлін сезінуіне ықпал етеді.28 Тараптар бір-бірімен 
қаншалықты ұзақ араласатынына байланысты кейде әлеуметтік 
қарым-қатынасты орнату мен этикаға сай мінез-құлық таныту да 
мәмілеге келу сияқты маңызды болады. Келіссөз бен мәміле тер- 
миндерін қатар қолданып отырғанымызға мән беріңіз.

Мәміле стратегмялары
Келіссөз жүргізудің екі басты жолы бар: дистрибьюторлық мәміле 
және интеграциялық мэмілс.29 14.1-кестеде көрсетілгендей, олар 
мақсаттары мен мотивациясы, нысаны мен мүдделері, ақпарат бө- 
лісуі мен қарым-қатынас ұзақтығы бойынша әртүрлі болады. Әр- 
қайсын жеке қарастырып, айырмашылықтарын көрсетейік.

ДИСТРИБЬЮТОРЛЫҚ МӘМШЕ. Сіз ұсталған көлік сатылатыны ту- 
ралы керемет безендірілген онлайн жарнамасын көрдіңіз. Көлікті 
көруге бардыңыз. Ол шынымен тамаша болып шықты, сатып ал- 
ғыңыз келді. Иесі бағасын айтты. Сіз ондай көп ақша бергіңіз кел- 
мейді. Келіссөз жүргіздіңіздер. Бұл келіссөз процесі дистрибью- 
торлық мәміле деп аталады. Оның айқындауыш сипаты -  нөлдік 
сома шартымен жасалады, яғни менің үнемдеген пайдам сіздің 
шығыныңызды көбейтеді немесе керісінше (13-тарауды қараңыз). 
Сіз көліктің бағасынан алып тастаған эр доллар -  сіздің үнемдей- 
тін ақшаңыз, ал сатушы түсірмей қойған эр доллар сіздің шығыны- 
ңызды молайтады. Дистрибьюторлық мәміленің мәні -  белгілен- 
гөн үлвстің қанша бөлігін кім алатыны туралы көліссөз жүргізудв. 
Белгіленген үлвс дөп тараптар арасында бөлінуі тиіс тауарлар не
месе қызметтердің белгілі бір көлемін айтамыз. Үлес белгіленген- 
де немесе тараптар солай екеніне сенгенде, олар дистрибьютор- 
лық (бөлу тұрғысында) мәміле жасауға бейім болады.

Дистрибьюторлық мәміленің мәні 14.4-сызбада сипатталған. А 
және Ә тараптары екі келіссөз жасаушыны білдіреді. Әрқайсының

Дистрибьюторлық 
мәміле -
ресурстардың 
белгіленген көлемін 
бөлуге тырысатын 
келіссөз; 
жеңу-жеңілу 
жағдайы.

Белгіленген үлес -
тараптар арасында 
бөлінуі тиіс тауар 
немесе қызметтің 
белгілі бір мөлшері 
ғана бар деген 
сенім.

14.1-КЕСТЕ. Дистрибьюторлық және интеграциялық мәміле

Мәміле сипаты
Мақсаты

Мотивация

Нысаны

Мүдделері 

Ақпарат бөлісу

Қарым-қатынас ұзақтығы

Дистрибьюторлық мэміле
Мүмкіндігінше көбірек қарпып 
қалу

Жеңу-жеңілу

Ұстанымы («Мен бүл мәселе 
бойынша шектен шыға 
алмаймын»)

Қарсы

Төмен (ақпарат бөлісу тек басқа 
тараптың басым түсуіне мүмкіндік 
береді)

Қысқа мерзім

Интеграциялық мәміле
Пайданы екі тарап та 
қанағаттанатындай көбейту

Жеңу-жеңілу

Қызығушылығы («Бұл мәселе сіз 
үшін неге соншалықты маңызды 
екенін түсіндіріп бере аласыз ба?»)

Сәйкес

Жоғары (ақпарат бөлісу әр тараптың 
мүддесін қанағаттандыруға 
мүмкіндік береді)

Ұзақ мерзім

22-736
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Интеграциялық 
мәміле -
ұтылыссыз 
шешім қабылдай 
алатын бір не 
одан көп келісімді 
қарастыратын 
келіссөз.

қол жеткізгісі келетін нәрсесін айқындайтын мацсатты меже- 
сі бар. Сондай-ақ әрқайсында келісуге боларлық ең төмен нәти- 
жені белгілейтін қарсылық межесі -  тарап аса қолайсыз келісімді 
қабыл алмай, келіссөзді тоқтатып қоятын меже тағы бар. Осы екі 
меже арасындағы аумақ әр тараптың умтылыс ауқымын белгілейді. 
А мен Ә-нің ұмтылыс ауқымдары арасында аздаған сәйкестік бол- 
ганда, әр тараптың ұмтылысы қабыса алатын есеп айырысу ауқы- 
мы да болады.

Дистрибьюторлық мәмілеге келуге ниеттенгенде, сіз жасай 
алатын ең жақсы әрекеттердің бірі -  ұсынысты бірінші болып, әрі 
барынша қатаң түрде жасау. Ұсынысты алгашқы болып жасау үс- 
темдікті аңғартады, қолында билігі бар жеке тұлғалар ұсынысты 
бірінші болып жасап, жиналыстарда алғашқы болып сөйлеп, осы- 
лайша артықшылыққа ие болады. Оның жақсы стратегия болатын 
тағы бір себебі -  5-тарауда айтылған айнымау түсінігі. Адамдар 
бастапқы ақпараттан айнымауга бейім. Айнымау межесі жасалған 
бетте, олар бір ақпаратты келесі ақпаратқа лайықтай алмай қала- 
ды. Сұңғыла келіссөзші бастапқы ұсыныстан айнымайды, ал ке- 
ліссөз жүргізуге жасалған зерттеулердің көбі айнымау межесі оны 
белгілеген адамға өте қолайлы болатынын көрсетеді.30
ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ МӘМІЛі. Джим Ветцель мен Лэнс Лоусонның 
Чикагода «Джейк» деп аталған салтанаты келіскен шагын дүкені 
болды. Бизнестің алғашқы жылдарында Ветцель мен Лоусон бо- 
лашагы зор дизайнерлерден миллиондаған доллардыц тауарын 
алды. Олар өзара тамаша түсіністікке қол жеткізгені сонша -  ди- 
зайнерлер өнімді «Джейкке» алдын ала толем талап етпестен жі- 
беретін болган. Ал 2008 жылы экономика күлдырағанда, «Джейк» 
тауарларды сата алмай, дизайнерлерге дүкенге жіберген өнімдері 
үшін ақша төлей алмады. Дизайнерлердің көбі төлемді кейін жасау 
жоспары бойынша дүкенмен жұмыс істеуге ниетті болғанына қа- 
рамастан, Ветцель мен Лоусон олардың бұл ұсынысын қабылдамай 
қойған. Осыған қапаланған дизайнер Ду Ри Чунг: «Ұзақ уақыт қол- 
дап келген адамдармен жақындықты сезінесіз. Оларда ақша жағы- 
нан қиындық болып жатқанда, олардың жагдайына түсіністікпен 
қарағың келеді», -  дейді.31 Чунгтің қатынасы интеграциялық мә- 
мілеге негізделген уәдені көрсетеді. Дистрибьюторлық мәміледен 
айырмашылыгы -  интеграциялық мәміле бір не одан көп ықтимал 
келісімнің ұтылыссыз шешім қабылдауға көмектесетінін көрсете- 
ді. Эрине, «Джейк» мысалы көрсеткендей, екі тарап та жұмыс істеу 
үшін ықпалдасушы уагдаластыққа атсалысуы керек.

УАҒДАЛАСТЫҚ ӘДІСТЕРІН ТАҢДАУ. Үйым ішіндегі мінез-қүлық 
тұргысынан, дистрибьюторлық уағдаластыққа қарағанда ықпал- 
дасушы уагдаластық үнамды, себебі алғашқысы ұзақмерзімді 
қарым-қатынасты қалыптастырады. Ықпалдасушы уағдаластық 
келіссөзшілерді байланыстырады және оларға уағдаластық үсте- 
лінен жеңіске жеткенін сезінген күйде тұруга мүмкіндік береді. 
Дегенмен дистрибьюторлық уагдаластық бір тарапты жеңіліске
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ұшыратады. Ол дұшпандық тудырып, адамдар тұрақты негізде 
бір-бірімен жұмыс істеуі тиіс болғанда, олардың арасындағы жік- 
ті керісінше тереңдете түседі. Зерттеу көрсеткендей, қайта-қайта 
жасалған уағдаластық эпизодтарында келіссөз нәтижесін оң сезі- 
нетін ұтылушы тарап келесі келіссөзде ұжымдық түрде уағдалас- 
тық жасауға барынша құлықты болады.

Онда неге ұйымдардан ықпалдасушы уағдаластықты көп көре 
бермейміз? Жауапты табысқа жетуге қажет жағдайлардан таба- 
мыз. Бұларға ақпаратқа ашық және мұқтаждықтарға шын ниетпен 
қарайтын, басқалардың қажеттіліктері мен сеніміне сергек және 
икемді қарсы тараптар жатады. Бірақ бұл жағдайлар ұйымдарда 
сирек кездеседі, келіссөз көп ретте кез келген жағдайда жеңіске 
жету ұранымен жүргізіледі.

14.4-СЫЗБА. Мәміле аумағын қадағалау

А тарабының Әтарабының Лтарабының Әтарабының
ұмтылыс қарсылық қарсылық үмтылыс
ауқымы межесі межесі ауқымы

Келісу және бейімделу ұтылыссыз келісімшартқа қол жеткізу 
үшін келіссөз жүргізудегі ең қауіпті дұшпаныңыз болуы мүмкін. 
Екеуі де ықпалдасушы уағдаластық жүргізуге қысым жасайды. 
Қалай болғанда да, сіз немесе сіздің қарсыласыңыз оңай беріле 
салса, ешкім де келісімге жету жолында креатив болып әуреге түс- 
пейді. Екі ағайынды апельсинге таласатын классикалық мысалды 
қарастырыңыз. Бірі апельсиннің шырынын ішкісі келеді, ал екін- 
шісі апельсин қабығынан торт жасағанды қалайды. Біреуі райы- 
нан қайтып, апельсинді екіншісіне берсе, олар апельсинді алғысы 
келуінің себебіне үңіліп әуреленбейді, осылайша олар ұтылыссыз 
шешімге ешқашан қол жеткізе алмайды. Әйтпесе олардың әрқайсы 
апельсинге қол жеткізе алар еді, себебі оларға апельсиннің әртүрлі 
бөліктері ғана керек болатын.

КЕЛІССӨЗ ПРОЦЕСІ
14.5-сызбада келіссөз процесінің бес қадамнан тұратын қарапа- 
йым моделі көрсетілген: (1) дайындықжәне жоспарлау; (2) негізгі 
ережелерді анықтау; (3) түсіндіру және негіздеу; (4) мәмілеге келу 
және проблеманы шенгу; (5) аяқтау және қолдану.32
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14.5-СЫЗБА. Келіссөз процесі

BATNA -  жеке 
тұлға үшін келіссөз 
кезінде келісімге 
келудің ең тиімді 
нұсқасы.

ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ. Бұл процестің ең маңызды бө- 
лігі болуы мүмкін. Келіссөзді бастамас бұрын, оған тыңғылықты 
дайындық жасаңыз. Конфликті табиғаты қандай? Бұл келіссөзге 
келудің тарихы қандай? Оған кім қатысады және олар конфлик
т а  қалай қабылдайды? Содан кейін мақсаттарыңызды қағазға 
түсіріп, «ең пайдалысы» дегеннен бастап «ең пайдасызы» деген- 
ге дейінгі аралықта нәтижелер ауқымын қарастырыңыз. Мысалы, 
Dell Computer компаниясының жеткізу менеджері болсаңыз, мақ- 
сатыңыз сізге пернетақта жеткізуші тарапынан бағаны едәуір тү- 
сірту болады, осы мақсат талқылау барысында ең маңызды мәселе 
болатынына және басқа мәселелердің қалтарысында қалып қой- 
майтынына көз жеткізіңіз. Әрі қарай басқа тараптың мақсаттары 
қандай болатынын ойлаңыз. Оларда көзге көрінбейтін немесе жа- 
сырын қандай мүдде болуы мүмкін? Немесе олар не нәрсеге келісуі 
ықтимал? Басқа жақ нені тастағысы келетінін мұқият ой елегінен 
өткізіңіз. Қарсыласының тіпті келіссөз басталғанға дейін қандай 
мәселелер бойынша берілуге дайын екенін дұрыс бағалай білмеген 
адамдар ақыры елеулі нәтижеге қол жеткізе алмайды.33

Керек ақпаратыңызды жинаған соң, стратегия құруға кірісіңіз. 
Өзіңіз және қарсы тарап келіссөзде келетін келісімнің ең тиімді 
нұсқасын (B A T N A  -  the best alternative to a negotiated agreement) 
анықтауыңыз керек. Келіссөзде келетін келісімнің ең тиімді нұсқа- 
сы оңтайлы ең томен бағаны анықтайды. Келіссөзде келетін келі- 
сімнің ең тиімді нұсқасынан бәсі жоғары болатын кез келген ұсы- 
ныс тығырыққа тірелгеннен гөрі жақсы. Керісінше, басқа тарапқа 
оның келіссөзде келетін ең тиімді нұсқасына қарағанда тартымды- 
рақ ұсыныс жасай алмасаңыз, онда сіз келіссөз жүргізіп әуре бол- 
май-ақ қойыңыз.



14-тарау • Үйымдардағы конфликт

Барлық жағдайда басым баламалары бар тарап келіссөзде же- 
тістікке жетеді, сондықтан білгірлер келіссөзде келетін келісімнің 
ең тиімді нұсқасын өзара іс-әрекеттің алдында пысықтап алуға ке- 
ңес береді.34 Аргументтерге қарсы уәж айтуға өз ұстанымыңызды 
қуаттайтын фактілер мен мәліметтер әзірлеп алыңыз. Осы жал- 
пы ережеден тыс қызық жайттар да кездеседі -  келіссөзде қандай 
келісімге келетінін мүлде топшыламайтын келіссөзшілер кейде 
«сына салады», себебі олар тіпті келіссөз сәтсіз аяқталған жағдайда 
не болатынын да білмейді.35

НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРДІ АНЫҚТАУ. Жоспарлап және стратегияны әзір- 
леп болған соң, сіз басқа тараппен негізгі ережелерді және келіссөз 
процедураларын анықтауға дайын боласыз. Келіссөзді кім жүргі- 
зеді? Ол қайда өтеді? Бар болса, уақыт шектеулері қандай болуы 
тиіс? Келіссөз қандай мәселелермен шектелуі керек? Тығырыққа 
тірелген жағдайда арнайы процедураны ұстанасыз ба? Бұл кезеңде 
партиялар бастапқы ұсыныстарын немесе талаптарын ортаға салу 
қажет.

ТҮСІНДІРУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ. Бастапқы ұстанымдарды ортаға сал- 
ғаннан кейін, сіз басқа тарапқа өз түпкі талаптарыңызды түсін- 
діресіз, кеңейтесіз, айқындайсыз, күшейтесіз және негіздейсіз. 
Бұл қадамда тартысудың қажеті жоқ. Ең дұрысы -  мәселелер 
неге маңызды екенін және бастапқы талаптарыңызға қалай кел- 
геніңізді айтыңыз, сонда бір-біріңіздің көзіңізді ашуға мүмкін- 
дік туады. Басқа тарапқа өз ұстанымыңызды қолдайтын бүкіл 
құжатты ұсыныңыз.

МӘМІЛЕГЕ КЕЛУ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАНЫ ШЕШУ. Келіссөз процесінің 
мәні -  келісімді талқылау барысында бір-біріне кеңшілік жасау- 
да. Бұл жерде екі тарап та бір-біріне жол беруі керек. Келіссөз нә- 
тижесінде қарым-қатынас өзгеретінін ескеріңіз. Келіссөзде «же- 
ңіске жетіп», бірақ басқа тарапты ренжітіп немесе өзіңізге жау 
қылып алғанша, одан да келісу стиліне жүгінгеніңіз абзал. Қа- 
рым-қатынасты сақтау сізді оңай пайдаланып кетуге жол берсе, 
онда неғұрлым агрессив стильді ұстаныңыз. Келіссөздегі қарым- 
қатынас екпіні қалай маңызды болатынына мысал келтірейік. 
Жұмыс ұсынуға байланысты келіссөздер процесінде өзін жақсы 
сезінетін адамдар жұмысына көбірек қанағаттанады және осы ке- 
ліссөз нәтижесіне қарамастан, бір жылдан кейін де ол жұмыстан 
кете қоймайды.36

АЯҚТАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ. Келіссөз процесіндегі соңғы қадам -  
келісіміңізді рәсімдеу және оны іске асыру мен бақылауға қажет 
процедураларды әзірлеу. Еңбек ресурстарын басқару мәселелері 
бойынша келіссөзден бастап жалға алу шарты бойынша жасала- 
тын мәмілеге дейінгі ірі келіссөз үшін аяқтау рәсімі ресми келісім- 
шартқа ерекшелік енгізуді талап етеді. Басқа жағдайларда келіссөз 
процесін аяқтау қол алысудан әрі аспайды.
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КЕЛІССӨЗ ТИІМДІЛІГІНДЕГІ ЖЕКЕ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕР
Кей адамдар басқаларға қарағанда мықты келіссөзші ме? Жауап 
беру қиын. Жеке тұлғалардың келіссөзді қаншалықты тиімді жүр- 
гізетініне терт фактор ықпал етеді: тұлғалық ерекшеліктер, көңіл- 
күй/эмоция, мәдениет және гендер.

КІЛІССӨЗДЕП ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР. Қарсыласыңызды тұлға 
ретінде таныған болсаңыз, оның келіссөз тактикасын болжай ала- 
сыз ба? Тұлғалық ерекшеліктер мен нәтижелер бір-бірімен байла- 
нысты, бірақ бұл байланыс әлсіз болғандықтан, сіздің жауабыңыз 
«ептеп болжай аламыннан» әрі аса алмайды.37 Көп зерттеу тұлға 
ерекшеліктерінің «Үлкен бестігіне» кіретін ымырашылдық қасие- 
тіне үлкен көңіл бөлді, бұл түсінікті де, себебі ымырашыл жеке тұл- 
ғалар көпшіл, момын, мейірімді және конфликтіден аулақ болады. 
Мұндай сипаттар ымырашыл адамдар келіссөзде, әсіресе дис- 
трибьюторлық мәміледе оңай жем болады деп ойлауымыз мүмкін. 
Деғенмен мәліметтер жалпы ымырашылдық пен келіссөз нәтижесі 
арасындағы байланыс әлсіз екенін көрсетті.

Жеке тиімділік (7-тарауды қараңыз) -  келіссөз нәтижесіне әр кез 
эсер ететіндей көрінетін жеке ерекшеліктер айнымалысы.38 Келіс- 
сөзде табысқа жететініне сенетін адамдар әдетте шынымен тиімді 
жүмыс істейді. Бұған аса таңғалуға болмас, бұл -  түйсікке байла- 
нысты айқындалатын нәрсе. Қатты талап қою қажеттігіне сенімді 
жеке тұлғалар өз үстанымдарынан бас тарта қоюы екіталай, олар 
басқаларды түқыртып алатынына сенімді болады. Нақты тетігі әлі 
айқын болмаса да, келіссөзшілер келіссөз жасау үстеліне отырмас 
бұрын, сенімділікті барынша нығайтып алудан көбіне үтады.
ЕКЕЛВССӨЗДЕП КӨҢІЛ-КҮЙ/ЭМОЦИЯ. Көңіл-күй мен эмоция келіс- 
сөзге ықпал ете ме? Иә, ықпал етеді, бірақ олардың жұмысы эмо- 
цияға, сондай-ақ контекске байланысты. Мысалы, ашу шақырған 
келіссөзге қатысушы өз айтқанын орындата алады, себебі басқа ке- 
ліссөзші ашулы тараптан кеңшілік болмайтынын түсінеді. Деген- 
мен осы нәтижені басқаратын басқа фактор -  билік, сіздің қолы- 
ңызда әріптесіңізбен тең билік болғанда ғана, келіссөз барысында 
ашуыңызды көрсете аласыз. Билігіңіз төменірек болса, ашулану 
басқа тарапты қатаң әрекет етуге итермелейді.39 Жалған ашу не- 
месе үстірт әрекеттенуден туындаған ашудың еш әсері болмайды, 
бірақ ашуды көрсету шынайы болса (терең әрекеттену) -  әңгіме 
бөлек (3-тарауды қараңыз).40 Кек сақтамай ашулану шынында көп 
нәрсеге көндіреді, себебі басқа тарап келіссөзшіні «қатаң» деп қа- 
былдайды.41 Ашудың әсері мәдени контекске байланысты. Мыса
лы, бір зерттеу шығысазиялық қатысушылар ашуланғанда, оларға 
көп кеңшілік жасалғанын, ал америкалық немесе еуропалық ашуын 
көрсеткенде, мұндай эсер аса байқала қоймағанын анықтады, мұн- 
дай айырмашылық шығысазиялықтар ашуды бас тарту стереотипі 
ретінде қарастыратындықтан болар деген болжам бар.42
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Аса маңызды эмоциялардың бірі — түңілу. Әдетте серіктесі- 
нің түңілгенін көрген келіссөзші көбірек кеңшілік жасайды. Үрей 
де келіссөзге эсер етеді. Мысалы, бір зерттеу келіссөзге қатты 
алаңдаған жеке тұлғалар басқалармен жұмыс істегенде көп өті- 
рік айтқанын анықтады.43 Келесі бір зерттеу үрейге бой алдырған 
келіссөзшілер төмен нәтиже күтетінін, ұсыныстарға тез жауап бе- 
ретінін және мәмілеге келу процесін жылдам тоқтатып, ұтылып 
қалатынын көрсетті.44 Тіпті күтпеген эмоциялар да нәтижелерге 
ықпал етеді, зерттеушілер келіссөзшілердің жағымды, жағымсыз 
эмоцияны кездейсоқ көрсетуі көп кеңшілік жасауға септігін тигізе- 
ді, себебі бұл мінез-құлық басқа тарапты бақылау жасау сезімінен 
айырады дейді.45 Тағы бір зерттеуші: «Сіз бар ойыңызды бір бағыт- 
қа жұмылдырып отырғанда, тосыннан мүлде жаңа нәрсе ұсыныл- 
са, бастапқы ойыңыздан бас тартып, жаңа ұсынысқа ауып кетуіңіз 
мүмкін», -  деп түйіндейді.46

КЕЛІССӨЗДЕГІ МӘДЕНИЕТ. Әртүрлі мәдениетке тиесілі адамдар ке- 
ліссөзді әрқилы жүргізе ме? Мұның жауабы айқын: иә, дәл солай. 
Жалпы, әртүрлі мәдениет өкілдерінің келіссөз жүргізуіне қараған- 
да, бір мәдениет өкілдері жүргізген келіссөз тиімді болады. Мы
салы, колумбиялық шриланкалыққа қарағанда, колумбиялықпен 
жақсы келіссөз жүргізуге бейім.

Мәдениеттер арасында ақжолтай келіссөзге жету үшін келіссөз- 
шілер барынша ашық болғаны өте маңызды. Мәдениетаралық ке- 
ліссөз жүргізуде барынша ашық келіссөзшіні таңдау жақсы страте
гия деп қарастырылады және бұл басқа тарапты зерттеуге кедергі 
келтіретін уақыт тапшылығы сияқты факторлардан қашуға көмек- 
теседі.47 Екіншіден, эмоция мәдениетке сезімтал келетіндіктен, 
келіссөзшілер мәдениетаралық келіссөздегі эмоциялық тегеурінді 
өте жақсы сезіне білуі керек. Мысалы, шығысазиялық мәдениет 
өкілі келіссөзде өз мүддесіне жету үшін аигуды қолдаігу заңды так
тика емес екенін сезуі мүмкін, сондықтан олар аигулануға тез ерік 
беретін қарсыластармен жұмыс істеуден бас тартады.48

КЕЛІССӨЗДЕГІ ГЕНДЕР. Ер мен әйел деп еш жікке бөлмейтін ұйым- 
дық мінез-құлықтың көптеген саласы бар. Келіссөзді бұл қатарға 
жатқызуға болмайды. Ерлер мен әйелдер келіссөзді әртүрлі жүр- 
гізетіні, келіссөз кезіндегі серіктестер ерлер мен әйелдерге әртүр- 
лі қарайтыны және бұл айырмашылықтар нәтижеге ықпал ететіні 
белгілі.

Әйелдер келіссөз кезінде ерлерге қарағанда мейірбан әрі жұ- 
ғымды болатыны -  кең таралған стереотип. Бұл қарама-қайшылық 
болып көрінсе де, оның да біраз жақсы жағы бар. Ерлер мәртебе, 
билік пен мойындауға үлкен мән беруге бейім, ал әйелдер жана- 
шырлық пен қамқорлыққа көбірек көңіл аударады. Оның үстіне 
әйелдер ерлерге қарағанда қарым-қатынас нәтижесін бағалауға 
бейілді, ал ерлер әйелдерге қарағанда экономикалық пайданы ба- 
ғалауға жақын тұрады.49
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Бұл айырмашылықтар келіссөз кезіндегі мінез-құлыққа да, ке- 
ліссөз нәтижелеріне де эсер етеді. Ерлермен салыстырғанда, әйел- 
дер ашкөздікке салынбай, қасарыспай, келісімге неғұрлым икемді 
келеді. Бір шолу әйелдер «ерлерге қарағанда келіссөзді бастауға 
аса құлықты болмайды және келіссөз басталғанда, көп сұрамайды, 
ұсынысты қабылдауға көбірек бейім және келіссөздегі серіктесте- 
ріне ұсыныс жасауда жомарт болып келеді» деген түйін жасаған.50 
Карнеги-Меллон университетінің MBA студенттеріне жүргізілген 
зерттеу студент жігіттердің 57 пайызы, ал студент қыздардың 4 па- 
йызы келіссөз кезінде бірінші болып ұсыныс жасағанын анықтады. 
Түпкі нәтиже қандай? Бастапқы жалақыдағы айырмашылық 4 мың 
долларды құраған.51

Тағы бір жасалған үлкен шолуда ерлер келіссөздердің барлық 
жағдайында жақсы нәтижеге жете алмағаны айтылған. Шынын- 
да, мәліметтер ерлер мен әйелдердің белгілі бір жағдайларда тең 
дәрежеде мәмілеге келетінін, тіпті кейде әйелдер ерлерден басым 
түсетінін және басқа біреудің атынан келіссөз жүргізгенде, әйел- 
дер де, ерлер де тең нәтижеге ие болатынын көрсетті.52 Басқаша 
айтқанда, әркім өзін қорғауға қарағанда, басқаларды қорғауда 
жақсы нәтижеге жетеді. Келіссөзден күтілетін нәтижеге оң ықпал 
ететін факторлар да жыныс айырмашылығын айтарлықтай төмен- 
деткен. Келіссөздерді реттеу ауқымы нақты айқындалғанда, ерлер 
мен әйелдердің нәтижесі тең болған. Аса тәжірибелі келіссөзшілер 
үстел басында кездескенде, ерлер мен әйелдердің кәсіби деңгейі 
шамалас болған. Зерттеу авторлары келіссөзшілердің тәжірибесі аз 
болатын екіұшты жағдайларда, терминдері нақты тұжырымдалма- 
ғанда стереотиптердің әсері күшейіп, жыныстық айырмашылық- 
тардың артуына әкеліп соғуы мүмкін екенін айтады.

ӘЛЕУМЕТТІК КОНТЕКСТЕГІ КЕЛІССӨЗ 
Ж ҮРПЗУ
Біз, негізінен, басқа адамдардан оқшау жағдайда бір-ақ рет кезде- 
сетін тараптар арасында болатын келіссөздерді талқыладық. Де- 
генмен ұйымдардағы келіссөздердің көбі ашық жүргізіліп, нәти- 
жесі жұртқа жарияланады. Бастығыңызбен халықаралық іссапарға 
шығуға рұқсат алу немесе жобаға көп ақша сұрау туралы келіс- 
сөздерді жүргізуге арналған қиын тапсырманы жұмыс тобыңыз- 
да кімнің орындайтынын білгіңіз келетін келіссөздің әлеуметтік 
сипаты бар. Өзіңіз білетін біреумен келіссөз жүргізуіңіз және тағы 
бірге жүмыс істесуіңіз мүмкін, осы келіссөз бен оның нәтижесін 
адамдар қайтсе де сөз қылуы ғажап емес. Келіссөзді іс жүзінде шы- 
нымен түсіну үшін, біз абырой мен қарым-қатынастың әлеуметтік 
факторларын ескеруіміз керек.
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Абыром
Өзгелердің сіз туралы ойлары мен сізді әңгіме қылғанда айтатын 
сөздері сіздің абыройыңыз қандай екөнін білдіреді. Келіссөзге кел- 
генде, сенім арту абыройына ие болудың маңызы ерекше. Қысқа- 
сын айтқанда, көліссөз процөсіндегі сенім интеграциялық келіссөз 
стратегияларының көп формасына жол ашып, қос тарапқа да пай- 
да әкеледі.53 Сенімді қалыптастырудың ең тиімді жолы -  қайтала- 
натын өзара іс-әрекеттерде адалдықтан айнымау. Сосын басқалар 
көптеген әртүрлі нәтижеге апаратын ашық ұсыныстарды қысыл- 
май айта бастайды. Бұл ұтылыссыз нәтижелерге жөтугә көмектесе- 
ді, себебі екі тарап та өздері үшін ең маңызды нәрсеге қол жеткізу 
үшін, екінші жағынан, басқа тарапқа пайда келтіре отырып, жүмыс 
істей алады.

Кейде бір адам туралы ауызша айтылған сипаттамаларға сеніп, 
ол адамға сенуіміз де, сенбеуіміз де мүмкін. Адамға сенім артуға 
тұрарлық абыройға ие болу үшін қандай сипаттар көмектесе ала
ды? Ол үшін ол адамның бойынан білік пен адалдық қатар табылуы 
керек.54 Өзіне деген сенімі мен танымдық қабілеті жоғары келіс- 
сөзшілерді серіктестері білікті деп таниды.55 Сондай-ақ олар жағ- 
дай мен өз ресурстарын нақты сипаттауға қабілетті деп есептеледі 
және тығырықтан шығар креатив шешімдер қабылдауға ұсыныс 
жасағанда сенімге көбірек ие болады. Адалдық абыройына ие жеке 
тұлғалар да келіссөзде тиімді бола алады.56 Олар уәдесінде тұрғыш 
және ақпаратты нақты беретін адам болып көрінеді, сондықтан 
басқалар олардың мәміле аясында берген уәделерімен келісуге 
құлықты болады. Осылайша келіссөзші сенімнен қалған өзгелерге 
ешқашан бұйырмайтын көптеген нұсқаға қол жеткізе алады. Тоқ- 
сан ауыз сөздің тобықтай түйіні -  абыройы асқақ жеке тұлғаларды 
басқалар жақсы көреді және олардың достары мен одақтастары 
көп болады, басқаша айтқанда, олардың келіссөзде анық үстемдік- 
ке жеткізе алатын әлеуметтік ресурстары көбірек.

Қарым-қатынас
Жай ғана абыройдан басқа, көп қайталанатын келіссөз болады. 
Қайталама келіссөздегі қарым-қатынастың әлеуметтік, тұлғаара- 
лық сипатына ие жеке тұлғалар өзіне тиімді нәрсені қадірлемей, 
керісінше, басқа тарап пен қарым-қатынастарға пайдалы нәрсені 
ойлай бастайды.57 Сенімге негізделген қайталама келіссөз нұсқа- 
лар ауқымын кеңейтеді, осылайша болашақта қайтарымы болады 
деген шартпен артықшылық беріледі немесе кеңшілік жасалады.58 
Сондай-ақ қайталама келіссөз проблеманы интеграциялық жол- 
мен шепгуге жол ашады. Мұндай мүмкіндік адамдар келіссөздегі 
серіктестерін уақыт өте келе жақын танып, эмоциялық байланыс- 
тарын бөлісудің арқасында болады.59 Сенім мен сенімділік сезімін 
тудыратындықтан, қайталама келіссөз интеграциялық тәсілдерді 
де іске жаратады.60
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Медиатор -
келіссөз кезінде 
пайымдау мен 
иландыру, 
баламалар ұсыну 
және т.б. арқылы 
ортақ келісімге 
келуге себепші 
болатын бейтарап 
үшінші тарап.

Төреші -  келісімге 
келуге еріксіз 
көндіретін 
өкілеттігі бар 
үшінші тарап.

Бітімші -
келіссөзші 
мен қарсылас 
арасында бейресми 
байланысты 
қамтамасыз ететін 
сенім білдірілген 
үшінші тарап.

КЕЛІССӨЗДЕГІ ҮШІНШІ ТАРАП
Бұған дейін біз мәмілеге келуді тікелей келіссөз тұрғысынан тал- 
қыладық. Бірақ кейде жеке тұлғалар немесе топ өкілдері тығырық- 
қа тіреліп, келіспеушіліктерді тікелей келіссөздер арқылы шешуге 
қауқарсыз болады. Мұндай жағдайда олар оңтайлы шешім табу 
үшін үшінші тарапқа жүгінуі мүмкін. Үшінші тараптың атқаратын 
үш негізгі рөлі бар: медиатор, төреші және бітімші.

Медиатор -  келіссөз кезінде пайымдау мен иландыру, балама
лар ұсыну және т.б. арқылы ортақ келісімге келуге себепші болатын 
бейтарап үшінші тарап. Медиаторларға жүмыс күші мен басшылық 
арасындағы келіссөз кезінде және азаматтық істер бойынша дау- 
лар туындағанда жүгінеді. Олардың жалпы тиімділігі көзге көрі- 
ніп тұрады. Мысалы, АҚШ Жұмыста тең мүмкіндіктер беру жөнін- 
дегі комиссиясы араағайындық арқылы келісімге келу көрсеткіші 
72,1 пайыз болғанын хабарлаған.61 Бірақ араағайындықтың та- 
бысты болуы жағдайға байланысты: қарсы топтар мәмілеге келу
ге және араларындағы конфликтіні реттеуге құлшыныс білдіруі 
керек. Қатты ушықпаған орташа деңгейдегі конфликтіні шешудің 
ең тиімді жолы -  араағайындыққа жүгіну. Қорыта айтқанда, ме- 
диаторды қабылдау -  маңызды мәселе, тиімділікке қол жеткізу 
үшін медиатор өзін бейтарап және ұстамды адам ретінде көрсете 
білуі қажет.

Төреші -  келісімге келуге еріксіз көндіретін өкілеттігі бар үшін- 
ші тарап. Төрелік ерікті (тараптардың өтініші бойынша) немесе 
міндетті (заң немесе келісімшарт арқылы тараптарды мәжбүр- 
леуші) болады. Төреліктің араағайындықтан үлкен артықшылы- 
гы -  ол дауды әрқашан ретке келтіреді. Кемшілік жіберілуі немесе 
жіберілмеуі төрешінің қаншалықты қатал болатынына байланыс
ты. Бір тарап өзін есесі кеткендей сезінсе, онда ол қанагаттанбай, 
конфликт кейін тағы тұтануы әбден мүмкін.

Бітімші -  келіссөзші мен қарсылас арасында бейресми бай
ланысты қамтамасыз ететін сенім білдірілген үшінші тарап. Бұл 
рөлдің маңызын алғашқы «Өкіл әке» фильмінде Роберт Дюваль 
барынша ашып көрсете білді. Дон Корлеоненің асырап алған ұлы 
адвокат Корлеоне отбасы мен басқа мафиялық әулеттер арасында 
бітімгерлік жасайды. Бітімшілікті тиімділігі жағынан араағайын- 
дықпен салыстыру қиын, себебі бұл екеуінің ұқсастықтары өте көп. 
Іс жүзінде бітімшілер әдетте жай ғана коммуникация арналарынан 
да артық қызмет атқарады. Сондай-ақ олар фактіні бекітуге, ха- 
барламаларды түсіндіруге және дауласушыларды келісімге келуге 
үгіттеуге де атсалысады.
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ТҮЙІН
Көп адамның «конфликт топтық және ұйымдық өнімділікті то
мен детеді» деп пайымдауы көп жағдайда дұрыс болмай шығады. 
Конфликт топтың немесе бөлімнің жұмыс істеуіне не серпін беріп, 
не кесірін тигізуі мүмкін. Конфликт конструктивтік болса, тым 
жоғары не тым томен болып, өнімділікке зиянын тигізе алады. 
Оңтайлы деңгейдегі конфликт тоқыраудың алдын алады, креатив- 
тікті ынталандырады, шиеленісті реттеуге мүмкіндік береді және 
іс-әрекеттердің үйлесімін бұзбай немесе оған кедергі келтірмей, 
өзгерістерге бастайды.

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Мәжбүрлі іс-әрекеттерді қолдануға тура келетін (шығындарды 

қысқарту, танымал емес ережелер мен тәртіпті енгізу сияқты) 
және ұйымның игілігі үшін өте маңызды мәселе туындайтын 
төтенше жағдайларда авторитарлық басқару стилін таңдаңыз. 
Кейбір адамдарды белсенді және өнімді болуға үндегенде өз 
логикаңызға сүйеніңіз.

• Мақсатыңыз үйрену болғанда, әртүрлі көзқарастағы адамдар- 
дың идеяларын біріктіргіңіз келгенде, алаңдауды бір арнаға 
тоғыстыру арқылы ұстамдылық таныту қажет болғанда және 
қарым-қатынасқа кедергі келтіретін сезімдер жетегінде эре- 
кет етуге тура келгенде, интеграциялық шешімдерді іздеңіз.

• Қателесіп тұрмын деп есептегенде, басқаларға парасаттылық 
корсету қажет болғанда, басқалардың ұстанымын ескеру керек 
болғанда, өзіңізге қарағанда басқаларды көбірек күйттегенде, 
өзгелердің көңілін тауып, ынтымақтастықты қолдағыңыз кел
генде, шығынды азайту үшін кейін туындайтын мәселелерге 
қатысты әлеуметтік сенім орнықтыра алғанда, жеңгенде не
месе жеңілгенде және басқалар өз қатесінен сабақ алуы керек 
болғанда, басқаларға бейімделу арқылы сенім қалыптастыра 
аласыз.

• Мақсаттар маңызды болып, бірақ бәрін бұзудың қажеттігі бол- 
мағанда, күші тең қарсыластар бір-біріне қайшы келетін ортақ 
мақсаттарға жұмылғанда және сізге күрделі мәселелер бойын- 
ша уақытша келісімдер қажет болғанда, келісу туралы ойла- 
нып көріңіз.

• Дистрибьюторлық мәміле дауларды шеше алады, бірақ ол көп 
жағдайда бір не одан көп келіссөзшінің қанағаттануын төмен- 
детеді, себебі ол айтыс-тартысты қажет етеді және қысқа мер- 
зімге ғана негізделген. Керісінше, интеграциялық мәміле бар- 
лық тараптың көңілінен шығатын және берік қарым-қатынас 
орнататын нәтижелерді қамтамасыз етуге бейім болады.
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Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab 
Management®

О  ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒА/1АУ

Негізі бәріміз де конфликт™  реттей аламыз, бірақ көбімізде нақ- 
ты стратегия жоқ. Конфликтіні реттеу жолдарын әрі қарай зерде- 
леу үшін жеке қасиетті бағалау сынағынан өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру ушін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

14-1. Қызметкерлер арасындағы конфликт жалпы тиімсіз деп 
ойлайсыз ба? Неге? Не себепті олар конструктив болуы мүмкін деп 
ойлайсыз?

14-2. P earson  MyLab M anagem ent Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



құрылымы мен 
дизайны

Pearson MyLab Management®
О Деңгейіңді катер!
М ына белгіні О  көрсеңіз, берілген сілтем е б о й ы нш а 
m y m a n a g e m e n t la b .c o m  платф орм асы на кіріп, пікір қалды ры ңы з.

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Ұйым құрылымының жеті бөлігін анықтай аласыз.
2. Функционалдық, дивизиондық және матрицалық құрылым- 

ның сипаттарын анықтай аласыз.
3. Виртуал құрылым, командалық құрылым және шеңбер құ- 

рылымның сипаттарын анықтай аласыз.
4. Қысқартудың ұйымдық құрылымдар мен қызметкерлерге 

ықпалын сипаттай аласыз.
5. Механикалық және органикалық құрылым модельдерінің 

себептерін салыстыра аласыз.
6. Әртүрлі ұйымдық дизайнның мінез-құлыққа тигізер салда- 

рын талдай аласыз.

О Тарау алдындағы сергіту
Оқытуш ы осы тапсырм аны орындау қажет екенін айтса, 
m ym anagem entlab.com  сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
ал д ы н д ағы  сергітүд і»  толтырыңыз.

341
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Үйымдық 
құрылым -  жұмыс 
тапсырмаларын 
ресми бөлу, топтау 
және үйлестіру 
жолы.

ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
Әртүрлі жұмыс жағдайлары адамдардың мінез-құлқына қалай ық- 
пал ететінін бұрын-соңды байқап па едіңіз? Барлық жағдайлар тиім- 
ді ұйымдық мінез-құлыққа тең дәрежеде мүмкіндік туғызбайтынын 
білеміз. Тыңғылықты талдау ұйым құрылымының міиез-құлыққа 
үлкен әсері бар екенін алға тартады. Ұйымдық құрылым жұмыс 
тапсырмалары ресми қалай бөлінетінін, топталатынын және үйлес- 
тірілетінін анықтайды. Менеджерлер өз үйымдық қүрылымын 
жобалағанда жеті негізгі бөлікке назар аударуы керек: мамандану, 
бөлімдерге бөлу, бұйрықтар тізбегі, басқару ауқымы, орталықтан- 
дыружәне орталықтандырмау, ресмилендіру және ауқымды кеңей- 
ту.1 2 3 4 5 6 715.1-кестеде әр бөлік маңызды құрылымдық мәселеге жауап ре- 
тінде берілген және келесі бөлімдер оларды сипаттайды.

Мамандану -
ұйымдағы 
тапсырмалар 
жеке жұмыстарға 
бөлінетін деңгей.

Мамандану
XX ғасырдың басында Генри Форд құрастыру желісі арқылы көлік 
жасап байыды. Әр жұмысшыға алдыңғы оң жақ есікті салу сияқты 
нақты, маманданған тапсырма берілді. Қайталанатын әрі тез жаса- 
латын жұмысты шағын стандарт тапсырмаларға бөлу арқылы Ford 
Motor қызметкерлердің шектеулі дағдыларын пайдалана отырып, 
әр 10 секундта бір көлік жасауға машықтанды. Мамандану немесе 
еңбекті бөлу кез келген ұйымдағы іс-әрекеттер жеке жұмыс орын- 
дарына қандай деңгейде бөлінетінін сипаттайды. Маманданудың 
мәні -  жұмысты әрқайсын жеке адам орындайтын бірнеше кезеңге 
бөлуде. Осылайша жеке тұлғалар іс-әрекетті тұтас емес, оның тек 
бір бөлігін орындауға маманданады. Жалпы мамандану -  қызмет- 
керлердің дағдыларын тиімді пайдалану және тіпті оларды қайта- 
лау арқылы табысты жетілдіру құралы. Тапсырмаларды өзгертуге, 
құрал-жабдықты бастапқы кезеңнен алып, келесі кезеңге дайын- 
дауға аз уақыт кетеді.

15.1-КЕСТЕ. Қолайлы ұйы м ды қ құрылымды ж обалауға арналған негізгі сұрақтар  
м енж ауап тар

Негізгі сұрақтар

1. Іс-әрекеттер жеке жұмыстарға қандай деңгейде бөлінеді?

2. Жұмыс орындары қандай негізде бірге топталады?

3. Жеке тұлғалар мен топтар кімдерге есеп береді?

4. Менеджер қанша адамға оң бағыт-бағдар көрсете алады?

5. Шешім қабылдау өкілеттігі қайда болады?

6. Қызметкерлер мен менеджерлерді бағыттауға арналған ережелер 
мен қағидалар қандай деңгейде болады?

7. Әртүрлі салада жұмыс істейтін жеке тұлғалар жүйелі өзара іс-әрекет 
жасауы керек пе?

Ж ауаптар

Мамандану

Бөлімдерге бөлу

Бұйрықтар тізбегі

Басқару ауқымы

Орталықтандыру және 
орталықтандырмау

Ресмилендіру 

Ауқымды кеңейту



14-тарау • Ұйымдардағы конфликт 343

15.1-СЫЗБА. Маманданудың экономикалық жағынан тиімді және тиімсіз жақтары

1960 жылдарға қарай мамандануға қатысты оң өзгерістердің 
ауылы алыс көрінген. Адамдар арасында жалығу, шаршау, стреске 
берілу көбейіп, өнімділік төмендеген, сапа нашарлап, жұмыстан 
қалу, жұмыстан біржола кету артқан. Мұндай жағымсыз адами фак- 
торлар экономикаға кері эсер етті (15.1-сызбаны қараңыз). Менед- 
жерлер қазір іс-әрекеттер аумағын тарылтпай, керісінше, кеңейту 
арқылы өнімділікті арттыруына болар еді. Қызметкерлерге әртүрлі 
іс-әрекет жүктеу, оларға толық және тұтас жұмысты жасауға мүм- 
кіндік беру және оларды өзара ауысып тұратын дағдылары бар ко- 
мандаларға топтау көп жағдайда едәуір жоғары өнімділікке жеткі- 
зіп, қызметкерлердің қанағаттануын арттырды.

Бүгінде менеджерлердің көбі экономика бойынша мамандану 
белгілі бір жұмыс орындарын берумен қатар, проблемалар да ту- 
дыратынын мойындайды. Жұмыс рөлдерін нақты тапсырмалар- 
ға немесе жобаларға бөлу керек болғанда, мамандану іске асады. 
Өзіңіз де байқап отырған боларсыз, мамандану көп жағдайда өн- 
дірісте қолданылады, бірақ өндірістен тыс жерде, әсіресе жұмысты 
бөлісу мен жартылай жұмысқа басымдық берілгенде жаңа артық- 
шылықтар әкелуі мүмкін.2 Amazon-ның Mechanical Turk бағдарла- 
масы, TopCoder мен сол сияқты басқа да бағдарлама менеджерлері 
бағдарламалардың, мәліметтерді өңдеу немесе тапсырмаларды 
бағалаудың өте ұсақ бөліктерін жеке тұлғалардың ғаламдық желі- 
сіне бөліп беріп, кейін нәтижені жинап алатын шағын маманда- 
нуда жаңа үрдіс қалыптастырды.3 Осылайша бұрынғы мамандану 
өндіріс тапсырмаларын сол зауыттың өз ішінде нақты міндеттеме- 
лерге бөлуге назар аударса, ал бүгінгі мамандану күрделі тапсыр
маларды технология, біліктілік және аймақ бойынша нақты бөлік- 
терге тиімді бөледі. Бірақ негізгі қағида сол қалпында сақталған.

Бөлімдерге бөлу
Жұмыс орындары мамандану арқылы бөлінгеннен кейін, оларды 
топтау керек, бұл ортақ міндеттерді үйлестіру үшін қажет. Жұмыс 
топтары топталатын негіз бөлімдерге бөлу деп аталады.

Бөлімдерге бөлу -
ұйымдағы жұмыс 
орындарын бөліп 
топтауға сүйенетін 
негіз.



Ұйымдық жүйелер

ФУНКЦИЯЛАР БОЙЫНША БӨ/ПМДЕРГЕ БӨЛУ. Топтық Іс-әрекеттер- 
дің ең танымал жолдарының бірі -  қызмет атңару. Өндіріс менед
жер! зауытта инженерлік, есеп, өндіріс, кадр және жеткізу тізбегі 
бойынша бөлімдер құруы мүмкін. Ауруханада зерттеу, хирургия, 
қарқынды емдеу, есеп және т.б. бөлімдер болуы тиіс. Функциялық 
бөлімдерге бөлудің басты артықшылығы -  ұқсас мамандарды бі- 
ріктіру арқылы тиімділікке жету.
ӨНЕМ НЕМЕСЕ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША БӨЛІМДЕРГЕ 
БӨЛУ. Сондай-ақ біз жұмыс орындарын ұйым өндіретін өнім не- 
месе көрсететін цызмет түрі бойынша бөлімдерге бөле аламыз. 
Procter & Gamble Tide, Pampers, Charmin және Pringles сияқты әр ipi 
өнім үшін ғаламдық деңгейдегі толық жауапкершілікті тиіс лауа- 
зымды тұлғаға жүктейді. Бұл жердегі үлкен артықшылық -  өнім- 
ділік үшін жауапкершілікті арттыру, себебі нақты өнімге немесе 
көрсетілетін қызметке қатысты барлық іс-әрекеттер бір ғана ме- 
неджердің тікелей бақылауында болады.

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНЫ БОЙЫНША БӨЛІМДЕРГЕ БӨЛУ. Фирманы 
географиялыц орны (немесе аумағы) бойынша бөлімдерге белуге бо
лады, мысалы сауда қызметі батыс, оңтүстік, орталық-шығыс және 
шығыс аймақтар бойынша бөлінуі мүмкін, әр бөлім географиялық 
негізде ұйымдастырылған. Ұйым клиенттері аса үлкен география- 
лық аумақта шашырап орналасып, заттардың жақын маңда болға- 
нын қажет еткенде, бұл тәсіл өте тиімді. Осы себептен Toyota бас- 
қару құрылымын географиялық аймақтар бойынша өзгертті, бас 
директор Акио Тойоданың айтуынша, «осылайша олар өнімді одан 
сайын жақсартып, жеткізуді оңай жүзеге асыра алады».4

ПРОЦЕСС ЖӘНЕ КЛИЕНТТЕР БОЙЫНША БӨЛІМДЕРГЕ БӨЛУ. Процесс 
бойынша бөлімге бөлу клиенттер мен өнімдерді өңдеуге бағытта- 
лады. Көлік қозғалысын басқару жөніндегі мемлекеттік мекемеге 
барғанда, жүргізу куәлігіңізді алу үшін бірнеше бөлімнен өткен бо- 
ларсыз. Өтініш берушілер, орташа алғанда, үш кезеңнен өтуі тиіс, 
әр кезең жеке бөлімде іске асырылады: (1) көлік бөлімі тексереді, 
(2) куәлік беру бөлімі өңдейді және (3) қаржы бөлімі тиісті төлемді 
алады. Ұйымға ауадай қажет клиенттердің белгілі бір тобымен жұ- 
мыс істейтін арнайы бөлімдер де болады.

ҰЙЫМДЫҚ МЖЕЗ-ҚҰЛЫҚҚА ТИПЗЕТІН САЛДАРЫ. Бір қызығы, 
ұйымдар басында құрған бөлімдерін үнемі сақтап тұрмайды. Мы
салы, Microsoft компаниясында көп жыл бойы клиенттер, ірі кор- 
порациялар, бағдарламалық жасақтама әзірлеушілер мен шағын 
бизнес бағытымен бір бөлім айналысып келді. Бірақ 2013 жылдың 
маусымында бас директор Стив Балмер барлық қызметкерлері- 
не хат жазып, жаңашыл бастаманы ынталандыру қажеттігін алға 
тартып, функциялар бойынша бөлімдерге бөлу ақылы қайта құры- 
лымдау жоспарын жариялады. Инженерлік, маркетинг, бизнесті 
дамыту, стратегия және зерттеу, қаржы, HR және заң сияқты дәс- 
түрлі қызметтерді атқаратын жаңа бөлімдер құрылды.5
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Балмер Microsoft ұйымдық құрылымындағы өзгеріс «үйлесімді 
жұмыс пен өнімдер топтамасын ұсыну арқылы клиенттерімізбен, 
әзірлеушілермен және инновациялар бойынша негізгі серіктесте- 
рімізбен қалай өзара іс-әрекет жасайтынымызды көрсетеді» деп 
күтті.6 Көріп отырғанымыздай, іс-тәжірибелерді ұйымдық мақсат- 
тармен, оның ішінде мықты жетекшілердің мақсаттарымен үйлес- 
тіру үшін ұйымдарда арнайы өзгерістер болғанда, өзгерістерді оң- 
тайлы іскө асырудың бөрері көп. Microsoft жағдайында нәтижөлер 
қандай болары әлі белгісіз, мықты жетекші Балмер екі айдан ке- 
йін қызметтен кететінін мәлімдеді (ол Microsoft-тан ресми түрде 
2014 жылы кетті), ал өзгеріс жасау ісі әрі қарай жалғасты. Microsoft 
бір жылдан соң басшылық құрамы мен команда құрылымындағы 
жаңа өзгерістер туралы жариялап, қайта құрылымдаумен күресті 
жалғастыра берді.7

Бұйрықтар тізбегі
Бұйрықтар тізбегі бір кездері ұйымды жобалауда басты мәселе 
болып келсе, қазір оның маңызы төмендеген. Бірақ менеджерлер 
оның салдарын әсіресе адамдар басшылардың тез шешім қабыл- 
дауын күтетін өмірлік жағдай мәселелерімен айналысатын са- 
лаларда әлі күнге дейін ескереді. Бұйрықтар тізбегі -  ұйымның 
жоғарыдан басталып, төменгі құрамына дейін жалғасатын жәнө 
кімнің кімге есеп беретіңін нақтылайтын биліктің тұтас желісі.

БИЛІК. Біз билік пен дара басшылықты талқыламай, бұйрықтар 
тізбегін талқылай алмаймыз. Билік бұйрық беретін және оның 
орындалуын қадағалайтын басқару лауазымына тән құқықтарға 
негізделеді. Үйлестіру жұмысын жеңілдету үшін, әр басқару лауа
зымына бұйрықтар тізбегінен орын бөріледі және әр менеджерге 
өз міндеттерін атқару үшін билік деңгейі беріледі.

ДАРА БАСШЫЛЫҚ. Дара басшылық қағидасы биліктің тұтас же- 
лісі тұжырымдамасын сақтауға көмектеседі. Онда адамда тікелей 
соған ғана бағынатын тек бір-ақ бастық болуы керегі айтылады. 
Дара басшылық қағидасы бұзылса, қызметкөр бірнеше бастықтың 
бір-біріне қарама-қайшы талаптарымен немесе басымдықтары- 
мен әлек болып кетеді, мұндай жағдай қызметкердің бірнеше ме
неджерге бағыныштылығын сипаттайтын ұйымдық құрылымдар- 
да жиі кездеседі.

ҰЙЫМДЫҚ ft/ИНЕЗ-ҚҰЛЫҚҚА ТИПЗЕТ1Н САЛДАРЫ. Уақытпен бір- 
ге ұйымдық дизайнның негізгі қағидалары өзгеруде. Лауазымы 
төмен қызметкер бұрын басшыларға ғана қолжетімді ақпаратқа 
қазір лезде қол жеткізе алады және қызметкерлердің көбі бұрын 
басшылықтың ғана құзыретінде болған шешімдерді өзі қабыл- 
дауға құқылы. Бұған өзін-өзі басқаратын және кросс-функционал 
командалардың, сондай-ақ бірнеше бастығы бар құрылымдық 
дизайнның кең тарағанын қоссаңыз, билік пен дара басшылық- 
тың өзектігі неге төмен екенін түсіне аласыз. Дегенмен бұйрықтар

Бұйрықтар 
тізбегі -
ұйымның 
жоғарыдан 
басталып, төменгі 
құрамына дейін 
жалғасатын және 
кімнің кімге 
есеп беретінін 
нақтылайтын 
биліктің тұтас 
желісі.

Билік -  бұйрық 
беретін және 
оны басқалардың 
орындауын 
қадағалайтын 
басқару
лауазымына тән 
құқықтар.

Дара басшылық -
бағыныштыда 
тікелей соған ғана 
бағынатын тек 
бір-ақ бастық болу 
қағидасы.

23-736
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тізбегін нығайту арқылы өнімділікті арттыра аламыз дейтін 
ұйымдар әлі де баршылық. Расымен, мыңнан астам менеджерге 
жүргізілген бір сауалнама олардың 59 пайызы «компаниямның 
ұйымдық штат кестесінде көзге көрінбейтін басқару жүйесі бар» 
дегенмен келіскенін анықтады. Бұл стратегияны жүйеден жоғары 
тұрған адамдар жасаған, ал оны жүйеден төмен тұратын адамдар 
орындайды.8 Дегенмен дәл осы сауалнама лауазымы төмен қыз- 
меткерлердің ең төмен еңбекақы көлемін өзгерту ісіне (келісім- 
шартты өзгерту және белсенді қолдау көрсету) қатысу кезінде, 
олардың шешім қабылдау иерархиясына тәуелділігі аталған стра
тегияны орта жолдан тоқтатып тастағанын көрсетті.

Басқару ауқымы -
менеджер 
табысты әрі тиімді 
басқара алатын 
бағыныштылар 
саны.

Басқару ауқымы
Менеджер қанша қызметкерді табысты әрі тиімді басқара алады? 
Басқару ауқымы ұйымда болуы тиіс менеджерлер мен деңгейлер 
санын сипаттайды. Ауқым кең немесе үлкен, ал деңгейлер төмен 
және әр дәрежедегі қызметкерлер саны көп болған сайын, ұйым- 
ның тиімділігі артады.

Екі ұйымның әрқайсында шамамен 4 100 қызметкер бар делік. 
Біреуінде төрт, ал екіншісінде сегіз қызметкерді басқару ауқымы 
бар. 15.2-сызбада көрсетілгендей, сегіз қызметкерді басқаратын 
ауқымда екі дәрежеге, шамамен 800 менеджерге аз болады.

Орта деңгейлі менеджер жылына 50 мың доллар табады деп ал- 
сақ, кең ауқым жылына менеджерлердің жалақысынан 40 млн доллар 
үнемдейді екен. Осыдан-ақ кең ауқымдардың шығын тұрғысынан 
тиімді екенін анық байқауға болады. Дегенмен басшылар бағыныш- 
тыларды тиісті деңгейде басқаруға және қолдауға үлгере алмай жат- 
са, тиімділік төмендеп, қызметкерлердің өнімділігі кемиді.

15.2-СЫЗБА. Басқару ауқымын салыстыру

Әр деңгейдегі қызметкерлер

Ең жоғары

Iш
шCLЛ>
ЛCt
JCI

I

Төрт қызметкерден тұратын 
болжамды ауқым

1
2
3
4
5
6 
7

Төрт қызметкерден тұратын 
ауқым
Қызметкерлер = 4,096 
Менеджерлер (1 -6 деңгей) = 1,365

Сегіз қызметкерден 
тұратын болжамды ауқым

Сегіз қызметкерден түратын 
ауқым
Қызметкерлер = 4,096 
Менеджерлер (1 -4  деңгей) = 585
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Тар немесе шағын ауқымдарды жақтаушылар да бар. Шамамен 
бес не алты мүшеден тұратын басқарудың тар ауқымы кейде екі- 
ұдайылықты жоя алады, бірақ тар ауқымдардың үш үлкен кемші- 
лігі бар. Біріншіден, олар басқару деңгейлерін көбейтетіндіктен 
қымбатқа түседі. Екіншіден, ұйымдағы жоғарыдан төменге бағыт- 
талған коммуникацияны күрделендіреді. Иерархияның қосылған 
деңгейлері шешім қабылдауды баяулатады және жоғары басшы- 
лық оқшауланып қалады. Үшіншіден, тар ауқымдар қадағалауды 
шектен тыс күшейтіп, қызметкерлердің дербестігін шектейді.

Соңғы жылдары басымдық кең ауқымдарға беріліп келеді. 
Фирмалар оларды шығындар мен үстеме шығындарды қысқарту, 
шешім қабылдауды жеделдету, икемділікті арттыру, клиенттерге 
жақындай түсу және қызметкерлердің өкілеттігін күшейту үшін 
пайдаланады. Дегенмен осы кең ауқымдардың кесірінен өнімді- 
лік зардап шекпейтініне кепілдік беру үшін, ұйым қызметкерле- 
рін оқытуға үлкен қаржы жұмсайды. Менеджерлер қызметкерлер 
ішкі-сыртқы жұмыстарын жетік білгенде немесе әріптестерінен 
білмегенін сұрай алғанда, басқарудың кең ауқымы қолайлы екенін 
мойындайды.

О рта л ы қта н д ы ру мен орталықтандырмау
Орталықтандыру ұйымда шешім қабылдау бір ғана жерден жү- 
ретін деңгейді көрсетеді. Орталыцтанған ұйымдарда топ-менед- 
жерлер барлық шешімдерді қабылдайды, ал төмен деңгейлі ме
неджерлер берілген нұсқауларды жай ғана іске асырады. Ал басқа 
бір ұйымдардағы орталыңтандырылмаған шешім цабылдау іс- 
әрекетке немесе жұмыс топтарына жақын менеджерлер тарапы- 
нан жүзеге асады. Орталықтандыру тұжырымдамасына тек ресми 
басшылық қана, яғни лауазымға тән құқықтар жатады.

ҰЙЫМДЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚҚА ТИГІЗЕТІН САЛДАРЫ. Орталықтандыру 
тән ұйым құрылымы бойынша орталықтандырылмаған ұйымнан 
басқаша болады. Орталықтандырылмаған ұйым проблемаларды ше- 
шуде тез әрекет ете алады, шешім қабылдауға көп адам қатысады, 
ал қызметкерлер өздерін жұмыстағы өмірлеріне ықпал ететін шешім 
қабылдайтындардан оқшау сезінбейді. Орталықтандыру мен орта- 
лықтандырмаудың нәтижелерін болжауға болады: орталықтанды- 
рылған ұйымдар төлем жасаудағы қателіктерді (нашар ұсыныстар) 
болдырмауда тиімді, ал орталықтандырылмаған ұйымдар жіберіл- 
ген қателерді (жоғалған мүмкіндіктер) болдырмауда ұтымды.9

Басшылықтың ұйымдарды икемді әрі жауапты қылуға бағыт- 
талған іс-шаралары топ-менеджерлерге қарағанда іс-әрекетке 
жақын және әдетте проблемаларды жақсы білетін төмен деңгейлі 
менеджерлердің орталықтандырылмаған шешім қабылдау үрді- 
сін қалыптастырды. Мысалы, Sears and JCPenney компаниясы дү- 
кен менеджерлеріне жеке дүкендерде қандай тауар сату керегін 
таңдауда көбірек еркіндік беріп қойды. Бұл дүкендерге жергілік- 
ті саудагерлермен тиімді бәсекелесуге мүмкіндік берді. Осыған

Орталықтандыру -
шешім қабылдау 
ұйымда бір ғана 
жерде болатын 
деңгей.

Орталықтанды- 
рылмаған шешім 
қабылдау -
шешім қабылдау 
іс-әрекетке 
немесе жұмыс 
топтарына жақын 
менеджерлерге 
байланысты 
болатын деңгей.
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Ресмилендіру -
ұйымдағы жұмыс 
орындары 
стандартталатын 
деңгей.

ұқсас тағы бір жағдай, Procter & Gamble қызметкерлердің шағын 
топтарына дәстүрлі иерархияға тәуелсіз жаңа өнім жасау туралы 
шешім қабылдау өкілеттігін берді, бұл нарықта сатуға дайын жаңа 
өнімдердің үлесін бірден арттырды.10 Креативтікке келсек, фин- 
ляндиялық ұйымдардың көпшілігіне жүргізілген зерттеу әртүрлі 
жерде орналасқан орталықтандырылмаған зерттеу және дамыту 
кеңселеріндегі компаниялар дәл сол кеңседегі орталықтандырыл- 
ған барлық зерттеу және дамыту компанияларына қарағанда ин- 
новацияны жақсы дамытатынын көрсеткен.11

Орталықтандырмау көп жағдайда кеңселері сыртта орналас- 
қан компаниялар үшін қажет, себебі жергілікті шешім қабылдау 
әр аймақтың түсім мүмкіндіктерін, клиенттер базасы мен нақты 
заңдарын ескеру үшін керек, ал орталықтандырылған бақылау ай- 
мақтық менеджерлерге жауапкершілік жүктеу үшін қажет. Осы ба- 
сымдықтарды табысты түрде тең ұстай алмау ұйымға ғана емес, 
сондай-ақ оның шетел үкіметімен қарым-қатынасына да зиян кел- 
тіре алады.12

Ресмилендіру ұйымдағы жүмыс орындары стандартталатын дең- 
гейге жатады. Жұмыс қатты ресмиленсе, қызметкердің нені, қашан 
және қалай істеу керегіне байланысты іс-әрекет еркіндігі шектеле- 
ді, бұл бірізді және біркелкі өнімділікке әкеледі. Анық көрсетілген 
лауазымдық міндеттер, сондай-ақ ұйымдық ережелер мен жүмыс 
процестерін қамтитын нақты тұжырымдалған процедуралар бола- 
ды. Ресмилендіру қызметкерлердің балама мінез-қүлық көрсету 
мүмкіндігін ғана емес, сондай-ақ баламаларды қарастыру қажетті- 
гін де жояды. Керісінше, ресмилендіру төмен болғанда, жұмыста- 
ғы мінез-күлық жобаланбайды және қызметкерлерге жүмыста көп 
еркіндік беріледі.

Ресмилендіру деңгейі ұйым ішінде және ұйымдар арасында 
әртүрлі болады. Қытайдың 94 жоғары технологиялық фирмасына 
жүргізілген зерттеу ресмилендіру орталықтандырылған ұйым- 
дық құрылымдардағы командалық икемділікке зиян келтіретінін 
көрсетті, яғни ресмилендіру міндеттер өзара байланысты немесе 
икемді және жаңашыл болу қажеттігі бар жерде жұмыс істемейті- 
нін байқатты.13 Мысалы, колледж профессорларын өз компания - 
сы туралы жаңа жарияланымдар туралы хабардар етуге шақырған 
баспа өкілдерінің жұмысында көп еркіндік бар. Оларда тек жалпы 
сатылым көлемі ғана бар, оның өзін керек кезде өзгертіп алады, 
ал олардың мінез-күлқын реттейтін ережелер мен процедуралар 
алдағы тақырыптар мен сатылым туралы апталық есепті ұсыну та- 
лабына қатысты нені ескеру керегі туралы ұсыныстарға қарағанда 
аздап көбірек болуы мүмкін. Басқа жағынан алғанда, бір баспада 
істейтін кеңсе және редакция қызметкерлері жұмыстарына таңғы 
сегізде келіп, басшылық бекіткен нақты процедуралар бойынша 
жұмыс істеуі тиіс.
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Ауқымды кеңейту
Біз ұйымдардың нақты тұжырымдалған міндеттерді құрылымдау 
және өкілеттіктер тізбегін құру жолдарын сипаттадық. Бұл жүйе- 
лер нақты міндеттерді бақылау және үйлестіруді жеңілдетеді, бі- 
рақ ұйымда тым көп бөлім болса, топтар арасын үйлестіру қиын 
болып кетеді. Жікке бөлінуді тоқтатудың және құрылымның жа- 
ғымды элементтерін сақтаудың бір жолы -  ауқымды кеңейту рөл- 
дерін ынталандыру немесе құру.

Жеке ұйымның ішінде ауңы м ды  кең ей ту  жеке тұлғалар рес- 
ми бекітілген топтардан тыс адамдармен қарым-қатынас құрғанда 
іске асады. IT топпен көп араласатын HR-менеджер өндіріс коман- 
дасынан алынған идеяларды қолданысқа енгізетін зерттеу және 
дамыту командасының мүшесі ретінде ауқымды кеңейтумен ай- 
налысады. Бұл іс-әрекеттер ресми құрылымдардың тым қатаң бо- 
луына кедергі келтіреді және, бір қызығы, ұйымдық және коман- 
далық креативтікті нығайтады.14

Ұйымдар өз құрылымы арқылы ауқымды кеңейту іс-әрекетте- 
рін жеңілдету үшін ресми механизмдерді қолдана алады. Мұның 
бір әдісі -  ресми байланыс рөлдерін тағайындау немесе ұйымның 
әртүрлі салаларындағы жеке тұлғалардан тұратын комитеттер
құру-

Дамыту іс-әрекеттері де ауқымды кеңейтуге атсалыса алады. 
Бухгалтерлік есеп және маркетинг сияқты көптеген қызметте тә- 
жірибесі бар қызметкерлер ауқымды кеңейтуге көбірек қатыса- 
ды .15 Көптеген ұйымдар жаңа қызметкерлер ұйымның әртүрлі 
саласын жетік игеруі үшін жұмыста ауыс-түйіс бағдарламаларын 
құру арқылы оң қарым-қатынасқа жол ашып беруге тырысады. Ау- 
қымды кеңейтудің соңғы әдісі -  жалпы ұйымдық мақсаттар мен 
ортақ сәйкестік тұжырымдарына назар аударту.

Ауқымды кеңейту іс-әрекеттері ұйым ішінде ғана, сондай-ақ 
ұйымдар арасында да іске асуы тиіс. Сыртқы ақпарат көздерінен 
мәлімет жинау бәсекемен күрес қиын міндет болатын жоғары ин- 
новациялы өндіріс орындарында аса пайдалы. Оң нәтижелер ішкі 
коммуникацияны қатты қолдайтын ұйымдарда өте жақсы байқа- 
лады, басқаша айтқанда, ішкі ауқымды кеңейтуге септігін тигізе- 
тін сыртқы ауқымды кеңейтудің де тиімділігі зор.16

ҰЙЫ М НЫ Ң НЕПЗІ МЕН ҚҰРЫЛЫІУІДАРЫ
¥йы м дизайндары көптеген есімдер арқылы танымал және жұ- 
мыстың жасалуындағы өзгерістерге жауап ретінде үнемі дамып 
отырады. Біз ұйымның ең басты деген үш негізіне тоқталамыз, 
олар: қарапайым қцрылым, бюрократия және матрицалық қуры- 
лым.

А уқы мды  
кең ейту  -  жеке 
тұлғалардың 
ресми бекітілген 
топтардан тыс 
адамдармен 
қарым-қатынас 
құруы.
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Қарапайым 
құрылым -
бөлімге бөлудің 
төмен деңгейімен, 
басқарудың кең 
ауқымымен, бір 
адамның қолына 
шоғырланған 
орталықтандырыл- 
ған басшылықпен 
және аз 
ресмиленумен 
сипатталатын 
ұйымдық құрылым.

Бюрократия -
мам андану, қатаң 
ресмиленген 
ережелер мен 
қағидалар арқылы 
қол жеткізілетін 
сіресіп қалған 
операциялық 
міндеттері, 
функдионалдық 
бөлімдерге 
топтастырылған 
тапсырмалары, 
орталықтандырыл- 
ған билігі, 
бақылаудың 
тар аумағы 
және бұйрықтар 
тізбегінен өтетін 
шешім қабылдау 
жүйесі бар 
ұйымдық құрылым.

Қарапайым құрылым
Шағын дүкеннің, қатал кәсіпкер басқаратын электроника фирма- 
сының және ұшқыштар ереуілі әбден ушыққан кездегі әуекомпа- 
ниясы «штабының» ортақ сипаты қандай? Бәлкім, олардың барлы- 
ғы қарапайым құрылымды қолданатыны болар.

Қарапайым құрылымда бөлімге бөлудің төмен деңгейі, бас- 
қарудың кең ауқымы, бір адамның қолына шоғырланған орталық- 
тандырылған басшылықжәне аз ресмилену болады. Бұл тым жадау 
ұйым, онда әдетте екі не үш басқару деңгейі, еркін қызметкерлер 
штаты және шешім қабылдайтын өкілеттігі бар бір жеке тұлға бо
лады. Көптеген компания жұмысын қарапайым құрылым ретінде 
бастайды және инновациялық технологияға негізделген көп фир- 
маның ғұмыры смартфондарға арналған қосымшалар жасайтын 
фирмалар сияқты қысқа әрі дизайны бойынша шағын болады.17

Джек Голд негізін қалап, өзі басқарған ерлерге арналған бөлшек 
сауда дүкенін қарастырайық. Джек толық жұмыс күніне бес сату- 
шы, кассир және демалыс, мереке күндері жұмыс істейтін қосым- 
ша қызметкерлер жалдайды, бірақ оның ысқырығы жер жарады. 
Бұл шағын бизнеске тән болса да, дағдарыс кезінде үлкен компа- 
ниялар ресурстарын үнемдеу үшін көбіне қүрылымдарын қарапа- 
йым қылып өзгертеді (мұндай деңгейге жеткізбесе де).

Қарапайым қүрылымның күші оның қарапайымдығында жатыр. 
Ол жылдам, икемді әрекет етеді, көп шығын қажет етпейді және 
есеп-қисабы түсінікті. Бір үлкен кемшілігі -  ұйым ретінде ауқымы 
кеңейген кезде, ресмиленуі төмен және орталықтануы жоғары саты- 
да ақпарат жиналып қалуын тудырып, бейберекеттікке әкеп соғады. 
Шешім қабылдау әдетте баяу жүреді, себебі бәрін тек бір адам ғана 
орындайды. Шағын кәсіпорындардың көбінің түбіне осы кемшілік 
жеткен. Қүрылым өзгермей, күрделене берсе, онда фирма көбіне 
қарқынын жоғалтып, соңында құрдымға кетеді (сәтсіздікке ұшырай- 
ды). Қарапайым құрылымның тағы бір әлсіздігі -  бәрі бір-ақ адамға 
тәуелді, сондықтан бұл қауіпті. Бастығы ауырып қалса, ұйымның ақ- 
парат беруі мен шешім қабылдауы мүлде тоқтап қалады.

Бюрократия
Стандарттау! Бұл -  барлық бюрократияның негізінде жатқан басты 
түжырымдама. Ағымдағы шотыңызды сақтайтын банк, киім сатып 
алатын дүкен немесе сізден салық жинайтын, денсаулық сақтау 
ережелерін қолданатын, жергілікті өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін үкіметтік мекемелерге қараңыз. Олардың бәрі үйлестіру 
мен бақылау үшін стандартталған жүмыс процестеріне сүйенеді.

Бюрократияға мамандану, қатаң ресмиленген ережелер мен қа- 
ғидалар арқылы қол жеткізілетін сіресіп қалған операциялық мін- 
деттер, бөлімдерге топтастырылған тапсырмалар, орталықтанды- 
рылған билік, бақылаудың тар ауқымы және бұйрықтар тізбегінен 
өтетін шешім қабылдау жүйесі тән. Бюрократияға бұған дейін си- 
патталған бөлімдерге бөлудің ең күшті деңгейлерінің бәрі жатады.
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Бюрократия көп адамның санасында жағымсыз сөз ретінде 
сақталып қалған. Дегенмен оның өзіндік артықшылықтары бар, 
соның бірі -  стандартталған іс-әрекеттерді жоғары тиімділікпен 
орындау қабілеті. Ұқсас мамандықтарды бөлімдерге топтау үнем- 
деуге, адамдар мен құрал-жабдықты қосақтап пайдалануды азай- 
туға және қызметкерлердің тіл табысуына септеседі. Бюрократияға 
таланты аз, соған сәйкес, аса жоғары бағаланбайтын, орта немесе 
төмен деңгейлі менеджерлер қол жеткізе алады, себебі ережелер 
мен қағидалар басқару еркіндігін алмастырады. Жоғары лауазым- 
ды тұлғалардан деңгейі төмен жаңашыл және тәжірибелі басшы- 
ларға қажеттік аз болады.

Бір компаниядағы төрт басшының арасындағы әңгімеге қүлақ 
асайық. «Білесіз бе, өзіміз бірдеңе өндірмесекбопмаРіды», -  деді өнді- 
ріс басшысы. Оған R&D менеджері: «Қателесесіз! Біз бір нәрсежобя- 
ламай, ештеңе болмайды!», -  деді. Ал маркетинг бөлімінің басшысы: 
«Не деп отырсыздар? Бір нәрсе сатпайынша, ештеңе болмайды», -  
деді. Есеп бөлімінің менеджері абдыраған түрмен: «Не өндірсеңіз- 
дер де, не жобаласаңыздар да, не сатсаңыздар да түк шықпайды. 
Нәтижелерді есептемей, не болатынын ешкім де білмейді!», -  деді. 
Бұл әңгіме бюрократтық мамандану конфликт тудыратынын көр- 
сетеді: әр бөлім ұйымның ортақ мақсатына жұмылмай, өз жағына 
бұра тартып, берекені кетіреді.

Бюрократияның басқа үлкен кемшілігі -  ережені ұстануға қат- 
ты алаңдау. Бұл бәрімізге таныс. Жағдай ережеге сай келмегенде, 
оны мүлде өзгерте алмаймыз. Бюрократия қызметкерлер шешім 
қабылдау ережелерінің белгілі бір проблемаларымен бетпе-бет 
келгенде тиімділігін жоғалтады. Бюрократияның функционалдық 
құрылым және дивизиондық құрылым деп аталатын екі аспекті 
бар. Соларға тоқталайық.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ Қ¥РЫЛЫМ. Функционалдық қүрылым қыз- 
меткерлерді ұқсас мамандықтары, рөлдері немесе міндеттері бо- 
йынша топтайды.18 Мысал ретінде, ұйымның өндіріс, маркетинг, 
кадр және есеп бөлімі деп құрылымдалуын келтіруге болады. Ірі 
ұйымдардың көбі осы күрылымды қолданады, дегенмен ол жыл- 
дам өзгеретін бизнес мүмкіндіктеріне сәйкес жетілдірілу үстінде. 
Артықшылығы -  функционалдық құрылым мамандарға тез арада 
сарапшыға айналуға мүмкіндік береді, олар әртараптанған құры- 
лымдарда жұмыс істесе, мұндай мүмкіндік болмас еді. Сондай-ақ 
қызметкерлерді өз мамандығына сәйкес ұйымдық штат кестесі бо- 
йынша қызметте өсу мүмкіндігі ынталандырады.

¥йым бір өнімге немесе қызмет көрсетуге багытталса, функ- 
ционалдық құрылым жақсы жұмыс істейді. Өкінішке қарай, ол 
қатаң, ресми коммуникацияга негізделеді, себебі иерархия ком
муникация хаттамасынан ауытқымауды талап етеді. Көптеген 
бөлімдердің арасын үйлестіру проблема тудырады, ал бөлімдер- 
дің ішіндегі және бөлімдер арасындагы тартыс мотивацияны тө- 
мендетеді.

Функционалдық 
құрылым -
қы зметкерлерді
ұқсас
м ам анды қтары , 
рөлдері немесе 
м індеттері 
бойынш а 
топтайты н 
үйы м ды қ күрылым.
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Дивизиондық
құрылым
қызметкерлерді 
бөлімдерге 
өнім, қызмет, 
клиент немесе 
географиялық 
нарық аумағы 
бойынша 
топтайды.

ДИВИЗИОНДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ. Дивизиондық қүрылым қызмет- 
керлерді бөлімдерге өнім, қызмет, клиент немесе географиялық 
нарық аумағы бойынша топтайды.19 Ол көп бөлімге бөлінеді. Кей
де бұл құрылым бөліну түрі бойынша белгілі: өнімді/цызмет көрсе- 
туді щымдастыру цурылымы (қандай жануар тамағын өндіретінін 
көрсететін мысықтың тамағы, иттің тамағы және құстың тамағына 
арналған бөлімдер сияқты); клиенттерді уйымдастыру қурылымы 
(аурухана әкімшілігі жайында мәлімет беретін амбулаториялық 
емдеу, стационарлық емдеу бөлімдері және дәріхана сияқты) не
месе географиялыц түрғыдан уйымдастыру қурылымы (корпоратив- 
тік штаб-пәтерлер жайында мәлімет беретін Еуропа, Азия және 
Оңтүстік Америкаға арналған бөлімдер сияқты).20

Дивизиондық құрылым артықшылықтар мен кемшіліктер тұр- 
ғысынан алғанда функционалдық құрылымға қайшы. Бұл әр бө- 
лімнің нақты проблемаларын шешуде бөлімдердегі бюджеттік 
мақсаттарды уақытылы орындауды, жаңа өнімдерді дамыту мен 
нарыққа таныстыруды үйлестіруді жеңілдетеді. Ол өнімге қатыс- 
ты барлық іс-әрекет үшін нақты жауапкершілікті қамтамасыз ете- 
ді, бірақ функциялар мен шығындарды қосарлайды. Кейде бұл, 
мысалы, ұйымның Испанияда бір бөлімі, Қытайда басқа бір бөлі- 
мі болғанда пайдалы, ал жаңа өнім үшін маркетингтік стратегия 
керек. Екі елдегі маркетинг бойынша сарапшылар тиісті мәдени 
көзқарастарды өз аймағының маркетингтік кампаниясына қоса 
алады. Дегенмен екі түрлі елде маркетинг бойынша бір міндетті 
атқаратын бірнеше қызметкерді жалдау ұйымның шығынын арт- 
тырады.

Матрицалық 
қурылым -
биліктің екіжақты 
желісін құратын, 
сондай-ақ 
функционалдық 
және тауарлар 
бөлімдерін 
біріктіретін 
ұйымдық құрылым.

Матрмцалық құрылым
Матрицалық құрылым функционалдық және тауарлар құры- 
лымдарын біріктіреді және біз оны жарнама агенттіктерінен, әуе- 
ғарыш фирмаларынан, ғылыми зертханалардан, күрылыс компа- 
нияларынан, ауруханалардан, мемлекеттік мекемелерден, консал- 
тингтік фирмалардан және ойын-сауық компанияларынан көре- 
міз.21 Матрицалық құрылымды қолданатын компанияларга АВВ, 
Boeing, BMW, IBM, және Р&Ожатады.

Матрицаның ең анық құрылымдық сипаты -  ол дара басшылық 
тұжырымдамасын бұзады. Матрицадагы қызметкерлердің екі бас- 
тыгы болады: функционалдық бөлім менеджері және тауар менед
жер!. 15.2-кестеде бизнес әкімшілігі колледжіне арналған матрица 
көрсетілген. Есеп, шешім қабылдаужәне ақпарат жүйелері, марке
тинг -  функционалдық бөлімдер.

Бұлар нақты багдарламаларға (яғни өнімдерге) негізделген. 
Осылайша матрицалық құрылымга қатысушылардың екі команда- 
лык, желісі болады -  олар функционалдық бөлім және тауарлар бө- 
лімі. Бакалавриатта бухгалтерлік есеп курсын оқытатын профессор 
бакалавр бағдарламалары директорына, сондай-ақ бухгалтерия 
бөлімінің басшысына есеп беруі мүмкін.
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1 5 .2 -КЕСТЕ. Бизнес әкімшілігі колледжіне арналған матрицалық құрылым
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Матрицаның күші -  оның ұйымдағы бірнеше күрделі және өз- 
ара тәуелді іс-әрекетті үйлестіруге көмектесу қабілетінде. Матрица 
бюрократтық ауытқуларды азайтады, яғни биліктің екіжақты желісі 
адамдардың ұйым мақсаттарына зиян келтіре отырып, өз аумағын 
қорғау үрдісін шектейді.22 Матрицаның басты кемшіліктері: ретсіз- 
дік туғызатыны, билік үшін күресті күшейтетіні және жеке тұлға- 
ларды күйзеліске итермелейтіні.23 Дара басшылық тұжырымдама- 
сы болмауы кімнің кімге есеп беретініне қатысты екіұдайылықты 
едәуір арттырады, сонымен қатар функционалдық және тауар ме- 
неджерлері арасындағы билік тартысына, конфликтіге әкеледі.

БАЛАМА ДИЗАЙН ОПЦИЯЛАРЫ
Үдемелі өсу процесінде ұйымдар өз құрылымы үшін иерархиялық 
қабаты аз және ұйымдағы шектеулерді кеңейтетін жаңа опциялар 
ұсынуда.24 Бұл бөлімде біз виртуал қурылым, командалық цурылым 
және шеңберлі қурылым деген үш дизайнға сипаттама береміз.

Виртуал құрылым
Жалға алу мүмкіндігі барда иеленудің не қажеті бар? Бұл сұрақ 
әдетте басты іскери қызметін осылай айқындайтын негізгі ұйым -  
виртуал құрылымды (кейде желі немесе модульдік құрылым деп 
аталады) сипаттайды.25 Виртуал құрылым -  шағын бөлімдері бо- 
латын немесе мүлде болмайтын жоғары деңгейде орталықтанды- 
рылған құрылым.

15.3-сызбада менеджмент бизнестің барлық негізгі қызметте- 
рін атқаратын виртуал құрылым көрсетіледі. Ұйымның негізгі өзе- 
гі -  компания ішінде жасалатын кез келген іс-әрекетті тікелей ба- 
қылау, сондай-ақ өндіріспен, жеткізумен және басқа да маңызды

Виртуал 
құрылым -
басты іскери 
қызметтерді 
атқаратын шағын, 
негізгі ұйым.
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15.3-СЫЗБА. Виртуал ұйым
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қызметтермен айналысатын, ұйымдағы қарым-қатынасты үйлес- 
тіру жұмысын атқаратын басшылардың шағын тобы.

Көп нүктелі жолақтар әдетте келісімшартқа негізделген қарым- 
қатынастарды білдіреді. Негізі, виртуал құрылымдағы менеджерлер 
уақытының көбін сыртқы қарым-қатынастарды үйлестіру және ба- 
қылауға жұмсайды.

Виртуал құрылымның басты артықшылығы инновациялық 
идеясы бар, бірақ ақшасы аз жеке тұлғалардың үлкен, белгілі 
ұйымдармен бәсекеге түсіп, табысқа қол жеткізуіне мүмкіндік 
беруге икемділігінде жатыр. Сондай-ақ құрылым тұрақты кеңсе- 
лер мен иерархиялық рөлдерді алып тастау арқылы қыруар ақша 
үнемдейді.26 Енді, бір жағынан, оның танымалдығы артқан сайын, 
кемшіліктері де көбейіп келеді.27 Виртуал ұйымдардың үнемі са- 
пырылысып, қайта қүрылымдау жағдайында болуы, рөлдердің, 
мақсаттар мен жауапкершіліктердің түсініксіздігіне әкеліп, сөй- 
тіп, саяси мінез-құлыққа бастау болады. Қатысушылары сирек ара- 
ласатындықтан, мәдени сәйкестік пен ортақ мақсаттар жоғалуы 
мүмкін. Географиялық жағынан шашыраңқы әрі сирек араласатын 
топ мүшелері ақпарат пен білімді бөлісе алмай қиналады, өз кезе- 
гінде, бұл инновацияны шектеп, жауап беру процесін баяулатады. 
Бір қызығы, кейбір виртуал ұйымдардың бейімделгіштігі мен жа- 
ңашылдығы коммуникациясы мен бірігіп жүмыс істеу желісі жақ- 
сы жолға қойылған ұйымдарға қарағанда кем түседі.

Командалық 
қүрылым -
бөлімдерді өкілетті 
командалармен 
алмастыратын, 
жанама шекаралар 
мен клиенттер, 
жеткізушілер 
арасындағы сыртқы 
кедергілерді 
алып тастайтын 
ұйымдық құрылым.

Командалық құрьалым
Командалық қүрылым бұйрықтар тізбегін алып тастауға және 
бөлімдерді өкілетті командалармен алмастыруға бағытталады.28 
Бұл құрылым тікелей және жанама шекараларды, бұған қоса ком
пания мен оның клиенттері, жеткізушілері арасындағы сыртқы ке- 
дергілерді алып тастайды.

Тікелейшекаралардыжоюарқылыбасшылықиерархиянытеңес- 
тіреді және мәртебе мен рейтингті төмендетеді. Иерархияаралық
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(құрамында топ-менеджерлер, орташа менеджерлер, бақылау- 
шылар мен негізгі қызметкерлер болатын) командаларды, шешім 
қабылдау іс-әрекеттеріне қатысуды және өнімділікті толық (өнім- 
ділікті әріптестер мен басқалар бағалайтын) бағалауды қолдана 
алады. Мысалы, әлемдегі есту қабілетін жақсартуға көмектесетін 
құралдарды жасайтын ең ірі даниялық Oticon А/S фирмасында ие
рархия мүлде жойылды. Онда барлығы жылжымалы жұмыс бекет- 
терінде жұмыс істейді және жұмысты функциялар немесе бөлім- 
дер емес, жобалаушы командалар үйлестіреді.

Командалық құрылым толық жұмыс күшіне енгенде, геогра- 
фиялық кедергілерді бұзуы мүмкін. Бүгінде ірі америкалық компа- 
ниялардың көбі өздерін командаларға негізделген ғаламдық кор- 
порациялар ретінде есептейді, Coca-Cola және McDonald’s сияқты 
көптеген компаниялар АҚШ-та да, шетелде де өз бизнесін өрбі- 
туде, ал кейбірі географиялық аймақтарды өз құрылымына қосу- 
ға барын салуда. Басқа жағдайларда командалық тәсіл қажеттікке 
негізделеді. Мәселен, қытай компаниялары бірлесе отырып, соңғы 
бес жылда мұнай-газ саласында 93 жаңалық ашқан, олар Қытай- 
дағы ресурстары қанағаттандыра алмайтын болжамды сұранысты 
қанағаттандыру үшін әр жаңалықты жаңа командалық бірлік ре- 
тінде құрған.29 Командалық құрылым оңтайлы шешімді қарасты- 
рады, себебі ол географиялық орынға құрылымнан гөрі, тактика- 
лык,, қисынды, логистикалық мәселе ретінде қарайды. Қысқасын 
айтқанда, мақсат мәдени кедергілер мен ашық мүмкіндіктерді ең- 
серу болуы мүмкін.

Кейбір ұйымдар қызметкерлері мен клиенттерін немесе жеткі- 
зушілерін біріктіретін командалар құрады. Мысалы, өнімдерінің 
маңызды бөлігі жеткізушілерінің талаптарына сай жасалғанына 
кепілдік беру үшін Honeywell International инженерлерінің кейбірі 
осы жеткізушілердің менеджерлерімен бірге жұмыс істеседі.

Шеңбер құрылым
Садақтың жебесі бағытталатын шеңберді алайық. Ортада -  бас- 
шылар, одан кейінгі шеңберлерде қызметтері бойынша -  менед
жерлер, олардан кейін мамандар, сосын жұмысшылар топтасты- 
рылған. Бұл -  шеңбер құрылым.30 Ол ұйымдық анархия сияқты 
көріне ме? Шын мәнінде, онда иерархия сақталған, бірақ топ-ме
неджмент ұйымның қақ ортасында орналасқан және назары сырт- 
қа қарай бағытталады.

Шеңбер құрылым креатив кәсіпкерлер үшін интуитив тұрғыда 
тартымды, бұл жайында бірқатар шағын инновациялық фирма 
мәлімдеген. Дегенмен қазіргі дүбәра тәсілдердің көбінде қызмет- 
керлер кімге қатысты есеп беретінін және кім басқарушы екенін 
түсінбеуі мүмкін. Шеңбер құрылымның әлі де таныла түсетіні- 
не куә болуымыз мүмкін. Мысалы, тұжырымдама корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік бастамаларын өрістету үшін интуитив 
тұрғыда тартымды.

Шеңбер 
құрылым -
басшысы ортада 
орналасып, 
назары қызметтер 
бойынша 
топталған сыртқы 
шеңберлерге 
(менеджерлерге, 
одан кейін 
мамандарға, со сын 
жұмысшыларға) 
бағытталатын 
ұйымдық құрылым.
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ҮНЕМШІЛ (ҰТЫМДЫ) ҰЙЫМ: ҚЫСҚАРТУ
Біз сипаттаған кейбір ұйымдық құрылымдардың мақсаты -  ұқып- 
ты, мақсатқа бағытталған және бейімді ұйымды құру арқылы 
икемділікті жақсарту. Қысқарту -  орындарды жабу, штатты азайту 
немесе пайда әкелмейтін бизнес-бірліктерін сату арқылы ұйымды 
үнемшіл (ұтымды) ету жолындағы жүйелі іс-шара. Қысқарту қан- 
дай жағдайда да мекемені міндетті түрде физикалық тұрғыда кі- 
шірейтуді білдірмейді.

Кейбір фирмалар қысқартуды барлық күш-жігерін басты құ- 
зыреттеріне бағыттау үшін жасайды. American Express он жыл- 
дан астам қысқарту шарасын бірнеше рет жүргізгенін айтады: ол 
2001 жылы 7 700, 2002 жылы 6 500, 2008 жылы 7 мың (еңбек кү- 
шінің 10 пайызы), 2009 жылы 4 мың жұмыс орнын қысқартқан. 
2013 жылы 5 400 жұмыс орнын жабу арқылы (қалған еңбек күшінің 
8,5 пайызы) соңғы «онжылдықтағы ең ірі қысқарту шарасын» жүр- 
гізді. 4 мың жұмыс орнын қосымша қысқарту 2015 жылға межелен- 
ген еді. Әр қысқарту клиенттердің өзгеріп тұратын талап-тілектері- 
не жауап беру үшін клиентке жеке қызмет көрсетуден бастап онлайн 
клиентке онлайн түрде қызмет көрсетуге дейін қайта құрылымдау 
арқылы жүргізілді. Бас директор Кен Шеноның айтуынша, «Бизне- 
сіміз бен өндірісімізге технологияларды енгізуді жалғастырып жа- 
тырмыз. Осы өзгерістер нәтижесінде бізде ұйымымыз бен шығын- 
дар құрылымын дамыту қажеттігі мен мүмкіндігі бар».31

Үнемшіл ұйым болудың артықшылығына қарамастан, қысқар- 
тудың ұйым өнімділігіне теріс ықпалы да бар. Еңбек күшінің кө- 
лемін азайту жалақыға жұмсалатын шығынды шегеруде оң нәтиже 
береді, ал компанияның стратегиялық бағытты жақсарту үшін ық- 
шамдау туралы хабарландыру жариялауы акциялардың бағасына 
көп жағдайда оң эсер ететіні байқалуда. Мысалы, Ресейдегі Горь
кий автокөлік зауыты (ГАЗ) президенті Бу Андерссон еңбек күші- 
нің жартысын, яғни 50 мың жұмысшыны жұмыстан шығарған соң, 
көп жылдан кейін алғаш рет пайдаға шықты.32 Қызметкерлерін 
ғана қысқартып, бірақ қайта құрылымдау шарасын жүргізбейтін 
компаниялардың пайдасы мен акцияларының бағасы әдетте құл- 
дырайтынын да ескерте кетейік. Проблеманың бір парасы қысқар- 
тудың қызметкерлер қатынасына тигізетін әсеріне келіп тіреледі. 
Болашақта жұмыстан қысқарып қаламыз деп алаңдайтын қызмет- 
керлердің ұйымға берілу сезімі кемуі мүмкін. Осындай стрестер 
денсаулығына байланысты жұмыстан қалуды арттырып, жұмысқа 
деген ынта мен креативтікті төмендетеді. Сондай-ақ қысқарту өз 
еркімен жұмыстан шығудың жиілеуіне де әкеледі, сөйтіп, маңыз- 
ды адами капитал жоғалады. Нәтижесінде компания үнемшіл бол- 
май, керісінше, әлсірей бермек.

Қорыта келгенде, үнемдеу жолын таңдаған компаниялар икем- 
ді, тиімді және өнімді болады, бірақ ол қысқарту шарасын мұқият 
жүргізіп, қызметкерлерге адамдарға инвестиция салу, көбірек ком
муникация жасау, қызметкерлерді шақыру және орнын ауыстырған 
қызметкерлерге қол ұшын созу арқылы көмектесе білуі керек.



14-тарау • Ұйымдардағы конфликт 357

ҰЙЫМДАР НЕГЕ ӘРТҮРЛІ?
Біз көптеген ұйымның дизайн опцияларын сипаттадық. 15.4-сыз- 
бада ұйымдық дизайнның айрықша екі моделін кврсету арқылы 
пікірталасымызды тұжырымдаймыз. Олардың бірін механика - 
лық модель деп атаймыз. Ол бюрократияға жақынырақ, себебі 
онда жұмысқа арналған жоғары стандартты процестер, жоғары 
ресмилік және бірнеше басқару иерархиясы бар. Екіншісі -  орга- 
никалық модель. Онда шешім қабылдауға арналған ресми про- 
цедуралар аз, бірнеше шешім қабылдаушы бар және икемділікті 
қуаттайды.33

Осы екі модельге қатысты бірнеше сұрақ қоялық: Неге кейбір 
ұйымдар механикалық, ал басқалары органикалық сипаттарға ие? 
Құрылымды таңдауға не ықпал етеді? Бұл бөлімде біз ұйым құрылы- 
мының үлкен себептері мен шешуші факторларын таныстырамыз.34

Ұйымдық стратегиялар
Құрылым мақсатқа жету құралы болатындықтан, ал мақсаттар 
ұйымның жалпы стратегиясынан бастау алатындықтан, құры- 
лымның стратегияға негізделетіні қисынды. Басшылық ұйымның 
стратегиясын немесе оның құндылықтарын елеулі түрде өзгерт- 
се, құрылым да өзгеруі тиіс. Мысалы, жақында жүргізілген зерттеу 
ұйымдық мәдениет аспектілері корпоративтік әлеуметтік жауап- 
кершілік бастамаларының табыстылығына ықпал етуі мүмкін еке- 
нін көрсетеді.35 Құрылым мәдениетке қолдау көрсетсе, бастама- 
лар қолдануға қатысты нақты нұсқаулар ұсынатын сияқты. Қазіргі

М еханикалық 
модель -  бөлімге 
бөлу, ресмилендіруі 
жоғары, шектеулі 
ақпарат желісі және 
орталықтандыру 
бойынша 
сипатталатын 
құрылым.

О рганикалық
модель
иерархияаралық
және
қызметаралық 
командаларды 
қолданады, 
ресмилендірудің 
жоғары құрылымы, 
толымды ақпарат 
желісі бар 
және атсалысу 
негізіндегі шешім 
қабылдауға 
сүйенеді.

15.4-СЫЗБА. Механикалық және органикалық модельдер

Механикалық модель Органикалық модель

• Жоғары мамандану
• Қатаң түрде бөлімдерге бөлу
• Бұйрықтар тізбегі
• Бақылаудың тар аумағы
• Орталықтандыру
• Жоғары ресмилендіру

• Қызметаралық командалар
• Иерархияаралық команда

лар
• Еркін ақпараттық алмасу
• Бақылаудың кең аумағы
• Орталықтандырмау
• Төмен ресмилендіру
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Инновация 
стратегиясы -
басты жаңа өнімдер 
мен қызметтерді 
енгізуге маңыз 
беретін стратегия.

Шығынды азайту 
стратегиясы -
шығындарды қатаң 
бақылауға, қажетсіз 
инновациялық 
немесе нарықтық 
шығындардан 
қашуға және 
бағаны төмендетуге 
маңыз беретін 
стратегия.

Еліктеу 
стратегиясы -
өміршеңдігі 
әлдеқашан 
дәлелденген 
жаңа өнімдер 
мен нарыққа 
кіруге ұмтылатын 
стратегия.

стратегия құрылымдарының көбі үш өлшемге -  инновация, шығын- 
ды азайту және еліктеуге, сондай-ақ осылардың әрқайсымен жақсы 
үйлесетін құрылымдық дизайнға айрықша назар аударады.36

ИННОВАЦИЯ СТРАТЕГИЯСЫ. ¥йым үлкен жаңа өнімдер немесе 
қызметтерді қай деңгейге таныстырады? Инновация страте
гиясы мағыналы және бірегей инновацияларға жетуге ұмтылады. 
Бірақ инновацияны барлық фирмалар керек қылмайтыны айдан 
анық. Мәселен, Apple мен ЗМ қажет етеді, ал консерватив ритей
лер Marks & Spencer оған ұмтылмайды. Инновациялық фирмалар 
білікті үміткерлерді тарту және қызметкерлерді тәуекелге баруға 
ынталандыру үшін жоғары жалақы мен үстемеақылар тағайын- 
дайды. Механикалық құрылымдардың кейбір деңгейі инновацияға 
иек артады. Жақсы дамыған коммуникация арналары, ұзақмерзім- 
ді міндеттемені арттыру саясаты және биліктің анық арналары -  
осының барлығы шапшаң өзгерістерді тез арада іске асыруды же- 
ңілдетуі мүмкін.

ШЫҒЫНДЫ АЗАЙТУ СТРАТЕГИЯСЫ. Шыгынды азайту стратегия-
сын ұстанатын ұйым шығындарды қатаң бақылайды, қаржыны 
қажетсіз жүмсаудан аулақ болады және негізгі өнімді сату бағасын 
төмендетеді. Бұл Walmart және әмбебап немесе азық-түлік өнім- 
дерін сататын дүкендер ұстанатын стратегияны сипаттайды. Шы
гынды азайтушы ұйымдар әдетте жұмыс күші арасындағы міндет- 
темені дамытуға бағытталған саясатты көп ұстанбайды.

ЕЛІКТЕУ СТРАТЕГИЯСЫ. Еліктеу стратегиясын ұстанатын ұйымдар 
тәуекелді азайтуға және жаңа өнімдерді ұсыну немесе инноваторлар 
өміршеңдігін дәлелдеген соң ғана жаңа нарыққа кіру арқылы пайда 
табу мүмкіндігін арттыруға тырысады. Дизайнерлік стильдерді кө- 
шіріп алатын жаппай сән өнімдерін шыгарушылар осы стратегияны 
ұстанады, бұл қатарға Hewlett-Packard және Caterpillar да жатады. 
Олар нарықта сұраныс бар екенін көрсете білген тамаша өнімдері бар 
шағын және ірі инновациялық бәсекелестеріне еліктейді. Италияның 
әдемі дәптерлер шыгаратын, шағын Moleskine SpA компаниясы елік- 
теу стратегиясына мысал бола алады, бірақ олардың әдісі өзгеше: 
олар элем бойынша электрон тауарларын сататын дүкендерді көптеп 
ашып, Salvatore Ferragamo SpA және Brunello Cucinelli сияқты үлке- 
нірек, табысты сән компанияларының стратегияларына еліктейді.37

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СӘЙКЕСТІКТЕР. 15.3-кестеде әр стратегиямен жақ- 
сы үйлесетін күрылымдық ұсыныс сипатталады. Инноваторларға 
органикалық құрылымның икемділігі керек (бұған дейін айтқа- 
нымыздай, олар механикалық құрылымның кейбір сипаттарын 
қолдануы да мүмкін), мұнда шығынды азайтушылар механикалық 
құрылымның нәтижелілігі мен тұрақтылығын қарастырады. Елік- 
теушілер екі құрылымды біріктіреді. Олар қатаң бақылау жасап, 
қазіргі іс-әрекетіндегі шығынды азайту үшін механикалық құры- 
лымды қолданады, бірақ жаңа мүмкіндіктерді қолдануы мүмкін 
органикалық бөлімшелер қүрады.
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15.3-КЕСТЕ. Эр ұйымдық стратегияға арналған оңтайлы құрылымдық опция

Стратегия________ О рганикалық ұсыныс

И нновация О рганикалық: еркін құрылым, жеткіліксіз мамандану, төменгі ресмилендіру,
о рта л ы қта н д ы р м ау

Шығынды азайту Механикалық: қатаң бақылау, жұмыста кең ауқымды мамандану, жоғары 
ресмилендіру, жоғәры орталықтандыру

Еліктеу Механикалық және органикалық: еркін сипаттарды қатаң сипаттармен
араластыру, қазіргі іс-әрекеттерді қатаң бақылау және жаңа бастамаларға 
еркіндік беру

Ұйым ауқымы
¥йым ауқымы оның құрылымына елеулі эсер етеді. 2 мың не одан 
көп адамы бар ұйымдарда шағын ұйымдарға қарағанда маманда
ну, бөлімдерге бөлу, тік деңгейлер жағынан үлкенірек және ере- 
желер мен қағидалар да көбірек болады. Дегенмен ұйым кеңей- 
ген сайын оның ауқымының маңызы кеми береді. Неге? 2 мыңға 
жуық қызметкері бар ұйымның құрылымы механикалық болады, 
бес жүзден асатын қызметкер мұндай эсер жасай алмайды. Бірақ 
300 қызметкердің үстіне тағы 500 қызметкер қосу механикалық 
құрылымға бастайды.

Технология
Технология ұйымның үлестерді нәтижеге айналдыру жолын си- 
паттайды. Әр ұйымда қаржылық, кадрлық және физикалық ре- 
сурстарды өнімдерге немесе қызметтерге ауыстыруға арналған 
кемінде бір технология болады. Мысалы, Қытайдың Наіег тұтыну- 
шылық электроника компаниясы жаппай шығарылатын өнімдер 
үшін клиенттердің сұранысын қанағаттандыру мен жаңа өнім- 
дерді жобалау үшін икемді және инновациялық құрылымдармен 
толықтырылатын құрастыру процесін қолданады.38 Сондай-ақ 
колледждер көптеген оқыту технологиялары -  танымал лекция- 
ны, жағдаяттарды талдауды, практикалық жаттығуды, бағдарла- 
малық оқытуды, онлайн нұсқаулықты және қашықтан оқытуды 
қолдануы мүмкін. Бұған қарамастан, ұйымдық құрылымдар өз 
технологияларына бейімделеді.

Технология -
ұйым үлестерді 
нәтижеге 
айналдыруда 
қолданатын әдіс.

Орта
Ұйымның ортасына тысқары тұрып, оның құрылымына эсер ете 
алатын жеткізушілер, клиенттер, бәсекелестер және қоғамдық қы- 
сым топтары сияқты мекемелер немесе күштер жатады. Қарқынды 
орталар менеджерлер үшін қалыптыларына қарағанда үлкен белгі- 
сіздік тудырады. Негізгі нарық алаңдарындағы белгісіздікті азайту 
үшін менеджерлер қауіп-қатерлерді сезу және оларға жауап беру 
мақсатында құрылымын кеңейтуі мүмкін. Мысалы, Pepsi және 
Southwest Airlines (оңтүстік-батыс әуе желілері) сияқты компания-

Орта -  ұйымның 
құрылымына одан 
тысқары тұрып, 
әлеуетті тұрғыда 
эсер ететін күштер.
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лардың көбі блогтарда жарияланған теріс ақпараттың жолын кесу 
үшін әлеуметтік желілермен жұмыс істейтін бөлімдерді іске қосты. 
Немесе компаниялар стратегиялық альянстар құруы ықтимал.

Кез келген ұйым ортасының үш өлшемі: сыйымдылық, құбыл- 
малылық және күрделілік.39 Әрқайсын жеке талқыға салайық.
СЫЙЫМДЫЛЫҚ. Сыйымдылық орта өсімді қолдай алатын деңгей- 
ге жатады. Бай және өсетін орта салыстырмалы тапшылық кезінде 
ұйымды қамтамасыз ететін шектен тыс ресурстарды қалыптасты- 
рады.
ҚҰБЫ/ШАЛЫЛЫҚ. Құбылмалылық ортадағы тұрақсыздық дең- 
гейін сипаттайды. Болжаусыз өзгерістің жоғары деңгейі бар қар- 
қынды орта менеджменттің дәл жорамал жасауына қиындық кел- 
тіреді. Себебі ақпараттық технология асқан жылдамдықпен даму 
үстінде, көп ұйымдардың ортасы құбылмалы келуде.
КҮРДЕЛІЛІК. Әралуандық пен орта сипаттары арасындағы шоғыр- 
лану деңгейін көрсетеді. Өндіріс, бәсеке және реттеу қысымда- 
рының әдістерін көп уақыттан бері өзгертпеген темекі өнеркәсібі 
сияқты қарапайым орталар біртекті әрі жинақы болады. Кеңжо- 
лақты мәліметтер технологиясының өнеркәсібі сияқты әралуан- 
дылық пен бытыраңқылық тән орталар күрделі әрі әр алуан болып 
келеді, олардың бәсекелестері де көп.
ҮШ ӨЛШЕМДІ МОДЕЛЬ. 15.5-сызбада біздің орта туралы анықта- 
мамызды оның үш өлшемі бойынша түйіндейді. Нұсқарлар үлкен 
белгісіздікке қатысты қозгалысты білдіреді. Осылайша тапшы, қар- 
қынды және күрделі деп сипатталатын ортада әрекет ететін ұйым- 
дар белгісіздіктің ең жоғары деңгейімен бетпе-бет келеді, себебі 
оларда үлкен болжамсыздық, кемшіліктің алдын алу жұмысында 
шикілік және тұрақты қадағалау ісінде эр алуан сипаттар болады.

Ортаның осы үш өлшемді анықтамасын ескере отырып, біз орта 
белгісіздігі мен қүрылымдық іс-шараларға қатысты жалпы тұжы- 
рымдар жасай аламыз. Орта тапшы, қарқынды және күрделі болған 
сайын, қүрылым анағұрлым органикалық болады. Орта мол, тұрақты 
және қарапайым болған сайын, күрылым механикалық бола түседі.

15.5-СЫЗБА. О р тан ы ң үш  өлшемі

Тұрақты

Мол

Қарапайым ^ Күрделі

Тапшы

Қарқынды
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Инстатуттар
Ұйымдық құрылымды құрайтын басқа фактор -  институттар. Бұ- 
лар тиісті мінез-құлық үшін жолбасшы ретінде әрекет ететін мә- 
дени факторлар.40 Институттық теория көптеген ұйымдарды бір- 
дей құрылымға иө болуға әкелетін кейбір күштерді сипаттайды, ол 
осыған дейін талқылаған теорияларға қарамастан, лайықты түрде 
бейімделмеген қысымдарға иек артады. Шынында, институттық 
теориялардың көбі корпоративтік мінез-құлық кейде өнімділікке 
негізделеді деп түсіндіруге тырысады, бірақ іс жүзінде талас ту- 
дырмайтын әлеуметтік нормалар мен сәйкестікке арқа сүйейді.

Ең айқын институттық факторлар реттеуші қысымдардан бас- 
тау алады, мысалы белгілі бір өндірістер үкіметтік келісімшарттар 
аясында анық баяндауға негізделген қарым-қатынаста және қатаң 
ақпараттық бақылауда болуы тиіс. Кейде болмашы серпін ұйымдық 
форманы анықтайды, яғни компаниялар белгілі бір әдіспен құры- 
лымдалады, себебі бұл -  тұрақты қалыпқа айналған процесс. Билік 
алшақтығы жоғары елдердегі ұйымдарда қатаң басқару қарым-қа- 
тынасына негізделген құрылымдық формасы болуы мүмкін, себе- 
бі бұл сол мәдениеттегі ең орынды тәсіл болып көрінеді. Олардың 
кейбірі жапон ұйымдарында басқару қарым-қатынасын орнықты- 
ру үшін институттық қысымға бейімделуге кедергі келтірді.

Кейде ұйымдар қисынсыз әрекеттер немесе трендтерге байла- 
нысты ерекше құрылымға ие болады. Ұйымдар бұл құрылымды 
өнімділігін арттыру үшін емес, инвесторларға жақсы болып көрі- 
ну үшін басқа табысты компанияларды көшіріп алуға тырысады. 
Компаниялардың көбі Google сияқты компанияның органикалық 
формасын көшіріп алуға тырысып көрді, бірақ бұл құрылымдар 
олардың жүмыс істеу ортасына сай келмеген. Институттық қысым- 
ды көп жағдайда анық көру қиындық тудырады, себебі біз олардың 
солай болғанын міндет ретінде қабылдаймыз, бірақ бұл олар күшті 
емес дегенді білдірмейді.

Институттар -
көптеген 
ұйымдарды 
бірдей құрылымға 
ие болуға 
итермелейтін 
мәдени факторлар, 
әсіресе бейімді 
салдарға апармауы 
мүмкін факторлар.

ҰЙЫМДЫҚ ДИЗАЙН ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ 
МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ
Осы тараудың басында ұйымның құрылымы оның мүшелеріне елеу- 
лі эсер ете алатынын атап көрсеттік. Ол эсер қандай болуы мүмкін?

Дәлел-дәйекке шолу жасау өте күшті нақты тұжырымға әкеле- 
ді: жалпы қорытынды жасауға болмайды! Органикалық құрылым 
еркіндігі мен икемділігін әр адам қалай бермейді. Әртүрлі құры- 
лымда әртүрлі факторлар да болады. Жоғары ресмиленген, қатаң 
құрылымдалған, механикалық ұйымдарда ресми саясат және про- 
цедуралардағы әділдік деңгейі (ұйымдық әділет) — қанағаттанудың 
өте маңызды болжаушысы. Анағұрлым жеке, дербес бейімделгіш 
органикалық ұйымдарда қызметкерлер адамдар арасындағы әділ- 
дікті көбірек бағалайды.41 Жұмыс тапсырмалары стандартқа сай 
беріліп, екіұдайылық төмендетілгенде, кейбір адамдар өнімді бо
лады әрі жақсы қанағаттанады. Яғни бұл механикалық құрылымға
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тән. Қызметкерлердің мінез-құлқы бойынша ұйымдықдизайнның 
әсер-ықпалын талқылаудың кез келген түрі жеке айырмашылық- 
тарды ескеруі тиіс. Мәселеге осы тұрғыдан келіп, қызметкерлердің 
жұмысқа мамандану, басқару, орталықтандыру және болжамды- 
лық немесе дербестіктегі қызметкерлердің артықшылықтарын, 
сондай-ақ белгілі бір ұлттық мәдениеттерге тән артықшылықтар- 
ды қарастырайық.42

Мамандану
Дәлелдер әдетте щмысқа мамандану қызметкерлердің жоғары 
өнімділігіне септесетінін көрсетеді, бірақ мұның жұмысқа қана- 
ғаттануға әсері бар. Дегенмен жұмысқа қанағаттану жоғары өнім- 
діліктің түпсіз қайнар көзі емес. Проблема шығып, қайталама 
және қатаң тапсырмаларды орындаудағы адам үшін туындайтын 
қолайсыздық жұмысқа маманданудан асып түсу кезінде өнімділік 
зардап шеге бастайды. Жұмыс күшінің білімі жоғарылап, жұмыс- 
қа деген ынта артқан сайын, біз үшін өнімділік бұрынғыға Кара
ганда жылдам төмендей бастағандай көрінеді. Өнімділіктің кемуі 
көп жағдайда компанияларды қадағалау және тексеру іс-шара- 
ларын күшейтуге итермелесе де, қызметтер мен жауапкершілік 
бойынша жұмысты қайта ұйымдастыру ең дұрыс қарымта болады.43

Басқару ауқымы
Басқару ауцымы мен қызметкердің қанағаттануы немесе өнімділік 
арасындағы байланысты ешқандай дәлел қуаттамайды деп айту 
қауіпсіз көрінуі мүмкін. Үлкен ауқымдар алыстан қадағалауға жол 
ашып, жеке бастама үшін көбірек мүмкіндік тудыратындықтан, 
қызметкерлер өнімділігінің артуына әкелуі мүмкін екені интуи- 
тив тұрғыда тартымды болғанымен, зерттеу бұл түсінікті қолдауда 
сәтсіздікке ұшырайды. Кей адамдар өзімен-өзі жүргенді ұнатады, 
басқалары бар уақытта жұмыс үшін жауапты болатын бастықтың 
амандығын қалайды. 12-тарауда талқыланған жетекшіліктің кей- 
бір кездейсоқтық теорияларына сәйкес, біз қызметкерлердің тә- 
жірибесі мен қабілет-қарымы және олардың тапсырмаларындағы 
қүрылым деңгейі сияқты факторлар бақылаудың кең немесе тар 
ауқымында өнімділік пен жұмысқа қанағаттануға септесуі мүмкін 
екенін болжаймыз. Дегенмен кейбір дәлелдер менеджердің жұмыс- 
қа қанағаттануы бақылауда болатын қызметкерлер санының ар
туына қарай үлғаятынын көрсетеді.

О рта л ы қта нды ру
Орталыңтандыру мен жұмысқа қанағаттануға қатысты мықты дә- 
лелдер бар. Жалпы аз орталықтандырылған ұйымдардың дербес- 
тігі зор болады және дербестік жүмысқа қанағаттануға оң ықпал 
ететін сияқты. Бірақ, дегенмен де бір қызметкер еркіндікті бағала- 
са, енді бірі дербес ортаны жақтырмайды.



14-тарау • Үйымдардағы конфликт 363

Болжамдылық пен дербестік
Бір анық түсінікке көз жеткізе аламыз: адамдар жұмыс берушілер- 
ДІ аяқ астынан таңдамайды. Олар жеке сипаттарына сай келетін 
ұйымдарға тартылады, таңдайды және солардың құрамында қала- 
ды.44 Болжамдылықты қалайтын жұмысқа үміткерлер механика- 
лық құрылымдарда орын қарастырса, дербестікті абзал көретіндер 
органикалық құрылымдарға кіреді. Осылайша құрылымның қыз- 
меткер мінез-құлқына әсері таңдау процесі жеке сипаттамалар- 
ды ұйымдық сипаттамалармен орайлы сәйкестендіруді жеңілдету 
барысында сөзсіз төмендейді. Бұдан басқа, компаниялар өз құ- 
рылымының бірегей сәйкестігін құруға, алға жылжытуға және ор- 
нықтыруға ұмтылуы керек, себебі білікті қызметкерлер қым-қуыт 
өзгерістер нәтижесінде жумыстан кетіп қалуы мүмкін.45

Ұлттық мәдениет
Зерттеу ұлттық мәдениеттің құрылымға қатысты артықшылыққа 
ықпал ететінін алға тартады.46 Грекия, Франция және Латын Аме- 
рикасының көптеген елі сияқты билік алшақтығы жоғары мәде- 
ниет адамдарымен бірге әрекет ететін ұйымдар көп жағдайда өз 
қызметкерлерінің билік алшақтығы төмен елдердің қызметкерле- 
ріне қарағанда механикалық құрылымға бейім екенін байқайды. 
Сондықтан қурылым қызметкердің өнімділігі мен қанағаттануына 
қалайша эсер ететінін болжағанда, жеке айырмашылықтармен қа- 
тар, мәдени айырмашылықтарға да мән беріңіз.

Қорыта айтқанда, ұйымдық құрылым дизайнының өзгеріп жат- 
қан бет-бейнесі мансап жолына қадам басқан жеке адамға берер 
нұсқауы жетерлік. Жапония, Ұлыбритания және АҚШ-тағы ме- 
неджерлерге қатысты жүргізілген зерттеулер қысқартуға ұшырап, 
аралас ұйымдық құрылымдар құрып алған қызметкерлер қызметі- 
нің болашағына деген сенімнің азайғанын көрсетті. Бұл дұрыс не 
бұрыс болсын, олардың осы ойлау жүйесі ұйымдық құрылым қыз- 
меткерлерге шын мәнінде эсер ететінін байқатады және осылайша 
құрылымды жасақтауға барынша сақ болған абзал.47

О НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, ZipCar: 
Organizational Structure деп аталатын видеожаттығуды толтырыңыз.

ТҮЙІН
Осы тараудың тақырыбы ұйымның ішкі құрылымы мінез-құлықты 
түсіндіруге және болжауға септесетінін білдіреді. Яғни жеке және 
топтық факторларға қоса, адамдар жұмыс істейтін құрылымдық 
қарым-қатынастар қызметкерлердің қатынастары мен мінез-құл- 
қына ықпал етеді. Бұл дәлелге қандай негіз бар? Ұйымдық құрылым
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Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab 
Management®

қызметкерлердің екіұдайылығын кемітіп, «Мен не істеуім керек?», 
«Мен мұны қалай істеуім керек?», «Мен кімге баяндаймын?» және 
«Проблема туындағанда мен кімге барып жүгінуім керек?» деген 
сияқты алаңдауын анықтайтындықтан, ол қызметкерлердің қаты- 
насын қалыптастырып, өнімділіктің жоғары деңгейіне жетуге жол 
ашады және ынталандырады.

МЕНЕДЖЕРЛБРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Мамандану операцияларды тиімді ете алады, бірақ шектен 

тыс мамандану қанағаттанбауға әкеліп, мотивацияны төмен- 
дете алатынын есте ұстаңыз.

• Қызметкерлердің мүмкіндіктері мен дербестігін шамадан тыс 
шектейтін қатаң иерархиялар құрудан аулақ болыңыз.

• Ұйымның құрылымына жұмыс орнының икемді нұсқасын қо- 
сардан бұрын, ықтимал қауіп-қатерлерге қарсы қашықтан жұ- 
мыс істеудің артықшылықтарын ретке келтіріп алыңыз.

• Үлкен шығындарды азайту үшін ұйымыңыздың штатын қыс- 
қартыңыз және компанияңызды негізгі құзыреттерге жұмыл- 
дырыңыз, бірақ басты қажеттіліктерді ескеріңіз, себебі қыс- 
қартудың қызметкерлер көңіл-күйіне кері әсері болуы әбден 
мүмкін.

• Ортаның тапшылығын, қарқынын және күрделілігін ескері- 
ңіз және ұйымдық құрылымды жобалау кезінде органикалық 
және механикалық сипаттарды тең ұстаңыз.

О  БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
m ym anagem entlab.com  сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Sim ulation : O rganizational Structure деп аталатын видеожаттығүды 
толтырыңыз.

©ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Organizatiorial Structure Assessment
Үйымдар қалай құрылымдалатынын білу үшін жеке қасиетті баға- 
лау сынағынан өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін m ym anagem entlab.com  
сайтына кіріңіз:

15-1. Үйде отырып жұмыс істейтін қызметкерлерді дұрыс жұ- 
мылдыру үшін қандай ұйымдық дизайн сай келеді деп ойлайсыз? 
Неге?

15-2. Pearson MyLab Management Only осы тарауға арналган 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



q, о
жэне

Pearson MyLab Management®
О Деңгейіңді көтер!
Мына белгіні ©  көрсеңіз, берілген сілтеме бойынша 
mymanagementlab.com  платформасына кіріп, пікір қалдырыңыз.

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Ұйымдық мәдениеттің жалпы сипаттамасын білесіз.
2. ¥йымдық мәдениеттің адамдар мен ұйымдарға функционал 

және дисфункционал әсерін ажырата аласыз.
3. Ұйымдық мәдениетті қалыптастырып, қолдайтын фактор- 

ларды анықтай аласыз.
4. Мәдениеттің қызметкерлерге қалай берілетінін анықтай 

аласыз.
5. Этикаға сай мәдениет, жағымды мәдениет және рухани мә- 

дениет қалыптастырудағы ұқсастықтар мен айырмашылық- 
тарды сипаттай аласыз.

6. Ұлттық мәдениеттің басқа мемлекетте ұйымдық мәдениетті 
түсінуге қалай эсер ететінін білесіз.

© Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажетекенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.
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О НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Organizational Culture (TWZ Role Play) деп аталатын видеожаттығуды 
орындаңыз.

ҰЙЫМДЫҚ М ӘДЕНИЕТ ДЕГЕНІМ ІЗ HE?
Бірде бір жетекшіге уйымдыц мәдениет не деген сұрақ қойылыпты. 
Ол АҚШ Жоғарғы сотының судьясы Поттер Стюарт порнография- 
ға сипаттама бергені тәрізді «оған анықтама бере алмаймын, бірақ 
көрген кезде ажырата аламын» деген екен. Бәріміз де өзіміз жұмыс 
істеген ұйымның өзіндік болмысы бар екенін сезінеміз. Жалпыға 
ортақ атмосфера мінез-құлыққа күшті әрі орнықты эсер етеді. Осы 
құбылыстың параметрлерін зерттеу арқылы ұйымдық мінез-құ- 
лықтың маңызды элементтерін талқылайық.

Ұйымдық 
мәдениет -
ұйым мүшелері
ұстанатын,
бір ұйымды
басқа ұйымнан
ерекшелейтін
ортақ құндылықтар
жүйесі.

Ұйыецдық мздениеттің анықтамасьв
Үйымдық мәдениет деп ұйым мүшелері ұстанатын, бір ұйымды 
басқа ұйымнан1 ерекшелейтін ортақ құндылықтар жүйесін айта- 
мыз. Ұйымдық мәдениеттің мәнін ұғыну үшін жеті басты сипатын 
ескеру керек:2

1. Инновация мен тәуекелге бел буу. Қызметкерлердің жаңа- 
шылдыққа ұмтылып, тәуекелге бел бууын ынталандыру дең- 
гейі.

2. ¥сақ-түйекке мән беру. Қызметкерлердің жұмысты атқару- 
дағы дәлдігі, талдау жасауы және ұсақ-түйекке мән беру дең- 
гейі.

3. Нәтижеге мән беру. Басшылықтың мақсатқа жету жолында 
әдіс-тәсіл мен процестен гөрі соңғы нәтижеге көңіл қою дең- 
гейі.

4. Адамдарға мән беру. Басшылық шешімі нәтиженің ұйымда- 
ғы адамдарға ықпалын ескеру деңгейі.

5. Командаға мән беру. Жұмыс процесі жеке адам емес, коман
да үшін ұйымдастырылатын деңгей.

6. Агрессия. Адамдардың беймаза, ашушаң болуы әрі бәсекеле- 
суге дайын тұруы.

7. Тұрақтылық. Ұйымдық іс-әрекет өсіп, дамудың орнына қа- 
лыптасқан жағдайды сақтауға мән беретін деңгей.

Аталған сипаттардың әрқайсы төменнен жоғары қарай үздіксіз 
сақталады. Олардың әрқайсының негізінде ұйымды бағалау арқы- 
лы ұйым мүшелерінің ұйымға қатысты ұстанымын, әр істің қалай 
орындалатынын және мінез-құлыққа қойылатын талап туралы біле 
аласыз. Ұйымдық мәдениет қызметкерлердің ұйым сипаттарын 
қалай қабылдайтынын, оларға ұйым ұнайтын-ұнамайтынын көр- 
сетеді, яғни бұл сипаттау термині саналады. Үйымдық мәдениетті
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зерттеу қызметкерлер ұйымды қалай бағалайтынын анықтауға 
мүмкіндік береді: ¥йым команда болып жұмыс істеуге ынталанды- 
ра ма? Инновацияны қолдай ма? Бастаманы басып тастай ма? Ке- 
рісінше, жұмысқа қанағаттану бағалау термині ретінде саналады: 
ол қызметкерлердің ұйым үмітін ақтау туралы сезімін, марапаттау 
тәжірибесін т.б. анықтайды. Ұйымдық мәдениеті әртүрлі екі ком- 
панияның айырмашылығын көру үшін 16.1-кестені қараңыз.

Ұйымдардың мәдениеті біркелкі ме?
Ұйымдық мәдениет ұйым мүшелеріне ортақ түсінікті білдіреді. 
Ұйымдық мәдениет туралы түсініктеме жарамды болуы үшін, сол 
ұйымдағы тәжірибесі мен деңгейі әртүрлі жеке тұлғалар мәдениет- 
ті ұқсас терминмен сипаттауы керек.3

¥йым ішіндегі доминант мәдениет мүшелердің көбі ұстана- 
тын басты құндылықтарды білдіреді, ол ұйымға тән ерекшелікті 
қалыптастырады.4 Осы тұрғыдан алғанда, мысалы Zappos мәде- 
ниеті жылдамдық пен тиімділіктен гөрі, клиентке қамқорлық жа- 
сауды және іске адал берілуді бағалайды, Zappos басшылары мен 
қызметкерлерінің мінез-құлқын соған қарап түсінуге болады.5

Доминант мәдениетке қосымша үлкен ұйымдарда субмәдениет 
қалыптасады, яғни ұйымдағы жеке бөлім немесе ұйымның жергі- 
лікті өкілдерінің мәселеге қатысты өз көзқарасы, тәжірибесі бола
ды. Үлкен ұйымдардың көбінде доминант мәдениет пен бірнеше 
субмәдениет болады.6 Мысалы, сатып алу бөлімінде агрессиялы 
сипаттағы доминант мәдениет те, тәуекелге бас тігу сияқты субмә- 
дениет те қатар кездесуі мүмкін. ¥йым тек субмәдениеттен құрал- 
са, доминант мәдениеттің ықпалы аз болады. Бұл мінез-құлықты 
қалыптастыру мен ұстануда мықты құрал саналатын мәдениеттің 
«жалпы мәні» десек болады.

Д о м и н а н т  
м ә д е н и е т  -  ұйым 
мүш елерінің  көбі 
ұстанаты н басты 
құндылы қтарды  
көрсететін  
м әдениет.

Б асты
қ ұ н д ы л ы қ  -  ұйы м 
іш інде қабы лданған 
бастапқы  немесе 
дом инант 
құндылықтар.

С у б м әд ен и ет  -
ұйы м ішіндегі 
шағын топтарды ң 
мәдениеті, 
әдетте бөлім мен 
географ иялы қ 
бөлініс бойынш а 
аны қталады .

Күшті және әлсіз мәдениеттер
Мәдениетті күшті және әлсіз деп бөліп қарастыруға болады.7 Қыз- 
меткерлердің көбі (сауалнамаға жауап берген) ұйымның миссиясы 
мен құндылығы туралы бір көзқараста болса -  мәдениеті күшті, 
пікір айырмашылығы айқын байқалса -  мәдениеті әлсіз болғаны.

Күшті мәдениетте ұйымның басты құндылықтарын ұйым 
мүшелерінің барлығы ұстанады, кеңінен қолданады.8 Басты құн- 
дылықты ұстанатын мүшелер неғұрлым көп болса, олар сол құн- 
дылыққа неғұрлым адал болса, мәдениет соғұрлым күшті болады, 
ұйым мүшелерінің мінез-құлқына терең ықпал етеді. Себебі ортақ 
құндылық деңгейі жоғары болғандықтан, мінез-құлықты бақылау 
да оңайға түседі. Мысалы, Nordstrom қызметкерлері басшылық 
өзінен не күтетінін жақсы біледі, сол үмітті ақтау үшін мінез-құ- 
лықты қалыптастыру жолынан өтеді.

Күшті мәдениет кезінде кадр тұрақтамауы азаяды, себебі 
ұйым ішіндегі келісім деңгейі өте жоғары болады. Мақсатқа жету

К үш ті м ә д е н и е т  -
ұйым мүш елерінің 
бәрі басты 
құндылықты 
ұстанатын, кең 
тараған м әдениет.
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16.1-КЕСТЕ. Ұйымдық мәдениеттерді салыстыру 
Аұйымы

Бұл -  өндірістік мекеме. Мұнда менеджерлерден барлық шешімді құжатпен дәлелдеу талап 
етіледі, ұсыныстарын толық дерекпен дәлелдей алатындар ғана «жақсы менеджер» саналады. 
Елеулі өзгеріс тудырып, тәуекелге баста йтын креатив шешімдер мақұлданбайды. Жүзеге а спай 
қалған жоба менеджерлерін ашық сынап, жазалайды, сондықтан олар статус-кводан өзге 
идеяларды қолға алмауға тырысады. Компания ішінде жиі айтылатын пікірді төмен деңгейдегі 
менеджердің аузынан ести аласыз: «Сынбаған затты жөндемеңіз»

Компания ішінде қызметкерлер ұстануға тиіс ережелер мен нұсқаулықтар бар. Қызметкерлер 
осы талаптардан ауытқымауы үшін менеджерлер оларды қатаң қадағалайды. Басшылық 
қызметкердің моральдықжағдайына немесе олардыңжұмыстан кету себебіне мән бермейді, тек 
өнімділікжоғары болуын талап етеді

Жұмыс барысын жеке тұлғалар анықтайды. Бөлімдер мен билік құрылымдары нақты бөлінген, 
қызметкерлер өз функционәлдық міндеттерінен тыс бөлім қызметкерлерімен (арнайы бұйрық 
берілмесе) байланыс жасамайды. Өнімділікті бағалау және марапаттау кезінде жеке тұлғаның 
жұмысқа қаншалықты күш салғанына назар аударады, алайда жалақыны көбейту мен лауазымды 
өсіруде көбіне адамныңжасына, еңбек өтіліне қарайды

В ұйымы

Бұл да өндірістік мекеме. Бірақ бұл жерде басшылықтәуекелге бел буу мен өзгерісті 
мақұлдайды. Интуицияға негізделген шешім салиқалы дәлелі бар шешіммен бірдей бағаланады. 
Басшылық жаңа технологияны қолданып, тәжірибе жасау тарихын, жаңа өнімдерді тұрақты 
енгізуде табысқа жеткенін мақтан тұтады. Жақсы идеясы бар менеджер мен қызметкерге «оны 
жүзеге асыру» ұсынылады. Сәтсіздікті «үйрену кезіндегі тәжірибе жинақтау» деп санайды.
Компания нарықтағы өзгерісті қалтжібермейтінін және клиенттердің өзгермелі сұранысына әзір 
тұратынын мақтан тұтады

Қызметкерлер ұстанатын бірқатар ереже мен нұсқаулықтар бар, бірақ оны ешкім 
қадағаламайды, себебі басшылық өз қызметкерлерінің еңбексүйгіш екеніне, сенімге лайық екеніне 
күмән келтірмейді. Басшылық өнімділіктің жоғары болуын бақылайды, бірақ ол үшін адамдармен 
дұрысжұмыс Істеу керегін естен шығармайды. Компания жұмыс істеуге қолайлы орта екенін 
мақтан тұтады

Жүмыс барысын жұмыс топтары анықтайды, топ мүшелері басқа сала мен өкілеттік өкілдерімен 
еркін араласады. Қызметкерлер арасында командалық бәсеке туралы жағымды пікір қалыптасқан. 
Жеке тұлғалар мен командалардың өз мақсаты бар, соның нәтижесіне орай марапатталады. 
Қызметкерлердің мақсатқа жету құралын таңдауда еркі бар

жолындағы ауызбірлік, ынтымақтастық, адалдық пен ұйымдық 
жауапкершілік сезімдерін қалыптастырады, қызметкерлер мұндай 
ұйымнан кетпеуге тырысады.9

МІәдениет және ресмилендіру
Бұған дейін ресмилік деңгейі жоғары болса, алдын ала болжам жа
сау, тәртіпке бағыну мен бірізділік қалыптасатынын байқадық. 
Күшті мәдениет мінез-құлықты түрлендіреді. Сондықтан ресмилік 
пен мәдениетті бір мақсатқа барар жолдағы түрлі бағыт ретінде 
қарастырамыз. ¥йым мәдениеті неғүрлым күшті болса, басшы- 
лық қызметкерлердің мінез-құлқын реттейтін ереже мен нұсқау- 
лықтарды әзірлеуге соғурлым аз куш жұмсайды. Қызметкер ұйым 
мәдениетін қабылдаған кезде сол ортаның нұсқаулығын да бірден 
қабылдайды.
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МӘДЕНИЕТ НЕ ҮШІН КЕРЕК?
Ұйымдық ахуалдағы, этика мен тұрақтылық, инновация жағда- 
йындағы мәдениеттің рөлін талқылап көрейік. Бұдан соң мәде- 
ниет қай кезде актив болатынын және қай кезде нақты жауапкер- 
шілік екенін анықтаймыз.

Мәдениет функциялары
Мәдениет ойын ережесін анықтайды. Біріншіден, оның шекара- 
ны анықтайтын рөлі бар: ұйымдар арасындағы айырмашылықты 
көрсетеді. Екіншіден, ұйым мүшелері арасында тұтастық сезімін 
тудырады. Үшіншіден, мәдениет жеке бас пайдасынан гөрі үлкен 
міндет жүктеуге жетелейді. Төртіншіден, ол әлеуметтік жүйедегі 
тұрақтылықты арттырады.

Мәдениет -  ұйымды біріктіретін әлеуметтік желім, қызмет- 
керлер қалай сөйлеп, не істеуі керегінің стандартын ұсынады. 
Сондай-ақ ол -  қызметкерлердің көзқарасы мен мінез-құлқын 
қалыптастыратын бақылау тетігі. Осы соңғы қызметі ұйымдық мі- 
нез-құлықты зерттеуде біз үшін өте қызықты.10

Формалдық норма мен ережелер арқылы қалыптасқан күш- 
ті мәдениет қызметкерлердің салыстырмалы түрде біркелкі әрі 
болжамды әрекет етуін қамтамасыз етеді. Бір орталықтан бас- 
қарылмайтын ұйымдағы қазіргі үрдістер мәдениеттің маңызын 
арттыра түседі, бірақ бір кемшілігі -  күшті мәдениет қалыптас- 
тыру қиындайды.

Орталықтандырылмаған кезінде ресми билік пен басқару жү- 
йесінің күші әлсірейді, ортақ қщдылықты ұстанатын мәдениет 
өкілі деп бір бағыттағы кез келген мүшені айта бересіз. Дегенмен 
топ болып біріккен қызметкерлер тұтас ұйымнан гөрі өз тобы мен 
оның құндылығына көбірек адал болады. Ал виртуал ұйымдар- 
Да бетпе-бет байланыс орнату мүмкіндігі болмағандықтан, ортақ 
норма қалыптастыру өте қиын. Жиі байланыс жасау арқасында 
туындайтын, күшті мәдениет қалыптастыруға ықпал ететін мық- 
ты жетекшілік ортақ мақсат пен басымдықтар жайлы еске салып 
тұрады, бұл инновациялық ұйымдар үшін өте маңызды.11

Жеке тұлға мен ұйым бір-біріне «сай келуді», яғни өтініш білді- 
рушінің не қызметкердің көзқарасы мен мінез-құлқы ұйым мәде- 
ниетіне сай келуі жұмыс беру кезінде, қызметкер лауазымын өсі- 
РУДе аса маңызды. Disney ойын-сауық саябағы қызметкерлерінің 
бәрі бірдей ұқыпты, таза, жұғымды, күлкілері де көңілге жағымды. 
Компания осы имиджге лайық қызметкерлерді таңдайды.

Мәдениет ахуал қа лы птастырады
Жұмысқа оң көзқараспен қарайтын адаммен қызметтес болса- 
Ңыз, өзіңіз де қолдан келгенін аянып қалмауға тырысасыз, ке- 
рісінше, топтағы енжар, көңілсіз әріптестеріңіз жұмысқа деген 
ынтаңызды құртады. Демек, сіз жұмыс ахуалының ықпалын
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Үйымдық ахуал -
ұйым мүш елерінің 
ұйым мен жұмыс 
ортасы туралы 
қалы птасқан ортақ 
көзқарасы.

сездіңіз. ¥йым мүшелері ұйым мен жұмыс ортасы туралы бірдей 
көзқараста болғанда, ұйымдық ахуал қалыптасады.12

Мәдениеттің бұл аспекті ұйымдық деңгейдеғі командалық рух- 
пен тең келеді. Ton мүшелері ненің маңызды екенін білсе немесе 
жұмысты жақсы істеу әдісін меңгерсе, мұндай көзқарас жұмыстың 
сәтімен жүруіне ықпал етеді, жеке адамның өзіндік ұстанымынан 
гөрі, топтық ұстаныммен жұмыс істегені әлдеқайда тиімді. Онда- 
ған зерттеу жұмысының нәтижесін қамтыған бір метаталдау кезін- 
де психологиялық ахуал жеке тұлғаның жүмысқа қанағаттануына, 
елігу деңгейі мен адалдығына және мотивациясына қатты тәуелді 
екені анықталды.13 Жұмыс орнындағы оң ахуал клиенттің қанағат- 
тануын арттырып, ұйымның қаржылық көрсеткішін өсіреді.14

Ахуалдың ондаған өлшемі есепке алынды, оның ішінде инно
вация, креатив, коммуникация, жылы шырай таныту мен қолдау 
көрсету, жұмысқа берілу, қауіпсіздік, әділдік, әралуандық пен 
клиенттерге қызмет көрсету кіреді.15 Ұйымдық дизайнды жасау 
мен команда қүру кезінде менеджерлерге көмекке келетін бірқа- 
тар шешім бар. Мысалы, әртүрлі ахуалды ұнататын адам демогра- 
фиялық тұрғыдан әртүрлі әріптестерімен қарым-қатынас жасаған 
кезде өзін жақсы сезінуі мүмкін. Ахуалдар арасындағы байланыс 
мінез-құлықты қалыптастырады. Мысалы, жұмысшының құқығы 
мен мүмкіндігін арттыруға арналған ахуал қалыптасса, сондай-ақ 
сол ұйымда жеке жауапкершілік жақсы дамыса, жұмыс өнімділігі 
де артады.16 Сондай-ақ ахуал адамдардың әдетіне де ықпал етеді. 
Мысалы, ортада қауіпсіз ахуал орнаса, әркім қауіпсіздік ережесін 
ұстануға тырысып, соған лайық киінеді (тіпті ол өздігінен қауіп- 
сіздік туралы ойланбаса да); зерттеулердің көбі қауіпсіздік ахуалы 
орнаған жұмыста жарақат алу саны азайғанын көрсетті.17

Этикаға сай 
жұмыс ахуалы -
жұмыс орнындағы  
дұрыс ж әне бұрыс 
м інез-қүлы қ 
туралы 
қалы птасқан 
ортақ көзқарас, ол 
ұйы м ны ң ш ынайы 
құндылы қтары н 
көрсетеді ж әне 
оның мүш елері 
қабы лдайты н 
этикалы қ ш ешімді 
білдіреді.

Мәдениеттің этикалық өлшемі
Ұйымдық мәдениет этикалық мақсатын ашық жарияламаса да, 
этикалық бағдарға немқұрайды қарамайды. Уақыт өте келе дұрыс 
және бұрыс мінез-құлық туралы ортақ түсінікті қамтитын этикаға 
сай жұмыс ахуалы ұйымдық ахуалдың бір бөлігі ретінде дамиды. 
Этикаға сай жұмыс ахуалы ұйымның шын құндылығын көрсетеді 
және оның мүшелері қалыптастырған этикалық шешімді ұсынады.

Зерттеушілер ұйымдық мәдениеттің этикалық өлшемін санат- 
тарға бөліп, өлшеу үшін этикалың ахуал теориясы мен этикалыц 
ахуал индексін жасап шығарды.18 Этикалыц ахуал теориясы бойын- 
ша ахуал санатының тоғыз түрі анықталды, оның ішінде бесеуі 
ұйымдардажиі кездеседі: аспаптық, қамқорлықжасауиіы, тәуелсіз, 
заң мен кодекске сай және ережелер. Бұлардың әрқайсы ұйымдағы 
менеджер мен қызметкердің ортақ пікірін, үмітін және құндылы- 
ғын түсіндіреді. Мысалы, аспаптық этикалық ахуалда менеджер- 
лер қызметкерлер (және компаниялар) жеке бас пайдасы (эгоизм) 
үшін жұмыс істейді деғен тұжырымға сүйеніп, шешім қабылдауы 
мүмкін. Қамцорлыц жасаушы ахуалда, керісінше, менеджерлер өз
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шешімдері мүдделі тараптарға (қызметкерлерге, клиенттерге, 
жабдықтаушыларға) оң ықпал етеді деген үмітпен әрекет етеді.

Тәуелсіз этикалық ахуал әр жеке тұлғаның жұмыс орнындағы 
мінез-құлқына ықпал ететін өзіндік моральдық идеясын білдіреді. 
Заң мен кодекс ахуалы менеджерлер мен қызметкерлерден мінез- 
құлық нормасының кәсіби кодексі сияқты сырттай стандартталған 
моральдық компасты талап етсе, ережелер ахуалы ұйым саясаты 
сияқты ішкі стандартталған нұсқаулықтарға сүйенеді. Бизнестегі 
өмір циклінде әр ұйым түрлі-түрлі категориядан өтеді.

Ұйымның этикалық ахуалы оның жеке мүшелерінің мінез-құл- 
қына қатты эсер етеді, сондықтан зерттеушілер ахуал категориясы- 
на қарап, ұйым нәтижесіне болжам жасай алатын болды.19 Мысалы, 
аспаптық ахуал жеке бас пайдасын көздесе де (қызметкер немесе 
компания), қызметкердің жұмысқа қанағаттану деңгейі мен ұйым- 
дық міндеттемеге сай келмейді. Олар жұмыс күшінің ауысуы, жұ- 
мыс орнындағы қорқыту және нормадан тыс мінез-құлыққа сай. 
Қамқорлық жасау мен ережелер ахуалы жұмыстан керемет ләззат 
алуға ықпал етеді. Қамқорлық жасау, тәуелсіздік, ережелер, заң 
мен кодекс ахуалы қызметкерді жұмыстан кету ниетінен айныта- 
ды, жұмыс орнында қорқыту-үркіту мен дисфункционал әрекет 
болуына жол бермейді. Зерттеулер көрсеткендей, этикалық мәде- 
ниеттің болашағы зор, ол бірнеше мүдделі тараптың (қызметкер- 
лер, акционерлер мен қоғам) құқығын теңестіреді. Менеджерлер 
тәуекелге бел буып, инновация жасауына қолдау көрсетеді, жүген- 
сіз бәсекеге түсуден сақтанады және қандай мақсатқа қол жеткізге- 
ні емес, оған қалай жеткені де маңызды болады.

Мәдениет және тұрақтылық
Атауы айтып тұрғандай, түрақтылық ұзақ уақыттан бері қолда- 
нылып келе жатқан, тәжірибеге қатысты термин;20 мұнда қолда- 
нылатын құралдар мен құрылымдар процесс кезінде тозбайды, 
істен шықпайды. Бір сауалнама көрсеткендей, жетекшілердің көбі 
тұрақтылықты болашақта табысқа жетудің маңызды бөлігі са- 
найды.21 Тұрақты басқару концепциясы экологиялық қозғалыстан 
бастау алады, себебі қоршаған ортамен үйлесімде болуды насихат- 
тайтын процестер әр кез қолдауға ие болмақ. Әлеуметтік турақ- 
тылық тәжірибесі уақыт өте келе ұйым әрекетінің ықпалына түс- 
кен әлеуметтік жүйені білдіреді, өз кезегінде, өзгерген әлеуметтік 
жүйе де ұйымды өзгертеді.

Мысалы, Австралия фермерлері суды тиімді пайдалану, топырақ 
эрозиясын азайту, егінді өңдеу және жинау әдістерін енгізіп, ауыл- 
шаруашылық ұйымдарының ұзақмерзімді қызмет көрсетуін қам- 
тамасыз ету үшін топтасып жұмыс істейді.22 Мүлдем басқа қырынан 
келеек, ЗМ ластанудың алдын алатын инновациялық бағдарламасы 
бар, ол ресурстарды сақтаудың мәдени принциптеріне негізделген, 
қоршаған ортаға әсері аз өнімдер жасайды және оны жақсарту мақ- 
сатында реттеуші мекемелермен ынтымақтас болады.23

Тұрақтылық -
қанша уақыт өтсе 
де өзгермейтін 
ұйым тәжірибесі, 
оны жасайтын 
құралдар мен 
құрылымдар 
процесс кезінде 
тозбайды, істен 
шықпайды.
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Шынымен де тұрақты бизнес жүргізу үшін ұйым ұзақмерзімді 
мәдениет қалыптастырып, оның құндылығын тәжірибе жүзінде 
дәлелдеуі керек.24 Басқаша айтқанда, тұрақтылық болуы үшін тұ- 
рақты жүйе керек. Жұмыс орнына қатысты бір зерттеуде энергия 
тұтынуды азайтуды көздеген бір компания энергия тұтынуды 
үнемдеу туралы оқу материалын шығарғаннан гөрі, топтың өз- 
ара келісімі әлдеқайда тиімді нәтиже беретінін анықтаған.25 Яғни 
энергия тұтыну туралы сөйлесу мен ұйымдық мәдениет құндылы- 
ғы қызметкерлердің мінез-құлқында оң өзгеріс тудырды. Біз айт- 
қан өзге де мәдени тәжірибелер сияқты, тұрақтылыққа да уақыт 
пен тәрбие ортасы керек.

Мәдениет жән<е тииовщшш
Жаңашыл компаниялар дәстүрлі мәдениетке байланып қалмайды, 
ашық-жарқын, көпке ортақ, болашақты болжайтын, ұшқыр мәде- 
ниетті ұстанады.26 Стартап фирмалардың көбінде әуелден инно- 
вациялық мәдениет негізі қаланады, себебі олар шагын, икемді 
және нарықта аман қалып, дамуға емес, мәселені шепгуге баса мән 
береді. Жақында Spotify сатып алган Echo Nest цифрлық музыка 
көшбасшысын еске алайық. Стартап ретінде, Echo Nest басында 
дәстүрлі емес, икемді, еркін компания болды, олар тіпті қолдану- 
шыларға арнап музыкалық қосымшаға кіру күндерін ұсынды, ұйым 
ішінде музыкалық мәдениет орнауын қолдады.27 Бұның бәрі -  
Spotify-ға тән айрықша мәдениет белгісі, сондықтан дереу үйле- 
сіп кетті.28 Үйымдық мәдениеті ұқсас болғандықтан, Echo Nest пен 
Spotify инновациялық стартап деңгейінде жумыс істей береді.

Стартап спектрінің тағы бір басында 30 жылдық тәжірибесі 
бар Intuit компаниясы тұр, ол Forbes дерегі бойынша, әлемдегі ең 
инновациялық 100 компания тізіміне енеді. Intuit қызметкерлері 
креатив әрі дәстүрден тыс ойлауды үйрететін семинарға қатыса- 
ды. Сессия кезінде менеджерлер қуыршақтармен сөйлесіп, сауда 
жасауды үйретеді, өз кекстері бар қосымшалардың прототипін са- 
тады. Олардың мәдениетінде жауапкершілікке баса мән беріледі. 
«Бір жетекші маманның тоғыз ай бойы дайындаған идеясы бір күн 
ішінде қабылданбай қалды, себебі басқа біреу жақсырақ әдіс ұсын- 
ды. Ол елдің алдына шығып: «Идеям нашар болды. Оны алдын ала 
тексеріп көруім керек еді» деп мойындады», -  деп жазады The Lean 
Startup кітабының авторы Эрик Райс. Кәсіпкерлерге кеңес беретін 
Райстың айтуынша, бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан бағдарла- 
малық жасақтама компаниялары стартапқа келгенде жаңашыл са- 
налады, себебі ондагы мәдениет басқа.29

Alexion Pharmaceuticals те Forbes-тің ең инновацияшыл ком
паниялары тізіміне енген ұйымның бірі, ол Intuit сияқты иннова- 
цияның кәдімгі өмірлік циклін қалыптастыра алған. Алайда өмірді 
сақтап қалатын дәрі-дәрмек шығаратын компания Intuit секілді 
басшылығының алаяқтығымен көзге түспеді. Alexion инновация- 
лык, дәстүрі ұзаққа созылуына қамқорлық жасау мәдениеті ықпал
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етті, олар сирек кездесетін ауруға шалдыққан адамдарға арнап дәрі 
шығарды, бұл кезде емделушілер санының аздығы, дәріні әзірлеу 
бағасы тым қымбат екені, ал табысқа жету мүмкіндігі төмен екені 
есепке алынбады.30

Мәденмет актив ретінде
Жоғарыда айтқанымыздай, ұйымдық мәдениет оң этикалық орта 
қалыптастырып, инновацияны күшейтеді. Сондай-ақ мәдениет 
ұйымның төменгі бөліктеріне де түрлі әдіспен ықпал етеді.

Соның бірі ретінде ChildNet компаниясын мысалға келтіруге 
болады. ChildNet -  Флоридада орналасқан, балалардың әл-ауқа- 
тын ойлайтын коммерциялық емес ұйым; олардың ұйымдық мә- 
дениеті 2000 жылдан (асырап алған балаларының бірі жоғалып 
кетті) 2007 жылға дейін (ФТБ бас директорын алаяқтық істеді, жал- 
ран қужат жасады деп айыптап, жұмыстан шығарды) «қатыгез» деп 
сипатталды. «Жұмыста қаламыз ба, басшылыққа кім келеді -  ол 
жағын білмедік», -  дейді сол кездегі қызметкері Мэгги Тилелли. 
Алайда ұйымдық мәдениетті өзгертуге арналған қарқынды іс- 
әрекеттен соң, ChildNet төрт жылда Флоридадағы ең беделгі агент- 
тікке айналып, 2012 жылы General Excellence ұсынған Workforce 
Management’s Optima («Қызметкерлерді басқаруды оңтайланды- 
ру») номинациясын ұтып алды. ChildNet ұйымдық мәдениеттің 
нәтижеге оң эсер ететінін дәлелдеді. Ал Dish Network компаниясы 
белгілі бір мәдениетті сала мен ұйымға сәйкестендірудің қиын- 
дығын көрсетті. Қай жағынан алсақ та, Dish Network -  бизнесте 
табысқа жетудің айқын мысалы, АҚШ-тағы екінші ең үлкен спут
ник телеарнасы, оның негізін қалаған Чарли Эрген -  әлемдегі бай 
адамдардың бірі. Dish Network жақында АҚШ-тағы жұмыс істеуге 
ең қолайсыз компаниялардың бірі деп танылды, қызметкерлердің 
айтуынша, оған Эрген қалыптастырған микроменеджмент мәде- 
ниеті кінәлі. Қызметкерлер үстеме жұмыс істейді, жұмыс уақытын 
минутына дейін есептеп тұратын саусақ таңбасын алатын сканер 
бар, көпшілік алдында ұрсып-сөгеді (көбіне Эргеннің өзі солай іс- 
тейді), басшылық менмендік танытып, қызметкерлерге сенбейді, 
тоқсан сайын топырлатып жұмыстан шыгарады және үйден жұмыс 
істеуге рұқсат етпейді. Бір қызметкер екіншісіне бұл компания ту- 
ралы онлайн былай деп жазыпты: «Сіз улы ортаның бір өкілісіз... 
талантыңызды жауыздыққа жұмсамай, игілікке жұмсайтын жұмыс 
тауып алыңыз».

Мәдениет жауапкершілік ретінде
Мәдениет ұйымдық міндеттемені күшейтіп, қызметкерлердің 
мінез-құлқын бір жүйеге келтіреді, бұдан ұйым тек ұтады. Мә- 
дениет қызметкер үшін де құнды, себебі онда әр нәрсені қалай 
орындау керегі және не маңызды екені көрсетіледі. Бірақ мәде- 
ниеттің ұйымның тиімділігіне қатты эсер ететін дисфункционал
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И н сти ту ттан - 
д ы р у  -  ұйы м ны ң 
мүш елеріне 
тәуелсіз болып, 
өз өмірін өз 
қолы на алуы, өз 
қы зметін  еш қаш ан 
тоқтатпауы.

аспекті де бар. Бұрын жетекші компьютер өндіруші ретінде таны- 
мал болған Hewlett-Packard компаниясы қызметкерлерге жұмыс 
тапсырмай, шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік бермей, 
еңбегін бағаламай, оқшаулап тастаған соң, нарықтағы үлесін тез 
жоғалтып, пайдасынан айырылды.31 Институттандырудан бастап, 
ұйымдықмәдениетке теріс ықпал ететін негізгі факторларды атап 
өтейік.

И Н СТИТУТТАНДЫ РУ. Үйым институттанған кезде ол өндіретін 
тауары мен қызметі емес, өзі үшін бағаланады, оның негізін қа- 
лаушылар мен мүшелері маңызды болмай, өздігінен өмір сүре бе- 
реді.32 Институттанған ұйымдар бастапқы мақсаты өзекті болмай 
қалса да, бизнестен кетпейді. Мінез-құлық режимін ұйым мүше- 
лері солай болуға тиіс деп қабылдайды, бұл түбегейлі теріс процесс 
болмаса да, мінез-қүлық пен дағдының даусыз қалыпқа түсетінін 
білдіреді, соның кесірінен инновацияға жол ашылмайды, ұйым 
мәдениеті аясы тар мақсатқа айналады.

ӨЗГЕРІСКЕ КЕДЕРГІЛЕР. Ортақ құндылық ұйымның ары қарай 
тиімді дамуына ықпал етпесе, ол мәдениет емес, міндеттемеге 
айналады. Орта тез өзгеріске ұшырап, бұрыннан келе жатқан мә- 
дениеті жарамсыз болып қалғанда, осындай жағдай орнайды.33 
Тұрақты ортада актив саналатын қызметкердің мінез-құлық сәй- 
кестігі кейін ұйымға масыл болып, өзгеріске бейімделуіне кедергі 
келтіруі мүмкін.

ӘРАЛУАНДЫҚҚА КЕДЕРГІЛЕР. Үйымдық мәдениеттен туындай- 
тын әралуандыққа кедергі болатын нәрсе көп. Көпшіліктен нәсілі, 
жасы, жынысы, мүмкіндігі және басқа да сипаттары өзгеше адам- 
ды жұмысқа алу парадокс тудырады:34 басшылық қызметкерлер 
жұмыс орнына әкелген әралуандықты қолдайтынын көрсеткісі 
келеді, ал ортаға сіңгісі келетін жаңа қызметкер ұйымның негіз- 
гі мәдениетін қабылдауы керек. Тез ассимиляцияға ұшырау ниеті 
әралуандыққа тағы бір кедергі келтіреді. Екіншіден, адамдар асси- 
миляцияға түскенде түрлі мінез-құлық пен бірегей күшті қасиет- 
тер азаяды, әралуандықтың артықшылығын қабылдамайтын күш- 
ті мәдениет міндеттеме сияқты көрінеді. Үшіншіден, теріс пікірге 
қарсы тұрмайтын күшті мәдениет алауыздықты қолдайды немесе 
әралуандықты сезінбей, корпоративтік әралуандықтың ресми сая- 
сатына қайшы келеді.

ДИСФУНКЦИЯНЫ КҮШЕЙТУ. Біз құндылық пен көзқарастың жа- 
ғымды топтамасын қамтитын мәдениетті талқыладық. Мұндай 
консенсус жақсы қозғаушы күш бола алады. Дегенмен жағымсыз 
және дисфункционал басқару жүйесі арасындағы келісім теріс 
күштерді тудырады, ол да мықты болады. Қонақ қабылдау сала- 
сы бойынша жүздеген жерде орналасқан мыңдаған қызметкерге 
зерттеу жүргізілгенде, жергілікті ұйымдық мәдениетте жұмысқа 
қанағаттану деңгейі томен немесе төмендеген болып шықты, сол 
жерлерде қызметкерлердің жүмыстан кетуі көп байқалған (бірақ



16-тарау • Ұйымдық мәдениетті қалыптастыру ж әне нығайту

жалпы ұйымның мәдениеті жағымды саналған).35 Бұдан көреті- 
німіз, жұмысқа қанағаттанбау мен қызметкерлердің көптеп кетуі 
ұйымның бір бөлігінде дисфункция бар екенін көрсетеді. Топтағы 
теріс көзқарас жеке тұлғалардың мәдениетіне ықпал етіп, теріс нә- 
тиже береді.

ИЕЛІК ЕТУ МЕН БІРІГУГЕ КЕДЕРГІЛЕР. Тарихи қалыптасқан жағдай 
бойынша, басшылық иелік ету мен бірігу туралы шешім қабылда- 
ғанда қаржылық пайда табу мен өнім синергиясына мән беретін. 
Соңғы жылдары мәдени сәйкестік басты проблемаға айналды.36 
Басқа шарттардың сай болуын қарай отырып, екі ұйым мәдение- 
тінің сәйкестігі де тексеріледі. Ол сай келмесе, ұйымдық мәде- 
ниет екі тарапқа да міндеттеме болып шығады. Мысалы, Bain and 
Company жүргізген зерттеу жұмысы бірігуден соң, мүдделі тарап- 
тардың құндылықтарын арттыру компаниялардың 70 пайызында 
мүмкін болмағанын анықтаса, Hay Group Еуропа компаниялары- 
ның 90 пайыздан астамы бірігуден соң қаржылық мақсатына жет- 
пегенін анықтады.37 Бұндай сәтсіздік туралы Deloitte Consulting 
компаниясының өкілі Лоуренс Чиа былай дейді: «Сәтсіздікке ұры- 
нуға адамдар себеп болды. А компаниясының мүшелері В компа- 
ниясына қарағанда «іс-әрекетті басқаша орындауға үйренген, мақ- 
саттары ортақ емес». AOL Time Warner проблемасының да басты 
себебінің бірі -  мәдени қақтығыс болды. America Online (AOL) мен 
Time Warner 2001 жылы бірікті, 183 миллиард долларды құраған 
сома АҚШ корпоративтік тарихындағы ең үлкен бірігу болды. Bi- 
рак, бұның соңы сұмдық жағдаймен аяқталды. Екі жылдан соң жаңа 
компанияның акциясы 90 пайызға құлдырады, бұл АҚШ тарихын- 
дағы ең үлкен қаржылық шығын болды.

МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ 
ТҰРАҚТАНДЫРУ
Ұйымдық мәдениет ауадан пайда болмайды, ұйым ішінде бір қа- 
лыптасқан соң өздігінен жоғалып кетпейді. Мәдениетті қалыптас- 
тыруға не ықпал етеді? Оны қалыптастырып, қолдауға не себеп 
болады?

Мәдениет қалай қалыптасады?
Ұйымның салт-дәстүрі, бизнесті жүргізу әдісі бұрын қандай қызмет 
атқарғанына және оны қаншалықты табысты жүргізгеніне байла- 
нысты. Бұл сұраққа жауап іздегенде, ұйымдық мәдениеттің қайнар 
көзі -  негізін қалаушыларға келіп тірелеміз.38 Құрылтайшылар ұйым 
қандай болуы керегін анықтайды, басында фирма шағын болған- 
дықтан негізін қалаушылар оның болашағын оңай елестете алады.

Мәдениет үш жолмен қалыптасады.39 Біріншіден, құрылтай- 
шылар өзі сияқты ойланып, шешім қабылдайтын қызметкерлерді 
жұмысқа алады. Екіншіден, қызметкерлерді өзі сияқты ойланып,
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әрекет етуге үйретеді, тәрбиелейді. Үшіншіден, негізін қалаушы- 
лардың мінез-құлқы қызметкерлерді олармен бір деңгейде болу- 
ға ынталандырады, сенімін, құндылығы мен болжамын соларға 
ыңғайлайды. Ұйым табысқа жеткенде құрылтайшылардың жеке 
қасиеттері мәдениетке сіңеді. Мысалы, Кореяның алып конгло
мераты Hyundai-дің қатал, бәсекеге қабілетті, тәртіпсүйгіш, авто- 
ритарлық стилі оның негізін қалаушы Chung }u-Yung мінезін көр- 
сетеді. Ұйым мәдениетіне ықпал еткен құрылтайшылар қатарына 
Microsoft негізін қалаушы Билл Гейтсті, ІКЕА-дағы Ингвара Кам- 
прада, Southwest Airlines негізін қалаушы Херб Келлехер, FedEx-те- 
гі Фред Смит пен Virgin Group басшысы Ричард Брэнсонды жатқы- 
зуға болады.

Әлеуметтену -
қызметкерді 
ұйым мәдениетіне 
бейімдеу процесі.

Мәденвлетті сақтау
Мәдениет қалыптасқан соң, ұйымдағы тәжірибе оны сақтап отыра- 
ды, қызметкерлерге дәл сондай тәжірибені бастан өткізуге жағдай 
жасайды.40 Таңдау процесі, өнімділікті бағалау критерийі, жаттық- 
тыру және дамыту шаралары, қызметте карьера жасау мәдениет- 
ке сай келетіндердің, оны қолдаушылардың үлесіне тиеді; ал оған 
қарсы шыққандарды айыптауы (тіпті жұмыстан шығаруы) мүмкін. 
Мәдениетті сақтап қалуда үш нәрсе маңызды рөл атқарады: таңдау 
тәжірибесі, топ-менеджменттің әрекеті және әлеуметтену әдісте- 
рі. Бұлардың әрқайсын жеке талдап көрсек.

ТАҢДАУ. Таңдау процесінің нақты мақсаты -  жұмысты табысты 
атқаруға білімі, дағдысы және қабілеті жететін тұлғаларды тауып, 
қызметке алу. Соңғы шешім (оған шешім қабылдайтын адамның 
кандидатты ұйымға қаншалықты лайықты деп танитыны кіреді) 
бойынша қүндылығы ұйымның басым бөлігімен сай келетін адам- 
дар таңдалады.41 Таңдау процесі кезінде өтініш білдірушілерге 
ақпарат беріледі. Өз құндылығы мен ұйым күндылығы арасында 
қайшылық бар екенін түсінген үміткер ары қарай тырыспаса да 
болады. Осылай таңдау арқасында жұмыс беруші мен өтініш иесі 
арасында келіспеушілік туындамайды, ұйымның басты құндылы- 
ғына қарсы шығатын адаммен күресу қажеттігі болмайды.
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ. Топ-менеджменттің іс-қимылы ұйымның мә- 
дениетіне зор ықпал етеді.42 Сөзі мен мінез-құлқы арқылы жоғары 
басшылық ұйымға қажет нормаларды орнатады, мысалы тәуекел- 
ге бел буудың қажеті бар ма, менеджерлер қызметкерлерге қанша- 
лықты еркіндік береді, қандай киім киген дұрыс және қандай кезде 
жалақыны өсіріп, марапаттауға болатынын солар анықтайды.

Ә/ІЕУМЕЛЕНУ. Қызметкерлерді таңдау мен жұмысқа қабылдау 
кезінде ұйым қаншалықты жақсы жұмыс атқарғанына қарамас- 
тан, жаңа қызметкерлер қалыптасқан мәдениетке бейімделуі үшін 
оларға көмектесуі керек. Оның аты -  әлеуметтену.43 Қызмет- 
кер жаңа жұмыс орны өзі күткеннен басқаша болып шыққанын 
сезінгенде әлеуметтену көмекке келеді. Мысалы, Clear Channel
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16.1-СЫЗБА. Әлеуметтену үлгісі

Әлеуметтену процесі Нәтижелері

Communications, Facebook, Google сияқты компаниялар бейімдеу 
процедураларын (жаңадан келгенді ассимиляция жасау) өткізеді, 
оларды үйрету үшін «қатарлас тренер» тағайындайды, әлеуметте- 
ну шараларын жүргізеді, бағыттау бағдарламаларын дербестен- 
діріп, дереу тапсырмалар береді. «Адамдардың жеке қасиеттерін 
ашып, көбірек жұмыс тапсырсақ, олардың жұмысқа қанағаттану 
деңгейі артып, жақсы нәтиже көрсетеді», -  дейді гарвардтық зерт- 
теуші Франческа Джино.44

Әлеуметтенуге үш сатыдан тұратын процесс ретінде қарауға бо- 
лады: келгенге дейінгі, танысу және метаморфоза.45 16.1-сызбада 
көрсетілген бұл процесс жаңа қызметкердің жұмыс өнімділігіне, 
ұйым мақсатына адал болуына және ұйымда қалу туралы шешім 
қабылдауына ықпал етеді.

1. Келгенге дейінгі саты. Келгенге дейінгі саты әр жеке тұл- 
ғаның өз құндылықтары, көзқарасы, жұмыс пен ұйымға қа- 
тысты үміті болатынын мойындайды. Мысалы, бизнес-мек- 
тептің басты мақсатының бірі -  студенттерді компанияларда 
қалыптасқан көзқарас пен мінез-құлыққа бейімдеу. Танымал 
ұйымға жаңадан келген адам ол жерде істеу қандай болатыны 
туралы өзінше ойлап келеді.46 Жаңадан келгендердің көбі Nike 
компаниясында жұмыс істеу оңай әрі қызық болады деп күте- 
ді, биржадағы брокерлік фирмада қысым көп, бірақ марапа- 
ты да мол деп санайды. Олар ұйымға қосылмай тұрып, оның 
мәдениетін неғұрлым дәл болжаса, өздері неғұрлым проактив 
болса, соншалықты ортаға тез бейімделіп, үйреніп кетеді.47

2. Танысу сатысы. Таңдау процесінде ықтимал қызметкерлер 
ұйым туралы жалпы мәлімет алады. Ұйымға қосылған кезде 
олар танысу сатысынан өтеді, сол кезде жұмыс, әріптесте- 
рі мен бастығы, жалпы ұйым өзі ойлағандай емес екенін тү- 
сінеді. Үміті ақталып жатса, бұрынғы көзқарасы беки түседі. 
Бірақ эр кез олай бола бермейді. Кей жағдайда жаңа келген 
адамның көңілі қалып, жұмыстан кетуі де мүмкін. Жұмысқа 
қабылдау мен таңдау процесі дұрыс ұйымдастырылса, мұндай 
жағдай болмайды, ұйым ішіндегі ынтымақтастық жаңа кел
ген мүшенің тез сіңуіне жағдай жасайды, әріптестері көмек 
қолын созса, ол да ұйым мәдениетін жылдам қабылдайды.48

К елгенге дей ін гі 
саты  -  әлеуметтену 
процесіндегі жаңа 
қызметкердің 
ұйымға қосылмай 
тұрып үйрену 
кезеңі.

Таны су саты сы  -
әлеуметтену 
процесіндегі жаңа 
қызметкердің 
ұйым шын мәнінде 
қандай екенін 
көріп, үміті мен 
ортадағы шынайы 
жағдай сәйкес 
келмесе, оған 
қарсы түру кезеңі.

25-736
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Метаморфоза 
сатысы -
әлеуметтену 
процесіндегі жаңа 
қызметкердің 
өз көзқарасын 
өзгертіп, жұмысқа, 
топқа және ұйымға 
бейімделу кезеңі.

3. Метаморфоза сатысы. Танысу сатысында қандай да бір 
мәселе туындаған жағдайда жаңа мүше өзгереді немесе ме
таморфоза сатысынан өтеді. 16.2-кестеде көрсетілген нұс- 
қалар метаморфоза туралы түсінік береді. Көптеген зерттеу 
әлеуметтену процесінің екі негізгі «түйіні» бар екенін айтады. 
Басшылық ресми, ұжымдық, бекітілген және бұлжымайтын 
әлеуметтену бағдарламасын ұстанса, оның үстіне қабылдауға 
бейім болса, жаңадан келгендердің өзіндік ерекшелігі жойыла 
береді, оның орнына стандарт, болжамды мінез-қүлық қалып- 
тасады. Мұндай институттық тәжірибе полиция, өрт сөнді- 
ру департаменттері сияқты тәртіпті талап ететін мекемелерге 
тән. Ал жаңа келгендерге инновация жасауға мүмкіндік бере- 
тін, жұмыста өзіндік әдісін көрсетуге жағдай жасайтын орта- 
ның бағдарламасы бейресми, дербес, өзгермелі әрі кездейсоқ 
болады. Зерттеу мен дамыту, жарнама мен кино өндірісі сияқ- 
ты шығармашылық салаларда осындай жеке тәжірибеге сүйе- 
неді. Зерттеулердің көбі көрсеткендей, институттық тәжіри- 
бенің жоғарғы деңгейінде жеке тұлға мен ұйымның сәйкестігі 
құпталады, үйымға адалдық танытса дейді, ал жеке тәжірибе 
инновацияның рөлін арттырады.49

Зерттеушілер әлеуметтену кезінде қызметкерлердің көзқара- 
сы қалай өзгеретінін анықтау үшін бастапқы бірнеше айда түрлі 
уақытта өлшеу жұмыстарын жүргізеді. Бірнеше зерттеу нәтиже- 
сі жаңа қызметкерлерде «бал айы» мен «бас жазу» айы кезеңдері

16.2-КЕСТЕ. Әлеуметтену сатыларына өту

Ресми және бейресми. Жаңа қызметкер қазіргі жұмыс орнынан неғұрлым ерекшеленіп, жаңадан 
келуші ретінде рөлін айқын көрсетуге тырысса, әлеуметтенуі соншалықты ресми болады. Оған 
арнайы нұсқаулықтар мен оқыту бағдарламалары мысал бола алады. Бейресми әлеуметтену 
кезінде жаңа қызметкерге аса мән берілмейді, дереу жұмысқа кірісіп кетеді

Жеке және ұжымдық. Жаңа мүшелер жеке-жеке әлеуметтенуі мүмкін. Көптеген кәсіби 
мекемелерде солай болады. Кейде оларды топтап, әскери лагерьдегі сияқты бірдей тәжірибеден 
өткізеді

Тұрақты және айнымалы. Жаңадан келген адамның бөгде адамнан ұйымның өз мүшесіне 
айналуын көрсететін кесте. Түрақты кестеде өтпелі кезеңнің стандарт сатылары бекітіледі.
Бұған өзгермелі оқыту бағдарламалары кіреді, сондай-ақ сынақ мерзімін де қамтиды, мысалы, 
бухгалтерлікжәне заң фирмалары үміткерді әріптес қатарына қосу үшін 8-10 жыл бойы сынақтан 
өткізіп, «серіктес» мәртебесінде ұстайды. Айнымалы кестеде өтпелі кезең туралы алдын ала 
ескерілмейді. Айнымалы кесте дәстүрлі ілгерілеу жүйесін ұстанады, адам «дайын болмайынша» 
келесі кезеңге өтпейді

Жүйелі және кездейсоқ. Жүйелі әлеуметтену кезінде жаңа келген адамды дайындап, 
ынталандыратын рөлдік үлгілер бар. Оған тәлімгерлік бағдарламалар мысал бола алады. Кездейсоқ 
әлеуметтену кезінде рөлдік үлгілер саналы түрде жасырын сақталады. Жаңа келген қызметкер 
кімнің кім екенін өзі ажыратып алады

Қабылдау және қабылдамау. Әлеуметтену кезінде жаңадан келушіні қабылдауда оның білігі 
мен жеке қасиеттері жұмыста табысқа жетуге қажет сана лады, сол қасиеттер мен білікті қолдайды. 
Ал қабылдамау кезінде жұмысқа тұрушының кейбір сипаттары елеусіз қалады. Ерлер мен әйелдер 
белгілі бір рөлге ену үшін қабылдамау сатысынан өтуге міндеттеледі
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болатынын анықтады, бастапқыда қиялдағы елестен арылып, жұ- 
мысқа көңілі толмай, ұйымдық өмірдің шындығын мойындай- 
ды.50 Жаңадан келгендер жетекшілер мен әріптестер тарапынан 
болатын әлеуметтік қолдау біртіндеп азайғанын байқайды, әркім 
«күнделікті тірлікке» оралады.51 Уақыт өте келе жаңадан келгендер 
рөлдік шиеленіс пен артық жүктемені сезінеді, рөлдік тәжірибе- 
ге қызыққан қызметкерлер міндеттеме мен қанағаттану деңгейі 
азайғанын байқайды.52 Бастапқы бейімделу кезеңі жаңадан келу- 
шілерге талапты күшейтіп, қиындық тудыруы мүмкін, бірақ ол 
ұзаққа созылмайды.

Түйін: ұйымдық мәдениет қалай қалыптасады
16.2-сызбада ұйым мәдениеті қалай қалыптасып, тұрақталатыны 
көрсетілген. Бастапқы мәдениет ұйымның негізін қалаушылардың 
философиясынан туындайды, фирма ұлғайған сайын, ол жұмысқа 
алу критерийіне ықпал етеді. Әлеуметтенудің сәтті болуы таңдау 
кезеңінде жаңа қызметкердің құндылығы ұйымның құндылығына 
сай келуіне және жоғарғы басшылықтың әлеуметтену бағдарла- 
масына қатысты саясатына байланысты. Жоғарғы басшылықтың 
іс-әрекеті жалпы ахуалды қалыптастырады, ортаға тән мінез-құ- 
лықты анықтайды, қызметкерлер сол мәдениетті қолдап, сақтап 
қалуы тиіс.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МӘДЕНMETIS КДЛАЙ СІҢІРЕДІ
Мәдениет қызметкерлерге бірнеше үлгіде беріледі, соның ішіндегі 
ең күштісі -  аңыз-әңгімелер, жоралғылар, символдар мен тіл.

Аңыз-әңгімелер
II Генри Форд Ford Motor Company төрағасы болып тұрғанда, ме- 
неджерлер менменси бастаса, өзінің жетекші екенін ескерту үшін 
«ғимараттың сыртында жазылып тұрған -  менің есімім» дейді 
екен. Месседж түсінікті: II Генри Форд компанияны басқарады.

Қазіргі таңда Nike жетекшілерінің көбі корпоративтік әңгіме- 
лерді айтуға уақыт бөледі.53 Олар компанияның тең құрылтайшы- 
ларының бірі (және Орегон бөлігінің коучы) Билл Боуэрман ше- 
берханасына барып, жүгіруге қолайлы аяқкиім жасау үшін вафель

16.2-СЫЗБА. Ұйымдық мәдениет қалай қалыптасады
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қалыбына резеңке құйғаны жайлы әңгімелейді, солайша Nike-тің 
инновацияшыл рухын көрсетеді. Жаңадан келген қызметкерлер 
Орегонның жүгіруден танымал спортшысы Стив Префонтейн жү- 
гіруді кәсіби спортқа айналдыру үшін күрескенін және оған қажет 
ең жақсы жабдықтар жасатуға тырысқанын естігенде, Nike компа- 
ниясы спортшыларға әр кез көмекке келуге әзір екенін біледі.

Көптеген ұйым арасында осындай әңгімелер бар, ол өткен мен 
қазіргінің арасында өткел болып, қолданыстағы тәжірибе заңды 
екенін растайды. Әдетте мұндай әңгімелер: ұйымның негізін қа- 
лаушылар; ережені бұзу; кедей болып жүріп баюдың кілтін тапқан 
адамдар; жұмыс күшін азайту, қызметкерлерді басқа жаққа жібе- 
ру, өткендегі қателікке қатысты реакция және ұйым болып қиын- 
дықты жеңу туралы болады.54 Қызметкерлер өзі жұмысқа қалай 
келгенін, әлеуметтену кезінде ұйымға сай болғанын-болмағанын 
еске алып, жұмыстағы алғашқы күнін, бастапқы тіл табысу сияқты 
ұйымдық өмірден алған әсерін өз әңгімесіне өзек етеді.55

Жоралғылар -
ұйымның басты 
құндылықтарын 
көрсететін және 
оны күшейтетін 
қайталама 
іс-әрекеттер, 
онда қай мақсат 
маңызды екені, 
қандай адамдар 
бағаланатыны және 
қайсы уақытша 
екені көрсетіледі.

Жоралғылар
Жоралғылар -  ұйымның басты құндылықтарын білдіретін және 
оны күшейтетін қайталама іс-әрекеттер -  қай мақсат маңыз- 
дырақ және/немесе қандай адамдар маңызды екенін, ал қайсы 
ұзаққа бармайтынын көрсетеді.56 Кей компанияларда құндылығы 
мен мәдениетін сақтауға көмектесетін дәстүрлі емес жоралғы- 
лар болады. Fortune нұсқасы бойынша «Жұмыс істеуге қолайлы 
100 компания» тізіміне енген Kimpton Hotels & Restaurants клиент
ке баса мән беретін мәдениетін көрсету үшін Үй шаруашылығы 
олимпиадасы сияқты шаралар өткізеді, онда көзді байлап қойып 
төсек салу, шаңсорғышпен тазалап жарысу сияқты сайыстар бар.57 
United Entertainment Group маркетинг фирмасында қызметкерлер 
жылына бірнеше рет қалыпты уақыттан тыс сағатпен жұмыс істей- 
ді, кешке келіп, таң атқанша еңбек етеді. Фирманың бас директоры 
Жаррод Мозес креативтік мәдениетін сақтау үшін осылай істейміз 
дейді. «Біреудің ішкі сағатымен әуре боласың, сол кезде қызық 
идея келуі мүмкін», -  дейді ол.58

Материалдық
символдар
қызметкерге
кім маңызды
екенін білдіреді,
топ-менеджмент
қалайтын
эгалитаризм
деңгейін көрсетеді
және лайық
мінез-құлық
деңгейін
сипаттайды.

Символдар
Корпорация штаб-пәтерінің орналасқан жері, топ-менеджерлер- 
ге берілген автокөлік түрі, корпоративтік ұшақ болу-болмауы -  
материалдық символдың мысалы. Басқаларға кеңсе көлемі, 
жиһаз дизайны, қосымша жеңілдіктер мен сәнді киім жатады.59 
Сол арқылы қызметкерге кім маңызды екенін көрсетеді, топ- 
менеджмент қалайтын эгалитаризм деңгейі, тәуекелге бас тігу, 
консервативтік, авторитарлық, жанашырлық, индивидуалистік 
немесе әлеуметтік сияқты лайық саналатын мінез-қүлық сипаты 
көрінеді.
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Материалдық символды әдейі қолданудың бір көрінісі ретін- 
де Техастағы Dynegy электр компаниясын мысалға алсақ болады. 
Dynegy штаб-пәтері әдеттегі бас кеңсеге ұқсамайды. Мұнда жеке 
кеңселер жоқ, тіпті топ-менеджмент те ондай кеңседе отырмайды. 
Кеңістік шағын бөлмеге бөлінген, жалпы аумақ пен кездесу залы- 
нан тұрады. Осындай бейресми атмосфера қызметкерлерге Dynegy 
ашықтықты, теңдікті, креативтік пен икемділікті бағалайтынын 
көрсетеді. Кейбір ұйымдар топ-менеджерлеріне жүргізушісі бар 
лимузин мен корпоративтік ұшақ ұсынады, енді бір ұйымдарда 
бас директорлар автокөлікті өзі жүргізіп, ұшақта эконом-класпен 
ұшады. Чикагодағы киім тігетін Threadless фирмасында «бәрі де 
мүмкін» деген атмосфера орнаған, ол шығармашылық мәдениетті 
білдіреді. Threadless кездесуді компанияның қайта жабдықталған, 
FedEx қоймасына қойылған Airstream кемперінде (автоүй) өткізеді, 
шолақ шалбар мен жеңіл аяқкиім киген қызметкерлер дискотекада 
жүргендей, эр команда таңдаған дискошарлармен, әшекейлермен 
жұмыс істейді.60

Кейбір мәдениеттің өзіндік артықшылығы, қосымша жеңілдік- 
тері бар, мысалы Google бочче алаңы бар, FACTSET Research бәліш/ 
ірімшік/кекс сияқты тәттілер ұсынады, бағдарламалық жасақтама 
дизайнері Autodesk итіңізді кеңсеге алып келуге рұқсат етеді; SAS 
тегін емделу мүмкіндігін ұсынады; Microsoft-та органикалық спа 
орталығы бар, шытырман жағдайда саяхаттау жабдықтарын ұсына- 
тын REI компаниясы жабдықты тегін жалға алуға мүмкіндік береді. 
Басқа компаниялар креатив ойлауға уақыт бөліп, лидерлермен жұ- 
мыстан тыс кездесулер өткізу арқылы мәдени құндылықтарды на- 
сихаттайды. Мысалы, биотехнология жетекшісі Genentech пен өзге 
де жетекші компаниялар төленетін демалыс береді. Genentech әр 
алты жыл қызметі үшін қызметкерге алты апталық ақшасы төлене- 
тін демалыс ұсынады, осылайша әділдік пен инновациялық ойлау 
мәдениетін сақтап қалуға тырысады.61

Ұйымдар мен олардың ішіндегі бөлімдері мүшелердің мәдениет- 
ті қабылдап, оган сінуі және оны сақтап қалуы үшін өзіндік тіл- 
мен сөйлейді. Жабдықтарды, қызметкерлерді, негізгі тұлғалар 
мен жабдықтаушыларды, клиенттерді және өнімді сипаттаудың 
бірегей терминдер болады. Жаңадан келген қызметкер басында 
қысқарган сөздер мен жаргондардан шошуы мүмкін, бірақ ортаға 
үйренісе келе, оларды меңгеріп алады, сол мәдениет пен субмәде- 
ниет өкілдеріне тән ортақ құрал ретінде қарайды.
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ҰЙЫМДЫҚ МӘДЕНИЕТКЕ ЫҚПАЛ ЕТУ
Басында айтқанымыздай, ұйым мәдениетін оның негізін қалау- 
шылар қалыптастырады, кейін оны өзгерту қиын болады. Мінсіз 
сценарий бойынша ұйымның негізін қалаушылар ұйымдық мәде- 
ниетті алдын ала мұқият жоспарлайды. Сирек кездесетін жағдай: 
ұйымдық мәдениет уақыт өте келе табиғи түрде дамиды. Мәде- 
ниет үнемі қозғалыста болып, әр қызметкер оны қолданған сайын, 
ортаның этикалық, оң және рухани аспектілерін көреміз, олар ту- 
ралы төменде баяндаймыз.

Әтакаға сай мәдениет
Сала мен мәдениет арасындағы айырмашылыққа қарамастан, эти- 
каға сай ұйымдық мәдениетке ортақ құндылықтар мен процестер 
бар.62 Сондықтан менеджерлер мынадай принциптерді ұстану ар- 
қылы этикаға сай мәдениет қалыптастыра алады:63

• Еліктеуге лайық үлгі болыңыз. Қызметкерлер топ-менедж- 
менттің іс-әрекетіне тиіс мінез-құлық үлгісі ретінде қарайды, 
бірақ этикалық атмосфераға оң ықпал ету әркімнің қолынан 
келеді. Үнемі жағымды эсер қалдыруға тырысыңыз.

• Этикалық талапты түсіну. Жетекші қызмет атқарсаңыз, 
ұйымның басты қүндылықтары мен қызметкерлер ұстануға 
тиіс ережелерде көрсетілген этикалық кодекстен ауытқыма- 
ңыз, этикалық тұрғыда екіұдай әрекеттер жасамаңыз.

• Этикаға сай шаралар өткізіңіз. Ұйымның мінез-құлық стан- 
дарттарын нығайту үшін семинарлар, шеберлік сабақтары мен 
оқу-жаттығу шараларын өткізіп, қандай тәжірибе қолданысқа 
лайық екенін түсіндіріңіз, этикалық дилемманың алдын алы- 
ңыз.

• Этикаға сай әрекеттерді марапаттап, этикаға қайшысын 
жазалаңыз. Бағынышты қызметкерлерді ұйымның этикалық 
кодексіне сай шешім қабылдауына орай бағалаңыз. Мақсатқа 
жету жолы мен мақсаттың өзін шолып шығыңыз. Этикаға сай 
әрекет еткендерді марапаттап, керісінше әрекет еткендерді 
жазалаңыз.

• Қорғаныс тетіктерін әзірлеңіз. Әркім этикалық дилемманы 
талқылай алатындай жағдай жасаңыз, оның ресми тетіктері 
болсын және сөгіс аламын деп қорықпай, этикаға қайшы эре- 
кет туралы мәлімдей алатын болсын. Ол үшін этикалық кеңес- 
ші, омбудсмен немесе этика бойынша маман арқылы байла- 
ныс жасауға болады.

Кең ауқымды, жағымды этикалық ахуал ұйым басынан бастала- 
ды.64 Зерттеу көрсеткендей, топ-менеджмент этикалық құндылық- 
ты қатаң ұстанса, басқа жетекшілер де этикаға сай әрекет етуге ты- 
рысады. Мұндай оң көзқарас төмендегі қызметкерлер арасына да 
тарайды, олардың ортасында девиант мінез-құлық азайып, ынты- 
мақтастық пен көмекке келу деңгейі артады. Басқа да зерттеулер
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осындай тұжырымға келді: топ-менеджменттің құндылығы қыз- 
меткерлер арасындағы этикалық мінез-құлықты анықтайды. Ау- 
диторлардың қатысуымен өткен бір зерттеуде ұйым жетекшілері 
этикаға қайшы әрекет жасауды талап еткенде, қызметкерлердің 
этикаға қайшы тәжірибе жасау ниеті күшейгенін көрсетті.65 Яғни 
ұйымдық мәдениет бұрыс болса, қызметкердің этикалық мінез- 
құлқына кері эсер етеді. Қорыта келгенде, этикалық құндылығы 
бөлім құндылығына сай келетін қызметкерлер карьера жолында 
тез ілгерілейді, сондықтан этикалық мәдениетті төменнен жоғары 
көтеріледі деуге болады.66

Жағымды мәдениет
Бір қарағанда, жағымды мәдениет қалыптастыру бос қиял немесе 
Дилберт стиліндегі астыртын сөз байласу сияқты көрінуі мүмкін. 
Бірақ бұл үрдіске сенуге басқару тәжірибесінің белгілері мен ұйым- 
дық мінез-құлық зерттеулерінің сай келетіні ықпал етеді. Ж ағым- 
ды  ұйы мды қ м әдениет қызметкердің күшті жақтарына сүйену- 
ге, жазалаудан мадақтаудың көп болуына, жеке тұлғаның өмірге 
икемділігі мен өсуіне қолдау жасауға негізделеді.67 Бұлардың әр- 
қайсын жеке талдап көрейік.

ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ КҮШТІ ЖАҚТАРЫНА СҮЙЕНУ. Жағымды ұйымдық 
мәдениет проблемаларды елеусіз қалдырмайды, ол қызметкер- 
лердің күшті жақтарын ашуға тырысады. Менеджмент майталма- 
ны Петер Друкер айтқандай: «Америкалықтардың көбі өздерінің 
күшті қасиеттерін білмейді. Олардан «ең күшті қасиетіңіз қайсы?» 
деп сұрасаңыз, біртүрлі көзбен қарайды және жалпылама жауап 
береді, бұл -  қате». Ұйымдық мәдениет бойыңыздағы өзіңіз байқа- 
маған күшті қасиетіңізді ашып, оны барынша пайдалануға жағдай 
жасаса жаман ба?

Жағымды 
ұйымдық 
мәдениет -
қызметкердің 
күшті жақтарын 
бағалау қажеттігін 
көрсететін, 
жазалаудан гөрі 
мадақтауға, 
жеке адамның 
дамуы мен өсуіне 
жағдай жасауға 
бағытталған 
мәдениет.

ЖАЗАЛАУДАН ГӨРІ КӨБІРЕК МАДАҚТАУ. Көптеген ұйымдар жала- 
қысын көтеру немесе лауазымын өсіру сияқты сыртқы марапаттар- 
ға мән береді, бірақ мақтау сияқты шағын (және арзан) марапаттың 
күшін ұмытып кетеді. Жағымды ұйымдық мәдениет қалыптасты- 
рудың бір тәсілі -  «бір нәрсені дұрыс істеп жатқан қызметкерді 
байқап қалу». Менеджерлердің көбі мақтаудан бас тартады, себебі 
қызметкер дандайсып кетеді немесе мақтауды бағаламайды деп 
санайды. Қызметкерлер әдетте мақтауды сұрамайды, ал менед- 
жерлер мақтаудың құны қаншалықты зор екенін түсінбейді.

ӨМІРГЕ ҚАБІЛЕТ ПЕН ӨСУГЕ ЫНТАЛАНДЫРУ. Ешбір ұйым өзін 
алып машинаның бір тетігі ғана санайтын қызметкерден пайда 
көрмейді. Жағымды мәдениет жұмыс пен карьера арасындағы 
айырмашылықты мойындайды. Қызметкердің ұйым жұмысын 
тиімді ұйымдастыруына үлес қосуын құптайды, ұйымның өзі де 
қызметкердің жеке тұлға және кәсіби маман ретінде тиімді бо- 
луын ойлайды.
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ЖАҒДАЙҒА ТӘУЕЛСІЗ МОЙЫНДАУ. Жағымды мәдениет ақаудың 
бәрін жоюға көмектесе ме? Компаниялар ұйымдық жағымды мә- 
дениеттің тиімді жақтары көп екенін мойындағанымен, оның қай 
кезде, қаншалықты жақсы жұмыс істейтінін әлі жете білмейміз.

Ұлттық мәдени құндылықтардың ешбірі АҚШ мәдениеті сияқ- 
ты оң тәжірибе көрсеткен емес, бірақ АҚШ-тың өзінде ұйымдар 
дамуының шегі бар. Мұндай шектеуді қоғам мен сала қалыптасты- 
ратын болса керек. Мысалы, британдық сақтандыру компаниясы 
Admiral колл-орталықтарына Ойын-сауық министрлігін орнатты, 
ол жерде өлең жазып, үстел футболын ойнайды, конкер ойынын 
ұйымдастырады (талшын ағашымен ойналады), күлкілі киім киіп 
келетін күндер болады, бұл салмақты мәдениеттің салалық құнды- 
лығына қайшы келуі мүмкін.

Жағымды мәдениетке деген ұмтылыс қай кезде мәжбүрлеу бо- 
лып көрінеді? Бір сыншы айтқандай, «Жағымды мәдениеттің әлеу- 
меттік ортодоксалдық идеяларын дамыту сіз қалаған жағдай мен 
ерекшеліктің үйлесуіне мән береді, бірақ үлгіге сай келмей калган- 
дар масқара болады».68 Жағымды мәдениет орнатудың артықшы- 
лығы көп шығар, бірақ ұйым әділдік танытуға тиіс, тиімділігі үшін 
ғана оны ұстануға болмайды.

Жұмыс 
орнындағы 
руханилық -
адамдардың 
мағыналы 
жұмыстан нәр 
алып, оған нәр 
беретін ішкі 
әлемі бар екенін 
қоғамдық тұрғыда 
мойындау.

Рухани мәдениет
Southwest Airlines, Hewlett-Packard, Ford, The Men’s Wearhouse, 
Tyson Foods, Wetherill Associates және Tom’s of Maine компанияла- 
рына тән ортақ қасиет қандай? Олар жұмыс орнында рухани мәде- 
ниетті дамытқан ұйымдар қатарына жатады.
РУХАНИ ДЕГЕН СӨЗ НЕН! БІЛДІРЕДІ? Жұмыс орнындағы руханильщ 
дегеніміз ұйымдасқан діни тәжірибе емес. Ол Құдай немесе діни 
ілім дегенді білдірмесе керек. Жүмыс орнындағы руханилық
адамдардың ішкі әлемі болатынын мойындайды, адам жүмысқа 
мән береді және маңызды жұмыстан рухани ләззат алады деп се- 
неді.69

Рухани мәдениетті қолдайтын ұйымдар адамдар жұмыстан мән 
мен мақсат іздейтінін түсінеді және қоғам мүшесі ретінде басқа 
адамдармен байланыс жасасам деген ниетін құптайды. Бұрын біз 
талқылаған тақырыптардың көбі -  жүмыс орнын әзірлеуден бастап 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікке дейін ұйымдық рухани 
мәдениет тұжырымына сай келеді. Компания дамушы елдердегі 
жабдықтаушыларына өнімі үшін әділетті (нарықтағы бағасынан 
жоғары) ақы төлесе, солайша Starbucks сияқты қоғам дамуына үлес 
қосса немесе қызметкерлердің дұға жасап, электрондық пошта 
арқылы шабыт сыйлайтын хабарлама жіберуін қүптаса (Interstate 
Batteries сияқты), бұл рухани мәдениеттің дамуына ықпал етеді.70

НЕЛІКТЕН ҚАЗІР РУХАНИ МӘДЕНИЕТКЕ МӘН БЕРІЛЕДК? 3-тарауда 
эмоцияны талқылаған кезде атап өткеніміздей, рационалдық ту- 
ралы ауызға алғанда, жақсы ұйымдастырылған ұйым адамдардың
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сезімін жояды-мыс деген бір тұжырым бар еді. Мінсіз ұйымдас- 
тырылған рационалды ортада қызметкердің ішкі әлеміне еш қам 
жемейді. Бірақ эмоцияны зерттеу арқылы ұйымдық мінез-құлық- 
ты түсінуді жақсартуға болатыны сияқты, рухани өмірге мән беру 
қызметкердің мінез-құлқын жете түсінуге көмектеседі.

Әрине, қызметкерлердің ішкі әлемі бұрыннан болған. Неліктен 
өмірден мән іздеу мен жумысқа рухани қанағаттану мәселесі қазір 
көтеріліп жатыр? Оның себебін 16.2-кестеде түйіндеп айтамыз.

16.2-КЕСТЕ. Рухани қызығушылықтардың арту себептері

Рухани ортада аласапыран өмірдің екпіні еленбей, қиындықтар елеусіз көрінеді. Қазіргі зама- 
науи өмір салты -жалғызбасты ата-анасы бар отбасылар, географиялық тұрақсыздық, уақытша 
жұмыс, адамдар арасында жаңа технологиялар тудыратын алшақтық -  көп адамдарда қарым-қа- 
тынас тапшылығын күшейтіп, байланыс орнату қажеттігін арттырды

Ресми дін көп адамды қанағаттандырмайды, сондықтан олар сенімнің орнын басатын күш іздеп, 
куыс өмірді мәнге толтыруды қалайды

• Жұмыс талабына сай көп адамның өмірінде жұмыс орны басты мекенге айналды, олар жұмыс- 
тың мәніне күмән келтіре бастады

• Адамдар жеке өмірдегі құндылығын кәсіби өмірімен ұштастырғысы келеді

• Материалдық құндылыққа ұмтылған сайын жан-дүниесі қүлазитынын сезінетін адамдар саны 
көбеюде

РУХАНИ ҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ. Жұмыс орнындағы руханилық 
тұжырымдамасы біздің бұрынғы құндылық, этика, мотивация, 
жетекшілік туралы тұжырымдарымызға сүйенеді. Оған қатысты 
зерттеулер түбегейлі емес, бірақ рухани ұйымға тән бірнеше мәде- 
ни ерекшелікті атап көрсетуге болады:71

• Мейірбандық. Рухани ұйымдар басқаларға мейіріммен қа- 
рауды мақұлдайды, қызметкерлер мен өзге де мүдделі тарап- 
тардың бақытын бағалайды.

• Мақсатты айқын сезіну. Рухани ұйымдар мәдениетін маты- 
налы мақсатқа құрады. Пайда табу да маңызды болғанымен, 
оған басты құндылық деп қарамайды.

• Сенім мен құрмет. Рухани ұйымдарда адамдардың бір-біріне 
деген сенімі, адалдығы мен ашықтығы күшті болады. Қызмет- 
керлерге қүрметпен қарап, бағалайды, әр адамның адамгерші- 
лік деңгейіне күмән келтірмеуге тырысады.

• Ашықтық. Рухани ұйымдар еркін ойлауға жағдай жасайды, 
қызметкерлердің креатив болуын макүлдайды.

ҰЙЫМДА РУХАНИЛЫҚҚА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ. Руханилыққа қызығатын 
ұйымдар көп, бірақ принципті тәжірибеге айналдыру оңай емес. 
Тәжірибенің бірнеше түрі жүмыс орнындағы руханилықты күшей- 
туге ықпал етуі мүмкін,72 оған жүмыс пен өмірдің теңдігін сақтай- 
тын күштер де кіреді. Жетекшілер қажет мотивацияны тудырып, 
жүмысқа қанағаттану сезімін күшейту үшін құндылықтар, көзқарас
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пен мінез-құлықты қалыптастырады. Екіншіден, жүмыста ынта- 
ландыру болса, қызметкер жұмыс орнындағы руханилыққа жетуге 
көмектесетін мәнді сезінеді, көбіне ол топтық кеңес пен ұйымдық 
даму арқылы жүзеге асады, оны 17-тарауда қарастырамыз. Үшін- 
шіден, Taco Bell мен Sturdisteel сияқты көп компания қызметкер- 
лерге корпоративтік капеллан (дін қызметкері) қызметін ұсынады. 
Marketplace Chaplains USA сияқты агенттіктер капеллан қызметіне 
жүгінеді, ал R.J. Reynolds Tobacco және Tyson Foods сияқты корпо- 
рациялар капелланды тікелей қызметке алған. Көбіне христиан 
дінін уағыздайтын капелландардың корпоративтік ұйым мүшесі 
болуы даулы, бірақ олардың рөлі -  руханилықты арттыру емес, 
христиан дініндегі қызметкерлердің жұмысына көмектесу.73 Басқа 
дін жетекшілерінің де осындай қызмет атқаруына ешкім кедергі 
келтірмеуі тиіс.

РУХАНИЛЫҚТЫ СЫНАУ. Үйымдағы рухани қозғалысты сынаушы- 
лар үш мәселені алға тартады. Біріншісі -  ғылыми негіздеме мәсе- 
лесі. Салыстырмалы түрде алғанда, жұмыс орнындағы руханилық 
туралы зерттеулер аз және кейбір дереккөздерде оған анықтама- 
ның кең ауқымда берілгені сонша -  жұмыстағы қайталама тір- 
ліктен бастап медитация орталықтарында корпоративтік оқшау- 
лануға дейінгі тәжірибе руханилық деп анықталғаны айтылады. 
Екіншіден, руханилыққа баса мән беру кейбір қызметкерлерді 
ыңғайсыз жағдайға қалдыруы мүмкін. Сыншылардың айтуынша, 
зайырлы институттар, әсіресе бизнес-фирмалар рухани құнды- 
лықты қызметкерге мәжбүрлеп таңуға тиіс емес.74 Руханилық діни 
сипатқа ие болса және жұмыс орнында Құдай туралы әңгіме туын- 
даса, бұл сын орынды. Ал мақсат қызметкерге жұмыс орнынан мән 
тауып, еңбектегі мақсатын анықтауға көмектессе, бұлай шағым- 
дану бекер. Руханилық пен жумыс істеп, пайда табу бір мақсатқа 
тоғысқанда, менеджерлер мен бизнес-инвесторлардың алаңдауы 
негізсіз. Алайда олардың алаңдайтыны туралы дәлел бар. Бір зерт- 
теуде қызметкерлеріне рухани дамуға мүмкіндік берген ұйымдар- 
дың басқаларға қарағанда табысқа жеткені көрсетілген.75 Басқа 
зерттеулер ұйымдағы руханилық шығармашылықты дамытуға оң 
эсер еткенін дәлелдеді, қызметкердің жұмысқа қанағаттану деңге- 
йі артып, қызығушылығы күшейген, ұйым алдындағы өз міндетін 
жете сезінген.76

ЖАҺАНДЫҚ КОНТЕКСТ
Жаһандық мәдениет кұндылықтарын (коллективизм, индивидуа
лизм, билік қашықтығы, т.б.) 4-тарауда талқыладық. Енді тақырып 
аясын тарылтып, «Үйымдық мәдениетке жаһандық контекст қалай 
эсер етеді?» деген сұраққа жауап іздейміз. Үйымдық мәдениеттің 
күштілігі соншалық -  ұлттық шекарадан асып кетіп жатады. Бірақ 
оған қарап ұйымдар ұлттық және жергілікті мәдениетті елеусіз 
қалдыруы тиіс деуге болмайды.
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АҚШ менеджерлері істеуге тиіс міндеттің бірі -  мәдени сезімтал 
болу. Америка Құрама Штаттары -  бизнес пен мәдениетте доми
нант күш, сол ықпалына орай беделі қалыптасқан. «Біз бүкіл әлем- 
де немқұрайды, өзінен басқаға мән бермейтін менмен, айғай-шуы 
көп адам тәрізді көрінеміз», -  дейді АҚШ жетекшілерінің бірі. А ҚІТТ 
менеджерлері мәдени сезімтал болу үшін дауыстарын бәсеңдетіп, 
баяу сөйлеп үйренуі керек, адамды көп тыңдап, дін мен саясатты 
талқылаудан аулақ болуы керек. Этикалық мінез-құлықты басқа- 
ру -  ұлттық мәдениет корпоративтік мәдениетке77 ықпал ететін 
саланың бірі. АКДІ менеджерлері аноним нарық күштерінің ар~ 
тықшылығын бизнес-ұйымдарға моральдық міндет ретінде куш- 
теп таңады. Мұндай дүниетаным парақорлық, тамыр-таныстық, 
жеке байланыс жасауды этикаға мүлдем қайшы іс-әрекет ретінде 
қарайды. Олар пайданы арттыруға тырысады, оған сай келмеген 
кез келген іс-әрекет лайықсыз немесе жемқорлыққа қатысы бар 
деп саналады. Керісінше, дамушы елдердің менеджерлері этика- 
лық шешімді әлеуметтік ортада бекітілген нәрсе деп қабылдайды. 
Оған сәйкес, отбасы мен достарыңызға ерекше жағдай жасасаңыз, 
ол лайықсыз іс-әрекет емес, этикаға сай міндетіңізді атқарғаны- 
ңыз болып шығады. Көп мемлекеттің менеджерлері капитализм- 
ге күмәнмен қарайды, жұмысшылардың қызығушылығы мүдделі 
тараптардың қызығушылығымен қатар жүруі тиіс дейді, бұл пай
даны арттыруды шектеуі мүмкін. Көпұлтты ұйымдық мәдениет 
құру дәстүрлі бәсекелестігі бар мемлекеттерде қызметкерлер ара- 
сындағы келіспеушілікті күшейтуі мүмкін. Ұлттық ұйымдар түрлі 
қызметке шетелдік мамандарды тартуды ойлағанда, менеджерлер 
ұйымдық мәдениеттің көп аспектін стандарттау туралы шешім қа- 
былдауы керек.

16.3-сызбада ұйымдық мәдениеттің ықпалы көрсетілген. Қыз- 
меткерлердің тәуекелге төзіммен қарау деңгейі, командаға мән 
беру және жеке тұлғаларды қолдауы сияқты факторларға негіздеп, 
ұйымды жалпы субъектов қабылдау деңгейін қалыптастырады.

16.3-СЫЗБА. Ұйымдық мәдениет қызметкердің жұмыс өнімділігі мен қанағаттану 
деңгейіне қалай эсер етеді?

I 'ШынаЙы '
[ , ¾  fинйреадия мен тәуекёл 
ІЩ  :^са)к^^
р ^^ й щ и ж е ге  Мәй:;беру,,:'^ 

мәнберу

'. ;--Я- - -¾ •/": Э.;-: --

Күші

I Жрғарыі

I Уйымдык; 
Ы  мәдениет 

I : ретінде

Өнімділік I

I ̂ ;Қанағэттану

ІТөмен
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Бұл жалпы қабылдау, шын мәнінде, ұйымдық мәдениет немесе 
жеке тұлға деңгейін көрсетеді, қызметкердің жұмыс өнімділігі мен 
жұмысқа қанағаттануына ықпал етеді, оған күшті мәдениеттің әсе- 
рі көп болады.

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• ¥йым мәдениеті салыстырмалы түрде қысқа екенін ұмытпа- 

ңыз. Өзгеріс орнату үшін топ-менеджмент көмегіне жүгініп, 
ұзақмерзімді жоспар жасаңыз.

• Құндылықтары ұйым құндылығына сай келетін тұлғаларды 
қызметке алыңыз, ондай адамдар жұмысына адал болады 
және жұмысына қанағаттанады. «Сай келмейтіндердің» жұ- 
мыстан кету көрсеткіші жоғары болатыны таңғаларлық емес.

• Қызметкерлердің жұмыс өнімділігі мен әлеуметтенуі олардың 
нені істеу және нені істемеу керегі туралы біліміне тәуелді еке- 
нін түсініңіз. Қызметкерлерді жақсылап оқытыңыз, жұмыста- 
ғы рөлі өзгерсе, ол туралы хабардар етіңіз.

• Жұмыс ортасының мәдениетін сіз қалыптастырасыз, ол да сіз- 
ді қалыптастырады. Менеджерлердің бәрі этикалық мәдениет- 
ті қалыптастыруға үлес қосады және жағымды ұйымдық мәде- 
ниет қалыптастырудағы руханилықтың рөлін ескеруі керек.

• Компанияңыздың ұйымдық мәдениеті басқа мемлекетке «сай 
келмеуі мүмкін» екенін есте ұстаңыз. Жаңа жоспарды танысты- 
рар алдында немесе шетелдік мамандарға бастама ұсынар ал- 
дында, үйым нормаларының мәдени сәйкестігіне көңіл бөліңіз.

G БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Simulation: Organizational Culture деп аталатын тапсырманы толтырыңыз.

Жеке қасиетті 
бағалау

Pearson MyLab 
Management®

О ЖЕКЕ ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Organizational Structure Assessment
Ұйымдар қалай құрылатынын білу үшін жеке қасиетті бағалау сы- 
нағынан өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сұрақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

16-І.Ұйымдық мәдениетке ықпал етудің қандай әдістерін ұсы- 
насыз? Өзгеріс жасауды қалай бастар едіңіз?

16-2. Pearson MyLab Management Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



Ұйымдық өзгеріс
Pearson MyLab Management®
О  Деңгейіңді көтер!
М ы на б е л гін і Q  кө р сең із, б е р іл ге н  сілтем е б о й ы н ш а  
m y m a n a g e m e n t la b .c o m  п л а тф о р м а сы н а  кіріп, п ік ір  қ ал д ы р ы ң ы з.

О Қ Ы Т Ү  М А К.СА ТТАРЫ

Осы тарауды игергеннен кейін:
1. Өзгеріс пен жоспарлы өзгеріс күштерін салыстыра аласыз.
2. Өзгеріске қарсылықты еңсеру жолдарын сипаттай аласыз.
3. Ұйымдық өзгерісті басқаруға қатысты негізгі төрт тәсілді са

лыстыра аласыз.
4. Өзгеріске бағытталған мәдениет қалыптастырудың үш тәсілін 

көрсете аласыз.
5. Жұмыстағы стрестің ықтимал экологиялық, ұйымдық және 

жеке көздерін, сондай-ақ жеке тұлғаның рөлі мен мәдени 
айырмашылықтарды анықтай аласыз.

6. Жұмыстағы стрестің физиологиялық, психологиялық және 
мінез-құлықтық белгілерін анықтай аласыз.

7. Жұмыстағы стресті басқарудың жеке және ұйымдық тәсілде- 
рін сипаттай аласыз.

О Тарау алдындағы сергіту
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, «Тарау 
алдындағы сергітуді» толтырыңыз.

389
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ӨЗГЕРІС
Ұйымдық мінез-құлықтың жағымды нәтижесіне қол жеткізгіміз 
келсе, ұйымдық өмірдің екі шындығына үңілуіміз керек: өзгеріс 
пен стресс. Алдымен, өзгерісті талқылайық, өйткені өзгеріс көбіне 
стресс тудырады. Алда анықтап көрсететініміздей, көп күш жасай- 
тын өзгеріс қайшылық тудырады не жоспарлы болады.

Өзгеріс тудыратын күштер
«Өзгермеу өліммен тең!» деген ұстаным қазіргі менеджерлердің 
ұранына айналған. Өзгеріс көбіне мына алты өлшемнің бірі (не 
бірнешеуі) бойынша орын алады:

1. Жүмыс күшінің өзгертуші сипаты. Кез келген ұйым мульти - 
мәдениетке, демографиялық өзгеріске, иммиграция мен аут- 
сорсингке бейімделуі тиіс.

2. Технологиялар жұмыс орындары мен ұйымдарды өзгертіп 
жатыр. Жақын болашақта кеңсе көне концептіге айналарын 
елестету қиын емес.

3. Экономикалық есеңгіреудің ұйымдарға әсері зор. 2007-2009 
жылдардағы дағдарыс кезінде әлемде миллиондаған жұмыс 
орны жабылды, тұрғын үй бағасы құлдырап кетті және Merrill 
Lynch, Countrywide Financial және Ameriquest сияқты әйгілі, ал- 
пауыт корпорациялар тарап кетті не өзге корпорацияларға қо- 
сылды. Елдердің көбі еңсесін қайта тіктеп, соның арқасында 
жаңа жұмыс пен инвестицияға жол ашылды. Грекия, Испания 
сияқты елдердің экономикасы әлі де тік тұра алмай жатыр, бұл 
көптеген грекжәне испан компаниясының тиімділігін шектеуде.

4. Бәсеке өзгеріп жатыр. Бәсекелестер мұхиттың арғы бетінде де, 
өз қалаңызда да болуы мүмкін. Табысты компаниялар жылдам 
дамып, жаңа өнімдерді тез жасап, нарыққа тез шығарады. Бас- 
қаша айтсақ, олар икемделгіш және жұмыс күшінің де икем- 
делгіш әрі жауапты болуын талап етеді.

5. Әлеуметтік трендтер де қатып қалган жоқ. Бұрын бір-бірін 
жат көретін тұтынушылар қазір чат пен блогта кездесіп, өнім 
туралы ақпарат бөліседі. Сондықтан ұйымдар өнім мен мар
кетинг стратегияларын өзгеріп жатқан әлеуметтік трендтерге 
бейімдеуі керек. Тұтынушылар, қызметкерлер мен ұйым же- 
текшілері қоршаған ортаға көбірек көңіл бөле бастады. «Қор- 
шаған ортаға зияны жоқ» деген практика бұрынғыдай опция 
түрінде емес, компаниядан күтілетін қадам болды.

6. Жаһандануды қолдаушылардың өзі соңғы жылдардағы әлемдік
практикадағы өзгерістерді елестете алмаған шығар. Ғаламдық 
нарықтарды теңселтіп жіберген қаржы дағдарыстарының легі, 
Қытайдың күш-қуаты мен ықпалының өрлеуі және араб әле- 
міндегі үкіметтердің ауысуына куә болдық. Индустрияланған 
әлемде бизнеске, соның ішінде банк және қаржы секторлары- 
на мұқият көңіл бөлінетін болды.
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Тосын және жоспарлы өзгеріс
Өзгеріс деген -  бір нәрсені өзгеше істеу. Дегенмен жоспарлы өз- 
геріске профилактикалық жағдаяттар ғана тән. Өзгерістердің дені 
қызметкерлер талаптарынан тікелей туындайды. Кей ұйымдар 
барлық өзгерісті оқыс оқиға ретінде қарастырады. Біз осы тарауда 
өзгерісті ниет етілген, мақсатқа бағытталған әрекет ретінде қарас- 
тырамыз.

Жоспарлы өзгерістің мақсаттары қандай? Біріншіден, ол ұйым- 
ның өз ортасындағы өзгерістерге бейімделуін жақсарту жолын із- 
дестіреді. Екіншіден, ол қызметкер мінез-құлқын өзгерткісі келеді.

Ұйымдардағы өзгеріс әрекеттерін басқаруға өзгеріс агенттері1 
жауапты. Олар ұйымның өзгелер болжай алмаған болашағын көре- 
ді, әрі өзгелерді ынталандыру арқылы сол тұжырымдаманы жүзеге 
асыра алады. Өзгеріс агенті менеджер болуы не болмауы, байырғы 
не жаңа қызметкер немесе сырттан келген кеңесші болуы мүмкін.

Өзгеріс -  істі 
өзгеше істеу.

Жоспарлы 
өзгеріс -  ниет 
етілген және 
мақсатқа
бағытталған өзгеріс 
әрекеттері.

Өзгеріс 
агенттері -
катализатор 
ретінде қатысып, 
өзгеріс әрекеттерін 
басқаруға 
жауапкершілік 
алатын адамдар.

ӨЗГЕРІСКЕ ҚАРСЫЛЫҚ
Біздің эгомыз күйреуік болғандықтан, көбіне өзгерісті қауіп ретін- 
де көреміз. Қызметкерлерге өзгеру керегі туралы мәлімет көрсе- 
тілсе де, олар өзінің лайық маман және өзгеруді қажет етпейтіні 
туралы кез келген мәліметті қармайды.2 Өзгеріс туралы жағымсыз 
көзқарастағы қызметкерлер ол жайлы ойламауға тырысып, жұ- 
мысқа жарамсыздық қағазын созып не жұмысын тоқтатып қояды. 
Мұндай реакция ұйымның өмірлік энергиясын жұтуы мүмкін.3 
Өзгеріске қарсылық ұйымның төменгі деңгейінен ғана көрсетіл- 
мейді. Көбіне жоғары дәрежелі менеджерлер де әріптестері ұсын- 
ған өзгерістерге қарсылық танытып жатады, әсіресе дереу жүзеге 
асырылатындарына наразылық көп болады.4 Керісінше, жетекші- 
лер шеберлік пен зерттеуге ынта қойса, олар әріптестерінің өзгеріс 
жайлы ұсыныстарын тыңдауға және қабылдауға құлықты болады.

Ашық дискуссия мен дебатқа жол ашса, өзгеріске қарсылық 
жағымды да болуы мүмкін.5 Мұндай ұстаным апатия мен үнсіз- 
діктен гөрі жақсы, өйткені ұйым мүшелерінің процеске қатысып 
жатқанын, өзгеріс агенттеріне өзгеріс талпыныстарын түсіндіруге 
мүмкіндік бергенін көрсетеді. Өзгеріс агенттері де ұйым мүшелері 
қалауын ескеру үшін қарсылыққа мониторинг жасайды.

Қарсылық әрдайым стандарт тәсілдермен көрінбейді. Ол ашық, 
жасырын, дереу не кейінге қалдырылған болуы мүмкін. Шағым, 
жұмысты баяулату не ереуіл қатері сияқты ашық және дереу қар- 
сылық түрлерімен жүмыс істеу менеджмент үшін жеңілірек. Ең 
қиыны -  жасырын және кейінге қалдырылған қарсылықты басқа- 
ру, өйткені жұмысқа адалдық пен мотивация жоғалуы, қате көбеюі 
мен жұмысқа шықпай қою әрекеттерінің себебін аңғара қою оңай 
емес. Кейінге қалдырылған әрекет те өзгеріс пен оған реакция ара- 
сындағы байланысты көлегейлеп қалады, кейде ол бірнеше апта, 
тіпті ай не жылдан кейін орын алады. Немесе ішкі ереженің азғана
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бөлігін өзгерту түйенің омыртқасын үзетін жүк сияқты эсер етуі 
мүмкін, өйткені алдындағы өзгерістерге қарсылық кейінге қалды- 
рылып, жинала берген.

17.1-кестеде өзгеріске қарсылық көрсетуші басты күштер шығу 
себептері бойынша жіктеп, көрсетілген. Жеке түрлері қабылдау, 
жеке ерекшеліктер және қажеттілік сияқты адам мінезінен шыға- 
ды. Ұйымдық түрлері ұйымның қүрылымына тән.

Өзгеріске қарсыяьвқтьв еңсеру
Мына алты тактика өзгеріс агенттеріне өзгеріске қарсылықты бас- 
қаруға көмектеседі.6Оларды қысқаша қарастырып өтейік.

КОММУНИКАЦИЯ. Өзгеріс кезінде коммуникацияның маңызы 
тіпті ерекше. Неміс компанияларына қатысты бір зерттеу өзгеріс- 

VI тің ең тиімді болатын кезі компания тек акционерлер емес, түр- 
W лі мүдделі тараптардың (акционер, қызметкер, қоғам, тұтынушы) 

мүддесін теңгеретін критерийді ұстанғанда орын алатынын көр- 
сетті.7 Филиппиндегі өзгеріп жатқан ұйымды зерттеген тағы бір 
еңбек ақпараттық сессиялар қызметкерлердің өзгерістен үрейле- 
нуін кемітіп, сапалы ақпарат олардың жауапкершілігін арттырға- 
нын көрсетті.8

17.1-КЕСТЕ. Өзгеріске қарсылықтың себептері

Жеке себептер
ддет : өмір қиындықтарына төтеп беру үш ін біз әдетке не бағдарламаланған жауапқа сүйенеміз. 
Бірақ өзгеріспен бетпе-бет келгенде, үйренш ікті тәсілім ізбен жауап қатуымыз қарсылық себебін 
көрсетеді
Қауіпсіздік; қауіпсізд іктіңж оғары  деңгейін қажет ететін адамдардың өзгеріске қарсыласу 
ықтималдығы жоғары, өйткені ол олардың қауіпсіздік сезіміне қауіп төндіреді 
Эконом икалы қ факт ор: жұмыс тапсы рм алары  мен қалы птасы п қалған еңбек тәртібін өзгерту 
эконом икалық үрей тудыруы мүмкін, әсіресе ақы өнімділікке байланысты  төленетін болса, адамдар 
жаңа тапсы рм аларды  бұрынғы с т а н д а р т е н  орындай алмаймыз деп қорқады 
Белгісіздікт ен қорқу: өзгерістің  айқын ем естігінен және бұлыңғы р болаш ақтан қорқады 
Ақпарат т ы  ірікт еп өңдеу: адамның өз қабылдауын аман сақтау үш ін ақпаратты  таңдап өңдейтін 
әдеті бар. Олар естігісі келгенді естиді, өзі жасап алған әлемді бұзатын ақпаратты  елемейді

Ұйымдық себептер
Қүрылымдық инерция: ұйымдардың түрақты лы қты  сақтауда қолданатын іріктеу процесі мен ресми 
ережелер сияқты өз механизмдері бар. Ұйым өзгеріспен бетпе-бет келгенде осы құрылымдық 
инерция тұрақты лы қты  сақтауш ы  балласт қызметін атқарады
Өзгеріст ің ш ект еулі фокусы: ұйымдар бір-біріне тәуелдІ бірқатар қосалқы жүйеден тұрады. Біреуін 
өзгерту үш ін  өзгелерін де қозғау қажет. Сондықтан қосалқы жүйедегі шектеулі өзгерістерді 
үлкенірек жүйе жоққа ш ығара алады
Топт ық инерция: жеке тұлғалар мінез-құлқын өзгерткісі келсе де, оған топты қ нормалар кедергі 
келтіруі мүмкін
Білікке қауіп: ұйымдық тәртіпті өзгерту маманданған топтарды ң біліктілігіне қауіп төндіруі мүмкін 
Қалы пт асқан күш  қары м -қат ы наст ары на қауіп: шеш ім қабылдау өкілеттігін қайта бөлу ұйымдағы 
қалыптасып қалған күш қаты насына қауіп төндіреді
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ҚАТЫСУ. Өзгеріс туралы шешім қабылдауға өзіміз қатыссақ, оған 
қарсылық таныту қиын. Қатысушылар мәнді үлес қосатындай бі- 
лікті болса, олардың атсалысуы қарсылықты кемітіп, оларға жауап- 
кершілік жүктеп, өзгеріс шешімінің сапасын арттырады. Дегенмен 
бұл артықшылықтардың жағымсыз тұстары да бар: шешім нашар 
болуы және оны қабылдауға уақыт көп кетуі мүмкін.
ҚОЛДАУ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК. Менеджерлер мен қызметкерлер- 
дің өзгеріске эмоциялық жауапкершілігі төмен болғанда, олар оған 
қарсы шығып, статус-квоны сақтап қалуға тырысады.9 Сондай-ақ 
қызметкердің жалпы ұйымға адалдығы жоғары болса, өзгерістер- 
ді қабылдау ықтималдығы да жоғары.10 Осылайша қызметкерлер- 
ді шабыттандырып, олардың жалпы ұйымға адалдығын баса айту 
оларды статус-квоға жабысып қалмай, өзгерісті эмоциялық түрде 
қабылдауға ынталандырады. Қызметкерлер шектен тыс қорқып, 
үрейленсе, оларды өзгеріске дайындау үшін кеңес беріп, терапия 
жасау, жаңа дағдылар қалыптастыратын тренингтер өткізу немесе 
ақысы төленетін қысқамерзімді демалыс көмектеседі.
ЖАҒЫМДЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ҚАЛЫПТАСТЫРУ. Өзгеріс енгізетін 
менеджерге сенімі болса, жұрт өзгерісті қабылдай алады.11 Бір 
зерттеу Нидерландыдағы өзге компаниямен бірігіп тұрғын үй са- 
латын үлкен корпорациядағы 235 қызметкерден сауалнама ал- 
ған. Супервайзерімен жағымды қарым-қатынаста болғандар мен 
жұмыс ортасы дамуға қолайлы деп сезінгендер өзгеріс процесіне 
қатысты жағымды ұстанымда болған.12 Әлеуметтік контекстің ма- 
ңызын нысанаға алған тағы бір зерттеу тәжірибе жүргізуге қарсы 
болған жеке тұлғаның өзі әріптестерінің қолдауына ие болып, ор- 
таның тәуекелден аман өтерін сезсе, жаңа және өзгеше идеяларды 
қабылдауға әзір болатынын көрсетті.13 Өзге зерттеулер легі өзге- 
ріске қарсы келген жеке тұлғалар өзгеріс агентіне14 сенім білдірсе, 
жағымды ұстанымдары артатынын көрсетті.
ӨЗГЕРІСТІ ӘДІЛ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ. Жағымсыз әсерді кемітудің бір 
жолы -  өзгеріс әділ жүзеге асарына көз жеткізу. 7-тарауда көрге- 
німіздей, қызметкерлер өзгеріс нәтижесін жағымсыз қабылдаған 
кезде процедуралық әділдіктің маңызы аса зор. Сондықтан қыз- 
меткерлердің өзгеріс себебін білуі және оның жүзеге асырылуын 
орынды әрі әділ деп қабылдауы маңызды.15
МАНИПУЛЯЦИЯ МЕН КООПТАЦИЯ. Манипуляция деген — ықпал ету 
талпыныстарын жасыру. Қызметкерлер өзгерісті қабылдауы үшін 
фактілердің тонын теріс айналдыру, ақпаратты жасырып қалу 
және жалған өсек таратудың бәрі -  манипуляция мысалдары. Ал 
кооптация манипуляция мен қатысудың екеуін қатар қолданады. 
Тізгін ұстату арқылы наразы топ жетекшілерін сатып алып, жақсы 
шешімге келу үшін емес, келісімін алу үшін олардан кеңес сұрау. 
Манипуляция мен кооптацияның екеуі де -  оппоненттер қолдауын 
алудың қымбат емес тәсілдері, алайда нысана алданғанын не өзін 
пайдаланғанын біліп қалса, соңы жаман болады. Бұлар әшкере 
болғанда, өзгеріс агентіне деген сенім нөлге түсіп қалады.
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ӨЗГЕРІСТІ ҚАБЫЛДАЙТЫН АДАМДАРДЫ ІРІКТЕУ. Өзгерісті жеңіл 
қабылдау мен оған бейімделу жеке тұлғаға байланысты екенін 
зерттеулер көрсетті: кей адамдар басқаларға қарағанда өзгерісті 
жеңіл қабылдауға бейім келеді.16 Жаңа тәжірибе алуға, тәуекел- 
ге баруға дайын және мінез-құлқы икемді адамдар -  басты үміт- 
керлер. Барлық жерде солай. Құрама штаттар, Еуропа мен Азия- 
дағы менеджерлерді зерттеген еңбек өзін-өзі бағалауы жоғары 
және тәуекелшіл тұлғалардың ұйымдағы өзгерісті жеңіл еңсере- 
тінін көрсетті. Тағы бір зерттеу көрсеткендей, зерттеуге қатысқан 
258 полиция қызметкері арасынан лауазымын жоғарылату және 
даму мен ішкі жұмыс мотивациясы жоғары және мақсатына же- 
туде табанды болғандардың ұйымдық өзгеріс талпыныстарына 
қатынасы басқалардікіне қарағанда жағымдырақ болған.17 Жалпы 
интеллектуалдық қабілеті жоғары тұлғалар жұмыстағы өзгерістер- 
ді жеңіл қабылдап, жаңа дағдыларды тез үйренеді.18 Қорыта айт- 
қанда, ұйым өзгерісті қабылдауға әзір адамдарды іріктеу арқылы 
оны жүзеге асыруды жеделдете аларына салмақты дәлелдер бар.

ҚЫСЫМ. Тактикалар тізімінің соңындағысы -  қысым, яғни оппози- 
цияға тікелей қоқан-лоқы көрсету не ьсүш қолдану. Жұмысшылары 
жалақының қысқартылуына келіспеген соң, менеджмент зауытты 
жабуға шешім қабылдаса, компания қысым қолданып отыр деген 
сөз. Қысымның өзге түрлеріне мәжбүрлеп басқа жұмысқа ауысты- 
ру, қызметін жоғарылатпай қою, еңбегін төмен бағалау және на- 
шар ұсыным хат беру кіреді. Кей қарсыласушыларға жоқ дегенде 
біраз күш қолданғанда не қудалағанда қысым аса тиімді болады, 
мысалы бір қызметкердің өзге жұмысқа ауыстыру туралы өтінішін 
ұжым алдында қабылдамай тастаса, өзгелері қызмет жоғарылатуға 
блок қойылғанын түсінеді. Қысымның артықшылықтары мен зар- 
даптары манипуляция мен кооптациянікімен бірдей.

Өзгеріс саясатынсыз қарсылықты талқылау толық болмайды. Өйт~ 
кені өзгеріс статус-квоға қалайда қауіп төндіріп, саяси белсенді- 
лікті қоздырады. Көбіне сырттағы өзгеріс агенті, ұйымға жаңа 
келген қызметкер (статус-квоға аз үлес қосқан) немесе негізгі күш 
құрылымынан сәл ысырылған менеджер өзгеріске түрткі болаты- 
нын саясат көрсетті. Ұйымда ұзақ жүмыс істеп, иерархияда жоғары 
позицияда отырған менеджерлер -  әдетте өзгерістің басты қарсы- 
ластары. Әрине, мұндай ұзақмерзімді басшылар өзгерісті таныс- 
тыруға мәжбүр болғанда, өзгерісті біртіндеп енгізгісі келерін өзіңіз 
де аңғарып отырған шығарсыз. Түбегейлі өзгеріс көбіне аса қауіпті 
саналады. Күрт және түбегейлі өзгеріс қажет болғанда директор- 
лар кеңесінің көбіне басшылыққа үміткерді сырттан шақыруының 
себебі -  осы.19



17-тарау • Ұйымдық өзгеріс 395

ҰЙЫМДЫҚ ӨЗГЕРІСТІ БАСҚАРУ ҰСТАНЫМЫ
Енді өзгерісті басқаруға қатысты бірнеше ұстанымды қарастыра- 
йық: Левиннің өзгеріс процесінің классикалық үш қадам моделі, 
Коттердің сегіз қадам жоспары, әрекетті зерттеу және ұйымдық 
даму.

Левиннің үш қадам моделі
Курт Левин ұйымдағы сәтті өзгеріс мына үш қадам арқылы жа- 
салуы тиіс деген пікірде; статус-квоны жібіту, қалаулы күй- 
ге қарай цозғалыс және тұрақты ету үшін жаңа өзгерісті бекіту20 
(17.1-сызбаны қараңыз).

Анықтамасы тұрғысынан алсақ, статус-кво — тепе-теңдік күйі. 
Тепе-теңдіктен кету, яғни жеке қарсылық пен топтың ауызбірлігін 
еңсеру немесе жібіту мына үш жолдың бірімен жүреді (17.2-сызба- 
ны қараңыз). Оның бірінде мінез-құлықты статус-кводан алшақ- 
тататын қозғаушы күштер арттырылады. Екіншісінде тепе-тең- 
діктен алшақ қозғалысты тежейтін шектеуші күштер кемітіледі. 
Үшінші жол -  осы екі тәсілді бірге қолдану. Бұрындары табысқа 
жеткен компаниялар шектеуші күштер қарсылығына кезігуі ықти- 
мал, өйткені адамдар өзгеріс қажеттігіне күмән келтіреді.21 Қозға- 
лыс кезеңі бір басталған соң, оның инерциясын сақтау маңызды. 
Өзгеріске дайындалған ұйымдардан гөрі өзгерісті бастап, қозғалыс 
кезеңінен жылдам өтетіндер жақсы нәтиже береді. Өзгеріс жүзеге 
асырылғанда ұзақ сақталуы үшін жаңа жағдаят қайтадан бекітілуі 
тиіс. Осы соңғы қадамсыз өзгерістің өмірі қысқа болып, қызмет- 
керлер бұрынғы тепе-теңдік күйін қайтаруға талпынуы мүмкін. 
Ондайда қайта бекітілудің мақсаты -  қозғаушы және шектеуші 
күштерді теңестіріп, жаңа ситуацияны тұрақтандыру.

17.1-СЫЗБА. Левиннің үш қадам өзгеріс моделі

Қозғаушы 
күиггер -
мінез-құлықты 
статус-кводан 
алшақтататын 
күштер (Левин).

Шектеуші 
күштер -  қазіргі 
тепе-теңдікті бұзуы 
мүмкін қозғалысты 
тежеуші күштер 
(Левин).

Қозғалыс

17.2-СЫЗБА. Статус-квоны жібіту

Қалаулы күй
/

Статус-кво

Қозғаушы күштер

Уақыт
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Коттердің сегіз қадам жоспары
Джон Коттер Левиннің үш қадам моделі негізінде өзгеріс жасау- 
дың егжей-тегжейлі жоспарын жасап шығарды.22 Коттер өзгерісті 
бастау кезінде менеджерлер жасайтын қателерді тізімдеуден бас- 
тады. Олар мыналардың біреуін де жасамауы мүмкін: өзгерістің 
дәл қазір қажеттігі сезімін қалыптастыру, өзгеріс процесін басқа- 
ру коалициясын құру, өзгеріс қалай жүретінін көре білу және оны 
тиімді түрде түсіндіріп отыру және/немесе өзгерістерді ұйым мә- 
дениетіне орнықтыру. Олар сондай-ақ өзгеріс тұжырымдамасы 
жетістіктерін баяулататын жағдайларды жойып, қысқамерзімді 
және қолжетімді мақсаттар белгілемеген. Олар жеңісті тым ерте 
жариялаған болуы мүмкін.

17.2-КЕСТЕ. Коттердің өзгерісті жүзеге асыруға қатысты сегіз қадам жоспары

1. Өзгеріс қажеттігі туралы тартымды себеп ойлал тауып, ол дәл қазір керек деген ахуал 
қалыптастырыңыз

2. Өзгерісті жетелейтін күшке ие коалиция құрыңыз
3. Жаңа бағдар ұстаныңыз, өзгерістер мен стратегияны сол бағдарға жетуге бағыттаңыз
4. Бағдарыңызды бүкіл ұйымға түсіндіріңіз
5. Өзгеріске кедергілерді жою, тәуекелге бару мен проблеманы креатив жолмен шешуді 

ынталандыру арқылы өзгелерге әрекет етуге мүмкіндік жасаңыз
6. Ұйымды жаңа бағдарға қарай жылжытатын қысқамерзімді «жеңістерді» жоспарлап, жасап, 

марапаттаңыз
7. Прогресті шоғырландырып, өзгерісті қайта бағалап, жаңа бағдарламаларға қажет түзетулер 

енгізіңіз
8. Жаңа мінез-құлық пен ұйым жетістігі арасындағы байланысты көрсетіп, өзгерісті күшейте 

түсіңіз

Дереккөз: М. du Plessis, «Re-implementing an Individual Performance Management System as a Change Intervention 
at Higher Education Institutions Overcoming Staff Resistance», Proceedings of the 7th European Conference on 
Management Leadership and Governance, 2011,105-15.

Коттер осы мәселелерді шешу үшін сегіз сатылы қадам қалып- 
тастырған. Олар 17.2-кестеде көрсетілген. Коттердің алғашқы төрт 
қадамы Левиннің «жібіту» кезеңіне негізделгеніне назар аудары- 
ңыз. «Қозғалыс» 5, 6 және 7-қадамдарда көрсетілген, ал соңғы қа- 
дам «қайта бекітумен» айналысады. Сөйтіп, Коттер өзгерісті сәтті 
жүзеге асыру үшін менеджерлер мен өзгеріс агенттерін егжей-тег- 
жейлі нұсқаулықпен қамтамасыз ету арқылы өз үлесін қосты.

Әрекетті 
зерттеу -
мәліметтерді 
жүйелі түрде 
жинап, талданған 
деректер не 
көрсеткені 
негізінде өзгеріс 
әрекеті таңдалатын 
өзгеріс процесі.

Әрекетті зерттеу
Әрекетті зерттеу -  мәліметтерді жүйелі түрде жинап, талданған 
деректер нәтижесіне сүйене отырып, өзгеріс әрекетін іріктеуге не- 
гізделген өзгеріс процесі.23 Ол жоспарлы өзгерісті басқарудың ғылы- 
ми әдіснамасын ұсынуымен күнды. Әрекетті зерттеу бес қадамнан 
тұрады (олардың ғылыми әдіспен параллель екеніне назар аудары- 
ңыз): диагностика, талдау, кері байланыс, әрекет және бағалау.

Әрекетті зерттеудің кем дегенде екі нақты пайдасы бар. Бірін- 
шіден, ол проблеманы нысанаға алады. Өзгеріс агенті мақсатты
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түрде проблеманы іздейді және проблема түріне қарай өзгеріс 
әрекетінің түрі таңдалады. Әрекетті зерттеудің екінші пайдасы -  
қарсылықты кемітетіні. Өйткені әрекетті зерттеу қызметкерлерді 
процеске кіріктіріп, олардың өзгеріске қарсылығын кемітеді. Қыз- 
меткерлер кері байланыс кезеңіне бір қатысса, әдетте өзгеріс про- 
цесі өз динамикасына ие болады.

Ұйымдықдаму
Үйымдық даму -  ұйымның тиімділігі мен қызметкерлер әл-ауқа- 
тын жақсартуға бағытталған өзгеріс әдістерінің жиынтығы.24

Ұйымдық даму әдістері адами және ұйымдық өсу, бірге жұмыс 
істеу мен қатысу процестерін және зерттеуді бағалайды.25 Қазір- 
гі ұйымдық дамудың адамдардың өз жұмыс ортасын субъективті 
түрде қалай көріп, қалай түсінетініне аса көңіл бөлетіндігі пост
модерн философиясынан бастау алған. Өзгеріс агенті ұйымдық 
дамуды басқаруы мүмкін, бірақ ынтымақтастыққа барынша көңіл 
бөлінеді.

Өзгеріске себеп болатын қандай ұйымдық даму техникалары 
немесе интервенциялары бар? Олардың алтауы мында берілген.

СЕНСИТИВ ТРЕНИНГІ. Сенситив тренингінің зертхана тренингі, 
кездесу тобы және Т-тобы (тренинг тобы) сияқты түрлі атаулары 
бар, мұның барлығы құрылымданбаған топтық қатынас арқылы 
мінез-құлықты өзгертудің ертеректе шыққан әдісін білдіреді.26 
Алуантүрлілік тренингі, атқарушы директорлар тренингі және 
тимбилдинг жаттығулары -  ертеректе шыққан ұйымдық дамудың 
интервенция техникасының ізбасарлары.

САУАЛНАМАҒА КЕР1 БАЙЛАНЫС. Үйым мүшелерінің көзқарасын ба- 
ғалау, мүшелер қабылдауындағы алшақтықты анықтау мен өзгеше- 
ліктерді шешудің бір құралы -  сауалнамаға кері байланыс тәсілі.27 
Негізі, стратегиялық сауалнамалардан жиналған мәлімет проблема
ны анықтау мен талқылау көрігін қыздыруға қолданылады.

Сауалнамаға кері байланыс қызметкерлердің ұйымға қатысты 
ұстанымын шешім қабылдаушыларға хабарлайтынымен пайда- 
лы. Алайда сауалнамаға жауап бергенде жеке тұлғаларға көп нәрсе 
эсер етуі мүмкін болғандықтан, кей нәтижелер жарамсыз да болуы 
мүмкін. Екіншіден, жауапсыз қалған парақтар санының көптігі 
ұйымдағы олқылықтарды не жұмыспен қанағаттанушылықтың 
кемігенін көрсетеді, ал мәліметтің жоқтығы мұны көрсетпейді. 
Сондықтан сауалнамаға кері байланыс тәсілін қолданатын менед
жер ұйымдағы оқиғалар мен қызметкер жауабының рейтингтерін 
қадағалап отыруы тиіс.

ПРОЦЕСС БОЙЫНША КЕҢЕС БЕРУ. Менеджерлер көбіне өз бөлімінің 
жұмысын жақсартуға болатынын сезгенімен, бірақ нені және қалай 
жақсарту керегін анықтай алмайды. Процесс бойынша кеңес бе- 
рудің мақсаты -  сыртқы кеңесшінің клиентке, әдетте менеджерге 
ол жүмыс істеуі тиіс28 «өндірістік оқиғаны қабылдау, түсіну және

Үйымдық даму
(¥Д) -  ұйымның
тиімділігі мен
қызметкер
әл-ауқатын
жақсартуға
бағытталған,
гуманистік-
демократиялық
қүндылықтарға
негізделген
жоспарлы өзгеріс
интервенцияла-
рының жиынтығы.

Сенситив 
тренинг -
құрылымданбаған 
топтық өзара 
әрекеттесу арқылы 
мінез-кұлықты 
өзгертуге
тырысатын тренинг 
топтары.

Сауалнамаға кері 
байланыс -
мүшелер
қабылдауындағы
айырмашылықтар-
ды анықтау үшін
сауалнаманы
пайдалану;
нәтижесі
талқыланып,
ұсыныстар
жасалады.

Процесс 
бойынша кеңес 
беру -  клиент 
айналысатын 
процесті түсінуге 
және жақсартуды 
қажет ететін 
процестерді 
анықтауға 
оған кеңесші 
көмектесетін жиын.
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Тимбилдинг -
команда мүшелері 
арасындағы сенім 
мен ашықтықты 
арттыруға 
бағытталған өзара 
әрекеттесу.

оған қатысты әрекет жасауға» көмектесуі. Бұл оқиғаларға жұмыс ба- 
рысындағы, бөлім мүшелерінің бейресми қарым-қатынастары және 
ұйымдағы ресми коммуникация арналары кіруі мүмкін.

Тұлғааралық проблеманы шешу мен қатысуға мән берумен жұ- 
мыс істеу арқылы ұйым тиімділігін жақсарта аламыз деуі тұрғы- 
сынан процесс бойынша кеңес беру сенситив тренингке ұқсайды. 
Бірақ процесс бойынша кеңес беру тапсырмаға негізделген, кеңес- 
шілер ұйым проблемасын шешпейді, нені жақсарту керегін бірлесіп 
анықтаған соң, клиентті өз проблемасын шешуге үйретеді не ба- 
ғыттайды. Клиент өзінің бөліміндегі процестерді талдау дағдысын 
дамытады да, оны кеңесші кетіп қалған соң да қолдана алады. Өйт- 
кені клиент диагнозды анықтау мен баламаны дамытудың екеуіне 
де белсенді қатысқан соң процесс пен оның шипасын жақсы түсі- 
ніп, таңдалған әрекет жоспарына қарсылық көрсете қоймайды.

ТИМБИЛДИНГ. Осы еңбекте ұйымдардың жұмыс тапсырмасын 
орындау үшін көбіне командаларға иек артатынын айтқанбыз. 
Тимбилдинг команда мүшелері арасындағы сенім мен ашықтық- 
ты арттыру, үйлестіру ісі мен команда жұмысын жақсарту үшін 
топтық өзара әрекеттесуді қолданады.29

Тимбилдингке әдетте мақсатты белгілеу, команда мүшелері 
арасында тұлғааралық қарым-қатынасты жақсарту, әр мүшенің 
рөлі мен жауапкершілігін нақтылау үшін рөлді талдау және ко
манда процесін талдау кіреді. Даму талпынысы мен командадағы 
нақты проблемаларға қарай оған белгілі бір әрекеттердің енгізілуі 
не одан алынып тасталуы мүмкін. Дегенмен тимбилдинг мүшелер 
арасындағы сенім мен ашықтықты арттыру үшін өзара әрекеттес- 
тік пайдаланылады. Қазіргідей ұйымдар командаларға арқа сүйеп 
отырғанда, тимбилдинг -  маңызды тақырып.

Топаралық даму -
топаралық даму 
топтардың бір-бірі 
туралы пікірін, 
стереотиптері 
мен қабылдауын 
өзгерту
талпыныстары.

ТОПАРАЛЫҚ ДАМУ. Ұйымдық дамудағы топтар арасындағы дис- 
функциялық конфликт үлкен алаңдаушылық туғызады. Топара- 
лық даму топтардың бір-біріне қатынасын, стереотиптері мен 
қабылдауын өзгертуді көздейді. Мұнда тренинг сессиялары алуан- 
түрлілік тренингтерін қайталайды, тек демографиялық өзгеше- 
ліктердің орнына ұйымдағы жұмыс түрлері, департаменттер не 
бөлімдердің өзгешеліктеріне көңіл бөледі. Топаралық қарым-қа- 
тынастарды жақсарту тәсілдерінің ішіндегі жиі қолданылатыны -  
проблема шешу.30 Эр топ жеке кездесіп, өз тобын, өзге топты қалай 
қабылдайтынын және өзге топ оларды қалай қабылдайтынын тізіп 
жазып алады. Содан кейін топтардың парақтары алмастырылып, 
ұқсастықтар мен өзгешеліктер талқыланып, айырмашылықтар- 
дың себептері іздестіріледі.

Айырмашылық себептерін анықтап алған соң, топтар интег
рация фазасы -  өз арасын жақсарту жолдарын табуға кіріседі. 
Диагностика мен балама шешімдер қабылдау үшін қайшылық бар 
топтардың әрқайсының мүшелерінен қосалқы топтар құрылуы 
мүмкін.
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БАҒАЛАУШЫ ЗЕРТТЕУ. Ұйымдық даму тәсілдерінің көбі проблема- 
ға бағытталған. Олар бір не бірнеше проблеманы анықтап алып, 
оның шешімін іздестіреді. Бағалаушы зерттеу, керісінше, жа- 
ғымды нәрсеге акцент жасайды.31 Ол шешетін проблеманы емес, 
ұйымның бірегей қасиеттері мен арнайы мықты тұстарын іздей- 
ді, ал мүшелер соған арқа сүйеп, жұмысын жақсарта түседі. Яғни 
ұйымның проблемасына емес, жетістіктеріне көңіл бөледі. Ба- 
ғалаушы зерттеу процесі төрт бөлімнен тұрады: ашу, армандау, 
дизайн және тағдыр. Бұлар көбіне үлкен топтың екі не үш күнге 
ұласатын кездесуінде анықталып, оны дайындықтан өткен өзгеріс 
агенті тексереді. Ашу кезінде адамдар ұйымның мықты тұстары 
не екенін анықтайды. Қызметкерлер ұйымның ең жақсы жұмыс 
істеген уақытын не өздерінің өз жұмыстарына риза болған кезде- 
рін айтып береді. Армандау кезінде қызметкерлер ашу ақпаратын 
пайдаланып, алдағы бес жылда ұйым қандай болады деген сияқты 
ықтимал болашақты елестетеді. Дизайнда қатысушылар ұйым бо- 
лашақта қандай боларына қатысты ортақ бағдар тауып, оның біре- 
гей қасиеттерін ойласады. Төртінші қадамда қатысушылар ұйым- 
ның тағдырын анықтайды, не арманды қалай жүзеге асыратынын 
қарастырады, әдетте олар әрекет жоспарын жазып, жүзеге асыру 
стратегияларын жасайды.

Бағалаушы 
зерттеу -  ұйымның 
бірегей қасиеттері 
мен ерекше 
мықты тұстарын 
анықтау тәсілі, осы 
қасиеттер негізінде 
жұмыс нәтижесін 
жақсартуға болады.

Ө ЗГЕРІС МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Ұйымдардың өзгеріске қалай бейімделетінін қарастырдық. 
Бірақ соңғы кездері ұйымдық мінез-құлық ғалымдары одан да 
белсендірек тәсіл -  ұйымның өз мәдениетін трансформациялау 
арқылы өзгеріске кірігу жолына көңіл бөлуде. Осы секцияда біз үш 
тәсілді қарастырамыз: парад оксты басқару, инновация мәдениетін 
ынталандыру және үйренуші ұйым құру. Ұйымдық өзгеріс пен 
стресс мәселелерін де қарастырамыз.

Басқару парадоксы
Менеджерлер парадокс теориясынан әжептәуір сабақ алуына бо
лады,32 бұл теория менеджменттегі негізгі парадокс ұйым үшін оң- 
тайлы соңғы статус жоғында дейді.33 Парадокс жағдайында біз түр- 
лі бағыттағы әрекеттер шиеленісін теңестіруіміз керек. Уақытпен 
бірге өзгеріп тұратын басымдықтар арасынан теңестіруші нүкте 
мен динамикалық тепе-теңдікті табу -  үнемі жүретін процесс. Бұ- 
дан алар алғашқы сабақ -  орта мен ұйым мүшелері ауысқан кезде 
элементтер маңызы артады не кемиді. Мысалы, кейде компания 
бұдан бұрынғы жетістігін еске алып, одан сабақ алады, ал кейде 
кері қарайлау тек прогресті тежейді. Алды-артын түгел ойлап, па
радокс факторларын теңестірудің маңызын мойындайтын менед
жерлер әсіресе қарамағындағылардың мінез-құлқын бейімделгіш 
әрі креатив етуде тиімді екеніне дәлел бар.34

Парадокс 
теориясы  -
менеджменттегі 
негізгі парадокс -  
үйым үшін 
оптимал ақтық 
статус жоқ деп 
тұжырымдайтын 
теория.
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Инновация -
өнім, процесс не 
қызметті алғаш 
ұсыну не жақсарту 
үшін жаңа идеяны 
қолдану.

Инновация мәдениетін ынталандыру
¥йым инновациялылығын қалай арттырады? Нақты формуласы 
болмағанымен, зерттеушілер инновациялық ұйымдарды зертте- 
ген кезде құрылым, мәдениет және адам ресурстары саясаты сияқ- 
ты кей сипаттарымен үнемі кездесіп қалып жатады. Алдымен, ин
новация деп нені айтып отырғанымызды анықтап алайық.

ИННОВАЦИЯНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ. Өзгеріс істі өзгеше істеу дедік. 
Ал инновация -  өзгерістің мамандандырылған түрі, ол өнімді, 
процесті не қызметті алғаш ұсыну, не жақсарту үшін қолданыла- 
ды.35 Сонымен, барлық инновация өзгерісті білдіреді, бірақ бар- 
лық өзгеріс жаңа идея туғызып, елеулі модернизацияға жеткізе 
бермейді. Инновация планшет өндірісі секілді жетілдіру арқылы 
түрленіп отыруы да, Nissan-ның LEAF машинасы сияқты таңдай 
қақтыратын түбегейлі өзгеріс болуы да мүмкін.

ИННОВАЦИЯ КӨЗДЕРІ. Құрылымдық айнымалылар -  инновация- 
ның ықтимал көздерінің бірі.36 Құрылымдық-инновациялық қа- 
тынастарды жан-жақты қарастыру арқылы мынадай тұжырымдар 
жасалды:37

1. Органикалық қүрылымдар. Олар тік дифференттеуден, рә- 
сімдеу мен орталықтандырудан төмен; органикалық ұйымдар 
инновацияны қабылдауды жеңілдететін икемділік, бейімделу 
мен өзара ынтымақтастыққа септеседі.

2. Менеджментте үзақ отыру. Басшылық ету тапсырмаларды 
орындау мен қалаған нәтижеге қол жеткізуді креатив әдістер 
көмегімен жүзеге асыруға өкілеттік береді.

3. Жеткілікті ресурстар. Ресурстардың мол болуы ұйымға инно
вацияны сатып алуға не енгізуге, оларды ұйымдастыру күнын 
төлеуге, сондай-ақ сәтсіздіктердің алдын алуға мүмкіндік бе- 
реді.

4. Бөлімаралық жоғары коммуникация.38 Мұндай ұйымдарда 
комитет, мақсатты топ, кросс-функционал команда мен бө- 
лімдер арасындағы өзара байланысқа ықпал ететін тетіктер 
көп.

КОНТЕКСТ ПЕН ИННОВАЦИЯ. Инновациялық ұйымдар мәдение- 
ті ұқсас болып келеді. Олар эксперимента ынталандырып, жетіс- 
тікті де, сәтсіздікті де марапаттайды. Өкінішке қарай, көп ұйым 
қызметкерлерін жетістігі үшін емес, сәтсіздікке ұрынбағаны үшін 
марапаттайды. Мұндай мәдениет тәуекелге бару мен инновация
ны тұншықтырады. Инновациялық ұйым қызметкерлерінің заман 
ағымынан қалмауы үшін тренингтер өткізіп, олардың дамуын ын
таландыру саясатын жүргізеді, қызметкерлері қателескені үшін жұ- 
мыстан шығып қалудан қорықпасын деп жұмысында қалатынына 
кепілдік береді және жеке тұлғаларды өзгеріс чемпионы болуға ын- 
таландырады. Мұндай тәжірибе жұмыс топтарында да қолданылуы 
керек. Жоғары технологиялар саласындағы бір қытай компаниясы- 
ның 200 командасындағы 1 059 тұлғаны зерттеу қызметкерлердің
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өз жұмысына адалдығымен ерекшеленетін жұмыс жүйесінде ко- 
мандалардың креативтігі артқанын көрсетті.39 Бұл көрсеткіш ауыз- 
бірлігі күшті командаларда тіпті жоғары болған.

ИДЕЯ ЧЕМПИОНДАРЫ МЕН ИННОВАЦИЯ. Жаңа идея пайда болы- 
сымен идея чемпиондары оны белсенді түрде насихаттай бас- 
тайды, қолдау тауып, қарсылықты еңсеріп, оның жүзеге асуын 
қамтамасыз етеді.40 Көбіне чемпиондардың жеке қасиеттері ұқсас 
болып келеді: өз-өзіне аса сенімді, табанды, ширақ және тәуекел- 
шіл. Әдетте оларға трансформациялық жетекшілік қасиеті тән, 
олар инновация әлеуеті туралы өз бағдарымен, өз миссиясына 
сенетіндігімен өзгелерді шабыттандырып, қанаттандыра алады. 
Идея чемпиондары қаншалықты өзгеріс күші бола аларына жағ- 
дай да эсер етеді. Мысалы, қызметтегі рөлі мен әлеуметтік орта 
кәсіпкерлерді креатив болуға ынталандырғанда, олардың арасын- 
да өзгеріске ұмтылушылық жоғары.41 Сондай-ақ қызметтегі рөлі 
олардан күнделікті басқару ісі мен әкімшілікжұмыстарының ауыр 
жүгін арқалауды талап еткенде, өзгеріске ұмтылу мен оны жүзеге 
асыру күшінің екеуі де кемиді. Идея чемпиондары өзгелерді жұ- 
мысқа жұмылдыруда епті, сондықтан олардың лауазымы шешім 
қабылдау еркіндігін қамтамасыз етуі керек. Мұндай дербестік 
оларға, өз кезегінде, инновацияларды енгізіп, жүзеге асыруға кө- 
мектеседі.42

Әртүрлі мәдениеттегі табысқа жеткен идея чемпиондары істі 
түрліше жүргізе ме? Әрине.43Жалпы алғанда, ұжымдық мәдениет 
өкілдері инновациялық әрекеттеріне кросс-функционал қолдау 
көрсетілгенін қалайды; билік қашықтығы жоғары мәдениетте жұ- 
мыс басталмас бұрын чемпиондар инновациялық функциясын бе- 
кітіп алу үшін биліктегілермен қоян-қолтық жұмыс істеуі күгіледі; 
қоғамның белгісіздіктен қашқақтауы жоғары болған сайын, чем
пиондар инновацияны жасауда ұйым ережелері мен процедурала- 
ры шегінде жұмыс істеуі тиіс.

Ұдайьв үйренуші ұйым құру
Ұйымның өзгерісті тиімді басқаруының тағы бір жолы -  үйренуші 
ұйым болу үшін мәдениетін үздіксіз дамыту.44

ҮЙРЕНУШІ ҰЙЫМ ДЕГЕН НЕ? Жеке тұлғалар сияқты ұйымдар да 
үйренеді. Үйренуші үйымдар үздіксіз бейімделу мен өзгеру қа- 
білетін дамытуды жолға қойған. Компаниялардың үйренуші ұйым 
ұстанымдарына қаншалықты лайық екенін бағалау үшін Үйренуші 
ұйым сауалнамасы форматы жасалып, халықаралық нарыққа бейім- 
делді.45

17.3-кестеде үйренуші ұйымның бес негізгі сипаты көрсетілген: 
алдымен адамдар ескіше ойлауын тоқтатады, бір-бірімен ашық 
болуды үйренеді, ұйымның іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін түсі- 
неді, жұрттың бәрі келісетін жоспар жасайды, не бағдар ұстанады 
және соған жету үшін бірге жүмыс істейді.46

Идея
чемпиондары -
инновацияны 
қабылдап, сол 
идеяны энтузиаст 
ретінде насихаттап, 
қолдау тауып, 
қарсылықты 
еңсеріп және сол 
идеяның жүзеге 
асуын қамтамасыз 
ететін жеке 
тұлғалар.

Үйренуші ұйым -
үздіксіз бейімделу 
және өзгеру 
қабілетін дамытқан 
ұйым.
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17.3-КЕСТЕ. Үйренуші ұйым сипаттары

1. Барлығы бірдей келісетін ортақ бағдар ұстанады
2. Қызметкерлер мәселені шешуде және өз жұмысын атқаруда бұрын қолданған ескіше ойлауы 
мен стандарт бағдарламалардан құтылады
3. Қызметкерлер барлықұйымдық процестерді, іс-әрекеттерді, қызметтер мен өзара 
байланыстарды өзара қарым-қатынастың бір бөлігі ретінде қарастырады
4. Қызметкерлер сын не жазадан сескенбей, бір-бірімен ашық коммуникация жасайды (тік және 
көлденең бағытта)
5. Ұйым ұстанған ортақ бағдарға жету үшін қызметкерлер өз жеке мүддесі мен бөлім мүдделерін 
жоғары қойып, бірге жұмыс істейді

Дереккөз: Р. М. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (New York: Doubleday, 2006).

ҮЙРЕНУДІ БАСҚАРУ. Фирмасын үйренуші ұйым ету үшін менеджер 
не істей алады? Сол жайында мынадай кеңестер ұсынамыз:

• Стратегия қүрыңыз. Менеджмент өзгеріс, инновация және 
үздіксіз модернизацияны қалайтынын ашық көрсетуі керек.

• ¥йым қүрылымын қайта қүрыңыз. Ресми күрылым үйрену- 
ге елеулі кедергі болуы мүмкін. Құрылымдарды біркелкі қылу, 
департаменттерді тарату не біріктіру, кросс-функционал ко- 
мандаларды көбейту өзара тәуелділікті күшейтіп, шекаралар- 
ды жояды.

• ¥йым мәдениетін қайта қалыптастыру. Үйренуші ұйым 
болу үшін тәуекелге барып, қателікті мойындау дұрыс екенін 
менеджер өз ісімен көрсетуі тиіс. Бұл -  мүмкіндікті пайдала- 
нып, қателескен қызметкерлерді марапаттау деген сөз. Ме
неджмент функционал конфликтілерді ынталандыруы керек.

Ұйымдық өзгеріс пен стресс
Жұмыс кезінде стреске тап болған кездеріңізді еске түсіріңіз. 
Жұмысқа кешіктіретін көлік кептелісі сияқты күнделікті стресс 
факторлары ойыңызға оралған болар. Жұмыстағы есіңізде жақ- 
сы сақталған, үзаққа созылған стресс қашан болып еді? Елдің көбі 
ұйымдық өзгерістен туындаған стресті айтар еді.

Мұндайда жетекшілердің рөлі аса маңызды. Бір зерттеу транс- 
формациялық жетекші қызметкерлердің өзгерісті оң қабылдап, 
оны стресс көзі ретінде танымауына ықпал ете алатынын анық- 
тады.47 Өзге бір зерттеу жаңа бастамаларды жоспарлау алдын- 
да өзгеріс жайлы жағымды ой қалыптастырса, ұйымдық өзгеріс 
кезінде қызметкер стреске аз ұшырап, оның өзгеріске деген оң 
қатынасы артатынын көрсетті. Менеджер қызметкердің өзін- 
өзі бағалауы, өзгеріске қатынасы мен жағдайды бақылауын әр- 
дайым көтеріп отыруы керек. Мысалы, өзін-өзі бағалауды көтеру 
үшін оның рөлін түсіндіріп, марапаттауды қолдануына болады. 
Ал жаңа процестерді жоспарлау кезеңдеріне қатыстыру қызмет- 
кердің өзгерісті бақылауы мен жағымды қатынасын арттырады.48 
Тағы бір зерттеу өзгеріс кезінде қызметкерлердің психологиялық 
күйін бағалап, әлеуметтік қолдау көрсету, жеке эмоцияны реттеу
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тренингтерін өткізу керегін қосты.49 Осы әдістер арқылы менед
жер қызметкердің стресс деңгейін төмендетіп, өзгеріске бейілдігін 
арттыра алады.

G НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Оқытуш ы осы тапсырм аны орындау қажет екенін айтса, 
m ym anagem entlab.com  сайтындағы Assignments бөлімін ашып, East 
Haven Fire Departm ent: M anaging Stress деп аталатын видеожаттығуды 
толтырыңыз.

ЖҰМЫСТАҒЫ СТРЕСС
Достарыңыз бұрын-соңды болмаған жұмыс жүктемесі мен жұмыс 
уақытының ұзақтығынан стреске түскен. Ата-анаңыз үлкен корпо- 
рацияда істегенде жұмысының тұрақсыздығын уайымдап, бола- 
шағына еш қам жемегенін еске алады. Қызметкерлер жұмыс пен 
отбасылық жауапкершілікті тепе-тең ұстай алмай, стресте жүрге- 
нін айтып шағымданады. Harris, Rothenberg International қызмет- 
керлерге көмектесу бағдарламаларымен қамтамасыз етуші жетек- 
ші компания жүйкесі сыр берген қызметкерлерге бұрынғыдан да 
жоғары деңгейдегі кәсіби көмек көрсетілуі тиіс екенін айтады.30
17.4-кестеде көрсетілгендей, жұмыс -  көп адамның өміріндегі 
стрестің басты себебі. Стрестің себебі мен салдары не? Жеке тұлға 
мен ұйым стресті азайту үшін не істей алады?

Стресс деген не?
Стресс -  жеке тұлға өзі қалайтын сұраныс, мүмкіндік не ресурспен 
бетпе-бет келгенде оның нәтижесі бұлыңғыр, алайда маңызды боп 
көрінетін динамикалық күй.51 Әдетте стресс жағымсыз контексте 
айтылғанмен, оның жағымды мақсаты да бар. Көп мамандар жұ- 
мыс жүктемесі мен кесімді мерзім тудыратын қысымды жұмыс са- 
пасы мен олардың жұмысқа қанағаттануын арттыратын жағымды 
челендж деп қабылдайды. Алайда жағдай жағымсыз болса, стресс 
ауыр тиеді, адамның қан қысымы көтеріліп, логикаға сай ойлай 
алмай, тілі күрмеліп, жүрек қағысы өзгереді.52

Стресс -  ортадағы
қысымнан
туындайтын
жағымсыз
психологиялық
процесс.

17.4-КЕСТі. Жұмыс - стрестің басты көзі

Өміріңіздегі стресс тудыратын сала қайсы?

Сала Көп стресс тудырәды

Қаражатқа қатысты уайым 64%
Жұмыс 60%

Отбасылық жауапкершілік 47%
Денсаулық 46%

Дереккөз: «Stress in America: Paying with Our Health», American Psychological Association, February 4,2015, http:// 
www.apa.org/news/press/releases/stress/2014/stress-report.pdf.

http://www.apa.org/news/press/releases/stress/2014/stress-report.pdf
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Қиындық стресс 
факторы -
жұмыс жүктемесі, 
тапсырмаларды 
орындау қысымы 
мен уақыт 
тапшылығынан 
туындаған стресс 
факторы.

Тежеу стресс 
факторы -
мақсатыңызға 
жетуге кедергі 
келтіретін стресс 
факторы (мысалы, 
бюрократия, 
ұйым саясаты, 
жұмыстағы 
жауапкершілігін 
шатастыру).

СТРЕСС ФАКТОРЫ. Зерттеушілер жұмыс жүктемесіне, тапсырманы 
тез арада аяқтауға, яғни уақыт тапшылығына байланысты туын- 
дайтын қиындық стресс факторының әсері мақсатыңызға жетуде 
аяққа оралғы болатын тежеу стресс факторының (мысалы, бюро
кратия, ұйым саясаты, жұмыстағы жауапкершілігін шатастыру) ық- 
палына қарағанда бәсеңдеу екенін айтады. Зерттеу әлі де жалғасып 
жатқанымен, алғашқы мәліметтер қиындық стресс факторының 
тежеу стресс факторынан азырақ қиындық тудыратынын көрсетті.53

Зерттеушілер қиындық және тежеу стресс факторларының әсе- 
рін ажыратып көрсетуге тырысып көрді. Қиындық стресі артқанда, 
ұйымнан жоғары қолдау көріп отырғандар өз рөліне қатысты жо- 
ғары жүмыс нәтижесін көрсеткен, ал ұйымнан аз қолдау көрген- 
дердің нәтижесі ондай болмады.54

Сондай-ақ қиындық стресі бірін-бірі қолдайтын ұжымның жұ- 
мыс нәтижесін жақсартатынына, ал тежеу стресі кез келген жұмыс 
ортасындағы нәтижені нашарлатарына дәлелдер де бар.55

Талап -  жеке 
тұлғаның жұмыс 
орнындағы 
жауапкершілігі, 
оған көрсетілетін 
қысым мен 
міндеттемелер 
және белгісіздік.

Ресурс -  жеке
тұлғаның
сұраныстарын
қанағаттандыру
үшін пайдаланатын
қолындағы
нәрселері.

Аллостаз -
тұрақтылық табу 
үшін мінез-қүлық 
пен қатынасты 
өзгерту жолында 
жұмыс істеу.

ТАЛАПТАР МЕН РЕСУРСТАР. Әдетте стресс қызметкердің талап- 
тарымен, ресурстарымен байланысты. Талап -  жеке тұлғаның 
жұмыс орнындағы жауапкершілігі, оған көрсетілетін қысым, мін- 
деттері мен сенімсіздігі. Ресурс -  жеке тұлғаның сұраныстарын 
қанағаттандыру үшін пайдаланатын қолындағы заттары. Талап- 
ресурс моделі нені білдіретінін талқылап көрейік.56

Мектепте сынақ тапсырғанда не жұмыста өнімділік бойынша 
жылдық есеп бергенде стреске ұшырайсыз, себебі мүмкіндік пен 
жұмыс нәтижесінің қыспағында қаласыз. Жақсы нәтиже көрсет- 
сеңіз, қызметіңіз жоғарылап, көбірек жауапкершілік артылып, 
жақсы жалақы аласыз. Нашар жасалған есеп жоғарылаудың жолын 
кес-кестейді. Өте нашар жасалған есеп тіпті жұмыстан айырылуға 
себеп болуы мүмкін. Өзіңізге қойылған талапқа сай ресурстарды 
қалай пайдалана алатыныңызға, мәселен есеп беруге қалай да- 
йындалатыныңызға, есепті алдағы уақытта толықтыруға болаты- 
нына (өмір осымен бітпейді) не әлеуметтік қолдау табуыңызға ка
рай стресті азайтуға болады. Іс жүзінде әлеуметтік қолдау көрсету 
ресурсы басқаларынан әлдеқайда маңызды болуы мүмкін. Соңғы 
зерттеулерге қарағанда эмоциялық қолдауға ие адамдар сезіне- 
тін стресс деңгейі төменірек болады, стрестен депрессияға сирек 
ұшырайды және олардың стресті азайтатын өмір стиліне көшу ық- 
тималдығы жоғары.57 Жалпы алғанда, талап-ресурс перспективасы 
тұрғысынан қарасақ, талап стресті арттыратындықтан, стресс әсе- 
рін жұмсарту үшін ресурсты иемденудің маңызы зор.58

АЛЛОСТАЗ. Осы уақытқа дейінгі талқылаулардан жеке тұлға та- 
лаптары ресурстарына сай келетін бірқалыпты күй іздейді деген 
ой түйген боларсыз. Бұрынырақта жүргізілген зерттеулерге осын- 
дай гомеостатикалық перспектива не теңестірілген тепе-теңдікке 
көңіл бөлу тән болса, қазір мінез күй болмайтыны түсінікті бол- 
ды. Одан гөрі талаптар да, ресурстар да, теңсіздікті реттейтін жү- 
йелер де өзгеріп тұратын аллостатикалыц модель туралы сөйлеу
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орынды.59 Аллостаз -  мінез-құлық пен қатынасты өзгерту арқылы 
тұрақтылық табуға тырысу. Өз қолданысымыздағы ресурстары- 
мызды ескерсек, бәрі аллостатикалық жүктемеге не стресс фак- 
торының кумулятивтік әсеріне байланысты.60 Мысалы, өз қабі- 
летіңізге ерекше сенімді болсаңыз және өзгелер сізге көп қолдау 
көрсетсе, қиындықты қасқайып тұрып қарсы алып, онымен күре- 
суге ресурстарыңызды жұмылдыра аласыз. Бұл аллостатикалық 
жүктеме тым көп болмаған жағдайда, ал аллостатикалық жүктеме 
тым көп әрі ұзаққа созылған кездері біз стрестің психологиялық 
және физиологиялық белгілерін сезінуіміз мүмкін.

Жұмыстағы стрестің ықтимал себептері
Стресті не тудырады? Отыз бес мыңнан астам респондент жауабын 
талдаған метаталдау рөлдің айқын болмауы, рөл қайшылығы, рөл 
жүктемесінің көптігі, жұмыстың қауіптілігі, ортаның сенімсізді- 
гі, жұмыстағы шектеулер -  осылардың бәрі тұрақты түрде жұмыс 
нәтижесіне жағымсыз эсер ететінін көрсетті.61 Мұны тарқата түсу 
үшін 17.3-сызбадағы үлгіні қарастырайық.

ОРТА ФАКТОРЛАРЫ. Ортаның тұрақсыздығы ұйым құрылымы- 
на ғана емес, сол ұйымдағы қызметкерлердің стресс деңгейіне де 
эсер етеді. Ұйымдық өзгерісті еңсеру кезінде адамдарды ең қинай- 
тыны -  тұрақсыздық.62 Орта тұрақсыздығының негізгі үш түрі бар: 
экономикалық, саяси және технологиялық.

Бизнес цикліндегі өзгерістер экономикалық түрақсыздық ту
дырады. Мысалы, экономика тұралаған кезде адамдар жұмыстан 
шығып қалудан үрейленеді. Саяси турацсыздыц Солтүстік Америка

17.3-СЫЗБА. Стресс моделі

Ықтимал себептері Салдары
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халқына Гаити не Венесуэла сияқты елдердегі қызметкерлерді 
стреске түсіргендей эсер ете қоймайды. Өйткені Құрама Штаттар 
мен Канаданың саяси жүйесі тұрақты, ондағы өзгерістер әдет- 
те тәртіп бойынша жүзеге асады. Дегенмен технологиялық қатер 
мен өзгерістер барлық елдерде стресті арттыруы мүмкін. Өйткені 
инновация қызметкердің дағдылары мен тәжірибесін аз уақытта 
қажетсіз қылып тастауы мүмкін, жаңа компьютерлік бағдарлама- 
лар, роботтар, автоматтар мен технологиялық өзгерістердің өзге де 
формаларынан қалып қоймауға талпыну көп адамның жүмысында 
болашақта қиындық туғызып, стреске себеп болады.

ҰЙ Ы МДЫ Қ ФАКТОРЛАР. Ұйымда стресс тудыратын факторлар 
тапшылығы болмайды. Қателеспеуге шамадан тыс ұмтылу не тап- 
сырманы кесімді уақытта орындау, шектен тыс жұмыс, талапшыл 
әрі ожар бастық және әдепсіз әріптестер -  соның азғана мысалы. 
Осы факторларды тапсырма, рөл және тұлғааралық талап төңіре- 
гіне топтастырдық.

L Тапсырма талаптары тұлғаның жұмысына байланысты. Оған 
лауазымдық міндеттер (дербестік деңгейі, тапсырма түрлері 
мен автоматтандыру), жүмыс жағдайлары және жұмыс ор- 
нының орналасқан жері кіреді. Жұмыс орнындағы стреске 
қатысты ең жиі айтылатын бір фактор -  кесімді мерзім төніп 
тұрғанда атқарылуы тиіс жүмыс көлемі.63 Көп адам отыратын 
кабинет не ашық кеңсе шуды арттырып, көңіл бөлінуін үдетіп 
қана қоймай, үрей мен стресті де арттырады.64

2. Рөл талаптары -  тұлғаның ұйымда атқаратын рөлімен байла
нысты оған көрсетілетін қысым. Рөлдік конфликтілер салдарын 
реттеу, қанағаттандыру қиынға түседі. Рөлдің шамадан тыс 
жүктемесі қызметкер тым көп жұмысты атқара алады деп кү- 
тілгенде орын алады. Рөлдің айқын болмауы қызметкер өз рөлі- 
нен нені күтетінін нақты түсінбегенде, сол себепті не істеу кере- 
гін білмегенде туындайды. Өкінішке қарай, рөліне жағдаяттық 
шектеулер (белгіленген жұмыс сағаттары мен жұмыс жауапкер- 
шілігі) қойылған түлғалар стресс деңгейін түсіретін үзіліс жасау 
сынды белсенді өзара қарым-қатынасқа қүлықсыз келеді.65

3. Тулғааралық талаптар -  өзге қызметкерлер көрсететін қы- 
сым. Зерттеу нәтижелеріне қарағанда, төбелес, мазақ ету, дө- 
рекілік, нәсілдік кемсіту және сексуалдық харрасмент секілді 
әріптестер мен супервайзорлардың жағымсыз мінез-күлқы 
жұмыстағы стреске тікелей байланысты болып отыр.66Тұл- 
ғааралық нашар қатынастың физиологиялық салдары болуы 
әбден ықтимал, бір зерттеу бақыланатын ортадағы әділетсіз 
қатынас стресс-реакция процесіне қатысатын кортизол гор- 
монының бөлінуіне себеп болатынын көрсетті.67 Сондай-ақ 
әртүрлі тараптан әлеуметтік кемсіту көрдім деп санайтын 
тұлға әл-ауқат деңгейін сөз қылмағанның өзінде, уақыт өте 
келе психологиялық шиеленістің жоғарғы деңгейіне түсетіні 
анықталды.68
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ЖЕКЕ ФАКТОРЛАР. Жеке тұлға аптасына 40-50 сағат жұмыс істей 
алады. Бірақ аптасына 120 сағаттан артық жұмыс істеген адамның 
басындағы тәжірибесі мен проблемалары жұмысына эсер етеді. 
Жұмыстағы стрестің соңғы категориясына тұлғаның жеке өмірін- 
дегі факторлар -  отбасылық мәселелер мен жеке экономикалық 
проблемалар кіреді.

Мемлекет деңгейінде жүргізілген сауалнамалар адамдар отба- 
сын қадір тұтатынын көрсетіп келеді. Отбасылық мәселелер тіпті 
жағымды болғанның өзінде, жеке тұлғаға елеулі эсер ететін стресс 
тудыруы мүмкін. Отбасылық мәселелер көбіне жұмыс-өмір кон- 
фликтілеріне байланысты туындайды.

Шектен тыс қарыз сынды жеке экономикалыц проблема стресс 
тудырып, тұлға көңілін жұмыстан алшақтатады. Табыс деңгейі- 
не қарамастан, кей адамдар ақшасын дұрыс жұмсай алмайды, не 
сұранысы табысының көлемінен асып кетеді. Жылына 100 мың 
доллар табатын тұлға ақшасын басқаруда жылына 20 мың доллар 
табатын адаммен бірдей қиындыққа тап болады, дегенмен соңғы 
зерттеулер жылдық табысы 50 мың долларға дейінгілердің стресі 
көбірек екенін көрсетті.69

СТРЕСС ФАКТ О Р Л АРЫ Н Ы Ң ҮДЕМЕЛІЛІГІ. Стресс факторларын же- 
ке-жеке қарастырғанда, стресс үдемелі қүбылыс екенін, яғни үсті- 
үстіне жамала беретінін байқамаймыз.70 Әр жаңа және тұрақты 
стресс факторы тұлғаның стресс деңгейіне қосыла береді. Жалғыз 
стресс факторы жеке алғанда елеусіз болуы мүмкін, бірақ бұрын- 
нан бар жоғары деңгейлі стреске қосылған кезде тым көп болып 
кетеді. Түлға бойындағы стресс деңгейін бағалау үшін сол тұлға 
стрестерінің себептері мен олардың ауырлық дәрежесін сарап- 
тауымыз керек. Мұны санау не бақылау оңай болмағандықтан, ме
неджер ұйымдық факторлардың ықтимал стрестік ықпалын білуі 
тиіс. Қызметкерлердің көбі жүмыстағы стресс тудыратын фактор- 
ларды қамқор менеджерге айтуға дайын.

Стресс күйіндегі жеке ерекшеліктер
Кейбіреулер стресс жағдайынан ақша жасап жатса, кейбіреулердің 
еңсесі түсіп кетеді. Стрестен өту қабілетіне қарай адамдар қалай 
ерекшеленеді? Ықтимал стресс факторы мен бастан өткен стресс 
факторы арасындағы байланысты қандай жеке айнымалы реттей- 
ді? Осыған қатысты мына төрт айнымалыны атауға болады: қабыл- 
дау, жүмыс тәжірибесі, әлеуметтік қолдау және жеке қасиеттер.

ҚАБЫЛДАУ. 5-тарауда қызметкерлердің реакциясы шындыққа 
емес, сол шындықты өзінің қабылдауына байланысты туындай- 
тынын көрсеттік. Сондықтан қабылдау ықтимал стресс күйі мен 
оған қызметкердің реакциясының арақатынасын реттейді. Жұ- 
мыстағы қысқартуды бір адам жүмыстан айырылу деп қабылда- 
са, екіншісі бұл жағдайды қомақты өтемақы алып, жаңа бизнес 
бастауға мүмкіндік деп таниды. Сонымен, стресс ықтималдығы
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объектив жағдайға байланысты емес, ол қызметкердің сол жағдай- 
ды қалай түсінуінде.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ. Жұмыстағы тәжірибенің стресс тудыратын 
жағымсыз әсері бар. Неге? Бұған екі түсіндірме бар.71 Біріншісі -  
өз еркімен жұмыстан кету. Өз еркімен жұмыстан кету стреске түс- 
кен адамдарға тән. Сондықтан ұйымда ұзақуақыт істейтін адамдар 
стреске төзімді қасиетке ие, не ұйымдағы стресс сипатына шыдас 
бере алады. Екіншіден, уақыт өте келе адамдар стресті еңсеруге 
машықтанып алады. Бұған уақыт керек болғандықтан, ұйымның 
жасы үлкен мүшелері толық бейімделген, олар стресті аз сезінеді.

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ. Әлеуметтік цолдау: әріптестердің, басшы- 
ның достық қарым-қатынасы стресс әсеріне қалқан бола алады.72 
Бұл жайында стреске қатысты әдебиеттерде өте жақсы жазылған. 
Әлеуметтік қолдау тіпті аса күрделі жұмыстың да жағымсыз әсерін 
кемітіп, ауруды басатын дәрі іспеттес.

ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕР. Жұмыста көрінетін стресс белгілері адамның 
жеке қасиеттерінен бастау алуы мүмкін.73 Стреске қатысты кеңінен 
зерттелген жеке цасиеттің бірі -  невротизм, оны 4-тарауда талқы- 
ладық. Невротик тұлға психологиялық қысымды сезінуге бейім.74 
Невротик түлғаның жүмыс ортасынан стресс факторын табу ықти- 
малдығы жоғары, сөйтіп, ол өз ортасын қауіпті санайды. Сондай- 
ақ ол бейімделу жолдарын іздеуге қүлықсыз, сондықтан проблема- 
ны шешудің орнына, одан қашқақтайды.75

Мәдени ерекшеліктер
Стресс тудыратын жұмыс жағдайларының әр мәдениетке тән ерек- 
шелігі барын зерттеулер көрсетті. Бір зерттеу АҚШ қызметкерлері 
қадағалау жоғынан стреске түссе, қытай қызметкерлері жұмыстың 
бағалануы мен тренингтер жоғынан стресс сезінетінін анықтады. 
Дегенмен тұлғаның стреске ықпалы әр мәдениетте әртүрлі бол- 
май шықты. Венгрия, Италия, Үлыбритания, Израиль және Құра- 
ма Штаттар қызметкерлерін зерттеген бір диссертацияда А тип- 
ті жеке қасиет (4-тарауды қараңыз) осы елдердің бәрінде бірдей 
стресті алдын ала болжай алған.76 Жиырма елдегі 5 270 менеджерді 
зерттеу АҚШ, Канада және Ұлыбритания сияқты индивидуалистік 
елдердегі тұлғалар жүмыстың отбасына кедергі келтіруінен Азия 
және Латын Америкасындағы ұжымдық елдердегі тұлғаларға Кара
ганда жоғары стресс деңгейін сезінген.77 Авторлардың түсіндіруін- 
ше, үжымдық мәдениетте қосымша жұмыс істеу отбасына көмек- 
тесу мақсатындағы жанкештілік деп қабылданса, индивидуалистік 
елдерде жұмыс отбасынан алшақтататын жеке жетістік құралы деп 
қабылданады.

Түрлі елдерде стресс факторы қызметкерлер арасында қабыл- 
данған стреспен, қысыммен байланыстырылады. Басқаша айтқан- 
да, стресті барлық мәдениет өкілдері зиянды деп қарастырады.78
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ЖҰМЫСТАҒЫ СТРЕСС САЛДАРЫ
Стресс жоғары қан қысымы, жара, ашушаңдық, күнделікті шешім 
қабылдау қиындығы, тәбеттің өзгеруі, апатты жағдайға бейімдік 
және сол сияқты жолдармен көрінеді. 17.3-сызбаны тағы бір қара- 
ңыз. Осы белгілерді үшке бөліп топтастыруға болады: физиология- 
лық, психологиялық және мінез-құлықтық белгілер.

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛГІЛЕР. Ертеректе стреске қатысты алаңдау 
оның физиологиялық симптомдарына бағытталған еді, өйткені 
зерттеушілердің көбі денсаулық сақтау мен медицина ғылымда- 
рының маманы болатын. Олардың еңбектері стресс метаболизмді 
өзгертіп, жүрек қағысы мен тыныс алуды жиілетіп, бас ауруын қоз- 
дырып, жүрек талмасына себеп болады деген қорытындыға келетін.

Қазіргі фактілер стрестің өзге де ауыр физиологиялық эсер 
тудыратынын айқын көрсетіп отыр. Үлыбританияда жүргізілген 
ұзақмерзімді зерттеу жұмыста қысым сезінгендердің жүректің 
ишемиялық ауруына шалдығу деңгейі жоғары екенін анықтады.79 
Данияның гуманитарлық қызмет саласының қызметкерлері жүр- 
гізген зерттеу жұмыс орнында психологиялық қажу деңгейі жоға- 
ры тұлғалардың жұмысқа шықпай қалуы нақты бір аурудың сал- 
дарынан емес екенін көрсетті.80 Өзге де көптеген зерттеу жұмыста 
болған стресс денсаулықтың нашарлау индикаторларымен байла- 
нысты екенін көрсетті.

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛГІЛЕР. Жұмысқа қанағаттанбау -  стрестің 
нақты себебі. Бірақ стресс өзін өзге психологиялық күй, мысалы 
алаң, үрей, ашушаңдық, зерігу және жайбасарлық арқылы көрсете- 
ді. Қызметкерлердің психологиялық күйін ұзақ зерттеген бір еңбек 
жұмыс жүктемесінің көптігінен туындаған стресс пен эмоциялық 
денсаулықтың төмендеуі қатар жүретінін көрсетті.81

Әртүрлі, бір-біріне қарама-қайшы талаптар қоятын, қызмет- 
кердің міндеттері, өкілеттігі мен жауапкершілігі ашып көрсетіл- 
меген жұмыс стресс пен қанағаттанбаушылықтың екеуін де ту- 
дырады.82 Сол сияқты адам өз жұмысының қарқынын қадағалай 
алмаған сайын оның стресі мен қанағаттанбаушылығы көбірек. 
Бірсыдырғы, маңыздылығы төмен, дербес әрекет етуге мүмкіндік 
бермейтін, кері байланысы жоқ, қызметкердің даралануын шек- 
тейтін жұмыс стресс тудырып, жұмысқа қанағаттануды, берілуді 
кемітеді.83 Алайда адамдардың бәрінің өзін-өзі басқаруға деген қа- 
тынасы мұндай емес. Сыртқы бақылау локусы бар қызметкердің 
жұмысын қадағалау күшейсе, олар стреске түсіп, қажып кетеді.84

МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҚ БЕЛГІЛЕР. Бірқатар елдерде үзақ уақыт жүргі- 
зілтен мінез-құлық пен стреске қатысты зерттеулер олардың бай
ланысы тұрақты екенін көрсетті. Мінез-құлыққа қатысты стресс 
белгілеріне өнімділіктің төмендеуі; жұмысқа келмеу не жұмыстан 
шығып кету; тамақтану әдетінің өзгеруі, темекі тартып, алкоголь 
ішудің жиілеуі, жылдам сөйлеп, байыз тауып отыра алмау, ұйқы- 
ның бұзылуы жатады.85
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Стресс пен жұмыс нәтижесінің байланысы бойынша да көп 
зерттеу жүргізілген. Соның бірі -  эмоциялық интеллекті (3-тарау- 
да талқыланған) жоғары тұлғаның жұмыс барысындағы стресті жұ- 
мысын орындау кезінде кеміте алатынын көрсетті.86 Сол себепті 
бұл модель айырмашылықтарды зерттеуде жақсы, бейтарап бағыт 
бола алады.

СТРЕСТІ БАСҚАРУ
Жұмыстағы қалыпты стресс деңгейі туралы қызметкер мен ме- 
неджменттің түсінігі әртүрлі. Менеджмент «адреналинді көтере- 
тін жағымды стимул» деп санайтын меже қызметкерге «шектен 
тыс қысым» көрінуі мүмкін. Стресті басқаруға қатысты жеке және 
ұйымдық тәсілдерді талқылағанда осыны есте ұстаңыз.87

Жеке тәсіш
Қызметкер стресс деңгейін түсіру жауапкершілігін өз мойнына 
алуы тиіс. Тиімді деп танылған жеке стратегияларға тайм-менедж
мент әдістері, дене жаттығулары, релаксация әдістері мен әлеу- 
меттік қолдау желілері кіреді.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ӘДІСТЕРІ. Адамдардың көбі уақытын басқара 
алмайды. Тәртіпті студент сияқты тәртіпті қызметкер де нашар 
ұйымдасқан тұлғаға қарағанда екі есе көп іс атқара алады. Тайм- 
менеджмент дағдысы шұғыл мақсаттарды нысанаға алып, ұнамай- 
тын тапсырмаларды орындауға да мотивация тудырып, жұмысты 
кейінге қалдыруды азайтуға көмектеседі.88

ДЕНЕ ЖАТТЫҒУЛАРЫ. Дәрігерлер шектен тыс стресті жою үшін 
аэробика, жүру, жүгіру, жүзу, велосипед тебу сияқты дене жатты- 
ғуларын ұсынады. Бұлар стреске қарсы пайда болатын зақымдау- 
шы физиологиялық реакцияны басып, стрестен тезірек айығуға 
көмектеседі.89

РЕЛАКСАЦИЯ ӘДІСТЕРІ. Жеке тұлға бойындағы күйзелісті азайту 
үшін медитация, гипноз және терең тыныс алу сияқты релаксация 
әдістерін қолдана алады. Ондағы мақсат -  бар энергияңызды бұл- 
шықетті босатуға бағыттайтын терең физикалық релакс күйіне қол 
жеткізу.90 Күнделікті 15 не 20 минутқа созылатын терец релакса
ция күйзелістен босатып, мамыражай күйге түсірумен қатар, жү- 
рек қағысы, қан қысымы және өзге де физиологиялық факторлар- 
ды өзгертеді. Күнделікті жүмыс арасында жай ғана үзіліс жасаудың 
өзі психологиялық оңалуға септесіп, стресті едәуір кемітіп, жүмыс 
нәтижесін жақсартатынын, ал релаксация әдістерін қолдану бұл 
әсерлерді еселендіріп жіберетінін көрсететін зерттеулер қатары 
артып келеді.91
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ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ ЖЕЛІЛЕРІ. Бұдан бұрын айтқанымыздай, 
шектен шыққан стресс деңгейін төмендетуде достар, отбасы және 
әріптестер ерекше рөл ойнайды. Әлеуметтік қолдау желісін кеңей- 
ту проблемаңызды бөлісетін жандар қатарын арттырып, стресті 
жағдайға қатысты сіздікінен гөрі объектив пікір алуға мүмкіндік 
жасайды.

Ұйымдық тәсілдер
Стресс тудыратын бірнеше ұйымдық факторды, соның ішінде 
тапсырма мен рөл талаптарын менеджмент қадағалайтындық- 
тан, оларды өзгертуге болады. Мұндайда қызметкерді таңдау мен 
жұмысқа алу, мақсат қою, жұмысты қайта ұйымдастыру, қызмет- 
кердің жұмысқа берілуін арттыру, ұйымдық коммуникация, шы- 
ғармашылық демалыс және корпоративтік денсаулық бағдарлама- 
ларын жақсартуға мән беру керек.

ІРІКТЕУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА АЛУ. Кей жұмыстағы стресс өзге жұмыс- 
тағыдан гөрі көп, бірақ жоғарыда айтылғандай, әр тұлға стресті 
жағдайда әртүрлі әрекет жасайды. Тәжірибесі аз не сыртқы бақы- 
лау локусы бар тұлғалар стреске тез беріледі. Әрине, бұл менедж
мент тек қана тәжірибелі әрі ішкі бақылау локусы бар қызметкер- 
лерді ғана жұмысқа алсын деген сөз емес. Бірақ мұндай адамдар 
стресі жоғары жұмыстарға тез бейімделіп, оны тиімді атқара ала- 
ды. Сол сияқты тренинг тұлғаның өзін-өзі бағалауын арттырып, 
жұмыс шиеленісін кемітеді.

МАҚСАТ ҚОЮ. 7-тарауда айтылғандай, нақты және сынаққа тү- 
сетін мақсаты болғанда және оған жету жолында кері байланыс 
орнатып отырса, жеке тұлғалар жақсырақ жұмыс істейді. Мақсат 
стресті азайтып, мотивацияны арттырады.92 Мақсатына берілген 
және жүмысынан мән тапқан қызметкер стресті аз сезінеді, өйтке- 
ні ол стресс факторын кедергі емес, сынақ ретінде қабылдайды. Қол 
жеткізуге болады деп күтілетін мақсаттар нәтижені анық белгілеуге 
көмектеседі. Бұған қоса мақсатқа кері байланыс орнату нақты ат- 
қарылған жұмысқа қатысты күмәнді кемітеді. Соның нәтижесінде 
қызметкер уайымына, рөлдің айқын болмауына қатысты стресс аз 
болады.

ЖҰМЫСТЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ. Қызметкердің жауапкершілі- 
гін арттырып, маңызды жұмыстар беру, еркіндігін шектемеу, кері 
байланысты көбейту үшін жумысты қайта щымдастыру стресті 
кемітеді, өйткені бұл факторлар қызметкерге жұмысты жақсырақ 
қадағалауға мүмкіндік беріп, өзгелерге тәуелділігін азайтады. Bi- 
рак, жұрттың бәріне жауапты жұмыс қажет емес. Өсуді қаламайтын 
қызметкер үшін жұмысты қайта ұйымдастырғанда, оған азырақ 
жауапкершілік жүктеп, кәсіби деңгейін көтеруді көздеген жөн. 
Тұлға құрылым мен күнделікті жұмысты қаласа, дағды түрлерін 
кеміту арқылы белгісіздік пен стресс деңгейін азайтуға болады.
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Сауықтыру 
бағдарламасы -
қызметкердің 
бүкіл физикалық 
және менталдық 
күйін нысанаға 
алатын, ұйым 
қаржыландыратын 
бағдарлама.

ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ЖҰМЫСҚА БЕРІЛУІ. Стрестің тигізетін зияны ай- 
тарлықтай үлкен, өйткені қызметкер мақсатына жететініне сенім- 
сіз, алда не күтетінін, қалай бағаланатынын анық білмейді. Мұн- 
дай қызметкерге атқаратын жұмысына тікелей қатысы бар шешім 
қабылдауға мүмкіндік беру менеджменттің оны қадағалауын арт- 
тырып, рөл стресін кеміте алады. Сол себепті менеджерлер шешім 
қабылдауға қызметкердің қатысуын жиілетуді ескеруі тиіс, өйткені 
қызметкер әлеуетінің артуы психологиялық шиеленісті кемітеті- 
ніне дәлел бар.93

ҰЙЫМДЫҚ КОММУНИКАЦИЯ. Қызметкерлермен ресми уйымдыц 
коммуникацияны арттыру рөлдің айқын еместігі мен рөлдік кон- 
фликтіні кемітіп, белгісіздікті азайтады. Стресс-жауап қатынасын- 
дағы қабылдаудың маңызын ескеріп, менеджмент қызметкерді қа- 
былдауын өзгерту үшін тиімді коммуникация қолдана алады. Қыз- 
меткердің жұмыстағы талап, қауіп не мүмкіндік деп айдар таққан 
нәрселері бар болғаны олардың солай қабылдап түсінгені екенін, 
ал ол түсінікті менеджмент қолданатын символдар мен әрекеттер 
арқылы өзгертуге болатынын есте ұстаңыз.

ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ДЕМАЛЫСТАРЫ. Кей қызмет- 
керлер арагідік қарқынды жүмыстан қашып шығып, дамылдау- 
ды қажет етеді. Genentech, American Express, Intel, General Mills, 
Microsoft, Morningstar, DreamWorks Animation және Adobe Systems 
сияқты компаниялар ерікті түрдегі ұзақ демалыстарға қолдау кор
сете бастады.94 Бірнеше аптадан бірнеше айға ұласатын осы шы- 
ғармашылық демалыстан қызметкер күш жинап, сергіп қайтады, 
әйтпегенде ол қажып, күйзеліске түсіп кетуі мүмкін еді.

САУЫҚТЫРУ БАҒДАРЛАМАПАРЫ. Соңғы ұсынысымыз -  ұйым та- 
рапынан қолдау көрсетілетін сауықтыру бағдарламалары. Бұған 
әдетте темекі шегуді доғару, алкоголь ішуді қадағалау, салмақ 
тастау, дұрыс тамақтану туралы семинар өткізіп, жаттығу бағдар- 
ламаларын енгізу жатады, олар қызметкердің бүкіл физикалық 
және менталдық күйіне көңіл бөледі.95 Кей бағдарлама қызмет- 
кердің психологиялық күйін жақсартуға көмектеседі. Стресті азай- 
туға багытталган 36 бағдарламага (сауықтыру бағдарламаларын 
қосқанда) жүргізілген метаталдау қызметкерлерге стресс жағда- 
йына жаңаша қарау мен оны белсенді еңсеру стратегиясын қолдану 
стресс деңгейін айтарлықтай төмендеткенін көрсетті.96 Сауықтыру 
бағдарламалары қызметкер физикалық және менталдық денсау- 
лыгын өз қолына алуы тиіс, ұйымдар оған жеткізер жол гана екенін 
үндейді.

Сауықтыру багдарламаларын енгізген фирмалардың дені ай- 
тарлықтай пайда көрген. Johnson & Johnson компаниясы сауықты- 
ру бағдарламаларының арқасында он жылда ұйымның медицина- 
лык, қызмет көрсету шығындарынан 250 млн доллар үнемдегенін 
хабарлады, зерттеу тиімді сауықтыру бағдарламасының арқа- 
сында ұйымдардың көбінде жүмыстан кету деңгейі төмендегенін
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көрсетті.97 АҚШ Еңбек министрлігі мен Денсаулық және әлеуметтік 
қызмет министрлігі қаржыландырған тағы бір зерттеу ұйымдық 
сауықтыру бағдарламалары денсаулығына қатер төндіретін фак
торы аз, дені сау қызметкерлер қатарын көбейтетінін анықтады.98

ТҮЙІН
Осы тараудың басынан аяғына дейін өзгеріс қажеттігі айтылды. 
Мысалы, қатынас, мотивация, жұмыс командалары, коммуни
кация, жетекшілік, ұйым құрылымы, HR жұмысы және ұйымдық 
мәдениет тақырыптарына ой жүгіртіп көріңіз. Әр тақырыпты тал- 
қылағанда өзгеріс туралы айтылды. Жағдай үнемі тұрақты болып, 
қызметкерлер дағдысы уақыт тезіне төтеп беріп, қалыс қалмаса, 
ертеңгі күн дәл бүгінгідей болса, менеджерлерге ұйымдық өзгеріс- 
тің қажеті болмас еді. Алайда әлем бір орында тұрған жоқ, өзгер- 
мелі жағдай ұйым мен оның мүшелерінен бәсекеге қабілетті бо- 
луы үшін динамикалық өзгерісті талап етуде. Осы өзгерістің бәрін 
еңсеру стресс тудыруы мүмкін, бірақ тиімді менеджмент сынақты 
ортақ іске атсалысу мен оны орындап шығуға айналдырып, жақсы 
жұмыс нәтижесіне жетелей алады. Ұйымдық мінез-құлық зерттеу- 
лерінің басты мақсаттарының бірі де -  осы.

МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
• Менеджер ретінде ұйымыңыздағы өзгеріс агенті екеніңізді 

есте ұстаңыз. Сіз қабылдайтын шешімдер мен рөліңізді мо- 
дельдеудегі мінез-құлқыңыз ұйымның өзгеріс мәдениетін қа- 
лыптастыруға септеседі.

• Сіздің басқару саясатыңыз бен практикаңыз ұйымның өзгеріп 
жатқан орта факторларын үйрену және оған бейімделу деңге- 
йін анықтайды.

• Сәл-пәл стресс болғаны да дұрыс. Жұмыстағы дербестік пен 
жауапкершілікке қатысты қиындықтар біраз стресс тудырады, 
сондай-ақ істі тындыру және қанағат сезімдерін арттырады. 
Алайда бюрократия мен тұлғааралық конфликт сияқты тежеу 
стресс факторлары түбегейлі жағымсыз болғандықтан, оларды 
тізгіндеп отыру қажет.

• Қызметкерге көтере алатын жұмыс жүктемесін белгілеу, 
стресті еңсеру ресурсын ұсыну және олардың уайымдарына 
жауап беру арқылы жұмыс орнындағы зиянды стресті жеңіл- 
дете аласыз.

• Қызметкерлердің экстремал стресс жағдайында жүргенін жұ- 
мыс өнімділігі нашарлап, жұмыстан шығу артқанынан, ден- 
саулыққа байланысты жұмысқа келмей қалу көбейіп, жұмысқа 
ынтаның төмендегенінен білесіз. Алайда осы белгілер байқал- 
ғанда көмек қолын созу кеш болуы мүмкін, сондықтан алғаш- 
қы индикаторларды аңғарып, стрестің алдын алыңыз.
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О БАЙҚАП КӨРІҢІЗ!
Оқытушы осы тапсырманы орындау қажет екенін айтса, 
mymanagementlab.com сайтындағы Assignments бөлімін ашып, 
Simulation: Change тапсырмаларын толтырыңыз.

Ж еке қаси етті 
бағалау

О Ж Е К Е  ҚАСИЕТТІ БАҒАЛАУ
Tolerance of Ambiguity Scale
Өзгеріспен бірге келетін белгісіздікке қаншалықты толерантсыз? 
Осы сынаққа төтеп беру деңгейіңізді білу үшін жеке қасиетті баға- 
лау сынағынан өтіңіз.

Төмендегі жазбаша сурақтарға жауап беру үшін mymanagementlab.com 
сайтына кіріңіз:

Pearson MyLab 
Management®

17-1. Қызметкерлерді ұйымдық өзгеріске дайындаудың ең жақ- 
сы тәсілдері қайсы деп ойлайсыз? Жауабыңызды дәлелдеңіз.

17-2. P earson  MyLab M anagem ent Only осы тарауға арналған 
жазбаша тапсырмалар кешенін ұсынады.



ГЛОССАРИЙ
«Ореол» әсері (halo effect) -  жеке адам туралы 
жалғыз сипаттама негізінде жалпылама эсер 
қалыптастыру үрдісі.
«Сүйкімсіз үштік» (dark triad) -  макиавел
лизм, нарциссизм жэне психопатиядан тура- 
тын тұлғаның ұнамсыз қасиеттері шоғыры.
«Үлкен бестік» моделі (big five model) -  бес 
негізгі өлшемді қамтитын тұлғаны бағалау 
моделі.
Аллостаз (allostasis) -  тұрақтылық табу үшін 
мінез-құлық пен қатынасты өзгерту жолында 
жұмыс істеу.
BATNA -  жеке тұлға үшін келіссөз кезінде ке- 
лісімге келудің ең тиімді нұсқасы.
Автоматты өңдеу (automatic processing) -  эв- 
ристиканы қолданатын мәліметтер мен ақпа- 
ратқа үстірт қарау.
Айнымау (anchoring bias) -  бастапқы ақпа- 
ратқа көңіл қойып, келесі ақпаратты лайық 
түзетпеуде сәтсіздікке ұшырау үрдісі.
Ақпарат жинау (information gathering) -  проб- 
леманың ықтимал шешімдері жеке адамның 
санасында пісіп-жетілетін мінез-құлық саты- 
сы.
Ақпараттық әділдік (informational justice)  ̂-  
қызметкерлерге шешім бойынша шынайы 
түсінік берілетін деңгей.
Ақталу (confirmation bias) -  алғашқы пікірді 
қуаттайтын ақпаратты іздеу және оларға қай- 
шы келетін ақпаратты елең қылмау үрдісі.
Алға жылжуға ықылас (promotion focus) -  
алға ұмтылу және діттегеніне қол жеткізу ар- 
қылы мақсатқа жетуге талпынуды қарастыра- 
тын өзін-өзі реттеу стратегиясы.
Алдын алуға ықылас (prevention focus) -  жүк- 
телген міндеттерді орындау арқылы мақсат- 
қа жетуге ұмтылуды қарастыратын өзін-өзі 
реттеу стратегиясы.
Алмастырушылар (substitutes) -  жетекшінің 
қолдау көрсету мен құрылымдау қабілетінің 
орнын ауыстыра алатын тәжірибе мен оқыту 
сияқты атрибуттар.
Амал құндылықтары (instrumental values) -  
ұнамды мінез-құлық тәртібі немесе адамның 
түпкі құндылықтарға жетудегі құралдары.
Антропология (anthropology) -  адам мен 
оның іс-әрекетін тану үшін қоғамды зерттеу 
саласы.

Арал асу қажеттігі (nAff -  need for affilation) -  
достық және жақын тұлғааралық қарым-қа- 
тынасты қалау.
Арналардың қанықтығы (channel richness) -  
коммуникация барысында берілетін ақпарат 
көлемі.
Атрибуция теориясы (attribution theory) -  
жеке адамның мінез-құлқына эсер еткен се- 
беп ішкі не сыртқы екенін анықтау талпыны- 
сы.
Аттаншылар (whistle-blowers) -  жұмыс беру- 
шілердің этикаға жат іс-әрекеттерін сыртқа 
хабарлайтын жеке адамдар.
Ауқымды кеңейту (boundary spanning) -  жеке 
тұлғалардың ресми бекітілген топтардан тыс 
адамдармен қарым-қатынас құруы.
Ауызбірлік (cohesiveness) -  топ мүшелері бір- 
біріне тартылатын және топта қалуға ынталы 
екенін көрсететін деңгей.
Аффект (affect) -  эмоция мен көңіл-күй сияқ- 
ты сезімдердің кең ауқымы.
Аффект қарқыны (affect intensity) -  адам- 
дардың эмоциясын шығару қуатының жеке 
айырмашылықтары.
Аффектілік оқиғалар теориясы (АЕТ -  
affective events theory) -  жұмыстағы оқиға- 
лар қызметкерлердің бір бөлігінің эмоция- 
лык, реакциясын тудырып, олардың жұмыс 
орнындағы қатынастар мен мінез-құлыққа 
реакция танытуын қарастыратын модель.
Әділдік теориясы (equity theory) -  адам жұ- 
мыстағы өз үлесі мен нәтижесін өзгелердікі- 
мен салыстыратын және қандай да бір әділет- 
сіздікті жою үшін әрекет етеді дейтін теория.
Әйелдік құрылым (femininity) -  ерлер мен 
әйелдер арасында айырмашылық аз деп көр- 
сететін ұлттық-мәдени ерекшелік, бұл құры- 
лымның жоғары рейтингі әйелдер қоғамньщ 
барлық саласында еркектермен тең екенін 
көрсетеді.
Әлеуметтану (sociology) адамдарды әлеумет- 
тік ортасы немесе мәдениетіне қатысты зерт- 
тейді.
Әлеуметтенген харизмалық жетекшілік
(socialized charismatic leadership) -  жетекші- 
лер өзіне емес, өзгелерге бағытталған қүнды- 
лықтарды білдіретін және этикаға сай мінез- 
құлықты өз үлгісімен көрсететін жетекшілік 
түжырымдамасы.
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Элеуметтену (socialization) -  қызметкерді 
ұйым мәдениетіне бейімдеу процесі.
Әлеуметтік білім теориясы (social-learning 
theory) -  бақылау және тікелей тәжірибе ар- 
қылы білім ала аламыз деген көзқарас.
Әлеуметтік еріншектік (social loafing) -  жеке 
тұлғалар жалғыз жұмыс істегенге қарағанда, 
үжымда жұмыс істеу кезінде аз күш-жігер 
жұмсау үрдісі.
Әлеуметтік психология (social psychology) -  
адамдардың бір-біріне ықпалын нысанаға 
алуда психология мен әлеуметтану тұжы- 
рымдарын бір арнада тоғыстыратын жалпы 
психологияның бір саласы.
Әлеуметтік сәйкестік теориясы (social identity 
theory) -  жеке тұлғалар өзін қай кезде және 
неліктен топ мүшесі санайтынын қарастыра- 
тын көзқарас.
Әралуандық (diversity) -  топ мүшелерінің 
бір-біріне ұқсастығын немесе бір-бірінен өз- 
гешелігін көрсететін деңгей.
Әралуандықты басқару (diversity
management) -  менеджерлердің өзгелердің 
қажеттіліктері мен айырмашылықтары тура- 
лы білімін кеңейтіп, сезімталдығын арттыра- 
тын процестер мен бағдарламалар.
Әралуандықтың жағымды ахуалы (positive 
diversity climate) -  ұйымда, қоршаған ортада 
жеке тұлғалардың бәрі бірдей қатысуы мен 
әралуандықтың қабылдануы.
Әрекетті зерттеу (action research) -  мәлімет- 
терді жүйелі түрде жинап, талданған дерек- 
тердің не көрсеткені негізінде өзгеріс әрекеті 
таңдалатын өзгеріс процесі.
Эсер компоненті (affective component) -  қа- 
тынастың эмоция немесе сезім түріндегі си- 
паты.
Эсер менеджменті (impression management) -  
жеке тұлғалардың өзгелердің өзіне қатысты 
әсеріне бақылау жасауға ұмтылу процесі.
Бағалаушы зерттеу (АІ -  appreciative inquiry) -  
ұйымның бірегей қасиеттері мен ерекше 
мықты тұстарын анықтау тәсілі, осы қасиет- 
тер негізінде жұмыс нәтижесін жақсартуға 
болады.
Байлану (escalation of commitment) -  теріс ақ- 
паратқа қарамастан, алдыңғы шешімге бай
лану.
Бақыланатын өңдеу (controlled processing) -  
фактілерге, деректер мен логикаға негіздел- 
ген мәліметтер мен ақпаратты жан-жақты 
қарастыру.

Басқару ауқымы (spain control) -  менеджер 
табысты әрі тиімді басқара алатын бағыныш- 
тылар саны.
Бастамашылық қабілет (initiating structure) -  
жетекшінің мақсатқа жетудегі ізденіс жолын- 
да өзінің және қызметкерлерінің рөлін анық- 
тап және құрылымдай алатын деңгей.
Басты құндылық (core values) -  ұйым ішінде 
қабылданған бастапқы немесе доминант құн- 
дылықтар.
Бәсекелесу (competing) -  конфликтідегі басқа 
тараптың ықпалына қарамастан, өз мүддесін 
қанағаттандыру тілегі.
Бейресми арналар (informal channels) -  кез- 
дейсоқ жасалатын және жеке таңдауға жауап 
ретінде туындайтын коммуникация арналары.
Бейресми топ (informal group) -  ресми құры- 
лымы жоқ және ұйымдық тұрғыда айқын- 
далмайтын топ, мұндай топ әлеуметтік бай- 
ланысқа деген қажеттікке байланысты пайда 
болады.
Бейтараптандырушылар (neutralizers) -  же- 
текші мінез-құлқының бағыныштылар нә- 
тижесіне ықпал етуіне мүмкіндік бермейтін 
атрибуттар.
Бейімделу (accommodating) -  конфликтідегі 
бір тараптың қарсылас мүддесін өзінікінен 
жоғары қою ниеті.
Белгіленген үлес (fixed pie) -  тараптар ара- 
сында бөлінуі тиіс тауар немесе қызметтің 
белгілі бір мөлшері ғана бар деген сенім.
Белгісіздіктен қашу (uncertainty avoidance) -  
қоғамның белгісіз және екіұдай жағдайлар- 
дан қауіптенуін және олардан қашқақтауға 
тырысатын деңгейді сипаттайтын ұлттық- 
мәдени ерекшелік.
Билік (authority) -  бұйрық беретін және бас- 
қалардың оны орындауын қадағалайтын бас- 
дару лауазымына тән құқықтар.
Билік (power) -  А Ә оның қалауына сәйкес 
әрекет етуі үшін Ә-нің мінез-қүлқына ықпал 
ету қабілеті.
Билік алшақтығы (power distance) -  қоғам 
мекемелер мен ұйымдардағы билік тең бө- 
лінбейді деп қабылдайтын деңгейді сипат
тайтын ұлттық-мәдени ерекшелік.
Билік қажеттігі (nPow -  need of power) -  адам- 
дарды басқа әрекетке мойын бұрғызбай, бел- 
гілі бір әрекетке жұмылдыру қажеттігі.
Билік қашықтығы (power distance) -  қо- 
ғамның мекемелер мен ұйымдардағы билікті 
тең бөлінбейді деп қабылдау деңгейін сипат
тайтын ұлттық-мәдени ерекшелік.
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Билік тактикалары (power tactics) -  жеке тұл- 
ғалар билік негіздерін нақты іске қосатын 
жолдар.
Бихевиоризм (behaviorism) -  мінез-құлық 
ынталандырудан кейін көбінесе санасыз түр- 
де туындайды деп тұжырымдайтын теория.
Бонус (bonus) -  қызметкерлерді бұрынғы іс- 
теген жұмысы үшін емес, кейінгі істеген жұ- 
мысы үшін ынталандыратын төлем жоспары.
Бөлімдерге бөлу (departmentalization) -  
ұйымдағы жұмыс орындарын бөліп топтауда 
сүйенетін негіз.
Бұйрықтар тізбегі (chain of command) -  ұйым- 
ның жоғарыдан басталып, төменгі құрамына 
дейін жалғасатын және кімнің кімге есеп бе- 
ретінін нақтылайтын биліктің тұтас желісі.
Білгір билік (expert power) -  арнайы дағдылар 
мен білімге негізделген ықпал.
Бітімші (conciliator) -  келіссөзші мен қарсьі- 
лас арасында бейресми байланысты қамтама- 
сыз ететін сенім білдірілген үшінші тарап.
Бюрократия (bureaucracy) -  мамандану, қатаң 
ресмиленген ережелер мен қағидалар арқылы 
қол жеткізілетін сіресіп қалған операциялық 
міндеттері, функционалдық бөлімдерге топ- 
тастырылған тапсырмалары, орталықтанды- 
рылған билігі, бақылаудың тар аумағы және 
бұйрықтар тізбегінен өтетін шешім қабылдау 
жүйесі бар ұйымдық құрылым.
Виртуал командалар (virtual teams) -  бір 
орында бас қоспайтын мүшелерін ортақ мақ- 
сатқа жетуге жұмылдыру үшін компьютерлік 
технологияны қолданатын командалар.
Виртуал қурылым (virtual structure) -  басты 
іскери қызметтерді атқаратын шағын, негізгі 
ұйым.
Дағдылардың әралуандығы (skill variety) -  
жұмысы әртүрлі іс-әрекеттерді қажет ететін 
деңгей.
Дара басшылық (unity of command) -  бағы- 
ныштыда тікелей соған ғана бағынатын тек 
бір-ақ бастық болу қағидасы.
Дауыс (voice) -  қанағаттанбауды жағдайды 
жақсартуға белсенді және конструктив әрекет 
ету арқылы білдіру.
Дәлелге сүйенетін менеджмент (evidence- 
based management) -  басқару шешімдерін 
қолда бар ғылыми дәлелдердің ең жақсысы- 
мен негіздеу.
Дербестік (autonomy) -  қызметкерге жұмыс- 
ты жоспарлауда және оны іске асыруға ар- 
налған процедураларды анықтауда еркіндік,

тәуелсіздік және ерік қалауын қамтамасыз 
ететін деңгей.
Дивизиондық құрылым (divisional structure) 
қызметкерлерді бөлімдерге өнім, қызмет, 
клиент немесе географиялық нарық аумағы 
бойынша топтайды.
Дистрибутив әділдік (distributive justice) -  
жеке адамдар арасында еңбекақы сомасы мен 
марапаттардың әділ бөлінуін саналы түрде 
қабылдау.
Дистрибьюторлық мәміле (distributive 
bargaining) -  ресурстардың белгіленген көле- 
мін бөлуге тырысатын келіссөз; жеңу-жеңілу 
жағдайы.
Дисфун кционал конфл и кт (dysfunctional
conflict) -  жұмыс өнімділігіне кедергі келті- 
ретін конфликт.
Доминант мәдениет (dominant culture) -  
ұйым мүшелерінің көбі ұстанатын басты құн- 
дылықтарды көрсететін мәдениет.
Екіжақты конфликт (dyadic conflict) -  екі 
адамның арасындағы конфликт.
Елемеу (neglest) -  қанағаттанбауды жағдай- 
дың нашарлауына жол беру арқылы білдіру.
Еліктеу стратегиясы (imitation strategy) -  
өміршеңдігі әлдеқашан дәлелденген жаңа 
өнімдер мен нарыққа кіруге ұмтылатын 
стратегия.
Еркектік құрылым (masculinity) -  жетістік- 
ке жету, билік жүргізу және бақылау сияқты 
еркекке тән дәстүрлі рөлдерді қолдайтын, 
сондай-ақ ерлер мен әйелдерді тең деп қарас- 
тыруға қарсы деңгейді сипаттайтын ұлттық- 
мәдени ерекшелік. Қоғамдық құндылықтар 
үстемдік және материализм бойынша айқын- 
далады.
Жағдаят күші теориясы (situation strength 
theory) -  тұлға қасиетінің мінез-құлыққа ай- 
налуы жағдаят күшіне байланысты болаты- 
нын көрсететін теория.
Жағдаяттық жетекшілік теориясы (ЖЖТ) (SLT -  
situational leadership theory) -  бағынышты- 
лардың тапсырманы орындауға дайындығы- 
на бағытталатын кездейсоқтық теориясы.
Жағымды аффект (positive affect) -  жоғары 
өрлегенде толку, өзіне сенім, көңілділік және 
төмен құлдилағанда жалығу, күйзелу және 
қажу сияқты белгілі бір жағымды эмоциядан 
тұратын көңіл-күй ауаны.
Жағымды көңіл-күй балансы (positivity offset) -  
көптеген жеке адамдар қалыпты жағдайда 
(елең еткізер оқиға жоқ кезде) бәсең жағым- 
ды көңіл-күйде болатын үрдіс.
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Жағымды ұйымдық мәдениет (positive 
organizational culture) -  қызметкердің күшті 
жақтарын бағалау қажеттігін көрсететін, жа- 
залаудан гөрі мадақтауға, жеке адамның да- 
муы мен өсуіне жағдай жасауға бағытталған 
мәдениет.
Жағымды ұйымдық мінез-құлық (positive 
organizational scholarship) -  ұйымдардың 
адам қуатын арттыру, өміршеңдігі мен берік- 
тігін қалыптастырудағы, сондай-ақ әлеуетін 
ашудағы маңызын қарастыратын ұйымдық 
мінез-құлықты зерттеу саласы.
Жағымсыз аффект (negative affect) -  жоға- 
ры өрлегенде күйгелектік, күйзеліс пен үрей 
және төмен құлдилағанда тоқмейілсу, бай- 
салдылық пен жайбарақаттық сияқты эмо- 
циядан тұратын көңіл-күй ауаны.
Жалпы ақыл-ой қабілеті (GMA -  general 
mental ability) -  нақты интеллектуалдыққабі- 
лет өлшемдерінің арасындағы оң байланыс- 
пен анықталған интеллектінің жалпы факто
ры.
Жеке қасиеттер (personality traits) -  адамның 
мінез-құлқын суреттейтін тұрақты сипаттары.
ЖекетиІмділіктеориясы (self-efficacytheory) -  
адамның белгілі бір міндетті орындай алаты- 
нына сенімі.
Жетекші мен қарамағындағылардың алма- 
су теориясы (leader-member exchange (LMX) 
theory) -  жетекшілердің топ ішіндегілер мен 
топтан тысқарыларды бөлуін қолдайтын тео
рия; топ ішіндегі мәртебесіне ие болған бағы- 
ныштылардың өнімділік көрсеткіштері жоға- 
ры, жұмыстан кету ықтималдығы төмен және 
жұмысқа қанағаттану деңгейі жоғары болады.
Жетекші мен қарамағындағылардың қарым- 
қатынасы (leader-member relations) -  қарама- 
ғындағылардың жетекші бойынан сенімділік 
көруі, оған сенім артып, сый-қурмет көрсету 
деңгейі.
Жетекші-қатысу моделі (leader-participation 
model) -  әртүрлі жағдайға қатысу негізінде 
шешім қабылдаудың формасы мен көлемін 
анықтауға арналған ережелер жиынтығын 
ұсынатын жетекшілік теориясы.
Жетекшілік (leadership) -  топтың алдына қой- 
ған мақсат, міндеттеріне жетуіне ықпал ете 
алу қабілеті.
Жетекшілік моделінің толық ауқымы (full 
range of leadership model) -  laissez-faire, ай- 
рықша жағдайдағы менеджмент, шартты ма- 
рапаттау, жеке адамға бағытталған ілтипат, 
интеллектуалдық ынталандыру, шабыт беру-

ші мотивация және асыра дәріптелген ықпал 
сияқты үздіксіздік бойынша менеджменттің 
жеті стилін сипаттайтын модель.
ЖетекшілІк теорияларының ерекшеліктері
(trait theories of leadership) -  жетекшілерді 
жетекші еместерден ажырататын жеке қа- 
сиеттер мен сипаттарды қарастыратын тео
рия лар.
Жетекшіліктің атрибуция теориясы
(attribution theory of leadership) -  жетекшілік 
бар болғаны адамдар басқа жеке тұлғаларға 
қатысты жасайтын атрибуциясы дейтін же- 
текшілік теориясы.
Жетекшіліктің мінез-құлық теориялары
(behavioral theories of leadership) -  жеке тұл- 
ғаның ерекше мінез-құлқы жетекшілерді же- 
текші еместерден ажыратып көрсететінін қа- 
растыратын теориялар.
Жетістікке жету қажеттігі (nAch -  need for 
achievement) -  стандарттарға сәйкес табысқа, 
жетістікке ұмтылу.
Жоғары контексті мәдениеттер (high-context 
cultures) -  коммуникацияда барынша тілсіз, 
нәзік жағдаяттық белгілерге сүйенетін мәде- 
ниеттер.
Жол-мақсат теориясы (path-goal theory) -  
жетекшінің міндеті қарамағындағылардың 
мақсатына жетуіне көмектесу және олардың 
мақсаты топ немесе ұйым мақсатымен сәйкес 
келуін қамтамасыз ету үшін қажет бағытты 
нұсқап, қолдау көрсету екенін тұжырымдай- 
тын теория.
Жоралғылар (rituals) -  ұйымның басты құн- 
дылықтарын көрсететін және оны күшейте- 
тін қайталама іс-әрекеттер, онда қай мақсат 
маңызды екені, қай адамдар бағаланатыны 
және қайсы уақытша екені көрсетіледі.
Жоспарлы өзгеріс (planned change) -  ниет 
етілген және мақсатқа бағытталған өзгеріс 
әрекеттері.
Жұмыс дизайны (job design) -  жұмыстағы 
элементтерді ұйымдастыру тәсілі.
Жүмыс командасы (work team) -  жеке мүше- 
лерінің жұмсаған күші өнімділігі жағынан 
жеке үлестер жиынтығынан да үлкен нәтиже 
тудыратын топ.
Жұмыс күшінің әралуандығынан (workforce 
diversity) ұйымдар қызметкерлердің жыны- 
сы, жасы, нәсілі, ұлты, сексуалдық бағдары 
және басқа сипаттары бойынша неғұрлым әр~ 
текті болып келу үрдісі қалыптасады.
Жұмыс орнындағы девиант мінез-құлық
(deviant workplace behavior) -  маңызды үйымдық
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нормаларды бұзатын және сол арқылы ұйым 
мен оның мүшелерінің әл-ауқатына зиян кел- 
тіретін ерікті мінез-құлық. Сондай-ақ әлеу- 
метке қарсы мінез-құлық немесе жұмыс ор- 
нындағы әдепсіздік деп те аталады.
Жұмыс орнындағы руханилық (workplace 
spirituality) -  адамдардың мағыналы жұмыс- 
тан нәр алып, оған нәр беретін ішкі әлемі бар 
екенін қоғамдық тұрғыда мойындау.
Жұмыс орындарын ауыстыру (job rotation) -  
қызметкерді бір міндеттерді атқарудан келесі 
бір міндеттерді атқаруға ауыстырып тұру.
Жұмыс өнімділігі (task performance) -  жұмыс- 
тағы негізгі міндеттерді атқарудағы тиімділік 
пен нәтижеліліктің үйлесімі.
Жұмыс сипаттары моделі (JCM -  job 
characterists model) -  жұмыстың негізғі бес 
өлшемі -  дағдылардың әралуандығы, жұмыс- 
тың бірегейлігі, жұмыстың маңызы, дербес- 
тік және кері байланыс бойынша сипаттала- 
тын кез келген жұмыс моделі.
Жұмыс тобы (workgroup) -  ақпарат алмасу 
және әр мүшесіне оның жауапты саласы бо
йынша көмектесуде шешім қабылдау үшін 
өзара іс-қимыл жасайтын топ.
Жұмысқа араласу (job embeddedness) -  қыз- 
меткердің жұмысқа және қауымдастыққа қо- 
сылуы үйымға адалдықты арттыратын дең- 
гей.
Жұмысқа берілу (job engagement) -  жеке тұл- 
ғаның жұмысты атқаруға физикалық, таным- 
дық және эмоциялық куатын жұмсауы.
Жумысқа берілу (job involvement) -  адамның 
өзін психологиялық тұрғыдан жұмысымен 
теңестіріп қарау деңгейі, яғни адам жұмы- 
сына барын салады, жұмыстың нәтижелілігі 
оның өзін-өзі бағалауы үшін маңызды деп 
санайды.
Жұмысқа қанағаттану (job satisfaction) -  жұ- 
мысын бағалау нәтижесінде қалыптасқан оң 
сезім.
Жүмысты бөлісу (job sharing) -  екі не одан көп 
адамға дәстүрлі толық жұмыс уақытын бөліп 
істеуге мүмкіндік беретін келісім (мәміле).
Жұмыстың бірегейлігі (task identity) -  жұмыс- 
тың тұтас және сәйкестендірілген бөлігін аяқ- 
тауды қажет ететін деңгей.
Жұмыстың маңызы (task significance) -  жұ- 
мысы басқа адамдардың өмірі немесе жұмы- 
сына елеулі эсер ететін деңгей.
Жүйелі зерттеу (systematic study) -  қарым- 
қатынастарды қарастыра отырып, ғылыми

дәлелге сүйенген тұжырымдардың себептері 
мен салдарын көрсету.
Жіктелу (faultlines) -  топ мүшелерінің жыны- 
сы, нәсілі, жасы, жұмыс тәжірибесі және білі- 
мі секілді жеке өзгешеліктері бойынша топты 
екі не одан көп ұсақ топтарға бөлшектейтін 
саналы бөліну.
Зақды билік (legitimate power) -  адам ұйым- 
ның ресми иерархиясындағы позициясы нә- 
тижесінде қол жеткізетін билік.
Идея тудыру (idea generation) -  проблеманың 
ықтимал шешімдерін өзекті ақпарат пен бі- 
лімнен алып ұсынатын мінез-құлық процесі.
Идея чем пион дары (idea champions) -  инно- 
вацияны қабылдап, сол идеяны энтузиаст ре- 
тінде насихаттап, қолдау тауып, қарсылықты 
еңсеріп жэне сол идеяның жүзеге асуын қам- 
тамасыз ететін жеке тұлғалар.
Идеяны бағалау (idea evaluation) -  ықтимал 
шешімдерді ең жақсысын таңдау мақсатында 
бағалайтын мінез-қүлық процесі.
Икемді жұмыс кестесі (flextime) -  икемді жұ- 
мыс сағаттары.
Икемді үстемеақы (flexible benefits) -  әр қыз- 
меткерге өз қажеттіліктері мен жағдайына 
байланысты жеке бейімделғен үстемеақы жи- 
нағын біріктіруге мүмкіндік беретін үстеме- 
ақы жоспары.
Иллюзорлық түзету (illusory correlation) -  
адамдардың шын мәнісінде бір-біріне еш 
қатысы жоқ екі оқиғаны байланыстыруын қа- 
растыратын үрдіс.
И ндивидуал изм (individualism) -  адамдар 
топ мүшесі ретінде емес, жеке әрекет еткенді 
дұрыс көретін деңгейді сипаттайтын ұлттық- 
мәдени ерекшелік.
Инновация (innovation) -  өнім, процесс не 
қызметті алғаш ұсыну не жақсарту үшін жаңа 
идеяны қолдану.
Инновация стратегиясы (innovation strategy) -  
басты жаңа өнімдер мен қызметтерді енгізуге 
маңыз беретін стратегия.
Институттандыру (institutionalization) 
ұйымның мүшелеріне тәуелсіз болып, өз өмі- 
рін өз қолына алуы, өз қызметін ешқашан 
тоқтатпауы.
Институттар (institutions) -  көптеген ұйым- 
дарды бірдей құрылымға ие болуға итерме- 
лейтін мәдени факторлар, әсіресе бейімді 
салдарға апармауы мүмкін факторлар.
Интеграциялық мәміле (intergrative 
bargaining) -  ұтылыссыз шешім қабылдай
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алаты н  бір не одан  көп келіс ім ді қарасты ра- 
ты н келіссөз.

Интеллектуалдық қабілеттер (in te llec tua l 
abilities) -  ойлау, п ай ы м дау  ж ән е проблем а- 
ларды  ш еш у сияқты  ақы л-ой  әрекеттер ін  ж а- 
сай алу.

Интерактив топтар (in te rac tin g  groups) -  м ү- 
ш елері б ір -б ір ім ен  бетп е-бет  ө зара  іс -әрекет  
ететін  әдеттегі топтар .

Интуитив шешім қабылдау (in tu itive  decision  
m aking) -  ж и н ақталған  тәж іри беден  түзілетін  
бейсана процесс.

Кездейсоқ айнымалылар (con tingency  
variables) -  екі не одан  көп  ай н ы м алы  ара- 
сы ндағы  қаты н асты  оң тай лан ды раты н  ж ағ- 
д аятты қ  ф акторлар  нем есе күтпеген  ай н ы м а
лы лар.

Келгенге дейінгі саты (prearrival stage) -  әлеу- 
м еттен у  проц есіндегі ж аң а қы зм еткерд ің  
ұйы м ға қосы лм ай  тұры п үйрену  кезең і.

Келіссөз (nego tia tion ) -  екі не одан  көп тарап  
тауар н ем есе қы зм ет  көрсету түрлерін  алм а- 
саты н ж ән е оларды ң  айы рбас бағам ы н а келі- 
суді көзд ей тін  процесс.

Келісу (com prom ising) -  конф ли ктідегі эр  т а 
рап  әлден еден  бас тартуға н и ет  б ілд іретін  
ж ағдай .

Келісімді ақы жоспары (p iece-ra te  pay plan) -  
ж ұм ы сш ы ларға өтк ізген  әр өн ім і үш ін бекі- 
тілген сом а төлен етін  толем  ж оспары .

Кемсіту (d iscrim ination) -  заттар  арасы ндағы  
ай ы рм аш ы лы қты  көру; көп ж ағдай да біз ж еке 
адам дар  туралы  оларды ң  дем о гр аф и ял ы қ  то- 
бы на қаты сты  стереоти п терге  негізделген  пі- 
кір б ілд іретін  әд ілетсіз кем сітуді ай там ы з.

Кереғарлық әсері (con trac t effect) -  тұлғаны  
оны ң  белгілі бір си п аттары н ы ң  кей інгі ад ам - 
да  ж оғары  не то м ен  дең гей де кездесу іне бай- 
ланы сты  бағалау.

Кері байланыс (feedback) -  қы зм ет  м ін дет- 
тер ін  атқару  ж еке тұлғаны ң өз өн ім діл ігін ің  
ти ім ділігі туралы  тура ж ән е түсін ікті ақп арат  
беретін  деңгей .

Кету (exit) -  қан ағаттанбауды  ж ұм ы стан  кету- 
ге бел буған м ін ез-құ л ы қ  арқы лы  білдіру.

Когнитив бағалау теориясы (cognitive 
evaluation  theory) -  бұрын іш тей ы нталанды - 
ры лған м ін ез-құлы ққа бақы лау ретінде қа- 
расты ры латы н, сы ртқы  м арап ат  тағайы ндау 
м оти вац и ян ы ң  ж алпы  деңгей ін  төм ендетуге 
бейім  өзін -өзі аны қтау  теориясы ны ң бір нұс- 
қасы.

Когнитив диссонанс (cognitive d issonance) -  
екі не одан  көп қаты нас нем есе м ін ез-құлы қ  
пен  қаты нас арасы н дағы  сәйкессізд ік .

Коллективизм (collectivism ) -  ад ам д ар  ө зд е- 
рі бір бөлігі сан алаты н  топ тардағы  басқалар  
оларға қ ам қорлы қ  ж асайды  ж ән е қорғай ды  
деп  күтетін  тар  әлеум еттік  құры лы м ды  си- 
п аттай ты н  ұ л тты қ -м әд ен и  ерекш елік .

Команда тиімділігі (team  efficacy) -  ком ан да 
м үш елер ін ің  м ін деттер ін  атқаруда ж етістікке 
ж ете ал аты н ы н а д еген  ұж ы м ды қ сен ім і.

Командалық құрылым (team  stru c tu re ) -  бө- 
л ім дерд і өк ілетті ком ан далар м ен  алм асты ра- 
ты н, ж ан ам а  ш екаралар  м ен  клиен ттер , ж ет- 
к ізуш ілер арасы ндағы  сы ртқы  кедергілерді 
алы п тастай ты н  ұ й ы м д ы қ  құры лы м .

Командалық сәйкестік (team  iden tity ) -  к о 
м ан д а  м үш есін ің  ө зін  оны ң  бір бөлш егі рет ін - 
де сезін іп , ж ақы н  болуы.

Команданың ауызбірлігі (team  cohesion) -  
ком ан да м үш елерін ің  б ір-б ір іне эм о ц и ял ы қ  
тұрғы дан  байлан уы н  ж ән е сол байлан уы на 
байлан ы сты  ком ан да ж ұм ы сы на құлш ы ны п 
тұраты н ы н  көрсететін  ж ағдай .

Коммуникация (com m unica tion) -  ақп аратты  
ж етк ізу  ж ән е түсіну.

Коммуникация процесі (com m unica tion  
process) -  ж олдауш ы  м ен  қабы лдауш ы  ара- 
сы ндағы  ақп аратты  ж іберуге ж ән е түсінуге 
әкелетін  қадам дар .

Коммуникациядан қорқу (com m unica tion  
ap p rehension ) -  ауы зекі ком м ун и кац и яға , 
ж азбаш а ком м ун и кац и яға  нем есе екеуіне де 
қаты сты  ш ектен  ты с м азасы здан у , үрейге бой 
алды ру.

Конфликт (conflict) -  б ір тар ап  өзі алаң дай - 
ты н н әрсеге  басқа тар ап  теріс ы қпал  етті н е 
м есе тер іс  ы қп ал  етуі м үм кін  д еп  қабы лдаған - 
да  басталаты н  процесс.

Конфликт процесі (conflict process) -  ы қти м ал  
о п п о зи ц и я  нем есе үйлесім  ж оғы , тан ы м  ж әне 
дербестік , ниет, м ін ез-құ л ы қ  ж ән е н әти ж елер  
сияқты  бес к езең н ен  тұраты н  процесс.

Конфликтіні басқару (conflict m anagem en t) -  
кон ф ли ктін ің  ұн ам д ы  д ең гей ін е  ж ету  үш ін 
реттеу  ж ән е ы н талан ды ру  тәсілдер ін  қолда- 
ну.

Конфликтіні қабылдау (perceived conflict) -  
бір тар ап ты ң  н ем есе тар ап тар ды ң  конф ли кт 
туды раты н  ж ағдай  бар  екен ін  білуі.

Конфликтіні сезу (felt conflict) -  алаңдау, ки - 
кілж ің, түңілу н ем есе дүш п ан ды қ  туды раты н  
конф ли ктіге эм о ц и ял ы қ  берілу.
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Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
(CSR -  corporate social responsibility) -  қоғам 
немесе қоршаған орта игілігі үшін заң аясы- 
нан тыс қызмет көрсетіп, үлес қосатын ұйым- 
ның өзіндік іс-шаралары.
Көңіл-күй (moods) -  эмоцияға қарағанда аса 
қуатты емес және контекстік стимулы жоқ се- 
зім.
Көпкомандалық жүйе (multiteam system) -  
үлкен мақсаттарға бірге жетуді көздейтін 
өзара тәуелді екі не одан көп командалардың 
жиынтығы, «командалардың командасы».
Көрегендік (vision) -  мақсатқа (немесе мақ- 
саттарға) жетуге бағытталған ұзақмерзімді 
стратегия.
Көрегендікпен сөйлеу (vision statement) -  
ұйымның мұраты немесе миссиясын ресми 
баяндау.
Көрсететін эмоция (displayed emotions) -  жұ- 
мыс орны қызметкерлерінен көрсетуін талап 
ететін және жұмыс үшін орынды саналатын 
эмоция.
Креатив (creativity) -  жаңа және пайдалы 
идеяларды ойлап табу қабілеті.
Креативтің үш сатылы моделі (three-stage 
model of creativity) -  креативтің себептер 
(креатив әлеует және креатив орта), креатив 
мінез-құлық жэне креатив нәтижелер (ин
новация) деген үш сатысын қамтитын тұжы- 
рым.
Кросс-функционал командалар (cross
functional teams) -  иерархиялық деңгейі ша- 
малас, бірақ тапсырманы бірге орындау үшін 
бас қосатын әртүрлі сала қызметкерлері.
Күту теориясы (expectancy theory) -  белгілі 
бір деңгейде әрекет ету процесінің күші эре- 
кет соңынан келетін нақты нәтижені күту 
күшіне және сол нәтиженің жеке тұлға үшін 
тартымдылығына байланысты екенін тұжы- 
рымдайтын теория.
КүштІ мәдениет (strong culture) -  үйым мүшеле- 
рінің бәрі басты қүндылықты үстанатын, кең тара- 
ған мэдениет.

Кідірмелі тепе-теңдік моделі (punctuated- 
equilibrium model) -  инерциядан белсенділікке 
ауысу кезінде уақытша топтар өтетін кезеңдер 
жиынтығы.

Қабылдау (perception) -  жеке адамдар осы арқы- 
лы қоршаған ортаға мағына беру үшін сенсорлық 
әсерлерді басқаратын және түсіндіретін процесс.

Қабілет (ability) -  адамның жұмыстағы әртүрлі 
тапсырмаларды орындай алуы.

Қажеттіліктер иерархиясы (hierarchy of needs) -  
Абрахам Маслоудың физиологиялық, қауіпсіздік, 
әлеуметтік, құрмет және өзін-өзі дамыту сияқты 
бес қажеттілік иерархиясы, әр қажеттілік іс жүзінде 
қанағаттандырылған бетте, келесі қажеттілік бір- 
ден басымдыққа ие болады.

Қарапайым құрылым (simple structure) -  бө- 
лімге бөлудің төмен деңгейімен, басқарудың кең 
ауқымымен, бір адамның қолына шоғырланған ор- 
талықтандырылған басшылықпен және аз ресми- 
ленумен сипатталатын ұйымдық құрылым.

Қарым-қатынас конфликт! (relationship conflict) -  
тұлғааралық қарым-қатынастарға негізделген 
конфликт.

Қасиеттерді іске қосу теориясы (TAT -  trait 
activation theory) -  кейбір жағдаяттар, оқиғалар 
мен қатынастар бір қасиетті басқаларына Караган
да көбірек «іске қосатынын» болжайтын теория.

Қатынас (attitudes) -  белгілі бір нәрселерге, адам- 
дарға немесе оқиғаларға баға беретін пікір немесе 
тұжырым, төрелік, кесім.

Қатынас (attitudes) -  заттар, адамдар, құбылыстар 
мен оқиғаларға баға беретін пікір немесе төрелік.

Қатыстыру менеджменті (participative 
m anagem ent) -  бағыныштылар шешім қабылдау 
құзыретінің айтарлықтай деңгейін тікелей басшы- 
ларымен бөлісетін процесс.

Қашқақтайтын мінез-қүлық (withdrawal 
behavior) -  қызметкер өзін ұйымнан аулақ үстау 
үшін жасайтын іс-әрекеттер жиынтығы.

Қашу (avoiding) -  конфликтіні тоқтату немесе жою 
ниеті.

Қашықтан жұмыс істеу (telecommuting) -  жұ- 
мыс берушінің кеңсесімен байланыс орнатылған 
компьютерде үйде аптасына кемінде екі күн жұмыс 
істеу.

Қиындық стресс факторы (challenge stressors) -  
жұмыс жүктемесі, тапсырмаларды орындау қысы- 
мы мен уақыт тапшылығынан туындаған стресс 
факторы.

Қозғаушы күштер (driving forces) -  мінез-күлық- 
ты статус-кводан алшақтататын күштер (Левин).

Қолда барға сену (availability bias) -  тек қолында- 
ғы ақпаратқа сүйеніп пікір қалыптастыру.

Қорғаныс мінез-құлқы (defensive behaviors) -  
іс-әрекеттен, айыптаудан немесе өзгерістен 
қорғануды көздейтін мінез-күлық.
Қосфакторлы теория (two-factor theory) -  
ішкі факторларды жұмысқа қанағаттанумен 
және сыртқы факторларды қанағаттанбаумен 
байланыстыратын теория. Сондай-ақ моти
вация-гигиена теориясы деп те аталады.
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Құндылықтар (values) -  жеке не қоғамдық 
тұрғыдан алғанда мінез-құлықтың белгілі 
бір түрі немесе тіршіліктің түпнегізі қоғамға 
қайшы мінез-құлық пен тіршіліктің түпне- 
гізіне қарағанда «дұрысырақ» деген негізгі 
наным.
Құндылықтар жүйесі (values system) -  жеке 
адам құндылықтарын олардың қарқыны тұр- 
ғысынан саралауға негізделген тізбек (иерар
хия).
Қызметкерді мойындау бағдарламалары
(employee recognition) -  қызметкердің жұ- 
мысқа қосқан үлесін ресми бағалау арқылы 
ерекше мінез-құлықты мадақтау жоспары.
Қызметкерді тарту және қатыстыру (ҚТҚ)
(ЕІР -  employee involvement and participation) -  
қызметкерлердің үлесін оның ұйымдық та- 
бысқа деген ұмтылысын арттыру үшін пайда- 
ланатын процесс.
Қызметкердің ынтасы (employee engagement) -  
жеке адамның істейтін жұмысына берілуі, қа- 
нағаттануы және құлшынысы.
Қызметкерлердің акция иелену жоспары
(ESOP -  employee stock ownership plan) -  
қызметкерлер өз үстемеақысының бір бөлігі 
ретінде акцияларды көп жағдайда нарықта- 
ғы құнынан төмен бағаға алатын үстемеақы 
жоспары.
Қызметші жетекшілік (servant leadership) -  
жетекшілер өз мүддесін ысырып қойып, қа- 
рамағындағылардың өсуіне, дамуына баса 
мән беріп, көмектесуге тырысуымен ерекше- 
ленетін жетекшілік стилі.
Қысқамерзімді бағдарлау (short-term 
orientation) -  қазіргі қолда барын бағалап, 
өзгерісті қабылдайтын ұлттық-мәдени ерек- 
шелік.
Лауазым өкілеттігі (position power) -  біреудің 
ұйымдағы ресми құрылымдық лауазымынан 
туындайтын ықпалы, жұмысқа алу, жұмыстан 
шығару, тәртіп, қызметке тағайындау және 
жалақыны өсіру сияқты өкілеттіктер кіреді.
Майерс-Бриггс типологиясы (МВТІ -  Myers- 
Briggs Type Indicator) -  адамдарға төрт түрлі 
мінездеме беретін және 1-ден 16-ға дейінгі 
тұлғалық типке топтастыратын тұлғаны баға- 
лау тесті.
Макиавеллизм (machiavellianism) -  жеке 
адам прагматик, өзін эмоциядан аулақ ұс- 
тайтын тұлға ретінде көрініп, мақсатқа жету 
үшін кез келген құралды пайдалануға болады 
деп сенетін деңгей.

Макклелландтың қажеттіліктер теориясы
(McClelland’s theory of needs) -  мотивацияны 
түсіндіруге көмектесетін үш маңызды қажет- 
тілік -  жетістік, билік және араласу теориясы.
Мақсат қою теориясы (goal-setting theory) -  
кері байланысы бар нақты әрі қиын мақсат- 
тар өнімділікке апарады дейтін теория.
Мақсаттар бойынша басқару (МВО 
management by objectives) -  белгілі бір кезең- 
де қол жеткізу көзделетін нақты мақсаттар 
жиынтығын және және оларға қаншалықты 
қол жеткізілгені туралы кері байланысты 
қамтитын бағдарлама.
Мамандану (work specialization) -  ұйымда- 
ғы тапсырмалар жеке жұмыстарға бөлінетін 
деңгей.
Материалдық символдар (material symbols) 
қызметкерге кім маңызды екенін білдіреді, 
топ-менеджмент қалайтын эгалитаризм дең- 
гейін көрсетеді және лайық мінез-қүлық дең- 
гейін сипаттайды.
Матрицалық құрылым (matrix structure) -  би- 
ліктің екіжақты желісін құратын, сондай-ақ 
функционалдық және тауарлар бөлімдерін 
біріктіретін ұйымдық құрылым.
Мәжбүрлеуші билік (coercive power) -  адам- 
ның жүктелген тапсырманы орындай ал- 
мауының жағымсыз нәтижесімен байланыс
ты билік.
Мәртебе (status) -  топтарға немесе топ мү- 
шелеріне басқалар тарапынан берілген әлеу- 
меттік тұрғыда айқындалған позиция (орын) 
немесе дәреже.
Мәртебе сипаттары теориясы (status 
characteristics) -  мәртебе сипаттарындағы 
айырмашылықтар топтар ішінде мәртебе 
иерархияларын қалыптастырады деп тұжы- 
рымдайтын теория.
Мәселе шешетін командалар (problem-solving 
teams) -  сапаны көтеру, табыстылық және 
жұмыс ортасын талқылау үшін апта сайын 
аз уақытқа кездесетін бір департаменттегі 
5-12 адамнан тұратын топтар.
Медиатор (mediator) -  келіссөз кезінде па- 
йымдау мен~ иландыру, баламалар ұсыну 
және т.б. арқылы ортақ келісімге келуге се- 
бепші болатын бейтарап үшінші тарап.
Менталдық модельдер (mental models) -  ко
манда қалай жүмыс істеуі керегі туралы ко
манда мүшелерінің білімі мен сенімі.
Метаморфоза сатысы (metamorphosis stage) -  
әлеуметтену процесіндегі жаңа қызметкердің 
өз көзқарасын өзгертіп, жұмысқа, топқа және 
ұйымға бейімделу кезеңі.
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Механикалық модель (m echan istis  m odel) -  
бөлім ге бөлу, ресм и ленд іру і ж оғары , ш ектеу- 
лі ақп ар ат  желісІ ж ән е орталы қтан ды ру  бо- 
йы н ш а си п атталаты н  құры лы м .

Модель (m odel) -  ш ы н ды қты ң  абстракциясы , 
қан дай  д а  бір ш ы най ы  әлем  құбы лы стары - 
ны ң қ ар ап ай ы м  бейнесі.

Моральдық эмоция (m oral em otions) -  бір 
ж ағдайға м ор ал ьд ы қ  нұсқаулар тұрғы сы нан  
ш апш аң  баға беретін  нем есе р еакц и ясы н  біл- 
д ірет ін  эм оц и я.

Мотивация (m otivation) -  ад ам н ы ң  м ақсатқа  
ж етудегі қарқы н ы н , бағы ты н ж ән е күш -ж ігер 
табанды лы ғы н  қам ти ты н  проц естер .

Мотивациялық әлеует шамасы (MPS -  
m o tiv a tin g  p o te n tia l score) -  ж ұм ы стағы  м о- 
ти вац и ял ы қ  әлеуетті көрсететін  болж ам ды  
индекс.

Мінез-құлық компоненті (behavior com ponent) -  
әлдек ім ге н ем есе әлденеге  қаты сты  белгілі 
бір м ін ез  көрсету ниеті.

Мінез-құлық этикасы (behavioral e th ics) ад ам  
эти калы қ  д и л ем м ам ен  б етп е-б ет  келгенде 
өзін  қалай  ұстай ты н ы н  талдайды .

Нарциссизм (narcissism ) -  тәкап п ар , м ен м ен , 
өзі туралы  п ікірі өте ж оғары  болу, өзгелерд ің  
өзін е там сан а қараған ы н  қалап  тұру үрдісі.

Нәтиже (outcom es) -  сіз түсіндіруге н ем есе 
болж ауға ұм ты латы н  ж ән е кейбір  басқа ай - 
н ы м алы ларды ң  ы қп алы  ти ет ін  басты  ай н ы - 
м алы лар.

Негізгі атрибуция қатесі (fundam en ta l 
a ttr ib u tio n  error) -  ө згелерд ің  м ін ез-құлқы  ту 
ралы  п ікір  ай тқан да, сы ртқы  ф акторларды ң  
ы қп алы н  л ай ы қ  бағалам ай , іш кі нем есе ж еке 
ф акторларды  асы ра бағалау.

Негізгі өзін-өзі бағалау (CSE -  core self- 
evaluation ) -  өз құны н іш тей  білу ж ән е б аза- 
лык, біл ігіне сену.

Ниет (conscien tiousness) -  ад ам д ы  ж ауапты , 
сен ім ді, табан ды  ж ән е ж и н ақы  д еп  си п аттай - 
ты н тұлға ерекш елігін ің  өлш ем і.

Ниет (in ten tio n s) -  н ақты  бір ж олм ен  әрекет  
ету ш еш ім дері.

Ниеттестік (loyalty) -  қан ағаттанбауды  ж ағ- 
д ай д ы ң  ж ақсарған ы н  бейтарап  күту арқы лы  
білдіру.

Номинал топ әдісі (nom inal g roup tech n iq u e) -  
топ  м үш елері п ік ірлер ін  жүйелі, б ірақ  тәуел- 
сіз ж олм ен  б ір іктіру  үш ін б етп е-б ет  кездесе- 
тін  то п ты қ  ш еш ім  қабы лдау  әдісі.

Нормалар (norm s) -  топ  м үш елерін е лай ы қ- 
талған , белгілі бір ж ағдай да нен і істеу, нені 
істем еу керегін  б ілд іретін  м ін ез-қ ұ л ы қ  стан - 
дарттары .

Нығайту теориясы (re in fo rcem en t theory ) -  
м ін ез-қ ұ л ы қ  өз салдары н ы ң  нәти ж есі д еп  қа- 
расты раты н  теория.

Ойға шабуыл (b ra insto rm ing) -  кез келген  
ж әне барлы қ  балам аларды  сы науға ж ол бер- 
м ей , оларды  ерекш е бағалай ты н  и дея  туды ру 
процесі.

Органикалық модель (organic m odel) и ер ар - 
х и яаралы қ  ж ән е қ ы зм етар ал ы қ  ком ан далар - 
ды  қолданады , ресм и лен д іруд ің  ж оғары  құ- 
ры лы м ы , толы м ды  ақп ар ат  ж елісіне ие ж ән е 
атсалы су н егізін дегі ш еш ім  қабы лдауға сүйе- 
неді.

Орта (env ironm en t) -  ұй ы м н ы ң  құры лы м ы на 
одан  ты сқары  тұры п, әлеуетті тұрғы да эсер  
ететін  күш тер.

Орталықтандыру (cen tra liza tion ) -  ш еш ім  қа- 
бы лдау ұй ы м да бір ған а ж ерде болаты н д ең - 
гей.

Орталықтандырылмаған шешім қабылдау
(decen tra lized  decision  m aking) -  ш еш ім  қа- 
бы лдау іс -әрекетке  нем есе ж ұм ы с то п тары н а 
ж ақы н  м ен едж ерлерге байлан ы сты  болаты н 
деңгей .

Өзгермелі төлем бағдарламалары (variable- 
pay  program ) -  қы зм еткер  ж алақы сы ны ң м өл- 
ш ері өн ім діл іктің  ж еке нем есе ұ й ы м д ы қ  өл- 
ш ем іне негізделетін  төлем  ж оспары .

Өзгеріс (change) -  істі өзгеш е істеу.

Өзгеріс агенттері (change agen ts) -  к атал и за 
тор рет ін де  қаты сы п , өзгеріс әрекеттер ін  бас- 
қаруға ж ауапкерш іл ік  алаты н  адам дар .

Өзіндік келісім (self-concordance) -  ад ам д ар - 
ды ң  м ақсаты н а ж етуі оларды ң  қы зы ғуш ы - 
л ы қтар ы м ен  ж әне негізгі құн ды лы қтары м ен  
сәйкес келетін  деңгей .

Өзінеыңғайлы TepicT yciH iK (self-servingbias)- 
ж еке ад ам н ы ң  ж еткен  ж етістіктер ін  өз қа- 
б ілеттер і м ен  күш -ж ігерін ің  арқасы н д а д еп  
іш кі ф акторларға, ал сәтсізд іктер ін  сы ртқы  
ф акторларға телу үрдісі.

Өзін-өзі анықтау теориясы (se lf-d e te rm in a tio n  
theory) -  іш кі м о ти вац и ян ы ң  игіл ікті ы қп а- 
лы м ен , со н д ай -ақ  сы ртқы  м о ти вац и ян ы ң  
зи ян д ы  ы қп алы м ен  байлан ы сты  м о ти вац и я  
теориясы .

Өзін-өзі бақылау (self-m on ito ring ) -  ж еке ад ам  
м ін ез-құ л қы н  сы ртқы  ж ағдай  ф акторы н а сай 
и кем деу  қаб ілетін  бағалай ты н  тұлға қасиеті.
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Өзін-өзі басқаратын жұмыс командалары
(self-managed work teams) -  бір-бірімен ты- 
ғыз байланысты немесе өзара тәуелді жұмыс- 
тарды атқаратын (әдетте оннан он бес адамға 
дейін) қызметкерлер тобы.
Өкілдік қатысу (representative participation) -  
жұмысшылар ұйымдық шешім қабылдауға 
өкіл қызметкерлердің шағын тобы арқылы 
қатысатын жүйе.
Өмірбаяндық сипаттар (biographical 
characterists) -  кадрлық тіркеу жазбаларынан 
оңай алынатын жас, жыныс, нәсіл, ұлт және 
лауазымда болған мерзімі сияқты өмірбаян- 
дық және объектив сипаттар. Бұл сипаттар 
үстірт әралуандыққа тән.
Өнімділік (productivity) -  ұйымның тиімділігі 
мен нәтижелілігінің үйлесуі.
Өнімділікке сәйкес төлем (merit-based pay 
plan) -  өнімділікті бағалау өлшемдеріне не- 
гізделген төлем жоспары.
Өнімсіз жүмыс мінез-құлқы (CWB 
counterproductive work behavior) -  қызмет- 
кердің ұйым мүддесіне қайшы келетін қаса- 
қана мінез-құлқы.
Өсек (grapevine) -  ұйымның бейресми комму
никация желісі.
Парадокс теориясы (paradox theory) -  ме- 
неджменттегі негізгі парадокс -  ұйым үшін 
оптимал ақтық статус жоқ деп тұжырымдай- 
тын теория.
Проактив тұлға (proactive personality) -  өз- 
геріс енгізу үшін мүмкіндіктерді айқындап, 
бастама көтеретін, нақты іс-әрекетке көшіп, 
нәтиже шығарғанша алған бетінен қайтпай- 
тын адам.
Проблема (problem) -  қазіргі жағдай мен біз 
«солай болса екен» деп қалаған жағдайдың 
арасындағы сәйкессіздік, алшақтық.
Проблеманы тұжырымдау (problem 
formulation) -  креатив мінез-құлықтың әлі 
белгісіз шешімді қажет ететін проблеманы 
немесе мүмкіндікті айқындайтын сатысы.
Процедуралық әділдік (procedural justice) -  
марапаттарды белуге бағытталған процесті 
саналы түрде әділ деп қабылдау.
Процесс (processes) -  жеке адам, топтар мен 
ұйымдар үлес қосу арқылы белгілі нәтиже- 
лерге қол жеткізетін іс-әрекеттері.
Процесс бойынша кеңес беру (PC -  process 
consultation) -  клиент айналысатын процесті 
түсінуге және жақсартуды қажет ететін про- 
цестерді анықтауға клиентке кеңесші көмек- 
тесетін жиын.

Процесс конфликті (process conflict) -  жұмыс- 
тың жүру барысында туындайтын конфликт.
Психология (psychology) -  адамдар мен жа- 
нуарлардың мінез-күлқын бағалау, түсіндіру 
және кейде өзгерту мәселелерін зерттейтін 
ғылым.
Психологиялық келісімшарт (psychological 
contract) -  басшылық қызметкерден және 
қызметкер басшылықтан не күтетінін анық- 
тайтын жазылмаған келісім.
Психологиялық өкілеттік (psychological 
empowerment) -  қызметкерлердің жұмыс ор- 
тасына, білігіне, жұмысының маңызына және 
жұмыстағы дербестігіне ықпал ететін деңгей- 
ге қатысты сенімі.
Психопатия (psychopathy) -  басқалар үшін 
алаңдамау және зиян келтірген іс-әрекеттері 
үшін кінәлі сезінбеу немесе ұялмау үрдісі.
Рационал шешім қабылдау моделі (rational 
decision-making model) -  жеке адам нәтижені 
арттыру үшін өзін қалай ұстайтынын сипат- 
тайтын шешім қабылдау моделі.
Рационалдық (rational) берілген шектеулер 
аясында қисынды, құндылықты арттырушы 
таңдау жасаумен сипатталады.
Ресми арналар (formal channels) -  ұйымдар 
қатысушылардың кәсіби қызметіне қатысы 
бар хабарламаларды жіберу үшін құрған ком
муникация арналары.
Ресми топ (formal group) -  ұйым құрылымы 
бойынша анықталатын, белгіленген жұмыс 
тобы.
Ресмилендіру (formalization) -  ұйымдағы жұ- 
мыс орындары стандартталатын деңгей.
Ресурс (resources) -  жеке тұлғаның сұраныс- 
тарын қанағаттандыру үшін пайдаланатын 
қолындағы нәрселері.
Референт билік (referent power) адамның өзі 
қалайтын ресурстары немесе жеке қасиеттері 
табылған тұлғаға қарап еліктеуіне сүйенеді.
Референт топтар (reference groups) -  жеке 
тұлғалар мүшесі болатын немесе болғысы ке- 
летін және нормалары сәйкес келетін маңыз- 
ды топтар.
Рефлексивтік (reflexivity) -  команданың ка
жет кезде бас жоспарын көрсете алатын әрі 
түзете алатын сипаты.
Рөл (role) -  әлеуметтік бірлестікте белгілі бір 
орынды иемденушіге тиесілі болжамды мі- 
нез-күлық модельдерінің жиынтығы.
Рөл конфликті (role conflict) -  жеке тұлға рөл- 
ді күтуде қайшылықпен бетпе-бет келетін 
жағдай.
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Рөлдер арасындағы конфликт (in terro le  
conflict) -  ж еке адам н ы ң , ж екелеген  топ тар - 
д ы ң  күтетін і б ір -б ір іне қ ар ам а-қай ш ы  келе- 
тін  ж ағдай .

Рөлді күту (role expec ta tions) -  басқаларды ң  
белгілі бір ад ам  нақты  ж ағдай да бы лай әрекет 
етуі к ер ек  д еп  топш ы лауы .

Рөлді қабылдау (role p ercep tion ) -  ж еке тұлға- 
ны ң нақты  ж ағдай да қалай  әрекет  ету  керегі 
туралы  көзқарасы .

Саналылық (m indfu lness) -  сол сәттегі эм о- 
ц и ял ы қ  ахуалға әд іл  ж ән е саналы  баға беру.

Сауалнамаға кері байланыс (survey feedback) -  
м үш елер қабы лдауы ндағы  ай ы рм аш ы лы қ- 
тарды  ан ы қтау  үш ін сауалн ам аны  пайдалану; 
нәтиж есі талқы лан ы п , ұсы ны стар  ж асалады .

Сауықтыру бағдарламасы (wellness program s) -  
қ ы зм еткер д ің  бүкіл ф и зи калы қ  ж ән е м ен тал - 
ды  күйін  ны санаға  алаты н , ұйы м  қарж ы лан - 
ды раты н  бағдарлам а.

Саяси дағды (political skill) -  өзгелерге олар- 
д ы ң  көзқарасы н  өзгертет ін дей  ы қп ал  ж үргізу 
қабілеті.

Саяси мінез-құлық (political behav ior) -  ж еке 
тұлғаны ң ресм и  рөл ін ің  бірі рет ін де  емес, 
ы қп ал  ету н ем есе ы қпал  етуге ұм ты лу, ұй ы м - 
дардағы  арты қш ы лы қтар  м ен  кем ш іл іктерд і 
бөлісу үш ін қаж ет іс -әрекеттер .

Сәйкес жұмыс дизайны (re la tiona l job design) -  
ж үмы с оры н дары н  қы зм еткер л ер  т ікелей  өз 
ж ұм ы сы  арқы лы  басқаларды ң  өм ір ін е қан дай  
оң  өзгер істер  ен гізе  алаты н ы н  көретін дей  
етіп  құру.

Сәйкестік (conform ity) -  ад ам н ы ң  өз м ін ез- 
құлқы н топ н о р м алары н а лай ы қтау  үш ін рет- 
ке келтіруі.

Сәйкестікке негізделген сенім (iden tifica tion - 
based  tru s t)  -  б ір -б ір ін ің  н и ет ін  ө зар а  түсіну 
м ен  басқаларды ң  қалау-т ілегін  бағалауға сү- 
й ен ет ін  сен ім .

Сәуегейлік (random ness error) -  ж еке ад ам  
оқы с оқиғалар  нәти ж есін  болж ай алам ы н  деп  
сену үрдісі.

Сезінетін эмоция (felt em otions) -  ж еке ад ам - 
ны ң ш ы най ы  эм оциясы .

Сексуалдық харрасмент (sexual h a rassm en t) -  
ж еке тұлғаны ң ж ұм ы сы на кері эсер  ететін  
нем есе ж ұм ы ста қы рғи қабақ  қар ы м -қ аты - 
нас қалы п тасты раты н  сексуалды қ си паттағы  
үнам сы з іс-әрекет.

Сенситив тренинг (sensitiv ity  tra in in g ) -  құ- 
ры лы м дан баған  топ ты қ  өзара  әрекеттесу

арқы лы  м ін ез-құ л ы қты  өзгертуге ты ры саты н  
трен и н г топтары .

Сенім (tru st) -  белгілі бір адам  қ и ян ат  ж аса- 
м ай ды  деген  үм іт.

Сенім артуға бейімдік ( tru s t p ropensity ) қы з- 
м еткер д ің  ж етекш іге қан ш алы қты  сен етін ін  
білдіреді.

Стереотип қаупі (s te reo type  th re a t)  -  тобы н 
м үлде теріс стереоти п тік  тұрғы да қабы лдау- 
м ен  іш тей  келісетін  деңгей .

Стереотиптеу (stereo typ ing) -  адам ды  қай  
топқа ж ататы н а  байлан ы сты  қабы лдап  бары п 
бағалау.

Стереотиптеу (s tereo typ ing) -  біреу туралы  
сол ад ам  ж ататы н  топты  қабы лдауы м ы зды ң  
н егізін де п ік ір  айту.

Стресс (stress) -  ай н аладағы  қы сы м дарға б а й 
ланы сты  п ай д а болаты н ж ағы м сы з психоло- 
ги ялы қ процесс.

Стресс (stress) -  ортадағы  қы сы м н ан  туы н- 
д ай ты н  ж ағы м сы з психологиялы қ процесс.

Субмәдениет (subcu ltu res) -  ұй ы м  іш індегі 
ш ағы н то п тар д ы ң  м әд ен и ет і, әдетте  бөлім  
м ен  географ и ялы қ  бөлініс бойы нш а ан ы қта- 
лады .

Сүзгілеу (filtering) -  қабы лдауш ы ға ж ағы м ды  
болы п көрінуі үш ін  ж олдауш ы ны ң ақп аратты  
түрлендіруі.

Табыстылық (efficiency) -  ұй ы м н ы ң  өз м ақ - 
саттары н а ең  аз ш ы ғы нм ен  ж ету деңгей і.

Талап (dem ands) -  ж еке тұлғаны ң ж үмы с ор- 
ны н дағы  ж ауапкерш ілігі, оған көрсетілетін  
қы сы м  м ен  м ін деттем елер  ж әне белгісіздік.

Таластыру тәсілі (zero -sum  approach) -  сы й- 
ақы н ы  «ж емтік» си яқты  оған бір ад ам  н е м е 
се топ ты ң  қолы  ж еткен де, басқа ад ам  нем есе 
топ  одан  м ін детт і түрде қағы латы н дай  етіп  
белгілеп қояты н  келіссөз тәсілі.

Таным қажеттігі (need  for cognition) -  ж еке 
ад ам н ы ң  ойлау ж ән е білуге деген  тұрақты  
ни етін  си п аттай ты н  тұлғалы қ ерекш елік .

Танымдық компонент (cognitive com ponen t) -  
қаты н асты ң  п ікір  н ем есе сен ім  түріндегі си- 
паты .

Танысу сатысы (en co u n te r stage) -  әлеум етте- 
ну  проц есін дегі ж аң а қ ы зм еткер д ің  ұй ы м н ы ң  
ш ы н м ән ін д е  қан дай  екен ін  көріп , үм іті м ен  
ортадағы  ш ы най ы  ж ағдай  сәй кес келм есе, 
оған қарсы  тұру кезең і.

Тапсырма құрылымы (task  s tru c tu re ) -  ж үмы с 
тап сы рм алары  рәсім делетін  деңгей .
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Тапсырмалар конфликт! (task  conflict) -  жұ- 
м ы сты ң  м азм ұн ы  м ен  м ақсаттар ы н а  қаты сты  
конф ли кт.

Тәжірибеге ашықтық (openness to  experience) -  
адам ды  қиялы , сезім талды ғы  ж әне білуге 
құм арлы ғы  тұрғы сы нан  си п аттай ты н  тұлға 
ерекш елігін ің  өлш ем і.

Тәлімгер (m entor) -  тәл ім  алуш ы д еп  атала- 
ты н  тәж ірибесі аз қы зм еткерлерд і д ем ей тін  
ж ән е қолдай ты н  аға қы зм еткер .

Тәуекелден қашу (risk aversion) -  тәуекелді 
н әти ж ен ің  болж алды  ақы сы  ж оғары  болса да, 
сен ім д і орташ а сом ан ы  алуды  арты қ  көру үр- 
дісі.

Тәуелділік (dependence) -  А  Ә -ге  қаж ет н әр - 
сеге и ел ік  еткен де туы ндай ты н  Ә -нің А -м ен  
қары м -қаты н асы .

Тежеу стресс факторы (h indrance stresso rs) -  
м ақсаты ң ы зға  ж етуге кедергі келтіретін  
стресс ф акторы  (м ы салы , бю рократия, ұйы м  
саясаты , ж ұм ы стағы  ж ауапкерш ілігін  ш атас- 
тыру).

Терең әралуандық (deep-level diversity) -  
ад ам д ар  б ір ін -б ір і ж ақсы рақ  біліп, ұқсасты қ- 
тары н  ан ы қтау  үш ін м аң ы зды  құн ды лы қта- 
ры ндағы , тұлға ерекш елігіндегі ж ән е ж ұмы с 
таңдаудағы  ай ы рм аш ы лы қтар .

Терең әрекеттену (deep acting) -  ш ы найы  іш кі 
сезім дер ін  білдіру  н орм алары н а сәйкес өз- 
гертуге ты ры су.

Технология (techonology) -  ұйы м  үлестерді 
нәтиж еге ай н алды руда қолдан аты н  әдіс.

Тимбилдинг (team  build ing) -  ком ан да м үш е- 
лер і арасы н дағы  сен ім  м ен  аш ы қты қты  арт- 
ты руға бағы тталған  өзара  әрекеттесу .

Тиімділік (effectiveness) -  ұй ы м н ы ң  кли ен т 
н ем есе саты п алуш ы  қаж еттіл іктер ін  өтеу 
деңгей і.

Ton (group) -  ө зара  әрекеттесет ін  ж ән е ө зар а  
тәуелді, белгілі бір м ақсаттарға  бірге ж етуді 
көзд ей тін  екі не одан  көп  ж еке тұлға.

Ton ішіндегі конфликт (in trag roup  conflict) 
топ  нем есе ко м ан да  іш інде болады .

Топ ішіндегілерге артықшылық беру (ingroup 
favoritism ) -  өз тобы ны ң м үш елерін  басқа- 
л ард ан , өз тобы на к ір м ей т ін д ер д ен  арты қ  
д еп  қарай ты н  көзқарас, ш ы нтуай ты н а кел- 
генде бәрі б ірдей .

Топаралық даму (in terg roup  developm ent) -  
то п ар алы қ  д ам у  топ тард ы ң  б ір-б ір і туралы  
п ікір ін , стереоти п і м ен  қабы лдауы н өзгерту  
талпы н ы стары .

Топтан тысқарылар (ou tgroup) -  топ  іш ін- 
дегілерге қарсы , топ қа  к ір м ей тін  кез келген  
ад ам д ы  білдіреді, б ірақ  әдетте  бұл н ақты  ай - 
қы н далған  басқа топ .

Топтар арасындағы конфликт (in terg roup  
conflict) -  топ тар  нем есе ком ан далар  арасы н - 
дағы  конф ли кт.

Топтық ойлау (g roupth ink) -  келісім ге келу 
н орм асы  іс -әр екетт ің  б алам а бағы ттары н 
ш ы н ай ы  бағалаудан  аттап  өтетін  құбылыс.

Топтың ауысуы (g roupshift) -  топ  мүш есі қа- 
бы лдай ты н  топ  ш еш ім і м ен  ж еке тұлға ш е- 
ш ім ін ің  арасы ндағы  өзгеріс, ауысу консерва- 
ти зм ге  нем есе үлкен  тәуекелге қаты сты  іске 
аса алады , б ірақ  ол әдетте  топ ты ң  түпкі ұста- 
н ы м ы н ы ң  төтенш е нұсқасы  болады .

Топтың қызмет атқаруы (group function ing) -  
топ ты ң  ж үмы с н әти ж есін ің  көлем і м ен  сапа- 
сы.

Топтыңұйымшылдығы (group cohesion) -  топ  
м үш елерін ің  ж ұм ы ста б ір ін -б ір і қолдауы м ен  
ж ән е қуаттауы м ен  си п атталаты н  деңгей .

Томен контексті мәдениеттер (low -con tex t 
cu ltu res) -  ком м у н и кац и яд а  ой -п ік ірд і б ілді- 
ру үш ін бары н ш а сөзге сүйенетін  м әд ен и ет- 
тер.

Төреші (a rb itra to r) -  келісім ге келуге еріксіз 
көн д іретін  өкілеттігі бар үш інш і тарап .

Тра н за кция л ы қ жетекш і л ер (tran sac tio n a l 
leaders) -  бағы н ы ш ты лары н  рөлге ж ән е тап - 
сы рм аға қаты сты  тал ап тард ы  ан ы қтау  арқы - 
лы  қойы лған  м ақсаттарға  қарай  ж етелей тін  
ж ән е ш абы ттан ды раты н  ж етекш ілер .

Трансформациялық жетекшілер (tran sfo rm a
tio n a l leaders) -  бағы н ы ш ты ларды ң  ж еке м үд- 
десін  ұй ы м н ы ң  игілігіне бағы ттауға үн дей тін  
ж ән е бағы ны ш ты ларға тер ең  әрі ерекш е эсер  
етет ін  ж етекш ілер .

Тұқым қуалау факторлары (heredity) -  ұры қ  
ан асы н ы ң  бой ы н а б іткен  к езд ен -ақ  оған  ге- 
н ети калы қ, ф изи ологи ялы қ, психологиялы қ 
ерекш ел іктер  берілуін ан ы қтай ты н  ф актор- 
лар.

Тұлға (personality ) -  ад ам н ы ң  өзгелерд і қа- 
бы лдау ж ән е оларм ен  ө зар а  әрекеттесу  тәсіл- 
дерІн ің  ж иы нты ғы .

Тұлғааралық қатынас әділдігі (in te rp erso n a l 
justice) -  қы зм еткер л ер ге  сы й -құрм етп ен  қа- 
рай ты н  деңгей .

Тұлға-қызмет үйлесімі (personality -job  fit 
theo ry ) -  алты  тұлғалы қ ти п ті ан ы қтай ты н  
ж ән е тұлғалы қ ти п  пен  қы зм етт ік  орта  ара- 
сы ндағы  үйлесім  ж ұм ы сқа қан ағаттан у  м ен
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жұмыстан кетуді айқындайды дегенді ұсына- 
тын теория.
Тұлға-ұйым үйлесімі (person-organization fit) 
ұйымдар өз құндылықтарына сәйкес адам- 
дарды тартып, іріктеп алатынын, ал ұйым 
жеке адам ерекшеліктеріне сай келмесе, оның 
ұйымнан өзі шығып кетуін білдіреді.
Тұрақтылық (sustainability) -  қанша уақыт 
өтсе де өзгермейтін ұйым тәжірибесі, оны 
жасайтын құралдар мен құрылымдар процесс 
кезінде тозбайды, істен шықпайды.
Түйсік (intuition) -  ғылыми тұрғыдан негіз- 
делмеген инстинкт сезім.
Түпкі құндылықтар (terminal values) -  тір- 
шіліктің ұнамды түп нәтижелері; адамның 
ғұмырында қол жеткізуді қалайтын мақсат- 
тары.
Түсімді бөлісу жоспары (profit-sharing plan) -  
компания кірісін арттыруға бағытталған, бел
ил! бір формулаларға негізделген үстемеақы- 
ны бөлудің жалпыұйымдық бағдарламасы.
Тіл табыса алу (agreeableness) -  біреуді ақкө- 
ңіл, көпшіл және сенгіш ретінде сипаттайтын 
тұлға ерекшелігінің өлшемі.
Утилитаризм (utilitarianism) -  көпшіліктің 
айтарлықтай игіліктерге қол жеткізуі мақса- 
тында шешім қабылдау жүйесі.
Ұзақмерзімді бағдарлау (long-term 
orientation) -  болашаққа, ұқыптылық пен 
тұрақтылыққа баса назар аударатын ұлттық- 
мәдени ерекшелік.
Ұйымдық ахуал (organizational climate) -  
ұйым мүшелерінің ұйым мен жұмыс ортасы 
туралы қалыптасқан ортақ көзқарасы.
Ұйымдық әділдік (organizational justice) -  жұ- 
мыс орнында не әділ екенін жалпы қабылдау, 
ол дистрибутив, процедуралық, ақпараттық 
және тұлғааралық әділдікті қамтиды.
Ұйымдық даму (ҰД) (OD -  organizational 
development) -  ұйымның тиімділігі мен қыз- 
меткер әл-ауқатын жақсартуға бағытталған, 
гуманистік-демократиялық құндылықтарға 
негізделген жоспарлы өзгеріс интервенция- 
ларының жиынтығы.
Ұйымдық демография (organizational 
demography) -  жұмыстағы бөлім (топ, коман
да немесе департамент) мүшелерінің жас, 
жыныс, нәсіл, білім, ұйымдағы еңбек өтілі 
сияқты ортақ демографиялық сипаттарын 
көрсететін деңгей және осы сипаттардың жұ- 
мыстан кетуге әсері.

Ұйымдық қолдауға сену (POS -  perceived 
organizational support) -  қызметкер ұйым 
оның қосқан үлесін бағалайды және әл-ауқа- 
тын ойлайды деп сенетін деңгей.
Ұйымдық құрылым (organizational structure) -  
жұмыс тапсырмаларын ресми бөлу, топтау 
және үйлестіру жолы.
Ұйымдық мәдениет (organizational culture) -  
ұйым мүшелері ұстанатын, бір ұйымды басқа 
ұйымнан ерекшелейтін ортақ құндылықтар 
жүйесі.
Ұйымдық міндеттемелер (organizational 
commitment) -  қызметкер өзін жұмыс істей- 
тін ұйымымен, оның мақсаттарымен бірлікте 
қарап, ұйымның мүшесі болып қалу ниетінде 
болатын деңгей.
Ұйымдық мінез-қүлық (organizational 
behavior) -  жеке адамның, топтың және құры- 
лымның ұйымдардағы мінез-құлыққа тигізе- 
тін әсерін зерттейтін және сол білімді ұйым- 
ның тиімділігін жақсартуға жұмсауды мақсат 
ететін зерттеу саласы.
Ұйымдық-азаматтық мінез-құлық (ОСВ -  
organizational citizenship behavior) -  жұмыс 
орнының психологиялық және әлеуметтік 
ортасына үлес қосатын саналы мінез-құлық.
Ұйымның өміршеңдігі (organizational 
survival) -  ұйымның ұзақ уақыт бойы сақта- 
лып, өркендеуінің қарапайым көрсеткіші.
Ұнамсыз әріптес (ҰӘ) сауалнамасы (least 
preferred coworker (LPS) questionnaire) -  адам- 
ның тапсырмаға не қарым-қатынасқа бағыт- 
талғанын бағалайтын қүрал.
Үйренуші үйым (learning organization) -  үз- 
діксіз бейімделу және өзгеру қабілетін да- 
мытқан ұйым.
Үлес (inputs) -  процестерді тудыратын түлға, 
топтық құрылым және ұйымдық мәдениет 
сияқты айнымалылар.
Үстірт әралуандық (surface-level diversity) -  
адамдардың қалай ойлайтынын немесе се- 
зінетінін міндетті түрде көрсетпейтін, бі- 
рақ белгілі бір стереотиптерді жандандыруы 
мүмкін жыныс, нәсіл, ұлт, жас немесе кемтар- 
лық сияқты жеңіл қабылданатын сипаттарда- 
ғы айырмашылықтар.
Үстірт әрекеттену (surface acting) -  ішкі сезімі 
мен эмоциясын білдіру нормаларына қарсы 
сыртқа шығармай, тұмшалап ұстау.
Фидлердің кездейсоқтық моделі (fiedler 
contingency model) -  топ тиімділігі жетекші- 
нің қарамағындағылармен өзара іс-әрекет 
жасау стилі мен жағдай жетекшіге бақылау
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ж асауға ж әне ы қп ал  етуге м үм кін д ік  беретін  
дең гей  арасы ндағы  оры нды  сәй кестікке бай- 
лан ы сты  деп  қарасты раты н  теория.

Физикалық қабілет (physical ab ilities) -  тө- 
зім діл ік , ептілік , күш ж әне соған ұқсас си пат- 
тарды  қаж ет ететін  тап сы рм аларды  оры ндау  
қабілеті.

Функционал конфликт (functional conflict) -  
топ  м ақсаттары н  қолдай ты н  ж ән е оны ң  өн ім - 
д іл ігін  ж ақсартаты н  конф ликт.

Функционалдық құрылым (functional
s tru c tu re ) -  қы зм еткер л ер д і ұқсас м ам ан ды қ- 
тары , рөлдері н ем есе м ін деттер і бойы н ш а 
топ тай ты н  ұ й ы м д ы қ  құры лы м .

Харизмалық жетекшілік теориясы
(charism atic  leadersh ip  theory ) -  бағы ны ш - 
ты лар  тұлға бойы н ан  н ақты  бір м ін ез-құ л ы қ  
ны ш ан дары н  көрген де оған  қ аһ ар м ан д ы қ  қа- 
си етті таң аты н ы н  н ем есе ерекш е ж етекш ілік  
қаб ілеттер і бар д еп  есеп тей тін ін  көрсететін  
ж етекш іл ік  теориясы .

Хиндсайт қатесі (h indsigh t b ias) -  нәти ж е әб- 
д ен  белгілі болғанн ан  кей ін , б іреудің  «мұны 
д әл  болж ай алар  едім» деп  ж аң сақ  ойлау үр- 
дісі.

Шамадан тыс ақпарат (in fo rm ation  overload) -  
ақп ар ат  ағы ны  ж еке тұлғаны ң өңдеу м үм кін - 
д ігінен  асы п түсетін  ж ағдай .

Шектеулі рационалдық (bounded  ra tionality ) -  
проблем аларды ң  барлы қ күрделілігін  қ ам - 
ты м ай , м аң ы зды  ерекш ел іктер ін  ған а ір іктеп  
алаты н  ж ең ілдетілген  м одель  құру арқы лы  
ш еш ім  қабы лдау  процесі.

Шектеуші күштер (res tra in in g  forces) -  қазіргі 
теп е-тең д ік т і бұзуы  м үм кін  қозғалы сты  те- 
ж еуш і күш тер (Левин).

Шеңбер құрылым (circular s tru c tu re ) -  бас- 
ш ы сы  ортада орналасы п, н азар ы  қы зм еттер  
бойы н ш а топ талған  сы ртқы  ш еңберлерге 
(м енедж ерлерге, одан  кей ін  м ам ан дарға , со- 
сы н ж ұм ы сш ы ларға) бағы тталаты н ұ й ы м д ы қ 
құры лы м .

Шешім (decisions) -  екі не одан  көп балам а 
арасы н ан  ж асалған  таңдау.

Шығынды азайту стратегиясы (cost- 
m in im iza tio n  strategy) -  ш ы ғы ндарды  қатаң  
бақы лауға, қаж етсіз и н н о вац и ял ы қ  нем есе 
н ар ы қты қ  ш ы ғы ндардан  қаш уға ж ән е бағаны  
төм ен детуге м аң ы з беретін  стратегия.

Шынайы жетекшілер (au th en tic  leaders) -  өзі- 
н ің  кім  екен ін , не нәрсеге сен етін ін  ж ән е нені 
бағалай ты н ы н  білетін , осы  құнды лы қтары  
м ен  н ан ы м -сен ім і бойы нш а аш ы қ ж ән е адал

н и етп ен  әрекет  етет ін  ж етекш ілер . Қ арам а- 
ғы н дағы лар  оларды  әдеп ті адам  д еп  сан айды .

Ынталандырушы билік (rew ard pow er) -  бас- 
қалар  үш ін  бағалы  сан алаты н  м ар ап аттау  қа- 
білеті негізін де қол  ж етк ізілетін  бағы нды ру.

Ынтымақтасу (co llaborating) -  конф ли ктідегі 
тар ап тар д ы ң  әрқай сы  барлы қ тар ап ты ң  м үд- 
десін  қорғауды  қалай ты н  ж ағдай .

Ілтипат (considera tion ) -  ад ам н ы ң  ж ұм ы стағы  
қар ы м -қаты н асы  өзара  сен ім , қы зм еткер л ер - 
д ің  и д еялары н  құрм еттеу  ж ән е сезім ін  баға- 
лау арқы лы  си п атталаты н  деңгей .

Іріктеп қабылдау (selective p ercep tion ) -  ад ам - 
н ы ң  өз қы зы ғуш ы лы қтары , білгені, тәж іри бе- 
сі ж ән е қаты н астары  н әти ж есінде көрген ін  
таң д ап  қабы лдау үрдісі.

Экстраверсия (ex traversion) -  адам ды  көпш іл, 
ад ам д ар м ен  тіл табы сқы ш  ж ән е табан ды  деп  
си п аттай ты н  тұлға ерекш елігін ің  өлш ем і.

Эмоция (em otions) -  біреуге нем есе бір нәрсе- 
ге бағы тталған  қуатты  сезім .

Эмоциялық диссонанс (em otional dissonance) -  
ад ам н ы ң  сезін етін  эм оци ясы  м ен  көрсететін  
эм оц и ясы  арасы ндағы  алш ақты қ.

Эмоциялық еңбек (em otional labor) -  қ ы зм ет- 
кер ж ұмы с ор н ы н д а  ад ам д ар м ен  м әм ілеге  
келу кезін де ұ й ы м д ы қ  тұрғы да қаж ет эм оц и я  
б ілд іретін  ж ағдаят.

Эмоциялық интеллект (em otional intelligence) -  
эм о ц и ял ы қ  белгілер м ен  ақп аратты  ан ы қтап , 
басқара білу қабілеті.

Эмоциялық тұрақтылық (em otional stability) -  
ад ам д ы  күйгелек, күйзеліске түскіш  ж ән е 
қам көң іл  (ж ағы м сы з) тұлғаға қараған да са- 
бы рлы , өзін е сен ім д і ж әне қауіпсіз (ж ағы м ды ) 
д еп  си п аттай ты н  тұлға ерекш елігін ің  өлш ем і.

Эмоцияны басқару (em otion  regu la tion ) -  се- 
зін етін  эм оц и ян ы  ан ы қтап , өзгерту  процесі.

Эмоцияның жұғуы (em otional con tag ion) -  
ад ам н ы ң  эм оци ясы  өзгелерд ің  эм оц и ясы н а 
эсер  ететін  процесс.

Этикаға сай жумыс ахуалы (ЭЖА) (EWS -  ethical 
w ork clim ate) -  ж ұмыс орны ндағы  дұрыс ж әне 
бүрыс м ін ез-құлы қ  туралы қалы птасқан  ортақ  
көзқарас, ол ұй ы м н ы ң  ш ы найы  құнды лы қта- 
ры н көрсетеді ж әне оны ң м үш елері қабы лдай- 
ты н этикалы қ ш еш ім ді білдіреді.

Этикалық дилеммалар мен этикалық таңдау
(eth ical d ilem m as and  e th ica l choices) -  ж еке 
ад ам н ан  дұры с не бұрыс бағы тты  таң д ау  та- 
лап  етілетін  ж ағдайлар.
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