PROJEKTO KOMANDOS
BENDRADARBIAVIMAS
EFEKTYVAUS DARBO KOMANDOJE GAIRĖS

Mieli skaitytojai,
Jūsų rankose – efektyvaus darbo komandoje gairės.
Rengdama šias gaires turėjau pagrindinį tikslą – padėti
vadovui ir komandos nariams geriau pamatyti ir aiškiau
suvokti gilesnius, už kasdieninių komandos narių veiksmų slypinčius tikruosius motyvus, atsižvelgti ne tik į elgesį ar mąstymą, bet ir į kiekvieno komandos nario (taip
pat ir savo paties!) savijautą, emocinę būseną, suprasti
jų įtaką kiekvieno iš mūsų veiksmams ir rasti būtent jūsų
komandos bendradarbiavimo didinimui tinkamus būdus
ir priemones.
Leidinyje nerasite greitų patarimų ir receptų, kaip sutelkti
komandą. Priešingai, nepaisant lengvo stiliaus, gairėse
pateikiu apibendrinimus ne tik iš įvairių komandų praktikos, bet ir mokslinių tyrimų įžvalgas ir rezultatus. Visa
gairėse pateikiama medžiaga, idėjos, patarimai, pastebėjimai paremta organizacijų ir komandų patirtimis, psichodinaminiu požiūriu, neuromokslo tyrimais bei jų taikymu komandų bendradarbiavimo ir valdymo praktikoje.
Neišsigąskite tekste dažnai naudojamo termino „įmonė“.
Komandose vykstantys giluminiai procesai, kuriuos akcentuoju šiame leidinyje, yra analogiški, nepriklausomai
nuo veiklos tipo – verslo įmonė, švietimo įstaiga, paslaugų organizacija. Be to, rekomenduoju šias gaires ne tik
komandų vadovams, bet ir jos nariams. O dar geriau –
skaitykite, atlikite užduotis ir aptarkite rezultatus visa komanda kartu.
Gairės sudarytos iš 4 skyrių.
Pirmajame skyriuje daugiausia dėmesio skiriu įsitraukimui
ir motyvacijai – kaip sustiprinti komandos narių įsitraukimą ir vidinę motyvaciją ilgalaikėje perspektyvoje. Neretai jaučiu vadovų nusivylimą, kad taikomos motyvacinės
priemonės neveikia. Šiame skyriuje pateikiu veiksmingą
neuromokslo tyrimais paremtą modelį, dalinuosi šio modelio taikymo praktikoje atvejais, patirtimi ir taikymo rekomendacijomis. Keliu ir atsakomybės klausimą – kas atsakingas už darbuotojų motyvacijos palaikymą? Vadovas?
Organizacija? Patys darbuotojai?
Antrojo skyriaus praktinė nauda kiekvienam vadovui –
aiškesnis lyderio (vadovo) vaidmens ir (psichologinių)
galių, įtakos komandai suvokimas remiantis psichodina-
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miniu požiūriu. Šiame skyriuje daug dėmesio skiriu taisyklėms, jų svarbai ir tam, kokiu būdu taisyklės gali padėti
komandai efektyviau bendradarbiauti. Taip pat atkreipiu
dėmesį į bazinį komandos efektyvumo veiksnį – psichologinį komandos saugumą ir pateikiu pavyzdžius bei rekomendacijas, kaip jį sukurti.
Trečiajame skyriuje dalinuosi įžvalgomis, ką signalizuoja
komandos komunikavimo problemos ir į kokius komandos veiklos aspektus svarbu atkreipti dėmesį, kai stringa komandos komunikacija, kokią įtaką efektyviai komunikacijai turi mūsų patiriamos emocijos ir jausmai, kaip
išmokti komandoje atvirumo ir koks yra vadovo vaidmuo
komandos komunikacijoje bei konfliktų sprendime.
Ketvirtajame skyriuje pateikiu į tris grupes apibendrintus
komandos efektyvumo trukdžius (komandos santykiai, asmeniniai aspektai ir komandos paradoksai). Šiame skyriuje daug dėmesio skiriu nematomoms vadovavimo pusėms
sprendžiant komandos bendradarbiavimo problemas,
aptariu galimus emocinius lūkesčius, kuriuos darbuotojai
nesąmoningai puoselėja vadovo atžvilgiu, ir pateikiu rekomendacijas, kaip nepatekti į tokių lūkesčių pinkles.
Kiekviename skyriuje rasite ne tik tyrimus, įmonių patirtį
ir rekomendacijas, bet ir užduotis, klausimus, testus, kuriuos kviečiu atlikti, įsitraukti, įtraukti komandos narius ir
vėliau kartu su jais aptarti rezultatus, palyginti atsakymus,
padiskutuoti apie konkrečią jūsų komandos situaciją.
Vadovas ir komanda dirbs efektyviai tik tuomet, kai matys
ne vien paviršinius komandos veiksmus, bet suvoks ir gilesnius elgesio motyvus, emocijų ir jausmų įtaką, galimus
lūkesčius, komandoje vykstančius psichodinaminius procesus, suvoks jų įtaką komandos narių elgesiui.
Visiems komandų vadovams linkiu matyti ne tik atskirus
veiksmus, bet išmokti stebėti gilesnius procesus, kurie
vyksta su kiekvienu komandos nariu, su kiekvienu vadovu
ir komandoje. Linkiu mokytis pagarbaus atvirumo, įgyti
drąsos kalbėtis ne vien apie džiaugsmą ir pasiekimus,
bet ir apie sunkumus, nes tai praturtina, padeda mokytis ir didina komandos brandą, taip pat ir – atsakomybę,
įsitraukimą ir (vadovų bei komandos narių taip siekiamą)
komandos efektyvumą.
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Projekto komandos
narių į(si)traukimas
ir motyvacija
! UŽDUOTIS

Paimkite tuščią popieriaus lapą ir
raštu atsakykite į šiuos klausimus:
‣

Kokia veikla man teikia džiaugsmą?

‣

Kokio pobūdžio darbai iš tų, ką darau, man
labiausiai patinka?

‣

Kokią dalį dienos sudaro darbai, kurie man
įdomūs?

‣

Kokių darbų norėčiau atlikti daugiau,
padidinti?

‣

Kurių darbų norėčiau atsisakyti, perduoti
kitiems?

‣

Su kuriais kolegomis norėčiau būti vienoje
komandoje?

Peržiūrėkite surašytus
atsakymus, palyginkite. Kiek
veiklų jūsų dienotvarkėje, kurios
teikia džiaugsmą ir patinka? Ką
galite padaryti, kad nemėgstamų
veiklų liktų mažiau?

Bendraudama su vadovais neretai jaučiu tam tikrą
pesimizmą, kad dalis motyvacinių priemonių paprasčiausiai neveikia. Iš kur kyla tas pesimizmas? Reikia
pripažinti, kad organizacijos tikrai nemažai investuoja
į darbuotojų motyvavimo priemones: organizuoja komandos formavimo renginius, sporto stovyklas darbuotojams ir jų šeimoms, vasaros išvykas, kalėdines
šventes, netgi šiltas bandeles ar vaisius tiekia tam
tikromis savaitės dienomis. Tačiau vadovai taip pat
pastebi, kad dažnai šios priemonės neveikia ir visai
nestiprina darbuotojų motyvacijos bei įsitraukimo arba
nedaro tokios didelės įtakos, kaip tikėjosi vadovai. Ar
tikrai motyvacinės priemonės neveikia?
Deja, dažnai tenka pastebėti, kad norėdami motyvuoti darbuotojus vadovai ir organizacijos ne visada skiria
dėmesio būtent tiems aspektams, kurie svarbūs darbuotojams. Klasikinė vadovų klaida yra įsitikinimas, kad vienas svarbiausių darbuotojų (nefinansinio) motyvavimo
ir įsitraukimo didinimo instrumentas yra komandos formavimo renginiai. Taip, jie yra veiksmingi, jei komandos
narių tarpusavio ryšiai silpni. Tačiau jei yra problemų su
kitais motyvacijai svarbiais elementais, pavyzdžiui, per
didele kontrole ar teisingumo stoka, komandos formavimo renginiai bus neveiksmingi. Kai taikomos netinkamos

motyvacinės ar įsitraukimą skatinančios priemonės, jos
duoda tik trumpalaikį rezultatą. Arba dar blogiau – veikia
priešingai, nei norėtų vadovai.

Svarbiausi motyvacijos elementai:
neuromokslo tyrimai
Jei norime, kad motyvacija greitai neišblėstų, reikia
įvertinti tris esminius motyvacijos ir įsitraukimo dėmenis: kryptį, intensyvumą ir trukmę. Išorinėmis priemonėmis (pvz., piniginėmis premijomis) nesunkiai galima
paveikti motyvacijos kryptį ir intensyvumą, deja, dažnai jos veikia trumpą laiką, pavyzdžiui, atlyginimo pakėlimas veiksmingas tik 45 dienas. Siekiant ilgalaikio
rezultato, reikia stiprinti vidinę motyvaciją. O pagrindinis vidinės motyvacijos rodiklis yra įsitraukimas arba,
kitaip tariant, energija, pastangos ir darbuotojo iniciatyvos laipsnis sunkiai pasiduoda išorinių priemonių
poveikiui.
Tarptautiniai tyrimai patvirtina, jog organizacijos kultūra ir darbuotojų įsitraukimas tampa vis svarbesni įmonių kasdieniame gyvenime. Vadovai vis aiškiau tai suvokia, tik ne visada žino, ką daryti. Kaip rodo naujausi
„Deloitte“ tyrimai, 2015 m. vadovai įvardijo kultūrą ir
įsitraukimą svarbiausiu veiksniu. 2016 m. „Deloitte“
matavo šiuos abu elementus atskirai ir net 86 proc.
vadovų nurodė, kad tai labai svarbūs iššūkiai jų įmonei. Ir tik mažiau nei pusė šiame tyrime dalyvavusių
vadovų (46 proc.) nurodė, kad yra visiškai pasirengę
spręsti darbuotojų įsitraukimo didinimo klausimą.

Smegenyse slypintys atsakymai
Kaip stiprinti ilgalaikę darbuotojų motyvaciją ir įsitraukimą? Laimei, čia vadovams į pagalbą ateina naujausi
neuromokslo tyrimai. Mūsų smegenys į socialinę aplinką reaguoja taip pat kaip į išgyvenimo instinktus suaktyvinančius įvykius. Jos užkoduotos veikti taip, kad
kiekvienas priimtas sprendimas sustiprintų galimybę
išgyventi, sumažintų grėsmę ir padidintų atlygio tikimybę. Dėl šios priežasties visa informacija, patekusi į
smegenis, suskirstoma į dvi kategorijas: kelianti grėsmę arba padedanti išlikti. Taigi viskas tarsi pažymėta
dviem etiketėmis: blogai (grėsmė – bėk) arba gerai (atlygis – griebk). Visa socialinė informacija ir visi socialiniai stimulai taip pat patenka į vieną iš šių kategorijų.
Tai lemia, kad mes esame motyvuoti ir įsitraukę arba
pasyvūs ir abejingi. Įdomu šiame procese yra tai, kad
apdorodamos socialinę informaciją, smegenys aktyvuoja tas pačias jungtis, kurios atsakingos už fizinio
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kai mane mano smegenys priskiria skaičių eilės pabaigai (kitaip tariant, žemam statusui), įsijungia tie patys
smegenų centrai kaip fizinio skausmo metu. Vadinasi,
mažas profesinis svoris lygus skausmui. Be to, padidėja streso hormono kortizolio lygis. Iš esmės, ilgesnis žemo statuso pojūtis sukelia tokius pat sveikatos
sutrikimus kaip ir ilgalaikis miego sutrikimas ar lėtinis
nuovargis.
Kaip elgiasi darbuotojai, kai jaučia, jog jų statusas
(profesinis svoris) žemas? Ieško galimybių sustiprinti
statusą kitose srityse. Štai taip atsiranda konkuravimas naujausiais telefono modeliais, laikrodžiais, automobilių markėmis ar dydžiais, o ypač – kompiuteriniais
žaidimais. Kodėl kompiuteriniai žaidimai? Juose visada labai aišku, kur aš esu palyginti su kitais žaidėjais
ar palyginti su vakar, kiek taškų man trūksta iki kito
lygio, ką man reikia padaryti, kad patekčiau į kitą lygį
ir t. t. Kitaip tariant, kompiuteriniuose žaidimuose aišku, koks yra mano statusas ir ką turiu padaryti, kad jis
pakiltų.

atlygio ir fizinės grėsmės identifikavimą. Dar įdomiau,
kad dalis informacijos, patekusios į mūsų akis ar kitus
pojūčius, toliau patenka ne į smegenų žievę, o tiesiai į
migdolinį kūną, atsakingą už emocines reakcijas. Toks
emocinis visų situacijų filtras verčia kiekvieną iš mūsų
elgtis atsargiai, ypač naujose, mažai žinomose situacijose. Kaip žinome, emocinės reakcijos neretai nugali
loginį mąstymą... Pasirodo, racionalusis žmogus nėra
tokia jau logiškai mąstanti būtybė, kaip iki šiol manėme.
Kas iš to vadovui? Vadovas, suvokęs, kaip veikia šie
procesai, gali gerokai sustiprinti darbuotojų motyvaciją ir įsitraukimą. Ir tam nereikės tradicinių bizūnų
ar saldainių, kurių, ne paslaptis, kaskart prireikia vis
didesnių, stipresnių, saldesnių. Taigi į kokius penkis
socialinės (darbinės) aplinkos veiksnius reaguojame ir
ką su tuo daryti vadovui?

1. Statuso kėlimas

Kaip elgtis vadovui? Svarbiausia – leisti darbuotojui
jausti, kad jis yra svarbus ir reikalingas. Lengviausia tą
padaryti kasdieniu vadovo elgesiu: klausti darbuotojo
nuomonės profesiniais klausimais, įsiklausyti, padėkoti. Statusą stiprinti padeda skaidri ir aiški karjeros,
finansinės gerovės, karjeros augimo sistema. Net jei
garsiai neišsako, darbuotojai ieško atsakymų į klausimus: kur esu įmonės hierarchijoje, kiek esu svarbus,
palyginti su kitais, kiek esu vertingas savo įmonei, ką
galiu padaryti, kad mano vertė pakiltų. Kuo aiškesnius
atsakymus į šiuos klausimus darbuotojas turės, tuo
kryptingiau ir energingiau atliks jam skirtas užduotis.

2. Užtikrintumas
Mūsų smegenys veikia pagal sukurtus šablonus, patvirtintus modelius, taikydamos juos būsimiems įvykiams ir reiškiniams nuspėti. Pavyzdžiui, jei norite
pakelti kavos puodelį, jūsų smegenys ne tik „įjungia“
motoriką (atitinkamus rankos judesius), bet ir sensoriką (kaip puodelis turėtų būti juntamas jūsų rankoje).
Ir, derindamos šių abiejų sistemų informaciją, žino,
kokius signalus toliau siųsti jūsų rankai, kad pakeltumėt puodelį. O jei kas nors šioje sistemoje atsiranda
naujo (pavyzdžiui, puodelis pasirodo slidus arba kur
kas sunkesnis, nei manėte) – iš karto tai pastebite ir
prireikia daug daugiau energijos naujai atsiradusiai
patirčiai apdoroti.

Statusas reiškia ne tik ir ne tiek vertikalios karjeros galimybę, kiek profesinį konkretaus darbuotojo, specialisto „svorį“, t. y., kiek jis jaučiasi svarbus ir reikalingas
įmonei. Jo svarbą patvirtina ne vienas tyrimas. Net primatų bendruomenėse statusas yra tolygus išgyvenimui: aukštesnio statuso beždžionės pasižymi žemesniu streso hormono kortizolio lygiu, gyvena ilgiau ir yra
sveikesnės.

Analogiškai vyksta ir socialinėje erdvėje. Mūsų smegenys turimus šablonus mėgina pritaikyti socialinei
aplinkai, o jei vyksta kas nors nauja, nenuspėjama ar
neįprasta, smegenyse lyg kompiuterio ekrane įsižiebia
klaidos pranešimas, kuris atitraukia mūsų dėmesį nuo
pagrindinių tikslų. Ir kol toks pranešimas ten žybsi (jei
jūs nežinote, nesate tikras, ko vadovas tikisi iš jūsų),
be galo sunku sutelkti dėmesį į kitus dalykus, pavyzdžiui, tiesiogines užduotis.

Su statusu susijusios socialinės informacijos apdorojimui smegenys naudoja tuos pačius neuroninius tinklus, kaip apdorodamos skaičius (pirmas – viršuje). O

Kaip elgiasi darbuotojai tais atvejais, kai jaučiasi neužtikrinti? Ima ieškoti papildomos informacijos. Ir naudoja tam visas įmanomas priemones: naršo internete,
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dažniau eina parūkyti su kolegomis ar nuolat užsuka į
biuro virtuvėlę kavos. Kyla nuolatinis šnabždėjimasis
tarpusavyje, kalbamasi nebūtinai su darbu susijusiomis temomis, dalijamasi menkiausiomis (nebūtinai teisingomis) nuogirdomis ir nuojautomis. Dėl to įmonės
darbas sulėtėja mažiausiai perpus.
Kaip elgtis vadovui? Padėti darbuotojams jaustis
užtikrintai: dalytis informacija, įtraukti į sprendimus ar
netgi strategijos kūrimą, nustatyti aiškias taisykles (ir
jų laikytis, bet apie tai šiek tiek vėliau). Kai įmonėje
vyksta dideli pokyčiai, darbuotojai jausis saugesni ir
pozityviau reaguos į procesus, jei gaus daugiau informacijos vienu ar kitu klausimu. Jie jausis saugesni net
ir tuo atveju, jei vadovas neturės jokios informacijos,
bet apie tai su jais kalbės, nei tada, kai neturėdamas
informacijos tiesiog tylės.

3. Sprendimų laisvės suteikimas
Autonomija yra subjektyvus suvokimas, kiek žmogus
jaučiasi turintis sprendimų priėmimo laisvės: galiu
rinktis ar negaliu. Didesnis autonomijos lygis paprastai
suteikia daugiau pasitenkinimo – štai kodėl darbuotojai kartais palieka dideles korporacijas ir eina dirbti į
mažesnes įmones už mažesnį atlyginimą.
Kaip elgiasi darbuotojai, kai jiems pritrūksta laisvės
ir jaučiasi pernelyg kontroliuojami? Prasideda neveiklumas, sąstingis. Kuo labiau žmogus jaučia, kad jo
sprendimų laisvė stipriai ribojama, tuo didesnį neužtikrintumą ima jausti. O šis, kaip jau žinote, kelia didelį
stresą ir nerimą. Dėl to ima prastėti ir fizinė sveikata.
Kaip elgtis vadovui? Svarbiausia – rodyti pasitikėjimą, suteikiant sprendimų laisvę. Esminis dalykas čia
ne tai, kokios svarbos ir kokio lygmens sprendimus
atiduoti darbuotojui. Svarbu sudaryti sąlygas jausti,
kad tam tikrus sprendimus jis gali priimti savarankiškai: dėl darbo vietos (pavyzdžiui, penktadieniais dirbti
iš namų), darbo priemonių ir pan. Be to, atsiranda ir
tokios laisvės teigiamas šalutinis poveikis: kuo labiau
komandos narys jaučia, kad kontrolė yra jo rankose,
tuo atsakingiau žvelgia į galutinį rezultatą.

4. Ryšių stiprinimas
Ryšiai – tai buvimas grupės, komandos, kolektyvo dalimi ir kartu pojūtis, saugūs jie man ar ne. Ilgą laiką
ryšiai buvo (neretai ir tebėra) laikomi darbuotojų motyvavimo klasika. Čia patenka visa tai, ką dažniausiai
kasdienėje kalboje vadiname komandos formavimo
renginiais. Ir iš tiesų jie yra labai svarbūs: Čikagos universiteto Kognityvinio ir socialinio neuromokslo centro
įkūrėjas ir direktorius John Cacioppo tvirtina, kad socialiniai ryšiai mums yra toks pat pirminis poreikis kaip
alkis. Žmonių jungimasis į įvairias socialines grupes
(gentis) yra natūralus procesas, padedantis patenkinti
priklausymo grupei poreikį.
Jungiantis į grupes vyksta neįtikėtini dalykai. Mūsų
smegenys labai greitai (maždaug per penktadalį sekundės) nusprendžia, su kuo bendrauja: draugu ar
priešu; ir tai mokslininkai mato pagal asmens naudojamas nervines jungtis. Jei nusprendžiame, kad bendraujame su draugu, informacijos apdorojimui naudojame tas pačias nervines jungtis, kaip ir apdorodami
savo pačių mintis. O jei nusprendžiame, kad bendraujame su priešu, naudojame visiškai kitas nervines
jungtis. Tarpusavio ryšių stiprumas priklauso ir nuo
pasitikėjimo. Kuo didesnis grupėje tarpusavio pasitikėjimas, tuo efektyvesnis bendradarbiavimas ir dalijimasis informacija. O neefektyvų dalijimąsi informacija
kaip vieną pagrindinių problemų įvardija didžioji dalis
įmonių, besikreipiančių konsultacijos ar mokymų dėl
prasto komandos bendradarbiavimo ir komunikavimo.
Dar vienas labai svarbus dalykas. Turbūt visi gyvenime esame patyrę nelaimingos meilės epizodų. Ką
dažniausiai sakome tuo metu? Skauda širdį. Ryšių
suvokimas, kaip ir statusas, mūsų smegenyse stipriai
susijęs su fizinio skausmo suvokimu. Kitaip tariant, jei
nesijaučiu grupės dalimi (manęs nepriima, atstumia) –
smegenys tai suvokia kaip fizinį skausmą.
Kai nesijaučia esamos komandos dalimi, darbuotojai
ima ieškoti kitų kolektyvų, kuriuose gali jaustis priklausantys tai pačiai grupei. Taip atsiranda naršymas
internete, dažnos ir ilgos kavos ar pietų pertraukos
(neretai dėl to ima augti svoris) ir pan. Beje, naršymo
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internete laikas tiesiogiai susijęs su asmens vienišumo jausmu: kuo vienišesnis jaučiasi, tuo daugiau laiko
praleidžia naršydamas.
Kaip elgtis vadovui? Kurti aplinką, kurioje darbuotojas jausis komandos nariu. Ryšių veiksnius stiprina
mažesnių darbo grupelių formavimas, komandinis
darbas, mentorystės programų diegimas, neformalaus
bendravimo skatinimas, bendros prasmingos veiklos
turėjimas (ne veltui vis daugiau įmonių įsitraukia į socialines ir savanorystės veiklas). Atsiradus naujam darbuotojui itin svarbus laikas susipažinti. Taip padėsite
jam įsilieti į komandą, o komandai priimti naują narį ir
greičiau pereiti į pasitikėjimo bei konstruktyvaus bendradarbiavimo etapą.

5. Teisingumo užtikrinimas
Teisingumas yra suvokimas, kiek teisingai su manimi
elgiasi. Ar esu vertinamas pagal tas pačias taisykles,
kriterijus kaip kiti? Ar gaunu tiek, kiek įdedu? Ar uždirbu tiek, kiek esu vertas? Ar vadovai sąžiningai laikosi
vertybių, kurias deklaruoja? Ar jų veiksmai sutampa su
žodžiais?
Kai darbuotojai nejaučia teisingumo, tai atsispindi nenoru bendradarbiauti, pasyvumu, atsitraukimu, darbu
griežtai pagal grafiką – nė sekundės anksčiau ar vėliau. „Mane jau ir taip nuo jų visų pykina, o dar į tą
vakarėlį turiu eiti...“, – gana dažnas neteisybės jausmą
išgyvenančio darbuotojo pasisakymas. Ką mes darome, kai mums bjauru? Stengiamės nebūti toje aplinkoje. Ir tai suprantama. Neuromokslininkai sakosi atradę
teisingumo dėmę mūsų smegenyse – dalį, kuri atsakinga už teisingumo pojūtį. Ironiška, tačiau ji susijusi
būtent su pasibjaurėjimu. Tai vienas iš pavyzdžių, kad
toks darbuotojas jaučiasi vertinamas itin neteisingai.
Kaip elgtis vadovui? Labai svarbus atviras komunikavimas, skaidrumas ir visiems vienodų taisyklių nustatymas (ir, be jokios abejonės, jų laikymasis). Neteisingumo pojūtis gali kilti dėl neaiškių taisyklių (arba
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jų nežinojimo), neaiškių lūkesčių ar tikslų. Jei vadovas
laikosi duoto žodžio, jo deklaruojamos vertybės akivaizdžiai atsispindi ne tik žodžiuose, bet ir veiksmuose, visiems keliami vienodi reikalavimai. Stebėtina, bet
tokie nedideli dalykai gali gerokai padidinti jūsų darbuotojų motyvaciją.

Kam prioritetą teikia jūsų darbuotojai?
Šie penki socialiniai veiksniai veikia be išimties visus
žmones. Tačiau svarbu žinoti, kad skirtingi darbuotojai teikia pirmenybę skirtingiems veiksniams. Vadinasi, kolektyve gali būti tokių, kuriems itin svarbūs ryšiai arba jie mažai svarbūs, tokių, kuriems reikia labai
daug sprendimų laisvės arba, priešingai, jie gali toleruoti didesnę išorės kontrolę. Gali būti tokių darbuotojų, kuriems reikia labai daug aiškumo bei užtikrintumo, ir gali būti tokių, kuriems tai visiškai nebūtina.
Pavyzdžiui, vienoje įmonėje atlikus tyrimą paaiškėjo,
kad vadovas darbuotojams suteikia kur kas daugiau
užtikrintumo, nei jiems reikia. Tokiu atveju nutinka du
dalykai. Pirma, darbuotojai jaučiasi nemotyvuoti, nes
jiems trūksta oro – gauna pernelyg daug instrukcijų ir
per mažai nežinomybės. Antra, įmonės praranda labai
daug, kur kas daugiau negu darbuotojo motyvaciją,
nes neišnaudoja darbuotojo potencialo. Ką įmonei
reiškia mažai užtikrintumo reikalaujantis asmuo? Tokį
galima statyti į priekines linijas diegiant naujoves, įvedant naujus produktus į rinką, t. y. darant tai, ko niekas iki šiol nedarė ir negali pasakyti, kaip tai daryti.
Svarbiausia tai, kad šiame procese toks darbuotojas
jausis labai gerai, bus motyvuotas, energingas ir dirbs
su ugnele! O juk to dažniausiai ir ieško vadovai.

SVARBU
Daug kalbame apie komandos narių motyvavimą ir jo svarbą bei vadovo vaidmenį motyvuojant komandos narius. Tačiau
ar tikrai čia vien tik vadovo atsakomybė?
Perkeldami visą atsakomybę už komandos
narių motyvaciją ir įsitraukimą vien tik vadovui, tarsi nugaliname pačius komandos
narius akcentuodami, kad patys jie negali
nieko padaryti ir iš esmės nėra atsakingi
už savo motyvaciją. Ar iš tiesų taip yra?
Pagalvokite kiekvienas apie save.

Ar tik nuo kitų žmonių (šiuo atveju – jūsų
vadovo) priklauso, kiek motyvuotas esate? Greičiausiai ne, juk kiekvienas galime
pasirinkti, kiek aktyviai ir giliai įsitraukti į
veiklas, ir tikrai yra darbų, kuriuos galėtumėte daryti neskaičiuodami laiko. Taip, vadovo vaidmuo komandoje yra labai svarbus ir apie tai dar kalbėsime šiose gairėse.
Tačiau ne viskas priklauso vien tik nuo
vadovo, yra daug dalykų, kuriuos daryti
(arba nedaryti) nusprendžiame patys.
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Projekto komandos
bendradarbiavimas ir
efektyvumas: taisyklių
svarba, lyderio vaidmuo,
efektyvumo prielaidos
Taisyklės komandoje
Taisyklės sukurtos tam, kad jas laužytume! Juk jau
esate tai girdėję, tiesa? Turime pripažinti, kad buvo
laikai, kai taisyklių nepaisymas buvo lyg rezistencijos
ir pasipriešinimo tam tikram režimui forma. O kaip iš
tiesų – kiek taisyklės yra svarbios organizacijos veikloje? O gal tik riboja darbuotojų savarankiškumą ir
kūrybingumą?

nuostabu, kad vadovai ieško būdų, kaip sukurti tokį
taisyklių rinkinį, kuris stiprintų darbuotojų motyvaciją ir
didintų įsitraukimą.
Tokiu būdu labai lengva pakliūti į taisyklių spąstus, kai
(ne)sąmoningai vadovai padaro prielaidą, jog taisyklių, tvarkų, reikalavimų įvedimas ir palaikymas darbo
vietoje darbuotojų entuziazmą bei gerą savijautą sumažins ar apskritai nugesins.

Tradiciškai vadyboje į taisykles žiūrime per ekonominę
ir kaštų efektyvinimo prizmę – sukuriame tam tikras taisykles, kad darbuotojai efektyviai išnaudotų savo darbo laiką ir pasiektų maksimalų įmanomą rezultatą. Vadybinė ir ekonominė taisyklių nauda nekelia abejonių.
Tačiau taisyklėse glūdi ir gilesnis poveikis organizacijos nariams, ypač kalbant apie darbuotojų psichologinę savijautą ir su tuo susijusį darbuotojų efektyvumą.

Iš dalies galėtume tokią prielaidą daryti, atidžiau pažiūrėję į neuromokslo tyrimų išvadas. Jos rodo, kad kai
asmuo identifikuoja socialinę aplinką kaip grėsmingą,
jo smegenų veiklos efektyvumas keičiasi. Siaurėja dėmesio centras, mažėja gebėjimas koncentruoti dėmesį. O juk iš pirmo žvilgsnio taisyklės būtent tą funkciją
ir atlieką – riboja asmens veiksmų ir sprendimų laisvę
ir verčia paklusti tam tikroms normoms.

Yra įprasta, kad organizacijos funkcionuoja remiantis
tam tikromis taisyklėmis. Organizacijų vidinės taisyklės
sukuria (nustato) tam tikras ribas kalbant apie darbo
laiką, darbinę erdvę, su darbu susijusias užduotis. Su
šių dažniausiai viešai įvardintų taisyklių pagalba sudaromos sąlygos kurtis tam tikrai organizacijos kultūrai,
kai konkrečiai yra įvardijamos darbo tvarkos, normos,
procedūros ir principai.

Tačiau jei atidžiau paanalizuotume neuromokslo tyrimų duomenis, jie taip pat rodo, kad yra daugybė atvejų, kai taisyklių ir ribų aiškumas kaip tik gali gerokai
sustiprinti darbuotojų entuziazmą ir įsitraukimą. Pirmajame šios metodinės priemonės skyriuje rašiau apie
5 veiksnius, turinčius įtaką darbuotojų įsitraukimui. Ar
taisyklės kelia grėsmę šių veiksnių teigiamam poveikiui? Kaip taisyklių buvimas ar nebuvimas ir jų aiškumas gali padėti vadovui stiprinti šių veiksnių pozityvų
poveikį?

Organizacijų realybėje kultūra visuomet įgyja dvigubą
pavidalą. Greta šios aiškiai matomos ir labai konkrečiai
įvardintos kultūros, yra ir kita pusė, kur kas sunkiau
pastebima ir mažiau matoma. Tai emocinė įmonės kultūra – kaip žmonės jaučiasi tose taisyklėse, tvarkose
ir procedūrose. Ši kultūros dalis veikia lyg matomos
kultūros šešėlis ir yra ne mažiau svarbi nei matomoji
kultūros dalis.

Taisyklių (ne)buvimo spąstai
Įmonių vadovai vis aiškiau supranta ir akcentuoja darbuotojų geros savijautos svarbą ir jos sąsajas su įmonės rezultatais. Ir ne veltui – kaip rodo tyrimai, gerai
besijaučiantys darbuotojai yra labiau įsitraukę. O labiau įsitraukę darbuotojai dirba kur kas efektyviau. Tai
atsispindi tiek įmonės finansuose (pvz., 20 procentų
didėja pajamos), tiek ir kituose „materialiuose“ rezultatuose, pavyzdžiui, 40 procentų mažėja nedarbingumo lapelių kiekis, gamybinėse įmonėse 40 procentų
mažėja kokybės defektų gaminiuose ir pan. Tad ne-

Kiekvienas iš mūsų darbe ieškome atsakymų į tam
tikrus klausimus. Kiek esu svarbus savo įmonei kaip
specialistas? Ar mano kompetencijos ir įgūdžiai svarbūs? Kiek reikšminga mano, kaip srities eksperto,
nuomonė? Ką galiu padaryti, kad mano statusas padidėtų, sustiprėtų? Kai įmonėje egzistuoja aiškios ir
konkrečios taisyklės, ką darbuotojai gali padaryti, kokį
elgesį demonstruoti ir kokį rezultatą pasiekti norėdami
paaukštinimo, didesnio atlyginimo ir pan. Darbuotojai
gali efektyviau susitelkti į savo tiesioginių pareigų ir
funkcijų atlikimą.
Tas pat galioja ir kalbant apie kitus darbuotojų įsitraukimui darančius įtaką socialinius veiksnius – teisingumą, ryšius, autonomiškumą. Kur yra darbuotojo
atsakomybės ribos, kurių neperžengdamas jis/ji gali
savarankiškai priimti sprendimus? Kokios taisyklės
galioja kalbant apie darbo laiko lankstumą? Kaip komandos nariai bendrauja vienas su kitu ir su įmonės
klientais/tiekėjais? Koks konkretus elgesys laikomas
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tinkamu ar netinkamu? Kaip elgtis tuo atveju, kai sulauki netinkamų kolegos veiksmų savo atžvilgiu ar
matai jo/jos netinkamą elgesį su kitu komandos nariu?
Ar taisyklės galioja visiems vienodai? Kas nutinka, kai
komandos nariai pažeidžia taisykles – ar visi sulaukia
vienodų pasekmių?
Kuo aiškiau šie aspektai apibrėžti taisyklių, tuo lengviau vadovui palaikyti darbuotojų entuziazmą ir motyvaciją.

Psichologinė taisyklių svarba
Yra ir dar viena taisyklių pusė. Kaip ir organizacijos
kultūros atveju, ši pusė yra mažiau matoma, lyg šešėlis, kurio akivaizdžiai nei pačiupinėsi, nei pagausi.
Jei į taisyklių buvimą darbe pažiūrėsime per gilesnę,
psichodinaminę prizmę, atrasime emociškai svarbių
su taisyklėmis susijusių aspektų.
Pirmiausia, saugumas. Taisyklės ir susitarimai, kaip
dirbame komandoje ir ko siekiame kiekvienam iš mūsų
emociškai suvokiant aplinką, sukuria tam tikrą saugumo jausmą, mažina neužtikrintumo keliamą įtampą. Darbuotojams, komandos nariams tampa gerokai
aiškiau, kokių veiksmų jie gali tikėtis iš vadovo ar iš
kolegų vienu ar kitu atveju, įneša daugiau supratimo,
kaip elgtis dera pačiam darbuotojui. Tai reiškia, kad
kiekvienas komandos narys tokiu būdu gali savo energiją maksimaliai nukreipti į darbinių klausimų sprendimą, o ne skirti jėgas ir laiką vidinių, emocinių konfliktų,
susijusių su neaiškiomis taisyklėmis ar jų nestabilumu,
gvildenimui. Aiškios ir nuoseklios taisyklės leidžia darbuotojams lengviau prognozuoti vadovo ir kolegų elgesį, iš anksto įvertinti galimas jų pačių elgesio pasekmes. Tai taip pat stiprina saugumo jausmą.
Taisyklės sukuria ir tam tikras ribas, kur prasideda ir
baigiasi organizacija plačiąja prasme – tiek struktūros,
laiko, aplinkos, tiek darbo užduočių ir darbo santykių
aspektais. Toks ribų brėžimas yra reikšmingas kalbant
apie psichologinę darbuotojų gerovę – jis leidžia sumažinti darbuotojų nerimą ir darbo vietai bei aplinkai
suteikti daugiau saugumo ir pasitikėjimo. Neretai ir
patys darbuotojai inicijuoja taisyklių pokyčius ar papildymus, kai susiduria su stresą bei įtampą keliančia situacija: „mums reikėtų įtraukti šį aspektą į darbo tvarkos (susirinkimų, komunikavimo) taisykles“. Negana
to, aiškios ribos netgi padeda darbuotojams lengviau
atskirti, kur jie yra kaip asmenybės, o kur jų, kaip darbuotojų, atliekamos funkcijos. Žinoma, kalbant apie
pastarąjį aspektą, labai svarbios tampa ir vertybinės
ribos – kiek asmens vertybės dera su organizacijos
vertybėmis. Ir jei yra prieštaraujančių vertybių, vargu
ar ilgai ir efektyviai asmuo gali toje organizacijoje veikti.
Ribų stabilumas (aiški darbo pradžia, aiškios užduotys, aiškios komunikavimo normos ir pan.) padeda
darbuotojams lengviau susitvarkyti su nemaloniomis
emocijomis, kurios neišvengiamai kyla santykiuose su
kolegomis ir vadovais ar tiesiog atsinešamos iš kitos
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aplinkos. Su emocijomis ir jausmais bėda yra ta, kad
net ir nedemonstruojami jie linkę apie save pranešti.
Praneša pačiomis įvairiausiomis formomis: kovojant,
ignoruojant, nekreipiant dėmesio, kaltinant, menkinant
kitą ir pan. Būtent dėl neišreikštų emocijų ir jausmų
atsiranda tokie epitetai kaip pavydūs kolegos, pikti ar
aikštingi klientai, blogi, netikę vadovai.
Paradoksalu, kad, regis, toks pragmatiškas dalykas
kaip taisyklės ir ribos gali būti labai subjektyvus. Pavyzdžiui, vienam darbuotojui gali reikėti labai detalių ir
konkrečių taisyklių dėl jo funkcijų ir atsakomybių ribų,
o kitam gali užtekti bendrų principų ar gairių. Kai darbuotojai turi per daug ar per mažai taisyklių, tai juos
veikia demotyvuojamai ar netgi kelia agresiją. Kaip ir
taisyklių pokyčiai, pvz., jei iki šiol jūsų klientų aptarnavimo specialistai tiesiog reaguodavo į klientų poreikius ir pasiūlydavo atitinkamą prekę ar paslaugą, o
dabar įmonėje pakeitėte taisykles, ir šis darbuotojas
privalo pasiūlyti dar ir papildomą prekę ar paslaugą. Iš
pradžių darbuotojai, tikėtina, patirs nemažai įtampos
bei nerimo, susijusio su tinkamu jiems skirtų užduočių
atlikimu. Juk pasikeitė taisyklės, reglamentuojančios
užduoties pobūdį, kas reiškia, jog pati užduotis tapo
sudėtingesnė ir įtraukianti daugiau rizikos elementų.
Jei iki šiol užtekdavo tiesiog išgirsti kliento poreikį ir į
jį tinkamai sureaguoti, naujosios taisyklės reiškia, kad
dar ir kliento dėmesį reikia kreipti reikiama linkme ir
tokiu būdu formuoti jo poreikį prekėms, produktams ar
paslaugoms.

Lyderio (komandos vadovo) vaidmuo
Efektyvus taisyklių ir ribų nustatymas yra nemenkas
iššūkis vadovams. Formalias taisykles surašyti paprasta. Turime nemažai pavyzdžių įmonėse, kai darbo
funkcijų aprašymai gana ženkliai skiriasi nuo tos darbo praktikos, kuri atliekama kasdienybėje. Dar daugiau iššūkių kyla, kai reikia, kad abi komandos narių
„dalys“ – tiek racionalioji, tiek ir emocinė vadovautųsi
vienodomis taisyklėmis.
Pirmas žingsnis į efektyvų taisyklių veikimą yra pats
taisyklių nustatymas. Susitarimai, kas yra svarbu mūsų
organizacijai? Apie kokius dalykus mes tarpusavyje
kalbamės? Kaip sprendžiame konfliktines situacijas?
Organizacijose, kurios palaiko skirtingų nuomonių ir
diskusijų kultūrą, taisyklės yra kur kas veiksmingesnės, o komandos darbas – efektyvesnis. Kaip ir tose,
kuriose priimta kalbėtis ne tik apie darbines užduotis
ir funkcijas, bet ir apie jausmus, kuriuos šie kelia (turiu
omeny nemalonius jausmus, pvz., pyktį ar nepasitenkinimą). Tokios organizacijos kur kas efektyvesnės, o
jos darbuotojų komandinė branda didesnė.

Kaip reaguoja į kitokią nuomonę, požiūrį? Kaip jiems
sekasi pereiti skirtingus komandos brandos etapus?
Ir kiek atvirai pavyksta kalbėtis apie įvairius dalykus –
tiek malonius, tiek nemalonius?
Kaip rodo organizacijų tyrimai, tuomet, kai darbuotojai mano, kad organizacijos normos ir taisyklės skatina
konfrontaciją bei atvirumą, jie linkę dažniau parodyti,
įvardinti savo pyktį ar kitus jausmus – tai daro dėl to,
jog tiki, kad emocijų išreiškimas gali būti naudingas.
Ir, kaip rodo tyrimai, gerokai padidėja tokios komandos veiklos produktyvumas.
Ilgainiui atvirai kalbančios komandos įgyja didesnę
brandą, geriau supranta giliąją taisyklių prasmę ir
perima jų palaikymą į savo rankas, taip pasidalindamos su vadovu atsakomybe.

Efektyvi komanda
! UŽDUOTIS

Kitas žingsnis – taisyklių laikymasis ir taikymas visiems
vienodai. Kiek vadovas pats laikosi nustatytų taisyklių?
Ar visiems nariams jos taikomos vienodai? Kas nutinka, kai komandos narys taisykles pažeidžia ar jų nesilaiko? Kol komanda yra nauja ir dar tik formuojasi,
pagrindinis vaidmuo užtikrinant taisyklių ir susitarimų
laikymąsi yra vadovas. Tai reiškia, kad vadovas (lyderis) turi būti pakankamai stiprus ir aktyvus, jog galėtų
konfrontuoti ir reaguoti į netinkamą (neatitinkantį taisyklių) komandos narių elgesį.
Šiame taisyklių palaikymo procese neišvengiamai
vadovas ir lyderis turi būti pasirengęs susidurti su
tam tikrais sunkumais. Lyderis, vadovas komandoje
yra tas žmogus, kuris nuolatos dėmesio centre. Todėl
komandoje visuomet atsiras žmonių, kurie sudės į
jį, kaip vadovą, gausybę lūkesčių. Ir visai nebūtinai
pagrįstų, realių lūkesčių. Be abejo, kad bus tokių lūkesčių, kurių vadovas nepateisins. Bus tokių lūkesčių,
kurių pasiekti nepadės net ir taisyklių laikymasis. Neabejotinai bus tokių komandos narių, kurie idealizuos
jį kaip vadovą, kaip lyderį. Be jokios abejonės, neišvengiamai ateis momentas, kai tie patys asmenys jį
nuvertins. Taip pat šie komandos nariai ims protestuoti
prieš taisykles, mėgins jas laužyti, nesilaikyti. Arba tiesiog dėl nusivylimo, jog lyderis nepateisino lūkesčių,
tas taisykles pradės „apeidinėti“. Galiausiai, visuomet
atsiras tokių, kurie kovos su vadovu dėl įtakos, galios,
autoriteto, norės jį aplenkti, įveikti, nugalėti. Vienas
paprasčiausių būdų šią kovą realizuoti – nesilaikyti
taisyklių, kurių skatina laikytis lyderis. Arba atsiras tokių, kurie abejos vadovo kompetencija, kvestionuos jo
sprendimus. Ir vadovo užduotis bus atlaikyti šias abejones, nepasiduoti joms, išsklaidyti jas.
Ir ne mažiau svarbi yra komanda, kitaip tariant, organizacijos žmonės. Kiek jie yra pasirengę konstruktyviai
dirbti laikydamiesi susitarimų ir taisyklių? Kiek geba
pripažinti ir priimti tiek savo, tiek kitų žmonių jausmus?

Įvardinkite 3 požymius,
kada komandos darbas yra
efektyvus.
Palyginkite su kolegų sąrašu.
Aptarkite, kuo jūsų ir kolegų išskirti
komandos efektyvumo požymiai
yra svarbūs būtent jūsų komandai.
Kaip galite juos stiprinti?
Komandos efektyvumas yra vienas esminių klausimų,
kai kalbame apie komandos bendradarbiavimą. Nuo
ko priklauso komandos narių efektyvumas?
Literatūroje efektyvios komandos požymių galima rasti
įvairių. Juos galima apibendrinti į 4:
‣

Tikslai yra bendri. Tai vienas svarbiausių komandos suformavimo motyvų ir pagrindinis skirtumas
nuo grupės. Jei įvairios grupės gali kurtis tiek dėl
bendrų interesų, komandomis jos taps tuomet, kai
jų narius ims vienyti ne tik bendri interesai, bet ir
bendri tikslai.

‣

Nariai yra savarankiški ir gali kontroliuoti, priimti
sprendimus, būtinus tikslui pasiekti, neprašydami
vadovo leidimo. Savarankiškumas taip pat reiškia
ir komandos narių atsakomybės prisiėmimą, pirmiausia už savo asmeninius rezultatus, o vėliau – ir
už bendrą komandos rezultatą.

‣

Komandos nariai vienas nuo kito priklauso ir
tarpusavyje sąveikauja. Bendro tikslo pasiekimas
sunkiai įmanomas atskirtyje, todėl narių bendradarbiavimas yra svarbus komandos efektyvumo
požymis. Be to, komandos narių tarpusavio sąveika prisideda ir prie socializacijos, bendravimo poreikio tenkinimo, kartu sustiprina įdedamų pastangų prasmės pojūtį. Taip pat bendradarbiavimas ir
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sąveikavimas susijęs ir su komandos narių tarpusavio pasitikėjimu: pasitikėjimu vienas kito kompetencijomis ir patirtimi, pasitikėjimu, jog kiekvienas narys tinkamai ir laiku įgyvendins jam skirtas
užduotis, dalinsis komandai svarbia informacija ir
netylės, jei kils sunkumų.
‣

Komandos nariai turi aiškiai apibrėžtus ir specifinius vaidmenis ir funkcijas. Komandos efektyvios tuomet, kai kiekvienas narys turi aiškiai
priskirtas funkcijas ir vaidmenis, jie iš esmės nesidubliuoja. Šiuo atveju svarbu formalus vaidmenų ir
funkcijų pasiskirstymas, nes esant nutylėjimams ir
neaiškumams, nariai ima dubliuoti vienas kito funkcijas, atsiranda vaidmenų sumaištis ir labai mažėja
efektyvumas. Funkcijas galime gana aiškiai ir konkrečiai apibrėžti ir formalizuoti, o su vaidmenų konkretizavimu neretai yra sudėtingiau. Greičiausiai
esate savo komandose turėję idėjų generuotojų,
stebėtojų ar kontrolierių, kurie pastebi net smulkiausius netikslumus? Vaidmenys yra būtent tai –
ne formalios funkcijos, bet asmenybės bruožų ir
įgūdžių visuma, kuri padeda nariui lengviau atlikti
tam tikras veiklas. Siekiant komandos efektyvumo,
kiekvieno nario pažinimas prisideda prie aiškesnio
vaidmenų, ne tik funkcijų pa(si)skirstymo ir geriausio turimų komandos gebėjimų panaudojimo. Kita
vertus, funkcijų ir vaidmenų pasiskirstymas ir atsakomybė turi būti aiškiai susieti su bendru komandos tikslu.

Komandos efektyvumo prielaidos
Net ir darniai veikiančiose ir bendradarbiaujančiose komandose yra pavojų, kurie mažina efektyvumą.
Pirmiausia, komandose stipriai veikia hierarchiniai aspektai ir jie daro įtaką sprendimų priėmimui. Kitaip tariant, komandose lyderiai (vadovai) turi didesnę įtaką
sprendimams, nepriklausomai nuo to, ar jų požiūris/
nuomonė yra teisingi, ar ne. Kitas pavojus komandos efektyvumui yra dominuojantys komandos nariai,
pavyzdžiui, daug kalbantys ir galintys pasisakyti bet
kuriuo svarstomu klausimu, nepriklausomai nuo jo ar
jos atliekamų funkcijų ir atsakomybių. Tokie komandos
nariai daro neproporcingą poveikį komandos rezultatams, ypač jei komandos vadovas (lyderis) leidžia
jiems dominuoti ir nekreipia dėmesio, jog yra tylesnių, mažiau dominuojančių narių. Ką turėtų daryti vadovas? Vadovo uždavinys ir vaidmuo komandiniuose
procesuose – laiku pamatyti tokias dominuoti linkusias
asmenybes ir taip pat laiku jas sustabdyti, tuo būdu
sudarant sąlygas pasisakyti ir ramesniems, nelinkusiems dominuoti komandos nariams.
Dar viena svarbi komandų efektyvumo prielaida yra
komandos psichologinis saugumas.

Psichologinis komandos saugumas
! UŽDUOTIS

„Google“ psichologinį saugumą
darbe matuoja šiais klausimais.
Perskaitykite ir įvertinkite skalėje nuo 1 iki
5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai
sutinku.

Vienodi ar skirtingi?
Kokia komanda efektyvesnė – kai nariai panašūs savo
įgūdžiais, kompetencija ir patirtimi ar skirtingi?
Iš pažiūros paprastas klausimas komandų gyvenimo
realybėje yra kur kas sudėtingesnis. Racionaliai daugelis vadovų suvokia, kad turėti komandoje didesnį
kiekį patirčių ir skirtingų kompetencijų yra komandos
stiprybė. Tačiau kartu su tuo kyla ir sunkumų. Pirmiausia, subjektyvių sunkumų, kai siekiame į komandą pasirinkti tokius pat ar panašius į save. Kitas sunkumas
skirtingus narius vienijančioje komandoje yra komunikacija ir konfliktinių situacijų potencialus didėjimas.
Juk skirtingi požiūriai reiškia, kad priimti tam tikrus susitarimus gali būti kur kas sunkiau, nes turėsime daugiau nuomonių, požiūrio kampų ir patirčių. Kita vertus,
būtent požiūrių, kompetencijų ir patirčių įvairovė padeda rasti geriausius sprendimus ir pasiekti didžiausią efektyvumą.
Tačiau esminis dalykas, kuris gali sutrikdyti komandos
efektyvumą – komandos narių vertybiniai skirtumai ir jų
nesuderinamumas tiek tarpusavyje, tiek su visos organizacijos vertybinėmis nuostatomis. Tad kai ieškome
komandos narių įvairovės, turime kalbėti apie kompetencijų, patirčių ir įgūdžių įvairovę, bet ne apie vertybinių skirtumų įvairovę. Kaip rodo įvairūs tyrimai, kai
komandos narių vertybinės nuostatos gerokai skiriasi,
tokiose komandose jiems tampa sunku bendradarbiauti ir ilgalaikėje perspektyvoje tokio tipo komanda
neturi ateities.
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‣

Galiu klysti ir atvirai kalbėti apie klaidas,
nesulaukdamas pašaipų ar „sankcijų“.

‣

Mano komandos nariai gali atvirai kelti
problemas ir kalbėti apie sunkumus.

‣

Net jei komandos narių nuomonės
radikaliai skiriasi, jie bendrauja toliau ir
neignoruoja vieni kitų.

‣

Mano komandoje saugu rizikuoti.

‣

Savo komandoje galiu paprašyti pagalbos.

‣

Nei vienas šios komandos narys tyčia
nesielgs taip, kad mano pastangos liktų
nepastebėtos (neįvertintos).

‣

Jaučiuosi, kad mano žinios, gebėjimai,
įgūdžiai yra tinkamai panaudojami.

Kuo daugiau balų surinkote, tuo
didesnis psichologinis saugumas
vyrauja jūsų komandoje.

Nejaugi svarbu, kaip jaučiuosi komandoje ir ar galiu
atvirai išsakyti kitokią nuomonę? Juk, regis, kur kas
svarbiau, kad komandą sudarytų savo srities profesionalai, gerai išmanantys savo darbą. Na, ir dar bent
šiek tiek derėtų tarpusavyje jų asmeninės savybės,
kad nekiltų aštrių konfliktų. Vis dėlto vienos komandos
pasiekia geresnių rezultatų nei kitos, nors jų nariai tokie pat stiprūs profesionalai. Kas tai lemia?
Būtent tokius klausimus kėlė „Google“ kompanija, kai
prieš keletą metų inicijavo komandų efektyvumo tyrimą. Jo metu buvo apklausti per 200 darbuotojų iš skirtingų komandų. Žmogiškųjų išteklių padalinio tyrimo
komanda analizavo mokslinius tyrimus apie komandų
efektyvumą, dalinosi tyrimų rezultatais su darbuotojais, gilinosi į tyrimo rezultatus bei kvietė juos į diskusijas.
„Buvome įsitikinę, kad aptiksime individualių savybių
ir žvaigždžių komandai būtinų įgūdžių pavyzdinį derinį“, – sakė Julia Rozovsky, „Google“ žmonių veiklos
analitikė. „Kaip parodė tyrimas, buvome absoliučiai
neteisūs. Ne tiek svarbu, kokie žmonės yra komandoje. Kur kas svarbiau – kaip jie bendrauja tarpusavyje,
kaip organizuoja savo darbą ir kaip priima vienas kito
indėlį.“
Esminis efektyvaus komandinio darbo komponentas
yra tai, kiek nariai saugiai jaučiasi prisiimdami riziką,
kiek gali pasitikėti vieni kitais, kad kokybiškai ir laiku
atliktų pavestas užduotis. Taip pat – tikslų, atsakomybės ir užduočių vykdymo planų aiškumas, darbo prasmingumas bei ar kiekvienas narys savo darbe randa,
kas svarbu jam asmeniškai.

Kas tas esminis komponentas,
sudarantis pagrindą komandos sėkmei?
Pasak „Google“ žmogiškųjų išteklių komandos analitikų, esminiai jų atlikto tyrimo metu išryškėję sėkmingos
komandos elementai yra penki: psichologinis saugu-

mas, tarpusavio priklausomybė, struktūra ir aiškumas,
asmeninė prasmė, svarba, poveikis visuomenei. Tyrimai parodė, kad psichologinis saugumas yra esminis
elementas, turintis didžiausią įtaką komandos efektyvumui.
Prisiminkite, kada pastarąjį kartą norėjote paklausti
apie užduoties tikslą, tačiau neišdrįsote, nes bijojote, jog „iškrisite iš konteksto“? O kiek kartų nutylėjote
savo pastabas diskutuojant apie vieno ar kito projekto
įgyvendinimą vien tik dėl to, jog jūsų požiūris visiškai
nesutapo su daugumos? Arba kiek kartų tylėjote, kai
jums buvo kas nors neaišku, tačiau neišdrįsote paklausti, kad nepasirodytumėte neišmanėlis ar nesupykdytumėte kolegos ar vadovo. Taip, visa tai rodo,
koks komandos psichologinio saugumo lygmuo.
Psichologinio saugumo komandose terminą daugiau
nei prieš 20 metų pirmą kartą apibrėžė Amy Edmondson, Harvardo verslo mokyklos profesorė. Pasak jos,
neretai psichologinis saugumas tapatinamas su komandos jaukumu, pozityvumu ir pastangomis būti
mandagiems, nesipykti, pritarti vienas kitam. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama pozityviai
kultūrai, geram mikroklimatui organizacijose, bandymams išvengti streso ir įtampos bei atrasti nuolatinę ir
nesibaigiančią laimę.
Tačiau psichologinis saugumas nėra apie tai, kad visuomet esame „saldžiai“ malonūs vieni kitiems, vien
tik pozityvūs. Priešingai, teigia A. Edmondson – psichologinis saugumas yra atvirumas, tiesos sakymas
(net jei tai ir labai nemalonu), drąsa prisiimti riziką,
pasakyti „aš viską sugadinau“ ir prašymas pagalbos.
Įsivaizduokite naujo darbuotojo entuziazmą, kai pirmajame komandos susirinkime drąsiai ir atvirai dalinasi
savo idėjomis, kurios radikaliai skiriasi nuo daugumos
nuomonės. Kaip keisis darbuotojo elgesys, jei jis sulauks pašaipių kolegų žvilgsnių ir kandžios vadovo
pastabos? O jei išgirs pritarimą ir palaikymą? Kaip
skirsis komandos efektyvumas abiem šiais atvejais?
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Kritikos baimė smukdo komandų efektyvumą
Kartais menka pastaba, žvilgsnis, replika gali ilgam
nutildyti kitokį požiūrį išsakiusį darbuotoją. Kritikavimas, pažeminimas, kaltinimai ar net pašaipos sukuria tokias darbo sąlygas, kurios kelia baimę. O nuolat
baimindamiesi kritikos ar pašaipos darbuotojai negali būti efektyvūs. Jie pernelyg daug psichologinių
pastangų skiria savęs apsaugojimui, tokiu būdu susilaikydami nuo „neteisingų“ atsakymų, „netinkamų“
klausimų ar „ne vietoje ir ne laiku“ pateiktų pasiūlymų.
Bijodami, kad bus „užčiaupti“ jie verčiau pasirenka
tylą. Tarsi užsideda kaukę – galvoju viena, sakau kita.
Taip ir dirba nuolatinėje kovinės parengties būsenoje,
nuolat pasirengę atremti kritiką ar ironiškas pastabas.
Tai kelia didžiulę įtampą, dėl kurios, kaip rodo neuromokslo tyrimai, stipriai siaurėja dėmesio centras (nuo
aplinkinio pasaulio į save). Keičiasi netgi asmens psichologinė pozicija – nuo atsakomybės prisiėmimo ir
įsipareigojimo pereinama prie atsakomybės vengimo
ir koncentravimosi į problemas.
Nuolatinis nerimas, jog gali išgirsti kandžią pastabą,
visuomet yra lydimas baimės, kad gali sulaukti nemalonių kito žmogaus emocijų arba atstūmimo. Kitaip tariant, baisu, kad komanda manęs neatstumtų. Noras
priklausyti grupei yra itin stiprus, o baimė, kad mūsų
nepriims gali paskatinti konformistinį elgesį – kai sakome ir dalinamės tik tomis idėjomis, kurios, tikėtina, bus
priimtinos kolegoms.
Grupės atmosfera, kai visi viskam pritaria, nėra psichologinio saugumo atmosfera. Kai komandos nariai
jaučiasi psichologiškai saugūs, jie nesibaimindami
gali išsakyti net pačias kvailiausias mintis ir nesulaukti
pašaipios ar kritiškos kolegų reakcijos. Psichologinis
saugumas yra susijęs su komandos narių palaikymu,
pripažinimu, jog kiekvienas gali turėti kitokią nuomonę, kiekvieno komandos nario stipriųjų ir silpnųjų pusių
priėmimu. Be to, tai atviro, tiesaus, nors ir ne visada
malonaus grįžtamojo ryšio teikimas vieni kitiems, leidimas klysti ir komandinis mokymasis iš klaidų.
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Psichologinis saugumas nėra tas pats, kas komandos
darnumas, sutelktumas. Priešingai, tyrimai rodo, kad
sutelktumas gali netgi kliudyti psichologiniam saugumui! Darnios komandos veiklos siekis gali sumažinti
nepritarimą ar abejojimą kito komandos nario požiūriu ir argumentais, skatinti patylėti. Psichologinis saugumas labiau susijęs su vidiniu komandos narių įsitikinimu, jog pasidalindami savo mintimis ir idėjomis
jie nesulauks bausmės ar kokių nors sankcijų, nebus
palaikyti nekompetentingais. Tai neatsiejama nuo tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo vienas kitu. Daugeliu
atveju toks pasitikėjimas kuriamas pirmiausia per patirtį, o ne parašytas taisykles ir nustatytas normas.

3 žingsniai komandos psichologinio
saugumo link
Koks komandos elgesys rodo, kad komandos nariai
jaučiasi psichologiškai saugūs? Jei susirinkimuose vyrauja tyla, nuolatinė savicenzūra, prieš išsakant savo
nuomonę bandymas išsiaiškinti, ką galvoja vadovas,
tvyro baimė būti išjuoktam ar nubaustam (pvz., atleistam), emocijos slopinamos ir ignoruojamos, vengiama
konfliktų, vadovas nuolat pertraukia kalbančius – tokioje komandoje psichologinis saugumas yra žemas.
Ir priešingai – atviri, bet kartu pagarbūs dialogai, dalinimasis idėjomis, drąsus savo nuomonės išsakymas,
komandos narių emocijų priėmimas, konstruktyvus
konfliktavimas rodo aukštą psichologinio saugumo
lygį.
Remiantis socialinių tyrimų „Pew Research“ centro
2018 m. atlikto tyrimo duomenimis, 89 proc. apklaustųjų vienu iš svarbiausių šiuolaikinio vadovo uždavinių
laiko saugios ir pagarbios aplinkos kūrimą. Vadovams,
greta visų kitų, tenka dar vienas nelengvas iššūkis.
Kaip padėti komandai sukurti psichologinio saugumo
atmosferą? A. Edmondson rekomenduoja pradėti nuo
šių trijų žingsnių.

1. Pradėkite nuo vadovo (savęs)
Vadovas yra geriausiai matomas ir labiausiai stebimas
asmuo komandoje. Koks elgesys įprastas jam – nuolat
nurodinėti, kas kokias užduotis privalo atlikti, pertraukti kalbančius ir išsakyti savo nuomonę? O gal aiškiai
įvardinti tikslą, užduoti klausimus ir klausytis? Palikti
savo ekspertiškumą ir žinojimą bei smalsiai klausytis,
ką pasakys komanda?
Kai vadovas pradeda mažiau kalbėti, o daugiau klausytis ir klausinėti, atsiranda galimybė kitokiai nuomonei. Kiekvienas klausimas sukuria erdvę kalbėjimui ir
diskusijoms. Vadovas, užduodamas klausimus ir įsitraukdamas į konstruktyvias diskusijas, savo elgesiu
demonstruoja, kad aplinka yra saugi įvairioms idėjoms
ir nuomonėms reikšti.

Atviras klaidų pripažinimas ir jų analizavimas ne tik sukuria saugumo atmosferą. Tai padeda kitiems komandos nariams išvengti panašių klaidų ateityje. Kalbėkitės ne tik apie tai, kas veikia ir pasiteisina jūsų veikloje.
Kalbėkite ir apie tai, kas neveikia, ką reiktų keisti. Kai
vadovas drąsiai kalba apie nesėkmes, komandos nariams tampa lengviau sekti jo pėdomis – neslepiant
atvirai pripažinti savo nesėkmes.
Psichologinio saugumo atmosferos kūrimas yra nuolatinis procesas. Vadovams labai svarbu žinoti, kad
akimirkos, kai darbuotojas nusprendžia patylėti, dažniausiai yra sunkiai pastebimos. Tačiau jei pavyksta
identifikuoti šias akimirkas ir paskatinti kolegas dalintis
savo mintimis, galime gerokai sustiprinti jų įsitraukimą
ir efektyvumą.

Stebėkite, kaip elgiasi jūsų darbuotojai. Ar aktyviai įsitraukia į diskusijas? Ar visi turi galimybę pasisakyti? Ar
konstruktyviai konfrontuoja? Ar atvirai sako, ką galvoja, ar stengiasi prisiderinti prie vadovų požiūrio? Ir jūs
pats – kaip elgiatės išgirdę prieštaraujančią, su jūsų
požiūriu nesutampančią nuomonę?

2. Skatinkite pagarbų prieštaravimą
Kai prasideda diskusijos, labai lengva susipykti – juk
mūsų idėjos pačios geriausios, o nuomonė – neabejotinai svarbiausia. Tad neretai klausydamiesi kolegos
pasisakymo, mintyse dėliojame savo kontrargumentus
užuot pirmiausia įsiklausę, ką gi kiti iš tiesų nori pasakyti. Arba dar blogiau, kai nerandame objektyvių argumentų, pasitelkiame „tu nieko neišmanai šioje srityje“
ar panašaus tipo paniekinančius „argumentus“.
Organizacijų konsultantė K. Scott ragina nebijoti radikalaus atvirumo komandoje. Tačiau atvirumo taip pat
reikia mokytis. Kuriant psichologinio saugumo atmosferą, svarbus ne tik atvirumas ir atviras konfrontavimas, bet ir asmeninis rūpestis bei dėmesys. Būtina
šių dviejų dalių pusiausvyra. Kitaip kyla pavojus tapti
agresyviais „šunsnukiais“, nekreipiančiais dėmesio į
kolegų jausmus ir neišlaikančiais elementarios pagarbos. Arba, jei susikoncentruosime vien tik į pagarbą ir
dėmesį kolegoms, tapsime „empatiškais draugeliais“,
kurie atvirai ir tiesiai negali pasakyti jokios pastabos
kolegai dėl to, jog bijo įskaudinti.

3. Prisiimkite atsakomybę už klaidas
Net ir vadovas kartais klysta, bijo, nedrįsta. Atviras prisipažinimas apie savo nerimą, baimes ir klaidas padeda stiprinti komandos narių tarpusavio pasitikėjimą bei
psichologinį saugumą.
„Žodis moko, pavyzdys patraukia,“ – sako lietuvių patarlė. Kokį pavyzdį apie klaidas rodo vadovo elgesys?
Ar pats vadovas išdrįsta prisipažinti, jog suklydo? Prisiima atsakomybę ir ieško būdų, kaip ištaisyti situaciją? O gal stengiasi nutylėti? Kokios yra klaidų taisyklės
ir klaidų politika organizacijoje?
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Projekto komandos
komunikavimas ir
konfliktų sprendimas
Komandos komunikavimo sunkumai
Dažnai įmonių komandos skundžiasi komunikacijos
problemomis. Neretai vienų skyrių darbuotojai sako,
kad negauna pakankamai informacijos iš kitų skyrių,
nors, jų pačių teigimu, patys visuomet dalinasi informacija. Vadovai tokiais atvejais stengiasi įvesti labai
aiškias, konkrečias, o kartais – griežtas taisykles, kokia konkrečia informacija darbuotojai privalo dalintis
su kolegomis iš savo ar kitų padalinių. Tačiau įmonių
vadovai ir darbuotojai nesusimąsto, kad komunikacijos problemos yra susijusios ne tik ir ne tiek su tinkamu
darbinės informacijos perdavimu. Jos neretai būna susijusios ir su gilesnėmis bei sunkiau apčiuopiamomis
problemomis komandos viduje.

Saugumo ir užtikrintumo mažėjimas
Pirmiausia, nesidalinimas informacija susijęs su saugumo ir užtikrintumo mažėjimu. Informacijos stoka
ypač stipriai paveikia darbuotojus ir visą įmonės kolektyvą tuo atveju, kai įmonėje vyksta pokyčiai (pvz.,
pertvarkymai ar pan.), o vadovai (sąmoningai ar nesąmoningai) dalinasi labai ribotu su jais susijusios informacijos kiekiu. Arba nesidalina, nes tiesiog patys jos
neturi. Nors kartais vadovai nesidalina su įmone susijusia svarbia informacija net ir nevykstant esminiams
pokyčiams. Neretai įmonėse atliekami tyrimai parodo,
jog darbuotojai neišmano (arba nepakankamai gerai
išmano) esminius įmonės veiklos dalykus – viziją, tikslus, vertybes. Kai darbuotojui trūksta esminės informacijos apie tai, kokia kryptimi „eina“ įmonė, būna sunku
susifokusuoti į esmę, taip pat sunku suvokti, kokia informacija yra tiek svarbi ir reikšminga, kad būtina ja
dalintis su kolegomis. Kai darbuotojui neaiškūs įmonės tikslai ir vizija, yra sudėtinga suvokti ir kitą dalyką – kiek aš (darbuotojas), kaip specialistas, prisidedu
prie įmonės bendro tikslo siekimo.
Be to, kiekvienas iš mūsų turime skirtingą poreikį užtikrintumui, tačiau į svarbios informacijos trūkumą reaguojame iš esmės vienodai – anksčiau ar vėliau imame
jausti stresą, darosi sunku susikaupti, nes mūsų smegenys intensyviai stengiasi aptikti kokį nors jau esamą
„įrašą“ apie tai, koks elgesio modelis būtų tinkamas
tokiomis aplinkybėmis. Kitaip tariant, esant dideliam
svarbios informacijos trūkumui mūsų protiniai loginiai
pajėgumai iš esmės yra paralyžiuoti. Ir tas „paralyžius“
bei stresas yra tuo stipresnis, kuo didesnį prioritetą
įmonės komanda ir kiekvienas jos narys individualiai
teikia užtikrintumui. Tam, kad sumažintų kylantį stresą, darbuotojai ima ieškoti informacijos visur kitur, kur
tik įmanoma: įmonės virtuvėlėje prie kavos puodelio,

dažniau rūkant su kolegomis ir t. t. Ir gaudo bet kokius
net menkiausius informacijos trupinius, bando sieti
juos į vieną paveikslą, ir nebūtinai tas paveikslas būna
teisingas ir tikras. Tokiu būdu atsiranda dar vienas
papildomas, šalutinis efektas – paskalos, apkalbos.
O šie, kaip žinia, taip pat kelia kolegų nepasitikėjimą
vieni kitais, skatina negatyvias kolektyvo nuotaikas.
Dar blogiau, trūkstant informacijos mūsų fantazija ima
labai stipriai dirbti ir jei gali mums parodyti kokį blogą scenarijų, tai būtinai taip ir padarys – parodys patį
blogiausią iš visų įmanomų. Kaip tokiu atveju jaučiasi darbuotojai? Pasąmonė jiems tiesiog ima rėkti: bus
blogai, labai blogai, nieko gero nelauk, bėk iš čia, kol
gali. Ką sako vadovai apie tokią komandą? Jie nemotyvuoti, atsitraukę, pasyvūs, nerodo iniciatyvos.

Prasti tarpusavio santykiai ir neefektyvus
bendradarbiavimas
Tokiu būdu atsiranda dar viena su informacijos trūkumu susijusi problema: prastesni tarpusavio santykiai ir
nepasitikėjimas. Bendraujant su pasitikėjimą keliančiu
žmogumi informacijos priėmimas iš esmės skiriasi nuo
to, kai bendraujame su asmeniu, kuriuo nepasitikime.
Mūsų smegenys labai greitai nusprendžia, su kuo kalbasi: draugu ar priešu; ir tai mokslininkai mato pagal
asmens naudojamas nervines jungtis. Jei nusprendžiame, kad bendraujame su draugu, informacijos
apdorojimui naudojame tas pačias nervines jungtis,
kaip ir apdorodami savo pačių mintis. Tuo tarpu, jei
nusprendžiame, kad bendraujame su priešu – naudojame visiškai kitas nervines jungtis. Dalinantis informacija šie procesai turi labai didelę įtaką. Jei santykiai
geri, yra tarpusavio pasitikėjimas, tuomet ir informaciją lengviau atiduoti bei mažiau pastangų reikalauja jos
priėmimas ir suvokimas. Nes praktiškai visą dėmesį
asmuo gali skirti informacijos turiniui. Ir atvirkščiai: jei
informaciją man perduoda žmogus, kuriuo nepasitikiu,
mano dėmesį nuo esminio dalyko – informacijos turinio
atitraukia pašaliniai dalykai: kūno kalba, balso intonacijos, neišsakyti motyvai ir pan., o priimamos informacijos „kelias“ mūsų smegenyse dėl to yra kur kas ilgesnis. Tad ir suvokti ją, priimti reikia gerokai daugiau
pastangų. Kita vertus, kai manau, kad kolega ne visada dalinasi su manim informacija, atsiranda nuolatinis
įtarumas ir abejonės – o gal ir šį kartą ne viską pasakė.
Taigi prasideda tarsi užburtas ratas, nuolat gilinantis į
problemą, iš kurio ištrūkti gali būti labai nelengva.
Dar blogiau, jei stringa komunikacija su aukščiausiais
įmonės vadovais, atsiranda nepasitikėjimas ne tik tarp
žmonių, bet ir darbuotojų nepasitikėjimas pačia įmone. O galutinis rezultatas toks pat – gerokai mažėja
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darbo efektyvumas. Ir tai suprantama – kaip galiu atiduoti visas pastangas tam, kuo nepasitikiu.
Kasdieniame darbiniame komandos gyvenime tokie
dalykai pasireiškia labai parastai: bijau siūlyti kitokią
idėją, nedrįstu pasakyti kitos nuomonės, sakau tik tai,
kas tikėtina, jog sulauks didžiausio kolegų (ar vadovo) pritarimo. Atvirai konfrontuoti ir diskutuoti ieškant
sutarimo net ir tarp žmonių, kurie pasitiki vienas kitu,
nebūna lengva. Tą daryti dar sunkiau grupėje, kurioje pasitikėjimo nėra arba jis labai mažas. Lieka daug
neišsakytų dalykų, kurie kelia erzulį, nepasitenkinimą,
kaupiasi. Ir anksčiau ar vėliau gali pasirodyti pačiu netinkamiausiu būdu, ne laiku ir ne vietoje, pavyzdžiui,
įvairiomis į kolegas ar klientus nukreiptos pasyvios
agresijos formomis ar emociniais „sprogimais“ darbe
ar namuose.

Mažėjantis įsitraukimas
Visi minėti dalykai glaudžiai susiję su darbuotojų įsitraukimu. Ar galiu jaustis kolektyvo ir komandos dalimi,
kai nepasitikiu jos nariais? Ar galiu būti lojalus įmonei
ir komandai, kurioje tarpusavio santykiai prasti ir nuolat vyksta apkalbos? Ar galiu įsipareigoti siekti tikslų ir
įgyvendinti viziją, kurios nesuprantu ar nematau? Kaip
galiu pasitikėti įmone, kuri nesidalina svarbia informacija? O jei dar visame šiame procese man nuolat trūksta darbui reikalingos informacijos, ilgainiui imu jausti
didžiulį stresą, kuris trukdo susikaupti, susitelkti tikslų
siekimui, o galiausiai paveikia net ir fizinę sveikatą.

Konfliktai komandoje
Konfliktai neišvengiamai susiję su emocijomis (kad ir
kaip sunku tą pripažinti, nes juk į darbą visi ateiname
dirbti, o ne jausmais dalintis!). Deja, ne su pačiomis
maloniausiomis. Ir ne visada suprantame, kaip tvarkytis su tomis emocijomis ir dėl jų kylančiais veiksmais ar
išsakytais žodžiais.
Siekį, jog kuo daugiau darbuotojų patirtų daugiau teigiamų emocijų, įgyvendina daugybė įmonių – vis dažniau taikydamos įvairias darbuotojų patirčių valdymo
priemones. Vienas esminių darbingos savijautos veiksnių – organizacijos kultūra. Organizacijos kultūra –
tarsi ledkalnis, kurio didžioji dalis slypi po vandeniu:
viršutinė, matoma kultūros dalis yra kognityvinė organizacijos kultūra – darbuotojų elgesys ir mintys (susiję
su normomis, taisyklėmis, procedūromis ir procesais).
Tačiau kur kas didesnį poveikį turi „povandeninė“,
nematoma įmonės kultūros „ledkalnio“ dalis – emocijų kultūra – savijauta, kaip darbuotojai jaučiasi tuose
procesuose, procedūrose su nustatytomis normomis
ir taisyklėmis. Kitaip tariant, jei kognityvinė kultūra yra
tarsi organizacijos „griautis“, emocijų kultūra yra tie
klijai, laikantys darbuotojus drauge vienoje komandoje
ir leidžiantys jiems jaustis organizacijos dalimi.
Tarsi viskas aišku ir paprasta. Tačiau ne visiškai taip
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dėl vienos priežasties. Mes priimame ir toleruojame
ne visas kitų žmonių emocijas, ypač kai kalbame apie
darbo aplinką. Bet ne tik apie darbo aplinką. Stebėdami socialinę aplinką, galime matyti ryškų socialinį
spaudimą jaustis tam tikru būdu. Kitaip tariant, jausti
priimtinas emocijas ir nejausti visų kitų, nepriimtinų.
Jei gerai pagalvotume, tai praktiškai nuo tada, kai išmokstame kalbėti, esame mokomi, kad jei neturi pasakyti ko nors mandagaus, gražaus, geriau apskritai
patylėti. Panašiai ir su jausmais – „oi, kaip negražu
pykti, verkti“, „geros mergaitės nepyksta“, „tikri vyrai
neverkia“ ir panašių dalykų, esu įsitikinusi, girdėjome
ne vienas iš mūsų.
Mano įsitikinimu, šiais laikais yra dar blogiau. Esame tiek susikoncentravę ir užkibę ant pozityvumo kabliuko, kad praktiškai visa kita, ką galima pavadinti
nepozityviu, metame į šoną arba tiesiog ignoruojame.
Įkėlėme nuotrauką į socialinius tinklus – nekantriai laukiame, kiek gi gausime pozityvių atsiliepimų (patiktukų). Jautiesi liūdnas? Na, ką tu – kur entuziazmas, juk
visi sėkmingi žmonės nuolat yra begalinėje euforijoje!
Ir tu taip gali!
Šis visuotinis išprotėjimas dėl džiaugsmo, pozityvumo,
pasitenkinimo ir kitų malonių išgyvenimų persikelia ir
į darbo aplinką. Darbuotojams ypač svarbu bendraujant su klientu daryti viską, kad ir pastarasis tų nemalonių jausmų nepatirtų. O jei patirtų, tai darbuotojas
turi spėti laiku ir tinkamai (kitaip tariant – pozityviai) į
tas emocijas ir jausmus sureaguoti (tiksliau, paversti nemalonius kliento jausmus maloniais, pozityviais).
Spaudimas darbuotojams nuolat (ne tik bendraujant
su klientais) jaustis užsidegusiam, įsitraukusiam, pilnam džiaugsmo ir entuziazmo, deja, reikia pripažinti,
neretai kelia jiems stresą, nerimą, norą atsitraukti, netgi – baimę.
Vadovui iššūkių dar daugiau. Be visų prieš tai minėtų
asmeninio entuziazmo atspalvių, jis dar privalo užtikrinti sąlygas darbuotojui jaustis pozityviai. Būtinai
galvoti, ką kalbėti, kaip elgtis, kaip išsakyti su darbine
veikla susijusias pastabas, kad darbuotojas šiukštu

nepajustų nemalonių jausmų ir jo pozityvus entuziazmas neišgaruotų kaip pavasarinis sniegas.
Taip ir dirbame su saldžiais veidais ir vidine įtampa.
Nes tai reiškia, kad sėkmingai tokioje kultūroje adaptavęsis žmogus nejaučia nemalonių emocijų, pavyzdžiui, pykčio ar nepasitenkinimo.
Taigi anksčiau ar vėliau kiekvienas iš mūsų atsiduriame dviprasmiškoje situacijoje, kai suvokiame, kad
aš jaučiu pyktį, nusivylimą, liūdesį. Ir nesuprantu, kur
man juos dėti, tuos nepozityviuosius savo jausmus, ką
su jais daryti. Bet matau, kad aplinkui visi jaučiasi pozityviai, nuolat entuziastingi ir šypsosi. O aš jaučiuosi
blogai, nes nesijaučiu pozityviai kaip jie. Ir dar patiriu
aplinkinių spaudimą, kad privalau jaustis gerai. Nes
visi taip jaučiasi. Tada dvigubai blogiau tampa – ir dėl
to, kad jaučiu nemalonias emocijas, ir dėl to, kad jaučiu socialinį spaudimą, jog taip jaustis nedera.
O blogai tokiu atveju jaučiamės dėl to, kad atsiranda
emocinis disonansas – kai jaučiamės vienaip, tačiau
privalome rodyti, jog yra kitaip, priešingai. Tiksliau, kai
turime rodyti tai, ko nejaučiame.
Dviprasmiškai galima būtų traktuoti ir tai, ką neuromokslas kalba apie emocijų dalykus. Kaip žinote, neuromokslo tyrimai patvirtino, kad į tam tikras socialines
grėsmes reaguojame lygiai taip pat, kaip reaguotume
į fizines grėsmes. Ir būtent čia esminį vaidmenį vaidina
mūsų emocijos, tiksliau, emocinės smegenys, kurios
per sekundės dalis nusprendžia – pavojinga situacija,
ar ne. Reikia iš jos bėgti, ar ne. Neuromokslo tyrimai
taip pat patvirtino, kad entuziazmas kur kas stipriau
susijęs su teigiamomis emocijomis, o efektyvesnis mokymasis ir lengvesnis naujovių priėmimas vyksta tuomet, kai nejaučiame pavojaus, kitaip tariant, kai jaučiamės pozityviai.
Tačiau, ar tuomet, kai nedemonstruojame savo (nemalonių) emocijų reiškia, kad ir jų nejaučiame? Greičiausiai, tiksliau, dažniausiai ne. Negana to, psichodinaminis požiūris aiškiai pabrėžia, kad neišsakytos,
neišreikštos nemalonios emocijos niekur nedingsta.

Tokiu būdu atsiranda įvairios elgesio apraiškos organizacijose, apie kurias vadovai ar visa komanda sako:
„Nesuprantu, kas čia vyksta“.
O vyksta labai įvairūs dalykais. Pavyzdžiui, prasideda „antrasis gyvenimas“. Kai prie vadovo (kliento) elgiamės vienaip, o jam nesant – kitaip. Atvirai rodome
džiaugsmą, pasitenkinimą, o slepiame pyktį, nerimą ir
pan. Į akis – nenuoširdus padlaižiavimas, o už akių...
priešingas elgesys: pavyzdžiui, esant vadovui biuro
darbuotojai labai aktyviai dirba, tačiau jam išvykus, labai greitai susiorganizuoja putojančio alkoholinio gėrimo ir darbas kaipmat baigiasi, prasideda šventė.
Arba atsiranda emocinė nejautra. Juk darbe visi turim
elgtis racionaliai, emocijas ir jausmus palikti už durų,
darbe joms ne vieta. Tokiu būdu atsiranda depersonalizuoti santykiai, kai bendrauju ne su žmogumi, bet su
jo pareigomis. Tačiau toks bendravimas vis tiek kelia
įvairių emocijų ir jausmų, kurių atvirai parodyti negaliu.
Tai ir nerodau. Jei pykstu – tada ignoruoju, elgiuosi
abejingai arba kaltinu. Dažnai tai yra pasyvios agresijos apraiškos. O kai tų neišreikštų emocijų susikaupia
labai daug (deja, emocijos, ypač pyktis, turi savybę
kauptis istoriškai) ir tada sprogsta. Paprastai – pačiu
netinkamiausiu metu ir ne pačia tinkamiausia forma.
Kitas pavyzdys – jūs bandote su kolega padiskutuoti,
kokiu būdu geriausia įgyvendinti skirtą užduotį, o kolega sako: „man jokio skirtumo“ arba į visus jūsų pasiūlymus reaguoja sakydamas: „gerai, man viskas tinka“.
O gal turite savo komandoje atidėliotoją? Laiko vilkintoją? „Etatinį“ vėluotoją? Toks elgesys taip pat gali būti
užslopinto pykčio ar užslėptų kitų emocijų pasekmė.
Kai emocijų slopinimas ypač stiprus, apskritai kyla noras atsitraukti, pabėgti, darbuotojas tampa apatiškas,
tarsi sustingęs. Apie tokius dažniausiai sakome – kiek
pastumsi, tiek padarys.
Jei emocijoms darbiniuose santykiuose nėra vietos,
tada (neretai nesąmoningai), per darbinius klausimus
imami spręsti emociniai: prasideda galios žaidimai,
besaikis konkuravimas (ne tik darbiniais, bet ir kitais,
pvz., brangesnių laikrodžių, prabangesnių aprangos
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ženklų ir kt. klausimais), atpirkimo ožių ieškojimai. Jei
bandome nuneigti tam tikras savo negatyviąsias dalis
(pvz., pyktį), dažnai jį nuo savęs atskeliame ir perkeliame į ką nors kitą – asmenį ar organizaciją. Štai tokiu
būdu neretai randasi piktas viršininkas, bloga valdžia,
nepatenkinti klientai, pavydūs kolegos ir pan.
Blogiausia, kad toks ilgalaikis emocijų slopinimas ir
emocinis disonansas kelia didžiulę įtampą ir ilgainiui
veda prie demotyvacijos ir ilgalaikio streso bei įvairių
sveikatos sutrikimų.
Tad ką daryti, kai jauti, kad konflikto metu ar bendraujant su kolega „kyla“ tos nemaloniosios emocijos ir
jausmai? Yra trys dalykai, galintys turėti įtakos.
AŠ. Emocijų atpažinimo mokymasis mūsų visuomenėje dar tik vyksta. Iki šiol kuo puikiausiai mokėmės (tiksliau, buvome išmokę) jas slėpti. Nes verkti yra negražu
(o ką daryti, kai liūdi?), pykti yra nemandagu (o kaip
tada jį parodyti?) ir t.t. Taip nesuprasdami, kas vyksta mūsų emocijose, neretai pagauname save jau tų
emocijų iškrovos procese, pvz., rėkiant (praktiškai iš
nevilties, kai komanda neklauso ir daro savo). Jei sąmoningai imsiu save nuolat stebėti ir klausti, ką jaučiu
šiuo metu, kas man kelia šį jausmą, kas po tuo jausmu,
kodėl jis kyla būtent dabar, ilgainiui išmoksiu „rėkti“
sąmoningai – kai iš anksto „pagausiu“ kylantį jausmą ir
pasakysiu aplinkiniams: kolegos, dabar jaučiu kylantį
didžiulį pyktį ir noriu rėkti.
Beje, kalbant apie pyktį, tai be galo intriguojanti emocija. Intriguojanti ta prasme, jog ji gali turėti tiek teigiamas, tiek neigiamas pasekmes – viskas priklauso nuo
to, kaip tą pyktį išreikšime. Pyktis gali būti labai stipri
griaunanti jėga. Tačiau taip pat pyktis gali būti ir labai
pozityvi jėga, nes, kaip rodo tyrimai, pyktis motyvuoja veiklai, tikslų siekimui. Nereikia bijoti tokio pykčio.
Pyktis nuteikia optimistiškiau nei baimė. Kai pykstu –
į pokyčius žiūriu optimistiškiau, nei tada, kai bijau. Ir

didžioji bėda ta, kad jį konstruktyviai išreikšti nėra paprasta. Bet labai verta to mokytis – konstruktyvus pyktis netgi stiprina santykius.
Kalbant apie santykius, komunikavimą ir konfliktus,
atsiranda antrasis elementas – komanda. Komandoje
svarbi yra emocijų ir jausmų kultūra. Kokios normos ir
taisyklės yra nusistovėjusios mūsų komandoje – apie
ką kalbame? Apie malonius dalykus? Žinoma, kad kalbame – juk malonu apie juos kalbėti. O ar kalbame
apie nemalonius dalykus? Bet apie juos galim pradėti
kalbėti tik tada, kai gebame priimti kitokią nuomonę ir
gebame pripažinti, priimti, kad kitam žmogui ta pati situacija gali kelti visiškai kitokius jausmus. Prisimenate
tą gairių dalį apie psichologinį komandos saugumą?
Ar mūsų komandoje saugu kalbėtis apie klaidas ir sunkumus?
Tačiau yra dar viena, subjektyvi emocijų pusė santykiuose ir konfliktuose. Emocijos yra formuojamos socialinių santykių ir reiškiamos socialiniuose santykiuose.
Tačiau mes net patys neįsivaizduojame, kaip dažnai
klystame identifikuodami, ką jaučia kitas žmogus. Nicholas Epley, elgsenos profesoriaus iš Čikagos Verslo mokyklos atlikti tyrimai (2015) parodė, kad mūsų
pasitikėjimas savo gebėjimais numanyti, ką galvoja
ir kaip jaučiasi kitas asmuo, yra kur kas didesnis, nei
tie gebėjimai iš tiesų yra. Skirtumas yra milžiniškas:
įsivaizduojame, kad teisingai numanome maždaug 80
proc. atvejų. Deja – realybėje kito asmens savijautą
ir emocijas teisingai interpretuojame tik nuo 10 iki 30
proc. atvejų.
Paprasčiausias dalykas, ką galime savo komandoje
pradėti taikyti jau dabar – nustoti kelti hipotezes ir spėjimus apie tai, kaip jaučiasi ir ką galvoja kitas žmogus,
ir paprasčiausiai tiesiai paklausti – ką manai? Kaip jautiesi?
Trečiasis elementas, svarbus nemalonių emocijų valdymo procese – organizacija. Bet kurioje organizacijoje gausu situacijų, sukeliančių pyktį, nerimą, nusivylimą ar kitas emocijas jos darbuotojams: aukšti
reikalavimai, sudėtingi santykiai su kolegomis, neteisingas vadovo elgesys, nepasiekti tikslai, reiklūs klientai ir pan. Kiek kartų ir kokiu būdu išreiškėte savo jausmus? Kaip juos priėmė jūsų kolegos, bendradarbiai?
Kokios apskritai organizacijoje nusistovėjusios normos
ir taisyklės dėl kitokio požiūrio reiškimo ir atvirumo.
Kiekviena organizacija turi tam tikras (ne)rašytas taisykles, kada, kur, kaip ir kam yra tinkama ar netinkama reikšti emocijas ir jausmus. Pavyzdžiui, negalima
reikšti pykčio kliento akivaizdoje arba pyktį atvirai gali
reikšti tik vadovas ir pan. Be abejo, šių taisyklių ir normų nesilaikymas gresia tam tikromis sankcijomis. Visa
tai susiję su organizacijos emociniu pajėgumu priimti ir atlaikyti darbuotojų emocijas. Įdomu tai, jog jei
darbuotojai mano, kad organizacijos normos skatina
pagarbią konfrontaciją ir atvirumą, jie linkę dažniau
konstruktyviai reikšti savo pyktį ar kitas emocijas – tai
daro dėl to, jog tiki, kad emocijų išreiškimas gali būti
naudingas siekiant organizacijos tikslų ir rezultatų.
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Ką daryti, kad emocijų ir jausmų reiškimas
organizacijose vyktų konstruktyviai?
Organizacijų konsultantės K. Scott manymu, organizaciniame lygmenyje svarbios dvi dimensijos: asmeninis
rūpestis/dėmesys ir atviras konfrontavimas. Jei organizacijos taisyklės nepalaiko vieno arba kito, gauname
nekonstruktyviai dirbančią organizaciją.
Pavyzdžiui, jei organizacijos normos nepalaiko nei asmeninio rūpesčio, nei atviro konfrontavimo, atsiranda
manipuliatyvaus nenuoširdumo kultūra (juos vadinu
„saldūs veidmainiai“), kai vieni kitiems kolegos sako
dalykus, kuriais patys netiki. Dažniausiai žmonės elgiasi taip norėdami įtikti. Arba kartais dėl to, jog būna
pernelyg pavargę ginčytis ir įrodinėti kitokią nuomonę.
Jei organizacijos normos orientuotos tik į konfrontavimą, bet nėra jokio asmeninio santykio, atsiranda įžeidžiančios agresijos kultūra (tokius vadinu „šalti šunsnukiai“), kai vadovas viešai menkina darbuotojus dėl
to, kaip šie atlieka savo užduotis. Pvz., jei vadovas
viešai žemina, peikia savo darbuotojus klientų akivaizdoje. Trumpalaikėje perspektyvoje galbūt tai gali duoti
rezultatų, tačiau ilgalaikės perspektyvos toks elgesys
neturi, nes tiesiog nelieka komandos, ji subyra, išsiskirsto.
Kai organizacijos normos pernelyg orientuotos į asmeninį rūpestį, kyla pavojus sukurti „žudančios empatijos“ kultūrą („empatiški draugeliai“), kai tiesiogiai
kolegai negalite pasakyti jokios pastabos dėl to, jog
bijote jį įskaudinti.
Ir galiausiai, jei organizacijos savo kultūroje geba išlaikyti tinkamą santykį tarp asmeninio dėmesio ir atviro konfrontavimo, sukuria radikalaus atvirumo kultūrą
(konstruktyvūs darbuotojai), kurioje gali kalbėti tiek
apie dalykus, kurie malonūs ir sekasi gerai, tiek apie
tuos, kurie nėra malonūs ir nesiseka taip gerai. Būtent
dėmesingo atvirumo kultūra sukuria prielaidas organizacijose konstruktyviam konfliktų sprendimui ir gebėjimui sukurti naudą sujungiant skirtingus požiūrius.
Ir dar vienas dalykas, svarbus organizaciniu lygmeniu – ambivalentiškumas. Komandoje svarbu žinoti ir
suvokti, jog ta pati situacija skirtingiems žmonėms gali
kelti skirtingus jausmus. Džiaugsmą, ir nerimą. Pasitenkinimą ir baimę. Pasididžiavimą ir pyktį. O kartais ta
pati situacija gali kelti skirtingus jausmus tam pačiam
žmogui. Pavyzdžiui, pareigų paaukštinimas gali kelti
džiaugsmą ir kartu liūdesį. Džiaugsmą, kad įvertino
pastangas, kad tobulėji, kad kyla atlyginimas. Lygiai
taip pat liūdesį, kad palieki tai, kas buvo įprasta ir ką
gerai žinojai. Ir nerimą, kad eini į naują aplinką, naujas
sąlygas, naują komandą, kur nesi tikras, kaip tau seksis, ir nežinai, kas tavęs laukia.
Žiūrint iš praktinės pusės, kai organizacijos pripažįsta,
kad emocijos ir jausmai daro didelę įtaką darbiniam
organizacijos gyvenimui, jos pasiekia geresnių rezultatų, tampa kūrybingesnės ir produktyvesnės, efektyviau sprendžia problemas ir konfliktus. Svarbu, kokį
požiūrį renkamės: ar požiūrį, kad negatyvios emocijos

kenkia darbo rezultatui ir trukdo sprendimų priėmimui,
ar naująjį, emocijų integralumo, kuris sako, kad tinkamai integruotos emocijos padeda priimti efektyvesnius
darbinius sprendimus, nes tik per skirtingų nuomonių
ir skirtingų jausmų integravimą galime pasiekti geriausią rezultatą, didžiausią vertę. Klausimas – kiek organizacija, vadovas ir kiekvienas komandos narys yra
pasirengę priimti ir atlaikyti tas skirtingas emocijas ir
skirtingas nuomones.

Vadovo vaidmuo
Vadovo vaidmuo komandos komunikacijoje ir konfliktų sprendime yra svarbus. Psichodinaminiu požiūriu į komandų santykius vadovas yra atsakingas už 3
dalykus: susitarimus ir taisykles, procesą ir turinį. Kol
neužtikrintas pirmasis (susitarimai ir jų laikymasis),
itin sunku užtikrinti, kad vyktų antrasis (procesai ir veiklos), ir neabejotinai nukenčia trečiasis – darbinis turinys (rezultatas).
Vadovas pirmiausia atsakingas už komandos susitarimų, ribų ir taisyklių inicijavimą, nustatymą ir laikymąsi.
Būtent vadovas turi stebėti ir pamatyti tuos momentus,
kai komandos nariai pradeda nesilaikyti susitarimų,
pažeisti taisykles. Tokiais atvejais negalima nutylėti,
būtina iš karto atvirai apie tai kalbėti. Pirminė vadovo
užduotis komandoje – užtikrinti, kad visi laikytųsi susitarimų.
Antra vadovo atsakomybė yra proceso užtikrinimas,
kitaip tariant, vadovas turi matyti, kas vyksta jo komandoje, ar vyksta numatyti darbai ir veiklos, o jei nevyksta – taip pat pastebėti ir vėl kviesti komandos narius į
atvirą pokalbį ir ieškoti priežasčių bei sprendimo būdų.
Ir trečiasis dalykas, kurį svarbu pamatyti vadovui – turinys. Taip, čia pirmiausia kalbame apie darbinį turinį: darbo užduočių turinį, veiklų turinį, norimų pasiekti
darbinių rezultatų turinį. Tačiau darbinis turinys – tik
dalis. Dar vadovas norėdamas turėti efektyviai veikiančią komandą privalo pastebėti darbinių santykių turinį – kaip sekasi tarpusavyje bendradarbiauti skirtingas
funkcijas atliekantiems darbuotojams, kiek efektyviai
bendradarbiauja komandos nariai ir pan. Ir trečiasis
turinys, kurį paprastai darbe ignoruojame, nes esame
įpratę laikytis nuostatos, jog darbe emocijoms ne vieta – emocinis turinys (visi pagrindiniai emocijų valdymo ir nevaldymo aspektai, kuriuos jau aptarėme anksčiau). Emocinis turinys atrodo mažiausiai susijęs su
darbiniais klausimais ir ypač – komandos efektyvumu,
tačiau kaip rodo tyrimai ir komandų praktika, būtent
dėl emocinio turinio komandose neretai kyla sunkumai, kurie vėliau persikelia ir į rezultatus. Tad vadovas
komandoje turi nuolat būti „atmerkęs“ savo „trečiąją
akį“, stebėti ir matyti, kas vyksta, ir ryžtingai reaguoti,
imtis veiksmų ir ieškoti sprendimų.
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Projekto komandos
efektyvumo trukdžiai
! UŽDUOTIS

Ar projektinė jūsų įstaigos veikla
padeda pasiekti įstaigos tikslų?
‣

Kas inicijuoja projektus?

‣

Kas sprendžia dėl projekto komandos
sudėties?

‣

Kas atsakingas už projekto veiklų
tinkamą įgyvendinimą?

‣

Kaip projektų turinys, tematika, tikslai
susiję su įstaigos veikla, tikslais,
strategija?

‣

Kokius lūkesčius, tikslus, uždavinius
kelia man, kaip projekto vadovui,
įstaiga?

Koks jūsų vaidmuo komandoje
ir kokia motyvacija joje būti?
‣

Kodėl aš darau tai, ką darau?

Efektyvumo trukdžiai ir
bendradarbiavimo problemos
Komandos efektyvumo trukdžius galima apibendrinti į
keletą grupių:
‣

komandos paradoksai (socialinis dykinėjimas, siekis neišsiskirti iš minios, atsakomybės sklaida, produktyvumo blokavimas)

‣

asmeniniai aspektai (mąstymo inercija, polinkis į
konformizmą, nesaugumas)

‣

tarpusavio santykiai

Tarpusavio santykiai ir asmeniniai
aspektai
Sprendžiant komandų bendradarbiavimo problemas
dažnai paaiškėja, kad konkrečios problemos neretai
yra komandos tarpusavio santykių dinamikos pasekmė. „Yra keletas aktyvių, o kiti tik kritikuoja arba laukia nurodymų“, „kažkas turi apsiimti pabaigti iki galo,
dažniausiai tai būnu aš“ ir pan. komandų problemų
signalai gali būti ne kas kita, o jau anksčiau aptartų
tarpusavio santykių, komandos nesaugumo ir susiję
aspektai, virtę komandos efektyvumo trukdžiais.

Vienas iš didžiausių efektyvaus bendradarbiavimo ir
konstruktyvaus problemų sprendimo priešų yra nesaugumas. Neretai bijome parodyti savo tikruosius jausmus, kuriuos sukėlė vėluojantis kolega ar su klaidomis
jo atlikta užduotis, arba nedrįstame pasakyti, ką iš tiesų galvojame. Taip, tai apie psichologinį komandos ir
kiekvieno jos nario saugumą. Kai labai norisi visiems
patikti, nesulaukti aštresnių pastabų, galiausiai, kai
baisu, jog dėl to, ką pasakei, kitas gali tave įžeisti,
įskaudinti ar išjuokti. Tokiu būdu komandoje tampame
„patogiais“, su viskuo sutinkančiais ir nutylinčiais svarbius dalykus kolegomis. O iš tiesų, užuot tokiu elgesiu
kūrę ir stiprinę komandos efektyvumą, darome priešingai – griauname jį.
Mąstymo inercija ir polinkis mąstyti tam tikrais šablonais taip pat kartais trukdo efektyvumui ir problemų
sprendimui. „Mes jau dešimt metų taip darome“ – bet
kodėl, niekas jau nebegali atsakyti, tiesiog esame
įpratę ir net nebesusimąstome. Ir tik tada, kai (jei)
ateina naujas kolega ir tiesiai paklausia, suprantame, kad neturim, ką atsakyti, o tada (jei komandoje
jaučiamės nesaugiai) supykstame (koks įžūlumas!) ir...
efektyvumo nėra. Nes visą energiją skiriame emocinei
kovai, kaip apginti savo inertiškumą, bet ne sprendimo
paieškai.
Automatinis neigimas – dažna tokio inertiškumo apraiška:
‣

tai Alekso darbas, ne mano

‣

bus labai brangu / per pigu

‣

pamąstykime apie tai / nediskutuokime apie tai dabar /
gera idėja, aptarkime ją vėliau

‣

niekad nesame darę kažko panašaus / jau esame tai
bandę

‣

neturime tam laiko / per vėlu / mes neįpratę taip daryti.

‣

tai nedera su mūsų planais / mūsų sektorius kitas

‣

nėra taip paprasta / vadovas tam nepritars

Atviras kiekvienos problemos sprendimas yra nauja,
mums nepažįstama situacija. O nežinomos situacijos
kelia nerimą ir stresą. Todėl siekdami išvengti to nerimo imame visokiais būdais (neretai – nesąmoningai)
gintis: neigti, kaltinti kitus, nebendradarbiauti, nutylėti
ir pan.
Tačiau pavieniui komandos bendradarbiavimo problemų neišspręsime, būtina, jog įsitrauktų visa komanda.
Štai keletas komandos bendradarbiavimo paradoksų.
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Komandos paradoksai
Socialinis dykinėjimas ir siekis neišsiskirti
iš minios
Nesidalinimas informacija, jos stoka ir su tuo susijusios problemos glaudžiai susiję ir su vaidmenų, atsakomybių, įgaliojimų ribų neaiškumu. Kai darbuotojas
nežino, kur konkrečiai prasideda ir baigiasi jo atsakomybių ribos, jam sunku prisiimti dalinimosi informacija atsakomybę dėl dviejų labai paprastų priežasčių.
Vieną jų psichologai vadina socialiniu dykinėjimu. Šiuo
reiškiniu mokslininkai susidomėjo dar XIX amžiaus pabaigoje, ieškodami veiksmingo būdo, kaip paskatinti
darbininkus dirbti našiau. Vienas pirmųjų jo tyrinėtojų
buvo inžinierius M. Ringelmanas. Štai vienas jo atliktų
tyrimų: jis paprašė pavienių ir dirbančių grupėje darbininkų kelti vis sunkesnius svorius. Žinoma, tikėjosi,
kad grupė pakels sunkesnį krovinį nei pavieniai žmonės. Keista, bet nutiko priešingai: dirbdamas vienas
žmogus pakeldavo 85 kg, tuo tarpu dirbdamas grupėje – tik 65 kg... Kodėl? Ar esame silpnesni būdami
grupėje? Tikrai ne. Tiesiog dedame šiek tiek mažiau
pastangų – juk dirbdami grupėje asmeninio pagyrimo
greičiausiai nesulauksime, tad neverta persistengti.
Kita vertus, nesulauksime ir asmeninės atsakomybės
dėl nesėkmės – visada galėsime ją perleisti grupei.
Tiesa, socialinis dykinėjimas, kaip reiškinys, buvo
labiau tiriamas fizinio darbo ir produktyvumo atveju.
Tačiau visiškai identiški dalykai vyksta ir „keliant“, keičiantis ar dalinantis informacija. Paklausus komandos
narių, kodėl jie žinojo, bet nieko nesakė – neretas atsakymas būna, jog galvojo, jog kiti jau tai žino (nes
juk čia savaime suprantami dalykai, visiems aiškūs),
arba jie manė, jog kažkas kitas buvo atsakingas už tos
informacijos perdavimą.
Kai nėra pasitikėjimo, nėra ir atvirumo. Ir štai čia atveriamos durys dar vienam reiškiniui – siekiui neišsiskirti
iš minios (na, gerai – grupės). Socialinės psichologijos mokslininkai šį reiškinį dar vadina liudytojo efektu
(tai dėl aplinkybių, paskatinusių domėtis juo išsamiau,
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o būtent – XX a. septintojo dešimtmečio viduryje Niujorke didelio skaičiaus liudininkų akivaizdoje įvykdyta
žmogžudystė). Socialiniai psichologai B. Latane ir J.
Darley ėmėsi eksperimentų šiam reiškiniui ištirti. Visų
eksperimentų esmė buvo paprasta: didesnio ar mažesnio skaičiaus liudininkų akivaizdoje suvaidinta kokia nors nelaimė (pvz., epilepsijos priepuolis, iškritęs
daiktas, iš patalpos virstantys dūmai ir pan.) ieškant
tarpusavio priklausomybės tarp liudininkų skaičiaus ir
tikimybės, kad kuris nors iš jų suteiks pagalbą. Rezultatai buvo pribloškiantys: kuo didesnis įvykio liudininkų skaičius, tuo mažesnė tikimybė sulaukti pagalbos...
Pavyzdžiui, inscenizuoto epilepsijos priepuolio atveju
esant vienam liudininkui pagalbos „nelaimėlis“ sulaukė 85 proc. atvejų, tuo tarpu esant didesniam skaičiui
liudininkų – tik 30 proc.

Atsakomybės sklaida
Kita priežastis psichologų vadinama atsakomybės
sklaida. Įprastose, kasdienėse situacijose puikiai žinome, ką ir kaip turime daryti – juk mūsų smegenys jau
yra ištobulinusios tam tikrus stereotipinius, šabloninius
reakcijos ir veiksmų modelius (taip, čia tas pats užtikrintumas – galėjimas apytikriai nuspėti, kaip viskas
vyks). Tuo tarpu, kai atsiduriame visiškai neįprastoje
padėtyje, tie patys šabloniniai sprendimai nebetinka.
Tuomet imame dairytis, o ką gi daro kiti – juk nenorime
apsikvailinti viešai. Tačiau bėda yra ta, kad kiti taip pat
nežino, ką jie turi daryti, todėl stebi mus – štai gauname uždarą ratą. Dar blogiau yra tai, kad net ir suvokę,
jog pagalbos tikrai reikia, ir žinodami, kokį sprendimą
priimti, mes vis tiek delsiame imtis veiksmų. Tuo atveju, kai nėra aiškios atsakomybės ir įgaliojimų ribos, iš
esmės vyksta tas pats atsakomybės sklaidos efektas:
mūsų smegenys nebesuvokia, kas konkrečiai turi imtis
veiksmų (šiuo atveju, dalintis informacija) – aš, o gal
pardavimų vadybininkas, gal gamybos vadovas, o
kodėl ne administratorė ir pan., kol galiausiai nutinka
taip, kad niekas tų veiksmų taip ir nesiima.

Produktyvumo blokavimas
Ir dar viena priežastis, kodėl darbas grupėje gali būti
mažiau efektyvus (tiesa, ši priežastis yra mažiausiai
ištyrinėta ir vis dar kelia daug klausimų). Mokslininkai
jį vadina produktyvumo blokavimu. Kaip žinia, susirinkimų metu dalyviai kalba po vieną. Kiti tuo tarpu
laukia, kol jiems bus suteiktas žodis. Ir jei kuriam kyla
puiki idėja, jis priverstas laukti, kol kolega pasisakys, ir
tik tuomet gali ją pagarsinti. Kas tuo metu dedasi laukiančiojo galvoje? Pirmiausia, jis gali tiesiog pamiršti kilusią idėją (dėl elementarių trumposios atminties
ypatumų – pamenate – 7 ± 2). Kūrybiškumo sesijų tyrimai (Diehl, Stroebe) atskleidė stiprų tiesioginį ryšį tarp
idėjų kiekio ir galimybės iš karto išsakyti ar užrašyti
kilusias idėjas – idėjų kiekis sumažėja maždaug
dvigubai, kai dalyvis neturi galimybės iš karto išsakyti
ar užrašyti jos. Dar blogiau – jei sesijos dalyvis nepamirš idėjos, gali pradėti ją „teisti“: galbūt jo idėja nėra
pakankamai originali, o gal nepakankamai svarbi, lyginant su kitomis, kolegų jau išsakytomis mintimis. Tokiu
atveju efektyvu organizuojant pasitarimus ar susirinkimus leisti dalyviams užsirašyti idėjas arba geriausia – pasidalinti planuojama susitikimo darbotvarke,
kad dalyviai galėtų iš anksto pasiruošti pasitarimui, o
susitikus – koncentruotis į darbuotojų idėjų ir siūlymų
aptarimą ir tinkamiausio atsirinkimą.

Nematoma vadovavimo pusė sprendžiant
komandos bendradarbiavimo problemas
Tai, jog iš vadovo tikimės strateginio mąstymo ir kryptingumo siekiant organizacijos tikslų, yra lyg savaime
suprantamas dalykas. Tačiau, greta to, kiekvienas
darbuotojas puoselėja ir nemažai kitų, ne visuomet nerealistiškų ir pamatuotų lūkesčių, kurie daro įtaką tiek
vadovo, tiek ir visos komandos darbo efektyvumui ir
bendradarbiavimo kokybei.

Paslėpti lūkesčiai
Ko tikimės iš vadovo? Dalis mūsų lūkesčių ne visuomet
būna sąmoningai suvokti. Tiesą sakant, neįsisąmonintų lūkesčių būna netgi daugiau, negu aiškiai suvoktų.
Dalį lūkesčių vadovui gana nesudėtinga išsiaiškinti
tiesioginių pokalbių su darbuotojais metu. Daugelis
įmonių turi darbuotojų veiklos vertinimo praktikas, kurių vienas iš elementų – pokalbiai su darbuotojais apie
jų profesinius, karjeros, netgi asmeninius lūkesčius ir
tikslus. Tačiau net ir įmonėse, kuriose šie pokalbiai iš
metinių formalių yra tapę kasdieniais ir įprastais, ši
bendravimo forma ne visada pasiteisina atskleidžiant
visus darbuotojų lūkesčius. O ir negali, nes organizacijose vykstantys procesai yra tarsi dviejų sluoksnių:
vienas – profesinis, dalykinis, aiškiai matomas, dažniausiai pasireiškiantis per darbuotojų elgesį. Antras –
tarsi paslėptas, šešėlinis sluoksnis, susijęs su jų emocijomis ir jausmais. Tai lyg ledkalnis – kurio tik nedidelė
dalis kyšo virš vandens. Vadovo ir darbuotojo veiklos

vertinimo pokalbiai gali nesunkiai padėti atskleisti tą
matomą lūkesčių ledkalnio dalį, tačiau paslėptoji, po
vandeniu esanti dalis net ir pačiam darbuotojui gali
būti neaiški. Priežastis labai paprasta – neįsisąmoninti
lūkesčiai nėra akivaizdžiai aiškūs net ir pačiam asmeniui, tad klausimai dėl tikslų, norimo rezultato, aplinkos
ir pan. šiuo atveju atneš nedaug naudos.

Darbuotojai ieško saugumo
Vienas iš dažniau pasitaikančių nesąmoningų emocinių darbuotojų lūkesčių vadovams yra psichologinis
saugumas. Kai komandoje vyrauja pagarba ir pasitikėjimas, kai darbuotojai nebijo klausti ir kalbėti, prašyti
pagalbos, dalintis idėjomis. Organizacijose jį padeda
sukurti taisyklių aiškumas, struktūra ir vertybinis nuoseklumas. Šie aspektai sukuria tam tikrą stabilumo,
pasikartojimo įspūdį, o dalykuose, kuriuos gerai pažįstame, dažniausiai gerai ir saugiai jaučiamės. Lyg
dainos priedainis, kurį kartojant išsiskiria laimės hormonai ir jaučiame užplūdusį džiaugsmą bei pasitenkinimą. Kai lyderio elgesys yra nuoseklus, taisyklės pakankamai aiškios ir stabilios, tikėtina, kad ir komanda
jaučiasi pakankamai saugiai. O kai jaučiasi pakankamai saugiai – gali kurti pagarbius ir bendradarbiavimu
paremtus santykius.
Šis saugumo aspektas ypač svarbus atėjus naujiems
vadovams ar pasikeitus komandos nariams. Darbuotojai puoselėja lūkesčius, kad vadovas bus visiems vienodai pagarbus, atidus, įsiklausantis ir girdintis, lygiai
kaip ir vienodai griežtas bei reiklus. Ir kol nepatenkinti,
šie emociniai lūkesčiai yra svarbesni už visus kitus.
Tad nenuostabu, kad pasikeitus vadovui ar susiformavus naujai darbo grupei, jos nariai nesąmoningai siekia užsitikrinti saugumą. Ir be abejo, daugiausia lūkesčių, susijusių su saugumu, puoselėja lyderio atžvilgiu.
O čia jis susiduria su paradoksu. Viena vertus, komandos nariai tikisi, kad jų vadovas, lyderis vadovaus remdamasis konkrečiomis metodikomis ir aiškiai deleguos
konkrečias užduotis komandos nariams. Tokį vadovavimą jie sieja su aukštomis kompetencijomis. Tačiau,
kaip rodo I. Yalomo atlikti tyrimai, kad kuo daugiau tokių struktūruotų užduočių ir priemonių lyderis naudoja,
tuo prastesni rezultatai ilgalaikėje perspektyvoje.
Viena vertus, darbuotojai reikalauja iš vadovo pasakyti
aiškiai ir konkrečiai, ką ir kaip jiems reikia daryti (tarsi egzistuotų vienas vienintelis teisingas būdas atlikti
užduotis). Taip saugiau – svarbus ir įtakingas asmuo
(lyderis) nurodė. Jei vadovas pasiduoda šiam nesąmoningam žaidimui, rizikuoja ilgalaikėje perspektyvoje
turėti kur kas prastesnį rezultatą, nes komandos nariai
taip ir nesubręs savarankiškam bendradarbiavimui, o
ir toliau reikalaus smulkmeniško, struktūruoto, konkretaus vadovavimo.
Įprastas santykių modelis
Daug paslėptų lūkesčių yra susiję ir su darbuotojų požiūriu į autoritetus -– į tam tikrą galios poziciją hierarchinėje struktūroje užimančius asmenis, vadovus. Dalį
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sąmoningų ir nesąmoningų patirčių, koks mūsų santykis su autoritetais, kaip esame įpratę elgtis su jais –
paklusti, diskutuoti, priešintis, neklausyti – atsinešame
iš vaikystės. Tokie įpročiai, tiksliau, pasiteisinę elgesio
modeliai, persikelia į santykius su lyderiais ar vadovais. Viena vertus, organizacijų hierarchija formaliai
įpareigoja žemesnėse pozicijose esančius darbuotojus paklusti aukštesnėse pozicijose esančių nurodymams ir instrukcijoms bei būti lojaliems. Kita vertus,
jei vadovas tikisi paklusimo, o darbuotojo modelyje
yra diskutuojantis ar susitarimais paremtas santykis su
autoritetu, neišvengiamai kyla įtampa. Ir dažniausiai
ji būna transformuojama į reikalavimų kėlimą vadovo
elgesiui, veiksmams, žodžiams. O vadovams – į
(nesąmoningą) siekį pasinaudoti galios pozicija: ne tik
užduočių delegavimu, bet ir bausmės (jei priešinasi,
nepaklūsta) arba apdovanojimo (jei paklūsta) skyrimu.

Ponas visagalis tobulybė
Neretai darbuotojai linkę priskirti vadovams ir lyderiams išskirtinai teigiamas savybes, pavyzdžiui, absoliučią galią bei jėgą. Šis reiškinys kyla nesąmoningai iš mūsų vaikystės patirčių ir siekio jaustis saugiai,
užtikrintai ir stabiliai. Vaikystėje šį vaidmenį atlikdavo
tėvai, pvz., paimdami verkiantį kūdikį ant rankų, jį nuramindami, pamaitindami ir t.t. Maži vaikai nori tikėti,
jog tėvai yra visagaliai, gebantys apsaugoti nuo bet
kokių nelaimių, ligų, pavojų ir problemų, nuneigiant ar
ignoruojant jų silpnąsias savybes ir ribotas galimybes.
Taip ir vadovams komandos nariai gali būti linkę priskirti nežemiškas galias, tiksliau, galias išspręsti visus
klausimus, problemas ir nematyti (nenorėti matyti), jog
lyderis turi ir silpnybių, o problemų sprendimui magiško mygtuko nėra.
Darbuotojai linkę idealizuoti vadovus dar ir dėl jau
minėtos aukštesnės pozicijos organizacijos hierarchijoje. Juk taip norisi tikėti, kad organizaciją valdantys
žmonės yra išmintingesni ir stipresni nei paprasti klystantys darbuotojai.
Toks įsitikinimas beribėmis galimybėmis ir pajėgumu
dažniausiai kelia įtampą abiem pusėms – lyderiui dėl
to, kad neretai pasąmoningai perimame kolegų lūkesčius ir patys sau imame kelti tokius reikalavimus (šiuo
atveju – visagalėjimo), o komandos nariams vadovo
idealizavimas neišvengiamai veda prie įtampos, nes
anksčiau ar vėliau vadovas „susimauna“ – nesukontroliuoja situacijos iki smulkmenų arba nepriima tobulo sprendimo ir pan. Tai kelia didelį nusivylimą tiek
pačiam vadovui (jei jis buvo įtikėjęs komandos narių
sukurtu jo „visagalybės“ burbulu), tiek ir komandos
nariams – nes pasirodo, vadovas yra TIK žmogus.
Klystantis, priimantis netinkamus sprendimus.

Nusivylimas, jei nepateisina lūkesčių
Kiekvienas žmogus nori būti grupės ar komandos da28

limi. Esame socialinės būtybės ir negalime egzistuoti
vakuume. Nepriklausomai nuo užimamų pareigų, atsakomybės laipsnio, patirčių, kiekvienas siekiame, jog
mus priimtų, jog taptume grupės dalimi. Lyderiui šis
nesąmoningas noras kelia daug iššūkių. Siekdamas,
kad jį priimtų, jis gali bandyti visiems įtikti ir patikti, mėginti patenkinti visus darbuotojų jam keliamus lūkesčius. Deja, tokia strategija dažniausiai neveiksminga.
Pirmiausia dėl to, jog neįmanoma pateisinti absoliučiai
visų žmonių lūkesčių. Pastangos įtikti ir patikti visiems
neduoda norimo rezultato dar ir todėl, kad aplinkinių
lūkesčiai ir reikalavimai yra pernelyg įvairūs. Juk neįmanoma vienu metu būti, pavyzdžiui, ir griežtam, ir
nuolaidžiam. Tad nenuostabu, kad dalis komandos
narių lūkesčių taip ir lieka nepateisinti. O tai kelia daug
nusivylimo. Vadovas jaučiasi vienišas ir nesuprastas.
Komandos nariai – lyg apgauti.
Kuo stipriau idealizuojame vadovą, tuo stipriau nusiviliame juo bei nuvertiname. Idealių vizijų griūtis yra
labai skausminga, o neretai virsta pykčiu ar net įniršiu.
Štai kodėl taip griežtai reaguojame į perspektyvius lyderius, kurie pasirodo esantys tokie pat paprasti žmonės, kaip ir visi kiti – klystantys, abejojantys, bijantys.
Oho, kiek kritikos strėlių paleidžiame jų atžvilgiu.

Jei vadovas pralaimi, pralaimiu ir aš?
Dažnai lyderiui nesąmoningai priskiriame užduotį priimti teisingus sprendimus ir pasiekti norimą rezultatą.
Nesėkmę ar klaidą prilyginame pralaimėjimui. O kadangi su juo susitapatiname, lygintis sutapti su pralaimėtoju labai skaudu. Todėl ir pykstame, kad suklydo,
kad nepasisekė. Nes giliai širdyje norime būti laimėtojais ir herojais, bet ne pralaimėtojais ar klounais.
Vadovo santykis su kiekvienu darbuotoju ir komandos narių tarpusavio santykiai yra lyderystės ir vadovavimo pradžia ir pabaiga. Nėra santykio – nėra kam
vadovauti, ką sutelkti ir įkvėpti tikslų siekimui. Sprendžiant komandos bendradarbiavimo sunkumus labai
svarbi vadovo psichologinė branda ir stiprybė, kuri
lems, kaip vadovas susitvarkys su darbuotojų nesąmoningais į jį nukreiptais lūkesčiais, ar išdrįs atskleisti
savo pažeidžiamumą, priimti klaidas ir kartu su komanda atvirai ieškoti komandos bendradarbiavimo
problemų sprendimo. Kad komanda galėtų sėkmingai
išspręsti savo sunkumus ir problemas, pirmiausia visi
turi pradėti atvirai kalbėti apie akivaizdžias ir mažiau
akivaizdžias įtampas. Bet sunkiausia ne atvirai kalbėti.
Sunkiausia yra priimti kartu su atvirumu ateinantį nepatogumą, priimti galimus laikinus komandos santykių
sunkumus ir prisiimti atsakomybę už visą šį procesą.
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