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Ávadas
Kariniø vienetø valdymas reikalauja ið bet kokio rango karinio
vadovo, esant dideliems moraliniams, psichologiniams ir fiziniams krûviams, sugebëti màstyti ir veikti, kai grieþtai nustatyta laiko trukmë.
Kai visos kitos sàlygos vienodos, sëkmæ pasiekia tas, kuris neabejodamas susigaudo sudëtingose situacijose, kurio veiksmai, taktiniai sumanymai ir sprendimai bus tikslesni ir toliaregiðkesni, o jø ávykdymo
priemonës realesnës, kas sugebës laiku ágyvendinti savo planus.
Pagrindinis reikalavimas kariniø vienetø vadovams  gebëjimas
iki galo panaudoti savo jëgas, pavaldiniø kûrybinius pajëgumus.
Vienas ið kariø veiklos efektyvumo didinimo veiksniø yra valdymo psichologiniø dësningumø taikymas, taip pat pavaldiniø iniciatyvos
panaudojimas, keliamø uþduoèiø kûrybiðkas sprendimas.
Þinoti ðias galimybes, nuolat susimàstyti, kaip jas geriau realizuoti praktiðkai, ir atkakliai diegti savo veikloje psichologiðkai pagrástus
bûdus  svarbi kariniø vienetø efektyvaus valdymo, sprendþiant uþduotis, sàlyga.
Kariniø vienetø valdymo efektyvumo didinimas yra svarbi teorinë ir praktinë problema, kuri negali bûti iðspræsta nesiremiant psichologijos mokslu.
Vienas ið pagrindiniø ðiuolaikiniø laimëjimø yra karo tarnybos psichologinës struktûros pasikeitimas  vis didesná vaidmená turi informacijos suvokimas ir apdorojimas, atsakingø sprendimø priëmimas,
kai yra maþai laiko. Todël kiekvienam kariniam vadovui ypaè svarbus yra personalo parinkimas, jo mokymas ir skirstymas, nes nuo vieno þmogaus efektyviø, tiksliø, patikimø veiksmø daþnai priklauso karinio vieneto veiklos rezultatai. Kita vertus, skirtingø kariuomenës
rûðiø kariniø vienetø bendros uþduoties ávykdymas galimas tik tiksliai suderinus dideliø kariniø kolektyvø veiksmus. Visais atvejais pasireiðkia stiprëjantis ,,þmogaus faktorius þmogaus sàveika su kitais
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þmonëmis ir technika karinëje veikloje, profesijos pasirinkimas ir sëkmingas ávaldymas. Todël ypaè svarbi ðiuolaikinio karinio vadovo uþduotis yra þmogaus psichologiniø ir fiziologiniø savybiø kontrolë rengiant ir ávaldant naujà ginklà, struktûros valdymo metodus ir priemones, taip pat procesus, vykstanèius sudëtingose automatizuotose sistemose.
Ðiuolaikinëmis sàlygomis sudëtingi darbo, taip pat ir karinës veiklos pasikeitimai verèia vadovus, siekianèius efektyvaus ir kokybiðko
darbo, teikianèio vidiná pasitenkinimà, atsiþvelgti á kiekvieno þmogaus, atliekanèio savo pareigas, individualius ypatumus.
Ignoravimas þmogaus faktoriaus, spendþiant vadovavimo ir valdymo uþduotis, gali, o daþnai dar ir lemia ,,psichologinio barjero, trukdanèio kariniams vienetams sëkmingai vykdyti uþduotis, ir kliûèiø
atsiradimà.
Po Lietuvos karo akademijos baigimo kiekvienas klausytojas (kariûnas) bus paskirtas vadovauti kariniam vienetui (valdymo organui),
kiekvienas turës tam tikrà pavaldiniø skaièiø ir todël kiekvienam ið jø
reikia iðmanyti valdymo psichologijos pagrindus.
Knygoje nëra konkreèiø receptø, bet jø ir negalima iðdëstyti, nes
valdymo situacijø yra labai daug. Ðiø paskaitø tikslas orientuoti karininkus, padëti jiems savarankiðkai nagrinëti pavaldiniø kasdieninës
veiklos valdymo situacijas.
Mokomosios knygos autorius uþ pastabas ir pagalbà rengiant leidiná spaudai dëkoja generolo Jono Þemaièio Lietuvos karo akademijos virðininko pavaduotojui mokslui ir studijoms doc. dr. Pranui Jankauskui, taip pat knygelës recenzentams  Vilniaus Gedimino technikos universiteto katedros vedëjui prof. habil. dr. Borisui Melnikui ir
Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto vyr. moksl. bendradarbei
dr. Anelei Vosyliûtei.
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1. Kariniø vienetø kasdieninës
veiklos turinys.
Valdymo veiklos teoriniai pagrindai
1.1. Kariniø vienetø kasdieninë veikla.
Teisës aktø reikalavimai kariniams vienetams valdyti
Lietuvos Respublikos kraðto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos ástatymas numato, kad ,,Lietuvos kariuomenë  valstybës
ginkluotos gynybos institucija  kraðto apsaugos sistemos pagrindinë
dalis, sauganti valstybës suverenitetà, jos teritorijos bei oro erdvës nelieèiamybæ, ginklu ginanti valstybæ nuo agresijos ar kitokio ginkluoto
uþpuolimo, vykdanti karines uþduotis pagal Lietuvos Respublikos
tarptautinius ásipareigojimus.
Ðiai pagrindiniai uþduoèiai vykdyti turi bûti skirta visa kasdieninë
karinio vieneto veikla.
Karinio vieneto kasdieninë veikla  tai kruopðèiai planuojami ir
organizuojami renginiai, palaikantys kovinæ ir mobilizacinæ parengtá,
uþtikrinantys koviná rengimà, karinio vieneto (jo padaliniø) dienos tarnybos ir sargybos vykdymà, ginkluotës ir technikos palaikymà kovinëje parengtyje, karinio vieneto ûkio tvarkymà ir aprûpinimà, mokomosios materialinës ir techninës bazës tobulinimà, auklëjamojo darbo organizavimà, karinës drausmës (teisëtvarkos) palaikymà, visapusiðkà
personalo aprûpinimà.
1.1 pav. pateikta kariuomenës kasdieninës veiklos schema. Ji turi
bûti vykdoma grieþtai laikantis Lietuvos Respublikos ástatymø, kurie
susijæ su kariniais klausimais, kraðto apsaugos statutø, kraðto apsaugos ministro ir kariuomenës vado ásakymø, t.y. kasdieninë veikla remiasi valstybiniø ir kariniø normatyviniø aktø reikalavimais.
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1.1 pav. Kariuomenës kasdieninës veiklos turinys

Kariniø vienetø kasdieninë veikla taikos metu turi atlikti svarbiausias uþduotis: uþtikrinti valstybës rengimà gynybai, spræsti gynybos
klausimus, stiprinti kariuomenës koviná pajëgumà ir nuolatiná pasirengimà ginklu ginti valstybës interesus.
Ðios uþduoties sprendimas neatsiejamas nuo geros kovinës ir mobilizacinës parengties palaikymo.
Karinio vieneto kovinë ir mobilizacinë parengtis yra jø gebëjimas vykdyti kovos uþduotis per nustatytà laikà.
Pagrindinës kariniø vienetø geros kovinës ir mobilizacinës parengties
palaikymo uþduotys yra:
 sukomplektuoti personalà, ginkluotæ ir kovos technikà;
 kaupti ir laikyti parengtas naudoti materialines priemones;
 visapusiðkai organizuoti renginius, lemianèius perëjimà á aukðtesnës kovinës parengties pakopas;
 vykdyti vadø ir ðtabø mobilizaciná parengimà;
 palaikyti ryius su kraðto apsaugos savanoriø pajëgomis ir vietiniais valdþios organais.
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Kovinis rengimas  tai nuosekliai rengiamø, logiðkai tarpusavyje susijusiø renginiø sistema, skirta mokyti ir ugdyti personalà, karinius vienetus ir ðtabus.
Kovinio rengimo uþduotis nustato kraðto apsaugos ministras. Pagrindinës uþduotys yra:
 formuoti karininkø ir puskarininkiø profesinius ágûdþius ir organizacinius sugebëjimus, mokëjimus vadovauti pavaldiniams bet kokiomis sàlygomis;
 rengti tabus, kaip valdymo organus, kokybikai vykdyti savo
funkcijas kovinëje aplinkoje;
 geras eiliniø ir serþantø profesinis parengimas, padaliniø veiksmø derinimas ir jø rengimas vykdyti kovos uþduotis;
 tam tikrø renginiø ádirbis, leidþiantis perorientuoti karinius vienetus á skirtingas kovinës parengties pakopas.
Karinio vieneto (jo padaliniø) dienos tarnyba ir sargyba, personalo aprûpinimas maistu, amunicija, gyvenimo sàlygø uþtikrinimas  tai besiremianti
statutø reikalavimais kasdieninë karinë veikla, sukuriant personalui reikalingas kasdieninio gyvenimo (maistas, amunicija, poilsis ir gyvenamoji vieta, medicinos aprûpinimas, apsauga ir t.t.) ir mokymosi sàlygas.
Kasdieninæ karinæ veiklà reglamentuoja statutai, vadø ásakymai, Vyriausybës nutarimai ir ji pagrásta viso personalo nepriekaiðtingu þinojimu ir grieþtu vykdymu savo pareigø, taip pat laikymusi nustatytos
tvarkos ir taisykliø.
Pagrindinës kasdieninës karinës veiklos uþduotys yra:
 vidaus tvarkos kariniame vienete (jo padaliniuose) organizavimas ir palaikymas;
 teisingas laiko paskirstymas, tikslus dienotvarkës vykdymas ir
dienos tarnybos atlikimas;
 kariniø vienetø (jø padaliniø) iðdëstymo vietø, ginkluotës, ðaudmenø, degalø, technikos ir kitø objektø patikimos apsaugos ir gynybos
uþtikrinimas;
 karinës drausmës palaikymas, reikalingø sàlygø kasdieniniam
gyvenimui ir kariniø vienetø rengimui sukûrimas;
 rûpinimasis kariø sveikata ir kasdieniniu gyvenimu.
Karinio vieneto ûkio tvarkymas ir finansinis aprûpinimas  tai materia11

linë ir techninë bazë su materialiniø medþiagø atsargomis, apimanti
ûkinës, techninës, medicininës paskirties objektus.
Materialinës medþiagas reikia suprasti kaip visà ginkluotæ, kovos
ir kità technikà, ðaudmenis, degalus, maistà, inþineriná, cheminá turtà ir
kitas materialines vertybes, naudojamas patenkinti kariniø vienetø poreikius tiek taikos, tiek ir karo metu.
Karinio vieneto ûkio tvarkymas  tai ypatinga veiklos rûðis, uþtikrinanti koviná rengimà, kasdieniná kariø gyvenimà, ginkluotës, kovos technikos ir turto tinkamà naudojimà, techninæ prieþiûrà, remontà ir saugojimà. Nuo tinkamo jø tvarkymo labai priklauso kariniø vienetø kovinë parengtis.
Pagrindinës karinio vieneto ûkio uþduotys:
 visapusiðkas ir nepertraukiamas padaliniø kovinio rengimo aprûpinimas;
 personalo aprûpinimas visomis reikalngomis materialinëmis medþiagomis;
 planinga karinës paskirties pastatø statyba, remontas ir tinkama
eksploatacija;
 sudarymas sàlygø greitai pakeisti kariniø vienetø padëtá ið taikos á karo ir panaudoti atsargas (pirmiausia materialines medþiagas)
pagal paskirtá.
Ginkluotës ir technikos kovinës parengties palaikymas  tai nuolatinis
rûpinimasis ginkluotës ir technikos tvarkingumu ir tinkamu naudojimu.
Pagrindinës ginkluotës ir technikos kovinës parengties palaikymo
uþduotys:
 laikyti ginkluotæ ir technikà parengtà koviniam naudojimui;
 ginkluotës ir technikos nuolatinë prieþiûra ir remontas;
 ginkluotës ir technikos nuolatinis papildymas.
Mokomosios materialinës-techninës bazës tobulinimas  tai nuolatinë
prieþiûra, nuolatinis elementø keitimas, nuolatinë priemoniø paieðka
bazei tobulinti, kad bûtø uþtikrintas naujø mokymo bûdø ádiegimas.
Pagrindinës uþduotys:
 materialinë-techninë bazë turi atitikti uþduoèiø, kurias vykdo karinis vienetas, pobûdá;
 naujø bazës rengimo bûdø paieðka, kad bûtø taupomos lëðos ir
uþtikrintas efektyvus rengimas.
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Uþduoèiø, susijusiø su padaliniø kasdienine veikla, vykdymas tiesiogiai susijæs su karinës drausmës (teisëtvarkos) uþtikrinimu ir auklëjamojo
darbo organizavimu.
Svarbiausia ðio darbo uþduotis yra skiepyti kariams iðtikimybæ Tëvynei, parengti juos atlikti savo pareigà  ginti Tëvynæ, taip pat ugdyti
jø moralines, kovines savybes: kariná meistriðkumà, tvirtà valià, drausmingumà, iniciatyvà, dràsà ir kt.
Ypatingà vietà tarp iðvardytø moraliniø ir koviniø savybiø uþima
drausmingumas. Besàlygiðkas paklusnumas vadams, uolumas, susikaupimas visada buvo ir lieka kario pasirengimo ávykdyti bet kokià uþduotá pasireiðkimas. Todël pagrindinis dëmesys kreipiamas á kariná lavinimà, ugdymà jausmo saugoti savo Tëvynæ.
Taigi kasdieninë kariniø vienetø veikla taikos metu pirmiausia sprendþia ðias uþduotis:
 kovinës ir mobilizacinës parengties, karinio drausmingumo palaikymas;
 kovinis rengimas ir geras karinio vieneto (jo padaliniø) dienos
tarnybos ir sargybos vykdymas;
 tinkamas karinio vieneto ûkio tvarkymas, finansinis aprûpinimas;
 kariø moralës ugdymas, psichologinis ir karinis lavinimas.

1.2. Kariniø vienetø kasdieninës veiklos valdymas,
jo bûtinumas ir esmë
Kariniø vienetø kasdieninë veikla labai ávairiapusiðka, nes ji yra
susijusi su visomis kariniø vienetø sudëtingo gyvenimo pusëmis
(þr. 1.1).
Kariniø vienetø kasdieninë veikla, konkreèiai kovinis rengimas, karinio vieneto viso gyvenimo ir veiklos valdymas taikos sàlygomis  tai
didelis ir sudëtingas procesas. Pagal savo ávairumà jis tapatinamas su
karinio vieneto valdymu kovos sàlygomis. Èia yra savo objektyviø dësniø ir principø, skirtingø formø ir metodø (1.2 pav.) atsirandanèioms
problemoms ir prieðtaravimams spræsti.
Kariniø vienetø kasdieninës veiklos valdymo dokumentø analizë
rodo, kad renginiai, kuriuos nustato ðie dokumentai, ið esmës uþtikrina
13

visø uþduoèiø, atsirandanèiø kariniø vienetø kasdieninës veiklos procese, sprendimà.
Kartu kariniø vienetø padëtis tam tikrais atvejais neatitinka ðiuolaikiniø reikalavimø.
Ðio prieðtaravimo atsiradimo pagrindinës prieþastys gali bûti: prastas vadø ir virðininkø iðmanymas pagrindiniø dokumentø ir menki jø
organizacinio darbo ágûdþiai, kurie turëtø uþtikrinti reikiamà tvarkà
pavaldþiuose padaliniuose.
Norint ðá prieðtaravimà paðalinti, reikia iðspræsti problemà, kuri ið
esmës pertvarkytø visø lygiø vadø kariniø vienetø kasdieninës veiklos
valdymà.
Svarbiausià dëmesá, remiantis pagrindiniais dokumentø reikalavimais, reikia skirti:
 kariniam rengimui;
 kariniam ugdymui;
 dienos tarnybos ir sargybos organizavimui;
 karinës drausmës stiprinimui.
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Taigi mes ir priëjome prie kariniø vienetø kasdieninës veiklos valdymo bûtinumo.
Kariniø vienetø kasdieninës veiklos valdymas  tai tikslinga ir kryptinga vado, ðtabo ir kitø valdymo organø veikla palaikant kovinæ ir mobilizacinæ parengtá ir karinæ drausmæ, organizuojant ir vedant koviná
rengimà, dienos tarnybà ir sargybà, organizuojant ir tvarkant karinio
vieneto ûká, taip pat ugdant kariø moralines ir psichologines savybes.
Kasdieninës veiklos valdymo esmë yra vadø, ðtabø ir kitø valdymo
organø veikla sprendþiant duotas kasdieninës veiklos uþduotis (1.2).
Siekiant kokybiðkai ir efektyviai valdyti, t.y. kompleksiðkai, operatyviai spræsti visas valdymo uþduotis, reikia turëti darnià valdymo
sistemà, moksliðkai pagrástai organizuoti kolektyvo darbà.
Þinoma, kad valdymo sistema susideda ið valdanèiojo ir valdomojo posistemiø, sujungtø informacijos perdavimo priemonëmis.
Karinio vieneto valdantysis posistemis yra valdymo organø (subjektø) visuma, tai yra karinio vieneto vadas, jo pavaduotojai, ðtabas,
skyriø (tarnybø) virðininkai, o valdomasis posistemis  tai valdymo
objektai: kariniai vienetai (junginiai, daliniai, padaliniai), skyriai (tarnybos), pavaldiniai.
Tiesioginá valdymà sudaro kariniø vienetø veikla, kurioje susidaro santykiai tarp valdymo sistemos elementø.
Nagrinëdami kariniø vienetø kasdieninës veiklos esmæ (1.2) ir karinio vieneto valdymo organo struktûrà (1.3 pav.), mes matome, kad
kariniø vienetø vadai, spræsdami kariniø vienetø kasdieninës veiklos
valdymo uþduotis, turës tam tikrø santykiø ne tik su savo tiesioginiais vadais (virðininkais) ir pavaldiniais, bet ir su kitais valdymo organø pareigûnais  ðtabo karininkais, skyriø virðininkais ir kitais.
Ðiai sudëtingai struktûrai funkcionuoti reikia: atitinkamø teisiø,
pareigø ir atsakomybës paskirstymo tarp pareigûnø; jø specialiø þiniø
ir ágûdþiø; atitinkamø veiksmø metodø ir bûdø taikymo.
Valdymo organai, organizuodami ir valdydami karinio vieneto
kasdieninæ veiklà, kaip ir bet kurioje valdymo sistemoje turi vadovautis tam tikrais reikalavimais, nuostatais (rekomendacijomis). Ðie
reikalavimai, nuostatai (rekomendacijos), pagrásti kariuomenës valdymo teorijos objektyviais dësniais, atsispindi valdymo principuose.
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1.3 pav. Karinio vieneto valdymo organo struktûra

1.3. Kariniø vienetø valdymo principai
Ið to, kas buvo pasakyta apie valdymo sistemos organizavimà, matome, kad valdymo objektas yra karys, karinis vienetas (padalinys, dalinys, junginys) ir t.t., jo valdymo subjektas  vadovas (valdymo organai). Valdymo subjektas  tas centras, kuris organizuoja deðimèiø, ðimtø ir tûkstanèiø þmoniø veiklà. Be to, labai svarbu paþymëti, kad vienas ir tas pats þmogus gali bûti ne tik objektas, bet ir valdymo subjektas. Pavyzdþiui, kuopos vadas bûriø vadams bus valdymo subjektas, o
bataliono vadui  valdymo objektas.
Kariuomenës valdymo principai  tai bendrieji pagrindiniai reikalavimai, teiginiai (rekomendacijos), keliami valdymo turiniui, organizavimui ir vykdymui, á kuriuos turi bûti atsiþvelgta ir kuriuos vykdo valdymo organai praktinëje veikloje.
Pagal savo paskirtá valdymo principai yra valdymo teorijos pagrindas, valdymo dësniø ir valdymo praktikos jungiamoji grandis. Valdymo principø iðlaikymas didina valdymo veiklos efektyvumà. Tuo paèiu metu valdymo principai atitinka savo paskirtá tik tuo atveju, kai jø
turinys neprieðtarauja objektyviems valdymo dësniams.
Bet vien þinoti principus, norint kokybiðkai valdyti, nepakanka, reikia dar mokëti taikyti juos. Ágyvendinti juos konkreèiose valdymo struktûrose, kad jie atliktø savo funkcijas, atsispindëtø darbo organizavimo
formose, valdymo veiklos metoduose.
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Atsiþvelgiant á bendruosius kariuomenës valdymo principus, galima suformuluoti kariniø vienetø kasdieninës veiklos valdymo principus.
Jiems skiriami:
 socialinis kryptingumas;
 valdymo veiklos teisëtumas;
 sistemingumas;
 objektyvumas;
 kompleksikumas;
 kolegialumo ir vienvaldystës derinimas;
 visø grandþiø valdymo centralizacija suteikiant pavaldiniams iniciatyvos pasirinkti duotø jiems uþduoèiø ávykdymo bûdus;
 einamøjø dalykø iðmanymas ir iðsami analizë;
 tvirtumas ir atkaklumas ágyvendinant priimtus sprendimus ir planus;
 operatyvus ir lankstus reagavimas á situacijos pasikeitimus;
 personalo paþinimas, rëmimasis pavaldþiais vadais.
Socialinio kryptingumo principas remiasi tuo, kad kariniø vienetø
valdymo organai rengia valdymo sprendimus ir juos ágyvendina atsiþvelgdami á kraðto apsaugos sistemos siekius, kurie nustatyti atitinkamais dokumentais.
Valdymo veiklos teisëtumo principas remiasi tuo, kad atitinkamos teisës normos reguliuoja kariuomenës valdymo organø ir jo personalo
veiklà. Visi ásakymai, instrukcijos, nurodymai ir t. t. turi remtis ástatymais. Jokie aiðkinimai, kad to reikia, kad tai lemia vietinës sàlygos,
tarnybos interesai ir t. t., negali pateisinti ástatymø nesilaikymo.
Objektyvumo principas tiesiogiai atskleidþia valdymo uþduoèiø
moksliná pagrástumà ir realumà. Ðis principas reikalauja iðmanyti ir
atsiþvelgti á objektyvus valdymo subjekto ir objekto sàveikos dësningumus, á realià kariniø vienetø dalykø padëtá.
Sistemingumo principas remiasi tuo, kad valdymo subjektas, rengdamas poveikio objektui bûdus, metodus, formas, turi atsiþvelgti á
visus pasikeitimus, kurie vyksta aplinkoje, kurioje gyvuoja ir rutuliojasi ði valdymo sistema.
Kompleksikumo principas pasireikia tuo, kad reikia ávertinti visus kiekvieno, gana sudëtingo reiðkinio aspektus: technologinius, ekonominius,
socialinius, ideologinius, psichologinius, organizacinius, politinius.
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Kolegialumo ir vienvaldystës derinimo principas. Vienvaldystë kariuomenëje  tai valdymo principas, pagal kurá vadai turi visiðkà tvarkomàjà
valdþià pavaldiniams, visiðkai atsako uþ kariuomenës gyvenimà ir
veiklà. Vienvaldystë pasireiðkia vado teise priimti asmeninius sprendimus, duoti ásakymus, nurodymus, uþtikrinti, kad jie bûtø vykdomi.
Vienvaldystë, numatydama ,,tûkstanèio valiø paklusnumà vieno valiai, numato tam tikrà vieno asmens  vado  organizacinæ valdymo
veiklà. Vienvaldystë  tinkamiausias valdymo principas kariuomenëje. Reikalingø ágaliojimø teikimas vadui duoda jam galimybæ uþtikrinti, sprendþiant iðkeltas uþduotis, patikimà valdymà, kiekvieno kario
asmeninæ atsakomybæ uþ pavestà darbà, tvirtà karinæ drausmæ. Vado
teisës ir atsakomybë pasireiðkia jo ásakymais, sprendimais.
Kiekviena valstybë, jos ginkluotosios pajëgos negali egzistuoti ir
plëtotis be tam tikro organizavimo, be drausmës ir tinkamos tvarkos.
Karinës vienvaldystës ypatumas yra tas, kad tam tikromis sàlygomis ji
neneigia tam tikrø kariniø organizacijos grandþiø kolegialumo, o protingai viskà derina. Valstybëje veikia toks kolektyvinio valdymo organas kaip Gynimo taryba, kuri ápareigota spræsti ir nagrinëti visus svarbiausius ginkluotøjø pajëgø gyvenimo ir veiklos klausimus.
Kolegialumas. Kaip organizacinis principas, reikalaujantis organizacinëje valdymo veikloje dalyvavimo visos grupës arba atstovaujanèios
jai dalies, numato kolektyvo aktyvumà ir kûrybingumà. Vienvaldystë
ir kolegialumas socialinëje psichologijoje traktuojami kaip virðininko ir
kolektyvo sàveika. Vienvaldystë ir kolegialumas pasireiðkia kaip vieningo valdymo proceso prieðybës. Tam tikrose situacijose kiekviena ið jø
gali vaidinti svarbiausià vaidmená, laikinai apribodama kitos reikðmæ.
Jie gali prarasti ðá vaidmená, kai naujos sàlygos ið esmës pareikalaus
pasikeitimø organizuojant valdymà. Jeigu tai dël kokiø nors prieþasèiø
neávyksta, tai vienvaldystë arba kolegialumas hipertrofuojasi, sukeldami arba perdëtà centralizavimà, arba þinybø atsiskyrimà, vietiðkumà.
Bet kuris vadovas, prie priimdamas sprendimà, organizuodamas
uþduoèiø vykdymà, negali ignoruoti kolektyvo patirties ir þiniø, todël
jis klausia savo pavaduotojø, skyriø (tarnybø) virðininkø, pavaldþiø vadø, tai yra tø, kuriais jis remiasi, nuomonës.
Visø grandþiø valdymo centralizacija, suteikiant pavaldiniams iniciatyvos nustatyti duotø jiems uþduoèiø ávykdymo bûdus, tai yra vadø val18

dymo veiklos pagrindinis principas. Kariniams vienetams valdyti reikalingas centralizavimas, kad bûtø uþtikrinta aukðtesniosioms institucijoms (valdymo organui) galimybë per trumpà laikà priimti sprendimà ir nukreipti visas pavaldiniø pastangas ávykdyti duotas uþduotis ir
prireikus perimti bet kurios instancijos valdymà.
Todël vadas ir ðtabas turi bûti kompetentingi, informuoti ir turëti
praktinës patirties, sugebëjimø parengti ir priimti pagrástus sprendimus ir nuosekliai ágyvendinti juos.
Kartu uþduoèiø sprendimo specifika skirtingomis aplinkybëmis reikalauja suteikti tam tikros iniciatyvos ir kûrybingumo vadams ir ðtabams. Jie turi turëti galimybæ priimti sprendimus ir duoti uþduotis pavaldiniams ne tik remdamiesi vyresniojo vado nurodymais (direktyvomis, ásakymais), bet ir savarankiðkai.
Karinio vieneto kasdieninës veiklos valdymo centralizacijos ir decentralizacijos derinimas pasireikia ágaliojimø paskirstymu tarp komandiniø
instancijø, taip pat tarp valdymo organø kiekvienoje instancijoje. Tai
leidþia iðvengti skirtingø komandiniø instancijø, taip pat atskirø valdymo organo vykdytojø darbø dubliavimo, gerokai sumaþinti informacijos, cirkuliuojanèios sistemoje, srautus ir gerinti valdymo operatyvumà.
Aukðtesnieji valdymo organai neturi vykdyti tø funkcijø, kurias
sëkmingai gali atlikti pavaldiniai. Jie turi gerai þinoti savo pavaldinius,
jø pasirengimà ir organizacinius sugebëjimus, stipriàsias ir silpnàsias
ypatybes, nuolat rûpintis tuo, kad pavaldûs vadai ir ðtabai sugebëtø
efektyviai ir kokybiðkai spræsti duotas jiems uþduotis.
Einamøjø dalykø nuolatinis iðmanymas ir iðsami analizë priskirti prie
pagrindiniø principø dël to, kad be jø valdymas bûtø neámanomas. Karinio vieneto dalykø iðmanymas, objektyvi analizë leidþia vadui tam tikroje situacijoje iðskirti svarbiausià, atskleisti veiksnius, kurie apsunkina
duotos uþduoties ávykdymà, laiku numatyti priemones, ðalinanèias neigiamà poveiká, priimti pagrástà sprendimà. Apskritai bet kokiomis sàlygomis svarbu ne tik priimti pagrástà sprendimà arba laiku já patikslinti, bet ir mokëti sutelkti pavaldinius duotoms uþduotims vykdyti.
Tvirtumas ir atkaklumas realizuoti priimtus sprendimus ir planus
leidþia vadui pasiekti, kad pavaldûs padaliniai besàlygiðkai vykdytø
iðkeltas jiems uþduotis nepaisydami sunkumø ir kliûèiø, atsirandanèiø
sprendþiant uþduotis.
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Tvirtumas ir atkaklumas ágyvendinant sprendimus ir planus, prieðtaraujanèius sveikam protui arba bûtinumui laikytis sprendimø, kurie
jau neatspindi realios dalykø bûklës, sukels nepasitenkinimà materialiniø vertybiø praradimu, þemins vado autoritetà.
Ivengti to leis operatyvus ir lankstus reagavimas á situacijos pasikeitimus. Valdymo operatyvumo ir lankstumo principas reikalauja ið vado
greitai reaguoti á laukiamus arba ávykusius situacijos pasikeitimus, tikslinti ir uþtikrinti per trumpà laikà pavaldiniø pastangø perorientavimà
sëkmingam ávykdymui duotø jiems uþduoèiø.
Tvirtumas ir atkaklumas ágyvendinant priimtus sprendimus ir planus kartu su lankstaus reagavimo á situacijos pasikeitimus principu yra
vado praktinio vadovavimo pavaldiniams pagrindas. Juose derinasi siekis uþtikrinti besàlygiðkà ágyvendinimà priimtø sprendimø ir atsirandantis, pasikeitus situacijai, bûtinumas operatyviai priimti naujà sprendimà arba patikslinti jau anksèiau priimtà sprendimà ir padaliniø uþduotis. Kariuomenës kasdieninës veiklos valdymas  tai pirmiausia þmoniø valdymas. Todël personalo paþinimas, rëmimasis pavaldþiais vadais leidþia maksimaliai iðnaudoti jø kûrybinius pajëgumus, fizines ir dvasines jëgas, intelektà sëkmingam duotø uþduoèiø vykdymui.
Siekiant visapusiðkai atskleisti kiekvieno kario mokëjimus ir ágûdþius ir geriausiai juos panaudoti uþduotims, kurios atsiranda konkreèiomis kasdieninës veiklos sàlygomis, spræsti, reikia geriau paþinti pavaldinius, ypaè padaliniø vadus. Be pavaldþiø vadø paramos, sumanaus
to ar kito vado stipriøjø savybiø panaudojimo realioje kasdieninio gyvenimo situacijoje, neámanoma pasiekti padaliniø personalo veiksmø
vieningumo, tikslaus uþduoèiø, duotø kariniam vienetui, ávykdymo.

1.4. Valdymo esmë, pagrindiniai dësniai
Valdymo esmë. Valdymo procesai vyksta ten, kur yra bendra þmoniø, siekianèiø tam tikrø rezultatø, veikla. Valdymà galima apibûdinti
kaip priemoniø kompleksà, darantá átakà grupei, visuomenei arba tam
tikroms jos grandims, siekiant juos derinti, iðlaikyti bûdingà kokybæ,
tobulinti ir plëtoti.
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Ðiuolaikiniame moksle valdymà priimta klasifikuoti á tris rûðis:
1) negyvosios gamtos valdymas;
2) gyvøjø organizmø (biologiniø sistemø) valdymas;
3) þmoniø bendruomenës, þmoniø kolektyvø, tarp jø ir rengiant
ginkluotà kovà, valdymas (socialinis valdymas).
Ðios valdymo rûðys skiriasi bûdais ir tikslais. Bûtø labai didelë klaida
raðyti lygybës þenklà tarp gyvosios làstelës ir motorizuotøjø pëstininkø bataliono. Bet dël materialaus pasaulio vienybës visoms valdymo
rûðims bûdingi ir vienodi formalûs poþymiai, taip pat bendrieji principai ir dësniai.
Pirmasis bet kokio valdymo poþymis yra tam tikros struktûros, organizacijos buvimas. Pats valdymo terminas numato, kad yra subjektas arba objektas, kuris valdo, ir turi tà, kà valdo. Pirmàjá priimta vadinti valdymo organu, antràjá  valdymo objektu.
Terminas ,,valdymas vartojamas ir tuo atveju, kai kalbama apie tokius objekto veiksmus, kurie negali ir neturi veikti stichiðkai, neorganizuotai, kai reikalingas vienoks ar kitoks kryptingas ir organizuotas valdymo organo poveikis. Bet kad toks poveikis bûtø, tarp valdymo organo ir objekto bûtinai turi bûti koks nors ryys.
Taigi analizuojant bet kurios aplinkos valdymo procesà, formas,
paþiûras, ðá procesà reikia suprasti kaip valdymo organo veiklà, kuri
kryptingai veikia ryðiø kanalais valdymo objektà. 1.4 pav. parodyta valdymo sistemos sudarymo ir veiklos pagrindinë schema.
Visus iuos tris elementus  valdymo organà su jam bûdingomis techninëmis priemonëmis ir veiksmø bûdais, valdymo objektà ir ryðiø kanalus
 priimta vadinti valdymo sistema.
Karinio vieneto valdymo sistema apima skirtingus posistemius. Kiekvienà ið jø galima nagrinëti dviem aspektais:
jø savarankiðkà funkcionavimà (posistemis  visuma);
kaip visumos dalá (posistemis yra vienas ið kur kas sudëtingesnës
ir stambesnës sistemos elementø).
Kariuomenëje daþniausiai taikoma linijinë funkcinë (dar vadinama ðtabinë) organizacinë valdymo sistema. Joje ðtabai parengtà valdymo medþiagà teikia vadui, o jis priima sprendimà, kuris pagal tam tikrà nustatytà tvarkà perduodamas valdomiems elementams. Parengtø
priemoniø ádiegimas derinamas centralizuotai. Ðios struktûros priva21

lumai: funkcijø paskirstymas, vienvaldiðkumo principo vyravimas. Bet
yra ir trûkumø: stinga operatyvumo, ilgai trunka derinimas, sprendimas ir ádiegimas.
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1.4 pav. Valdymo sistemos sudarymo ir veiklos pagrindinë schema

Taigi, viena vertus, motorizuotøjø ðauliø kuopà galima nagrinëti
kaip savarankiðkà valdomà sistemà, kita vertus, kaip stambesnio, sudëtingesnio vieneto  motorizuotøjø pëstininkø bataliono  elementà.
Pastarasis yra savarankiðkai funkcionuojanti sistema ir áeina á sudëtingesnæ sistemà  vienas ið junginio elementø. Apskritai valdymo organai yra vadas, ðtabas, skyriø (tarnybø) virðininkai, o valdymo objektai  padaliniai, skyriai (tarnybos), pavaldiniai.
1.5 pav. parodyta bendroji valdymo sistemos struktûra. Þiûrint á
paveikslà kyla klausimas, kuri pavaizduotos sistemos dalis yra valdanti, o kuri valdoma. Tas faktas, kad socialinëje sistemoje kiekvienas
þmogus vienu metu yra ir valdymo objektas, ir subjektas, atsispindi ir
ðiuo atveju.
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1.5 pav. Bendroji valdymo sistemos struktûra

Paveiksle taip pat matyti, kad kiekviena hierarchiðkai aukðtesnë
grandis vadovauja þemesnei valdymo grandþiai ir þemesnëms valdymo grandims. Todël galima pasakyti, kad jie visose grandyse (nuo
junginio vado iki paèio maþiausio padalinio vado) vienu metu yra ir
valdantys, ir valdomi. Kam reikalingas valdymas?
Pagrindinë valdymo funkcija yra daryti poveiká organizuotai sistemai. Organizacija sudaro valdymo objektà ir prielaidà. Organizacija
yra tokia tvarka, kurià sàlygoja sistemos tikslas, jos paskirtis. Bet kuriomis sàlygomis sistemos tikslas lemia tam tikrà elementø iðdëstymo
ir jø sàveikos tvarkà, kuri reikalinga jai pasiekti. Ið to iðeina, kad tarp
sistemos elementø (grandþiø) yra hierarchinis, subordinuotas, santykis, nes skirtingi sistemos elementai vykdo ávairias funkcijas. Suprantama, kad tarp jø yra pavaldumas, kitaip sakant, aukðèiausios, vidutinës ir þemiausios instancijos. Jeigu imsime, pavyzdþiui, karinio vieneto valdymo organus, tai tarp jø egzistuoja toks valdymo veiklos skirstymas, pagal kurá kiekvienas ið jø vykdo savo funkcijas. Jø sàveika
uþtikrinama tuo, kad tarp jø nustatoma subordinacija: karinio vieneto
vadas  ðtabo virðininkas  padalinio vadas  pavaldinys.
Organizuotai sistemai priklauso karinis vienetas (junginys, dalinys,
padalinys).
Tiktai esant atitinkamai karinio vieneto organizacijai, vadovas gali
daryti jiems toká poveiká, kuris reikalingas pasiekti tam tikrø rezultatø (tikslø).
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Pagrindinis valdymo tikslas yra uþtikrinti kariniø vienetø naudojimo maksimalø efektyvumà sprendþiant duotas uþduotis tiek kaunantis, tiek ir kasdieninëje kariniø vienetø veikloje.
Kariniams vienetams siekiant ðiø tikslø, atsiranda aukðtesniøjø valdymo grandþiø kryptingo poveikio þemesniems bûtinumas.
Taigi analizuodami valdymo procesus kariniuose kolektyvuose ir
jø pagrindiná tikslà, mes priëjome prie kariniø vienetø valdymo esmës.
Kariniø vienetø valdymo pagrindinis tikslas yra: uþtikrinti kovinæ
parengtá ir palaikyti kovinæ gebà; parengti ir vykdyti operacijas, atlikti
kovos veiksmus; iðkeltø uþduoèiø vykdymo aprûpinimas ir kontrolë.
Valdyme dalyvauja visø rangø vadai, ðtabø ir skyriø (tarnybø) virðininkai, valdymo organai. Ðioje veikloje galima skirti kovos veiksmø ir
pavaldiniø kasdieninës veiklos valdymà.
Kovos veiksmai valdomi koviniais ásakymais, koviniais paliepimais,
kurie rengiami remiantis vyresniojo vado koviniu ásakymu, koviniu paliepimu, kovos statutais. Toks valdymas reglamentuotas ir vyksta grieþtai apibrëþto laiko sàlygomis.
Kasdieninës veiklos valdymas ávairiapusiðkesnis, nes jis susijæs su visomis karinio vieneto sudëtingo gyvenimo pusëmis. Valdymas reikalauja individualaus poþiûrio á pavaldinius, labiau priklauso nuo konkreèiø sàlygø, jo negalima detaliai reglamentuoti. Todël ðio valdymo
negalima ávaldyti tik mokymo ástaigoje.
Eikë Mideldorfas savo knygoje ,,Rusiðkoji kampanija: taktika ir ginkluotë pateikia ádomø pavyzdá: ,,Rusiðkoji kampanija parodë, kad vokieèiø kareiviams buvo sunku priprasti prie Rusijos miðkø ypatumø. Netgi pats kruopðèiausias, buvæs iki ðiol Vakaruose, bet kurio dalinio kariø mokymas kultûriniuose miðkuose èia gali bûti apþvelgtas tik kaip iðankstinis parengimas.
Taigi patyrusiems vadams reikia atsiþvelgti á skirtumà tarp kasdieninës veiklos mokymo ástaigoje ir kasdieninës veiklos kariniame vienete ir suteikti atitinkamà pagalbà jauniems karininkams ávaldant kasdieninës veiklos valdymà.
Nuo kasdieninës valdymo veiklos priklauso galimybë racionaliai
naudoti kiekvieno kario laikà ir jëgas, tausojant jø sveikatà ir palaikant
gerà nuotaikà. Nuo jos labai priklauso karinio kolektyvo subûrimas,
nes jis vyksta tik atliekant konkreèius bendrus veiksmus. Karininko darbo stiliaus tobulinimas labai susijæs su kasdienine valdymo veikla, nes
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ji pirmiausia nukreipta gerinti kariniø vienetø kovinæ parengtá taikos
metu, parengti karius sëkmingai vykdyti kovos veiksmus ir pagaliau
palaikyti pavaldiniø nuotaikà, iniciatyvà ir atsakingumà, reikalingà
mûðyje, taip pat tai yra formuojama kasdieninëje veikloje taikos metu.
Taigi pavaldiniø kasdieninës veiklos organizavimas ir jos valdymas yra svarbiausieji valdymo komponentai. Valdymas  tai pirmiausia vadovavimas þmonëms. Ðiais laikais ypatingas dëmesys skiriamas
þmoniø faktoriui, kurio svarba valdyme nuolat didëja. Labai svarbu þinoti pavaldinio veiklos dësningumus, jo elgesá, galimybes, gebëjimus ir
poreikius.
Ðiuolaikiniam vadovui bûtina teisingai ávertinti pavaldiniø individualius psichologinius ypatumus, atsiþvelgti á jø psichologinius skirtumus, susigaudyti jø elgesio motyvuose, rasti efektyvius pavaldiniø sàveikos ir tarpusavio santykiø kolektyvuose organizavimo bûdus.

1.5. Valdymo metodai ir objektai
Valdymo metodai  valdymo sprendimo rengimo ir priëmimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolës bûdai ir procedûros.
Valdyme taikomi skirtingi metodai, adekvatûs sprendþiamø profesiniø uþduoèiø bûdui. Ið valdymo veiklos sisteminës analizës galima
skirti 4 metodø grupes, atitinkanèias valdymo proceso etapus: valdymo
sprendimø rengimo, priëmimo, organizavimo, vykdymo kontrolës metodus.
Pagal átakà, daromà vykdytojams, skiriami 4 pagrindiniai valdymo metodø tipai: ekonominis, organizacinis tvarkomasis (administracinis), teisinis ir socialinispsichologinis.
Pagal poveiká, daromà vykdytojams, skiriami tiesioginio ir netiesioginio poveikio metodai: administracinis, materialinio ir moralinio skatinimo.
Ekonominiai metodai uþima vienà ið svarbiausiø vietø valdyme ir
yra tarpusavyje susijusiø centralizuoto valdymo metodø ir ûkinës veiklos skaièiavimo metodø sistema. Ûkinei veiklai uþtikrinti kariniø vienetø vadai disponuoja didelëmis materialinëmis vertybëmis, kuriø ekonomiðkas naudojimas turi didelës reikðmës. Kariø ekonominis skatini25

mas (apdovanojimas pinigais, vertybinëmis dovanomis), kaip viena
paskatinimo rûðiø, numatytas statutuose.
Organizaciniaitvarkomieji (administraciniai) metodai  tai valdþios motyvacijos metodai. Jie pagrásti paklusnumu ástatymui, teisëtvarkai, aukðtesniesiems pareigûnams ir yra privalomi. Jais remiantis veikia prievartos mechanizmai, kurie formuojami visuomenës, valstybës, asmenybës interesams ginti. Taip pat jie padeda realizuoti vadovø teises ir
pareigas, palaikyti tarnybinæ drausmæ, uþtikrinti pareigûnø pareigø atlikimo sàlygas. Bet per daþnas vadovø ðiø metodø taikymas gali slopinti pavaldiniø iniciatyvà, savarankiðkà màstymà, taip pat pavaldiniai operatyviai nereaguos á pasikeitusias veiklos sàlygas.
Organizaciniai metodai uþtikrina ,,áspëjamàjá valdymà, numato
ryðius, kurie turi bûti nustatyti ir palaikomi jo struktûroje, skirtingø
sistemos grandþiø atsakomybæ ir teises, o kartais ir jø veiksmø bûdus
galimomis situacijomis. Ið esmës organizaciniai valdymo metodai daro
poveiká jo organizaciniai struktûrai. Organizaciniai metodai skirti tam,
kad ið anksto galima bûtø tiksliai nustatyti, kas, kada, kà ir kaip turi
daryti, ið ko gauti informacijà, kà kontroliuoti, kam ir kada daryti praneðimus. Ðie metodai atsispindi statutuose, pareigybinëse instrukcijose
ir kituose dokumentuose. Organizaciniai metodai reglamentuojami, norminami ir pateikiami kaip instrukcijos.
Tvarkomieji metodai  operatyviausi sistemos metodai. Jie tiesiogiai susijæ su organizaciniais, kartais ðias dvi metodø grupes jungia á
vienà vadindami organizaciniaistvarkomaisiais metodais. Kitaip, negu organizaciniai metodai, numatantys ilgalaikæ darbø programà, tvarkomieji metodai uþtikrina greità jëgø ir priemoniø paskirstymà, tarpiniø uþduoèiø sprendimà, esminiø dalykø analizæ ir sprendimø vykdymo kontrolæ. Akivaizdu, juo maþiau detalûs ir kokybiðki yra organizacinio valdymo dokumentai, juo daþniau reikia taikyti tvarkomuosius metodus. Tvarkomieji metodai veikloje realizuojami ásakymais,
direktyvomis, paliepimais, taip pat skirtingomis kontrolinëmis priemonëmis, nurodymais, besiremianèiais þemesniø valdymo grandþiø
praneðimø analize. Svarbiausias tvarkomasis valdymo metodas yra
vykdymo kontrolë. Po to, kai funkcijos paskirstytos ir nustatyta veiklos programa, kontrolë tampa objektyviai reikalinga valdymo funkcija. Kaip tik dël kontrolës vyksta gráþtamasis valdymo ryðys, nes tik jis
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sudaro sàlygas laiku koreguoti konkreèius valdymo procesus, laiku
taikyti kitus tvarkomuosius metodus.
Teisiniai metodai yra taikymas valstybës ástatymø valdant þmones,
rûpinimasis þmogaus teisëmis, kurias garantuoja valstybës ástatymai.
Ðiø metodø pagrindinis vaidmuo nustatomas visø pirma tuo, kad teisë,
kurià kuria ir uþtikrina valstybë, reguliuoja visuomeninius santykius.
Teisiniai metodai turi didelës reikðmës valdant valstybæ, jie realizuojami bet kuriais valdymo metodais, nes bet kurie þmoniø valdymo
metodai turi bûti teisëti, vykdomi remiantis mûsø valstybës ástatymais ir neturi jiems prieðtarauti. Visuomenë neturi bûti abejinga, kokiomis priemonëmis pasiekiamas iðkeltas tikslas. Teisë kaip tik ir nustato ribà tarp leistinø ir neleistinø jo pasiekimo bûdø. Perþengus ðias
ribas, paþeidþiamas teisingumas, atsiranda savivalë, o tai daro didelæ
þalà visuomenei ir todël grieþtai baudþiama ástatymais. Kariams teisiniai metodai realizuojami Lietuvos Konstitucija, Kraðto apsaugos sistemos ir karo tarnybos organizavimo ástatymu, Karo prievolës ástatymu, kariniais statutais.
Socialiniamspsichologiniams metodams priskiriami: demokratiniai metodai, stiprinantis aktyvumà, uþtikrinantys tæstinumà; propaganda ir agitacija, stimuliuojantys þmoniø veiklà. Visi kartu jie realizuojami iðaiðkinant tikslus ir uþduotis; átraukiant kolektyvà á sprendimø
ir planø rengimà ir aptarimà; atskleidþiant veiklos moraliná aspektà,
jos svarbà; skatinti pasiþymëjusiuosius; skatinti kultûriniais renginiais.
Kiekvienu atveju metodas turi atitikti valdymo subjekto ir objekto veiklos ypatumus (tikslus ir uþduotis, valdymo etapus ir t. t.). Paprastai taikoma atitinkamø metodø kombinacija, kuri uþtikrina poveikio kompleksiðkumà.
Akivaizdþiausia kariniø vienetø valdymo forma  administracinë.
Ðiuo atveju þmogus traktuojamas kaip pareigûnas su skirtomis jam tarnybinëmis pareigomis ir teisëmis, o pavaldiniai  kaip atskiri pareigûnai arba kaip sukurti atitinkamai veikianèiø etatø kariniai vienetai, kuriuose pareigûnø santykiai paremti atitinkamais pagrindiniais dokumentais. Toks nagrinëjimo aspektas leidþia laikyti kariná vienetà pagal
veikianèius etatus, kuriuose kariø santykius reglamentuoja atitinkami
dokumentai, kaip tam tikrà pareigûnø visumà. Èia ir toliau karinis vienetas vartojamas padaliniui, daliniui, junginiui, karinei mokymo ástai27

gai apibûdinti tuo atveju, kai reikia pabrëþti aiðkiai juridiðkai nustatytà
sudëtá, pareigûnø teises ir pareigas, tarnybinius santykius tarp kariø.
Valdant kariná vienetà, labiausiai pasireiðkia vadovo ir pavaldinio statutiniai santykiai. Vadovø tarnybinës pareigos, jø ásakymai ir
nurodymai uþtikrina bendrà kariø veiklà (sàveikà) vykdant konkreèias uþduotis. Tik valdant kariná vienetà, galima laukti vienareikðmiø
pasekmiø, nes kariuomenëje veikia statutinis reikalavimas  virðininko ásakymas turi bûti ávykdytas.
Rengiant karininkus, skiriamas svarbiausias dëmesys kariniø vienetø ir jø padaliniø valdymui ávairiomis kovos sàlygomis. Dël to daugelis jaunø karininkø, tik kà uþëmusiø vadovø pareigas, sutelkia dëmesá á karinio vieneto valdymà tik ásakymais, neatsiþvelgdami á þmones, uþmirðdami, kad ávykdyti duotà uþduotá galima ir paveikiant pavaldinius kaip kolektyvo narius, kaip tam tikrà psichologinæ grupæ, ir
pagaliau darant individualø psichologiná poveiká pavaldiniui, atsiþvelgiant á jo asmenybës ypatumus.
Nagrinëjant kariná kolektyvà kaip valdymo objektà, reikia atkreipti
dëmesá, kad nors jis ir formuojamas karinio vieneto pagrindu, þmoniø
tarpusavio santykiai kolektyve remiasi socialinës psichologijos nuostatais, o ne tik numatytomis normomis. Tarp kolektyvo nariø gali
egzistuoti neformalûs santykiai, nepriklausantys nuo numatytø tam
tikrais dokumentais pareigybiniø santykiø arba dalinai juos lemiantys. Bet svarbiausia kolektyve  tai jo nariø savanoriðkas bendravimas siekiant visuomeniniø kolektyviniø tikslø.
Natûralu, kad specifinis valdymo objektas, reikalaujantis individualaus poþiûrio, yra bet kuris pavaldinys, nes kiekvienas yra asmenybë.
Individualaus auklëjamojo darbo reikalauja ið karininko statutai, kraðto
apsaugos ministro, kariuomenës vado ir kariniø vienetø vadø ásakymai. Norint efektyviai spræsti ðià uþduotá, reikia prisiminti pagrindinius psichologijos teiginius apie asmenybæ. Tai padës geriau suprasti
bet kurio pavaldinio ypatumus, rasti efektyvius poveikio bûdus.
Pagaliau reikia atsiþvelgti ir á toká faktà: bet kuriame kolektyve
objektyviai vyksta stichinis þmoniø grupavimasis artimø paþiûrø ir
interesø, pomëgiø ir ypaè charakterio, tarpusavio simpatijø bendrumo pagrindu, o kartais bendrø antipatijø pagrindu. Esant skirtingoms
veiklos rûðims, grupavimasis gali bûti ávairus, tai yra vienas ir tas pats
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þmogus gali áeiti á keletà psichologiniø grupiø. Nors toks grupavimasis vyksta laisvai ir stichiðkai, santykiai tokiose grupëse paklûsta tam
tikriems dësningumams, kuriuos nagrinëja socialinë psichologija. Kaip
tik su tokia, ypaè maþø grupiø, veikla susijæ psichologinio nesuderinamumo, neigiamo lyderiavimo reiðkiniai.
Karinis vienetas, kolektyvas, jame esanèios psichologinës grupës
ir konkretûs pavaldiniai, vykdantys bendrà veiklà ir siekiantys tam
tikrø tikslø konkreèiomis sàlygomis, naudojantys tam tikras technines priemones, ir sudaro organizacinæ sistemà. Praktinëje veikloje vadovui reikia valdyti kaip tik tokià sistemà.
Remiantis psichologija, pagrindinis valdymo objektas yra personalas (pareigûnai), todël valdymo metodai tiesiogiai daro poveiká psichikai
(numatomi pavaldiniams bûtini vykdyti veiksmai) arba netiesiogiai (skatinami kurti atitinkamus idealus arba suformuoti atitinkamà motyvacijà).
Taigi valdant pavaldinius, kariná vienetà, reikia bûti pasirengusiam
daryti poveiká keturiems psichologiðkai skirtingiems valdymo objektams: kariniam vienetui, kolektyvui, grupei ir asmenybei. Perprasti kiekvieno ið ðiø objektø specifikà yra labai svarbu bet kuriam vadovui.
Vadovo kvalifikacija, jo patirtis, mokëjimas pastebëti tiek áprastus,
tiek ir psichologinius valdymo ypatumus pasireiðkia tuo, kaip jis parenka tinkamiausià konkretaus poveikio metodà.

1.6. Vadovo veikla ið valdymo teorijos pozicijø
Valdymo posistemis gali bûti tiek valdymo organas (ðtabas, atitinkamas skyrius), tiek vienas asmuo  vadovas. Daugelyje valdymo posistemiø yra pagalbinis valdymo personalas ir skirtingos valdymo priemonës, kurios palengvina darbà ir maþina laikà, reikalingà valdymo
veiklai vykdyti.
Kadangi valdymo posistemio kûrime ir funkcionavime svarbiausias faktorius yra susijæs su vadovo asmenybe, tai mes nagrinësime jo
veiklà valdymo teorijos poþiûriu.
Vadovas uþsiima specifine veikla, kuri organizuoja kariø ir karinio kolektyvo darbà. Jo veikla yra labai svarbi ir reikalinga sàlyga
valdymo sistemai funkcionuoti. Atskirø valdymo grandþiø funkcio29

navimo optimalumo ir organizuotumo laipsnis tiesiogiai priklauso nuo
jø vadovø. Pavaldiniø veikla taip pat priklauso nuo jø vadovø valdymo savybiø ir elgesio. Valdymo sistemos tobulinimas glaudþiai susijæs su vadø veiklos gerinimu skirtinguose lygiuose. Personalo atrankos ávertinimo ir rengimo problema glaudþiai susijusi su vadovo optimaliø savybiø nustatymo problema.
Vadovo tam tikrø savybiø ugdymas turi svarbià reikðmæ nustatant jo pasirengimà tam tikroms pareigoms. Trumpai apþvelgsime vadovo valdymo veiklos turiná. Ði veikla apima karinio specialisto, organizatoriaus, pedagogo darbo ypatumus.
Ðiuolaikinëmis sàlygomis, kai kariniai vienetai gauna vis sudëtingesnæ technikà, ginklus, visø lygiø vadovams keliamos uþduotys uþtikrinti kariniø vienetø koviná gebëjimà ir kovinæ parengtá. Jiems reikia ne tik sumaniai valdyti ginklà ir kovos technikà, bet ir ágyti auklëjimo, mokymo ir vadovavimo meistriðkumà. Be to, spræsti sudëtingas
uþduotis daþniausiai reikës maþomis jëgomis ir greitai. Tai galima pasiekti tik tuo atveju, jei bet kokiame kariniame kolektyve bus panaudoti svarbiausieji rezervai, galintys padëti: pavaldiniø iniciatyva, kûrybiðkas savo pareigø, pavesto dalyko atlikimas. Bet panaudoti ðá rezervà ne taip paprasta. Tam reikalingas teigiamas psichologinis klimatas kolektyve, visokeriopas kariø iniciatyvos skatinimas.
Norint sumaniai panaudoti pavaldiniø iniciatyvà ir kûrybiðkumà,
bet kuriam vadovui naudinga þinoti þmoniø valdymo psichologinius
ypatumus, plaèiau pritaikyti ðias þinias kasdieninëje veikloje. Taigi vadovo veiklos valdymas yra vykdymas tokiø svarbiausiø valdymo veiklos funkcijø: strateginiø, ekspertinës konsultacinës, komunikatyviniø, atstovavimo, organizaciniø, kûrybiniø, auklëjimo, karinio specialisto, administracinës, ûkinës ir kt. veiklos.
Vadovo strateginës funkcijos yra susijusios su tikslo nustatymu, atlikimo metodo parinkimu. Ðiø funkcijø realizavimas duoda galimybæ
iðaiðkinti vadovo kûrybiná potencialà, iðradingumà, santûrumà, gebëjimà kelti naujas idëjas. Strateginiø funkcijø struktûra apima gebëjimà
prognozuoti, numatyti galutiná rezultatà, gausios informacijos, teikiamos pavaldiniø ir aukðtesniøjø instancijø, operatyvus apdorojimas. Vadovas, be to, turi kaupti atmintyje daug profesinës informacijos.
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ioms funkcijoms taip pat priskiriamas planavimas, kaip svarbiausias prognozavimo pasireiðkimas. Planavimas turi numatyti konkreèias uþduotis, jø sprendimo laikà ir priemones.
Vadovo ekspertinë konsultacinë funkcija. Karinio vieneto veiklos
sàlygomis vadovas paprastai yra tas kompetentingas asmuo, á kurá
visi kaip á labiausiai kvalifikuotà specialistà kreipiasi patikimos informacijos. Gera profesinë kvalifikacija  vienas ið pagrindiniø vadovo
autoriteto privalumø. Vadovas, paskirtas ið virðaus, bet nekompetentingas kolektyvo sprendþiamø uþduoèiø atþvilgiu, greitai praranda autoritetà, jam paklûsta tiktai bijodami drausminiø nuobaudø, o tikrà konsultantà mato neformaliame lyderyje. Kompetentingas vadovas turi tikrà
autoritetà, tampa tikru lyderiu, suburia kûrybiná bendraminèiø ir pasekëjø kolektyvà.
Vadovo komunikatyvinës funkcijos. Vadovas yra svarbios informacijos, kuri reikðminga karinio vieneto sëkmingai veiklai, pagrindinis skleidëjas. Ði informacija perduodama pareigûnams jiems bendraujant. Komunikatyvumas, mokëjimas bendrauti su þmonëmis, bendravimo supratimas  svarbios vadovo savybës.
Vadovo atstovavimo funkcija. Vadovas  oficialus asmuo, atstovaujantis kariniam vienetui oficialioje sferoje. Pasitarimuose, konferencijose jis kalba visø karinio vieneto kariø vardu, pagal jo elgsenà sprendþia apie visà kariná vienetà. Todël vadovas lyderis turi elgtis pagal
bendràsias elgesio taisykles.
Vadovo organizacinës funkcijos. Vadovo darbas  visø pirma toks pat
darbas kaip ir kiekvieno vykdytojo, jis susijæs su tam tikromis fizinës ir
nervinës energijos sànaudomis. Ðtai kodël vadovo darbo psichologiniai
reikalavimai nesiskiria nuo reikalavimø, keliamø vykdytojø darbui.
Kadangi vykdytojo veikla nëra tipiðka vadovø darbui, tai jo darbas vertinamas ne pagal tai, kaip jis gali atlikti tam tikrà darbà, o
pagal tai, kaip jis organizuoja darbà, kad pavaldiniai padarytø darbà
greièiau, geriau ir daugiau. Vadovo vieta valdymo sistemoje numato
pajungti kitø pastangas, tai yra jø veiksmø suderinamumà, kad kiekvienas pavaldinys maksimaliai atskleistø savo sugebëjimus. Ðtai kodël
vertinant vadovo savybes, didelæ reikðmæ turi jo gebëjimas vykdyti
organizacinæ arba integracinæ veiklà.
Vertinti vadovo darbà reikia pagal viso kolektyvo darbo rezultatus. Geras vadovas uþtikrina sëkmingà kolektyvo darbà, ir atvirkð31

èiai  silpnas, nemokantis vadovauti vadovas neleidþia atsiskleisti pavieniø kolektyvo nariø ir viso kolektyvo sugebëjimams. Geras kolektyvas gali pasiekti gerø rezultatø ir esant silpnam valdymui, bet tik laikinai.
Vadovo veiklos esmë yra organizacinis darbas, susijæs su karinio
kolektyvo pavieniø pavaldiniø ir grandþiø integracija ir sinchronizacija. Valdymas apibûdinamas ne tik tuo, kaip vadovas, kaip specialistas, atlieka tam tikras veiklos rûðis, bet ir kaip organizuoja, vienija
pavaldiniø pastangas.
Vadovo kûrybinio darbuotojo funkcijos. Kiek bebûtø tobulinamas valdymas ir organizavimas, visada lieka klausimø, kuriø sprendimui reikalingas vadovo ásikiðimas. Tais atvejais ið vadovo reikalaujama ne tik
sinchronizuoti kai kuriø valdymo grandþiø veiksmus pagal duotà programà, bet ir vykdyti ðià sinchronizacijà áskaitant konkreèias sàlygas ir
ypaè atsiþvelgiant á ið naujo atsirandanèias situacijas. Ði veikla susijusi
su sàlygø, kuriomis veikia valdymo grandis, analize, tø gautø rezultatø analize, su valdymo darbo efektyvumo ávertinimu ir naujø uþduoèiø iðkëlimu, ir atspindi kûrybinæ kiekvieno vadovo darbo pusæ. Vadovas ið esmës uþsiima sistemos organizacijos tobulinimu, áskaitant
ne tik aukðtesniosios sistemos nurodymus, bet ir jos tikràjà bûsenà.
Vadovo darbas skiriasi nuo kûrybinio darbo tuo, kad laiko sànaudas daugelis kûrybiniø darbuotojø nustato patys, o vadovui ðiø procesø eiga paprastai vyksta laiko deficito sàlygomis. Kûrybinis procesas
prasideda nuo pagrindiniø problemø, kurias reikia spræsti, nustatymo.
Antrasis ðio proceso momentas  iðkeltos problemos optimalaus sprendimo bûdø paieðka, kur ið daugelio variantø renkamas racionaliausias.
Treèiasis  sprendimo priëmimas ir jo vykdymo programos nustatymas. Ketvirtasis  priimto sprendimo efektyvumo tikrinimas praktikai.
Vadovo auklëjamoji funkcija. Svarbiausia, kas apibûdina vadovo veiklà,  tai, kad jis dirba su þmonëmis. Sprendþiant valdymo uþduotis
jam reikia nukreipti veiksmus ir duoti uþduotis pavaldiniams. Darydamas jiems poveiká, jis padeda jiems formuotis kaip tam tikriems
darbø vykdytojams ir visapusiðkoms asmenybëms.
Paprastai pavaldinys, gavæs naujà uþduotá, ið pradþiø turi gauti
papildomø þiniø ir ávaldyti mokëjimus, kad galëtø jà ávykdyti. Vadovas  tai tas, kuris supaþindins já su dalyko esme, suteiks reikalingà
pagalbà, parodys, kaip ávykdyti gautà uþduotá. Valdymo veikla  tai
nepertraukiamas vadovo poveikiø procesas tobulinant pavaldiná. Tik
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tokiu bûdu galima kiekvieno pavaldinio efektyviausia veikla. Juo aukðtesnë vadovo kvalifikacija, juo daugiau galimybiø pavaldiniams kelti
kvalifikacijà, ir atvirkðèiai, nekvalifikuotas vadovas stabdo savo pavaldiniø tobulëjimà ir maþina valdymo veiklos efektyvumà. Vadovas yra
tas, kuris ne tik organizuoja, bet ir nukreipia, ugdo savo pavaldinius.
,,Koks mokytojas  tokie ir mokiniai. Be ugdymo poveikio, vadovas veikia pavaldinio elgesá ir jo netarnybinius santykius, sprendþia konfliktines situacijas, ávertina skirtingus poelgius. Darbas su þmonëmis reikalauja ið vadovo, kad jis suvoktø pedagoginá principà. Individualus poþiûris, áskaitantis asmenybës amþiø, lytá ir psichologines savybes, yra
reikalinga vadovo sëkmingos veiklos sàlyga. Be individualaus ir psichologinio poþiûrio negalima sukurti ,,tilto, kuris jungtø vadovà ir pavaldinius.
Vadovo elgesys, supratimas ir iðmanymas veikia pavaldiniø psichikà. Kiekvienas vadovo þodis, kiekvienas veiksmas kritiðkai vertinamas pavaldiniø ir per neoficialios informacijos kanalus tampa þinomi
didesnei karinio kolektyvo daliai, o kartais ir uþ jo ribø. Pirmiausia vadovas turi paþinti savo pavaldinius. Neámanoma laikyti geru toká vadovà, kuris negerbia savo pavaldiniø, neávertina jø gebëjimø, nesuvokia jø sëkmiø ir nesëkmiø, nepanaudoja jø pajëgumø pagal paskirtá.
Be to, bûdamas vadovu, jis ávertina pavaldiniø atliktà uþduotá,
skatina arba baudþia, tenkina arba neigiamai atsako á pavaldiniø praðymus ir t. t. O visa tai yra susijæ su tuo, kaip kiekvienas pavaldinys
vertina vadovà, todël kiekvienas nesutarimas tarp pavaldiniø ir vadovo gali bûti konfliktinës situacijos atsiradimo prieþastis.
Auklëjimas vadovo veikloje nesibaigia tik tarnybiniais santykiais.
Vadovas, palikæs kabinetà ir bûdamas namuose, apmàsto savo darbà,
pavaldiniø elgesá, taip pat ir savo darbà, ir elgesá. Jis rengiasi pasitarimams, posëdþiams ir susitinka su pavaldiniais. Visa tai yra papildomas
krûvis jo psichikai, keliantis nervinæ átampà, kuri tæsiasi ir po darbo.
Taigi auklëjimo procese vadovas, naudodamas tam tikras priemones, taikydamas metodus ir bûdus, kryptingai veikia pavaldinio asmenybæ ir kolektyvà, ugdo tvirtas moralines ir kovines savybes.
Vadovo karinio pedagogo funkcijos. Jis atsakingas uþ personalo kovinæ ir psichologinæ parengtá, auklëjimà ir mokymà. Mokydamas vadovas perduoda þinias, formuoja ágûdþius ir mokëjimus.
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Daugelis faktoriø, daranèiø átakà auklëjimui ir mokymui, karinio
pedagogo asmenybei, ne visada duoda galimybæ pamatyti darbo rezultatus, ypaè auklëjant þmones. Mokymo metu auklëjamojo darbo apimtis kartais bûna neadekvati jo kokybei ir veiksmingumui. Praktikoje yra
daug faktø, kai karininkas suorganizuoja renginá, o teigiamø rezultatø
nepasiekia arba jie neþymûs. Praktinë veikla rodo, kad á karininko
karinës veiklos ávertinimà áeina pavaldiniø mokymas ir vadovo asmeninio pasirengimo ir auklëjimo lygis. Auklëjamojo darbo rezultatai ir
vadovo pedagoginio meistriðkumo lygis ávertinami atsiþvelgiant á ðiuos
du momentus.
Vadovo karinio specialisto funkcijos. Labai kvalifikuoti ir kompetentingi specialistai turi ávaldyti ne tik operatyvinius taktinius dalykus,
bet puikiai iðmanyti ir valdyti ðiuolaikinæ kovos technikà ir ginkluotæ.
Pati stipriausia vado priemonë  tai puikus savo dalyko iðmanymas.
Visø lygiø vadovams nuolat reikia papildyti ir atnaujinti þinias apie
karo technikà ir ginklus, nes ginklas ir kovos technikà tobulinami.
Todël per taktikos pratybas, per kurias vadovai nagrinëja prieðo veiksmus, jo priemoniø kovinio naudojimo bûdus ir mokosi teisingai naudoti savo ginkluotæ ir technikà mûðyje, neturi bûti ðablonø ir daþnai
kartojamø kovos situacijø.
Vadovo administracinës ir ûkinës veiklos funkcijos. Vadovas organizuoja, kad þmonëms bûtø teisingai paskirstyti darbai, palaiko grieþtà
vidaus tvarkà ir drausmæ, priþiûri, kad pavaldiniai tvarkingai laikytø
ginklus ir kovos technikà, priþiûri, kad visos gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos bûtø tinkamai eksploatuojamos, uþtikrina, kad personalas laiku gautø maistà, aprangà ir t. t., rûpinasi savo pavaldiniais ir
domisi jø poreikiais. Nuo teisingo ðiø klausimø sprendimo priklauso
tiek kasdieninës veiklos, tiek ir kovos uþduoèiø ávykdymo sëkmë.
Taigi vadovo veiklai bûdinga: dinamikumas  tai nuolatinë sprendþiamø uþduoèiø raida, reikalavimas nuolat þinoti jø sprendimo lygá ir
bûklæ; ávairumas  tai bûtinumas vadovui spræsti ávairias uþduotis  nuo
aprûpinimo maistu iki karinio vieneto panaudojimo ávairiose kovos situacijose; sudëtingumas  tai uþduoèiø sprendimas, kai nepakanka materialiniø resursø, kariø patirties ir t. t.; kûrybingumas  tai iðankstiniø,
standartiniø sprendimø ávairiais klausimais nebuvimas; chaotikumas 
vienu metu reikia spræsti skirtingus klausimus; fragmentikumas  vadovas gali nurodyti tam tikros uþduoties sprendimo tik pradþios vyk34

dymo tvarkà arba norimà rezultatà; laiko spaudimas  tam tikrø uþduoèiø, kurias reikia ávykdyti nustatytais terminais, sprendimas; rizika 
priimdamas atitinkamà sprendimà, paskirdamas vykdytojus, vadovas prisiima atsakomybæ dël galutinio rezultato.

KLAUSIMAI
1. Kas yra karinio vieneto kasdieninë veikla?
2. Koká tikslà turi kariniø vienetø kasdieninë veikla?
3. Koks yra kariuomenës kasdieninës veiklos turinys?
4. Kas reglamentuoja karinio vieneto kasdieninæ veiklà
5. Kas yra kariniø vienetø kasdieninës veiklos valdymas?
6. Kas yra karinio vieneto valdantysis ir valdomasis posistemiai?
7. Kas yra kariuomenës valdymo principai?
8. Kokios yra pagrindinës kasdieninës veiklos uþduotys?
9. Kokie yra kariniø vienetø kasdieninës veiklos valdymo principai?
10. Apibûdinkite kariniø vienetø kasdieninës veiklos valdymo principus.
11. Kaip galima apibûdinti valdymà?
12. Koks yra pagrindinis bet kokio valdymo poþymis?
13. Kokia organizacinë valdymo sistema taikoma kariuomenëje?
14. Kokia yra pagrindinë valdymo funkcija?
15. Koks yra pagrindinis kariniø vienetø valdymo tikslas?
16. Kas priklauso nuo kasdieninës veiklos valdymo?
17. Kas yra valdymo metodai?
18. Apibûdinkite ekonominius valdymo metodus.
19. Apibûdinkite organizacinius tvarkomuosius valdymo metodus.
20. Apibûdinkite teisinius valdymo metodus.
21. Apibûdinkite socialinius-psichologinius valdymo metodus.
22. Á kà reikia atkreipti dëmesá nagrinëjant kariná kolektyvà kaip
valdymo objektà?
23. Apibûdinkite vadovo veiklà.
24. Kokios yra svarbiausios vadovo valdymo veiklos funkcijos?
25. Apibûdinkite vadovo valdymo veiklos funkcijas.
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2. Asmenybë kaip valdymo objektas
2.1. Valdymo veiklos psichologiniai dësningumai
Valdymas, kaip þinoma, vykdomas per þmoniø sàveikà, todël vadovui savo veikloje bûtina atsiþvelgti á dësnius, kurie nustato psichinius procesus, tarpasmeninius santykius, grupinæ elgsenà.
Atsiliepimo neapibrëþtumo dësnis. Kita jo formuluotë  þmoniø iðoriniø
veiksniø, priklausanèiø nuo jø skirtingos psichologinës struktûros, supratimo, suvokimo priklausomybës dësnis. Esmë ta, kad skirtingi þmonës, netgi vienas þmogus, skirtingu laiku gali skirtingai reaguoti á tuos
paèius veiksmus. Tai gali lemti ir neretai lemia valdymo santykiø subjektø poreikiø, jø lûkesèiø, tos ar kitos konkreèios dalykinës situacijos
ypatumø nesupratimas, o to rezultatas  naudojimas sàveikos modelio,
neadekvataus nei psichologiniø struktûrø ypatumams apskritai, nei kiekvieno ið partneriø bûtent konkreèiu momentu psichinei bûsenai.
Þmogaus neadekvataus atvaizdavimo dësnis. Jo esmë yra ta, kad në
vienas þmogus negali iki galo perprasti kito þmogaus, kad galëtø priimti rimtus sprendimus ðio þmogaus atþvilgiu.
Tai paaiðkinama per daug sudëtinga þmogaus prigimtimi ir esybe, nes jis nuolat keièiasi priklausomai nuo amþiaus asinchroniðkumo.
Ið tikrøjø netgi suaugæs þmogus tam tikro amþiaus periodais gali iðgyventi kitokius fiziologinius, intelektualinius, emocinius, socialinius, seksualinius, motyvuotus valingus sprendimus. Be to, bet kuris þmogus
sàmoningai arba nesàmoningai ginasi nuo mëginimø suprasti jo ypatumus, kad iðvengtø pavojaus tapti þaislu kito þmogaus rankose, kuris yra linkæs manipuliuoti þmonëmis. Svarbi net ta aplinkybë, kad
neretai pats þmogus nepaþásta savæs pakankamai gerai.
Taigi kiekvienas þmogus, koks jis bebûtø, visada kà nors slepia
apie save, kà nors sukeièia, kà nors priskiria sau (iðgalvoja), kà nors
akcentuoja ir t. t. Naudodamasis tokiais gynybiniais bûdais, jis demonst37

ruoja save þmonëms ne toká, koks jis yra ið tikrøjø, o toká, kokiu jis
norëtø bûti, kad já matytø kiti.
Vis dëlto kiekvienas þmogus, kaip socialinës realybës atstovas,
gali bûti paþintas. Ir ðiuo metu sëkmingai rengiami moksliniai þmogaus suvokimo, kaip paþinimo objekto, principai. Tarp tokiø principø
galima konkreèiai paminëti tokius: universalaus talento principas (,,nëra
nesugebanèiø þmoniø, yra þmonës, dirbantys ne savo darbà); tobulinimo principas (,,gebëjimus ugdo besikeièianèios asmenybës gyvenimo sàlygos ir intelektualinëspsichologinës treniruotës); neaprëpiamumo principas (,,iki pat mirties neámanoma duoti galutinio þmogaus
ávertinimo).
Neadekvataus savæs ávertinimo dësnis. Þmogaus psichika organiðka
dviejø komponentø  ásisàmoninto (loginio màstymo) ir neásisàmoninto (emociniojutiminio, intuityvaus)  vienybë, ir ðie komponentai
santykiauja (arba asmenybës dalys) tarp savæs taip, kaip ledkalnio antvandeninë ir povandeninë dalys.
Valdymo informacijos prasmës susiskaidymo dësnis. Bet kokia valdymo informacija (direktyvos, nutarimai, ásakymai, paliepimai, instrukcijos, nurodymai), judant hierarchiniais valdymo laiptais, turi prasmës keièiant objektyvià tendencijà. Viena vertus, tai sàlygoja, kad áprastà informacijà galima perteikti alegoriðkai, o tai lemia informacijos skirtingo interpretavimo atsiradimà. Kita vertus, valdymo informacijos
analizës ir perdavimo subjektø iðsilavinimas, intelektas, fizinë ir juo
labiau psichinë bûsena yra skirtinga. Informacijos prasmës pakeitimas
tiesiogiai proporcingas þmoniø, per kuriuos ji pereina, skaièiui.
Savisaugos dësnis. Jo prasmë yra ta, kad valdymo veiklos subjekto
socialinio elgesio pagrindinis motyvas yra jo asmeninio socialinio statuso, jo asmeninio pagrástumo, asmeninio orumo jausmo iðsaugojimas.
Elgesys valdymo veiklos sistemoje ir kryptingumas tiesiogiai susijæ su
ðios aplinkybës áskaitymu arba ignoravimu.
Kompensacijos dësnis. Esant stipriems ðio darbo stimulams arba dideliems aplinkos reikalavimams, þmogui kokiø nors sugebëjimø trûkumas, kad konkreti veikla bûtø sëkminga, kompensuojamas kitais
sugebëjimais arba ágûdþiais. Ðis kompensacinis mechanizmas daþnai
suveikia nesàmoningai, ir þmogus ágauna patirties mëgindamas kà nors
atlikti ir padarydamas klaidø. Bet reikia turëti omeny, kad ðis dësnis
nesuveikia pakankamai aukðtuose valdymo veiklos lygiuose.
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Natûralu, kad mokslas apie valdymà nesibaigia ðiais aukðèiau pateiktais psichologiniais dësniais. Egzistuoja daugelis kitø dësningumø, kuriuos atrado þymiausi valdymo psichologijos specialistai, kuriø
vardais ir pavadinti ðie atradimai. Tai Parkinsono dësniai, Piterio principai, Merfio dësniai ir kiti.

2.2. Asmenybës sàvoka, jos struktûra ir dalykiniai
ypatumai
Kuris klausimas geriau atspindi realybæ: kuo arba kà valdo vadovas?
Kà pirmiausia turi omeny vadybininkas  asmenybæ ar grupæ? Vienareikðmiðkai sunku atsakyti á ðá klausimà, o galbût teisinga ir tas, ir kita?
Daugelyje ankstesniø menedþmento mokymo priemoniø, knygose apie valdymà asmenybë nebuvo nagrinëjimo objektas, nes visas
dëmesys buvo kreipiamas á ekonomikà, marketingà, organizacinæ
techninæ struktûrà. Ir tik vëliau, suvokus grupiø ir jø sudedamøjø daliø vaidmená darbo procese, pradëta nuodugniai tirti pagrindines grupiø charakteristikas, þmogaus faktoriø, asmenybës elgesá.
Naujas poþiûris á valdymà vis labiau pripaþásta asmenybës pranaðumà prieð gamybà, prieð pelnà, prieð gamyklos, ástaigos, firmos interesus. Kaip tik tokia pozicija dabar sudaro valdymo kultûrà. Ðtai kodël be psichologiniø þiniø apie asmenybæ neapseiti. Þinomas Amerikos menedþeris Li Jakkoka manë, kad tas þinias apie asmenybës psichologijà, kurias jis gavo lygiagreèiai lankydamas ir universiteto medicinos fakultetà, nemaþai padëjo jam siekiant karjeros, kurià pripaþino visas pasaulis. Dabar vien tik intuicijos, asmeninio suinteresuotumo nepakanka, nes menedþeriui reikalingos mokslinës þinios apie darbuotojo asmenybæ, profesionali paþiûra á darbà ir personalà. Ðtai kodël daugelyje dideliø firmø manoma, kad reikia turëti ne personalo
skyriø, o þmoniø resursø valdymo tarnybà, visà personalo valdymo
sistemà. 8ajame deðimtmetyje kadrø tarnyba JAV gamyklose reorganizuota á ,,Þmoniø resursø tarnybà. Ðiø pakeitimø esmë ta, kad
þmonës  asmenybës laikomi kompanijos konkurentiniu turtu, kurá
reikia kurti, saugoti ir gausinti. Kuriami ir egzistuoja ávertinimo centrai, kuriuose darbuotojai yra kruopðèiai tiriami kaip asmenybës. Vi39

siðkai neatsitiktinai þinomos firmos ,,Macusita lozungas yra: ,,Firma
ið pradþiø gamina kvalifikuotus þmones, o po to  produkcijà.
Þmogaus asmenybë visada buvo ir lieka viena ið labiausiai intriguojanèiø paslapèiø, jaudinusiø ir jaudinanèiø ne tik áþymius protus.
Pavyzdþiui, þinomas rusø filosofas N.A.Berdiajevas raðë: ,,Þmogaus
iðtakas tik dalinai galima suvokti ir racionalizuoti. Asmenybës paslaptis, jos iðskirtinumas niekam nesuvokiami iki galo. Þmogaus asmenybë paslaptingesnë negu pasaulis. Ji ir yra visas pasaulis. Þmogus 
mikrokosmosas ir apima viskà.
Nepretenduojant á ðios paslapties atskleidimà, galima vis vien pateikti kai
kuriø bendrai priimtø teiginiø.
Pirmiausia reikia parodyti sàvokø þmogus, asmenybë, individualybë skirtingumà.
Þmogus  genties sàvoka, nurodanti (materialistinis poþiûris) bûtybës priklausomybæ aukðèiausiajai gyvosios gamtos raidos pakopai 
þmogaus genèiai.
Þmogus  tai unikali biologinio ir socialinio vienybë. Kaip biologinë bûtybë, jis yra pavaldus biologiniams ir fiziologiniams dësniams,
kaip socialinë bûtybë  sociumo dalis ir visuomeninës raidos produktas.
Asmenybë  svarbiausias þmogaus tobulëjimo tarpsnis, svarbiausias jo socialinis poþymis. Jei þmogus tik sukaupia paèius ávairiausius
poþymius, tai asmenybë  jo pagrindinë savybë, per jà pasireiðkia jo
visuomeninë esmë. Asmenybë reiðkia þmogaus priklausomybæ tam tikrai visuomenei, tam tikrai istoriniai epochai, kultûrai, mokslui ir t. t.
Individualybë  tai konkretaus þmogaus nepakartojamø asmeniniø
savybiø visuma. Tai taip pat jo psichofiziologinës struktûros (temperamento tipas, fiziniai duomenys, psichiniai ypatumai), pasaulëþiûros
savotiðkumas; ðeimos ir bûties, gamybiniø ir visuomeniniø funkcijø
derinimas, savito gyvenimo patirtis. Individualybë  tai bûtinas ir svarbiausias asmenybës poþymis.
Psichologijos moksle yra keletas bendrai pripaþintø asmenybës
teiginiø. Bent galima kalbëti apie keturias aksiomas:
1) asmenybë bûdinga kiekvienam þmogui;
2) asmenybë yra tai, kas skiria þmogø nuo gyvûnø, kurie neturi
asmenybës bruoþø;
40

3) asmenybë yra istorinës raidos produktas, t. y. atsiranda tam tikroje þmogaus bûtybës tobulëjimo pakopoje;
4) asmenybë yra þmogaus individuali skiriamoji charakteristika,
t. y. tai, kas skiria vienà þmogø nuo kito. Bendraudami su þmonëmis
mes pirmiausia orientuojamës á jø asmenybës ypatumus.
Todël bet kurio rango vadovui svarbu þinoti, kad kiekvienas þmogus perkelia savo asmenybës individualiàsias savybes á kasdieninæ veiklà
(mokymas, pareigø atlikimas, vadovo uþduoèiø vykdymas). Taigi þinoti jo savybes ir atsiþvelgti á jas bûtina, nes tai yra jo sëkmingo mokymo, adaptacijos prie karo tarnybos, karinio vieneto sëkmingos kasdieninës veiklos sàlyga.
Pagal individualias psichologines savybes vertindami kiekvienà
karinio vieneto pareigûnà, mes þiûrime á já kaip á individualybæ, t. y.
asmenybæ, kuri kuo nors panaði á kitus þmones ir kartu yra savotiðka
ir nepakartojama. Bendrieji psichikos dësningumai visada pasireiðkia
individualiai.
Kadangi kiekvienas þmogus gali bûti tiek valdymo objektas, tiek
ir valdymo subjektas, reikia paþinti já, jo ypatumus, kurie reikalingi
norint efektyviai valdyti.
Pirmiausia reikia atsiminti, kad kiekvienas pavaldinys  tai asmenybë, t. y. konkretus þmogus su savo savybëmis ir ypatybëmis, kurios
apibûdina já kaip visuomenës nará ir kaip individualybæ, nustato jo visuomeninæ vertæ. Asmenybë apibûdinama kryptingumu, charakteriu, temperamentu, gebëjimais, poþiûriu á darbà.
Svarbiausia asmenybës savybë yra kryptingumas  pastoviø veiklos
skatinimø, lemianèiø asmenybës aktyvumà, santykiø su kitais þmonëmis, darbu, apskritai gyvenimu, sistema.
Apie pavaldinio asmenybës kryptingumà sprendþiama pagal tai,
ko jis siekia, kokias gyvenimo pozicijas gina, kam abejingas arba indiferentiðkas, kokiø paskatø skatinamas jis kaupia savo þinias. Kryptingumas apibûdina motyvacijà, kuria pavaldinys vadovaujasi savo veikloje, poþiûriu á kitø þmoniø veiklà.
Apie asmenybës kryptingumà reikia spræsti ne pagal pavienius
,,protrûkius, o pagal pastovias pavaldinio veiklos tendencijas. Apibûdinant kryptingumà, galima iðskirti tris asmenybës orientacijas: á uþduotá, á kitus þmonës, á save.
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Þmogus, kuriam svarbu iðspræsti uþduotá, pasiekia tikslà, ieðko optimaliø priemoniø. Jis darbðtus, iniciatyvus ir savarankiðkas, maþai rûpinasi savimi, to paties reikalauja ið kitø. Á tarpusavio santykius jis paprastai nekreipia dëmesio. Toks þmogus naudingas veikloje, bet su juo dirbti
sunku, nes jis þiûri á kitus þmones kaip á tikslo pasiekimo priemonæ.
Þmogus, besiorientuojantis á kitus þmones, á bendradarbiavimà su jais,
rûpinasi draugais, siekia padëti jiems. Su tokiu lengva dirbti, jis gerbia
svetimà nuomonæ, bet kritinëje situacijoje jis gali paaukoti uþduotá, kad
nesugadintø santykiø su draugais. Uþduoties vykdymas kartais jam
nukrypsta á antrà planà.
Þmonës, besiorientuojantys á save,  uþsispyræ ir agresyvûs, jie stengiasi dirbti vieni, bijodami, kad kas nors gali jiems trukdyti arba pasinaudoti jø darbo rezultatais. Ligotai reaguodami á kitø sëkmæ, jie kelia dideliø pretenzijø, nors ið tikrøjø nepasitiki savimi ir sielos gilumoje bûgðtauja, kad suþlugs. Tai sunkus tipas, konfliktiðka asmenybë, bet neturëdamas jëgø pripaþinti tai, ieðko prieþasèiø, kaip apkaltinti aplinkybes.
Paprastai kiekvienas þmogus turi visas tris orientacijas, tik skirtingo laipsnio. Asmenybës kryptingumas nustatomas vienos ið jø stipresniu
pasireiðkimu. Bet kurioje organizacijoje yra þmoniø su visomis trimis
orientacijomis, taèiau þmoniø atranka pagal asmenybës kryptingumà
nenulemia sëkmingo uþduoties vykdymo.
Charakteris paprastai suprantamas kaip þmogaus poelgiø atitikimas jo paþiûroms. Charakteryje atsispindi þmogaus poþiûris á aplinkiná pasaulá, á darbà, á kolektyvà, á þmones, jo tikslo siekimas, tvirtumas
realizuojant savo sumanymus, valia, dràsa arba uþsispyrimas, neryþtingumas, bevaliðkumas, baikðtumas, polinkis paklusti kitø þmoniø
spaudimui (konformizmas). Stiprø charakterá turi þmonës, besilaikantys savo nuomonës ir keièiantys jà tik kruopðèiai iðanalizavæ objektyvias aplinkybes, visada veikiantys pagal savo paþiûras. Silpno charakterio þmonës neturi tvirtos nuomonës, lengvai keièia jà paklusdami kitø
nuomonei, pasielgia prieðingai savo ásitikinimams, lengvai paveikiami
aplinkybiø.
Ið þmogaus elgesio  emocinio dirglumo, nuotaikø pastovumo arba kintamumo, reakcijø, greitø judesiø, kalbos aktyvumo galima spræsti apie jo temperamentà. Temperamentas nustatomas pagal tokias nervø sistemos savybes: jëgà, santûrumà ir judrumà.
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Cholerikà apibûdina judrumas, ryþtingas nesantûrus elgesys, kuris
pasireiðkia didesniu emociniu susijaudinimu, energingumu, persiorientavimu, judesiø ir mimikos kaita, staigiais nuotaikos pasikeitimais. Cholerikas gali prarasti tikëjimà savimi, o praëjus kuriam laikui, vël ryþtingai pradëti darbà, neretai naujà.
Sangvinikui bûdingas santûrumas, uþsispyrimas. Sangvinikas lengvai persiorientuoja ir susikaupia, daþniausiai jis þvalus, optimistiðkas,
draugiðkas.
Santûrûs ir nelabai veiklûs yra flegmatikai, kuriø elgsenoje pasireiðkia lëtumas, ramybë, silpnai rodomi, bet pastovûs jausmai.
Silpnai pasireiðkiantys psichiniai procesai bûdingi melancholikams,
kurie linkæ dideliems iðgyvenimams, pesimizmui, kenèia nuo nepasitikëjimo savimi.
Formuojant karinio kolektyvo vidaus struktûrà, pageidautina atkreipti dëmesá á þmoniø temperamentus ir atitinkamai skirstyti juos á darbus.
Cholerikui lengviau iðsiugdyti veiksmø greitumà; flegmatikui lengviau negu cholerikui iðsiugdyti santûrumà ir ðaltakraujiðkumà. Sangviniko gyvumas ir atjauta, flegmatiko ramybë ir lëtumas, choleriko energija,
melancholiko jausmø gilumas ir pastovumas  tai skirtingø temperamentø
þmoniø naudingø savybiø pavyzdþiai.
Bendraujant su skirtingo temperamento tipo pavaldiniais, reikia
remtis iais principais:
,,Në minutës ramybës  bendraujant su choleriku, atsiþvelgti á jo
didelá aktyvumà ir iniciatyvumà. Jis visada turi bûti apkrautas darbu,
spræsti tarnybines arba mokymo uþduotis, kitaip jis gali neadekvaèiai
panaudoti savo energijà.
,,Pasitikëk, bet tikrink  bendraujant su sangviniku, turinèiu optimizmo ir gyvenimo dþiaugsmo, draugiðku ir emocionaliu, bet tuo paèiu metu iðsiblaðkiusiu ir skubotai sprendþianèiu tarnybines uþduotis.
,,Neskubink  bendraujant su flegmatiku, kuris yra kantrus, stropus, bet patikimas tiktai tada, kai darbas neskubus, stabilus ir nesukelia stresø.
,,Nepakenk  bendraujant su melancholiku, kuris sugeba visai produktyviai dirbti tiktai palankiomis sàlygomis, bet maþai patikimas, kai
reikia greitai adaptuotis prie kitos situacijos, nervinës psichologinës
átampos sàlygø, emocionaliai traumuojanèiomis já.
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Patyræ vadovai, formuodami kolektyvà, parenka þmones su skirtingais temperamentais, charakteriu, skirtinga emocine nuotaika. Tai
daroma siekiant sukurti kolektyve gerà nuotaikà. Sugebëjimai  asmenybës individualios savybës, sudaranèios svarbiausià psichologinæ sàlygà ásigyti specialybæ, kelti darbo naðumà, tobulinti meistriðkumà.
Apibûdinant kiekvienà þmogø kaip pavaldiná yra svarbus jo poþiûris á vadovo veiksmus arba á jo pavestà darbà. Ðie ypatumai, kuriuos galima pavadinti pavaldumo psichologiniais tipais, nustatomi tiek pagal
pavaldinio asmenybæ, tiek ir pagal susiklosèiusius su vadovu santykius, atliekamo darbo pobûdá.
Tarp pavaldumo psichologiniø tipø kûrybiðkiausias ir naudingiausias darbui yra suvokiamas pavaldumas. Ðiam pavaldumo tipui vyresniojo valios vykdytojas aiðkiai suvokia savo vaidmená organizacijoje ir kolektyve, reikalingumà suderinti savo veiksmus su kitais kolektyvo nariø veiksmais, vadovo veiksmø reikalingumà koordinuojant bendradarbiø darbà. Ðiuo atveju pavaldinys paprastai pagarbiai elgiasi su vadovu, pripaþásta jo autoritetà ir aktyviai padeda jam darbe, visokeriopai stengiasi gerinti savo darbo kokybæ.
Esant pasyviam pavaldumui, þmogus apriboja savo veiklà duotø jam
paliepimø vykdymu, nerodo iniciatyvos. Ðis pavaldumo tipas apibûdinamas þemesniu, negu esant suvoktam pavaldumui, darbo naðumu,
nerimu dël naujoviø ir laukimo politika, iðtikimybe pagrindiniams darbo
metodams.
Priverstinis pavaldumas pasireiðkia, kai pavaldiná slegia jo padëtis,
jis laiko save vertesniu didesniø pareigø, skeptiðkai þiûri á virðininko
nurodymus rodydamas ðá skeptiðkumà ir iðoriðkai. Ðis pavaldumo tipas apibûdinamas prastais pavaldinio darbo rezultatais, jo veiksmai
gali dezorganizuoti ir kitø darbà. Toks pavaldumas gali bûti tarnybiniø konfliktø atsiradimo prieþastis; jis priverèia virðininkà dëti papildomø pastangø tam, kad priverstø pavaldiná ávykdyti nurodymà, kokybiðkai atlikti pavestas jam pareigas.
Vadovui labai svarbu teisingai ávertinti, koks ið nagrinëtø pavaldumo tipø bûdingas kiekvienam, kad sàmoningai ádiegtø pavaldiniui
kûrybiðkumo atliekant pavestus darbus, kovotø su jo pasyvumu. Esant
priverstinam pavaldumo tipui, reikia suprasti ðio fakto atsiradimo prieþastis ir imtis atitinkamø priemoniø. Kai kuriais atvejais gali bûti tiks44

lingas netgi perkëlimas á kitas pareigas, kartais teigiamas efektas pasiekiamas pabrëþiant tokio specialisto indëlá á bendrà darbà, jo nuopelnus kolektyvui, paskiriant já funkcionuojanèios grupës neetatiniu vadovu. Tokie veiksmai sudaro palankias sàlygas priverstinio pavaldumo perorientavimui á sàmoningà, uþtikrina priverstinio pavaldumo
tipo specialistà efektyviau dirbti. Kartais pavaldumas gali pereiti ið
sàmoningo á pasyvø arba netgi á priverstiná dël pareigingø pavaldiniø
per didelio darbo krûvio.
Atsiþvelgiant á atskleistà pavaldumo tipà, lengviau organizuoti
individualø auklëjamàjá darbà ugdant asmenybës teigiamas savybes
ir sudaryti sàlygas jai iðsilaisvinti ið neigiamø. Juo labiau kad remiantis
savo darbe sàmoningo pavaldumo tipo specialistais, reikia visokeriopai stengtis jø neapkrauti, tuo paèiu maþinant krûvá pasyvaus pavaldumo tipo asmenims. Negalima pamirðti, kad tokie nuolaidþiavimai nerûpestingiesiems kai kam gali pasirodyti patrauklûs. Svarbiau parodyti ir árodyti, kad sàmoningo pavaldumo tipo specialistui dirbti lengviau; jam nereikia nieko daryti ið naujo, jo aktyvumas ir apdairumas
duoda galimybæ protingai paskirstyti savo laikà, iðvengti skubëjimo.

2.3. Motyvacija kaip asmenybës valdymo faktorius
Norint átraukti þmogø spræsti tà ar kità uþduotá, reikia sugebëti
rasti tà motyvacijà, kuri skatintø jo veiksmus. Ir tik esant atitinkamoms
motyvacijoms, galima ákvëpti þmones spræsti sudëtingas ir labai sudëtingas uþduotis.
Motyvacija jau senai nagrinëjama psichologijoje.
Atsiþvelgdamas á ûkinës veiklos valdymà, motyvø ir stimulø problemà pirmasis iðkëlë Adomas Smitas, kuris manë, kad þmones valdo
egoistiniai motyvai, nuolatinis ir neiðnykstantis þmoniø siekis gerinti
savo materialinæ padëtá. Bet A. Smitas pirmiausia iðmanë verslininko
motyvacijà, darbininkø motyvacijà, o gamybinio proceso motyvacija
A. Smito nedomino visiðkai.
Ðià spragà uþpildë Amerikos organizacijos teoretikas F. U. Teiloras. Darbo mokslinës organizacijos ákûrëjas teigë, kad darbininkus valdo tik fiziologiniø poreikiø tenkinimo instinktai, todël juos galima ,,pa45

leisti veikiant elementariems stimulams. Tvirtu Teiloro ásitikinimu,
biologinë þmogaus prigimtis nenumato darbo, todël kiekvienas dirba
tik dël bûtinumo. Kiekvienas stengiasi dirbti maþiau, o gauti daugiau,
todël verslininkas turi laikytis tokios politikos: ,,mokëti maþiau, o reikalauti daugiau. Administratoriaus prievartos jëga  svarbiausias gamybos variklis ir svarbiausia darbo motyvacija. Kaip tik ðiuo teiginiu Teiloras pagrindë savo parengtas instrukcijas  nurodymus, ádirbiø normas
ir motyvacijas dël uþmokesèio uþ darbà pavaldiniams. Valandinis atlyginimas neleidþia darbininkui naudoti savo laikà, nes administracija
nustato darbo tempà, draudþia savavaliðkas pertraukas. Darbo jëgos
perteklius, ne visø gyventojø uþimtamumas buvo galingas stimulas
didinti darbo naðumà ir, þinoma, darë poveiká darbuotojø motyvacijai.
Taip buvo iki 6-7 deðimtmeèiø, kai ðis metodas rinkos ekonomikoje
nedavë rezultatø. Pavieniai motyvacijos tyrimai, remdamiesi psichologija, nedarë esminio poveikio verslininkø valdymui. Padëtis pradëjo keistis, kai JAV 4ajame deðimtmetyje valdyme atsirado humanistinë kryptis (Meri Parker Follet ir Elton Mëjo su jo þinomais Hotorno
eksperimentais), kurià iðplëtojo A. Maslou, G. Olporto, K. Rodþerso
ir kt. savo tyrimais. Verslininkystës, valdymo, ûkininkavimo poreikiai ir socialiniai visuomenës pokyèiai stimuliavo motyvacijos teorijø
ir motyvaciniø mechanizmø tyrinëjimà. Savotiðku pripaþinimu buvo
motyvacijos kaip svarbiausios valdymo, menedþmento funkcijos átraukimas á gausybæ verslininkystës ir valdymo mokymo priemoniø.
Praktiniam menedþmentui populiariausia yra A. Maslou (1908
1970) koncepcija. Jis pirmasis pasiûlë poreikiø ir jø tarpusavio ryðiø
klasifikacijà, sudaræs savotiðkà hierarchijà, kurioje aukðtesnieji poreikiai nekeliami á pirmà vietà, jei nepatenkinti þemesnieji poreikiai. Ði
hierarchija pateikta 2.1. pav.
Ðie poreikiai sudaro penkis pagrindinius lygius. Jø pavadinimai,
taip pat grafinis vaizdavimas gali bûti ðiek tiek kitas, bet dalyko esmë
nuo to nesikeièia.
1. Pagrindiniai fiziologiniai poreikiai  tai maisto, vandens, miego, gyvenamojo bûsto, raumenø veiklos, seksualinio patenkinimo poreikiai.
Juos daþniausiai vadina pirminiais, baziniais. Aiðku, svarbiausias stimulas, kad jie bûtø patenkinti,  pinigai, t. y. ekonominis turtingumas, gyvenimas, nejauèiant materialinio nepritekliaus. Ðiandien dau46

geliui ið mûsø reikðmingas materialinis stimulas  didelis uþdarbis,
kuris turi uþtikrinti deramà þmogaus egzistavimà.
2. Saugumo poreikis. Kiekvienas þmogus nori iðvengti ligø ir traumø, iðlikti sveikas ir darbingas ilgus metus. Ðiuos poreikius atitinka
tokie stimulai: garantuotas darbas, socialinis draudimas, pensinis aprûpinimas, galimybë laikyti pinigus, vertybinius popierius bankuose ir
investicinëse ástaigose ir t. t.
3. Socialiniai poreikiai. E. Mëjus savo ruoþtu atskleidë asmenybës
charakteristikà  socialumà. Þmogui bûdingas noras nuolat jausti kontaktà su panaðiais á save. Ðis poreikis pasireiðkia ávairiai. Þmonëms
reikalingas emocinis prieraiðumas, meilë, parama. Þinoma, kokie pakitimai vyksta asmenybëje dël ilgo buvimo bedarbiu, kai þmogus atitrûkæs nuo darbo kolektyvo. Sunkiai iðgyvena iðëjimà á pensijà, atitrûkimà nuo savo kolektyvo darbo veteranai, invalidai.
4. Pagarbos ir savigarbos poreikiai. Þmogui nepakanka jausti savo reikalingumà organizacijai, þmonës nori bûti gerbiami, pripaþástami kaip
unikalios asmenybës. Pasaulinës reikðmës menedþeris, þinomos Japonijos firmos ,,Sony vadovas Akio Morita savo knygoje raðë: ,,Mes
suvokiame, kad þmonës dirba ne tik dël pinigø, ir jeigu jûs norite juos
skatinti, reikia juos padaryti ðeimos nariais ir elgtis su jais kaip su
gerbiamais nariais. Ðtai kà kalba apie save ne maþiau þinomas Amerikos menedþeris Li Jakkoka: ,,Að niekada nepretendavau á didelá atlyginimà. Man nebûdinga iðleisti daug pinigø, bet að vertinu tà postà,
su kuriuo susijæs mano atlyginimas. Kodël þmogus nori tapti kompanijos prezidentu? Argi jam ðis postas duoda pasitenkinimà? Galbût ir
taip, bet jis sugeba já iðkamuoti ir pasendinti. Kodël prezidentas taip
daug ir atkakliai dirba? O dël to, kad tai duoda jam galimybæ pasakyti: ,,Taip, að pasiekiau virðûnæ. Að kai ko pasiekiau.
5. Saviraiðkos, savæs aktualizacijos poreikis. Savæs aktualizacijà A. Maslou supranta ,,darbà dël to, kad padarytø gerai tai, kà þmogus nori padaryti. Tapti nereikðmingu gydytoju  tai netinkamas bûdas sureikðminti save. Þmogus visada nori bûti svarbiausias arba toks geras, koks
jis gali bûti. Plaèiausiai ðis poreikis suprantamas kaip kûrybos poreikis. Numatoma, kad kiekvienas þmogus siekia realizuoti savo potencialà, nuolat tobulintis, rasti savo vietà gyvenime. A. Maslou pabrëþë,
kad ,,kiekvienà kartà, kai þmogus imasi atsakomybës, jis tobulëja. Bet
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tai tik ið dalies apibûdina tokià asmenybæ. Save aktualizuojanti asmenybë  tai taip pat nepriklausoma, nekonformistinë. Ji nuolat tobulinasi, visà laikà realizuoja savo gebëjimus. Aiðku, kad ne visi patenkina iki
galo savo poreikius, bet tokia galimybë yra kiekvienam.
Taigi, pagal Maslou, visi poreikiai sudaro hierarchinæ struktûrà,
kuri kaip dominantë nustato þmogaus elgesá. Fiziologiniai, saugos poreikiai vadinami pirminiais, þemesnio lygio poreikiais, jie yra pagrin5. Saviraika:
visikas potencialo realizavimas
kûryba

4. Egoistiniai poreikiai:
Ioriniai:
Vidiniai:
statusas
savigarba
prestiþas
laisvë
pagarba
pasitikëjimas savimi
3. Socialiniai poreikiai:
padëtis visuomenëje
draugystë
meilë
2. Saugumo poreikiai:
fiziologiniø poreikiø
tenkinimo garantijos
1. Fiziologiniai poreikiai:
valgis
poilsis
fizinis lavinimasis
2.1 pav. A. Maslou poreikiø hierarchija
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das tenkinant aukðtesniuosius poreikius  socialinius, sëkmës, saviraiðkos (savæs aktualizacijos). Aukðtesnieji poreikiai nemotyvuoja þmogaus, jei nepatenkinti, nors dalinai, þemesnieji poreikiai.
Kartu su poreikiø hierarchija, pasiûlyta Maslou, ðiuolaikinëse menedþmento veikaluose panaudojami tie papildymai, kuriuos padarë jo
klasifikacijai MakKlenandas ir Gercbergas. Pirmasis papildë jà ávesdamas valdþios, sëkmës ir priklausomybës grupei poreikiø sàvokas, antrasis iðskyrë higieninius faktorius (darbo uþmokesèio lygá, tarpasmeninius santykius ir tiesioginio virðininko kontrolës bûdà) ir motyvuojanèius (sëkmës jausmas, kilimas tarnyboje, aplinkiniø pripaþinimas, atsakomybë, galimybë tobulëti). Be ðiø teiginiø, verslininkams siûloma taip
pat vadovautis ðiomis motyvacijos teorijomis: procesiniais, lûkesèiø
teorija, teisingumo, PorterioLoulerio modeliu apie pelnytà atlygá.
Du anglø mokslininkai M. Vudkokas ir D. Frensis, remdamiesi
Gercbergio ir kitø tyrinëtojø analizëmis ir iðvadomis, sudarë ádomià
lentelæ, padedanèià iðsamiau panaudoti motyvacijos idëjas efektyviai
stimuliuoti darbiná elgesá.
Naudinga palyginti ðià lentelæ su Maslou schema. Ji tarsi pratæsia
aiðkinimà, kodël neduos norimo efekto ,,svarbiausieji motyvai, jeigu
neiðsiaiðkinta su ,,motyvacijos reguliatoriais, t. y. nepatenkinus þemesniojo lygio poreikiø, nereikia manyti, kad bus aktyviai tenkinami
aukðtesnieji.
Dabar aptarsime ðiuos blokus, pateiktus Vudkoko ir Frensio lentelëje.
1. Darbo aplinka sudaro galingà spaudimà darbuotojui, todël organizacijoms nereikia gailëti lëðø ir pastangø kuriant teigiamà aplinkà
darbuotojams.
2. Piniginës iðmokos dabar apima ne tik darbo uþmokestá, bet ir daug
kitø iðmokø, taip pat ir skatinimà suteikiant poilsio dienas ir ypaè duodant papildomø materialiniø paskatinimø: gyvenamàjá plotà, asmeniná
medicinos draudimà, asmeniná automobilá, nemokamà maitinimà ir t. t.
3. Saugumo jausmas. Ðis jausmas susijæs su darbo buvimu, netikrumo dël rytojaus nebuvimu, aplinkiniø pripaþinimu ir pagarba, priklausomybe grupei ir kt.
4. Asmeninis tobulëjimas ir augimas. Ðiuo metu keièiasi (kaip buvo
pasakyta) menedþeriø paþiûros á asmeninius santykius. Jeigu anksèiau
pagrindinis dëmesys buvo skiriamas darbuotojø kvalifikacijai kelti, tai
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dabar  þmoniø tobulinimui, o firmose ir gamyklose kuriamos atitinkamos tarnybos. Pripaþástama, kad investavimas á darbuotojø asmenybës tobulinimà turi ir ekonominës, ir humanitarinës reikðmës.
2.1 Vudkoko ir Frensio lentelë

M O T Y V A CI J O S

R E GU L I A T O R I A I

1. Darbo aplinka

2. Atlyginimas

3. Saugumo jausmas

Darbo vieta
Triukmo lygis
Muzikos foninis
skambëjimas
Ergonomika
Valgykla
Dizainas
Patogumai
vara
Fizinio darbo sàlygos

Darbo uþmokestis
ir kitos iðmokos
Poilsio dienos
Papildomi materialiniai paskatinimai
Medicininio
aptarnavimo sistema
Socialinës problemos

Baimë tapti nereikalingam
Priklausomybës savo
kompanijai jausmas
Aplinkiniø pagarba
ir pritarimas
Priimtinas valdymo stilius
Santykiai su aplinkiniais
Informuotumas apie tai,
kaip kompanijoje
elgiamasi su darbuotojais

S V A R B I A U S I E J I

M O T Y V A I

4. Asmeninis
tobulëjimas

5. Asmeninis indëlis
á bendrà darbà

6. ,,Susidomëjimas
ir iððûkis

Atsakomybë
Eksperimentavimas
Nauja patirtis
Galimybë mokytis

Informacijos turëjimas
Konsultacijos
Bendras sprendimø
priëmimas
Komunikacija
Atstovavimas

Ádomûs projektai
Raidos patirtis
Didëjanti atsakomybë
Gráþtamasis ryðys,
priartinantis prie
tikslo

5. Asmeninio indëlio á bendrà darbà jausmas bûdingas kiekvienam darbuotojui, jis nori jausti savo ,,reikalingumà organizacijai, todël vadovai turi pagal galimybes suteikti dirbantiesiems visà informacijà, turëti tobulà gráþtamàjá ryðá, þinoti jø nuomonæ apie pagrindinius gamybos klausimus.
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6. ,,Susidomëjimas ir iððûkis. Vudkokas ir Frensis raðo, kad daugelis þmoniø ieðko tokio darbo, kuriame bûtø ,,iððûkis, kuris reikalautø
meistriðkumo ir nebûtø perdaug paprastas. Netgi grynai mechaninius
darbus reikia siekti padaryti ádomiais, suteikianèiais pasitenkinimà.
1, 2 ir 3 faktoriai gali veikti kaip neigiami motyvai, jeigu darbuotojai nepatenkinti jais, 4, 5 ir 6 faktoriai gali didinti darbuotojø susidomëjimà ir uþtikrinti organizacijai dideliø laimëjimø.

KLAUSIMAI
1. Kokie dësniai nustato þmoniø psichinius procesus, tarpasmeninius santykius, grupinæ elgsenà?
2. Apibûdinkite atsiliepimo neapibrëþtumo dësná.
3. Apibûdinkite þmogaus neadekvataus atvaizdavimo dësná.
4. Apibûdinkite neadekvataus savæs ávertinimo dësná.
5. Apibûdinkite informacijos prasmës suskaldymo dësná.
6. Apibûdinkite savisaugos dësná.
7. Apibûdinkite kompensacijos dësná.
8. Kodël ðiais laikais pradëta nuodugniai tirti pagrindines grupiø
charakteristikas, þmogaus faktoriø, asmenybës elgesá?
9. Parodykite sàvokø ,,þmogus, ,,asmenybë, ,,individualybë
skirtingumà.
10. Apibûdinkite svarbiausias asmenybës savybes.
11. Kas yra motyvacija?
12. Apibûdinkite A. Maslou poreikiø ir jø tarpusavio ryðiø klasifikacijà.
13. Kokià iðvadà galima padaryti ið poreikiø hierarchinës struktûros?
14. Apibûdinkite anglø mokslininkø M. Vudkoko D. Frensio lentelæ,
padedanèià geriau panaudoti motyvacijos idëjas efektyviam
darbiniam elgesiui skatinti.
15. Kas yra valdymo veiklos kultûra?
16. Kokie gali bûti pagrindiniai valdymo bûdai?
17. Kas yra valdymo stilius?
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18. Koks turi bûti vadovo darbo stilius kariniuose vienetuose?
19. Apibûdinkite pagrindinius valdymo stiliaus komponentus
20. Kokius valdymo bruoþus ir mokëjimus turi turëti valdingas
vadovas?
21. Apibûdinkite valdymo bruoþus ir mokëjimus, kuriuos turi turëti
valdingas vadovas?
22. Kas yra vadovo autoritetas?
23. Kuo skiriasi lyderiavimas nuo valdymo?
24. Kokie santykiai su pavaldiniais nustato vadovo autoritetà?
25. Kas yra kalbos kultûra?
26. Apibûdinkite bendravimo su þmonëmis taisykles?
27. Kas yra vadovo organizaciniai sugebëjimai?
28. Kokiø klaidø turi vengti vadovas organizaciniame darbe?
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3. Asmenybë kaip valdymo subjektas
3.1. Vadovo ir lyderio apibûdinimas
Vadovas yra vadovaujamoji ir organizuojamoji grandis socialinëse
valdymo sistemose. Grupiø ir kolektyvo veiklà valdo vadovas ir lyderis.
ios dvi valdymo formos yra ðiek tiek panaðios, o tas panaðumas glûdi
paèiose sàvokose. Viena ið vadovo reikðmiø  ,,vesti, anglø kalbos þodis ,,lyderis reiðkia ,,vedantysis. Taèiau ðios sàvokos gerokai skiriasi,
nes vadovas, valdydamas kolektyvà, daugiausia remiasi oficialiais ágaliojimais, o lyderis iðreiðkia tarpasmeniniø santykiø grupëse neoficialias tendencijas, nors tam tikrais atvejais ðias dvi funkcijas gali atlikti
vienas asmuo.
Pagrindiniai lyderiavimo ir vadovavimo skirtumai dël jø tarpusavio ryðiø oficialioje ir neoficialioje grupës struktûroje:
1) lyderiavimas paprastai susijæs su tarpasmeniniø santykiø, kurie
turi neoficialø pobûdá grupëje, reguliavimu, o tuo tarpu vadovas reguliuoja santykius oficialioje socialinëje organizacijoje;
2) lyderiavimas  paprastai mikroaplinkos fenomenas, vadovavimas  makroaplinkos elementas, atitinkantis dominuojanèiø joje socialiniø santykiø sistemà;
3) lyderiavimas atsiranda ir funkcionuoja daugiausia stichikai, vadovavimas  tikslingas ir i viraus kontroliuojamas socialiniø organizacijø ir institucijø veiklos procesas;
4) kitaip, negu lyderiavimas, vadovavimas kur kas stabilesnis, maþiau priklausantis nuo grupës nariø nuomoniø ir nuotaikø;
5) vadovavimo procesas apibûdinamas taikymu tam tikrø ávairiø
sankcijø, ko neturi lyderiavimas;
6) sprendimø priëmimas vadovavimo sistemoje gerokai sudëtingesnis negu lyderiavimo sàlygomis;
7) lyderio veikla vyksta tiktai maþos grupës mikroaplinkoje, vado53

vo veiksmø sfera kur kas platesnë ir apima ávairias socialines sistemos
pakopas, kuriose jis atstovauja maþai grupei;
8) lyderiavimas yra tiesiog tam tikrø grupës nariø elgsenos psichologinis apibûdinimas, vadovavimas  tai formaliø santykiø grupëje, pirmiausia valdymo ir pavaldumo pasiskirstymo, socialinis apibûdinimas.
Reikia paþymëti, kad ðios sàvokos skiriasi ir jø teisiniais ágaliojimais. Vadovavimas  tai teisinis kolektyvo nariø bendros veiklos organizavimo ir valdymo procesas, kurá vadovas vykdo kaip socialinës valdþios ir kontrolës atstovas. Vadovas turi oficialius ágaliojimus, já skiria
ir atleidþia ið pareigø aukðtesnës socialinës struktûros. Jis visada átrauktas á oficialiø hierarchiniø santykiø grandá, pradedant nuo ministerijos
ir baigiant pirminiais padaliniais. Ðioje grandinëje jis vienu metu pavaldinø vadovas ir pavaldus auktesniesiems vadovams. Lyderiavimas 
tai vidinis socialiniopsichologinio organizavimo procesas maþoje grupëje. Grupës nariai patys, ávertinæ þinias, patirtá ir asmenines savybes,
skiria lyderá á jo neoficialø postà, bet grupës nariai gali ir atimti ðiuos
ágaliojimus be oficialaus sprendimo, jeigu jis neatitinka jø lûkesèiø.
Tyrinëtojai pastebi tam tikrà þinomà skirtumà tarp vadovavimo ir
lyderiavimo, konstatuodami ðiø valdymo fenomenø dialektiná ryðá ir
abipusá skverbimàsi. Taigi vadovas vienu metu gali bûti neformaliu lyderiu; lyderiavimas tam tikromis sàlygomis gali pereiti á oficialø vadovavimà. Juo sudëtingiau ir atsakingiau socialiniu aspektu sprendþiami
uþdaviniai, juo didesnis vadovo ir lyderio suartëjimas.
Reikia paþymëti, kad valdymo santykiai tarp vadovo ir pavaldinio
negrindþiami tiktai vieno ið jø ásakymø davimu ir kito vykdymu. Vadovà ir pavaldinius sieja kolektyviðkumo santykiai, sàlygojami bendros
darbo veiklos ir tam tikrø tarpasmeniniø santykiø.

3.2. Vadovo vaidmuo valdymo sistemoje.
Valdymo veiklos kultûra. Valdymo stilius
Vadovo vaidmuo valdymo sistemoje. Karinio vieneto valdymo sistemos darbo turinys yra vykdymas viso valdymo ciklo, kuris apima
ðias bendràsias valdymo funkcijas: 1) prognozavimà ir planavimà;
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2) darbo organizavimà; 3) koordinacijà ir reguliavimà; 4) aktyvinimà ir
skatinimà; 5) kontrolæ, apskaità ir analizæ.
Ðiø funkcijø vykdymas ir sudaro valdymo sistemos pareigûnø darbo turiná. Ypatingas vaidmuo, vykdant ðias funkcijas, priklauso vadovams, nes jø þinios, mokëjimai ir veikla daro pagrindiná poveiká kolektyvo darbo rezultatams.
Vadovo darbas priklauso protinei veiklai. io darbo rezultatas yra
vado sprendimai ir veiksmai. Vadovo darbo tikslas  organizuoti bendras kolektyvo pastangas efektyviems galutiniams rezultatams pasiekti.
Vadovo valdymo veiklos kultûra. Valdymo veiklos kultûra yra
vadovo gebëjimas atstovauti valdþiai ir mokëjimas pasinaudoti ja.
Gebëjimas atstovauti valdþiai numato gerà savo teisiø ir pareigø
iðmanymà.
Mokëjimas pasinaudoti valdþia yra sugebëjimas taikyti valdymo veikloje metodus, bûdus, turinèius pripaþinimà ir daranèius efektyvø poveiká kariniam kolektyvui. Kad kolektyvas sëkmingai veiktø, nepakanka
turëti teigiamas ekonomines ir socialines sàlygas. Praktika rodo, kad vadovo ir kolektyvo santykiuose neretai atsiranda tokios konfliktinës situacijos, kuriø neámanoma nei paaiðkinti, nei pateisinti nuorodomis á ,,objektyvius sunkumus ir kurios paprastai paaiðkinamos þema vadovo valdymo kultûra. Be to, kartais kariniai vienetai nepasiekia laimëjimø tiktai
dël to, kad jiems vadovauja þmogus, neturintis vienvaldystës kultûros.
Pakanka pakeisti toká vadovà þmogumi, iðmananèiu valdymo kultûrà, ir padëtis kolektyve gerokai gerëja.
Valdymo veiklos kultûra apima nusistovëjusias darbo su þmonëmis priemones ir bûdus, kurie ágauna normø pobûdá: tikslo siekimas,
pavyzdingas virðininko elgesys (asmeninis pavyzdys); valdymo màstymo kultûra ir kalbos kultûra, tarnybinio bendravimo kultûra, apimanti
ir elgesá, reakcijà á pavaldiniø veiksmus; tvarkomosios veiklos priemonës ir bûdai, dalyvavimas svarstant dalykinius klausimus, sprendimø
priëmimas, kritiðki pasisakymai ir t. t.
Ypatingà reikðmæ turi vadovo auklëjimo priemoniø, sudaranèiø valdymo veiklos kultûrà ir daranèiø poveiká, taikymas.
Iðnagrinësime pagrindinius valdymo bûdus.
Pavaldinio ,,slopinimas santûrumu ir ramybe. Jeigu kalbëdamas
su jumis pavaldinys pradeda nervintis ir kelti balsà, tai pirmoji jûsø
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reakcija daþniausiai gali bûti taip pat susierzinimas ir balso këlimas.
Pasistenkite nuslopinti savyje ðià reakcijà: atsakykite á paðnekovo audringas ,,atakas santûriu, ramiu, pasitikinèiu ir, svarbiausia, geranoriðku tonu (kartais ðiek tiek su ironija)  ir jûs greitai pastebësite, kad
jûsø paðnekovas prabils normaliu ir ramiu tonu, kuriuo kur kas lengviau spræsti visus klausimus ir problemas. Pakartokite ðá bûdà keletà
kartø ir jûs ásitikinsite jo efektyvumu: ir patá save, ir savo pavaldinius
jûs ápratinsite dalykiðkai bendradarbiauti.
Koncentruotas dëmesys á vienà ið pavaldiniø. Priverskite save sutelkti dëmesá á vienà ið jûsø pavaldiniø, pageidautina netgi á tà, kuris uþima paèias þemiausias pareigas. Stebëkite já, pasistenkite ásivaizduoti, kà jis màsto, jauèia,
kokie jo rûpesèiai ir interesai, kokius norus jis puoselëja, pasidomëkite jo likimu, jo biografija, jo tolima praeitimi  ir jûs staiga pajusite susidomëjimà ðiuo
þmogumi. Ir tada jums bus lengva neformaliai bendrauti su juo, netrukus jûs
pastebësite to þmogaus pasitikëjimà jumis. Bet svarbiausia  jûs pajusite moraliná pasitenkinimà.
Prietaravimas savo nuomonei. Priverskite save rasti pavaldinyje, kuriam jûs kaþkodël jauèiate antipatijà arba negalite netgi pakæsti jo, rasti
kokiø nors teigiamø savybiø. Pasistenkite átikinti save, kad jûs iki tol
turëjote susidaræs klaidingà nuomonæ apie já, netgi jeigu tokià nuomonæ jûs galëjote pagrásti. Nors padaryti tai nebus lengva, pabandykite
átikinti save, kad jûsø pavaldinys ne toks jau blogas, kad jis galbût turi
kokiø nors teigiamø savybiø. Po to kreipkitës á pavaldiná taip, kad jis
suprastø, kad jûs matote jame ðias savybes, apeliuojate á jas ir vertinate
jas. Jeigu jûs tai darysite nuolat, neákyriai, tinkamai, tai greitai ásitikinsite, kad jûsø pavaldinys ið tikrøjø turi ðiø savybiø, nes kiekvienas þmogus turi ,,aistringà norà bûti vertingas.
Netikëtas sprendimas. Ko laukia ið savo vadovo prasiþengæs pavaldinys? Nuobaudos. O kaip elgiasi vadovas su nedoru, nepareigingu
arba atsiliekanèiu darbuotoju? Tikriausiai nedraugiðkai ir nepasitikëdamas. Aiðku, jums ðie atsakymai yra aksiomos. Atsisakykite jø. Ypaè
tada, kai jûs jauèiate, þinote, suprantate, kad pavaldinys susitaikë su
,,nelaimëlio padëtimi ir nelaukia ið jûsø gero þodþio, nekalbant jau
apie pasitikëjimà. Suteikite jam pirmenybæ prieð kitus. Duokite jam atsakingà uþduotá. Padarykite tai vieðai, parodydami pasitikëjimà juo,
kad jis jà ávykdys.
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Didelá auklëjamàjá poveiká turi tokie sprendimai, kurie pakelia pavaldinio pasitikëjimà savo jëgomis. Galima patikëti materialines vertybes
tam, kuriuo, rodos, visiðkai negalima pasitikëti  buvusiam vagiui. Bet
daryti panaðius dalykus, priimti rizikingà sprendimà galima tik tada,
kai jûs sugebësite paliesti þmogaus sielà tokiu pasitikëjimu, kuris virðija rizikos baimæ.
Didelis menas nubausti gerumu ir protingumu. Pabandykite tapti
tokiu vadovu. Pasakojama, kad vienà kartà Napoleonas, tikrindamas
sargybà, aptiko poste miegantá sargybiná. Pagal karo meto statutà ir
ástatymus, sargybinis turi bûti patrauktas á teismà ir po to suðaudytas,
nes nëra gailesèio kareiviui, kuris, gëdingai uþmigæs poste, savo draugø
gyvybei kelia grësmæ. Kaipgi pasielgë Napoleonas? Jis priëmë netikëtà sprendimà: pakëlë mieganèio sargybinio ðautuvà, uþdëjo ðautuvà
ant peties ir uþëmë paliktà nuvargusio kareivio postà. Po kurio laiko
atvykæs su pamaina serþantas pamatë, kad sargybinis miega, o imperatorius stovi poste. Kas prisiims dràsos tvirtinti, kad Napoleonas padarë klaidà, kad jis nuolaidþiavo tokiam pareigos paþeidimui? Niekas
nesuvokë, kad istorija apie ,,maþà kapralà, kuris uþdëjo ðautuvà ant
peties, vietoj to, kad paðauktø padaliná suðaudyti, kità dienà þaibiðkai
pasieks visà stovyklà ir þygio voras. Nejaugi kareivis susvyruotø atiduoti
gyvybæ eidamas á mûðá su tokiu vadu? Jûs pasakysite  kvailystë? Kvailystë tai ar ne, bet tai  tikrovë. Daugeliu atvejø kilnumas sprendþia
dalyko sëkmæ, ir imintingas vadovas turi sumaniai ja pasinaudoti.
Panaudokite ir jûs kilnumà. Nebijokite priimti netikëtà sprendimà dël nusiþengusio pavaldinio.
Avansu pareiktas pagyrimas. Davæs kuriam nors ið savo pavaldiniø
atsakingà uþduotá ir nebûdamas ásitikinæs, ar ji bus laiku ir kokybiðkai
vykdoma, galite pagirti ðá pavaldiná, netgi pasakydamas jam, kad niekam kitam jûs negalite pavesti tokià atsakingà uþduotá. Per tam tikrà
laikà jûs ásitikinsite, kad jûsø ið anksto duotas pagyrimas pataikë á taikiná: pavaldinys bus stropus.
,,Pastatykite save á mano vietà. Nëra, ko gero, paprastesnio bûdo
kaip ðis. Mëgindami atvesti á protà pavaldiná, nepateikite kaip árodymø
abstrakèiø sampratavimø arba tokio poþiûrio, á kurá nekreipiamas nei
jûsø, nei jûsø paðnekovo dëmesys. Pats paprasèiausias ir þmogui prieinamas savo teisingumo árodymo bûdas  priversti paðnekovà, nesuti57

kusi su jumis, stoti á jûsø, kaip oficialaus asmens arba kaip doro, sàþiningo þmogaus, vietà. Tuomet ginèydamasis greitai suvoks, kad iðspræsti klausimà jo naudai arba neámanoma dël ribotø vadovo teisiniø
kompetencijø, arba dël objektyviai susiklosèiusios situacijos, arba tas
sprendimas bus antimoraliðkas, nedorovingas (juk neprisipaþins þmogus, kad bûdamas vadovo vietoje, jis pasielgtø prieð sàþinæ arba prieð
bendrai pripaþintas moralës normas).
Aptariant dalykinius klausimus ir priimant sprendimus, pagal galimybæ reikia siekti, kad:
a) aptarime dalyvautø ne tiktai ,,kompetentingi asmenys, o pirmiausia þmonës, turintys skirtingas paþiûras aptariamuoju klausimu;
b) vieno autoritetingo specialisto nuomonë bûtø patikrinta kito specialisto nuomone ir argumentais;
c) bûtø kantriai iðklausytos maþiau kompetentingø asmenø nuomonës ir pasiûlymai, nepertariant ir nestabdant jø paðaipomis arba kaltinimais dël neiðmanymo, jeigu ðie þmonës paprastai varþosi ir retai
iðsako savo nuomonæ;
d) aptarimo pradþioje ir jo eigoje nereikëtø iðsakyti savo pozicijø,
jeigu vadovui ið anksto þinoma, kad tai darys ,,psichologiná spaudimà
pavaldiniams;
e) sprendþiant sudëtingà klausimà, pravartu apriboti savo, kaip arbitro, vaidmená ir netgi atsisakyti kritikos, siekiant suaktyvinti savo pavaldiniø kûrybiná màstymà.
Remdamasis geru savo pavaldiniø paþinimu, tvarkomosios veiklos sferoje vadovas pirmiausia turi atsiþvelgti, kad á oficialius ásakymus
gali bûti negatyvi psichologinë reakcija. Tvarkomàja veikla pavaldiniui
nurodomas prasmës suvokimas ir perduodami visi sprendimo bûdai,
kad jis galëtø atlikti uþduotá grieþtai taikydamas tuos bûdus.
Bûdai, kuriais galima perduoti sprendimo priëmimà pavaldiniui
iðlaikant virðininko kontrolæ: patarimas (,,vyresniojo patarimas, ,,virðininko
patarimas), draugiðkas praðymas, paliepimas, vadovaujantis instrukcijomis,
bûtinas nurodymas, paliepimas, þodinis ásakymas (vado), raðytinis ásakymas.
Juo didesnis kolektyvo socialinio brandumo lygis, juo labiau imponuoja jam ðvelnûs, draugiðki, demokratiniai sprendimo perdavimo pavaldiniams bûdai.
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Galima teigti, kad svarbiausias vienvaldystës ir valdymo kultûros
rodiklis yra diferencijuotas poþiûris á tvarkomàjà veiklà.
Asmeniniame vadovo ir pavaldinio bendravime yra daug visokiø
psichologinio poveikio þmonëms bûdø ir priemoniø  átikinimas, átaiga, argumentacija, skatinimas ir nuobaudos, ávairiø konfliktiniø situacijø sprendimas, sugebëjimas kritikuoti ir t. t.
Klasikiniais tapo tokios elementarios nuobaudos priemonës: pirmasis papeikimas, pareikðtas pavaldiniui akis á aká, konstruktyvi dalykinë nuobauda (nuobauda jokiu bûdu nelieèia nei asmenybës, nei asmens savybiø, o pareiðkiama tik dël pavaldinio dalykiniø savybiø), pozityviai tausojanti arba skatinanti nuobauda, pripaþástanti darbuotojo
teigiamas savybes, kai tikimasi, kad padarytos klaidos bus iðtaisytos.
Reikia paþymëti, kad tarp neformaliø vadovo ir pavaldinio kontaktø
turi bûti iðlaikomas saikas. Neformalûs santykiai neturi bûti neriboti.
Valdymo stilius. Skirtingø vadovø valdymo veiklos individualioms
savybëms iðskirti plaèiai vartojama valdymo stiliaus, arba darbo stiliaus, sàvoka.
Valdymo stilius  tai pastovios, konkreèios, pasikartojanèios priemonës ir metodai, kuriuos taiko vadovas atlikdamas valdymo funkcijas, kurios nustato þmoniø elgesio pagal jo veiksmus ypatumus.
Stiliuje pasireiðkia individualios vadovo savybës, bet jos priklauso
ir nuo aukðtesniøjø vadovø poveikio.
Þinoma, kad svarbiausius vadovavimo kariniams vienetams stiliaus
bruoþus, vadovo ir pavaldiniø tarpusavio santykius nustato kariniai
statutai.
Bet vadovo darbo stilius  tai valdymo procese realizuojamø socialiniøekonominiø ir socialiniøpsichologiniø santykiø individuali forma. Stilius, be abejo, turi atitikti statuto reikalavimus. Bet statuto reikalavimais vadovaujasi þmonës, turintys savo privalumø ir trûkumø. Kiekvienas vadovas, atsiþvelgdamas á karinio vieneto sprendþiamas uþduotis, vietines sàlygas, kolektyvo vieningumà, pavaldiniø kvalifikacijà, asmenines savybes, pripaþásta savotiðkà ðiø reikalavimø realizavimo formà.
Kaip tik valdymo stiliuje atsispindi karininko valdymo veiklos kultûra. Jo darbo stilius daro esminæ átakà karinio kolektyvo psichologiniam klimatui. Stilius tiek susijæs su virðininko asmenybe, kad kartais já
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vadina valdymo veiklos braiþu. Ir pasireiðkia jis ne virðininko þodþiais,
o jo veiksmais.
Darbo, valdymo stiliaus formavimas ne stichinis, bet kryptingas
procesas. Kiekvienas vadovas privalo ugdyti sugebëjimà efektyviai taikyti gyvenimo patikrintus metodus ir valdymo bûdø sistemà, uþtikrinanèius sëkmingà uþduoèiø, mokymo planø ir programø vykdymà.
Socialinëje psichologijoje, tyrinëjant skirtingø kolektyvø funkcionavimà, iðskiriami trys valdymo stiliaus komponentai: direktyvikumas, kolegialumas ir liberalumas.
Direktyvikumas pasireiðkia visø valdymo elementø koncentravimu
vienose rankose. Vadovas priima sprendimus vienas ir atðaukia juos
neiðsiaiðkinæs pavaldiniø nuomoniø ir toliau jø neinformavæs. Visus
klausimus, reikalaujanèius kolektyvinio nagrinëjimo, jis taip pat sprendþia vienas. Valdo daugiausia ásakymais. Pavaldiniø veikla grieþtai kontroliuojama, jo procese pagrindinis dëmesys skiriamas trûkumams atskleisti. Vadovas daþnai pats kiðasi á pavaldiniø darbà, reiðkia jiems
per didelá reiklumà, kartais pereinantá á priekabiavimà. Bendravimas
sunkiai pasiekiamas, iðlaiko tarp savæs ir pavaldiniø distancijà, neretai
parodo netaktiðkumà. Á kritines pastabas reaguoja skausmingai.
Kolegialumas pirmiausia apibûdinamas protingu ágaliojimø skirstymu tarp vadovo ir karinio kolektyvo. Sprendimai priimami juos rengiant kartu su pavaldiniais, ið anksto pasikeièiant nuomonëmis kolektyve. Asmeniðkai priima sprendimus tø klausimø, kuriø negalima delsti.
Vadovas daþniau kreipiasi á pavaldinius su patarimu ar praðymu negu
su ásakymu. Pavaldiniø veiklà kontroliuoja sistemingai, pirmiausia atskleisdamas teigiamus momentus. Reiklus, bendraujantis ir taktiðkas.
Vertina pavaldiniø iniciatyvà ir savarankiðkumà.
Liberalumas, kaip valdymo stiliaus komponentas, apibûdinamas tuo,
kad vadovas nusiðalina nuo kolektyvo valdymo. Jis baiminasi atsakyti
uþ savo sprendimus ir todël paprastai laukia nurodymø ið virðaus arba
paveda priimti sprendimus savo pavaduotojams. Nepakankamai kalbus su pavaldiniais, visiðkai abejingas jiems. Savo adresu kritines pastabas paprastai iðklauso, þada paðalinti trûkumus, bet jokiø priemoniø nesiima, dalykus palieka savieigai.
Kiekvieno vadovo veikloje nurodyti stiliaus komponentai pasireikia specifikai, nes jo veiklos pagrindinë kryptis yra karinio vieneto
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gero kovinio pasirengimo uþtikrinimas. Tai ið jo reikalauja asmeninius
interesus padaryti pavaldþius karinës tarnybos interesams ir kad pavaldinys sàmoningai suvoktø ðá principà.

3.3. Vadovo gebëjimai
Valdymo veiklos efektyvumas priklauso nuo vadovo gebëjimø.
Psichologai, nagrinëjantys gebëjimus, skiria specifinius (atskirus)
gebëjimus ir bendrà asmenybës gebëjimà (gabumus). Bet vadovo veiklos sëkmingumas priklauso dar ir nuo jo patirties (þiniø, ágûdþiø, mokëjimø), taip pat nuo asmenybës savybiø.
Valdingas vadovas iðsiskiria skirtingø valdymo bûdø ir metodø
taikymu. Norint sugebëti valdyti, reikia turëti tokiø valdymo bruoþø ir
mokëjimø, bûdingø valdingiems vadovams:
1. Mokëjimas spræsti nestandartines valdymo problemas, neturinèias parengtø sprendimo receptø, susijusias su konkreèiomis, kartais konfliktinëmis situacijomis. Sprendimai turi padëti iðspræsti konfliktus. Juo valdingesnis yra vadovas, juo maþiau jis konfliktiðkas.
2. Mokëjimas màstyti viskà aprëpiant. Vadovo màstymo platumas glaudþiai susijæs su jo pareigomis ir nustatomas pagal tai, kokias problemas
jis sprendþia ir kokiomis kategorijomis pagal savo pareigas jis màsto.
Vienas ið pagrindiniø naujai paskirto vadovo psichologiniø sunkumø 
tai savo màstymo derinimas su naujomis pareigomis, sugebëjimas lengvai ir efektyviai keisti màstymà ir kalbëjimo manierà. Juo gabesnis vadovas, juo lengviau jam pakeisti savo màstymà, o juo jis valdingesnis,
juo geriau jis sugebës realizuoti savo gebëjimus. Kad taptø aukðto rango vadovu ir pradëtø màstyti kaip toks vadovas, reikia pereiti visas
pareigybiniø laiptø pakopas. Valdingas vadovas kûrybiðkai atlieka
aukðtesniøjø vadovø paliepimus, o jeigu nesutinka su jais, tai kruopðèiai pagrindþia savo kontrargumentus.
3. Mokëjimas uþtikrinti teigiamà valdymo sistemos reguliavimà. Vadovas turi teisæ atrinkti ir paskirstyti personalà savo padalinyje. Ðiø sprendimø efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo vadovo gebëjimo valdyti.
Valdingas vadovas parenka iðmananèius pavaldinius, prastas vadovas
 neiðmanëlius. Pirmu atveju galima kalbëti apie teigiamà, antru  apie
61

neigiamà valdymo sistemos organizavimà. Vadinasi, prastesnis vadovas daro dvigubà þalà: tiesioginæ  jo valdymo veikla neefektyvi ir
netiesioginæ, kuri susijusi su neigiamu veiklos organizavimu. Kiekvienà vadovà ir specialistà pagal jo dalykines, profesines savybes gali
ávertinti tik aukðtos kvalifikacijos vadovas ir specialistas.
4. Mokëjimas gerinti specialistø funkciná paskirstymà. Valdingas vadovas moka teisingai ávertinti pavaldiniø veiklos efektyvumà. Jis stengiasi átraukti neaktyvius pavaldinius sprendþiant sudëtingus arba svarbius klausimus, padeda jiems susigaudyti ,,nestandartinëse situacijose remdamasis autokratiniais valdymo metodais. Kartais jis gali savo
ágaliojimus perduoti iðmanantiems pavaldiniams, duodamas jiems bendros formos uþduotis, naudodamas demokratinius valdymo metodus
ir orientuodamasis á jø gebëjimus ir mokëjimà.
Tarp kitø svarbiø vadovo asmeniniø bruoþø ir apibûdinimø reikia
iðskirti:
 jo gebëjimà dominuoti kolektyve;
 pasitikëjimà savimi;
 emocinæ pusiausvyrà;
 atsakomybæ;
 sumanumà;
 polinká bendrauti ir nepriklausomybæ.

3.4. Vadovo autoritetas
Valdymo veiklos efektyvumas labiausiai priklauso nuo vadovo autoriteto. Nuomonë, kad gaudamas tam tikrà postà vadovas automatiðkai ágauna autoritetà, labai klaidinga.
Autoritetas  tai þmogaus asmeninis poveikis kolektyvui, kuri jis ágyja
savo darbu, profesinëmis þiniomis, organizaciniais gebëjimais, naujovëmis, mokëjimu dirbti su þmonëmis.
Norëdamas, kad sutaptø vadovo ir jo asmenybës autoritetas, jis
turi atlikti lyderio ir vadovo funkcijas. Trumpai paminësime jas.
Lyderiavimas  tai vieno þmogaus psichologinio poveikio kitiems
procesas jiems siekiant bendrø tikslø, kuris vyksta suvokimo, mëgdþiojimo, átaigos, vienas kito supratimo pagrindu. Tai psichologinio
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poveikio procesas, pagrástas laisvu bendravimu, tarpusavio supratimu ir savanoriðku pavaldumu. Juo didesnis vadovo autoritetas, juo
stipresnis jo poveikis pavaldiniams.
Valdymas  tai teisinis vadovo poveikis per jo valdþià, suteiktà jam
visuomenës arba kolektyvo. Valdymas pagrástas valdingais santykiais,
paliepimais, socialine kontrole ir drausminimu.
Taigi vadovo autoritetas turi du ðaltinius: 1) asmeniná, pasireiðkiantá vadovo sugebëjimais daryti lyderio átakà; 2) visuomeniná, pasireiðkiantá vadovo valdþios ir pareigybinio prestiþo turëjimu. Autoritetas numato pavaldiniø neprievartiná vadovo paliepimø vykdymà,
pagrástà pagarba ir sàmoningumu.
Galinga pavaldiniø parama  tai efektyvaus valdymo raktas. Bûti
geru vadovu  tai visø pirma turëti gerus santykius su pavaldiniais.
Jie teisingiausiai supranta jûsø valdymo stiliø. Tai, kaip jie jus mato, ir
aiðkina visas jûsø sëkmes ir nesëkmes. Pavaldiniai puikiausiai duoda
sau ataskaità, koks skirtumas dirbti su blogu ir geru vadovu. Jei
geras vadovas  ádomesnis ir jø darbas, o pasiekti rezultatai stiprina
profesinio pasididþiavimo jausmà. Esant blogam valdymui, pavaldiniai atlieka darbo prievolæ. Santykiø efektyvumà tarp pavaldiniø ir
vadovø galima nustatyti ðeðiais svarbiausiais elementais. Priklausomai nuo to, koká stiliø taiko tas ar kitas vadovas konkreèioje situacijoje, ir sudaromi jo santykiai su pavaldiniais, kurie nustato jo autoritetà (3.1 lentelë).
3.1 lentelë

Svarbiausieji santykiø tarp
vadovo ir pavaldiniø
elementai
1. Gráþtamieji ryðiai
(pavaldiniai siekia greièiau
suþinoti savo darbo
ávertinimà ið vadovo, kuris
privalo tai padaryti laiku ir
tiksliai)

Vadovo elgesio ypatumai
autokratas
Kritikuoja
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demokratas
Giria

2. Suteikta ðiek tiek laisvës
(remdamasis savo pavaldiniø
charakterio tyrimu vadovas
sprendþia, kokiam pareigûnui
duoti veiksmø laisvæ, o koks
turi daryti tai, kas ásakyta)
3. Poþiûris á darbà (vadovas,
blaiviai ávertinantis darbo
vaidmená þmoniø gyvenime,
nepervertina ir nemenkina jo,
o padeda savo pavaldiniams
tiksliai nustatyti darbo vietà
jø gyvenime)
4. Orientavimas á darbo
rezultatus (geras vadovas
þino, kaip teisingai ávertinti
pavaldinio darbo laimëjimus,
turëdamas omeny tiek patá
rezultatà, tiek ir darbinio
lenktyniavimo elementà
darbo eigoje)
5. Paaukðtinimas (geriausias
kelias padaryti karjerà  gerai
vykdyti savo kasdienines
pareigas). Geras vadovas
lengvomis uþuominomis
nurodys tà galimybæ tiems,
kas turi á tai ðansø
6. Asmeninis elgesys
(santykiai tarp vadovo ir
pavaldiniø turi remtis
abipusiðkumu, bet vadovas
privalo domëtis visais
pavaldiniais ir gerbti juos.
Geram vadovui santykiai su
pavaldiniais nevisiðkai
oficialûs, bet ir ne grynai
bièiuliðki)

Duoda
ásakymus ir
nurodymus

Nustato tikslus

Apþvelgia
pavaldiniø
pastangas kaip
bûtinà dalykà

Giria uþ
pastangas

Pabrëþia
darbo atlikimo
terminus
(,,Tai turi bûti
padaryta iki
ryto)

Pabrëþia skatinimà (,,Bus tikras
þygdarbis,
jeigu jums pavyks
tai padaryti iki
ryto)

Svarbiausia
jam  pavaldinys visà laikà
turi bûti savo
darbo vietoje

Skatina
pavaldinio darbo
efektyvumo
ir kokybës
gerinimà

Elgesys 
visikai
oficialus

Elgesys 
laiko save
draugiku
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3.5. Vadovo profesinë etika
Vadovo autoritetui didelá poveiká daro aukta bendravimo kultûra,
kurià reglamentuoja profesinës etikos normos. Joms skiriami: virðininko
bendravimo su pavaldiniais, darbo kolegomis demokratiðkumas; galëjimas su juo bendrauti, dëmesingumas; mokëjimas sukurti pasitikëjimo, draugiðkà atmosferà, mandagumas ir korektiðkas elgesys, tikslumas ir atsakingumas laikantis duoto þodþio. Didelæ reikðmæ turi tvarkingumas ir punktualumas, tikslumas ir organizuotumas. Bet elgesys
turi atitikti vadovo vidiná doroviná ásitikinimà. Tik esant ðiai sàlygai,
tarnybinio etiketo normos gali padëti vadovui efektyviau bendrauti
su þmonëmis. Vadovo nuolatinis bendravimas su pavaldiniais didina
jo autoritetà ir pasitikëjimà juo, gerina socialiná psichologiná klimatà
kolektyve. Kai kuriø autoriø nuomone, maþdaug ¾ vadovo darbo laiko skiriama bendravimui su vykdytojais, taip pat su aukðtesniaisiais
ir þemesniaisiais vadovais.
Asmenybës draugiðkumas apibûdinamas sugebëjimu lengvai bendrauti su kitais þmonëmis, neuþsisklæsti, neatsiskirti nuo jø. Þmogus, bendraujantis dalykiðkai, bet tuo paèiu metu su partneriais bendraujantis
emociðkai neigiamu tonu, gali bûti pavadintas komunikabiliu, bet negali bûti pavadintas draugiðku. Kitaip, nei draugiðkas, komunikabilus
þmogus bendrauja priklausomai nuo konkreèiø tarnybos sàlygø ir aplinkybiø, jo bendravimas priverstinis. Prieðinga draugiðkumo savybë
yra uþdarumas arba nedraugiðkumas.

3.6. Kalbos kultûra. Bendravimo su þmonëmis taisyklës
Kultûringa kalba  viena ið mandagumo taisykliø, turinèiø didelæ
praktinæ reikðmæ, atliekanti ypatingà vaidmená. Kalbos kultûra remiasi
lingvistiniais mokëjimais ir ágûdþiais (mokëjimas pasirinkti teisingas
iðraiðkos priemones ir reikalingus þodþius savo mintims reikðti ir ið jø
sukonstruoti frazes, pavartoti mandagumo þodþius (dëkoju, atleiskite
ir t. t.), optimalø kalbos tempà, þodþiø, gestø, mimikos emociná atspalvá, stilistiná ir kalbiná iðprusimà, turtingà leksikà). Padrika, neraið65

ki, lakoniðka kalba nedidina bendravimo efektyvumo, neátikina ir nedaro áspûdþio þmonëms.
Deilas Karnegis savo knygoje ,,Kaip ásigyti draugø ir daryti poveiká þmonëms raðë: ,,Didþiausiø pasisekimø dalykuose pasiekia tie
þmonës, kurie kaip priedà prie savo þiniø turi dar mokëjimà kalbëti ir
átikinti þmones savo paþiûromis. Mokëjimas kalbëti  tai pats trumpiausias iðgarsëjimo kelias. Jis duoda þmogui ásitikinimo jausmà savo
jëgomis ir kelia já virð minios. D. Karnegis ásitikinæs tuo, kad bet kuris þmogus gali kalbëti taip, kad bus malonus ir garsus visuomenëje,
jeigu jis tiki savimi ir turi idëjà, kuri ákvëpia já. ,,Puoselëjant tikëjimà
savimi,  raðo jis,  reikia daryti tai, kà jûs bijote daryti ir atidþiai
nagrinëti sëkmingiausius atvejus ið patirties; reikia áveikti savo baimæ
ir bûgðtavimà, ugdyti drasumà.
Neleistinas vadovo kalbos elementas yra blevyzgojimas.
Bendravimo su þmonëmis taisyklës. Daugybë literatûros ðaltiniø, daugelio mokslininkø, sociologø, psichologø praktika rodo, kad
bendraujant su þmonëmis pageidautina laikytis tokiø taisykliø:
1. Reikia rodyti susidomëjimà þmonëmis, bûti jiems atidþiais. Alfredas
Adleris, Vienos psichologas, knygoje ,,Kà turi reikðti jums gyvenimas
raðo: ,,Individas, kuris nerodo susidomëjimo savo kolegomis, iðgyvena dideliø sunkumø gyvenime ir suteikia kitiems dideliø nemalonumø. Ið tokiø asmenybiø tarpo atsiranda nevykëliai. Þmones sutikti
reikia nuoðirdþiai, mandagiai, stengtis palaikyti gerà nuotaikà sau ir
aplinkiniams, ðypsotis þmonëms. Ðypsokitës tikra ðypsena, einanèia ið
paèio ðirdies. Nelinksmas þmogus darbe retai pasiekia sëkmës. Jûs
turite pasitikti þmones su dþiaugsmu, jeigu norite, kad jie dþiaugtøsi
sutikæ jus. Jeigu nenorite ðypsotis  dainuokite dainas.
2. Reikia mokëti duoti nurodymus savo pavaldiniams. Daþniausiai nurodymai sakomi ásakymo arba praðymo forma. Ásakymo forma reikalinga ekstremaliomis sàlygomis (uþduoties suþlugdymo grësmë, saugos technikos taisykliø paþeidimas ir t. t.). Ásakymas taip pat reikalingas duodant uþduotá, ásibraunant á pavaldinio tiesioginiø pareigø sferà. Bet ásakymo tonas turi bûti mandagus, nes á grasinantá tonà pavaldiniai po kurio laiko nustoja reaguoti ir nurodymø efektyvumas sumaþëja. Pavaldiniai geriau suvokia nurodymà praðymo forma negu
ásakymà. Niekas nemëgsta ásakmaus tono. Uþduotis, neáeinanèias á
pavaldinio veiklos sferà, reikia duoti tik praðymo forma.
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3. Reikia stengtis ásiminti pavaldiniø vardus ir kreiptis á juos nevarþomai,
bet neleistina suklysti minint vardus. Kreiptis á pavaldinius reikia ,,jûs.
Tai palaiko normalius tarnybinius santykius ir darbo drausmæ.
4. Tarnybiniuose santykiuose svarbu ugdyti ir palaikyti kiekvieno pavaldinio asmeninës savigarbos jausmà, iniciatyvà ir kûrybiná poþiûrá á tarnybà.
Deilas Karnegis raðë: ,,Visada darykite taip, kad kitas imtø jaustis esàs
svarbus. Duokite þmonëms tai, kà jûs norëtumëte gauti patys. Neginèijama tiesa yra ta, kad kiekvienas sutiktas þmogus jauèia tam tikroje
srityje savo pranaðumà prieð jus; pats geriausias kelias á jo ðirdá  tai
duoti jam ðvelnia forma suprasti, kad jûs pripaþástate jo svarbumà jo
maþame pasaulyje ir pripaþástate tai nuoðirdþiai.
5. Negalima ijuokti, pasmerkti þmoniø, reikia mokëti pastatyti save á
pasmerktøjø vietà. Kritikuoti pavaldinius reikia gana atsargiai, nes kritika, pasmerkimas, nepasitenkinimo kuo nors iðsakymas gali sukelti
skausmà, moralinæ traumà. Nuolatiniai priekaiðtavimai dël smulkmenø ir ,,peikimai demoralizuoja pavaldinius, sugriauna jø tikëjimà savo jëgomis ir vadovybës teisingumu. Bet ignoruoti kritikos irgi negalima. Taèiau prieð pradedant kà nors kritikuoti ið aukðtos tribûnos,
reikia atlikti didelá individualø darbà su pavaldiniais ir, jeigu tai neduos norimos sëkmës, panaudoti kritikà kaip kraðtutinæ priemonæ.
Pasirinkdami kritikos (kaip ir paskatinimo) formà ir metodà, patyræ ir
iðauklëti virðininkai atsiþvelgia á kritikuojamojo amþiø, lytá, temperamentà. Pavyzdþiui, moterys jautresnës pastaboms negu vyrai. Jeigu
jûs norite nurodyti pavaldiniui klaidà, tai geriau pradëkite nuo jo teigiamybiø nurodymo, o po to pereikite prie pastabos. Prieð pradëdami
kritikuoti kità, pasakykite ið pradþiø apie savo trûkumus, tai tik átvirtins jûsø autoritetà; kad nesukeltumëte neapykantos kritikuodami þmoniø, darykite tai netiesiogine forma (t. y. nenurodydami konkretaus
asmens). Kiekvienas virðininkas savo ruoþtu turi ásiklausyti á pavaldiniø pastabas, tai sukelia jiems prisidëjimo prie valdymo jausmà ir didina virðininko autoritetà.
6. Mokëjimas sveikinti þmones taip pat stiprina virðininko autoritetà. Atëjæs á tarnybà jis turi sveikinti savo kolegas, jeigu atëjo á patalpà vëliau
uþ kitus. Sutikus didelæ paþástamø grupæ, nereikia kiekvienam ið eilës
spausti rankà. Bet jeigu virðininkas padavë rankà paþástamam, kuris
kalbasi su dviem trimis nepaþástamais jam þmonëmis, tai jis turi svei67

kinti juos taip pat, pasakydamas savo pavardæ. Visais atvejais pavaldinys sveikina virðininkà pirmas, bet rankà virininkas paduoda pirmas. Moteris virðininkas sveikina pirmas, taip pat tarnybos veteranà
ir vyresnájá pagal amþiø. Bet jauna mergina pirma turi sveikinti virðininkà. Reikia paþymëti, kad sveikinimo forma daro didelæ átakà þmoniø nuotaikai prieð tarnybos dienos pradþià.
7. Mokëjimas klausyti yra komunikabilumo kriterijus. Geras paðnekovas turi bûti ir geras klausytojas. Didysis praeities màstytojas Plutarchas kalbëjo: ,,Iðmok klausytis ir tu sugebësi gauti naudos netgi ið tø,
kas blogai kalba .
Þurnalas ,,Maðin dizain duoda tokias rekomendacijas geram tarpusavio supratimui tarp paðnekovø nustatyti:
1. Stenkitës sutvardyti savo norà pertraukti paðnekovà savo veiksmais, pabrëþkite, kad jums ádomu já klausytis.
2. Duokite panekovui laiko pasisakyti laisvai, neskubant; nepabrëþkite savo elgesiu, kad jums labai sunku klausytis.
3. Parodykite susidomëjimà paðnekovu. Kitàkart gana atsitiktinio
galvos linktelëjimo, ðûktelëjimo arba pastabos, kad parodytumëte susidomëjimà. Jeigu jis daro pauzes, nepertraukite jo, kol ásitikinsite,
kad jis baigë ir laukia jûsø atsakymo.
4. Pakartokite svarbiausias iðsakytas mintis savo þodþiais ir pasidomëkite, ar tai jis turëjo omeny. Tai garantuoja, kad nebus jokiø neaiðkumø ir nesusipratimø.
5. Vengite skubotø iðvadø. Tai vienas ið svarbiausiø efektyvaus
bendravimo barjerø. Pasistenkite suprasti paðnekovo paþiûras ir jo
minèiø eigà iki galo.
6. Nesutelkite dëmesio ties paðnekovo kalbëjimo ypatumais (lëtumas, monotoniðkumas ir t. t.); nesusiþavëkite paðnekovo manieromis
ir iðraiðkos priemonëmis, jo iðvaizda. Bûtina suvokti tik tà informacijà, kuri gali papildyti jûsø þinias ir patirtá. Ieðkokite paðnekovo þodþiø
tikrosios prasmës.
7. Ramiai reaguokite á paðnekovo pasisakymus, jeigu jis pernelyg
susijaudinæs. Neskubëkite neigti viskà, apie kà jis kalba. Sulaikykite
susijaudinimà, ieðkokite ir raskite svarbiausià mintá, pasisakymo esmæ, praneðimo pagrindiná turiná.
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8. Nevaidmaniaukite ir neapsimeskite, jeigu jums jau aiðku, kad
paðnekovo abejinga, ákyri ir neádomi kalba visiðkai neturi naudingos
informacijos. Jeigu paðnekovas pastebës, kad jûsø dëmesys jam sukoncentruotas tik þvilgsnyje, nukreiptame á já, bet jûs iðsiblaðkæs, jo mintys pradës painiotis ir jis praras pasisakymo gijà. Nenuteikite savæs ið
anksto tam, kad pokalbis bus tuðèias ir neádomus.
9. Nesiblaðkykite! Prastà klausytojà atitraukia viskas: sirena gatvëje, telefono skambutis, vaikðèiojantys þmonës, kurie matyti pro praviras duris ir t. t. Geras klausytojas arba atsisës taip, kad jo niekas
neblaðkytø, arba sukoncentruos savo dëmesá tik á partnerio þodþius.
10. Sekite pagrindinæ mintá, nekoncentruokite dëmesio á pavienias, antraeilias, ðalutines detales.
11. Nemonopolizuokite pokalbio. Paðnekovas, kuris mano, kad jis
viskà þino apie kalbamà dalykà, paprastai nieko neklausia ir nepriima
jokiø naujø idëjø ir minèiø, o diskusijose iðlaukia ðanso prieðtarauti viskam, kas prieðtarauja jo ásitikinimams.
12. Priderinkite màstymo tempà prie kalbos. Màstymo greitis tris
keturis kartus aplenkia kalbos greitá. Kai mes klausomës paðnekovo,
mûsø smegenys intensyviai dirba. Prastas klausytojas, kalbëdamas su
lëtai kalbanèiu partneriu, leidþia sau bûti iðsiblaðkusiam ir netgi snûduriuoti. Kai jis vël ,,ájungia dëmesá, tai atskleidþia spragas savo atmintyje ir pradeda perklausinëti savo partnerá. Suvokimo efektyvumas sumaþëja.
Norëdami bûti pranaðesni uþ paðnekovà, stenkitës parengti kontrargumentø, kol partneris kalba; ávertinkite viskà, kas pasakyta; apsvarstykite ir ávertinkite akivaizdþiai; iðsiaiðkinkite jo pateiktus faktus,
kuriuos jûs parinkote analizei; ar objektyvios jûsø paþiûros, ar ið tikrøjø
partneris sako jums patá svarbiausià, ar esmë ,,paskendo þodþiuose.

3.7. Organizaciniai sugebëjimai
Vadovas  tai ne tik geras specialistas, bet ir savo pavaldiniø tarnybos (kasdieninës veiklos) organizatorius. Kitø tarnybos organizavimas 
tai konkreèiø uþduoèiø paskirstymas tarp jø. Tokia vadovo ir pavaldiniø
santykiø forma vadinama ágaliojimø delegavimu. Nuo to, kiek vado69

vas sugeba deleguoti uþduotis, priklauso pavaldaus jam padalinio darbo efektyvumas ir atitinkamai paèio vadovo darbo kokybë. Jeigu kolektyvas dirba gerai ir jo darbo kokybë nuolat gerëja, tai galima padaryti iðvadà, kad jis dirba vadovaujamas gero vadovo. Vadovas, nemokantis arba nenorintis taikyti delegavimo metodø, nëra tikras vadovas. Jis turi iðmokti daryti darbà savo pavaldiniø rankomis. Deleguoti galima atsakomybæ ir valdþià, bet negalima uþmirðti, kad jeigu
uþduotis nebus ávykdyta arba bus ávykdyta blogai, tai nuobaudà gaus
ðio padalinio vadovas kaip vienvaldys.
Delegavimà reikia panaudoti tokiais atvejais: 1) kai pavaldinys
gali padaryti ðá darbà geriau negu vadovas. Bet nereikia baimintis
pripaþinti tai, kad pavaldiniai kai kuriuos klausimus geriau iðmano.
Tai nekenkia vadovo reputacijai, juo labiau kad vis vien niekas nemano,
kad vadovas viskà, be iðimties, iðmano geriau uþ visus. Svarbiausia 
mokëti maksimaliai efektyviai panaudoti savo pavaldiniø þinias; 2)
kai per didelis uþimtumas neleidþia vadovui paèiam uþsiimti ðia problema; 3) kai reikia jëgø ir laiko, kad uþsiimtø paèiais svarbiausiais dalykais. Ðiuo laiku visos likusios uþduotys turi bûti perduotos pavaldiniams.
Delegavimo metodø taikymo efektyvumas priklauso nuo to, ar
sugebës vadovas iðvengti ðiø klaidø:
1. Nemokëjimas aiðkinti. Nuo to, kiek teisingai pavaldinys perpras
pirminæ informacijà, priklauso, ar susitvarkys jis su uþduotimi. Todël
vadovas, iðdëstæs reikalà, turi iðsiaiðkinti, ar viskà suprato pavaldinys.
Jeigu jis paklaus: ,,Ar viskà jûs supratote?, tai galima bûti visiðkai ásitikinusiu, kad gaus atsakymà: ,,Taip, nes pavaldiniui bus sunku prisipaþinti, kad jis nieko nesuprato, kad nekeltø vadovui abejoniø savo
intelektu. Todël geriausia paklausti: ,,Ar pakankamai aiðkiai að jums
paaiðkinau? Tokia formuluotë sukels atsakomàjà reakcijà ir pavaldinys gali pasakyti: ,,Taip, bet kai kà að norëèiau patikslinti.
2. Atsisakymas panaudoti gráþtamàjá ryðá. Vadovui reikia surasti galimybæ dalyvauti viename ið renginiø, pavestø pavaldiniui.
3. Nepatenkinto vadovo niurzgimas dël nepatenkinamai padaryto pavaldinio darbo dirgina jam nervus. Todël prieð pareikðdami savo nepasitenkinimà, duokite konkreèiø pasiûlymø dël situacijos gerinimo.
4. Baimë prarasti autoritetà. Tikras vadovo prisipaþinimas, kad jis ko
nors neþino, nesuduos stipraus smûgio jo autoritetui, uþtat jeigu jis ka70

da nors pasakys, kad jam þinomas vienintelis priimtinas sprendimas,
tai juo lengviau patikës.
5. Kontrolës praradimas. Vadovas niekada neturi nustoti kontroliuoti savæs, netgi tais (bûtinai retais) atvejais, kai jis duoda ,,velniø pavaldiniams profilaktikos tikslais.
Delegavimo efektyvumas uþtikrinamas tada, kai vadovas tiksliai
ásivaizduoja, kokiø rezultatø jis laukia ið pavaldiniø ir kokia forma ðie
rezultatai turi bûti pasiekti ir praneðti, taip pat kokiais terminais. Remdamasis tuo, jis turi organizuoti kontrolæ, kuri kartu su grieþta drausme yra svarbiausia efektyvaus delegavimo prielaida. Delegavimas  tai
ne bûdas iðvengti atsakomybës, tai valdymo darbo paskirstymo forma, leidþianti padidinti efektyvumà, palengvinti vadovo darbà. Bet jis neatleidþia jo nuo galutinio sprendimo, t. y. tos pareigybës, kuri ir daro já
atsakingà.

KLAUSIMAI
1. Kuo skiriasi sàvokos ,,vadovas ir ,,lyderis?
2. Kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp lyderiavimo ir vadovavimo?
3. Kuo skiriasi vadovavimas ir lyderiavimas pagal jø teisinius ágaliojimus?
4. Apibûdinkite karinio vieneto valdymo ciklà.
5. Kas yra valdymo veiklos kultûra?
6. Apibûdinkite pagrindinius valdymo bûdus.
7. Ko reikia siekti aptariant dalykinius klausimus ir priimant sprendimus?
8. Kas yra diferencijuotas poþiûris á tvarkomàjà veiklà?
9. Kas yra valdymo stilius?
10. Apibûdinkite pagrindinius valdymo stiliaus komponentus.
11. Kaip turi bûti derinami asmeniniai ir tarnybiniai interesai tarnyboje?
12. Kokius valdymo bruoþus ir sugebëjimus reikia turëti norint sugebëti valdyti?
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13. Apibûdinkite pagrindinius valdymo bruoþus ir mokëjimus.
14. Kas yra vadovo autoritetas?
15. Kokie yra pagrindiniai vadovo autoriteto altiniai?
16. Apibûdinkite pagrindinius santykius su pavaldiniais, kurie nustato vadovo autoritetà.
17. Kas yra vadovo profesinë etika?
18. Kas yra draugikumas?
19. Kas yra kalbos kultûra?
20. Kokios yra bendravimo su þmonëmis pagrindinës taisyklës?
21. Apibûdinkite bendravimo su þmonëmis taisykles.
22. Pateikite rekomendacijø geram tarpusavio supratimui tarp paðnekovø nustatyti.
23. Kas yra vadovo organizacinë veikla?
24. Kokiais atvejais galima panaudoti delegavimà?
25. Nuo ko priklauso delegavimo metodø taikymo efektyvumas?
26. Kada uþtikrinamas delegavimo metodo efektyvumas?
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4. Vadovo valdymo veiklos psichologiniai
aspektai
4.1. Pareigø ëjimo pradþia
Pradëdamas vadovauti naujam kolektyvui, virðininkas turi iðsiaiðkinti, kaip kolektyvas traktuoja vadovybës pakeitimà: jokiu bûdu
negalima menkinti savo pirmtako nuopelnø. Naujasis virðininkas turi
atsiþvelgti á tai, kad pirmieji jo poelgiai bus vertinami kritiðkai. Nuo
teisingo vadovavimo stiliaus priklausys kolektyvo pasirengimas bendradarbiauti su naujuoju virðininku.
Naujojo virininko santykiai su kolektyvu gali susiklostyti skirtingai:
 jeigu virininkas atitinka kolektyvo pagrástai teikiamus jam reikalavimus ir pateisina darbuotojø lûkesèius, tai kolektyvo nariai su
mielu noru vykdys visus jo nurodymus ir paliepimus;
 jeigu virðininkas nepateisino kolektyvo lûkesèiø, tai jis turi pertvarkyti savo darbà tuo atveju, kai ðie reikalavimai pagrásti;
 jeigu virðininkas laiko kolektyvo reikalavimus nepagrástais, tai
jam reikia panaudoti savo pedagoginá taktà tam, kad suderintø kolektyvo reikalavimus ir asmenines paþiûras;
 jeigu pareigûnas tapo kolektyvo, kuriame jis tarnavo anksèiau,
vadu, tai jam bûna sunku duoti nurodymus savo buvusiems kolegoms.
Todël jis turi duoti suprasti pavaldiniams, kad jo nauja padëtis ápareigoja já skirstyti uþduotis, duoti nurodymus, kontroliuoti ir t. t. Jis turi
bûti asmeniðkai ásitikinæs, kad sugebës ávykdyti patikëtas jam funkcijas. Taigi pradedanèiam eiti pareigas virðininkui naudinga pamëginti
save ávertinti ir padaryti atitinkamas iðvadas.
Prieð pradëdamas atlikti naujas funkcijas, vadovas turi pasirinkti
savo valdymo koncepcijà ir pateikti jà kolektyvui per pirmàjá susitikimà, kuriam virðininkas turi rengtis ypaè kruopðèiai.
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Greiti ir radikalûs pakeitimai turi bûti daromi tada, kai esami trûkumai reikalauja neatdëliotinai juos paðalinti. Bet reikia turëti omeny,
kad radikalûs pakeitimai daþnai kelia kolektyvo pasiprieðinimà. Todël perorientavimas, jeigu situacija nereikalauja to, turi bûti vykdomas palaipsniui ir visada remtis tuo, kas jau pasiekta.

4.2. Pirmasis naujojo vadovo pasisakymas
Pirmajam naujojo vadovo pasisakymui suteikiama ypatinga reikðmë. Jo klausomasi ypaè dëmesingai, todël po paskyrimo á pareigas
vadovui nereikia skubëti pasisakyti. Ið pradþiø reikia kruopðèiai iðanalizuoti dalykø padëtá kolektyve ir paþinti þmones. Pirmajame pasisakyme reikia iðdëstyti asmeninio darbo programà. Po to, kai pavaldiniai pajus, kad virðininkas konkreèiai pradëjo susipaþinti su nauju
dalyku, jo fundamentalus praneðimas suvokiamas kaip veiksmø dalykinë programa.
Á ypaè sudëtingà padëtá patenka naujasis vadovas, paskirtas á atsiliekantá kolektyvà. Tokiu atveju pirmajame praneðime reikia:
 duoti profesionaliai kvalifikuotà susiklosèiusios situacijos analizæ ir nurodyti iðëjimo ið jos kelius (ðioje praneðimo dalyje virðininkas
turi parodyti kolektyvui savo profesines savybes, dalykiðkumà, teikiamø problemø konkretumà ir realumà);
 nurodyti realias kolektyvo jëgas, jo galimybes sunkumams áveikti, socialiniam psichologiniam klimatui gerinti;
 aptarti galimø konfliktø kolektyve prieþastis ir jø sprendimo
bûdus (èia praneðimo antrojoje dalyje virðininkas turi parodyti savo,
kaip kolektyvo ugdytojo, sugebëjimus);
 átraukti pavaldinius á aktyvø bendradarbiavimà, duoti suprasti,
kad atsiþvelgs á visus siûlymus, dalykinius pasiûlymus, rekomendacijas, kad jam reikia kolektyvo pagalbos (èia virðininkas parodo, kad
yra suinteresuotas bûti kolektyvo nariu).
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4.3. Mokëjimas perprasti þmones
Tai viena ið svarbiausiø stipraus virðininko savybiø. Virðininkui
reikia þinoti tuos þmones, su kuriais jis kontaktuoja, kuriems jis vadovauja. Norint arèiau paþinti savo pavaldinius, pirmiausia reikia susipaþinti su jø asmens bylomis personalo skyriuje. Bet dokumentø tyrimas  tai tik maþa dalis to, kà reikia þinoti virðininkui apie þmones,
nes dokumentai negali duoti viso supratimo apie pavaldiniø intelektualinius psichologinius sugebëjimus ir asmenines savybes. Virðininkui apie juos reikia þinoti viskà, kas gali daryti poveiká jø tarnybai ir
jos rezultatams. Bet ðiomis þiniomis reikia mokëti operuoti siekiant
gauti pavaldinio dalykinio elgesio patikimà prognozæ.
iuolaikinis mokslas disponuoja metodais, kurie leidþia ávertinti
þmones, ar jie sugebës atlikti tam tikrus darbus, ir reikia tinkamai
panaudoti ðià informacijà. Þmogaus individualiø savybiø atskleidimu
uþsiima tokia mokslo ðaka kaip psichodiagnostika.
Pirmàkart sàvoka ,,psichodiagnostika pavartota 1921 m. Ji atsirado ið eksperimentinës psichologijos, taikomosios psichologijos ir testologijos. Eksperimentinë psichologija uþsiima asmenybës psichiniø
savybiø ir procesø, atsirandanèiø dël tam tikrø dirgikliø veikimo,
tyrimu siekiant atskleisti kai kuriuos bendrus dësnius. Diferencinë
psichologija tiria asmenybës psichiniø savybiø individualius skirtumus ir jø pasireiðkimo individualias formas. Tikslus ir vienareikðmiðkas taikomosios psichodiagnostikos dalyko apibûdinimas dar neegzistuoja. Laikoma, kad ji, viena vertus, tiria klausimus, nesusijusius su bendràja psichologija, o kita vertus,  viskà, kas tarnauja þmogaus ir visuomenës santykiams tobulinti. Testologija padarë psichodiagnostikai ypaè didelá poveiká. Testinës diagnostikos ákûrëju laikomas þinomas Amerikos psichologas Dþ. M. Ketelis. Jis ávedë terminà ,,testas ir iðkëlë sau uþduotá tirti asmenybæ. Nuo Ketelio prasidëjo stojanèiøjø á mokymo ástaigas (nuo 1896 m.) intelekto tyrimo
tradicija, kuri iki ðiø laikø taikoma Amerikos universitetuose. J. Gutkë duoda toká testo apibûdinimà: ,,Testas  tai toks patikrinimo metodas, kai standartizuota situacija nustatomi elgesio poþymiai (elgesio atrankinis tyrimas), kurie turi bûti tam tikrø asmenybës savybiø
indikatoriai; ðio tyrimo rezultatas leidþia nustatyti tiriamojo vietà ly75

ginamø asmenø grupëje. Tokiu bûdu testas nustato psichines savybes
per asmenybës elgesá.
Psichodiagnostika kelia tam tikrø praktiniø uþduoèiø, kurioms reikia parengti atitinkamus metodus.
Norint taikyti ðiuolaikinius psichodiagnostikos metodus, reikia didelio profesinio pasirengimo. Jeigu virðininkas nëra profesionalas psichodiagnostikos srityje, jis turi rasti galimybæ átraukti á savo etatà toká
profesionalà, organizuoti specialià psichologinæ tarnybà, kurios viena
ið funkcijø bûtø psichologiðkai kvalifikuotas pareigûnø tyrimas skirtingais metodais ir metodikomis. Pareigûnø dalykiniø ir asmeniniø savybiø tyrimo metodas (bûdas) skiriasi nuo metodikos tuo, kad metodika  tai tas pats metodas (bûdas), bet taikomas tam tikriems specialiems tikslams. Pavyzdþiui, egzistuoja toks pareigûnø savybiø tyrimo
metodas kaip dalykiniø þaidimø metodas. Ðiuo metodu tiriami skirtingi valdymo darbo sugebëjimai remiantis skirtingomis metodikomis. Pavyzdþiui, egzistuoja dalykiniø þaidimø metodikos  ,,Vadovo intelektualinis brandumas, ,,Vadovo organizacinis brandumas ir kt.
Norint iðsiaiðkinti pavaldiniø dalykines ir asmenines savybes, kartu
su dalykiniø þaidimø metodu taikomi stebëjimo metodas; bandomøjø
perkëlimø metodas (numato pareigûnø perkëlimà bet kokiomis kryptimis hierarchinëje struktûroje  á virðø, á apaèià, pagal horizontalæ 
turint tikslà atskleisti jo galimybes); visuomeniniø uþdaviniø metodas
(siekiant atskleisti organizacinius sugebëjimus), mokomøjø valdymo
uþduoèiø sprendimo metodas (atskleidþia gebëjimà spræsti konkreèias tarnybos (kasdieninës veiklos) uþduotis ir ateities problemas),
konkreèiø situacijø analizës metodas, apklausos metodas. Ðie metodai
leidþia atskleisti pareigûnø gebëjimus bendrauti su virðininkais ir pavaldiniais, nustatyti asmenybës temperamentà, atskleisti þmogaus ágimtas arba ágytas valdymo savybes (pareigingumas, pastabumas, konservatyvumas, avantiûrizmas, dalykiðkumas, patikimumas, gebëjimas
keisti viskà siekiant gerinti, pertvarkyti darbà). Ðios metodikos, taikomos darbe su personalu, buvo patikrintos skirtingose mokymo ástaigose klausytojø mokymo metu.
Vadovas turi vertinti þmoniø savarankiðkumà ir nepriklausomybæ, vengti pataikûnø, kurie savo elgesiu moraliai dezorganizuoja ne
tik savo virðininkus, bet ir visà padalinio kolektyvà.
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Bendravime tarp vadovo ir pavaldiniø svarbø vaidmená turi emocijø pasireiðkimas, partneriø manieros, jø gestai, mimika ir t. t. Kiekvienas gestas atitinka þodá kalboje. Þodþiai jungiasi á sakinius, o suderinti
gestai padeda kur kas tiksliau matyti to þmogaus, su kuriuo mes bendraujame, pozicijà. ,,Skaitydami gestus, mes atliekame gráþtamàjá ryðá.
Pavyzdþiui, psichologai mano, kad apie átarumà ir neatvirumà kalba
tokie gestai: 1. þvilgsnis á ðonà (jeigu þmogus stengiasi á jus neþiûrëti,
tai jis greièiausiai kà nors slepia); 2. kojos (arba visas kûnas) nukreiptas á
duris (kalba apie tai, kad panekovas labai nori ieiti, vengia tolesnio
kontakto su jumis); 3. lietimas arba lengvas nosies trynimas smiliumi (paprastai reiðkia abejonæ). Kai kurie þmonës gestais reiðkia savo pranaðumà (pavyzdþiui, spausdami rankà kreipia savo delnà taip, kad jis
gulëtø virð partnerio rankos). Ásitikinimà ir pranaðumà reiðkia rankos,
ákiðtos á kiðenes; suspaustas kumðtis gestø kalboje reiðkia valdingumà.
Labai svarbu stebëti kalbanèio paðnekovo mimikà ir intonacijà.
Veidas be iðraiðkos  abejingumas. Intonacija pasako daugiau negu
þodis. Jeigu þmogus kalba kiek neryþtingai, jeigu jis beveik neþymiai
tæsia þodþius, tai yra þenklas, kad jis abejoja. Netvirtumas reiðkiamas
ir mimika (klausiamas, ieðkantis þvilgsnis, kartais pusiau pravira burna). Kur kas iðsamesnis asmenybës vaizdas susidaro nustatant ávairias
þmogaus reakcijas. Galima papraðyti pati þmogø apibûdinti savo charakterá, pabrëþti savo psichologiná portretà; papraðyti iðdëstyti savo
paþiûras á gyvenimà; paklausti, kaip jis susitvarko su sunkumais ir t. t.
Asmenybës nustatymo kriterijus  tai jos elgsenos ypatumai konkreèiomis situacijomis.
Socialinëje psichologijoje surinkta labai daug þiniø apie ,,kûno kalbà, arba vadinamàjá neverbaliná bendravimà, kurio raiðkos priemonës
yra kûno padëtis, gestai, mimika, þvilgsnis ir kt. Tyrimai rodo, kad
8090% informacijos þmoniø pokalbiuose perduodama neverbaliai. Stebint paðnekovà galima traktuoti þmogaus elgsenà, emocijas ir daryti
iðvadas. Tokiø stebëjimo rezultatai pateikti 4.1, 4.2, 4.3 lentelëse.
Sugebëjimas iki galo suprasti ,,nebylø praneðimà ágyjamas mokymo procese, todël reikia kiekvienà dienà skirti laiko sàmoningam
kitø þmoniø gestø ,,skaitymui stebint juos darbe, namuose, mokymo
metu, visuomeninëse vietose, per televizijà ir t. t.
Tyrinëjant naudinga susipaþinti su kai kuriais astrologø darbais,
taip pat su grafologija, fiziognomika ir t. t.
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4.1 lentelë

Emocijø traktavimas ,,kûno kalba
Panekovo emocijos

Judesys

Dvasinio komforto jausmas
Pavojaus nuojauta
Gynybinës reakcijos
Noras suartëti
Noras nutolti
Depresija, prislëgta bûsena
Ekspansiniai norai, ididumas

Atskirø kûno daliø
atpalaidavimas
Pakeltos rankos á virðø
,,Imtininko stovësena rankos,
kojos sukryþiuotos
Kûnas palinkæs á prieká
Panekovas pasitraukia,
nusigræþia
Paðnekovas kuprinasi, galva,
peèiai nuleisti
Galva pakelta, kaklas iðtiestas,
kûnas tiesus arba atloðtas
4.2 lentelë

Kaip traktuoti neverbalinæ elgsenà
Elgsena
Rankos sunertos
ant krûtinës
Lengvas barbenimas
pirðtais á stalà
Delnai sudëti maldingai,
pirðtai truputëlá iðskësti
Panekovas trina akys
Kramto nagus
Ðiek tiek palenkæs galvà

Traktavimas

Ivados

Gynybinë pozicija

Nebaigti pokalbá

Nekantrumas

Pokalbá reikia baigti

Pranaumo jausmas,
panekovas mano,
kad jis gudresnis
Nepasitikëjimas
Neásitikinimas,
baimë
Ramumas,
pasitenkinimas

Ásitikinti, kad nëra
klastos; galbût reikia
baigti pokalbá
Pamàstyti
Sàlygas priima, bet
nepatenkintas
Pokalbá galima baigti
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4.3 lentelë

Þvilgsnis ir judesiai

Traktavimas

Ivados

Galvos pakëlimas ir
þvilgsnis á virðø arba
galvos nulenkimas su
dëmesingumo iðraiðka
Galvos judinimas ir
suraukti antakiai
ypsena, galimas lengvas
galvos nulenkimas
Ritmiðkas galvos
linkèiojimas
Ilgas nejudantis þvilgsnis
á paðnekovo akis
Þvilgsnis á ðonà

Palauk minutæ,
pamàstysiu

Kontaktà
nutraukti

Nesupratau,
pakartok
Supratau, a nieko
negaliu pridurti
Aiku, supratau,
ko tau reikia
Noriu padaryti
pavaldþiu sau
Ignoravimas

Þvilgsnis á grindis

Baimë ir noras
pabëgti

Kontakto
stiprinimas
Kontakto
palaikymas
Kontakto
palaikymas
Veikti pagal
aplinkybes
Pasitraukimas i
kontakto
Pasitraukimas i
kontakto

4.4. Mokëjimas taikyti psichologiná poveiká valdymo
bendravime
Svarbus valdymo bendravimo ypatumas yra vadovo poveikio pavaldiniui bûtinumas. Turbût nëra vadovo, kuris nesidomëtø psichologinio poveikio pavaldiniams klausimais. Ðis domëjimasis yra susijæs
su akivaizdþiais þodinës ir emocinës informacijos organizavimo bûdais
norint, kad pasikeistø tam tikrø þmoniø elgesys, paþiûros ir ásitikinimai.
Psichologinio poveikio tikslas yra pavaldinio veiklos valdymas,
jo nukreipimas spræsti organizacijos uþduotis. Todël didelæ teorinæ ir
praktinæ reikðmæ valdymo bendravime turi psichologinio poveikio sàvokos, taip pat atitinkamos sistemos psichologinio poveikio pavaldinio asmenybei metodø ir bûdø parengimas.
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Bendravime þmoniø psichologinis poveikis vienas kitam plaèiai
átraukiamas á darbo, ugdymo, psichoterapijos procesus ir á kitas gyvenimo veiklos sferas. Veikdamas sàmoningai arba nesàmoningai, tyèia
arba netyèia jis gali atlikti tiek teigiamà, tiek ir neigiamà vaidmená:
mobilizuoti arba maþinti asmenybës sugebëjimus, darbo aktyvumà,
ugdyti asmenybës teigiamas arba neigiamas savybes ir t. t.
Priklausomai nuo veiklos rûðies, kurioje taikomas psichologinis
poveikis, galima atpaþinti tokias funkcines formas:
 pedagoginis poveikis;
 meno poveikis;
 psichoterapeutinis;
 propagandinis;
 reklaminis;
 valdymo poveikis ir kt.
Ðiame darbe daugiausia bus nagrinëjama paskutinioji forma, t. y.
poveikis valdymo bendravime.
Lyginant psichologinio poveikio sàvokà su veiksmo ir veiklos sàvokomis, reikia paþymëti jø skirtumus. Veiksmas ir veikla apskritai
yra subjektoobjekto ryðiai, o psichologinis poveikis vienu metu yra
ir subjektosubjektinis santykis. Kartu ðios sàvokos glaudþiai susijusios tarpusavyje. Psichologinis poveikis, bûdamas bendravimo elementas, átraukiamas á kolektyvinæ þmoniø veiklà ir yra vienas ið ryðiø tarp
jø forma. Be to, viena vertus, psichologinis poveikis apima bendros
veiklos tikslus, uþduotis ir turiná, kita vertus, nuo psichologinio poveikio tikslø, uþduoèiø ir turinio priklauso þmoniø veikla.
Analizuojant psichologiná poveiká, reikia atsiþvelgti á tai, kad poveikio subjektas ir objektas glaudþiai bendradarbiauja tarpusavyje. Todël specialioje psichologinëje literatûroje paprastai skiriamos keturios
faktoriø grupës, nustatanèios jo efektyvumà:
1. Poveikio subjekto savybës (átikinanèiojo, sugesterio).
2. Poveikio objekto savybës (átikinamojo, sugerendo).
3. Santykiø, susiklostanèiø tarp psichologinio poveikio subjekto ir
objekto kokybës.
4. Psichologinio poveikio situacijos ir proceso ypatumai.
Psichologinio poveikio, t. y. asmenybës psichikos arba grupiniø
psichiniø reiðkiniø, pertvarkymo, rezultatus galima atpaþinti pagal ðiuos
kriterijus:
80

1. Pagal psichiniø reiðkiniø platumà skirstomi á dalinius ir bendruosius pakitimus. Daliniai yra vieno kokio nors psichinio reiðkinio
pakitimai, pavyzdþiui, pavaldinio poþiûris á darbo drausmæ. Apie bendruosius pakitimus galima kalbëti tada, kai pertvarkoma didelë psichiniø reiðkiniø grupë, pavyzdþiui, emocinë asmenybës sfera.
2.Pagal atsparumà  psichikos pakitimai gali bûti laikini ir pastovûs.
Psichologinio poveikio subjektas. Centrinë valdymo psichologinio poveikio figûra, jo subjektas, yra vadovas. Nuo jo daugiausia priklauso
poveikio efektyvumas. Èia didelá vaidmená vaidina moralinës, psichologinës, profesinës vadovo savybës. Nuo jø priklauso poveikio turinys,
poveikio metodø, bûdø pasirinkimas. Partnerio pasirengimas sutelkti
savo dëmesá informacijai, suvokti ir priimti jà, daugiausia priklauso nuo
jo subjektyvaus vaizdinio apie komunikatoriø.
Apskritai poveikio efektyvumà nustato ðios aplinkybës, susijusios
su poveikio objektu:
1. Vadovo socialinis statusas, autoritetas, ðiø pareigø konkreèioje
organizacinëje struktûroje prestiþas. Tyrinëtojai paþymi, kad poveikio
subjekto prestiþo didinimas galimas, jei jis remiasi kito asmens, kolektyvo, visuomenës autoritetu.
2. Psichologinio poveikio subjekto, mûsø atveju  vadovo, asmeninës savybës (þavesys, valingumas, intelekto, charakterio pranaðumas).
3. Vadovo specialiø mokëjimø ávaldymas, bûtent parinkti ir taikyti efektyvius bûdus áskaitant objekto poveikio tikslus ir ypatumus. Tai
savo ruoþtu susijæ su jo mokëjimu greitai ir gerai perprasti þmones,
pamatyti jø ypatumus ir bûsenas. Pavyzdþiui, ramiai nusiteikæs pavaldinys, kai visi dirba vienodomis sàlygomis, duoda geresniø rezultatø, jei bûna átikinamas, o susijaudinimo atveju  taikant trumpà átaigà.
4. Poveikio subjekto elgesio ypatumai. Pavyzdþiui, átaigos taikyme
svarbiausia reikðmæ turi tam tikro sugestinio vaidmens vykdymas.
5. Poveikio subjekto poþiûris á objektà, mûsø atveju  vadovo poþiûris á pavaldiná. Geranoriðkas, taktiðkas arba grieþtas ir reiklus, priklausomai nuo situacijos ir pavaldinio ypatumø, lemia psichologinio
poveikio sëkmæ.
6. Poveikio subjekto poþiûris á ðio proceso turiná. Eksperimentiniais tyrimais nustatytas propagandinis poveikis, kad kalbanèiojo poþiûris á kalbos turiná perduodamas klausytojams ir tuo paèiu daro po81

veiká rezultatams. Iðaiðkinta priklausomybë tarp tokiø komponentø
kaip kalbanèiojo tikëjimas tuo, kà jis perduoda klausytojams, ásitikinimas, kalbos turiningumas ir propagandinio poveikio efektyvumas.
7. Socialinës aplinkos poveikis poveikio subjektui. Tyrinëtojai paþymi, kad jis taip pat gali bûti teigiamas ir neigiamas.
Jeigu psichologinio poveikio subjekto statusas ir elgesio vertinimas yra pakankamai didelis ir jo ryðiai su socialine grupe yra akivaizdûs, jeigu vadovo asmenybë pavaldiniui neginèijamai teigiama ir nëra
net maþiausiø abejoniø jo siekiø nenuðirdumu, ir pagaliau, jeigu poveikio objektas yra ásitikinæs teikiamos jam informacijos patikimumu,
tai poveikio procesas bus labiau efektyvus. Taigi valdymo bendravime darant psichologiná poveiká pavaldiniui reikia ið anksto rûpintis,
kad jis turëtø iðvardytus orientacijos poþymius á komunikatoriø, t. y.
á vadovà.
Nagrinëjant individà arba grupæ, kaip psichologinio poveikio objektà, tyrinëtojai kreipia dëmesá á tai, kad poveikio procesas nëra vienpusiðkas. Daþnai jis ágyja sàveikos pobûdá, ,,kai individas ,,A daro
poveiká individui ,,B, o pastarasis ne tik reaguoja á ðá poveiká, bet
savo ruoþtu daro poveiká individui ,,A. Jeigu ðià schemà papildyti
gráþtamasiais ryðiais, tai mes turësime uþdarà sistemà, bûdingà valdymo bendravimo situacijai. Be to, psichologinis poveikis susieja partnerius tarpusavio paþinime, nors ir skirtingais tikslais. Vadovas siekia
paþinti pavaldiná, kad nustatytø sàveikos taktikà, parinktø efektyvius
bûdus, o pavaldinys siekia paþinti vadovà jo kompetentingumo nustatymo tikslais ir, vadinasi, nustatyti patikimumo arba nepatikimumo laipsná jo valdymo poveikiui.
Vadovà ir pavaldiná sieja ir emociniai santykiai, kurie yra jø vienas kito paþinimo rezultatas. Emociniai santykiai gali turëti tiek teigiamà, tiek ir neigiamà atspalvá, bet bet kuriuo atveju jie daro poveiká
psichologinio poveikio kryptingumui ir jëgai. Pavyzdþiui, teigiamas
pavaldinio elgesys didina vadovo pasitikëjimà juo, ðalina komunikatyvinius barjerus ir tuo paèiu didina valdymo poveikio efektyvumà.
Apie psichologinio poveikio metodus mes kalbësime iðsamiau nagrinëdami klausimà ,,Psichologinio poveikio metodai (þr. 7.1  7.4).
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4.5. Karinio kolektyvo tarpusavio santykiø
psichologiniai pagrindai
Þmoniø bendrà veiklà gali sieti skirtingi tikslai, turintys skirtingà
pagrindà. Priklausomai nuo tikslø ir bendrø veiksmø kariams skiriamos dvi bendrosios veiklos rûðys: tarpusavio santykiai ir tarpusavio
bendradarbiavimo santykiai.
Tarpusavio santykiai  tai pareigûnø bendros uþduoties kolektyvinis vykdymas, uþduotys ir pareigos, kurios nustatytos atitinkamais
dokumentais, ásakymais ir virðininkø paliepimais.
Ginkluotosiose pajëgose sàveikà uþtikrina kariniø statutø reikalavimai, nustatantys sàveikos tvarkà ir bendras kariø pareigas. Ið esmës
bet kuris ásakymas, nustatantys kà, kada, kur turi ávykdyti konkretus
karys, organizuoja sàveikà, nes vieno pareigingumas uþtikrina kitø
sëkmingà savo darbo atlikimà bendroje veikloje.
Aukðèiausia tarpusavio santykiø sàveikos forma  kovos veiksmø
planavimas. Ðiuo atveju, kaip þinoma, organizuojama kariniø vienetø
sàveika pagal laikà, uþduotis ir ribas.
Tarpusavio bendradarbiavimo santykiai yra kita bendrø veiksmø
rûðis, nes èia þmonës suvienija savo pastangas savanoriðkai, suvokdami bendros uþduoties sprendimo svarbumà ir reikalingumà, siekdami padëti kitiems bendro darbo dalyviams. Esant ðiai bendrai þmoniø
veiklai atsiranda abipusiai ásipareigojimai, kuriais orientuodamasis
kiekvienas bendro darbo narys sutelkia savo pastangas konkreèia
kryptimi, pasitikëdamas, kad ir kiti nepriekaiðtingai ávykdys prisiimtus ásipareigojimus. Tarpusavio bendradarbiavimo santykiai bûdingi
kolektyvui, kuris formuojasi arba yra vieningas. Jie gali papildyti oficialiai susiklosèiusià sàveikà arba ji gali atsirasti nepriklausomai nuo
jø tarpusavio pagalbos, siekiant kolektyvo uþduoties sprendimo kokybës arba norint pagreitinti uþduoties sprendimà.
Tarpusavio bendradarbiavimo santykiai labai paplitæ bendroje visuomenës veikloje, tomis sàlygomis visi kolektyvo nariai supranta kitø bendradarbiø sunkumus, savo veiksmais stengiasi jø nedidinti, palengvinti bendrø uþduoèiø sprendimà.
Iniciatyvos, nesusijusios su pareigomis, pasireiðkimas, iðradingumas ir racionalizacija darbe, mokomosios materialinës bazës tobulini83

mas, vaizdiniø priemoniø kûrimas, pagalba atsiliekantiems moksle,
sportinë veikla, meninë saviveikla  tipinë kariø tarpusavio bendradarbiavimo santykiø pasireiðkimo sfera bet kuriame kariniame vienete.
Karininkø veikloje, ypaè ðtabuose, tarnybose, valdybose, karinëse mokymo ástaigose, tarpusavio bendradarbiavimo santykiø sfera gerokai iðsipleèia. Labiau patyrusio patarimas, analogiðkos situacijos praeityje priminimas, pagalba suformuluojant rengiamà dokumentà, pasiûlymas panaudoti savo ádirbá  visi ðie veiksmai gali bûti atliekami
tik savanoriðkai. Juo daþniau jie pasireiðkia, juo geresnis psichologinis
klimatas kolektyve, juo didesnis kolektyvo raidos lygis.
Iðvardytø organizacijø karininkø veikloje tarpusavio bendradarbiavimo santykiai gali pereiti á sàveikos santykius, nes mokslo tiriamajame darbe daugybës reikalingø bendrø pastangø ið anksto numatyti
neámanoma. Tokios bendros pastangos ið pradþiø gali atsirasti dël iniciatyvos, dël tarpusavio bendradarbiavimo santykiø. Po to jie gali bûti átvirtinti ásakymais  vadinasi, pasikeisti á sàveikà.
Ginkluotøjø pajëgø (kariuomenës) karininkø visapusiðki tarpusavio santykiai turi objektyvø socialiná pagrindà.
Lietuvos Respublikos kariuomenës vieningumas sàlygojamas lietuviø tautos vieningumu. Bet kokio karinio vieneto personalas yra pagal savo socialinæ kilmæ vieningas darinys, lietuviø tautos neatskiriama ir esminë dalis. Bet kartu pagal poþiûrá á karo tarnybà kariai skirstomi á dvi dideles grupes: profesinës tarnybos kariai ir privalomosios
tarnybos kariai.
Kariuomenës pagrindà sudaro profesinës tarnybos kariai, kurie savo profesija pasirinko kariná dalykà ir turi specialø kariná iðsilavinimà.
Á ðià aplinkybæ bûtina atsiþvelgti vadovaujant profesinës tarnybos
kariø kasdieninei veiklai, nes þmogus, sàmoningai pasirinkæs kario
profesijà, daugeliu atveju neiðvengiamai susijæs su savo profesijos kolegomis ne tik oficialiais statutiniais santykiais, bet ir ávairiapusiðkais
emociniaispsichologiniais, neoficialiais tarpasmeniniais ryðiais. Tokie
santykiai atsiranda ðalia bendrø statutiniø interesø, polinkiø ir potraukiø, bendros ilgalaikës veiklos vieningame kariniame kolektyve pagrindu, dël kolektyvinës atsakomybës uþ bendrà darbà ir dël papildomo
bendradarbiavimo, suvokiant kolektyviniø interesø naudingumà.
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Karininkø tarpusavio santykiams turi bûti bûdingos tokios dorovinës nuostatos: meilë tëvynei, savo visuomeninës pareigos suvokimas, kolektyvizmas ir draugiðka tarpusavio pagalba, humaniðki santykiai ir pagarba þmonëms, nesitaikymas su neteisingumu, dykaduoniavimu, nedorumu, karjerizmu ir savanaudikumu.
Suprantama, kariniame kolektyve bet kokie tarpusavio bendradarbiavimo santykiai galimi tik besàlygiðkai laikantis karinës drausmës, taèiau nagrinëti santykius tarp karininkø, ribojantis tik statutiniais, tarnybiniais tarpusavio santykiais, irgi negalima, nes ignoruojami svarbiausieji tarpasmeniniai ryiai.
Tarpusavio bendradarbiavimas  svarbiausias faktorius, sudarantis sàlygas bet kokio sudëtingo darbo sëkmei. Tarpusavio bendradarbiavimo santykiø atsiradimas palengvina pavaldiniø valdymà. Iniciatyvûs kariai, neapsiribojantys savo pareigø atlikimu ir galvojantys apie
bendro darbo sëkmæ, daþnai gali pasiûlyti racionalø sprendimà. Toks
platus savo pareigø suvokimas taip pat leidþia pasireiðkti tarpusavio
bendradarbiavimui, uþtikrinanèiam tikslø ásakymo vykdymà sudëtingomis sàlygomis.
Kariai savanorikai nustato bendradarbiavimo santykius. Tokie santykiai greièiau formuojasi esant kolektyve teigiamam psichologiniam
klimatui, iniciatyvos skatinimui ir draugiðkai tarpusavio pagalbai. Kai
kuriø karininkø abejingumas pavaldiniø veiklai, nepagarba, ðiurkðtumas, savo pareigø neatlikimas labai apsunkina dalykiná bendradarbiavimà kolektyve.
Tarpusavio bendradarbiavimo santykiai numato, kad kiekvienas
darbo dalyvis domisi kitø veikla, supranta atsirandanèius jiems sunkumus ir siekia palengvinti jiems bendros uþduoties sprendimà. ,,Að savo
darbà padariau, o po manæs nors ir tvanas!  bendradarbiavimo antitezë. Pagaliau svarbiausias bendradarbiavimo ypatumas  nepriekaiðtingas savo tarnybos pareigø ir prisiimtø ásipareigojimø vykdymas.
Toks elgesys, laikantis savo þodþiø, pasiþadëjimø, yra þmogaus
dorumo esmë.
Prisiimtø ásipareigojimø nevykdymas griauna pasitikëjimà, sukelia konfliktus, nes þmonës yra ásitikinæ, kad negalima pasitikëti kitais
bendro darbo dalyviais, kad jø viltys bendradarbiaujant pasirodë tuðèios.
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Tarpusavio bendradarbiavimo santykiai neatsiejamai susijæ su sàvoka ,,kolektyvas. Kaip tik kolektyvui bûdingi bendraujantys nariai
ir bendras tikslas, ir tarpusavio priklausomybë, ir tarpusavio atsakomybë, ir jø veiklos visuomeninis naudingumas.
Pagal savo tarnybos padëtá ir kariná laipsná, pagal santykius su
kitais kariais vieni kariai gali bûti virðininkais arba pavaldiniais, vyresniaisiais arba jaunesniaisiais. Nors ðie tarnybos santykiai negali trukdyti
atsirasti bendradarbiavimo santykiams tarp kariø, tarnybinës padëties ir kariniø laipsniø skirtumas sukuria tam tikrø ypatumø kariuomenës sàlygomis.
Svarbiausias bendradarbiavimo kariniuose kolektyvuose ypatumas
yra tas, kad jis bûtinai remiasi statutø reikalavimø laikymusi, pirmiausia karinës drausmës, ir skelbiant ásakymà bet koks bendradarbiavimas turi bûti nukreiptas á jo reikalavimø besàlygiðkà vykdymà.
Iðnagrinësime vyresniojo ir jaunesniøjø, jaunesniojo ir vyresniøjø,
virðininko ir pavaduotojo tarpusavio bendradarbiavimo ypatumus.

4.6. Vyresniojo (vadovo) ir jaunesniøjø (pavaldiniø)
bendradarbiavimo santykiai
Vyresniojo ir jaunesniøjø (vadovo ir pavaldinio) bendradarbiavimo santykiai gali atsirasti vyresniojo ypatingo korektiðkumo, dëmesio
jaunesniojo pastangoms ávykdyti geriausiai skirtà (arba juo labiau prisiimtà sau) uþduotá, pagalbos jam þodþiu ir veiksmu sàlygomis. Tokio
bendradarbiavimo pagrindas yra didelis vyresniojo autoritetas, leidþiantis jam tapti pavyzdþiu jaunesniajam tiek atliekant savo tarnybos pareigas, tiek ir rodant darbðtumà, iðtikimybæ savo darbui, pagarbà, reiklumà ir jautrumà þmonëms. Moralinës vyresniojo nuostatos, elgesys ðeimoje, kultûrinis akiratis turi kelti jaunesniajam pagarbà, norà sekti juo.
Bendradarbiavimo santykiai neámanomi, jeigu vyresnysis visokeriopai pabrëþia savo tarnybinës padëties ir jaunesniojo padëties skirtumà: ,,stato jaunesnájá á vietà, verèia já pajusti savo pavaldumo padëtá; ignoruoja jo pasiûlymus, neobjektyviai vertina jo pastangas ir iniciatyvà. Svarbià reikðmæ turi vyresniojo taktas, mokëjimas neuþgauti
jaunesniojo savimeilës, rûpinimasis jo autoriteto stiprinimu, galimø ne86

sëkmiø supratimas ir puoselëjimas vilties dël meistriðkumo augimo
siejant su patirties kaupimu.
Santykiai, pabrëþiantys siekimà bendradarbiauti, tikslingi visose
valdymo pakopose ir bet kuriomis sàlygomis.
Vyresniojo nekorektikumas visikai atmeta bendradarbiavimà su
juo, atstumia pavaldinius. Ypaè atriai tai igyvena jaunieji karininkai.
Nagrinëjant bendradarbiavimo santykiø su jaunesniaisiais galimybæ, reikia turëti galvoje tai, kad kartais jis gali nepateisinti vyresniojo
vilèiø ne tik dël savo kaltës, bet ir dël davimo uþduoèiø, neatitinkanèiø
jo kvalifikacijos. Uþduotys turi bûti áveikiamos. Jie turi numatyti jaunesniojo atitinkamà pasirengimà, uþtikrinantá, kad reikiamas uþduoèiø skaièius bus atliktas. Deja, vyresniojo lûkesèiai ne visada pasiteisina: dël þemos kvalifikacijos pavaldinys, netgi dëdamas visas pastangas, kartais negali dirbti jam norimu lygiu. Kad nepatirtø nusivylimo,
tikslinga ásitikinti, kad pavaldinys pasirengæs vykdyti uþduotá. Duodant pavaldiniui uþduotá iðtirti atitinkamà klausimà ir, suprantama, skiriant jam reikiamo laiko, ið pradþiø reikia utikrinti pavaldinio pasirengimà.
Psichologiðkai nepageidautina, kad pavaldinys vykdytø uþduotá,
kuri nereikalautø ið jo turimø specialiø þiniø. Norint tokius darbus
atlikti, reikia kvalifikuotiems specialistams skirti techninius vykdytojus. Vyresniojo veiksmai yra neracionalûs, kai jis atitraukia pavaldiná
nuo jo funkciniø pareigø, numatytø pareigybinëmis instrukcijomis, duodamas jam pavedimus ið kitø karininkø kompetencijos sferos. Tai lemia, kad pavaldinys uþleidþia savo darbus ir praranda susidomëjimà
savo pareigomis. Nuo to pirmiausia kenèia bendras darbas, kenèia ir
pavaldinys, apie kurá sprendþia pagal darbø eigà pavestame jam bare.
Atsidûrus tikrintojo pozicijoje, reikia prisiminti, kad visa pavaldiniø valdymo atsakomybë tenka tikrinamam virðininkui. Atskleidþiant
trûkumus arba duodant rekomendacijas, negalima ápirðti jam savo
sprendimo, o juo labiau ðalinti nuo karinio vieneto valdymo funkcijø
vykdymo arba trukdyti jam vykdyti ðias funkcijas. Vyresnysis vadovas, atvykæs á kariná vienetà tikrinti, turi susilaikyti nuo veiksmø, kurie
gali trukdyti vadovui valdyti pavaldinius arba kaip nors pakenkti jo
autoritetui. Vyresniojo vadovo korektiðkumas ðioje situacijoje turi ypatingà reikðmæ.
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Bendradarbiavimo santykiams uþtikrinti svarbu parodyti dëmesá
skirtai uþduoèiai, susidomëjimà ávykdymo rezultatu. Neleistina, kad
pavaldinio darbas bûtø padarytas veltui.
Bendradarbiavimo santykiø atmosfera kartais paþeidþiama dël pavaldinio didelës apkrovos, kas gali bûti dël funkciniø pareigø neracionalaus paskirstymo arba dël pavedimø pavaldiniui davimo neáskaitant
jo fizinio krûvio atliekant pagrindines pareigas ir anksèiau duotus pavedimus. Sàþiningas, aktyvus ir atsakingas pavaldinys gali atsidurti
sudëtingoje padëtyje. Net ir turëdamas geriausiø norø, jis negali ávykdyti visko, o tai sukels negatyviø jo veiklos vertinimø. Siekiant iðvengti
to, negalima ignoruoti pavaldinio laiko resurso, reikalingo uþduotims
vykdyti, apskaitos, tolygiai ir vieðai skirstyti pavedimus tarp pavaldiniø.
Daugeliu atvejø reikia atsisakyti papildomø paliepimø davimo, jeigu
jie pareikalaus ið pavaldinio darbo, virðijanèio nustatytà tarnybiná laikà.
Ypaè griauna bendradarbiavimo santykiø atmosferà vadovo reikalavimai vykdyti skirtingus formalius darbus arba darbus, kurie negerina ávykdyto darbo kokybës. Tokie reikalavimai daþnai sukelia tarnybinius konfliktus.
Bendradarbiavimo santykiai numato tarpusavio pagarbà, jaunesniojo þiniø ir patirties ávertinimà. Todël netikslinga priekaiðtauti kvalifikuotiems specialistams dël neteisingø veiksmø arba ginèytis su jais,
remiantis treèiøjø asmenø nuomone, kai sprendþiami klausimai, kuriais
vyresnysis nëra specialistas. Esant neigiamiems ávertinimams, tikslinga
iðaiðkinti jø prieþastis, pasikonsultuoti su specialistais dël tokio vertinimo,
iðklausyti paèio specialisto nuomonës dël ðio vertinimo. Specialistui, kurio
darbas ávertintas nekompetentingai, gali kilti mintis apie niekinamà poþiûrá á jo patirtá ir þinias, sumaþës jo iniciatyva ir kûrybiðkumas.
Esant bendradarbiavimo santykiams, natûralus susirûpinimas dël
padaryto darbo, juo labiau jeigu jis ávykdytas iniciatyviai. Todël iðsakyti savo pasiûlymus tikslinga tik tada, kai á juos dar gali bûti atsiþvelgta be esminiø perdarymø. Padarytà darbà vargu ar tikslinga taisyti dël smulkmenø. Ðios nuostatos nevykdymas gali sukelti nereikiamà vykdytojø susierzinimà, uþvilkinti darbà.
Pavaldûs specialistai, turëdami konkreèios siauros srities patirties, daþnai þino darbo detales ir tarpusavio ryðius geriau ir konkreèiau negu vadovas. Pasiûlymai, kuriuos duoda tokie pavaldiniai, pa88

siþymi ypatingu kompetentingumu, juose esmingiausiomis daþnai tampa kaip tik detalës. Þinoma, pavaldiniø pasiûlymai galimi tik susiklosèius abipusiai pagarbai, kai yra specifinë, o kartais ir unikali specialisto patirtis. Detaliø nepaisymas gali padaryti neámanomà pasiûlymo
realizavimà ir paversti toká specialistà ilgam laikui pasyviu vykdytoju.
Vyresniojo elgsenoje su pavaldiniu tikslinga vengti pabrëþiamo oficialumo,
ið esmës teisingø veiksmø, bet turinèiø psichologiná nepasitikëjimo atspalvá.
Aktyvûs ir atsakingi pavaldiniai  pagrindinë virðininko atrama, todël svarbu tausoti jø aktyvumà, nestatyti jø á kritinæ padëtá, nes þmogus priverstinai gali
nuriedëti nuoþulnia plokðtuma.
Bendradarbiavimo santykiai su vyresniuoju, kuris piknaudiauja
tarnybine padëtimi, paþeidþia ástatymus, neámanomi, nes tokie vyresniojo veiksmai remiasi ne visuomenës interesais, o siejasi su nusikalstamais, dalyvavimas tokiuose veiksmuose reiðkia jau ne bendradarbiavimà, o bendrininkavimà.
Utilitarizmas, moraliniø normø ignoravimas neiðvengiamai veda
prie piktnaudþiavimo tarnybine padëtimi.
Bendradarbiavimo santykiams uþtikrinti pageidautina atvirai bendrauti, nevengti pavaldiniø. Vyresniojo staigumas tolina pavaldinius,
ðalina bendradarbiavimo su juo galimybæ.
Bendradarbiaujant su jaunesniuoju, tikslinga vengti ásakmaus tono, geriau akcentuoti, kad jis savanoriðkai ásipareigojo vykdyti uþduotá. Tai, kas susijæ su tarnyba, nereikia ásakymø keisti praðymais. Ten,
kur reikalingas reikalavimø vykdymo tikslumas ir aiðkumas, reikia ásakyti. Sàþiningiems vykdytojams galima duoti nurodymus ásakmia forma  ,,padarykite tai ir tai arba beasmene forma  ,,reikia padaryti tai
ir tai.
Kartais sakoma: ,,virðininko praðymas yra ásakymas. Tai neteisinga. Kreipimasis á pavaldiná su praðymu rodo, kad vyresnysis jam patiki, kad gerbdamas kvalifikacijà ir atsakingumà nenori susieti jo kategoriðku ásakymu, bet tikisi praðymo vykdymo. Nukreipdamas pavaldinio dëmesá á kokias nors aplinkybes, vyresnysis tuo paèiu reiðkia viltá,
kad tas uþsiims analize, kur kas nuodugnesniu tyrimu, susijusiu su ðia
aplinkybe, ir pasidalys su vyresniuoju savo stebëjimais arba praneð apie
gautus rezultatus. Praðymas, patarimas, kitaip, nei ásakymas, duoda
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jaunesniajam galimybæ manyti, kad vyresnysis siekia bendradarbiavimo su juo, laiko já gabiu, jis yra ne tik pavaldinys, bet su juo norima
bendradarbiauti. Bet duodant jaunesniajam patarimà, reikia prisiminti, kad tuo paèiu vyresnysis duoda jam galimybæ ðá patarimà atmesti.
Bendradarbiavimas su jaunesniuoju bûna paprastesnis, jeigu iniciatyvà rodo vyresnysis, bet ir vyresniajam netikslinga ignoruoti jaunesniojo sieká bendradarbiauti.

4.7. Jaunesniojo (pavaldinio) ir vyresniojo (vadovo)
bendradarbiavimo santykiai
Jaunesniøjø (pavaldiniø) ir vyresniøjø (vadovø) bendradarbiavimo santykiai gali klostytis kariuomenëje tik besàlygiðko ásakymø ir
paliepimø vykdymo sàlygomis.
Ðie bendradarbiavimo santykiai pirmiausia, suprantama, priklauso nuo virðininko. Jeigu virðininkas nenori bendradarbiauti tik dël pavaldumo, tai jaunesnysis turi tai suvokti. Bet ðiuo atveju negalima nuleisti rankø, nes tai gali bûti raginimu bendradarbiauti, jeigu virðininkas ávertins jo aktyvø darbà. Deja, kartais bûna taip, kad pavaldinys
savo neracionaliais veiksmais atsisako nuo bendradarbiavimo santykiø, kuriuos jam siûlo vyresnysis.
Jaunesniøjø ir vyresniøjø bendradarbiavimo santykiai pirmiausia
uþtikrinami savo tarnybiniø pareigø nepriekaiðtingu vykdymu, jaunesniojo pareigingumu, jo atsakingumu, siekimu iðaiðkinti pavestà uþduotá ir sëkmingiau jà ávykdyti. Bendradarbiavimo santykiams stiprinti padeda jaunesniojo iniciatyva ir dëmesys vyresniojo patarimams,
susidomëjimas vyresniojo patirtimi, netgi duotø smulkiø pavedimø
kokybiðkas vykdymas. Ypaè stiprina bendradarbiavimà jaunesniojo
veiksmai, aktyviai padedantys virðininkui átemptose jam situacijose.
Á bet kokius virðininko paliepimus reikia þiûrëti kaip á ásakymus,
netgi jeigu jie neturi þodþio ,,ásakau. Kai kuriais atvejais, pasitikëdamas jaunesniojo atsakingumu, virðininkas gali pakeisti ðá þodá neutralesniu.
Virðininko praðymas nëra ásakymas, bet jeigu virðininkas nusprendë kreiptis á jaunesnájá su praðymu, ne ásakydamas, jis turbût nenori
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susaistyti jaunesniojo terminais ir kategoriðkumu sprendþiant sudëtingà klausimà, pasitiki jo atsakomybe ir kvalifikacija, tikisi, kad jis
pats supranta ðio klausimo sprendimo ir reikalingumà, ir sudëtingumà. Jeigu susidaro aplinkybës, trukdanèios greitai vykdyti praðymà,
reikia informuoti virðininkà apie tai, kas yra jau padaryta, kokios kliûtys
atsirado, kaip ir kada tikitës jas áveikti, kokia pagalba reikalinga. Neakcentavus ðiø momentø, virðininkas gali pagalvoti, kad apie jo praðymà pamirðo.
Jeigu virðininkas kreipia jaunesniojo dëmesá á koká nors klausimà,
vadinasi, jis mano, kad juo reikia uþsiimti detaliau ir rimèiau. Apie
priemones, kuriø imtasi, apie analizës rezultatus tikslinga praneðti.
Virðininko patarimas irgi nëra ásakymas. Bet virðininkas turi matyti, kad á jo patarimus atsiþvelgiama ir jais naudojamasi.
Tarsi patvirtindamas norà bendrauti su vyresniuoju, jaunesnysis
pagal galimybæ turi detalizuoti duotà jam bendrà uþduotá, patikslinti
pas vyresnájá, ar pagerës kokybë, jei bus pritarta pasiûlymams. Jei neámanoma patikslinti, tikslinga ávykdyti uþduotá, kad atitiktø teigiamà
ávertinimà, nes vadovui galbût bus gana greitai reikalingi iðankstiniai
vertinimai. Praneðant iðankstinius duomenis, reikia uþsiminti apie jø
detalizacijos galimybæ ir apie tai, kas yra padaryta ðia kryptimi.
Kai kuriais atvejais, gerai inodamas savo siaurà veiklos sferà, jaunesnysis gali atkreipti virðininko dëmesá á tam tikrus uþduoties sprendimo
niuansus, priminti apie sunkumus, su kuriais galima susidurti, pasiûlyti
savo sprendimà. Jaunesniojo prestiþas didinamas, jeigu, netgi neturëdamas nurodymø, jis iniciatyviai parenka ir atsakingai vykdo reikiamus
darbus, siûlo ir realizuoja planus, padedanèius bendro darbo sëkmei.
Vyresnysis niekada neprieðtaraus, jei bus rodomas noras iðsiaiðkinti pavedimo detales, jei jaunesniojo klausimai keliami siekiant suvokti detales ir bûti atsakingam uþ pavedimà. Kita vertus, kai iðryðkëja nenoras
vykdyti pavestà darbà arba kai tyliu sutikimu reiðkiamas pasyvumas.
Bendradarbiavimo santykiø atmosfera paþeidþiama, jeigu jaunesnysis nepareigingas, abejingas pavestam darbui, neatlieka pradëto darbo iki galo, jeigu jis su pasiryþimu sutinka imtis bet kokio darbo ir
maþai kà daro dël jo atlikimo, jeigu jis uþmarðus, neprisimena tø detaliø, apie kurias kalbëjo vyresnysis, jeigu bando pateisinti savo klaidà
ar neveiklumà remdamasis ,,objektyviomis aplinkybëmis arba dar
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blogiau  suversti savo kaltæ arba pavedimo vykdymà kitiems. Noras
bûti kieno nors iðlaikytiniu ir laukimas vyresniojo pasakinëjimø dël
ávairiø smulkmenø, darbo atlikimo sustabdymas atsiradus maþiausiems
sunkumams, neveiklumas nesant vyresniojo nurodymø  þemina pavaldinio prestiþà, blogina virðininko nuomonæ apie já. Nereikia vengti
nedideliø pavedimø, nors jie ir nesvarbûs, taèiau jeigu jø nëra kam
pavesti.
Bendradarbiavimo santykiuose labai svarbu, kad pavaldus karys
siektø savarankiðkai spræsti uþduotis. Kraðto apsaugos statutuose paþymëta, kad virðininkas, remdamasis savo ágaliojimais, turi veikti savarankiðkai. Bendradarbiavimo santykiuose pagelbëja pagarba vyresniajam, kuri turi pasireikðti ne jaunesniojo þodþiais, o veiksmais, atliekamø pavedimø kokybe, domëjimusi ir susirûpinimu bendru darbu.
Jeigu jûs kûrybiniame kolektyve esate jauniausias, nedejuokite dël
to, kad jums neduoda savarankiðkø darbø. Aktyviai padëkite kitiems,
aktyviai siûlykite idëjas, vykdykite viskà, kas pavesta, siekdamas geriausios kokybës. Bûkite ramus  jus pastebës. Juk vadovas suinteresuotas tuo, kad jis turëtø daugiau pavaldiniø, ið kuriø kiekvienam galima bûtø duoti savarankiðkà uþduotá ir bûti ramiam dël darbo eigos.
Jeigu jûs pasirengæs pradëti dirbti visu pajëgumu, kai gausite rimtà savarankiðkà darbà, greièiausiai jûs niekados jo negausite.
Viskas, kas pasakyta, lieèia ne tik jaunesnájá kûrybiniame kolektyve.
Sunku tapti savarankiðku bet kokiame darbe, jeigu neprisiimsi atsakomybës, neteiksi protingø pasiûlymø, lauksi nurodymø bet kokiu klausimu.
Jei virðininkas neduoda nurodymø, tai nëra pagrindas ðvaistyti
darbo laikà.
Geriau atvykti pas vadovà ne su klausimais, o su planais, kuriuose
pateikta ávairiø variantø. Dar geriau, jeigu ðie planai paremti pirminiais
rezultatais. Praneðant gautus rezultatus, nereikia tikëtis iðgirsti pritarimà, nes virðininkas paprastai uþimtas þmogus: prieð jûsø atvykimà jis
galbût kalbëjo su kitu pavaldiniu ir buvo uþimtas kito klausimo sprendimu. Teisingiau padëti vadovui persiorientuoti, parodant jam medþiagà, kurià jis jau matë, iðskyrus tà medþiagos dalá, á kurià jûs norite sutelkti jo dëmesá ðiandien. Tokiu atveju labai patogu pateikti problemos
struktûrinæ schemà, kurioje matomos ne tik visos sudedamosios dalys,
bet ir ryðiai tarp jø. Tai leidþia lengviau atskleisti kiekvieno aptariamo
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klausimo svarbà bendroje uþduotyje. Gautus rezultatus taip pat tikslingiau praneðti dalykiðkai  pateikiant grafikus, lenteles ir t. t.
Jeigu jûs atvykote pas vadovà su praneðimu, bet tuðèiomis rankomis, jis gali manyti, kad jokiø rezultatø nëra, o jûsø susijaudinimas ir
daugiaþodþiavimas susijæs su tuo, kad jûs þodþiais bandote pridengti
neveiklumà (nes rezultatai, apie kuriuos jûs kalbate, egzistuoja tik jûsø planuose).
Jeigu jûs atvykote pas virðininkà su praðymu, reikia turëti atitinkamà dokumentà (praðymà, laiðkà), kuriame jis galëtø paraðyti atitinkamà rezoliucijà. Kitaip teks praneðti ðá klausimà pakartotinai, o tai atims
ið virðininko laiko, reikalingo jam priimti palankø jums sprendimà.
Pakartotinai kreiptis á virðininkà tuo paèiu klausimu, dël kurio jis
jau priëmë sprendimà, nekorektiðka: pirma, jis gali pagalvoti, kad jûsø
atmintis bloga ir jûs jau sugebëjote pamirðti jo nurodymà; antra, jis gali
pagalvoti, kad jûs norite priversti já priimti kità sprendimà.
Jeigu reikalinga pakartotinai kreiptis á virðininkà jau praneðtu klausimu, tikslinga pradëti nuo priminimo apie tai, kad ðis klausimas jau
buvo pateiktas, kad dël jo priimtas tam tikras sprendimas, bet atsirado
naujø aplinkybiø, kurios privertë jus praneðti klausimà pakartotinai.
Mëginimas panaudoti tai, kas jau kartà buvo nepriimta virðininko,
ðio varianto pateikimas tuo momentu, kai jau nëra laiko papildomiems
darbams atlikti  tai faktiðkai virðininko pastabø ignoravimas, jo atmesto varianto ápirðimas. Tokie veiksmai ne tik nesuderinami su bendradarbiavimu, bet yra ir drausmës paþeidimas. Tuo atveju, jeigu jums
atsirado svarbiø argumentø dël atmesto varianto naudojimo reikalingumo, reikia ið pradþiø pakartotinai átikinamai praneðti ðá klausimà ir
tik po to panaudoti ðá variantà, kad bûtø baigta vykdyti uþduotis.
Jeigu virðininkas pastebëjo klaidà ir nurodë jà nors menkiausia
uþuomina, ðios klaidos buvimas pakartotinai pristatytame dokumente
yra neatsakingumas, neatidumas ir abejingumas virininko pastaboms.
Jeigu virðininko rekomendacijos nepakankamai iðsamios, pateiktos bendrais bruoþais, tai jums reikia, panaudojant pagrindinæ idëjà,
susimàstyti apie jos realizavimo variantus. Virðininkas, matydamas, kad
jûs ne tik pastebëjote ar ásidëmëjote jo idëjà, bet ir praktiðkai stengiatës padëti jam jà realizuoti, bûtinai suras laiko ir variantams svarstyti,
ir savo mintims detalizuoti, ir suteiks jums pagalbos.
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Klaidingai suprantamas vykdytojo principingumas gali tapti konflikto prieastimi. Virðininkas turi didesnæ patirtá, geriau iðmano dalykø esmæ ir þino susiklosèiusius santykius, todël kartais smulkûs pateikto dokumento pataisymai, kurie jums atrodo neprincipingi arba nereikalingi, gali uþtikrinti darbo sëkmæ.
Gali pasirodyti, kad virðininko veiksmai arba nurodymai pasirodys jums neracionalûs. Tokiais atvejais reikia veikti ypaè apdairiai ir
korektiðkai:
 reikia prisiminti, kad virðininkas gali turëti savø, neþinomø jums,
racionaliø kriterijø;
 nereikia laikyti savæs neklystanèiu  gali bûti, kad ávertindami,
klystate kaip tik jûs;
 jeigu tarp jûsø jau susiklostë bendradarbiavimo santykiai ir jûs
esate ásitikinæs to ar kito skaièiavimo, sprendimo netikslumu, reikia atkreipti vyresniojo dëmesá á tà vietà, kuri yra neteisinga, paþymint, kad
èia gali atsirasti tam tikrø sunkumø, pasiûlyti veikti kitaip, uþtikrinant
ðiø sunkumø ðalinimà, arba nurodyti, kad jûs nevisiðkai suprantate tokio varianto pasirinkimo prieþastis (tokiu atveju virðininkas supras ir
teisingai ávertins jûsø korektiðkumà);
 jeigu bendradarbiavimo santykiai dar nesusiklostë, reikia, detaliai
iðsiaiðkinus uþduotá ir sudarius vykdymo planà, papraðyti leisti praneðti
iðankstinius rezultatus. Tai duoda jums galimybæ atkreipti virðininko
dëmesá á sunkumus, su kuriais jûs susidûrëte vykdydami arba rengdami planà, susijusá su padaryta klaida, ir papraðyti patarimo, kaip áveikti atsiradusius jums sunkumus sprendþiant kito varianto pasiûlymus;
 jeigu vyresnysis atkakliai gina savo variantà, jaunesnysis visais
atvejais privalo ávykdyti ðá reikalavimà, o spræsdamas turi ypaè kruopðèiai iðnagrinëti medþiagà ir padaryti, jeigu galima, abiejø variantø skaièiavimus, pridëdamas paþymà, kurioje pagrástø, kodël reikia pereiti prie
antrojo sprendimo varianto. Ðiuo atveju tikslinga praneðti sprendimà
ðiek tiek anksèiau nurodyto termino, kad virðininkas galëtø, prieð paskelbdamas sprendimà, ásitikinti jûsø varianto racionalumu arba (ir tai
gali bûti) gráþtø prie savo sprendimo varianto (kuris gali bûti ðiek tiek
pakeistas);
 jeigu kalbama apie perspektyvø klausimà, galima papraðyti sutikimo parengti ðiam klausimui specialià apþvalgà arba praneðimà, nes
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jums jis labai svarbus (pagal ðá praneðimà virðininkas gali priimti pagrástà, optimalø sprendimà);
 visais atvejais nevilkinkite sprendimo  pavestà reikia vykdyti, o
á atsirandanèius sunkumus virðininkas atkreips dëmesá pats (ðiuo momentu jums naudinga turëti savo sprendimo variantà, kad darbas nesusitrukdytø);
 prisiminkite, kad kartais netgi apytikrio sprendimo operatyvumas vertingesnis uþ pavëlavusá, nors ir teisingà;
 jeigu virðininkas nurodo jûsø sprendimo, kurá jûs laikëte visiðkai
teisingu, trûkumus, papraðykite sutikimo iðnagrinëti ðá klausimà detaliau ir darydami pakartotinai praneðimà, iðsamiai pagráskite medþiagà,
kuri këlë abejoniø;
 aiku, kad visais atvejais virininko sprendimas yra galutinis;
 prisiminkite, kad ir kaip norëdamas, virðininkas negali þinoti viskà, kà þino pavaldiniai, kurie kartais yra tikri savo siauros veiklos meistrai. Mokëjimas panaudoti pavaldiniø þinias ir patirtá  viena ið virðininko savybiø.
Jaunam pavaldiniui svarbu prisiminti, kad jis neávertina bendradarbiavimo su virðininku galimybës ir savo dalykiniø savybiø, kai:
 abejoja savo pajëgumu ávykdyti gautà uþduotá;
 umirta paliepimus;
 nekompetentingas suvokiant dalyko esmæ;
 praneða nepatikrintus duomenis, pateikia dokumentus, kuriø ið
esmës nesuvokia, pateikia ne iki galo parengtus dokumentus, juodraðèius, dokumentus su spausdintinëmis klaidomis arba, kas yra dar blogiau, su faktinëmis klaidomis;
 ignoruoja vadovo pastabas;
 rodo savo nekompetentingumà tais klausimais, kuriuos jis turi
iðnagrinëti;
 rodo savo ribotumà, nesugebëjimà apimti daugiau nei pavesta;
 rodo savo nekvalifikuotumà;
 stengiasi apginti save ir ukrauti kaltæ kitiems;
 stengiasi pabrëþti vyresniojo nekompetentingumà;
 nepranea apie sunkumus, nors mato, kad pats susidoroti su jais
negali.
Iðvardyti jaunesniojo pavaldinio veiksmai paprastai kelia vyresnia95

jam abejoniø dël bendradarbiavimo santykiø su juo palaikymo arba
iðsaugojimo.
Prisiminkite  vadovo santykius su jumis pirmiausia nustato dalykiniai interesai ir jûsø drausmingumas, kompetentingumas, pareigingumas atliekant pavestas pareigas.

4.8. Vienodos padëties kariø bendradarbiavimo
santykiai
Ðis bendradarbiavimas taip pat grindþiamas savanoriðku pastangø vienijimu visuomeniðkai naudingai bendrai veiklai, tarpusavio pagarba, objektyviu pripaþinimu kiekvieno indëlio á bendrà darbà, supratimu kitø bendradarbiaujanèiø asmenø darbo sunkumo ir siekimu
palengvinti jø darbà sprendþiant bendras uþduotis.
Tokiuose bendradarbiavimo santykiuose kartais dalyvauja skirtingo amþiaus, skirtingos kvalifikacijos ir patirties þmonës. Pagarba
vyresniam pagal amþiø, jo patyrimui, pasirengimas suteikti pagalbà
jaunesniam, maþiau patyrusiam tarnyboje draugui  neatskiriamas bendradarbiavimo bruoas.
Toks bendradarbiavimas uþtikrinamas bendraujanèiø asmenø tarpusavio pagarba, supratimu, korektiðkumu ir paslaugumu. Tai pasireiðkia ne tik kontaktuojant kolegoms, bet ir bendraujant su treèiaisiais asmenimis, pavyzdþiui, su bendru virðininku.
Þmonëms, norintiems palaikyti bendradarbiavimo santykius, neleistini kolegø ir treèiøjø asmenø atþvilgiu veiksmai:
 nepagarbûs atsiliepimai apie kolegà arba apie jo darbà;
 savo krûvio ir sunkumø pervertinimas nurodant maþesná kolegø krûvá;
 uduoties atsisakymas, tiesiogiai arba netiesiogiai rekomenduojant pavesti ðá darbà savo kolegai;
 darbø pagal savo funkcijas nevykdymas, kas tampa papildomomis uþduotimis kolegai;
 kolegos darbo trûkumø pabrëþimas, kai jis negali argumentuotai
atsakyti á kritikà;
 abejoniø dël kolegos sugebëjimø ávykdyti darbà reiðkimas;
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 nepagrástos (netgi spëjamos) nuorodos á kitus darbus, tariamai
pateikiant tuos paèius rezultatus, kuriuos gavo kolega;
 kolegos darbo rezultatø nutylëjimas;
 kategoriðka nuomonë apie resursus, kuriais disponuoja kolega ir
kurie jam reikalingi sprendiant uduotis (pavyzdiui: ,,A manau,
kad jam tiek uteks);
 nepagrástas rekomendacijø, kaip reikëtø kolegai organizuoti savo darbà, davimas;
 siekimas atsikratyti sprendiamos uduoties, perduodant jos
sprendimà kolegai, jeigu paaiðkëja jos neperspektyvumas, siekimas atsikratyti neperspektyviø arba ,,sunkiø pavaldiniø, perduoti juos (o su
jais ir visus sunkumus) kolegos padaliniui;
 pasiektø uþduoties, kurià anksèiau nesëkmingai atliko kolega,
sëkmiø pabrëþimas;
 nelygiø sàlygø sukûrimas svarstant savo ir kolegø pasiûlymus;
 þymëjimai dokumentuose, pabrëþiant kolegos nesëkmæ arba trûkumus, nepagarbûs atsiliepimai apie kolegos parengtà medþiagà;
 siekimas atsikratyti techninio darbo, ápirðti já kolegoms;
 paðaipûs ginèai su kolegomis, ypaè turint tà patá virðininkà.
Formuojantis tokiems bendradarbiavimo santykiams, reikia atsiþvelgti á tai, kad kategoriðki vertinimai ir pasisakymai apie kolegos
veiklà paprastai sukelia jam antipatijà.
Blaiviai ávertinkite savo pajëgumà ir kompetentingumà, apie svetimus pajëgumus kalbëkite pagarbiai.
Bendradarbiaujantys þmonës keièiasi ne tiek þodþiais ir pasiþadëjimais, kiek darbais. Bendradarbiaujant svarbu ne tiek tai, kà þmogus kalba, kiek tai, kà jis daro arba ko nedaro.
Atvirumas, nuoðirdumas, korektiðkumas, geranoriðkumas, pasireiðkiantis ne þodþiais, o darbais  reikalinga asmenø, uþimanèiø vienodà padëtá, bendradarbiavimo sàlyga.

4.9. Vadovo ir pavaduotojo bendradarbiavimo santykiai
Vadovo ir pavaduotojo bendradarbiavimo santykiai grindþiami abipusiu informavimu ir ypatingu pasitikëjimu. Nuo tokio bendradar97

biavimo labai priklauso ir kolektyvo psichologinis klimatas ir jo vadovo autoritetas. Ðie vyresniojo ir jaunesniojo bendradarbiavimo santykiai reikalauja vadovo asmeninio dalyvavimo pasirenkant savo pavaduotojà.
Paprastai pavaduotoju turi bûti skiriamas jaunesnis ir maþiau patyræs, bet perspektyvus specialistas, esantis rezerve vadovo pareigoms.
Toks pasirinkimas leidþia ðiems dviem vadovams bendradarbiauti geriausiu bûdu.
ios sàlygos paþeidimas gali lemti nenormalø bendradarbiavimà
tarp vadovo ir pavaduotojo. Silpnas vadovas gali pagrástai saugotis savo
gerokai stipresnio ir patyrusio pavaduotojo, nes pradës uþleisti lyderio
pozicijas. Kad to iðvengtø, jis gali siekti visais bûdais apsunkinti pavaduotojo darbà, paðalinti já, sprendþiant principinius klausimus, apkrauti
já einamaisiais darbais vieðai pabrëþdamas jo suklydimus ir trûkumus.
Silpnas vadovas gali siekti suburti aplink save silpnesnius specialistus
sudarydamas nepakenèiamas sàlygas kûrybingiems darbuotojams.
Vadovo ir pavaduotojo varþymasis arba vadovo nepakankamas
kompetentingumas paprastai skaldo kolektyvà, atsiranda neigiamø
grupavimosi tendencijø, pavaldiniai ima vertinti ne pagal dalykines
savybes, o ið paþiûros taðko: ,,tai mûsø þmogus arba ,,ne ir t. t.
Kad iðvengtø nurodytø bendradarbiavimo santykiø, vadovui tikslinga:
 ávertinti pasirinktà pavaduotojà suvokiant, kad jam reikës perduoti valdymo organizavimo funkcijas, taip pat neiðvengiamai po to
perduoti ir savo pareigas.
 bûti korektiðkam, neakcentuoti jo oficialaus pavaldumo, pabrëþti
suinteresuotumà bendradarbiauti su juo;
 supaindinti savo pavaduotojà su visomis savo veiklos sritimis
ir taikomais metodais sprendiant konkreèius klausimus, su ryiais,
kurie palaikomi su kitomis organizacijomis, ir kaip su jomis bendradarbiaujama;
 supaþindinti pavaduotojà su savo informacijos kaupimo, saugojimo ir panaudojimo bûdais, su savo artimiausiomis ir tolesnëmis uþduotimis ir planais;
 informuoti pavaduotojà apie gautus dokumentus, susijusius su
bendru organizacijos valdymu ir priimtais sprendimais;
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 svarstyti su pavaduotoju einamuosius ir perspektyvinius planus,
iðtekliø skirstymà, personalo ávertinimà ir paskirstymà;
 nustatyti pavaduotojo funkcines pareigas, esant vadovui kariniame vienete, jam nebûnant, staigiai iðeinant ið rikiuotës;
 pagelbëti pavaduotojui atliekant funkcines pareigas, pagal galimybæ reèiau kiðtis á klausimø, esanèiø pavaduotojo kompetencijos sferoje, sprendimà;
 atsiþvelgti á pavaduotojo pasiûlymus dël darbo tobulinimo ir pagelbëti ádiegiant juos;
 vieðai pabrëþti savo pagarbà ir pasitikëjimà pavaduotoju, pasitikëjimà jo þiniomis ir mokëjimais, sëkmingais jo sumanymais;
 inoti jo interesus ir polinkius;
 pasirûpinti pavaduotojo darbo ir buities sàlygomis.
Nebuvus darbe, pirmiausia reikia iðklausyti pavaduotojo praneðimà. Praneðime tikslinga atkreipti dëmesá á tokius klausimus:
 turimas pavaldiniø skaièius ir jø uþimtumas;
 ávykiai ir kokiø priemoniø buvo imtasi;
 kaip atliktos suplanuotos arba pavestos uduotys;
 papildomai atsiradæ darbai ir jø atlikimas;
 veiksmø apibûdinimas ir pavaldiniø darbo ávertinimas;
 klausimai, reikalaujantys virininko dalyvavimo.
Po pavaduotojo praneðimo tikslinga padëkoti jam uþ atliktà darbà,
iðnagrinëti jo nurodymus, paaiðkinti savo vertinimø motyvus, duoti nurodymus, kà reikia papildomai daryti ir ko nereikia daryti pavaduojant
vadovà ateityje.
Vadovui nepageidautina atlikti tokius veiksmus, skirtus pavaduotojui:
 neleisti pavaduotojui dalyvauti priimant sprendimà principiniais
klausimais, perkrauti já einamaisiais klausimais;
 neleisti pavaduotojui spræsti personalo klausimus;
 elgtis su pavaduotoju pabrëþtinai oficialiai;
 atðaukti pavaduotojo nurodymus (jeigu tokia bûtinybë atsiranda, tikslinga átikinti pavaduotojà, kad jis pats pakeistø savo nurodymà
tokiu, kurá virðininkas laiko tikslingu).
Pabrëþiant siekimà bendradarbiauti, pavaduotojui tikslinga:
 tvirtinti ir palaikyti vadovo autoritetà, rodyti savo pagarbà jo
inioms ir patirèiai;
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 su noru pagelbëti vadovui, ypaè átemptoje situacijoje, praneðant
jam apie ávykdytus veiksmus ir áspëjant apie atsiradusius sunkumus;
 mokëti imtis atsakomybës uþ pavaldiniø neracionalius veiksmus;
 organizuoti virðininko nurodymø vykdymà;
 aktyviai rengti pasiûlymus dël darbo stiliaus tobulinimo;
 reikðti susidomëjimà vadovo planais, jo nuomone dël pagrindiniø veiklos krypèiø;
 þinoti, kokius dalykus sprendþia vadovas, ir bûti pasirengusiam bet kokiu momentu imtis darbø;
 nepriimti sprendimø tais klausimais, kuriuos vadovas laiko savo
asmeninës kompetencijos sfera.
Reikia uþtikrinti vadovo ir pavaduotojo tarpusavio informavimà
apie planus, padarytus nurodymus ir ávykdytus darbus.
Vadovas ir pavaduotojas turi sistemingai bendrauti, atvirai ávertinti pagal jø nurodymus atliktø darbø privalumus ir trûkumus, kalbëti apie savo darbo trûkumus ir jø áveikimo bûdus.
Funkcijø paskirstymas tarp vadovo ir pavaduotojo turi bûti tikslus, bet nereikia perduoti pavaduotojui savo svarbiausiø pareigø, taip
pat neatleisti savæs nuo atsakomybës vyresniajam vadovui dël darbø,
pavestø pavaduotojui.

4.10. Pasitarimø rengimas ir organizavimas
Tarnybinis pasitarimas  paplitusi organizacijø valdymo forma, valdymo sprendimø kolektyvinis rengimo bûdas. Ðiai veiklos rûðiai virðininkas skiria daug tarnybinio laiko.
Didinant pasitarimø efektyvumà, pirmiausia reikia atsiþvelgti á
tai, kad pasitarimai gali bûti skirtingø rûðiø, o tai priklauso nuo planavimo, nagrinëjamø klausimø, pasitarimo paskirties, vedimo psichologiniø ypatumø ir trukmës.
Pagal planavimà skiriami planiniai ir neplaniniai pasitarimai. Valdymo veiklos praktika rodo, kad nors didesná efektyvumà turi planiniai
pasitarimai, leidþiantys dalyviams racionaliai planuoti savo laikà ir ið
anksto pasirengti konkretiems klausimams svarstyti, neplaniniams pasitarimams vis dar tenka didelë laiko dalis. Daþnai neplaniniø pasita100

rimø organizavimas atima daug pavaldiniø laiko, dezorganizuoja jø
asmeniná darbà, neigiamai apibûdina vadovo darbo stiliø. Todël reikia
racionaliau planuoti tarnybinius pasitarimus grieþtai laikantis bendro kalendorinio renginiø plano. Neplaniniai pasitarimai daromi tik prireikus.
Gavus netikëtà nurodymà ,,ið virðaus, apie pasitarimo organizavimà tikslinga apmàstyti, ar negalima já surengti per einamàjá planiná
renginá, sumaþinant netikëtumo faktoriø pavaldiniams.
Dienos darbotvarkë turi bûti planuojama tokiu bûdu, kad bendra
pasitarimo trukmë nevirðytø vienos valandos. Pasitarimo darbotvarkë,
pradþios ir pabaigos laikas turi bûti praneðami pasitarimo dalyviams
prieð 34 dienas.
Pagal nagrinëjamus klausimus skiriami einamieji ir tiksliniai pasitarimai. Einamieji pasitarimai daþniausiai skiriami skirtingiems klausimams nagrinëti, valdymo objekto skirtingai veiklai ávertinti tuo momentu. Tiksliniai pasitarimai paprastai rengiami nagrinëti vienam arba keletui susijusiø klausimø, kuriuos sieja vienas tikslas.
Tiksliniø pasitarimø efektyvumas kur kas didesnis negu einamøjø, nes ðiuo atveju dalyviø dëmesys sutelkiamas á vienà konkretø klausimà, o ne á daugybæ ávairiø klausimø. Be to, esant daþniems einamiesiems pasitarimams, personalo susidomëjimas jais maþëja, susidaro áspûdis, kad pasitarime nagrinëjami tie patys klausimai. Sistemingas einamøjø pasitarimø rengimas pateisinamas tik nedaugeliø specialistø, kuriø darbas susijæs su viso komplekso klausimø operatyviniais sprendimais.
Pagal paskirtá skiriami trys pasitarimø tipai: informaciniai, operatyviniai ir diskusiniai. Informacinio (instruktyvaus) tipo pasitarimai
rengiami vienalaikei operatyvinei informacijai (nurodymams) skelbti.
Operatyviniai (dispeèeriniai) pasitarimai  pasikeisti informacija tarp
pasitarimo dalyviø, susidariusiai padëèiai ávertinti ir atliekamos uþduoties, kuri susijusi su tolesniu organizacijos valdymu, sprendimui
priimti. Diskusiniai pasitarimai rengiami atsiradusioms kolektyvinëms
problemoms spræsti.
Taigi informaciniuose pasitarimuose informacija eina nuo pasitarimo vadovo jo dalyviams, operatyviniuose  tarp visø pasitarimo dalyviø, diskusiniuose  nuo pasitarimo dalyviø vadovui.
Pasitarimuose turi bûti keliami tik tie klausimai, kurie negali bûti
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sprendþiami darbo tvarka, tik gal kiek operatyviau. Uþduoties skelbimas kiekvienam pasitarimo dalyviui pateisinamas, jeigu reikia pabrëþti darbø ryðá. Bet reikia prisiminti, kad ðiuo atveju vieni dalyviai
paskubomis uþraðo jiems skirtus vadovo nurodymus, kiti tuo laiku
laukia savo eilës. Kur kas efektyviau tezes arba uþduotis, parengtas
tokiam pasitarimui, padauginti ir iðdalyti visiems, kam reikia, nekvieèiant pasitarimo, o pasitarime tik atkreipti dëmesá á dalyviams
þinomø uþduoèiø ryðá. Rengiant pasitarimà, kuriame kartosis ankstesnë tema, bûtina nustatyti nuolatiná dalyvaujanèiø tame darbe asmenø kontingentà. Jie turi bûti ið anksto apie tai informuoti.
Rengiant diskusinius pasitarimus pageidautina i anksto supaindinti dalyvius su klausimais, kuriuos reikia nagrinëti. Pasitarime tikslinga palaikyti darbinæ atmosferà, leidþianèià kiekvienam duoti savo
pasiûlymus. Naudinga ið pradþiø leisti pasisakyti jaunesniems, kad vyresniøjø autoritetas nekliudytø jiems duoti savo pasiûlymus. Teigiama
kûrybinë atmosfera diskusinio tipo pasitarimuose sukuriama tada, kai
pasitarimà veda ne virðininkas, o specialistas, kompetentingai sprendþiantis problemà.
Kartais manoma, kad karo tarnybos sàlygomis diskusinio tipo pasitarimai neteisëti, prieðtarauja vienvaldystës principui. Þinoma, kariuomenë visada buvo stipri tuo, kad kariø elgesys paremtas sàmoningumu ir
drausme, besàlygiðku vado valios, jo ásakymø vykdymu. Bet tai visiðkai
nereiðkia, kad virðininkas, turintis visà valdþià priimti sprendimà, neturi
ásiklausyti á pavaldiniø pasiûlymus. Esant grieþtoms statutinëms nuostatoms, bûtø neteisinga atimti galimybæ pasitarti su specialistais.
Á diskusinius pasitarimus paprastai rekomenduojama kviesti minimalø þmoniø skaièiø, kurie aktyviai dalyvautø nagrinëjant klausimus.
Pasitarimo tema turi bûti suprantama þmonëms. Svarbiausia  vengti dirbtiniø temø, nes niekas taip nemenkina dalyko, kaip tuðèias posëdþiavimas.
Virðininko elgesys pasitarime, parinktas pasitarimo darbo stilius
daro didelá poveiká jo efektyvumui.
Pasitarimas turi prasidëti nurodytu laiku. Geras virðininko tonas 
nevëluoti á pasitarimà, neversti kitø laukti. Niekada nevëluojantis virðininkas turi teisæ to paties reikalauti ið kitø. Pasitarimas gali prasidëti
trumpu virðininko informavimu ir darbotvarkëje paskelbtu praneðimu.
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Pasitarimo pagrindinis tikslas  nustatyti, kà reikia padaryti. Atsakingø vykdytojø, kuriø veikloje atsirado trûkumø, informavimo tikslas  nesiteisinti, o iðsakyti dalykines nuomones apie priemones, kuriø
imtasi ðiems trûkumams paalinti.
Nagrinëjant bet kurá klausimà, virðininkas neturi rodyti, kad jis
skuba.
Pasitarimo dalyviai turi laikytis tam tikros tvarkos: nepertraukti
kalbanèiojo, nesikalbëti vienas su kitu, valdyti emocijas, nekelti balso.
Iðlaikyti dalykiná taktà ir abipusá korektiðkumà ginèijantis dël prieðingø paþiûrø, laikytis reglamento, klausimus teikti tik pasitarimo vadovui leidus. Pasitarimo vadovas turi nedelsdamas áspëti tuos, kurie nesilaiko nustatytos tvarkos.
Jeigu pasitarimo atmosfera ákaista, dalyviai susierzinæ, tikslinga
pasitarimà pertraukti teisinantis, kad bûtina papildomai jam rengtis,
arba padaryti trumpà pertraukà ir pakalbëti atskirai su konfliktuojanèiais dalyviais, iðaiðkinti jiems tokio elgesio neracionalumà. Vadovas
pasitarime turi pasiymëti svarbiausius dalykus, kad vëliau galëtø duoti
svariø pasiûlymø.
Pasitarimo dalyviø pasisakymø analizë vadovo baigiamajame þodyje paprastai nepageidautina. Tokia analizë pabrëþia pasitarimo dalyviø nelygybæ ir gali ateityje daryti poveiká jø aktyvumui. Pagaliau
toks nagrinëjimas neduoda pasitarimui nieko, kas galëtø didinti jo
efektyvumà. Kadangi savo nuomones pasitarimo dalyviai jau pareiðkë, á ðias nuomones virðininkas gali atsiþvelgti priimdamas sprendimà, neprimesdamas savo nuostatos jiems. Tokiu bûdu pasitarimo tikslas pasiekiamas ir be nagrinëjimo.
Teisingiau padaryti pasitarimo iðvadas ne pagal pasisakymus, o
pagal nagrinëtus klausimus.
Jeigu atsirado bûtinybë vadovo kritiniam pasisakymui, tai kritikiuoti reikia pasiûlymà, rodant jo nepageidautinas pasekmes, o ne pasisakantájá, pateikusá ðá pasiûlymà. Visiðkai nebûtina pasitarimo pabaigoje ið karto skelbti savo sprendimà. Teisingiau padëkoti dalyviams,
o sprendimà priimti ramesnëje aplinkoje ir paskelbti já vëliau.
Pagal trukmæ skiriami trumpalaikiai (iki vienos valandos) ir ilgalaikiai pasitarimai. Toks skirstymas grindþiamas nepertraukiamo pasitarimo dalyviø darbingumo pasikeitimu (4.1 pav.).
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4.1 pav. Nepetraukiamo pasitarimo dalyviø darbingumo dinamika

Jeigu pasitarimo trukmë turi bûti ilgesnë negu viena valanda, tai
dalyviø dideliam darbingumui palaikyti tikslinga kas 50 minuèiø daryti 10 minuèiø pertraukas.
Pasitarimas  sunkus protinis darbas. Reikia iðlaikyti darbo higienà. Pasitarimas turi bûti rengiamas patogioje, vëdinamoje, ðiltoje
patalpoje. Neabejotinai turi bûti draudþiama rûkyti. Tai padeda sutaupyti laiko.

4.11. Individualus pokalbis ir priëmimas asmeniniais
klausimais
Viena ið pagrindiniø virðininko bendradarbiavimo su pavaldiniu
formø yra individualus pokalbis ir priëmimas asmeniniais klausimais.
Nagrinëdami ðá klausimà mes daugiau dëmesio skirsime pokalbio
organizavimui. Tuo paèiu metu pokalbis yra viena ið pagrindiniø priemoniø nustatyti psichologiná kontaktà. Apie tai nuodugniau kalbësime
aiðkindami klausimà ,,Psichologinio kontakto nustatymas kolektyve
(r. 6.2).
Individualus virðininko pokalbis su pavaldiniu  labiausiai paplitusi dalykinio bendravimo forma, viena ið sprendimo rengimo rûðiø.
Virðininkas daþniausiai atlieka pagrindiná vaidmená tokiame bendravime netgi tuo atveju, kai pokalbis pradëtas pavaldinio iniciatyva.
Virðininkas turi plaèiai taikyti ðià dalykinio bendravimo formà, kad
sistemingai nagrinëtø darbø eigà ir nuolat bûtø susipaþinæs su jø fak104

tine bûkle, vykdytø nuolatinæ padaliniø darbo kontrolæ, ugdydamas
jiems atsakomybës ir reiklumo sau ir savo darbo kolegoms jausmà,
tyrinëtø pavaldiniø individualias savybes ir galimybes.
Individualaus bendravimo naudingumas priklauso nuo to, kiek
teisingai virininkas elgsis pokalbio metu su pavaldiniu arba lankytoju.
Reikia pasirûpinti ir apie patogumus lankytojams ir pavaldiniams tiek
kabinete, tiek ir priimamajame. Reikia turëti ne tik këdæ, bet ir vietà ant
stalo, kur lankytojas galëtø iðdëlioti savo dokumentus arba kà nors uþsiraðyti. Ant stalo reikia turëti popieriaus uþraðams, pieðtukø, raðiklá.
Kalbantis asmeniniais klausimais, geriausiai atsisësti prieðais lankytojà uþ pristatomojo stalo, pasistengti sukurti nevarþomà aplinkà.
Turi bûti grieþtai laikomasi paskirto pokalbio arba priëmimo laiko.
Neturëdamas galimybës priimti lankytojà arba pavaldiná paskirtu laiku, virðininkas turi ið anksto informuoti já apie tai.
Jau nuo pokalbio pradþios virðininkas turi rodyti dëmesá áeinanèiajam, domëjimàsi jo nuomone. Geranoriðkas pasisveikinimas, siûlymas atëjusiajam atsisësti  tai elementari tarnybinio etiketo forma, svarbi
priemonë parodyti savo dëmesá þmogui.
Blogai, kai virðininkas sutinka lankytojus galvos linktelëjimu, kalbasi su juo sëdëdamas, o lankytojas stovi. Visiðkai neleistina, kai virðininkas kurá laikà nepastebi áëjusio ir stovinèio prie durø pavaldinio,
demonstruoja savo uþimtumà ir pranaðumà. Po tokio sutikimo pokalbis niekada nebus atviras.
Pokalbis su pavaldiniu, demonstruojant pranaumà, psichologikai
maai efektyvus. Tokia pozicija lemia, kad pokalbio metu kalba virðininkas, nors jo pagrindinë uþduotis  klausytis. Pokalbio eigoje reikia
sekti savo veido iðraiðkà, gestais pabrëþti savo dëmesá, suinteresuotumà. Negalima rodyti nekantrumo, þiûrëti á laikrodá. Kalbëdamiesi su
lankytoju pasistenkite, kad pokalbio nepertrauktø kiti interesantai, bendradarbiai ir netrukdytø jûsø pokalbio telefonas.
Jeigu pavaldinys atëjo savo noru arba pakviestas virðininko pokalbiui konkreèiais tarnybiniais klausimais, tai tuo atveju rekomenduojama po pasisveikinimo ir kvietimo atsisësti iðkart pradëti pokalbá ið esmës, spræsti prisilaikant schemos: kas trukdo dirbti; kokios prieþastys;
kaip jas ðalinti.
Jeigu pavaldinio arba lankytojo apsilankymo prieþastis neþino105

ma, tai pokalbá tikslinga pradëti nuo bendrø klausimø, tuo paèiu laiku
stengiantis iðsiaiðkinti tai, kas jaudina paðnekovà. Tokio pokalbio pradþioje galima pajuokauti, paklausti, kaip sekasi eiti pareigas, kaip paðnekovas ásikûrë naujoje vietoje ir t. t. Nepageidautina pradëti toká
pokalbá tiesiai klausiant: ,,Kuo esu ápareigotas?, ,,Kas jus jaudina? ir
panaðiai. Tokie klausimai ið karto stato paðnekovà á praðytojo padëtá
ir pabrëþia, kad virðininkas pokalbyje nenori perþengti oficialumo ribø.
Neleistina kreiptis á pavaldinius, ypaè moteris, su klausimais, kurie turi ið esmës asmeniná, intymø pobûdá, duoti klausimus, kuriuos
jûs laikytumët netaktiðkais. Tokie klausimai pabrëþia virðininko valdþià, jo tariamà teisæ ásikiðti á pavaldinio asmeniná gyvenimà.
Visiðkai neleistina pradëti pokalbá tiesioginiais arba netiesioginiais
priekaitais pavaldiniui.
Norëdamas, kad paðnekovas iðsikalbëtø, virðininkas privalo stebëti save ir pirmiausia nekalbëti per daug, o daugiau klausytis, áterpdamas tik trumpas replikas.
Kalbantis rekomenduojama neduoti pastabø, kurios galëtø uþgauti paðnekovo savimeilæ. Jeigu visgi reikia ávertinti, tai turi bûti padaryta
pokalbio pabaigoje. Pokalbio metu reikia vengti kraðtutinumø  susierzinimo, susiþavëjimo, apgailestavimo ir t. t.
Virininkas turi prisiminti, kad jo valdymo veikla bus neefektyvi,
jeigu pavaldiniai neiðsakys savo nuomonës, kalbës atvirai tik tarpusavyje. Nëra nieko blogesnio, kai pokalbio metu pavaldinys arba neatsako, arba veidmainiauja norëdamas ásiteikti virðininko nuomonei. Jeigu pasikalbëjimas pavirsta tokiu ,,nuomoniø pasikeitimu, tai aiðkus
vadovo darbo stiliaus trûkumo poþymis. Iðeitis turi bûti tik viena 
gràþinti pavaldiniø atvirumà.
Pokalbis bus nenaudingas, jeigu pavaldinys sieks áspëti ar patvirtinti jûsø nuomonæ. Virðininkà, kuris rûpinasi darbu, toks paðnekovo
elgesys erzina, nes toks pokalbis  tuðèias laiko eikvojimas; tokio paðnekovo nuomone negalima pasitikëti.
Vadovas pokalbio metu neturi duoti neaiðkiø atsakymø, kuriuos
pavaldinys gali iðsiaiðkinti pagal savo norà: arba kaip teigiamus, arba
kaip neigiamus. Prireikus atsakyti neigiamai, vadovas turi tai padaryti aiðkiai, paaiðkindamas nors ið dalies savo motyvus. Nemokëjimas
sakyti ,,ne gali privesti prie to, kad vadovas bus átrauktas á nepageidautinà jam darbà ne dël jo sutikimo dalyvauti jame, o dël nenoro
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duoti neigiamà atsakymà. Vëliau atsisakyti bus sudëtingiau, nes teks
konkretizuoti savo nepakankamai tikslø atsakymà.
Vadovas turi labai atsakingai elgtis su savo paþadais. Niekada negalima þadëti to, kà bejëgis padaryti savarankiðkai, arba to, kas virðija
jo kompetencijà. Viltis, kad paþadas kaip nors bus iðtesëtas savaime
arba bus pamirðtas  kenksminga. Ji palauþia virðininko autoritetà.
Kai kurie vadovai iðoriðkai mandagûs, nuoðirdûs su lankytojais,
tarytum rûpinasi jais ir jo kabineto durys visiems atviros. Jis gali kiek
nori paþadëti, bet èia pat apie viskà pamirð. Reikia prisiminti, kad pavaldinys, primenantis vadovui apie jo neávykdytà paþadà, gali pasirodyti
vadovui antipatiðkas. Antipatijos ðaltinis tuo atveju yra ne pavaldinio
veiksmai, o vadovo, davusio anksèiau neutikrintà paadà, neveiklumas ir neatsakingumas, o dabar nenorinèio prisipainti to netgi sau.
Pokalbis daniausiai turi baigtis trumpu apibendrinimu arba sprendimu.
Pokalbis asmeniniais klausimais  ypatinga kontakto su pavaldiniais forma. Tokio priëmimo metu vadovas neturi pabrëþti savo pareigybinio pranaðumo, privalo bûti maksimaliai dëmesingas ir kantrus lankytojams. Nereikia pertraukti lankytojo, reikðti savo nekantrumà, mimika ar gestais rodyti nepasitenkinimà pokalbiu. Nereikia þadëti to,
kas nerealu arba abejotina. Geriau atvirai pasakyti, kad jûs negalite
arba nesate ásitikinæs, ar galima tai spræsti teigiamai. Su lankytoju reikia kalbëtis logiðkai, iðsakant savo poþiûrá.
Priëmimo asmeniniais klausimais laikas turi bûti paskelbtas ir grieþtai jo laikomasi. Netgi nesant lankytojø, vadovas ðiuo laiku turi bûti
vietoje ir dirbti pagal asmeniná planà.
Kartais asmeniniais klausimais priimama kolegialiai, dalyvaujant
pavaduotojams, tarnybø virðininkams ir t. t. Tai pateisinama tuo, kad
ið karto iðspræsti klausimà gali kompetentingi asmenys. Bet reikia priminti, kad tuo paèiu griaunama pasitikëjimo atmosfera. Pavaldinys
daþnai kreipiasi á vadovà ne tiek su praðymu, kiek norëdamas patarimo. Kadangi jis mato jame ir vyresná, patyrusá draugà. Kolegialaus
priëmimo sàlygomis to padaryti neámanoma.
Tikslinga priiminëti individualiai, bet priëmimo metu visi pavaduotojai ir tarnybø virðininkai turi bûti savo darbo vietose, kad vadovas galëtø juos iðkviesti pas save arba pasitarti su jais telefonu. Toks
operatyvus reagavimas á praðymà paprastai palieka gerà áspûdá.
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Apvelgti dalykinio pokalbio ypatumai, bendravimo psichologiniai aspektai sudaro teigiamas sàlygas tiek rengiant valdymo sprendimus, tiek ir individualiai dirbant su pavaldiniais.

KLAUSIMAI
1. Kà turi padaryti virðininkas pradëdamas vadovauti naujam kolektyvui?
2. Kaip gali susiklostyti naujo virininko santykiai su kolektyvu?
3. Kà turi padaryti virðininkas prieð pradëdamas eiti naujas pareigas?
4. Kokie yra naujo vadovo pirmojo pasisakymo ypatumai?
5. Kodël virðininkas turi mokëti perprasti þmones?
6. Kas yra psichodiagnostika?
7. Apibûdinkite metodus, kurie padeda iðsiaiðkinti pavaldiniø dalykines ir asmenines savybes.
8. Kodël ,,skaitydami gestus mes atliekame gráþtamàjá ryðá?
9. Apibûdinkite gestus, kurie kalba apie átarumà ir neatvirumà.
10. Kodël svarbu stebëti kalbanèio paðnekovo mimikà ir intonacijà?
11. Pateikite ,,kûno kalbos pavyzdþiø.
12. Pateikite pavyzdþiø, kaip traktuoti neverbalinæ elgsenà.
13. Kokios yra bendros veiklos rûðys?
14. Apibûdinkite tarpusavio santykius. Kas yra jø pagrindas?
15. Apibûdinkite tarpusavio bendradarbiavimo santykius. Kas yra
jø pagrindas?
16. Á kokias aplinkybes ir kodël reikia atsiþvelgti vadovaujant profesinës tarnybos kariams?
17. Kodël tarpusavio bendradarbiavimo santykiai neatsiejamai susijæ su sàvoka ,,kolektyvas?
18. Apibûdinkite vyresniojo (vadovo) ir jaunesniøjø (pavaldiniø)
bendradarbiavimo santykius.
19. Apibûdinkite jaunesniojo (pavaldinio) ir vyresniojo (vadovo)
bendradarbiavimo santykius.
20. Apibûdinkite jaunesniojo elgesio ypatumus kûrybiniame kolektyve.
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21. Kodël reikia veikti ypaè apdairiai ir korektiðkai, jeigu virðininko veiksmai arba nurodymai pasirodys jums neracionalûs?
22. Apibûdinkite vienodos padëties kariø bendradarbiavimo santykius.
23. Kokie veiksmai neleistini kolegø ir treèiøjø asmenø atþvilgiu?
24. Apibûdinkite vadovo ir pavaduotojo bendradarbiavimo santykius.
25. Apibûdinkite pagrindines taisykles, kuriø reikia laikytis vadovui bendradarbiaujant su pavaduotoju.
26. Kas yra pasitarimas? Kaip jie skiriami pagal planavimà, nagrinëjamus klausimus ir pagal paskirtá?
27. Apibûdinkite pasitarimø ypatumus kariniuose vienetuose.
28. Apibûdinkite kariniø vienetø vadø elgesio ypatumus dalyvaujant pasitarimuose.
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5. Vadovo veikla formuojant kariná kolektyvà
ir kuriant jame teigiamà psichologinæ
atmosferà
5.1. Psichologinio vieningumo sàvoka
Tik vieningas karinis kolektyvas, kuris ir leidþia nagrinëti konkreèià grupæ kaip kolektyvinës veiklos subjektà, gali efektyviai vykdyti pavestas
uþduotis.
Grupës psichologinës integracijos problema yra viena ið sudëtingiausiø ðiuolaikinëje psichologijoje. Socialinë psichologija, pasirinkdama socialiná bendrumà tyrimo objektu, turi iðsiaiðkinti, kaip ði jà sudaranèiø individø visuma tampa psichologine realybe.
Tyrimuose, kurie buvo atlikti pagal veiklos koncepcijà, galima rasti
atsakymus á du pagrindinius klausimus. Kokiu pagrindu asmenø, sudaranèiø kolektyvà, pirminë bendrystë tampa realia psichologine esme? Kokios jëgos lemia darbo kolektyvo, kaip realios socialinës institucijos, psichologiná vientisumà, vienybæ?
Sprendþiant ðiuos klausimus metodologiðkai pradedama nuo socialiai
sàlygotos bendrosios veiklos kaip pagrindinio bet kurios socialinës grupës
faktoriaus. Bûtent mokantis ir profesinëje veikloje susiklosto dalykiniai
ir emociniai santykiai, susiformuoja grupës bendrosios vertybës ir elgesio normos. Integraliai nagrinëjant grupæ (kolektyvà), bûtina iðsamiai tirti visais aspektais vidiná grupës aktyvumà. Grupës socialinio psichologinio bendrumo fenomenà negalima suprasti neanalizavus vidinio socialiai
sàlygoto bendrosios veiklos dësningumo. Tyrinëtojai nurodo, kad tikslo
rengimo ir motyvacijos formavimo psichologinius mechanizmus vargu
ar galima suprasti apsiribojant individualios veiklos analize. Kad juos suprastume, reikia tyrinëti bendràjà veiklà ir bendravimo procesus, t. y.
nagrinëti ðià individualià veiklà kartu su kitø veikla, o patá individà 
aiðkinantis jo poþiûrá á ,,bendrà subjektà. Kaip apie aukðèiausià grupës
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integracijos rodiklá daugelis autoriø kalba apie ,,grupinæ sàmonæ.
Grupinis vieningumas daugeliø tyrinëtojø nagrinëjamas kartu su
ðiais reiðkiniais.
Tarpasmeninë atrakcija, rodanti vieningumà, kaip tarpusavio pozityviø nuostatø, kiekio ir jëgos iðvestinë (A. ir B. Lot). Taip pat iðskiriama permaininga grupë, sudaranti maþos grupës nariø abipusiø simpatijø prieþasèiø ir padariniø visumà. Prieþasèiø skaièiui priskiria jø
sàveikø daþnumà ir kooperatiná pobûdá, grupës vadovavimo stiliø (daugiausia demokratiná), grupës nariø statuso ir elgesio pobûdá, ávairias
þmoniø nuostatø, amþiaus, profesijos, tautybës ir t. t. panaðumo apraiðkas, paþangumà vykdant bendras uþduotis. Logiðkai traktuodami tokios grupës nariø tarpusavio simpatijø padarinius, taip pat pamini agresyvø elgesá su nesimpatiðkais asmenimis ir grupëmis, didëjanti siekimà
komfortiðko elgesio, grupës produktyvumo augimà (nors tiesioginës
priklausomybës tarp atrakcijos lygio ir grupës produktyvumo nëra).
Atrakcija pasireiðkia kaip itin emocinis fenomenas, ko aiðkiai neuþtenka, kad gamybiniame (kariniame) kolektyve grupë bûtø vieninga.
Grupës priklausomybës motyvacija. Èia grupës vieningumas suprantamas kaip tam tikras jëgø ir motyvø pasireiðkimas, skatinantis individà bûti ðios grupës nariu (D. Kartraitas). Ðiø vieningumo determinantø visuma pasireiðkia ðiomis permainomis:
 subjekto motyvacinio potraukio prie grupës pagrindas, apimantis jo poreikius ir vertybes;
 grupës skatinimas, pasireiðkiantis per jos tikslus, programas, jos
nariø charakteristikose, veiklos bûdais, prestiþu;
 subjekto lûkesèiai, arba subjektyvi tikimybë, kad narystë turës
teigiamø arba neigiamø pasekmiø;
 individualus palyginimo lygis  tam tikras subjektyvus þmogaus priklausymo ávairioms socialinëms grupëms ávertinimas.
Nedaloma orientacinë vienybë. Grupinio aktyvumo stratometrinëje
koncepcijoje grupiø suderinamumas nagrinëjamas kartu su kolektyvo
nariø vertybiniø orientacijø vieningumu, t. y., kiek grupës nariø ávertinimai, nuostatos ir pozicijos sutampa objektø (asmenø, uþduoèiø,
idëjø, ávykiø) atþvilgiu. Vertybinis orientacinis grupës vieningumas
nenumato grupës nariø ávertinimø ir pozicijø, skoniø, estetiniø poþiûriø, skaitytojø interesø ir t. t. visiðko sutapimo. Vertybinis orientacinis vieningumas  tai pirmiausia doroviniø ir dalykiniø vertinimø su111

artëjimas, poþiûris á bendros veiklos tikslus ir uþduotis. Mokslininkai
atskleidþia tarpasmeniniø santykiø daugiapakopæ struktûrà su ávairiomis galimomis vieningumo apraiðkomis.
Pirmàjá psichologiná lygá atitinka vieningumas, kurio pagrindu yra
visø grupinës veiklos nariø bendrø tikslø pasidalijimas, t. y. vieningumas kaip grupës tikslinë vienybë.
Antràjá psichologiná lygá atitinka vieningumas, pasireiðkiantis grupës nariø vertybiø, susijusiø su bendros veiklos procesu, sutapimu.
Treèiàjá psichologiná lygá atitinka vieningumas, kuris daugiausia remiasi grupës nariø emociniais kontaktais.
Konkreèios grupës vieningumo lygis gali bûti kiekybiðkai nustatytas Dþ. Moreno sociometriniu metodu. Pagal sociometrijà mes galime nustatyti grupës vieningumo koeficientà
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skaièiuodami abipusiðkus pasirinkimus, gautus ið visø grupës nariø. Juo daugiau tokiø ryðiø, juo daugiau grupë yra kaip sintetinë visuma, kuri tvirtai susijusi ne tik iðoriniais veiksmais (ásakymais, reglamentais), bet ir vidiniais tarpasmeniniais grupës ryðiais (tradicijomis,
simpatijomis, siekiais bendradarbiauti), todël grupë iðlaiko tvirtà pusiausvyrà ir produktyvumà. 5.1 pav. pateiktos vieningos ir difuzinës
grupiø schemos. Schemose matyti, kad dviejose grupëse ið 9 þmoniø
vienu atveju (a) yra aukðtas vieningumo lygis dël vienpusiø ir abipusiø pasirinkimø, kitu atveju (b) yra þemas vieningumo lygis: grupëje
yra trijø bendradarbiø (1, 4 ir 5) branduolys, keturi susijæ tik su lyde













a)
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b)
5.1 pav. Grupiø vieningumo lygiai: a) aukðtasis; b) þemasis

riu, du visikai izoliuoti, sudarantys diadà, atitrûkusià nuo grupës.
Þemo vieningumo lygio grupës lengvai suyra arba nuo iðoriniø poveikiø, arba nuo maþiausio vidinio konflikto.
Darbo grupiø, nedideliø kariniø vienetø (pavyzdþiui, kariniø vienetø valdymo sistemose) vieningumo integracijos svarbiausias psichologinis pasireiðkimas yra grupiø psichologinio suderinamumo ir psichologinio klimato fenomenai.

5.2. Psichologinis suderinamumas kariniuose
kolektyvuose
Spræsdami bendràsias tarnybines uþduotis, kariai kontaktuoja turëdami tikslà koordinuoti savo veiksmus. Nuo tokio koordinacijos
lygio priklauso jø darbo produktyvumas. Savo ruoþtu ðios koordinacijos lygis yra bendradarbiø suderinamumo lygio iðvestinë. Kokia yra
sàvokos ,,psichologinis suderinamumas esmë?
Psichologinis suderinamumas  tai grupës (karinio kolektyvo) nariø
sugebëjimas, grindþiamas optimaliu jø derinimu bendrai veikti. Komplektuojant bet kurià gamybinæ grupæ (kariná kolektyvà), reikia atsiþvelgti ne tik á kiekvieno þmogaus individualiàsias psichologines savybes, bet ir á bendros veiklos galimus rezultatus, kuriuos sàlygoja
ðiø þmoniø vienijimas á kolektyvà. Psichologinio suderinamumo lygis
nustatomas tiek tam tikrø vienø kolektyvo nariø savybiø panaðumu,
tiek ir kitø skirtumu. Galø gale jie vienas kità papildo spræsdami bendras uþduotis, nes konkreti gamybinë grupë, konkretus karinis vienetas pristato save kaip tam tikrà visumà. Kaip buvo minëta anksèiau,
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kiekviena grupë (karinis vienetas) nëra paprasta jà sudaranèiø individø suma. Integratyvumo principas nagrinëja grupæ (kariná vienetà)
kaip vieningà neiðardomai susijusá organizmà.
Iðskiria keletà psichologinio suderinamumo lygiø, sàlygojamø tiek
darbuotojø asmeniniø savybiø, tiek ir sprendþiamø profesiniø uþduoèiø turinio ir sunkumo lygiø. Iðnagrinësime tris tokius lygius.
1 lygis  psichofiziologinis suderinamumas, kuris pasireiðkia þmoniø ágimtø savybiø panaðumu: nervø sistemos tipas (temperamentas),
fizinis atsparumas, darbingumas, emocinis stabilumas ir kt. Profesinei veiklai reikalingos tokios savybës. Pavyzdþiui, jeigu þvalgø grupë
atlieka skubià þvalgybinæ uþduotá, reikalaujanèià ið kiekvieno dalyvio greitumo ir atsparumo, tai vieno ið jø atsilikimas maþina efektyvø uþduoties ávykdymà ir sukelia konfliktà (tokiu atveju atsiliekantis turi iðeiti). Konvejerinio tipo darbe, sportiniuose þaidimuose, apdorojant informacijà ið valdymo punktø, reikalinga tam tikra greita
þmoniø veikla ir koordinacija, daranti jø bendrà darbà efektyvø.
2 lygis  psichologinis, kuris pasireiðkia savybiø, atsirandanèiø dël
mokymo ir auklëjimo sutapimo. Ðiam lygiui skiriamos charakterio bruoþø, profesiniø interesø, intelektualinës raidos lygio, þmoniø moraliniø savybiø sutapimas. Pavyzdþiui, kosmonautø, skirtingø lygiø vadovø, teisësaugos organø operatyvinio skyriaus kariø darbas reikalauja ne tiek fizinio atsparumo, kiek gerai suformuotø paþinimo procesø: atminties ir dëmesio, màstymo, profesinës patirties, bendrø moraliniø normø pripaþinimo ir t. t.
3 lygis  socialinis psichologinis, kuris pasireiðkia, remiantis jø pasaulëþiûros bendrumu, sutapimu asmeniniø savybiø, reikalingø socialinei sàveikai: komunikatyvumas, principingumas, socialinës nuostatos, politinës paþiûros, vertybinës orientacijos. Nurodytos savybës reikalingos socialiniø valdymo sistemø aukðèiausiesiems vadovams priimant sprendimus, taip pat socialinëms politinëms organizacijoms ir
ðiek tiek eilinëms darbo grupëms, kuriose þmonës rodo susidomëjimà socialinëmis problemomis ir bendravimu.
Kai sutampa þmoniø visi trys lygiai, galima kalbëti apie jø visiðkà
psichologiná suderinamumà. Jiems visai nesutampant, atsiranda psichologinis barjeras, kai þmonës nenori bendrauti, nesupranta vienas kito, nenori bendradarbiauti bet kurioje srityje. Bet tiek esant visiðkam
suderinamumui, tiek ir visiðkam nesuderinamumui, barjeras atsiran114

da gana retai. Daþniau galima pastebëti iðskirtiná suderinamumà pagal
individø psichologines savybes, ávertinant jø lygá pagal tam tikros veiklos reikalavimus. Juo didesnis kariø nesuderinamumas, juo didesnë
konfliktø atsiradimo tikimybë, o to pasekmë  darbo grupës suirimas.
Eksperimentai, kurie buvo daromi turint tikslà iðtirti psichologiná
suderinamumà, parodë, kad bûtina skirti keturis kariø, grupëse sprendþianèiø bendras uþduotis, komunikatyvinio elgesio tipus:
1) individai, siekiantys lyderiavimo, sugebantys spræsti uþduotis
tiktai, kai jiems pavaldûs kiti grupës nariai;
2) individualistai, besistengiantys spræsti uþduotá vien savo jëgomis;
3) prisitaikantieji prie grupës (konformistai), lengvai paklûstantys kitø jos nariø ásakymams;
4) kolektyvistai, besistengiantys spræsti uþduotis bendromis pastangomis, todël jie ne tik priima kitø grupës nariø pasiûlymus, bet ir
patys rodo iniciatyvà.
Taèiau tokie komunikatyvinio elgesio tipai priklauso ne tik nuo þmoniø áproèiø ir sugebëjimø, bet ir nuo sprendþiamø uþduoèiø pobûdþio.
Eksperimentuose su operatoriais, apdorojanèiais vaizdinæ informacijà
ir priimanèiais bendrus sprendimus, optimalios pasirodo tos grupës,
kuriø nariai buvo pakankamai aktyvûs ir keitësi informacija tarpusavyje, veikdami kolegialiai. Juo paprastesnë uþduotis, juo maþiau reikalavimø pasikeisti informacija, o uþduotá gali spræsti vienas dalyvis  lyderis, darydamas kitus pavaldþiais. Analogiðki tyrimai, atlikti realiose gamybinëse grupëse, parodë, kad darbo efektyvumo problemos
negalima iðspræsti tiktai parenkant á komplektuojamà brigadà darbininkus su vienodomis psichofiziologinëmis savybëmis. Pasirodo, kad
ðiø savybiø buvimas nëra pirminë sàlyga, nustatanti darbo tempà (montuotojø darbo pavyzdys). Kai kurie grupës nariai, turintys reikalingø
profesiniø savybiø, nenorëjo dirbti greièiau. Lemiamà poveiká, atliekant gamybines uþduotis, kai kuriems darbininkams padarë socialinis
psichologinis kryptingumas. Pagal ðá rodiklá kolektyvo narius galima
skirti á du pogrupius. Pirmàjá sudaro tie, kurie orientavosi á nuolatiná
darbà ðiame kolektyve ir á gerà uþdarbá. Antràjà grupæ sudarë tie,
kurie daugiau orientavosi á galimybæ padidinti savo socialiná statusà,
siekdami iðsilavinimo, o uþdarbis jiems buvo antroje vietoje.
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Taigi norint pasiekti maksimalø darbo efektyvumà ir sumaþinti
konfliktus, reikia kurti darbo grupes ne tik remiantis profesiniais sugebëjimais, bet ir atsiþvelgti á vienodà profesiná kryptingumà, t. y.
atsiþvelgti á skirtingø lygiø suderinamumà.

5.3. Socialinis psichologinis klimatas kariniuose
kolektyvuose
Sàvoka ,,psichologinis klimatas nagrinëjama kartu su psichologiniu suderinamumu. Aukðtas suderinamumo lygis yra svarbiausias
faktorius, darantis palankø poveiká kolektyvo socialiniam psichologiniam klimatui. Psichologinis klimatas  tai susidaranti gamybinëje grupëje (kariniame kolektyve) dorovinë (emocinë) atmosfera, komfortiðka arba diskomfortiðka grupës nariams. Sàvokos ,,socialinis psichologinis klimatas, ,,emocinis klimatas, ,,dvasinë atmosfera ir t.t. labai
daþnai vartojamos sinonimiðkai mokslo literatûroje. Bet nustatant socialiná psichologiná klimatà, visada pabrëþiama bendra grupës psichologinë bûsena, atspindinti jos gyvybinës veiklos ypatybes.
Psichologinis klimatas, kaip tam tikra grupës (kolektyvinës veiklos subjekto) bûsena, apima kognityvinius, emocinius, operacinius, motyvacinius ir kitus komponentus.
Pagrindiniai grupës psichologinio klimato rodikliai yra pasitenkinimas darbu ir tam tikromis gamybinëmis situacijomis, kvalifikacijos
këlimo perspektyvomis, santykiais tiek tarp pavaldiniø, tiek ir tarp
vadovø ir pavaldiniø, draugiðkais neformaliais grupës nariø ryðiais,
darbo drausme, personalo kaita, nekonfliktiðkumu.
Psichologinio klimato grupëse (karinëse kolektyvuose) ypatumai
tiriami pokalbiø, anketavimo, interviu, sociometrijos, veiklos ir jos rezultatø analizës bûdu.
Galima skirti tokius faktorius, daranèius poveiká formuojant gamybiniø grupiø (kariniø vienetø) psichologiná klimatà:
1. Makroaplinkos faktoriai. Ið ðiø faktoriø svarbiausias yra visuomeninë ekonominë formacija, kurioje vyksta visas visuomenës gyvenimas, taip pat funkcionuoja kraðto apsaugos ir kitos valstybinës struktûros. Stabili arba krizinë ekonomikos bûsena palieka savo þymæ kiek116

vieno kolektyvo psichologiniam klimatui. Organizacijos, valdanèios
tam tikras þmoniø veiklos ðakas (gamybines, teisësaugos, ekonomines,
kraðto apsaugos ir t. t.), atitinkamai visiems visuomenës reikalavimams,
daro tam tikrus valdymo poveikius, kurie yra makroaplinkos poveikio
faktorius, darantis átakà darbo grupiø (kariniø vienetø) socialiniam psichologiniam klimatui. Makroaplinkos faktoriams priskiriami taip pat
administracijos, savivaldybës organø, visuomeniniø organizacijø veikla.
2. Mikroaplinkos faktoriai. Jiems priskiriama asmenybës, kaip pirminio darbo kolektyvo nario, materialinë ir dorovinë aplinka. Ði mikroaplinka yra konkretaus kolektyvo, kaip visumos, tiesioginio funkcionavimo laukas. Svarbi mikroaplinkos faktoriø grupë yra kolektyvo
veiklos dalykinë sritys, t. y. visas techniniø, organizaciniø elementø
kompleksas, kuris vadinamas bendra sàvoka ,,gamybinë situacija. Ðiø
faktoriø grupei taip pat skiriami grupiniø procesø, vykstanèiø pirminëse gamybinëse kolektyvuose, poveikis. Èia pirmiausia svarbus toks
faktorius, glûdintis kiekvieno padalinio formalioje struktûroje, kaip
oficialiø organizaciniø ryðiø tarp darbo grupiø nariø pobûdis. Labai
svarbûs bendros veiklos modelio struktûros skirtumai:
a) bendroji individuali veikla, kai kiekvienas kolektyvo narys daro savo bendros uþduoties dalá nepriklausomai nuo kitø;
b) bendroji nuosekli veikla: bendra uþduotis sprendþiama kiekvieno
darbuotojo nuosekliais veiksmais (pavyzdþiui, konvejerinë gamyba);
c) bendroji sàveikaujama veikla, kai uþduotis sprendþiama tiesiogiai dalyvaujant kiekvienam kolektyvo nariui, jam sàveikaujant su visais likusiais (pavyzdþiui, montuotojø brigada).
Nesunku pastebëti tiesioginá ryðá tarp ðiø modeliø ir grupiø kaip
vieningo kolektyvo raidos lygiø. ,,Vieningumas pagal kryptá, t. y.
vertybiniø orientacijø, tikslø ir veiklos motyvø vienybë grupëje pasiekiama greièiau treèiajame modelyje negu antrajame arba pirmajame.
Daugiausiai teigiamø tarpusavio pasirinkimø buvo padaryta brigadoje, dirbanèioje pagal treèiàjá modelá, ir maþiausiai brigadoje, dirbanèioje pagal pirmàjá modelá. Pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais
pirminiuose kolektyvuose padidëja pereinant nuo pirmojo modelio
prie treèiojo, t. y. didëjant funkciniams ryðiams.
Kartu su oficialios sàveikos sistema kolektyvo socialiniam psichologiniam klimatui didelá poveiká daro jo neformali organizacinë struktûra. Draugiðki kontaktai darbe ir jam pasibaigus, bendradarbiavi117

mas ir savitarpio pagalba formuoja, suprantama, geresná komfortiná
klimatà negu nedraugiðki santykiai, pasireiðkiantys kivirèiais ir konfliktais. Pagal tyrimo duomenis, ið bendradarbiø, turinèiø draugus
savo kolektyve, 63,4% paþymëjo gerà nuotaikà darbe ir 77,7% pareiðkë pasitenkinimà darbu. Ið bendradarbiø, neturinèiø draugø kolektyvuose, apie gerà nuotaikà darbe kalbëjo tik 45,4%, apie pasitenkinimà
darbu  67,7%.
Reikia taip pat atsiþvelgti atskirai ne tik á formalios ir neformalios
organizacinës struktûros specifikà, bet ir jø konkreèius savitarpio santykius. Juo didesnis formalios ir neformalios struktûrø vienybës laipsnis, juo daugiau pozityviø poveikiø, formuojanèiø kolektyvo psichologiná klimatà.
3. Kolektyvo nariø individualiø savybiø poveikio faktorius. Ðis faktorius
ið esmës reikðmingas formuojant kolektyvo psichologiná klimatà, nes
individø asmeninës savybës lemia visus poveikius, tiek gamybinio,
tiek ir socialinio pobûdþio. Þmogaus elgesys, skatinamas ðiø poveikiø, pasireiðkia jø asmenine nuomone, nuotaika, elgesiu ir yra jo individualus indëlis kuriant grupës psichologiná klimatà. Svarbu taip pat
atsiþvelgti á grupës nariø savitarpio pirmenybiø motyvacijà. Tarpasmeniniø pasirinkimø motyvacija grindþiama individualiø pirmenybiø
neoficialiuose tarpasmeniniuose santykiuose tarp grupës nariø (karinio vieneto kariø) sistema. Tokios motyvacijos analizë leidþia nustatyti psichologines prieþastis, pagal kurias kiekvienas grupës narys siekia
emociniø ir dalykiniø kontaktø su vienais grupës nariais, atmesdamas
kitus, ir tuo paèiu atskleidþia turiningà grupinæ integracijà ir diferenciacijà. Motyvaciniø tarpasmeniniø pasirinkimø tyrimas atliekamas anketavimo, pokalbio ir sociometrijos metodais, leidþianèiais sulyginti,
kaip individas suskirsto grupës narius pagal skirtingus kriterijus (dalykinius, þaidimo, emocinius). Atskleisti motyvacijos ypatumai gali parodyti grupës, kaip kolektyvo, turinèio bûdingus jam vertybiniø orientacijø bendrumus, rodiklius, vieningumo lygá.
Atsiskyrusiø, difuziniø grupiø nariai remiasi ið esmës emocinëmis
asmeninëmis simpatijomis ir antipatijomis, orientuojasi greièiau á pasirinkimà pagal iðorinius ypatumus.
Vieningoje grupëje (kolektyve) tarpasmeniniø pasirinkimø motyvai daugiausiai orientuoti á partneriø moralines ir dalykines savybes,
t. y. á asmenines savybes, daranèias átakà bendrai profesiniai veiklai.
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Didelá vaidmená taip pat turi amþiaus ir lyties skirtumai. Vyrø ir
moterø psichologijos ypatumai uþdeda savo atspaudà tarpgrupiniams
santykiams. Moterø kolektyvai daugiau dinamiðki ir lengviau adaptuojasi keièiantis iðorinëms sàlygoms. Jie emocionalesni, priklausantys nuo
situacijos, juose daþniau atsiranda konfliktai dël pirmavimo, rungtyniavimas. Vyrø grupës tvirtesnës, racionalesnës, rigidiðkos (inertiðkos),
pragmatiðkos, turi tendencijà dalykiniams konfliktams, konkurencijai. Todël vyrø ir moterø derinimas kolektyve daþnai yra teigiamas
faktorius grupei susitelkti ir geram psichologiniam klimatui kurti.
Kiekvienas amþiaus periodas turi savo psichologiniø ypatumø, á
kuriuos bûtina atsiþvelgti. Tarp vieno amþiaus bendradarbiø, ypaè
jaunø, greièiau susiklosto neformalûs tarpasmeniniai santykiai, simpatijos, tarpusavio supratimas. Jaunimo kolektyvai daugiau emocionalûs, linkæ á situacijø konfliktus. Suaugusiø ir pagyvenusiø þmoniø
grupës racionalesnës, emocionaliai santûrios, maþiau konfliktuoja. Formuojant gamybines grupes (karinius vienetus) taip pat reikia atsiþvelgti
á jø amþiø ir á profesinës veiklos periodà (pradþia arba pabaiga), á jø
efektyvumo perspektyvas.
4. Svarbus faktorius, turintis átakà psichologiniam klimatui, yra grupës
valdymo pobûdis. Tai pasireiðkia tam tikrais santykiais tarp oficialaus
vadovo ir pavaldiniø. Tokie santykiai gali bûti apibûdinami vadovø ir
pavaldiniø pagrindiniø siekiø vienybe arba jø konfrontacija. Vadovavimo stiliaus poveikio gamybinio (karinio) kolektyvo socialiniam psichologiniam klimatui tyrimas numato bûtinybæ atsiþvelgti tiek á vadovo asmenines savybes, tiek ir á vadovo ir pavaldiniø psichologiná suderinamumà. Pagal tyrimo duomenis, gautus apklausus darbininkus
ir tarnautojus, mananèiø, kad jø tiesioginis vadovas domisi jø darbu,
74,4% paþymëjo geros nuotaikos darbe buvimà ir 88,1%  pasitenkinimà darbu. Ið asmenø, mananèiø, kad vadovas nesupranta jø rûpesèiø,
apie savo gerà nuotaikà darbe kalbëjo tik 43,8%, apie pasitenkinimà
darbu  43,8%. Vienoje ir toje paèioje organizacijoje galima atskleisti
skirtingus psichologinio klimato rodiklius dël tiesioginio vadovo ir
darbo grupës nariø suderinamumo, nes tai lemia iðankstinë nuostata
apie virðininkà, kaip tos gamybinës ðakos vadovà.
Nustatant socialiná psichologiná klimatà socialinëse organizacijose, reikia atsiþvelgti ne tik á kiekvienà ið nurodytø faktoriø, bet taip
pat á jø kompleksiná poveiká apskritai.
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5.4. Maþa socialinë grupë  socialinis psichologinis
organizacijos atspindys
Visas mûsø gyvenimas  ëjimas ið grupës á grupæ. Ðioje juokais
pasakytoje frazëje daug socialinës psichologinës prasmës. Individas,
koks bebûtø autonomiðkas ir savarankiðkas, negali egzistuoti, negali
iðreikðti savæs be bendravimo su kitais þmonëmis, be sàveikos su þmoniø grupe. Gyvenimo pradþioje pati pirma socialinë grupë, kurioje þmogus bûna ir kur pradedama kurtis jo asmenybë, yra ðeima, po to eina
draugiðkos bendraamþiø kompanijos, mokymo grupës, susivienijimai
pagal pomëgius ir t. t. Þodþiu, þmogus visada yra susijæs su kuo nors
ið artimiausios aplinkos. Tûkstanèiais saitø kiekvienas ið mûsø taip
pat susijæs su milþiniðku þmogaus sociumu, kurio poveiká pats patiria.
Kartu reikia pasakyti, kad þodis ,,grupë kilo ið italø þodþio gruppo 
,,suriðimas. Mus, þinoma, domina socialinës grupës, kuriose þmogus
realizuoja save, vykdydamas tam tikrà darbinæ veiklà.
Kiekvienas absolventas, baigæs aukðtàjà mokymo ástaigà, paprastai turi pasirinkti ið dviejø variantø. Pirmasis, kai jûsø jau laukia kurioje nors gamybinëje, komercinëje arba tyrimo organizacijoje, kur yra
laisva vieta, ir jûs (esant jums teigiamoms aplinkybëms) jà uþimate.
Akademijos absolventams tas variantas yra pagrindinis, ir taip jûs áeinate á jau suformuotà grupæ, á jau dirbantá kolektyvà. Tokios organizacijos seniai arba neseniai sukurtos visuomenëje tam tikrai veiklos
rûðiai, ten sudëlioti arba suprojektuoti dalykiniai santykiai. Antrasis
variantas retesnis, bet irgi galimas: kai jûs patys arba kartu su kuo
nors kuriate savo organizacijà, savo grupæ, savo firmà. Antrasis variantas gali bûti ir stabiliuose kolektyvuose, kai reikia pergrupuoti
jëgas, sukurti naujus padalinius, tarnybas, darbo grupes. Tokià pertvarkà daþnai naudoja stambios ir vidutinës Vakarø firmos veiklai
stiprinti, savo gamybos konkurentiðkumui didinti.
Prieð pradedant valdyti objektà, reikia ásivaizduoti visas jo pagrindines charakteristikas. Kas yra grupë, kokie jos kiekybiniai ir kokybiniai parametrai? Kokie mechanizmai veikia socialinëse grupëse,
kaip juos galima panaudoti valdyme? Kokia yra organizacijø ir grupiø
veikla? Ðie ir daugelis kitø klausimø bûtinai kils jums.
Valdymo teorijoje, sociologijoje ir psichologijoje egzistuoja skirtingi poþiûriai á objektà, kas aiðkinama, remiantis tiriamuoju dalyku,
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kiekviename moksle skirtingai. Valdymo teorija kaip objektà nagrinëja
organizacijà kaip sistemà, jos struktûrà. Sociologija ir psichologija kaip
valdymo objektà apvelgia socialinæ organizacijà, socialines grupes.
Nusistovëjæs ir visø priimtas yra toks organizacijos, kaip darbo
skyrelio, apibûdinimas: organizacija, tai þmoniø grupë (du ir daugiau),
kuriø veikla sàmoningai koordinuojama siekiant bendro tikslo arba
tikslø. Svarbiausios organizacijos charakteristikos yra: kiekvieno jos
nario specializavimasis kokioje nors darbo operacijoje, sinchroniðkumas ir vienkryptingumas. Socialinë organizacija siekia stabilumo, kuris uþtikrinamas vieningumu ir grieþtu hierarchiðkumu. Didelis indëlis á organizacijø valdymo problemø ádirbá buvo padarytas Amerikos
inþinerio F. Teiloro (18651928), prancûzø pramonininko Anri Fajolio
(18411925). Galingu postûmiu organizacijos socialiniam psichologiniam tyrimui tapo Amerikos socialinio psichologo Eltono Mëjo (1856
1915) tyrimai þinomose Chotorno eksperimentuose. Jis ir jo bendradarbiai sudarë ,,þmogiðkøjø santykiø mokyklos valdymo pagrindus.
Bendrosios nedidelës socialinës grupës savybës valdymo paþiûru:
1) grupës kryptingumas (jos priimtø tikslø, veiklos motyvø, vertybiniø orientacijø ir grupiniø normø socialinë vertybë);
2) grupës organizuotumas (jos gebëjimas savivaldai) ir jos integratyvumas (kaip susijungimo, vieningumo, grupës nariø bendrumo vienas su kitu, prieingai atsiskyrimui, laipsnis);
3) grupës mikroklimatas, arba psichologinis klimatas (kuris nustato kiekvieno asmens savijautà, jo pasitenkinimà grupe, buvimo joje
komfortiðkumà);
4) referentiðkumas (kaip grupës nariø grupiniø etalonø priëmimo
laipsnis) ir lyderiavimas (kaip kokiø nors grupës nariø didesnio poveikio grupei apskritai dël tam tikrø uþduoèiø sprendimo laipsnis);
5) intelektualus aktyvumas ir komunikatyvumas (tarpasmeninio
suvokimo ir tarpusavio supratimo nustatymas, susikalbëjimas);
6) emocinis komunikatyvumas (emocinio charakterio tarpasmeniniai ryiai, socialinio poreikio emociniais kontaktais patenkinimas);
7) valingas komunikatyvumas (grupës gebëjimas prieðintis kitø grupiø, aplinkybiø poveikiams, atsparumas stresams, grupës patikimumas
ekstremaliose situacijose, jos kryptingumas ir atkaklumas konkurencijos sàlygomis).
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Anglø valdymo specialistai M. Vudkokas ir D. Frensis iðskyrë tipiðkiausius apribojimus, trukdanèius efektyviam kolektyvo darbui.
1. Vadovo netinkamumas. Vadovavimas  tai, matyt, pats svarbiausias faktorius, nustatantys kolektyvo darbo kokybæ. Organizaciniø gebëjimø turi ne kiekvienas. Nustatyta, kad ðis gabumas pasitaiko keletà deðimèiø kartø reèiau negu muzikiniai arba matematiniai gebëjimai. Psichologai dabar turi keletà organizaciniø gebëjimø ávertinimo
metodikø. Bet visada kolektyvas imasi didelës atsakomybës, kviesdamas specialistus  organizatorius pagal sutartis.
2 Nekvalifikuoti bendradarbiai. Gerai dirbantis kolektyvas turi bûti
suderintas ir kupinas veiklos, kur kiekvienas vaidina savo vaidmená
ir visi sprendþia bendrà uþduotá. Todël reikalingi tokie bendradarbiai, kurie gali kûrybingai dirbti kartu.
3. Nenormalus mikroklimatas. Kolektyvà sudaro þmonës su skirtingomis vertybëmis ir potraukiais. Ir suburia juos ne tik bendri tikslai,
bet ir vienodos emocijos. Iðtikimybë kolektyvui  vienas ið normalaus
klimato kolektyve poþymiø. Tarpusavio pritarimas taip pat natûrali
efektyviai dirbanèio kolektyvo bûsena. Þmoniø nepasitikëjimas, átarumas griauna kolektyvà.
4. Beprasmiai tikslai. Jeigu nëra siekiama bendro tikslo, tai pavieniai kolektyvo nariai negali áneðti savo indëlio á bendrà darbà. JAV ir
Japonijos ekonominiø gigantø tyrimas parodë, kad jø sëkmæ daugiausia apibûdina dalykinio kredo buvimas, t. y. pagrindiniai tikslai, kuriø siekia visi. Ðie tikslai konkreèiai formuluojami þemiausiems kolektyvams kaip kokie nors principai, taisyklës ir netgi lozungai, o po to
nuolat ir sumaniai teikiami visiems dirbantiesiems, kad pasiektø jø
sàmonæ ir jausmus. Ðiuolaikinëje dinamiðkoje aplinkoje gali reikëti ir
pakeisti tikslus atsiradus naujai situacijai. Kolektyvas, kuris þiûri á prieká
ir atitinkamai koreguoja savo tikslus, paprastai siekia sëkmës.
5. Nepatenkinami darbo rezultatai. Bûna, kad geras mikroklimatas,
darbuotojø kompetentingumas ir kita neduoda gerø rezultatø. Ðiuo
atveju, matyt, neuþtenka darbuotojø atkaklumo, siekio tobulintis, nëra atitinkamø stimulø.
6. Sprendimø rengimo ir priëmimo metodø neefektyvumas. Egzistuoja
,,kolektyvinis intelektas  ,,idëjø mugë ir kt., kurio ávaldymas padës tobulinti ðiuos metodus.
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7. Udarumas ir konfrontacija. Kai kolektyve negalima laisvai reikðti
nuomonës, jame atsiranda nesveikas klimatas. Kolektyvo nariai turi
turëti galimybæ iðsakyti savo nuomonæ vienas apie kità, aptarinëti visus prieðtaravimus, nebijodami pasirodyti juokingais arba prarasti vietà.
Efektyviai dirbanèiuose kolektyvuose nevengia subtiliø ir nemaloniø
klausimø, o aptaria juos sàþiningai ir tiesiai, nebijodami paþiûrø susidûrimo ir konflikto.
8. ,,Neisilavinæ darbuotojai. Kai vienodos sàlygos, didesniø galimybiø turi kolektyvas, kurio nariø individualiø gebëjimø lygis didesnis.
,,Iðsilavinæ bendradarbiai, pagal Vudkokà ir Frensá, energingi, galá
suvaldyti savo emocijas, pasirengæ atvirai iðdëstyti savo nuomonæ, galá
pakeisti savo paþiûras, pateikti argumentø, gerai dësto savo nuomonæ.
9. Kolektyvo nedidelës kûrybinës galimybës. Gerai dirbantis kolektyvas sugeba generuoti kûrybines idëjas ir ádiegti jas. Kolektyvinë kûryba turi savo stadijas: uþduoties nustatymas, idëjø atsiradimas, vertingiausiø idëjø atranka ir plëtra, idëjø tikrinimas, naujoviø ádiegimas.
Átraukimas á kûrybà reikalauja ne tik potraukio naujovëms, bet ir atitinkamø veiksmø.
10. Nekonstruktyvûs santykiai su kitais kolektyvais. Sàveikos kokybë
su kitais kolektyvais bûna nepatenkinama. Vadovas privalo organizuoti ryðius, rasti galimybiø nuolat spræsti bendras problemas, siekti
asmeninio tarpusavio supratimo ir pasitikëjimo, kad bûtø iðvengta nedraugiðkumo, puoselëti bendravimà.
Taigi kiekviena organizacija, kurioje vyksta tiesioginë darbuotojø
sàveika, gali bûti nagrinëjama kaip maþa socialinë grupë. Organizacijos ir socialinës grupës lydinys sudaro kolektyvà. Þinojimas veikianèiø jame socialiniø psichologiniø dësningumø padeda orientuotis situacijoje eiliniam jos nariui, yra svarbi parama bet kokio rango vadovui.
Mokëjimas valdyti kolektyvà, þmoniø grupes  virðininkui (vadui) reikalinga savybë.

5.5. Grupës struktûros
Gamybinis darbo kolektyvas turi keletà struktûrø. Socialinë struktûra gali bûti pateikta tokiomis kategorijomis kaip darbininkai (tarp
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jø kvalifikuoti ir nekvalifikuoti), tarnautojai, specialistai ir vadovai. Valdymo specialistai paprastai teikë tokià funkcinæ struktûrà: daugiausia
fizinio darbo darbuotojø (pagrindiniai, pagalbiniai, aptarnavimo) ir daugiausia protinio darbo darbuotojø (administracinis valdymo personalas, skaièiavimo kontoros darbuotojai, gamybinistechninis personalas).
Remiantis tuo, kad kariniø vienetø organizacijos pagrindas yra
þmonës, galima taip pat iðskirti tokias kategorijas kaip aptarnaujantis
personalas (kvalifikuotas ir nekvalifikuotas), privalomosios karo tarnybos kariai, liktiniai ir karininkai (tarp jø specialistai ir vadovai). Karinio vieneto valdymo specialistai paprastai teikë tokia funkcinæ struktûrà: daugiausia apiforminimo darbo darbuotojø ir daugiausia protinio darbo darbuotojø (vadai, ðtabo virðininkas, skyriø (tarnybø) virðininkai, ðtabo personalas).
Svarbi ir socialinë-demografinë struktûra, kurioje skiriamos grupës pagal amþiø, lytá, tautybæ ir t. t.
Geras vadovas bûtinai ásigilins á savo kolektyvo profesinæ-kvalifikacinæ struktûrà. Joje paprastai iðskiriamos tokios darbuotojø grupës:
aukðtos kvalifikacijos, kvalifikuoti, maþai kvalifikuoti, nekvalifikuoti,
praktikai, su viduriniu specialiuoju iðsilavinimu, su aukðtuoju iðsilavinimu.
Ðiø apibûdinimø þinojimas leis vadovui pamatyti savo organizacijos,
kolektyvo pliusus ir minusus, taip pat personifikuotas jëgas, kurios sugeba padidinti arba, atvirkðèiai, sumaþinti jo veiklos efektyvumà.
Literatûroje daug dëmesio skirta kolektyvo formaliø ir neformaliø
struktûrø sàveikai. Bet kurioje organizacijoje, ástaigoje, firmoje, karinio
vieneto padalinyje savarankiðkai atsiranda neformalios organizacijos,
grupës. Neformali organizacija  tai spontaniðkai atsirandanti þmoniø
grupë, kuri reguliariai pradeda sàveikauti, siekdama tam tikrø tikslø.
Tarptautiniame menedþmente atlikti tyrimai, kuriø rezultatai suformuluoti kaip teiginiai ir rekomendacijos neformalioms organizacijoms valdyti. Bûtent atmesta nuomonë, kad neformaliø grupiø atsiradimas yra
neefektyvaus valdymo rodiklis. Nustatyta, kad neformaliose organizacijose reiðkiasi tendencija prieðintis permainoms. Neformalûs lyderiai turi ne maþesná poveiká kolektyvuose, nors daþniausiai remiasi
savo asmeninëmis savybëmis ir deda viltis á þmones, jø santykius. Taip
pat þinoma, kad kolektyvui bûdingas nuolatinis lyderiø keitimasis priklausomai nuo veiklos, situacijos pasikeitimo ir t. t. Darbo kolektyve,
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karinio vieneto padalinyje gali bûti keletas lyderiø tipø: dalykinis lyderis (tas, kuris geriau uþ kitus numato dalyko esmæ ir turi patirtá
sprendþiant pagrindines uþduotis); emocinis lyderis (turintis didesná
patrauklumà, atrakcijà); gali bûti ir situatyvinis lyderis, þmogus, kuris
daugiau uþ kitus sugeba per trumpà laikà vesti paskui save kolektyvà.
Kaip vadovas turi elgtis su neformaliomis organizacijomis, grupëmis? Kaip valdyti jas? Ðtai kà rekomenduoja, pavyzdþiui, Amerikos
menedþmento teorija:
1) pripaþinti neformalios organizacijos egzistavimà ir jokiu bûdu
nesiimti priemoniø jai naikinti, dirbti su ja ir negràsinti jos egzistavimui;
2) siekti iðklausyti neformalios grupës nariø ir lyderiø nuomoniø.
Þinoti lyderius, reguliariai susitikti su jais, skatinti tas grupes, kurios
netrukdo, o padeda pasiekti organizacijos tikslø;
3) prieð imantis kokiø nors priemoniø, reikia apskaièiuoti jø galimus neigiamus poveikius neformalioms organizacijoms;
4) siekiant sumaþinti neformaliø grupiø pasiprieðinimà permainoms, leisti joms dalyvauti rengiant ir priimant sprendimus;
5) greitai teikti tikslià informacijà, tuo paèiu kliudyti skleisti gandus.
Normaliam, efektyviam darbui organizuoti, bendrai koordinuotai
veiklai valdyti didelæ reikmæ turi viskas, kas yra susijæ su informacijos
gavimu, apdorojimu ir perdavimu. Èia reikalingas suderinamumas, tikslus ir teisingas supratimas, kad tolesnieji veiksmai taip pat bûtø tikslûs ir efektyvûs. Todël daug kas priklauso nuo komunikatyvinës struktûros, komunikatyvinio ryðio organizacijos, struktûros socialinëje grupëje, ástaigoje, firmoje, karinio vieneto padalinyje.
Socialiniø grupiø, organizacijos komunikatyvinë struktûra  gana
sudëtingas reiðkinys, ir jis iki ðio laiko yra tyrinëjamas.
Komunikatyvinë struktûra gali bûti pateikta kaip kanalø arba keliø
tinklas, kuriuo grupëje vyksta pasikeitimai informacija ir nuomonëmis.
Iðskiriami formalûs ir neformalûs ryðiø kanalai. Neformalûs  tai
tie, kurie iðeina uþ organizacijos ribø ir nesutampa su oficialiai nustatytais. Formalius kanalus nustato administracija pagal pareigybinæ organizacijos struktûrà ir susieja þmones visais ámanomais ryðiais darbo
kolektyve. Aiðku, kad formalûs srautai niekada netenkina darbo proceso dalyviø poreikiø, nes socialiniai kontaktai neapribojami tik ofi125

cialiais rëmais. Daþnai neformali informacija aplenkia formalià, kartais
ji bûna gandø lygio, t. y. nepakankamai patikima. Bet normaliai funkcionuojanèiuose kolektyvuose visada egzistuoja tam tikras formaliø ir neformaliø informacijos srautø balansas su vieno ar kito virðijimu. Paþangiose firmose neformaliems menedþeriø kontaktams su eiliniais darbuotojais skiriama didelë reikðmë. Visam pasauliui þinomoje firmoje ,,Sony
yra tradicija  valdytojai per bendrus pietus kalbasi su darbininkais.
Egzistuoja dar vienas komunikacijø skirstymas  einanti þemyn ir
einanti aukðtyn informacija. Einanti þemyn  tai ta, kuri nukreipta ,,ið
virðaus þemyn, tai yra nuo vadovybës pavaldiniams, ið virðutiniø valdymo eðelonø á þemesniuosius. Einanti aukðtyn nukreipta ,,ið apaèios
aukðtyn, nuo darbo proceso tiesioginiø dalyviø vadovams, vidutinio
ir aukðto lygio menedþeriams.
Informacijos deficitas  tradicinë organizacijø liga. Neretai vadovybë
neduoda iðsamios informacijos, slaptina jà, nors to visai nereikia. Psichologiðkai darbuotojai, negaunantys ið virðaus pakankamos informacijos,
jauèiasi netikri ir netgi paþeminti. Valstybinëse ástaigose (kariniuose vienetuose)  tai valdþios (vadovybës) problema, naujose komercinëse organizacijose  tai dar nesureguliuotø santykiø dalis, nors ir nebûtinas
ko nors slëpimas turint nedoroviniø tikslø. Reikia siekti to, kad du srautai
 einantis þemyn ir einantis aukðtyn  bûtø subalansuoti, kad jie nesudarytø átemptø santykiø, o pagelbëtø sëkmingai spræsti uþduotis.
Vidaus komunikatyvinius tinklus skiria á centralizuotus ir decentralizuotus (5.2, 5.3 pav.)
Komunikatyviniø tinklø modeliai
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126

C

D

E

Dalinis tinklas

Visas tinklas

B

A

C

E

B

A

E

D

C

D
5.3 pav.

iuose paveiksluose matyti, kad vienuose modeliuose visa komunikacija jungiama á grupës vadovà arba lyderá, kitais atvejais ji daugiau ar maþiau tolygiai skirstoma tarp visø organizacijos nariø.
Nustatyta, kad centralizuoti tinklai daugiau negu decentralizuoti
pagelbëja geresniam paprastø uþduoèiø sprendimui, bet trukdo sudëtingø uþduoèiø sprendimo efektyvumui, taip pat maþina grupës nariø
pasitenkinimà darbu, maþina grupiná subûrimà, nors ir pagelbëja lyderiavimo plitimui. Juos tyrinëdami Amerikos specialistai atskleidë
keturis ,,komunikatoriø tipus organizacijoje.
1. ,,Sargas  darbuotojas, kuris kontroliuoja, ar informacija pasiekia darbuotojus. Paprastai ðá vaidmená atlieka sekretoriai, dispeèeriai,
telefono stoèiø operatoriai ir t. t.
2. ,,Nuomoniø lyderis  mogus, darantis átakà kai kuriø þmoniø
nuomonëms ir elgesiui. Daþniausia tai neformalus lyderis, kurio nuomonë prieðtarauja oficialiajai.
3. ,,Ryininkas  tas, kuris yra grandis tarp dviejø ir daugiau grupuoèiø. Tikras ryininkas siekia nepriklausyti jokiai grupuotei, kad objektyviau perduotø informacijà.
4. ,,Pasienietis  þmogus, kuris turi tvirtà ryðá su organizacija.
Komunikatyvinës struktûros optimizavimas  kontaktø kolektyvo
viduje svarbus intensifikacijos ir jo valdymo elementas.
Savo knygoje ,,Efektyvaus valdymo paieðka T. Pitersas ir R. Votermenas, iðnagrinëjæ didelá skaièiø pavyzdingø pasaulio kompanijø,
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nustatë: jeigu þmoniø skaièius kompanijoje auga pagal aritmetinæ progresijà, tai galimø sàveikø tarp jø skaièius auga pagal geometrinæ progresijà. Jeigu 10 þmoniø, tai galima pakalbëti vienas su kitu 45 susitikimuose. Bet jeigu gamykloje 1000 þmoniø, tai galimø sàveikø vieno su
kitu skaièius didëja beveik iki 500 tûkstanèiø. Ir norint patenkinti visus komunikacinius poreikius, reikës atitinkamo sudëtingumo sistemos. Todël autoriai primygtinai rekomenduoja: ,,Supaprastinkite, maþinkite aparatà!
Be komunikatyvinës struktûros, kiekviename kolektyve iðskiriamos taip pat poveikio, lûkesèiø ir simpatijø struktûros.
Poveikiø struktûra formuojama vienos grupës dviejø kategorijø sàveikos pagrindu  tø, kurie reiðkia savo norus, ir tø, kurie vykdo ðiuos
norus. Kolektyve beveik visada yra þmoniø, kurie primeta kitiems savo valià, ir visada atsiranda tokie, kurie tampa pavaldûs. Tai galima
stebëti kokios nors savarankiðkos uþduoties ávykdymo metu arba veikiant pagal atitinkamà scenarijø.
Lûkesèiø struktûra atsiranda dël grupës vienos (daugiau ar maþiau
didesnës) dalies susitarimo elgtis konkreèiose situacijose. Ðis lûkestis
ypaè jauèiamas pasireiðkiant pritarimo, neigimo arba neutralioms reakcijoms á atskirø grupës nariø elgesá. Kartais netgi pravardës leidþia
spræsti, koká vaidmená vaidina grupëje tas ar kitas jos narys ir ko grupë laukia ið jo.
Simpatijø struktûra þymima tuo, kad grupës nariai elgiasi vienas
su kitu skirtingai pagal simpatijas, antipatijas arba abejingai. Pakankamai gerai parengta simpatijø ir antipatijø atskleidimo grupës viduje
metodika ,,sociometriniais testais. Turima omeny potraukio ir atstûmimo, atrakcijos ir paniekinimo ,,matavimas, kuriais atskleidþiami
,,þvaigþdës ir ,,autsaideriai, t. y. asmenys, daþniausiai renkami grupës nariø dauguma ir visiðkai nerenkami, paniekinti. Daþnai kiekvienoje grupëje atskleidþiami pogrupiai, iðlaikantys savo sàlyginá savarankiðkumà, bet susieti bendrø jausmø ir þodþiu ,,Mes.
Taigi mes palietëme organizacijos, maþos grupës, kaip vieningo valdymo objekto, problemas. Sàvoka ,,kolektyvas apibûdinamos pagrindinës darbo organizacijos ir maþos socialinës grupës. Organizacijos socialinë psichologinë struktûra yra sudëtinga sistema. Grupæ apibûdina
jos nariø kontaktiðkumas, kuris priklauso nuo grupës skaièiaus, sudëties ir struktûros. Neformaliø grupiø buvimas organizacijoje  tai dës128

ningumas, su kuriuo vadovybë turi skaitytis ir panaudoti jas savo tikslams pasiekti. Kolektyvo suderintas funkcionavimas, jo sëkmingas visø uþduoèiø konkurencijos sàlygomis sprendimas pareikalaus kokybinës suderintos komunikatyvinës struktûros, kas daro teigiamà poveiká socialiniam psichologiniam klimatui ir savijautai.

5.6. Karinis kolektyvas ir jo raidos stadijos
Valdymo veikloje vadovui reikia vadovautis tuo, kad kiekvienas
karys yra tam tikro kolektyvo, kuriame jis yra susietas ávairiausiais ryðiais ir santykiais su savo bendradarbiais, narys. Ðie santykiai lemia asmenybës formavimà, nes þmogaus psichinës savybës formuojasi ir pasireiðkia tik jam sàveikaujant su kitais þmonëmis.
Kolektyvo vieningumo dvasia puikiai iðreikðta daugybëje liaudies
patarliø ir legendø. Prisiminsime senoviðkà legendà apie skitø carà
Skidurà. Prieð savo mirtá jis suðaukë sûnus ir liepë kiekvienam ið jø
duoti strëlæ ið strëlinës. Suriðæs visas strëles kartu, jis áteikë jas stipriausiam galiûnui: ,,Lauþyk!. Kaip stengësi galiûnas, jis nesugebëjo
perlauþti ryðulá. Tada caras iðbarstë strëles ir davë vaikui, kuris perlauþë jas vienà po kitos be ypatingo vargo. Jis prisakë sûnums laikytis
kartu ir tada jø niekas neáveiks.
Ðioje legendoje yra milþiniðka gyvenimo tiesa. Þmogus ágyja tikrà
jëgà tik kolektyve. Kolektyvas  ir atrama, ir mokytojas, ir kiekvieno
jo nario auklëtojas.
Sunku pervertinti kolektyvo, kaip auklëtojo, vaidmená karinës veiklos sàlygomis.
Pasitaiko, kad valdydamas pavaldinius, kariná vienetà, vadovas
automatiðkai valdo ir kolektyvà, todël netikslinga iðskirti kolektyvo
valdymà kaip ypatingà vadovo veiklos sferà.
Norint suvokti ðá klausimà, bûtina iðsiaiðkinti, kas yra kolektyvas, ávertinti poveikio galimybes ðiam specifiniam valdymo objektui.
Karinis vienetas (padalinys, dalinys), oficialiai jungiantis mones
bendrai veiklai, verèiantis juos nuolat kontaktuoti tarpusavyje, yra pagrindas, kuriuo remiantis tarp kontaktuojanèiø þmoniø, be oficialiø
santykiø, atsiranda ir neoficialûs tarpasmeniniai santykiai  pagarba,
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simpatija, bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba, o kai kuriais atvejais ir antipatija. Karinio vieneto (padalinio, dalinio) pagrindu, taip
pat neoficialiø santykiø pagrindu, formuojamas karinis kolektyvas.
Karinio vieneto (padalinio, dalinio) kolektyvas  tai konkretûs
þmonës, dirbantys ðioje organizacijoje, su susiklosèiusiais tarp jø (be
oficialiø) psichologiniais, tarpusavio atsakomybës santykiais, simpatijomis ir antipatijomis, kolektyviniais idealais ir asmeniniais susidomëjimais. Þmoniø uþimama kolektyve padëtis nustatoma pagal poþiûrá á
darbà, turimà autoritetà, poveiká kitø kolektyvo nariø veiklai, ávairiapusiðkus asmenybës ypatumus.
Neoficialûs tarpasmeniniai ryðiai kolektyve gerokai papildo ryðius, nustatytus instrukcijø, o kartais ir keièia juos bendro darbo naudai. Tokiø ryðiø nebuvimas gali ne tik apsunkinti, bet ir stabdyti darbà.
Kartais kariná vienetà (padaliná, daliná) vadina kariniu kolektyvu.
Toks sutapatinimas ignoruoja karinio vieneto ir kolektyvo esmës skirtumus ir galima nepastebëti ðiø skirtingø valdymo objektø specifikos.
Formaliai bet kurá kariná vienetà galima pavadinti kolektyvu. Karinëse organizacijose toks teiginys gali bûti motyvuojamas tuo, kad Tëvynës gynyba  kiekvieno pilieèio garbinga pareiga, kad stodamas á ginkluotøjø pajëgø gretas, kiekvienas pilietis duoda kario priesaikà. Faktiðkai kolektyvas gali plëtotis karinio vieneto (padalinio, dalinio) bazëje
tik susibûrus dirbantiems jame þmonëms jø bendros veiklos pagrindu,
bendromis pastangomis siekiant gerø rezultatø, pasitikint darbo draugais ir siekiant bendradarbiauti su kitais bendros veiklos dalyviais.
Karinis vienetas (padalinys, dalinys) gali egzistuoti ir tada, jei nëra susiformavæs kolektyvas  tai aukðèiausia þmoniø susivienijimo forma, susivienijimo ne pagal ásakymà, o tokio susivienijimo reikalingumo suvokimo pagrindu, kiekvieno asmeniniu susidomëjimu siekiant
bendro tikslo, savo vaidmens ir atsakomybës suvokimu. Toks susivienijimas ne visada tolygus susivienijimui pagal ásakymà.
Kolektyvui bûdingus santykius tarp þmoniø negalima nustatyti
ásakymais, administracine tvarka. Todël bet kurio karinio vieneto (padalinio, dalinio) kolektyvas negali bûti valdomas formaliai, tik virðininko administraciniais veiksmais. Svarbià reikðmæ valdant kolektyvà turi virðininko asmeninis pavyzdys, dalykiðkumas ir principingumas, pagarba ir patikimumas.
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Susiklostæ neoficialûs santykiai, kolektyve vyraujanti nuotaika, nustatanti kiekvieno kolektyvo nario pasitenkinimà bendra veikla, skatinanti jø iniciatyvà, sieká bendradarbiauti, kuria kolektyvo psichologiná
klimatà, darantá tiesioginá poveiká jo nariø veiklai ir formuojantá poþiûrá
kariniame vienete (padalinyje, dalinyje) á sprendþiamas problemas.
Psichologiniam klimatui pirmiausia átakà daro vadovo asmenybë,
jo taikomi valdymo metodai, jo nustatytø santykiø su pavaldiniais bûdas, sugebëjimas pastebëti psichologinius ypatumus. Turi reikðmës ir
kolektyvo tradicijos, vieningumas, paremtas buvusiais laimëjimais ir
áveiktais sunkumais, kolektyvo nariø kultûros lygis, atliekamo darbo
pobûdis. Psichologinis klimatas yra susijæs su kolektyvo vieningumu ir
raida. Jis priklauso nuo kolektyvo raidos lygio ir daro tiesioginá poveiká
ðiam lygiui.
Kolektyvo psichologinis klimatas daro esminá poveiká karinio vieneto (padalinio, dalinio) funkcionavimo kokybei. Vadovai, neskiriantys dëmesio kolektyvo valdymui, negali iki galo panaudoti karinio
vieneto (padalinio, dalinio) potencialias galimybes, kai kurie jø veiksmai, valdant kariná vienetà, gali turëti neigiamà poveiká kolektyvo
psichologiniam klimatui ir vieningumui. Tie vadovai, kurie skiria deramà dëmesá kolektyvo valdymui ir atsiþvelgia á valdymo psichologinius aspektus, daþniausiai pasiekia kur kas geresniø rezultatø.
Kryptingas poveikis kolektyvui galimas tik esant kolektyvo nariø
pasitikëjimui vadovu. Poveikio esmë  sudaryti sàlygas kolektyvo sparèiai raidai, sutelkti já aiðkinant sprendþiamø uþduoèiø esmæ ir reikðmæ, skatinti kolektyvo nariø iniciatyvà ir kûrybines paieðkas, formuoti teigiamus idealus ir skatinti kitais vadovo veiksmais. Ið tikrøjø karinio kolektyvo valdymas yra kryptingai paveikti kolektyvo psichologiná klimatà, þmoniø tarpusavio santykius ir motyvus, kuriais jie vadovaujasi savo veikloje.
Kariná kolektyvà galima apibrëþti kaip karius, vykdanèius bendrà
veiklà ginkluotosiose pajëgose, kuriuos vienija ne tik tarnybiniai santykiai, bet ir karinës bendrijos tradicijos, bendradarbiavimo, tarpasmeniniai santykiai, atsakingas tarpusavio priklausomybës suvokimas,
savitarpio pagalba, kolektyviniai tikslai, idealai, planai ir tradicijos.
Kariniame vienete (padalinyje, dalinyje) karinio kolektyvo poveikis kario veiklai pasireiðkia ávairiapusiðkiau ir stipriau negu darbo ko131

lektyve. Tai susijæ su tuo, kad kariai daugeliu atvejø yra kartu ir tarnyboje, ir poilsio metu. Ðiuolaikinë ginkluotë, reikalaujanti daugelio
þmoniø bendrø suderintø veiksmø, negali bûti efektyviai naudojama,
jei tarp bendradarbiaujanèiø kariø neatsiras tarpasmeniniø informaciniø ryðiø, o tarnybos, ekipaþai netaps sutelktais kolektyvais.
Teigiamas karinio kolektyvo psichologinis klimatas yra ne tik kariø darbo kokybë, t. y. kariuomenës kovinës parengties ir kovinio
pajëgumo gerinimo sàlyga, bet ir svarbiausias faktorius, lemiantis dalinio kasdieninio gyvenimo uþduoèiø sprendimus, karinës drausmës
stiprinimas.
Sutelktas kolektyvas tampa vadovo atrama tiek sprendiant tam tikras
uduotis, tiek ir auklëjant kolektyvo narius. Valdant susiformavusá kolektyvà á
pirmà vietà keliami valdymo socialiniai psichologiniai metodai, nors ir kiti metodai nepraranda savo reikðmës. Ið tikrøjø tikslus pareigø ir atsakomybës sferø paskirstymas pasiekiamas taikant organizacinius metodus, tuo paèiu leidþiant iðvengti bet kokiø tarnybiniø konfliktø, o tai
daro teigiamà poveiká kolektyvo psichologiniam klimatui, kuria sàlygas pareigûnø dalykiniam bendradarbiavimui. Vadovø veikloje socialiniai psichologiniai valdymo metodai uþëmë ir uþima svarbià vietà, nes jø taikymas didina tvarkomøjø metodø efektyvumà. Duotos
uþduoties tikslo pabrëþimas paprastai didina ásakymo poveiká.
Valdant kariná kolektyvà, pirmiausia reikia turëti omenyje, kad
konkretaus kolektyvo, kaip valdymo objekto, ypatumai keièiasi jam
plëtojantis. Socialinë psichologija iðskiria tris pagrindines kolektyvo
raidos stadijas: formalus jo susivienijimas, besiformuojantis kolektyvas, sutelktas kolektyvas (5.1 lentelë).
Ávertinant kolektyvo raidos stadijà, tikslinga pirmiausia kreipti
dëmesá, ar asmeniniai veiklos motyvai atitinka kolektyvinius tikslus,
ar yra lyderiø, kokios vyrauja nuomonës ir koks psichologinis kolektyvo klimatas. Kaip tik ðie poþymiai nustato kolektyvo nariø aktyvumà ir karinio vieneto (padalinio, dalinio) veiklos efektyvumà.
Egzistuoja keletas poþiûriø á grupës nariø sàveikos psichologinius
ypatumus. Vienà ið tokiø modeliø pasiûlë Amerikos psichologai M.
Vudkokas ir D. Frensis. Taigi Amerikos psichologai grupës raidà nagrinëja ðitaip.
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Pirmoji grupës raidos stadija  formavimasis. Ðioje stadijoje grupës
nariai stebi vienas kità. Nustatomas asmeninio suinteresuotumo dirbti ðioje grupëje laipsnis. Asmeniniai jausmai ir iðgyvenimai maskuojami arba slepiami. Nuoðirdaus ir suinteresuoto darbo tikslø ir metodø
svarstymo nëra. Grupës nariai nesidomi savo kolegomis, beveik neklauso vienas kito. Kûrybinis ir ákvepiantis kolektyvinis darbas praktiðkai neegzistuoja.
Antroji stadija  pagal autoriø terminologijà  ,,artimasis mûðis. Tai
kovø ir perversmø periodas. Periodas, kai ávertinamas lyderio indëlis, kai sudaromi klanai ir grupuotës, o prieðtaravimai reiðkiami atviriau. Ðioje stadijoje tarpasmeniniai santykiai ágauna vis didesnæ vertæ.
Atskirø grupës nariø stipriosios ir silpnosios savybës pasireiðkia vis
labiau. Kartais vyksta jëgos kova dël lyderiavimo. Grupë pradeda aptarinëti bendros nuomonës pasiekimo bûdus, suderinti efektyvius tarpusavio santykius.
Treèioji stadija  ,,eksperimentavimas. Ðioje stadijoje grupës nariai suvokia savo potencialà, kuris apskritai didëja. Vis aktualesnë tampa grupës gebëjimø ir resursø efektyvaus naudojimo problema. Atsiranda susidomëjimas tuo, kaip galima geriau dirbti. Darbo metodai
perþiûriami. Atsiranda noras eksperimentuoti. Priimamos priemonës
realiai didinti grupës darbo efektyvumà.
Ketvirtoji stadija  ,,efektyvumas. Grupë ágauna resursø panaudojimo ir problemø sëkmingo sprendimo patirtá. Darbuotojai iðgyvena
pasididþiavimo jausmà uþ savo priklausomybæ ,,komandai nugalëtojai. Atsirandanèios problemos tyrinëjamos realistiðkai ir sprendþiamos kûrybiðkai. Valdymo funkcijos gali sklandþiai deleguotis tai vienam, tai kitam grupës nariui priklausomai nuo konkreèios uþduoties.
Penktoji stadija  ,,branda. Ðioje stadijoje grupë funkcionuoja kaip
sutelktas kolektyvas, gerai suvokiantis visus realius bendrus tikslus,
kai paisoma individualiø tikslø. Veikia stiprûs ryðiai tarp grupës nariø. Þmonës vertinami pagal teigiamybes, o ne pagal pretenzijas. Santykiai turi neformalø, psichologiðkai komfortiná pobûdá. Asmeniniai
nesutarimai sprendþiami be neigiamø emocijø ir psichologinës átampos. Grupë demonstruoja puikius rezultatus ir nustato didelius savo
siekiø standartus. Vyksta ágaliojimø plëtra, vis daugiau grupës nariø
dalyvauja planuojant ir priimant sprendimus.
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Analizuojant karinio vieneto kolektyvo raidos etapus, reikia atsiþvelgti á karinës tarnybos ypatumus, kurie yra susijæ su grieþtu pareigø nurodymu pagal statutø reikalavimus.
Taip pat reikia atsiþvelgti á tai, kad psichologinis vieningumas ir
psichologinis suderinamumas turi tris lygius.
Suformavæs kariná vienetà (padaliná, daliná), sukomplektavæs já pagal etatus, vadovas sukuria tik organizacijà. Kolektyvas tik pradeda
formuotis. Kitaip nei civilinës organizacijos, kur þmonës pradeda dirbti
savanoriðkumo principu, karinëse struktûrose tai vyksta ásakymo, paliepimo forma. Todël kolektyvo tapsmui reikia sutelkti þmones, siekianèius vienodø tikslø, sukurti atitinkamà psichologinæ atmosferà,
kurioje bûtø keliami kolektyviniai idealai, formuojami teigiami tarpasmeniniai santykiai.
Pirmajame formavimo etape kolektyvas yra tik formalus susivienijimas; þmonës jame suburti tik dël to, kad jie iðrinkti arba paskirti atlikti kartu tam tikras uþduotis. Formaliais kolektyvais yra ir naujo karinio vieneto kolektyvas, ir ðauktiniø, atvykstanèiø á kariná vienetà, kolektyvas. Þinoma, þmonës, áeinantys á tokius kolektyvus, veikiami kolektyvinio auklëjimo ir suvokdami savo karinæ pareigà, jau turi pagrindà telktis, bet jie dar nepakankamai paþásta vienas kità. Tokiam
kolektyvui ypaè reikalingas veiklus vadovas, tikslai paskirstantis pareigas iðkeltiems uþdaviniams spræsti ir kontrolei vykdyti. Ðiame etape tik pradedama vienas kità vertinti, todël ypaè svarbu uþtikrinti
pavedimø, vykdomø darbø paskirstymo, kiekvieno asmeninio indëlio á bendrà darbà vieðumà.
Ðiame etape naudinga vieðai kelti uþduotis pavaldiniams pasitarimuose, kad apie pavedimus þinotø daugelis, bendroje veikloje pajustø savo darbo reikðmæ ir kryptingumà.
Antrajame formavimo etape karinio vieneto vadovas turi padaryti
ypaè didelá darbà, ávertindamas kiekvieno kario asmeninius ypatumus, grupiø veiklos pobûdá, lyderiø veiklos kryptingumà. Vadovo
pareiga laiku palaikyti teigiamas tendencijas kolektyve ir uþkirsti kelià kilti konfliktams, neigiamoms tendencijoms atsirasti. Ypatinga pagalba ir dëmesys turi bûti suteikiami pavaldiems vadams, kad greièiau susiorientuotø situacijoje.
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Formuojantis kolektyvui, vadovas gali remtis lyderiais, bet turi
atsiþvelgti á aplinkybæ, kad grupiniai veiklos motyvai tokiame kolektyve dar stiprûs ir ne visada sutampa su bendraisiais motyvais, vadovas priverstas nuolat palaikyti lyderius, intensyviai daryti poveiká nesàþiningiems kolektyvo nariams. Ðiame kolektyvo formavimo etape
bendroji veikla vykdoma gana darniai ir sëkmingai, kai grupiniai ir
bendrieji interesai sutampa. Nesutampant grupiniams interesams su
bendraisiais, gali kilti konfliktai, bendrojoje veikloje kyla nesantaika.
Tokiais momentais ypaè svarbus vadovo poveikis.
iame etape valdant kolektyvà aktyviai sutapatinami grupiniai ir
bendrieji interesai. Pageidautina daryti taip, kad kolektyvo nariai asmenine patirtimi ásitikintø, kad tikslingiau, kai grupiniai interesai pavaldûs bendriesiems. Grupës nariai turi pajusti vadovo paramà, kai
jie nukreipia savo veiklà spræsti bendras uduotis.
Treèiajame formavimo etape, sutelkto kolektyvo etape, kurio turi siekti
kiekvienas vadovas, kolektyvas faktiðkai jau yra valdomas, oficialûs
vadovybës ir pavaldumo ryðiai papildomi iniciatyva, atsakomybe kolektyvui, tarpusavio pagalba. Vadovas ðioje stadijoje gali pakeisti valdymo stiliø. Jeigu ankstesniuose etapuose vadovas paprastai daþniau
taiko autokratiná valdymo stiliø, tai dabar jis gali maksimaliai taikyti
demokratiná stiliø. Grieþtas reikalavimas negali bûti tokio kolektyvo
valdymo priemonë, o tik kolegialus sprendimø rengimas aktyvizuoja
daugelio kolektyvo nariø veiklà geriau negu paprastas reikalavimas
vykdyti. Vadovas tampa kolektyvo interesø atstovu ir reiðkëju. Dabar jis tik nepastebimai reguliuoja kolektyvo socialiná gyvenimà, nustato kolektyvo raidos gaires ir siekia jø. Bet kuriame kariniame kolektyve vyksta þmoniø grupavimasis pagal asmeninius interesus, pagal psichologines savybes, pagal simpatijas ir antipatijas, kartais ir pagal veiklos rûðis. Tokiose grupëse objektyviai susiklosto glaudesni neoficialûs santykiai, atsiranda pirmenybiø ir paniekinimø sistema. Jose
iðsiskiria lyderiai ir pasekëjai. Grupës lyderiu paprastai tampa jos narys, turintis tam tikrø savybiø ir autoritetà, gebëjimø, þiniø, patirties,
kur kas geriau suprantantis sprendþiamos uþduoties ypatumus ir sunkumus, kurie atsiranda kitiems grupës nariams, rodantis norà padëti
ir pritarti kiekvienam reikiamu momentu, galintis kitiems grupës nariams demonstruoti sutrikimo minutëmis ryþtà ir iniciatyvà, draugiku135

mà, mokëjimà dþiaugtis draugø laimëjimais ir turintis kitø ypatybiø.
Lyderis nustato visos grupës elgesá, nustato savo pasekëjø veiksmø
taktikà. Jeigu lyderio poveikis apibûdinamas kitomis savybëmis, jis
gali reikðtis kaip neigiamas lyderis.
5.1 lentelë

SKIRTINGØ RAIDOS LYGIØ POÞYMIAI
Poymiai

Kolektyvo raidos stadija
nominalus
kolektyvas

besiformuojantis
kolektyvas

Asmeniniai
veiklos
motyvai

Visi pripaþásta
tikslus, bet
asmeniniai
motyvai gali
nesutapti su
visuomeniniais

Dauguma suvokia tikslus,
bet asmeniniai
motyvai yra
pavaldûs skirtingø grupiø
nuostatoms

Visi suvokia tikslus,
asmeniniai motyvai
visiðkai susieti
su kolektyviniais.
Vyrauja sàmoninga
drausmë

Lyderiø
buvimas
ir jø
autoritetas

Lyderiø ið tikrøjø nëra arba
jie egzistuoja
formaliai

Lyderiai pripaþinti arba dauguma iðkelti ir turi
autoritetà, bet dar
pasireiðkia nesàþiningø dalyviø
bendrøjø darbø
stabdantis
poveikis

Dauguma yra lyderiai, stoja darbo
prieakyje arba
inicijuoja darbà, kuriuo gali padaryti
didelæ naudà kolektyvui susiklosèiusiomis sàlygomis

Visuomeninë Nesuformuota, Prasideda formanuomonë
þmonës maþai vimas, vyrauja
paþásta vienas noras dirbti kartu,
kità, nesiryþta teikti pagalbà
arba nenori eiti vienas kitam, bûti
vienas prie kito kartu. Stebimas
pusiausvyros nebuvimas kolektyvo elgsenoje

Susiformavo ir tapo
þmoniø elgesio
pagrindiniu reguliatoriumi, nes suvoktas asmeniniø
ir kolektyviniø interesø sutapimas.
Kiekvienas jauèia
atsakomybæ uþ
save ir kitus

136

sutelktas
kolektyvas

Psichologinis Vyrauja nerimo Pakankamas.
klimatas
ir laukimo
Prieðtaravimai
nuotaikos
tarp skirtingø
grupiø paþiûrø
gali kelti konfliktus, kurie sëkmingai sprendþiami

Optimalus. Vyrauja
pagarba, pasitikëjimas. Vieðpatauja
maþorinë nuotaika, ásitikinimas
kolektyvinëmis
galimybëmis

Aktyvumas
realizuojant
tikslus

Minimalus.
Dauguma pasyviai vykdo
vadovo reikalavimus. Pasiûlymai, kaip gerinti dalykà,
reti

Lyderiø aktyvizavimas. Dauguma palaiko vieningus lyderiø
ir vadovo reikalavimus. Aktyvumas pasireiðkia
plekðtelëjimais

Aukðèiausias. Kûrybinis poþiûris
á darbà. Þmonës
aktyviai kelia
uþduotis, kaip gerinti darbà, aktyviai
vienijasi jø sprendimui, nesavanaudiðkai padeda
vienas kitam

Karinio
vieneto
(dalinio,
padalinio)
veiklos rezultatyvumas

Minimalus.
Daug kasdieniniø reikalø.
Dauguma
veiksmø vykdomi per virininkà

Pakankamas. Karinio vieneto
(padalinio, dalinio) veikloje stebimi smukimai
ir pakilimai.
Virðininkas gali
remtis lyderiais,
bet kasdieniniø
reikalø daug

Aukèiausias.
Kolektyvas virsta
savireguliuojanèiu
socialiniu vienetu.
Virininkas savo
sprendimais ið
esmës oficialiai
átvirtina kolektyvinæ nuomonæ

Simpatijos ir antipatijos ypaè ryðkiai pasireiðkia maþose grupëse (2-5 þmonës), kuriose þmonës yra kartu darbo ir poilsio metu. Toks glaudus bendravimas, negalëjimas grupuotis pagal simpatijas, kas pakankamai lengvai vyksta
dideliuose kolektyvuose (20 ir daugiau þmoniø grupëje), gali sukelti problemø,
daranèiø átakà kiekvieno kolektyvo nario ne tik darbðtumui ir nuotaikai, bet ir
jos funkcionavimui apskritai.
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Maþose grupëse ypaè didelis kariø, vykdanèiø vadovavimo funkcijas, vaidmuo: kaip tik nuo jø priklauso daugelis oficialiø ryðiø su
kiekvienu grupës nariu, kaip tik jie daro esminá poveiká racionaliems
neoficialiems ryðiams, psichologiniam klimatui grupëje.
Labai svarbu, kad maþos grupës vadovas bûtø lyderis nors viename ið pagrindiniø grupës veiklos rûðiø. Ðiuo atveju jo pareigybinis
poveikis papildomas jo kaip lyderio poveikiu ir jis pelno neginèijamà
pavaldiniø autoritetà.
Tuo atveju, kai vadovas neturi lyderio savybiø, o jam pagrindinëse
veiklos rûðyse prieðtarauja stiprus lyderis grupëje, gali atsirasti psichologinë átampa, grupë gali prarasti vieningumà, grupës valdymo efektyvumas ir jos veiksmø efektyvumas gali sumaþëti. Analogiðka padëtis
atsiranda esant grupëje dviem arba keliems nebendradarbiaujantiems
lyderiams.
Jeigu á lyderiavimà pretenduoja visi grupës nariai, nenorintys stichiðkai arba sàmoningai susitaikyti su pavaldumo padëtimi, arba jeigu tarp grupës nariø atsiranda tarpusavio antipatijos, neáveiktos tarpusavio adaptacijos procese, tai rodo, kad tarp grupës nariø yra psichologinis nesuderinamumas.
Kolektyvo socialinës psichologinës struktûros formavimasis pasibaigia lyderiø iðkëlimu neformaliose maþose grupëse ir visame kolektyve. Egzistuoja ávairiø lyderiø tipø klasifikacijø. Taigi psichoanalitikai skiria 10 lyderiø tipø.
1. Patriarchas. Lyderis kaip grieþtas, bet mylintis tëvas. Jis sugeba
uþslopinti neigiamas emocijas ir ágyti þmoniø pasitikëjimà. Já myli ir
gerbia.
2. Vedlys. Jame þmonës mato savo norø pasireiðkimà, koncentravimà, atitinkantá tam tikrà grupiná standartà, paprastai jëgà. Vedlio
asmenybë  ðiø standartø reiðkëja. Kiti stengiasi já pamëgdþioti, ypaè
jo elgesá.
3. Tironas. Jie tampa lyderiu todël, kad aplinkiniams ádiegia paklusnumo jausmà, nesuvokiamà baimæ. Já laiko paèiu stipriausiu, valingu. Lyderis tironas  dominuojanti, autoritarinë asmenybë, jo paprastai bijo, paklûsta.
4. Organizatorius. Grupës nariams jis kaip jëga, kuri padeda jiems
ásitvirtinti ir tenkinti kiekvieno poreikius, atsikratyti baimës ir kaltës
jausmo. Toks lyderis vienija þmones ir jie já gerbia.
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5. Gundytojas. Jis tampa lyderiu pasinaudodamas kitø grupës nariø silpnumu. Jis kaip ,,magiðka jëga duoda iðsilieti nuslopintoms emocijoms, neleisdamas kilti konfliktams, sumaþindamas átampà. Toká lyderá dievina ir daþnai nepastebi jo trûkumø.
6. Didvyris. Jis aukojasi kitiems. Toks tipas pasireiðkia ypaè grupiniø protestø metu. Jo narsumas sutelkia kitus aplink já, nors mato jame
teisingumo ásikûnijimà. Jis sugeba patraukti þmones paskui save.
7. Blogas pavyzdys. Iðkyla kaip uþkreèiamas ðaltinis nekonfliktuojanèiai asmenybei, uþkreèia kitus, kurie negalvodami eina paskui já,
nors ne visada á teigiamà tikslà.
8. Dievaitis. Jis traukia, jam paklûsta, uþkreèia aplinkinius teigiamomis emocijomis, já myli, dievina ir idealizuoja.
9. Atstumtasis.
10. Atpirkimo oys. Du paskutinieji lyderiø tipai  ið esmës antilyderiai. Jie tampa agresyviø tendencijø objektu, dël to kyla bendros grupinës emocijos. Daþnai grupë vienijasi kovai su antilyderiu, bet gana jam
dingti, kai grupë pradeda byrëti, nes iðnyksta bendras grupës stimulas.
Bendrà lyderiavimà grupëje (lyderis vadovas) sudaro tokie komponentai: emocionalumas, dalykiðkumas ir informatyvumas. Emocionalus lyderis (grupës ðirdis)  tai þmogus, á kurá grupës narys gali
kreiptis su asmeninëmis problemomis, tikëdamasis uþuojautos, patarimo. Su dalykiðku lyderiu (grupës rankos) gera dirbti, jis gali organizuoti darbà, palaikyti reikalingus ryðius, uþtikrinti darbo sëkmæ. Á informatyvø lyderá (grupës smegenys) visi kreipiasi su klausimais, nes
jis eruditas, gali paaiðkinti ir padëti rasti reikalingà informacijà.
Geriausias bus vadovas lyderis, derinantis visus tris komponentus. Bet daþniausiai pasitaiko dviejø komponentø derinimas: emocinio ir dalykinio, informacinio ir dalykinio.
Kalbant apie ðiø socialinës psichologijos nuostatø taikymà kariø
veiklai, reikia priminti, kad vadovo veiklumas, pavaldinio pareigingumas kyla ið kariniø statutø reikalavimø. Sutelktame kolektyve ðias
reikalingas ir bûtinas kario savybes galima papildyti ir praturtinti kur
kas didesne iniciatyva, sàmoningumu, tarpusavio pagalba.
Ásiliedami á karinio vieneto kolektyvà, þmonës kartu gali bûti ir
kitø kolektyvø, á kuriø ypatumus taip pat reikia atsiþvelgti, nariai.
Tokiais kolektyvais gali bûti, pavyzdþiui, karinio vieneto karininkai,
sporto komanda ir panaðiai.
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Karinio vieneto (padalinio, dalinio) karininkai sudaro organizaciná karinio vieneto kolektyvo branduolá, nes karininkø tarnybinë padëtis, suteiktas jiems pasitikëjimas numato didelá kolektyvo karininkø autoritetà. Ðio kolektyvo specifika  per ilgà laikà susiformavæs
kolektyvas, kurio narius vienija karininko profesija, o privalomosios
karo tarnybos kariø tarnyba  laikinas Lietuvos Respublikos pilieèio
svarbiø pareigø atlikimas.
Kolektyvo specifika, jo raidos lygis  reikalinga sàlyga siekiant
efektyviai já valdyti.

5.7. Karinio vieneto valdymo organø karinis kolektyvas
ir jo formavimo principai
Ðiuolaikinëmis sàlygomis vadovas pats vienas negali efektyviai
valdyti kariná vienetà. Todël kariniuose vienetuose steigiami valdymo organai: ðtabas, ávairios paskirties skyriai (S-1, S-2, S-3 ir t. t.) ir jø
tarnybos (ginkluotës, maisto, aprangos ir kt.).
Pavaldiniø kasdieninës veiklos valdymo tobulinimas glaudþiai susijæs
su reikalingumu atsiþvelgti á valdymo organo psichologinius ypatumus.
Neámanoma formuoti aukðtos kvalifikacijos ir veiksmingø valdymo organø neatsiþvelgus á jø psichologinius ypatumus, á socialinius
psichologinius principus; parenkant personalà ðiems organams, bûtina atsiþvelgti á psichologiná suderinamumà formuojant psichologiná
klimatà kolektyve, á jo atskirø nariø tarpusavio santykius ir tø, kurie
yra jiems pavaldûs.
Valdymo organas yra valdymo posistemio dalis. Valdymo organas  tai karinio kolektyvo dalis, bet labai skiriasi nuo jo. Koks skirtumas tarp karinio kolektyvo ir valdymo organo kolektyvo?
1. Valdymo organo kolektyvas priima sprendimus, nustatanèius
vykdytojø posistemio tikslus, ir sudaro jø veiklos programà.
2. Valdymo organo kolektyvas ne tik priima sprendimus ir sudaro jø realizavimo programas, bet ir yra atitinkamø programø realizavimo vykdytojø organizatorius, sinchronizatorius ir stimuliatorius.
3. Valdymo organo kolektyvas tobulina tiek valdymo posistemá,
tiek ir atskiras jo grandis arba atskirus vykdytojus.
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4. Valdymo organo kolektyvas tobulëja gaudamas informacijà ið
vykdytojø, aukðtesniøjø valdymo organø, taip pat gaudamas informacijà apie savo veiklà ir ar ji atitinka keliamus tikslus.
5. Valdymo organo kolektyvo veikla visada turi protiná pagrindà.
Tai sudaro sunkumø atrenkant personalà ðiam kolektyvui.
Protinës veiklos valdymo organo kolektyve ypatumai nustato ir
psichologinio klimato ypatumus jame.
6. Valdymo organo kolektyvo statusas kur kas didesnis negu vykdytojø, kas duoda jam tam tikrø administraciniø teisiø, doroviniø ir
psichologiniø pranaðumø.
7. Valdymo organo kolektyvas  tai karinio kolektyvo dalis (pavyzdþiui,
dalinio). Jis palaiko ryðá su didesniu kolektyvu (pavyzdþiui, junginiu).
Prieð junginio kolektyvà dalinio valdymo organo kolektyvas gina dalinio karinio kolektyvo interesus. Tuo paèiu metu jis taip pat pristato
ir gina didesnio pagal dydá kolektyvo interesus. Tokiu bûdu jis derina vietinius interesus su visuomeniniais. Ði dvejopa valdymo organo
padëtis nustato ir jo ypatumus.
8. Valdymo organo kolektyvo vieningumas visikai atsispindi ir
karinio kolektyvo vieningume.
9. Virininko autoritetas turi ypatingà reikmæ tiek suburiant valdymo organo kolektyvà ir jam efektyviai funkcionuojant, tiek ir visam kariniam kolektyvui.
10. Ypatingà reikðmæ tiek valdymo organo kolektyvui, tiek ir kariniam kolektyvui turi komplektavimas parenkant reikalingus specialistus. Neávykdæ ðio reikalavimo, jie negali nei sëkmingai vykdyti savo funkcijø, nei atlikti kolektyvinæ veiklà.
Valdymo organo kolektyvas pasiþymi pirmiausia uþsibrëþto tikslo siekimu. Jame turi pasireikðti kolektyvinis màstymas. Todël valdymo organo kolektyvas turi funkcionuoti kaip viena visuma, kur vieno
jos nario mintys turi suþadinti atitinkamas mintis kitam. Kolektyvinis
màstymas galimas tuo atveju, kai yra bendri tikslai, vienodi kriterijai,
atsakomybës jausmas ir ðiuo pagrindu pasirengta veiksmams. Juo didesnis valdanèio kolektyvo nariø kompetentingumas, juo daugiau galimybiø efektyviam kolektyviniam màstymui.
Valdymo organo kolektyvas taip pat turi bendrà nuomonæ dël
pagrindiniø problemø. Ji ir sudaro tà mobilizuojanèià valdymo orga141

no kolektyvo jëgà, kuri nukreipia karinio personalo veiklà. Bendra
nuomonë nenumato vienodø nuomoniø sprendþiant tam tikrà klausimà. Prieðingai, skirtingos nuomonës daþniausiai suformuoja teisingà
paþiûrà arba, tiksliau, valdymo organo kolektyvo optimalià nuomonæ. Valdymo organo kolektyvo nariø skirtingos nuomonës gali atsirasti dël informacijos, kuria jie disponuoja spræsdami klausimà, apimties ir tikrumo. Be to, poveiká ðioms nuomonëms daro kiekvieno kolektyvo nario skirtingi asmeniniai arba grupiniai interesai, vertybinës
orientacijos arba asmeninë patirtis.
Formuojant kolektyvinæ nuomonæ valdymo organo kolektyve
numatomas tikslas ne tik pasiekti bendrø paþiûrø sprendþiant klausimà, bet ir suformuoti kiekvienam aptarimo dalyviui ásitikinimà jo teisingumu.
Kolektyvinis ásitikinimas yra bûdingas vieningo kolektyvo bruoþas. Netgi tada, kai bet kuris vieningo kolektyvo narys nesutinka su
daugumos sprendimu tam tikru klausimu, jis nedemonstruoja savo
nesutikimo.
Kiekvienas valdymo organo kolektyvo narys turi laikytis tam tikros drausmës. Jis ne tik pasiduoda daugumai, bet ir neturi parodyti
savo nesutikimo, kad nesudarytø neigiamo poveikio vykdytojams. Bet
jeigu jis yra ásitikinæs, kad susiformavusi nuomonë neatspindi teisybës ir kolektyvas nëra tuo suinteresuotas, jis turi panaudoti visas leistinas priemones ir formas, kad pareikðtø savo poþiûrá ir kovotø dël
teisingos ir reikalingos kolektyvinës nuomonës patvirtinimo.
Valdymo organo kolektyvas apibûdinamas ir tam tikra emocine
bûsena. Gera nuotaika sudaro sàlygas kiekvieno kolektyvo nario kûrybai, daro teigiamà poveiká efektyviai viso karinio vieneto kolektyvo veiklai. Gera, darbinga ir optimistinë nuotaika valdymo organo kolektyve
daro teigiamà poveiká karinio kolektyvo nuotaikai. Apskritai tai tie patys faktoriai, kurie daro poveiká virðininko nuotaikai.
Valdymo organo kolektyvas apibûdinamas kolektyvine valia. Ji pasireiðkia jo parengimu veikti kartu. Karinio kolektyvo ir valdymo organo kolektyvo dalykinei psichologijai formuoti ir jai pasireikðti svarbià
reikðmæ turi jo virðininko veikla. Ypaè svarbios virðininko savybës yra
gebëjimas sukurti patikimumo, ásitikinimo, perspektyvumo aplinkà. Atvirumas, geranoriðkumas ir principingumas santykiuose su þmonëmis,
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gebëjimas sukurti aplinkà, kurioje ir kiti valdymo organo kolektyvo nariai atskleidþia tokias pat savybes, yra svarbi karinio kolektyvo efektyvaus valdymo prielaida.
Taigi kolektyvinis valdymo organas yra valdymo subjektas. Jame
vienijami skirtingi þmonës, turintys skirtingas savybes, kuriø negali turëti viena, net ir gabi asmenybë. Valdymo organø (ðtabo, tarnybos (maisto, aprangos ir t. t.) veiklos efektyvumas nustatomas pagal jø sudëtá, t.
y. pagal savybes, kurias turi kiekvienas kolektyvo narys. Valdymo organas, kaip ir kiekvienas kolektyvas, yra socialinis organizmas, kuriame kiekviena jo dalis turi vykdyti tiksliai nustatytà darbà pagal rûðá,
apimtá ir kokybæ, taip pat tiksliai nustatytu nuoseklumu ir tam tikru
laiku. Kokias savybes turi turëti valdymo organo kolektyvo nariai, priklauso nuo valdymo organo vykdomø uþduoèiø. Jo tikslai ir uþduotys
nustatomi pagal karinio vieneto tikslus ir uþduotis.
Iðnagrinësime pagrindinius principus, pagal kuriuos organizuojamas valdymo organas (tabas, tarnyba).
1. Nustatomi karinio vieneto perspektyviniai ir tarpiniai tikslai,
kuriuos reikia spræsti.
2. Nustatomos uduotys, garantuojanèios nurodyto tikslo pasiekimà numatytais terminais.
3. Sudaromos reikalingos funkcinës grandys atskiroms uþduotims
vykdyti.
4. Nustatomas skirtingø veiklos rûðiø santykis (pagal apimtá ir sunkumo laipsná), leidþiantis pasiekti kariniam vienetui perspektyvinius ir
tarpinius tikslus.
5. Á valdymo organà reikia parinkti tokius þmones, kurie pagal savo kompetencijà gali uþtikrinti vadovavimà skirtingoms karinio vieneto veikloms. Valdymo organo bûsimos veiklos rezultatai priklausys nuo
tokiø valdymo organo nariø savybiø: autoriteto, iniciatyvumo, aktyvumo, atkaklumo, mokëjimo átikinti ir pritraukti á savo pusæ ðalininkus sprendþiant sektoriaus uþduotis.
6. Numatoma atskirø veiklos rûðiø raidos perspektyva priklausomai nuo pagrindiniø karinio vieneto tikslø ir uþduoèiø ateinanèiam
periodui.
7. Remiantis valdymo veiklos organizuotumu ir efektyvumu ávertinamas prieð tai buvusio valdymo organo darbo stilius ir ðiuo pagrin143

du nustatoma, koks turi bûti karinio vieneto tarnybos vadovavimo
stilius, kad dar geriau panaudotø savo galimybes.
8. Atsiþvelgiama á karinio vieneto, tarnybos (ginkluotës, maisto ir
kt.) personalo ir kariø pareigø atlikimà, profesinæ kvalifikacijà, aktyvumà, iniciatyvumà ir drausmingumà.
9. Nustatomos individualios vadovo, kuris yra valdymo organo
valdymo subjektas, savybës. Nuo jo priklauso ne tik valdymo organo
veiklos suderinamumas, bet ir atskirø valdymo organo funkciniø grandþiø efektyvumas. Parenkant valdymo organo personalà, reikia ávertinti vadovo silpnybes atsiþvelgiant á karinio vieneto uþduotis ir tikslus, átraukti á jo sudëtá tokius darbuotojus, kuriø savybës kompensuotø silpnybes.
10. Reikia atsiþvelgti á karinio vieneto vadovavimo tradicijas. Kiekvienam kariniam vienetui bûdingas tam tikras valdymo stilius, atskirø grandþiø aktyvumo arba planingumo stereotipas, patvirtinti ritualai ir kita.
11. Reikia atsiþvelgti á darbuotojø suderinamumà valdymo organo kolektyve. Kiekvieno karinio kolektyvo ir valdymo organo kolektyvo veiklos sëkmë priklauso nuo jo nariø veiklos suderinamumo. Karinio kolektyvo jëga matuojama pirmiausia ne kaip paprasta jo nariø
individualiø savybiø suma, o jø veiksmø suderinamumo lygiu. Ir èia
kartu su organizuotumo, drausmingumo, tarpusavio pagalbos, sàveikos ir kitomis savybëmis didelæ reikðmæ turi ir jø suderinamumas.
Suderinamumas  tai kai þmonës ið pusës þodþio arba ið vieno vilgsnio supranta vienas kità. Ir atvirkðèiai, kai niekas nieko nesupranta ir
kiekvienas laiko teisiu tik save ir reikalauja, kad kiti sutiktø su juo, 
suderinamumo nëra.
Suderinamumui svarbø vaidmená turi temperamento tipas. Kai valdymo organo kolektyvas, kurá sudaro 50% cholerikø (judrios asmenybës su stipriomis emocijomis), 25% melancholikø (silpnos ir neryþtingos asmenybës), 25% flegmatikø (stiprios, bet lëtos asmenybës),
turi greitai priimti sprendimus ir veikti, taèiau labai daþnai gali atsirasti átemptø momentø jo veikloje.
Valdymo organo kolektyve naudinga turëti skirtingo temperamento darbuotojus, bet reikia, kad vyrautø sangvinikai (stiprios ir
susivaldanèios asmenybës).
Valdymo organo kolektyvo nariø suderinamumo pagrindas yra
ne psichologinis, o socialinis suderinamumas. Jis nustatomas dalykiniu
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sàmoningumu, bendrø uþduoèiø ir tikslø svarbumu, kitø supratimu,
sugebëjimu aiðkinti, átikinti ir nusileisti siekiant konkretaus tikslo ir tarpusavio tolerancijos. Bet suderinamumas neturi bûti prieþastis renkant
á valdymo organà þmones, kurie yra ,,paklusnûs virðininkui. Suderinamumas nustatomas ne vienodomis nuomonëmis, o sugebëjimu suprasti kitø nuomonæ, siekiu átikinti, o ne priversti kitus ,,sutikti su tavo
nuomone. Parenkant valdymo organo narius, reikia þinoti jø asmenines
savybes ir tai, kiek geriau uþ kitus kolektyve jie gali atlikti tam tikras
funkcijas.
12. Turi bûti atsiþvelgta ir á skirtingø kartø darbuotojø, dirbanèiø
anksèiau valdymo organuose, tæstinumo principà. Atskirø vadovø ryðiai su darbuotojais, jø autoritetas ir mokëjimas  tai svarbus atitinkamo valdymo organo kapitalas. Visà vadovybæ keisti reikia tik iðimtiniais atvejais.

KLAUSIMAI
1. Kokie reiðkiniai daro poveiká grupës vieningumui?
2. Apibûdinkite sàvokas ,,tarpasmeninë atrakcija, priklausomybës grupei motyvacija, nedaloma orientacinë vienybë.
3. Apibûdinkite vieningumo psichologinius lygius.
4. Kaip galima nustatyti grupës vieningumo koeficientà?
5. Kas yra psichologinis suderinamumas kariniuose kolektyvuose?
6. Apibûdinkite psichologinio suderinamumo lygius.
7. Koká poveiká turi psichologinis suderinamumas konfliktams?
8. Apibûdinkite kariø, grupëse sprendþianèiø bendras uþduotis,
komunikatyvinio elgesio tipus.
9. Kas yra socialinis psichologinis klimatas kariniuose kolektyvuose?
10. Kokie faktoriai apibûdina socialiná psichologiná klimatà?
11. Kas yra maþa socialinë grupë?
12. Á kà reikia atsiþvelgti pradedant valdyti objektà?
13. Apibûdinkite organizacijà.
14. Apibûdinkite nedidelës socialinës grupës bendràsias savybes
valdymo poþiûriu.
15. Apibûdinkite tipiðkiausius apribojimus, trukdanèius efektyviam
kolektyvo darbui.
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16. Apibûdinkite karinio vieneto socialinæ struktûrà.
17. Kas yra formaliø ir neformaliø grupiø sàveika?
18. Kaip vadovas turi elgtis su neformaliomis grupëmis?
19. Koká poveiká daro darbo organizavimui komunikatyvinë struktûra?
20. Apibûdinkite formaliø ir neformaliø ryðiø kanalus.
21. Kokius ,,komunikatoriø tipus organizacijoje atskleidë Amerikos specialistai?
22. Kokios struktûros, be komunikatyvinës, iðskiriamos kiekviename kolektyve?
23. Koká vaidmená kolektyvas daro kariams?
24. Apibûdinkite karinio vieneto kolektyvà.
25. Apibûdinkite karinio kolektyvo raidos stadijas.
26. Apibûdinkite grupës raidà pagal M. Vudkoko ir D. Frensio
pasiûlymus.
27. Apibûdinkite lyderiø tipus kolektyvuose.
28. Apibûdinkite karinio vieneto valdymo organo formavimo principus.
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6.Valdymo poveikiø psichologija
6.1. Valdymo poveikiø psichologijos pagrindai ir problemos
Valdymo psichologijos pagrindas  mokslikai pagrástø ir efektyviø priemoniø ir bûdø, daranèiø átakà þmonëms taikymas, kai yra tikslas valdyti jø darbà, auklëti ir perauklëti, ávaldyti problemas, t. y.
vadovo psichologinis poveikis pavaldiniams. Tai aiðkinama tuo, kad
tas socialinis psichologinis reiðkinys apima visas þmogaus, valdymo
subjekto ir objekto, gyvenimo sritis, padeda formuojant ir funkcionuojant daugeliui visuomenës (grupës) psichologijos reiðkiniø: visuomenës (grupës) nuomonei, nuotaikoms, suvokimui, kolektyvinei valiai, veiklos motyvacijai ir t. t.
Nuo ðiø poveikiø efektyvumo daþnai priklauso viso gamybinio,
mokymo kolektyvo arba karinio vieneto veiklos rezultatai. Ðtai kodël
vadovams savo pavaldinius reikia valdyti moksliðkai pagrástomis poveikio priemonëmis ir bûdais, þinoti efektyvumo dësningumus. Siekdami geriausiai taikyti ðià galingà poveikio sritá þmoniø darbinei ir tarnybinei veiklai, vadovai negali vadovautis tik sveiku protu, o turi valdyti darbo kolektyvà, kariná vienetà moksliðkais valdymo poveikio
bûdais.
Psichologinio poveikio reiðkinys apskritai yra specifinë asmenybës socialinio aktyvumo forma, kuri skiriasi nuo iðorinës veiklos.
Kas psichologijoje yra situacija, daranti poveiká? Pirma, tai akivaizdus
arba potencialus poreikiø, interesø, paþiûrø nesutapimas (ðiuo atveju
sistemoje ,,vadovas-pavaldinys). Antra, tai siekimas arba objektyvus
reikalingumas spræsti situacijà tarpusavyje priimtinais bûdais: spræsti
atsiradusià uþduotá arba nors pastumti jos sprendimà pirmyn. Treèia,
tai konkretaus savitarpio intereso buvimas kaip santykiø pagrindas.
Susidomëjimas psichologinio poveikio problema susijæs su neginèijamu skirtingu þodinës ir emocinës informacijos organizavimo bû147

du, gyvybinës veiklos priemonëmis ir bûdais, siekiant tam tikrø þmoniø elgsenos pasikeitimø. Ðie bûdai (metodai ir priemonës) turbût atsirado dar civilizacijos kûrimosi pradþioje sukaupus gyvenimiðkà abipusio poveikio patirtá. Beje, jau senovës graikø ir romënø retorikoje
mes randame daug ádomiø intelektualinio ir emocinio poveikio bûdø.
Poveikio metodø teorinio supratimo ir praktinio ávaldymo sunkumus lemia keletas prieþasèiø: poveikio metodø nepakankamas taikymas kariniø vienetø kasdieninës veiklos valdyme; primityvus poþiûris á poveikio metodus. Ne taip seniai daugelis bûdø buvo atmesti dël
jø priklausomybës burþuazinei propagandai, o aukðtosios mokyklos
teisës fakulteto absolventas iðmoksta tik du poveikio metodus  átikinëjimà ir prievartà.
Daþniausiai paplitusios vadovo klaidos yra:
 per didelë tarnybinës veiklos kontrolë siekiant patikrinti, ar atliekami darbai atitinka anksèiau duotas uþduotis;
 daþni papeikimai pavaldiniams arba atviras keikimas, þeminimas vietoj konstruktyviai ir korektiðkai pareikðto nepritarimo;
 retai domimasi pavaldiniø nuomone;
 nepakankama pavaldiniø motyvacija analizuojant duotas uþduotis
ir efektyviø sprendimo bûdø paieðka;
 per daþnai parodama valdþia aptariant su pavaldiniais atsirandanèias problemas;
 protegavimas.
Kad vadovo veikla bûtø sëkminga, reikia mokëti organizuoti þmoniø bendradarbiavimà, kurti nevarþomà atmosferà santykiuose su pavaldiniais, mokëti átikinti ir paveikti skatinimu, reikðti padëkà ir patenkinimà pasiekus sëkmës, áveikti pasiprieðinimà tø pavaldiniø, kurie
siekia tikslø, nesuderintø su kolektyvo tikslais. Visa tai rodo, kad reikalingas aktyvesnis darbas formuojant kariniø vienetø vadø ir kariø
supratimà: koks turi bûti bendravimo su pavaldiniais stilius, taip pat
psichologinio poveikio jiems pobûdis.
Terminai ,,veiksmas ir ,,poveikis, viena vertus, yra abstrakcijos, nes apibûdina þmogaus gyvenimà ir veiklà, vykstanèià istoriðkai
nustatytomis socialinëmis ekonominëmis formomis. Kita vertus, jie
pasireiðkia kaip bet kurios veiklos paprasèiausieji vienetai, tarp jø ir
kaip vadovo veikla, ir kaip tos veiklos analizës vienetai. Jø nesupratus, negalima pradëti suformuluotos problemos tyrimo.
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Psichologijoje veiksmas suprantamas kaip ,,nevarþomas sàmoningas aktyvumas, nukreiptas suprantamam tikslui pasiekti. Pirmasis,
kas pavartojo mokslinëje kalboje sàvokà ,,socialinis veiksmas, buvo
M. Veberis. Ðia sàvoka jis apibûdino individo veiksmus, nukreiptus
spræsti gyvenimo problemas ir sàmoningai nukreiptus á þmoniø atsakomàjá elgesá.
Pagal M. Veberá, socialinis veiksmas (áskaitant nesikiðimà) gali bûti
orientuotas á praeities, dabarties arba laukiamà ateityje kitø elgesá. Jis
gali bûti:
a) tikslingas racionalumas, jeigu jo esmë yra kitø þmoniø tam tikro
elgesio lûkesèiai ir tø lûkesèiø panaudojimas kaip sàlygø ir ,,bûdø
siekiant savo racionaliai numatyto tikslo;
b) vertybinis racionalumas, kurio pagrindas yra ásitikinimas  besàlygiðka tam tikro elgesio savaiminë vertybë;
c) afektyvinis (emocinis), t. y. sàlygojamas individo emocinës bûsenos;
d) tradicinis, t. y. grindþiamas ilgalaikiais áproèiais.
M. Veberio socialino veiksmo koncepcijà toliau itobulino T. Parsonsas. Jo suformuluotoje veiksmø teorijoje kalbama apie dviejø lygiø
veiksmo egzistavimà: idealø ir natûralø. Pirmajame savo darbo etape
T. Parsonsas sudarë pavienio konkretaus veiksmo schemà, kuri apima
veikiantá asmená, tikslà, priemones, situacijà ir normà. 1951 metais jis
parengë tipiðkø permainingø veiksmø schemà, pristatanèià veikianèio
asmens alternatyvias orientacijas. Pagal ðià schemà kiekvienas veiksmas gali bûti apbûdintas individo orientacija á:
1) savo elgesio priklausymà nuo kurios nors bendros taisyklës ir
situacijos specifinio momento;
2) kito individo socialines charakteristikas (statusas, profesija ir
kt.) arba bûdingas jam vidines savybes (lytis, amþius ir t. t.);
3) tiesioginiø momentiniø poreikiø tenkinimà, atsisakant jø dël
kokiø nors tolesniø ir svarbiø tikslø pasiekimo;
4) specifinës arba bendrosios situacijos apibûdinimus;
5) asmeninius interesus arba grupës poreikius.
,,Mainø teorijos ákûrëjas Dþ. Chomansas manë, kad T. Parsonso
teorija nëra mokslinë, nes ji per daug abstrakti ir ignoruoja tikrà realø
individo elgesá. Modelis, kurá pasiûlë Dþ. Chomansas, buvo perimtas
ið ekonomikos ir biheviorizmo.
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Kita vertus, jis teigë: kad veiksmas priklauso nuo skatinamøjø reakcijø. Taigi sàveika keièiama apdovanojimais. Pelnas  tai atlyginimas
áskaitant sànaudas.
Kartu su T. Parsonsu ir Dþ. Chomansu 8ajame deðimtmetyje Vokietijoje veiksmø teorijos problema labai domëjosi J. Chabermasas.
1981 m iðleistoje dviejø tomø knygoje ,,Komunikatyvinio veiksmo teorija paþymi M. Veberio kryptingo veiksmo ribotumà ir parodo diskursyvaus racionalumo pranaðumà prieð kitas racionalumo formas,
taip pat komunikacinio veiksmo pranaðumà prieð tikslingà racionalumà. Toliau jis átraukia tikslingo racionalumo ir kultûriniø veiksmø dichotomijà. Tikslingo racionalumo veiksmai skirstomi á instrumentinius ir
strateginius. Kultûriniai veiksmai skirstomi á normatyvinius, komunikatyvinius ir diskursyvinius.
Normatyviniai veiksmai paprastai orientuoti á priimtas socialines
vertybes. Komunikatyviniai grindþiami kalbos arba kitø þenklø vartojimu siekiant sàveikos procese supratimo ir pritarimo. Jie negali bûti suprasti, jeigu juos nagrinëtume tiktai kaip priemonæ kai kuriems
tikslams pasiekti, nes gali turëti ir moraliná, ir praktiná pagrindà. J.
Chabermasas skiria taip pat diskursyvinius veiksmus, kurie susijæ su
tarpusavio supratimu, nuoðirdumu ir teiginiø teisingumu, siekiant diskusijos partneriø pripaþinimo.
Bet kuriø pasisakymø racionalumui ir priimtinumui J. Chabermasas
vartoja idealios kalbos situacijos sàvokà, kurioje spëjama, kad kliûtis,
trukdanèias pasiekti susitarimà dël teiginiø teisingumo, reikia paðalinti.
Diskusijos kokybës kriterijus gali bûti primygtinai teikiami argumentai, nustatantys teiginiø priimtinumà. Komunikatyviniuose veiksmuose
racionalumas nustatomas tikrinant jø nuoðirdumà ir teisingumà.
Tai, kà siûlo J. Chabermasas komunikatyviniø veiksniø teorijoje,
turi keletà naujø ir sëkmingø paaiðkinimø. Kartu jis neatmeta visø problemø, susijusiø su veiksmø racionalumu, refleksyvumu ir kryptingumu.
Racionalumas yra atitinkamas proto panaudojimas geriausiems
veiksmams ávykdyti. Racionalus elgesys lemia racionalø uþduoties
sprendimà ðiomis aplinkybëmis. Tam tikrais atvejais racionalumas gali ið dalies paaiðkinti, t. y. nurodyti realias veiksmø atlikimo prieþastis. Jeigu remtis tuo, kad visi veiksmai dalijami á tipinius veiksmus
(veiksmø rûðis) ir pavienius veiksmus, tai aiðku, kad tik tipiniai veiksmai gali bûti racionalûs.
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Refleksyvumà reikia suprasti kaip veiksmo kryptingumà, kuris atitinka subjekto ásisàmoninimà, kaip já ið tikrøjø suvokia ir ávertina pavaldiniai. Kartais refleksyvumà gali lydëti veiksmø racionalumas, t.
y. savo veiksmø ,,teorinis supratimas. Kita vertus, refleksyvumo
kryptingumas ir racionalumas skiriasi nuo jø motyvacijos.
Vadovas gali nurodyti savo siekius ir pagrásti veiksmus, bet ne visada sugeba nurodyti motyvus ir poreikius, lemianèius ðiuos veiksmus.
Kryptingumas suprantamas kaip veiksmø laisvumas ir supratimas,
socialiai kryptingas ir kontroliuojamas. Kryptingumas visada turi platesná veiklos kontekstà ir yra individo kokiø nors poreikiø tenkinimo
bûdas. Tikslø þinojimas labai reikalingas norint suprasti þmogaus prigimtiná aktyvumà. Judëjimas, veiksmai ir poelgiai  tai skirtingi analizës vienetai, bet kartu abipusiðkai papildantys segmentacijos bûdu elgesá ir já apibûdinantys.
Taigi psichologiná poveiká mes suprantame kaip vieno individo
(grupës) poveiká, kuris (savo nevarþoma forma) kyla ið tam tikro motyvo ir siekia pakeisti poþiûrá, nuomonæ, santykius, nuostatas ir kitus
psichologinius reiðkinius arba juos átvirtinti, o psichologinë sàveika
nagrinëjama kaip dviejø poveikio aktø vienijimas. Kaip þinoma, psichologinis poveikis ir savitarpio poveikis gali bûti ne tik sàmoningi,
valingi, bet ir nesàmoningi, nevalingi, kai subjektai nekelia sau poveikio tikslø ir nerodo specialiø pastangø jiems pasiekti.
Svarbus psichologinio poveikio ir savitarpio poveikio tyrimo metodologinis principas yra ðiø reiðkiniø sisteminis traktavimas. Ðis reikalavimas seka ið to, kad psichologinis poveikis sudaro vientisà sistemà,
kurios elementai funkcionuoja tik sàryðyje ir negali turëti izoliuotos
reikðmës. Vienos asmenybës (grupës) poveikis ir kitos asmenybës (grupës) atsakomoji reakcija organiðkai susijæ vienas su kitu: psichologinio
poveikio objekto reakcija neámanoma be objekto poveikio jam.
Kur kas sudëtingesnë sistema yra psichologinis savitarpio poveikis. Kaip buvo sakyta, ji apima du susijusius psichologinio poveikio
aktus ir parodo besikaitaliojanèiø ciklø ryðá.
Psichologinis poveikis yra atvira sistema, nes kaip elementas áeina á
kur kas sudëtingesnes sistemas. Psichologinio poveikio aktas, nors ir
elementari, bet vientisa sistema, átraukiamas á psichologiná savitarpio
poveiká kaip kur kas sudëtingesnë sistema. Tai paskutinë maþos gru151

pës nariø savitarpio poveikio sistemos dalis, kuri áeina á kur kas sudëtingesnæ didelës þmoniø grupës tarpusavio poveikio sistemà.
Taigi psichologinio poveikio elementarus aktas lieka ,,atviras poveikiams ið kur kas sudëtingesniø maþø ir dideliø socialiniø grupiø ir
kolektyvø nariø tarpusavio poveikio sistemø. Á tai reikia atsiþvelgti
tiriant socialinius psichologinius fenomenus.
Psichologinis poveikis  heterogeninë (hierarchinë) sistema, ir tokia
turi bûti tiriama. Ðios sistemos nariai gali bûti tiek du asmenys, tiek ir
dvi grupës. Bet ðie asmenys (grupës) uþima savitarpio poveikio sistemoje nevienodà padëtá, yra nelygiareikðmiuose, nevienoduose santykiuose vienas kito atþvilgiu. Ðie santykiai turi hierarchiná subordinaciná
pobûdá. Dël to psichologinio poveikio proceso dalyvius vadina skirtingai: tà, kuris daro poveiká, vadina psichologinio poveikio subjektu, o tà,
á kà psichologinis poveikis nukreiptas, vadina poveikio objektu. Be to,
turima omeny, kad psichologinio poveikio objektas ne pasyviai suvokia
poveiká, o aktyviai þiûri á já, tai faktikai jis yra ir proceso subjektas.
Poveikio metodai ir bûdai. Terminas ,,metodas (graik. methodos 
tyrimas) reiðkia tyrimo arba paþinimo kelià, ko nors praktinio ávykdymo bûdà.
Istoriðkai pirmasis mokslinis dalykas, kurio rëmuose pradëjo rastis
praktiniai ir teoriniai psichologinio poveikio aspektai, buvo antikinë
retorika. Aristotelis manë, kad ji taikoma pirmiausia juridiniai sferai.
Ðiuo metu tiriant valdymo psichologijà daþniausiai naudojami ðie
poveikio metodai: átikinëjimas, átaiga, prievarta, skatinimas ir nuobauda. Poveikio metodus reikia nagrinëti kartu su tam tikromis normomis, kurios suprantamos kaip elgesio taisyklës, ásakymai, pavyzdþiai. Normos turi santykiná pobûdá ir priklauso nuo konkretaus istorinio periodo, kultûros raidos lygio, ekonomikos, visuomenës politinës ir teisinës organizacijos.

VISUOMENINIO GYVENIMO NORMOS
Techninës normos: susijusios su þmogaus efektyvesniu poveikiu gamtai, aplinkiniam pasauliui.
Sanitarinës higienos, biologinës normos: uþtikrina teisingà þmogaus
organizmo funkcionavimà ir ligø profilaktikà.
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Socialinës normos: reguliuoja santykius tarp þmoniø.
Socialinës normos. Istorinës raidos procese visuomenë parengdavo
skirtingus bûdus ir priemones asmenybei átraukti á visuomeniniø ryðiø sistemà. Dalis ið jø yra laikino pobûdþio, kitais visuomenë naudojosi ir toliau naudojasi iki ðiol.
Tokia individø socializavimo priemonë yra visuomenës nustatymas tam tikrø reikalavimø asmenims, uþimantiems tas ar kitas socialines pozicijas. Konkretus ðiø reikalavimø turinys, kaip ir paèios pozicijos, neabejotinai keièiasi.
Þmogaus elgesio apribojimas yra socializacijos, kaip visuomenës
socialinës patirties perëmimo, socialiniø vaidmenø, socialiniø vertybiø sistemos, þmogaus kaip asmenybës formavimosi universalus bûdas, lydintis þmogø per visà jo gyvenimà.
Socialiniø normø paskirtis yra þmogaus elgesio sutvarkymas, santykiø prognozavimas. Socialinës normos reguliuoja þmoniø elgesá socialinëje aplinkoje, t. y. þmoniø savitarpio santykius ir jø susivienijimus.
Visuomenëje susiformavo moralës reikalavimai, kurie turi þmonijai bendrà reikðmæ ir yra civilizacijos laimëjimas (reikalavimas rûpintis pagyvenusiais þmonëmis, suteikti pagalbà ligoniams, skurstantiems ir t. t.).
Religinë moralë, kurios reikalavimai (neþudyk, nevok ir t. t.), taip
pat yra þmoniø bendrosios vertybës.
Paproèiai  elgesio normos, kurios susiformavo dël istoriðkai daugkartiniø pasikartojimø. Paprotys, ásitvirtinæs þmogaus sàmonëje kaip
protingesnis ir naudingesnis tam tikromis sàlygomis elgesio pavyzdys,
veda prie elgesio automatizmo, suvokimo ir realizavimo negalvojant.
Tradicijos sàvoka vartojama, kai kalbama apie pastovias, besikartojanèias socialinës tikrovës puses, savybes, santykius, reiðkinius, kai
norima pabrëþti tvirtumà, sàstingá, inertiðkumà, konservatyvumà. Sàvoka ,,tradicija talpesnë, iðsamesnë ir universalesnë lyginant su ,,paproèiu. Tradicijos apima paprastai atitinkamà elgesio tipà, jà sudaro
ne vienas koks nors veiksmas, o nustato elgesio stiliø.
Moralës normos kitaip, nei paproèiai ir tradicijos, nurodo elgesio
principus ir turi idëjiná pagrindimà kaip teisingumo ir neteisingumo,
gërio ir blogio idealai, ir uþtikrinamos tam tikrø dvasiniø poveikiø,
kaip pagyrimo arba smerkimo, pilietiniu ávertinimu.
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Estetinës normos atspindi þmoniø elgesá vertinant dvasinæ ir materialinæ kultûrà ið groþio, harmonijos, elegantiðkumo, kokybës pozicijø.
Èia svarbø vaidmená turi ásigalëjæ standartai ir þmoniø paþiûros á tai,
kas yra estetiðka, o kas ne, kas graþu, o kas bjauru, kas madinga, o kas
ne. Egzistuoja normos, kurias nustato pilieèiø susivienijimai, partijos
savo nariams.
Teisës normos  tai oficiali, formali, tam tikra visiems privaloma elgesio taisyklë, kuri nustatoma arba sankcionuojama valstybës, saugoma jos nuo paþeidimø, nukreipta reguliuoti paèius svarbiausius visuomeninius santykius ir apsaugoti socialines vertybes, nustatanti teisës
subjektø juridines teises ir pareigas.
Pagal teisiná reguliavimà, kuris kartais vadinamas atskirø srièiø,
skiriama: konstitucinë, administracinë, pilietinë, darbo, baudþiamoji,
procesinë teisë.
Reguliuojant visuomenëje santykius, socialinës normos sàveikauja, didëja moraliniø reikalavimø reikðmë, ypaè teisinës valstybës formavimo sàlygomis. Vadovo teisiniø paliepimø moralinis pagrindimas
 reikalinga sàlyga didinant ðiø poveikiø reikðmæ, kai reguliuojami
tarpusavio santykiai kolektyve, kai stiprinama drausmë, kolektyvo
darbo efektyvumas apskritai. Beteisiðkumo sàlygomis apie moralæ negali bûti në kalbos. Deja, yra vadovø, teisiðkai neiðprususiø arba tikinèiø, kad bendradarbiai neiðmano teisës, todël leidþia pasireikðti
beteisiðkumui, vadinasi, ir nepaisyti moralës.
Kariniø vienetø kasdieninës veiklos valdymas formaliomis tarnybos tvarkos taisyklëmis daugiau ar maþiau uþtikrina normalià darbø
eigà. Bet jeigu atsiranda átempta situacija, reikalaujanti papildomø vidiniø resursø mobilizacijos (reikia skubiai ávykdyti svarbià papildomà uþduotá, rasti iðeitá ið sunkios padëties ir t. t.), tai formaliø mechanizmø gali nepakakti.
Parengtø elgesio taisykliø tokiems atvejams nëra, o dirbant ,,nuo
to iki to, problemos neiðspræsi. Tokioje situacijoje galima veikti skirtingai: siûlyti papildomø pinigø, ,,uþsukti verþles, skelbti ,,aliarmà,
,,ðturmus ir t. t. Daugiausia taip ir daro, bet kartu su ,,meduoliais ir
,,botagais viena ið iðeièiø  kreiptis á toká nepastebimà, aiðkiai neformalø dalykà kaip karinio kolektyvo garbë ir t. t., á profesinës ir tarpasmeninës etikos kategorijà, t. y. á þmogaus sàþinæ ir pareigos jaus154

mà. Kaip tik ðie neformalûs mechanizmai leidþia surasti naujø stimulø
intensyviam ir aukðtos kokybës darbui, kai karys nesiskaito nei su
laiku, nei su formaliais normatyvais, daþnai uþmirðta apie asmeninæ
naudà, deda visas pastangas ieðkodamas tikrai optimalaus problemos
sprendimo. Bet, suprantama, toks elgesys galimas tik kolektyvuose
su teigiamu moraliniu klimatu.
Kita vertus, ir neformalios sankcijos, tokios kaip autoritetingø kolegø smerkimas, veikia efektyviau negu administraciniai papeikimai
ir netgi atleidimo ið tarnybos grësmë, ypaè, jeigu vadovo veiksmai
suvokiami ,,nukentëjusiojo ir kolektyvo kaip neteisingi. Visa tai 
dalykiniø santykiø neformalaus, moralinio reguliavimo sritis.
Taigi kariniø vienetø kolektyvø, kariø veikla reglamentuojama tam
tikrais tarpusavio santykiais ir poveikio metodais.
Socialiniø normø mechanizmo, reguliuojanèio pavaldinio, vadovo elgesá, neaiðkus veiksmas kelia daug sunkumø vadovavimui, kartais dël normø neaiðkumo vadovui bûna sunku nustatyti pavaldinio
arba savo elgesio nukrypimo nuo normatyviniø reikalavimø laipsná.
Valdymo teorijoje dar nepakankamai iðtirtos vadovo elgesio normos
tarpusavio santykiuose su personalu ir poveikis jam, nors literatûroje
nemaþai sutinkama tokiø taisykliø.
D. Karnegis duoda 6 bûdus palankiai nuteikti sau þmones.
1. Rodykite nuoðirdø susidomëjimà kitais þmonëmis.
2. ypsokitës.
3. Atsiminkite, kad þmogui jo vardas  pats maloniausias ir pats
svarbiausias jam garsas, sakomas bet kuria kalba.
4. Bûkite geru klausytoju, skatinkite kitus kalbëti apie save.
5. Kalbëkite apie tai, kas domina jûsø paðnekovà.
6. Átikinkite savo paðnekovà, koks reikðmingas jo supratimas ir darykite tai nuoðirdþiai.
D. Karnegis duoda 12 taisykliø, kuriø laikantis galima priversti þmogø pritarti jûsø paþiûroms.
1. Vienintelë galimybë nugalëti ginèo metu  tai iðvengti jo.
2. Parodykite pagarbà jûsø panekovo nuomonei.
3. Niekada nesakykite þmogui, kad jis neteisus. Jeigu jûs neteisus,
tai pripaþinkite tai greitai ir ryþtingai.
4. Ið pat pradþiø laikykitës draugiðko tono.
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5. Priverskite paðnekovà ið karto atsakyti jums ,,taip.
6. Tegu didesnæ laiko dalá kalba jûsø paðnekovas.
7. Tegu jûsø paðnekovas mano, kad ði mintis priklauso jam.
8. Nuoðirdþiai stenkitës þiûrëti á dalykus ið jûsø paðnekovo pozicijø.
9. Geranoriðkai vertinkite kitø mintis ir norus.
10. Vadovaukitës kilnesniais motyvais.
11. Nedramatizuokite savo idëjø, teikite jas efektyviai.
12. Meskite iððûká, palieskite jautrià vietà.
Devynios taisyklës, kuriø laikantis galima daryti poveiká þmonëms
neáþeidþiant jø ir nesukeliant jiems skriaudos jausmo.
1. Pradëkite nuoðirdþiai girdami paðnekovo privalumus.
2. Rodykite kitø klaidas netiesmukiðkai, o netiesiogiai.
3. Ið pradþiø kalbëkite apie savo klaidas, o po to kritikuokite savo
paðnekovà.
4. Uþduokite paðnekovui klausimus, uþuot kaþkà ásakinëtumëte.
5. Duokite þmonëms galimybæ iðlaikyti savo prestiþà.
6. Parodykite þmonëms pritarimà dël maþiausios jø sëkmës ir akcentuokite kiekvienà laimëjimà. Bûkite nuoðirdus vertindamas ir dosnus girdamas.
7. Sukurkite gerà reputacijà þmonëms, kurie pasistengs jà pateisinti.
8. Skatinkite. Sudarykite áspûdá, kad klaida, kurià jûs norite, kad
bûtø pataisyta, lengvai taisoma; padarykite taip, kad tai, kà jûs norite,
kad þmonës padarytø, pasirodytø jiems nesunku.
9. Siekite, kad þmonës bûtø patenkinti daryti tai, kà jûs siûlote.
Vertos dëmesio kai kurios G. Emersono taisyklës: aiðkiai nurodomi tikslai, kompetentinga konsultacija, teisingas elgesys su personalu,
skatinimas uþ darbingumà.
Egzistuoja tokios elgesio etinës normos:
darantis átakà utilitarizmas, svarbiausia, yra poveikio padariniø naudingumas ir priimtø sprendimø vykdymo kontrolës reikalingumas;
universalizmas, kai vadovo poveikio pagrindas yra noras padaryti
þmonëms gerà;
teisingumas, lieèiantis pirmiausia skatinimø ir nuobaudø paskyrimà, taip pat pareigø paskyrimà;
vadovo pareiga ir atsakomybë uþ savo sprendimus, poveikius, iva156

das pavaldinio asmeninë laisvë kaip pati didþiausia vertybë, kurios negalima paþeisti.
Kartais pastebimi ðiø etiniø normø paþeidimai, kuo nors trukdantys pavaldiniams, juos diskredituojantys. Jø prirenkama nemaþai: nuo
paprasto ,,vadovaujanèio vieðo priekaiðto iki ,,nuskriaudimo darbo
uþmokesèiu, vienkartinës premijos nedavimo, ,,pamirðimas pakviesti darbo drausmës paþeidëjus á bendrus kolektyvinius renginius, ,,átraukimas á nepatogø darbo grafikà, apëjimas paaukðtinant tarnybà, apkaltinimas alkoholizmu, narkomanija, venerinëmis ligomis, uþuomina, kad ðiam þmogui ,,ne visi namuose, supykdymas su tais, kas já
palaiko, atleidimas ið tarnybos ,,pagal straipsná ir t. t.

6.2. Psichologinio kontakto nustatymas kolektyve
Teigiamam moraliniam ir psichologiniam klimatui sukurti ir palaikyti labiausiai padeda visø lygiø vadovø individualus kontaktas su personalu.
Tiesioginiai vadovo ir pavaldiniø ryðiai sutelkia kolektyvà, didina kariø norà dirbti ne ið baimës, o sàþiningai. Ðie ryðiai nustatomi
arba bendros grupinës veiklos procese, kai vadovas dirba ,,kartu ásikinkæs su pavaldiniais, arba grupiniø ir individualiø pokalbiø metu.
Be to, jeigu bendras darbas, kaip kolektyvo sutelkimo faktorius, buvo
naudojamas gana plaèiai ir efektyviai, tai pokalbiai (ypaè individualûs) ilgà laikà aiðkiai buvo neávertinti. Daþniau buvo netgi laikoma,
kad jie greièiau þalingi negu naudingi, nes tariamai sudaro palankias
sàlygas familiarumui tarp vadovo ir pavaldinio atsirasti, kai tokio pobûdþio santykiuose reikalingi grieþtumas ir reiklumas. Kaþkodël buvo manoma, kad geri santykiai ir reiklumas nesuderinami.
Tuo tarpu Vakaruose valdymo psichologijos rekomendacijose vadovams buvo nurodoma nebijoti perþengti distancijà tarp vadovo ir
pavaldinio, sukurti ,,vieningos ðeimos iliuzijà, o ,,socialinio garo iðleidimu jie pasiekë dideliø aukðtumø. Ðiuo atþvilgiu ádomus Japonijos pavyzdys, kur ,,gamyklos  didelës ðeimos idëja labai paplitus ir plaèiai
naudojama gamybos interesams. Stambûs japonø koncernai labai efektyviai remiasi tradicine nacionaline morale (pirmiausia stipriai iðplëtotu
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klano, grupës solidarumo jausmu), kad gautø papildomà pelnà. Dalykiniai, gamybiniai ryðiai stiprinami ne tik draugiðkais, bet ir ðeimos kontaktais.
Neoficialûs kontaktai tarp kartu tarnaujanèiø þmoniø  natûralus
ir neiðvengiamas dalykas, bûdingas bet kuriam kariniam kolektyvui.
Tuo jie panaðûs á tokius gamtos reiðkinius kaip lietus ir sniegas, kuris
priklausomai nuo laiko ir masto gali pasirodyti kaip gerovë, iðsigelbëjimas, o gali atsigræþti kaip blogis, tragedija.
Patyræs vadovas turi bûtinai jausti ir priimti dëmesin kolektyvo
gyvenimo neformaliàjà pusæ ir sugebëti panaudoti jà darbo interesui.
Bet kuriame kolektyve formalûs ir neformalûs kariø santykiai glaudþiai susijæ tarpusavyje, bet reikia stebëti, kad vieni ryðiai neuþgoþtø
kitø, kad pagrindiniai tarnybos veiksmai vyktø formaliomis taisyklëmis ir rëmuose, o ne asmeniniø santykiø pagrindu, kad neatsirastø
piktnaudþiavimø asmeniniais ryðiais. Vadovui reikia skirti gerokai daugiau laiko individualiems pokalbiams su pavaldiniais.
Labai daþnai vadovaujamo poveikio pirmoji fazë nustato jo rezultatà.
Ði uþduotis yra ta, kad pritrauktø pavaldinio (paðnekovo) dëmesá kalbamam dalykui ir nustatytø su juo kontaktà. Dëmesys, pagal K. D. Uðinskio vaizdingà pasakymà, yra ,,durys á þmogaus sàmonæ, bet turi dvi
svarbias funkcijas: selekcijos (ið viso informacijos srauto, daranèio þmogui poveiká), stimulø (naudingø reikðmingø signalø atranka) ir kontrolës.
Dëmesys yra ypatinga veiklos ir bendravimo dinaminë charakteristika,
kuri didina proceso efektyvumà, veiklos ir bendravimo rezultatà.
Kalbos poveikio psichologinio mechanizmo pagrindai yra ie: prieinamumas, argumentavimas, intensyvumas, asociatyvumas, vaizdingumas, ekspresyvumas, pasakymø aiðkumas. Dëmesio aktyvizavimas
 tai tokiø intelektualiø procesø kaip suvokimas, atmintis, màstymas,
aktyvumo þadinimas, t. y. paþinties aktyvizacija, emocijø ir jausmø
stiprinimas.
Prieinamumo principo iðlaikymas, t. y. rëmimasis þmoniø þiniomis
ir patirtimi, jø poreikiais ir interesais padeda vidiniam (psichologiniam) þmogaus siekiui suvokti informacijà, gerai jà perprasti.
Ðiame procese didelis vaidmuo tenka argumentacijai, kuri stimuliuoja þmogaus dëmesá informacijai suvokti. Argumentacija apima toká psichologiná mechanizmà kaip màstymas. Vadovas, dëstantis savo
158

teiginius, fiksuoja paðnekovo dëmesá ties skirtingais savo minèiø niuansais. Efektyvus informacijos ,,kvantinis iðmetimas, naujø idëjø arba argumentø, naujos informacijos màstymui pateikimas tam tikrais
laiko intervalais. Ðis retorinis bûdas taip pat duoda galimybæ aktyvizuoti paðnekovo dëmesá.
Dalykiniam pokalbiui didelæ reikðmæ turi meistriðkos ekspresijos
(garso tonas, tembras, intonacijos ir t. t.), kurios leidþia þmogø átikinti
tuo, apie kà kalbama, sudominti problemos sprendimu.
Á kà reikia kreipti dëmesá nustatant asmeniná kontaktà su paðnekovu?
Keletas kasdieniniø smulkmenø gali sàlyginai lengvai sukurti teigiamà pokalbio atmosferà. Joms skiriamos:
 aiðkios, trumpos ir turiningos áþanginës frazës ir paaiðkinimai;
 kreipimasis á paðnekovà vardu (pavaldinys ávertina tai, kaip pagarbà ir dëmesá jo asmeniui);
 atitinkama ivaizda (apranga, tvarkingumas, veido iraika);
 teigiamos pastabos, skirtos dalykiniai reputacijai, pavyzdingam
darbui organizuoti (komplimentai);
 pagarbos pareiðkimas paðnekovui, dëmesys jo nuomonei ir interesams (reikia duoti tai suprasti);
 paminëti pasikeitimus, kurie ávyko nuo paskutinio susitikimo;
 kreipimasis patarimo ir t. t.
Psichologinis poveikis pokalbio forma, nenaudojant grupës átakos
kaip tarpinës grandies, techninës priemonës, kaip informacinë kompiuterinë technika, padeda vadovui bendrauti su pavaldiniais ir daryti
jiems poveiká.
Pokalbio, kurio tikslas yra poveikis, rezultatas nustatomas pagal
daugelá faktoriø. Pirmuoju pokalbio etapu svarbu nustatyti psichologiná kontaktà su pavaldiniais, uþkirsti kelià atsirasti psichologiniam
barjerui, pritraukti paðnekovo (pavaldinio) dëmesá, suþadinti susidomëjimà pokalbiu. Pokalbio pradþioje keletas pasakytø sumanymø daþnai veikia paðnekovà reikðmingai. Kalbos pradþioje jis turi susidomëjæs atidþiai klausytis laukdamas ko nors nauja, kas sumaþintø átampà.
Egzistuoja daugybë bûdø pradëti pokalbá, bet kaip ir ðachmatuose ið praktikos galima remtis keliais teisingais debiutais. Tai gali bûti:
Átampos sumaþinimo bûdai leidþia nustatyti glaudø kontaktà su pavaldiniais, jeigu jiems sako ðiltus þodþius, asmeninio pobûdþio malo159

nias frazes (komplimentus). Pokðtas, kuris sukels dalyvaujanèiø ðypsenà arba juokà, taip pat padeda nutraukti pirminæ átampà ir sukurti
draugiðkà pokalbio aplinkà. Bûdas grindþiamas humoru kaip priemone ásigyti auditorijos arba paðnekovo dëmesá.
Humoras, t. y. geraðirdiðkas, ironiðkas poþiûris á kà nors,  socialinis psichologinis reiðkinys, daugiau ar maþiau bûdingas visiems þmonëms nepriklausomai nuo jø tautybës, amþiaus, lyties ir uþimamos padëties. Juokà galima sukelti pajuokavus, papasakojus anekdotà, nustebinus malonia staigmena, nesutapus realybei su tuo, ko tikimasi, þodþiø þaismu, máslës atspëjimu, veido iðraiðka atsidûrus nemalonioje padëtyje.
Humoras gali bûti sëkmingai panaudotas, jei tarp kalbanèiøjø egzistuoja ðilti tarpusavio santykiai situacijoje, kai klausytojai nusiteikæ
negatyviai, nepareiðkia susidomëjimo pokalbio tema. Vadovas, meistriðkai panaudodamas humorà, gali sumaþinti átampà, kai jis pats arba
jo pavaldiniai patenka á keblià padëtá ir jauèia nerimà, stresà, nepasitenkinimà. Sëkmingas juokas gali sukelti malonias emocijas, simpatijà,
suinteresuotumà, teigiamà tolesnës informacijos suvokimà. Netgi blogas naujienas, kuriø paskutiniu laiku atsiranda daugiau, galima pateikti
su humoru.
Tuo paèiu metu humorà bendraujant su pavaldiniais reikia naudoti atsargiai, nesilinksminti be naudos, kad juokas nesukeltø nepasitenkinimo. Be to, yra þmoniø, neturinèiø humoro jausmo, per daug egoistiðkø, þiûrinèiø á bet koká juokà kaip á pasikësinimà á asmeniná orumà.
Humoro jausmo netekimas liudija apie psichologinës pusiausvyros paþeidimà.
Susitvardymo bûdas. Ðis kontakto nustatymo bûdas yra vadovo emocinës bûsenos lyginimas su pavaldinio bûsena, uþuojauta patiriant iðgyvenimus, taip pat didesnis dëmesys pavaldiniø poreikiams, sëkmëms
ir nesëkmëms, pasirengimas suteikti pagalbà tikslams pasiekti ir kliûtims áveikti. Bûdas grindþiamas empatijos mechanizmu, t. y. kito þmogaus emociniø bûsenø supratimu, uþuojauta jam ir susitapatinimu su
juo, gebëjimu pastatyti save á jo vietà. Ásijautimas pasireiðkia uþuojauta,
gailesèiu, apgailestavimu, solidarumu, savæs aukojimu ir gedëjimu.
Kas paprastai vertas uþuojautos? Tai liûdesys ir kanèios, visos bëdos, atëjusios netikëtai, artimø giminiø mirtys ir ligos, atsiskyrimas,
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iðdavystë, turto praradimas, nesëkmës darbe, nepelnyti kaltinimai ir
nuobaudos.
Uþuojauta pareiðkiama paprastai þodþiais: ,,Að jus uþjauèiu, ,,Man
gaila, kad taip atsitiko, ,,Að jus suprantu. Toliau seka raminimas: ,,Nusiraminkite!, ,,Nesijaudinkite!, ,,Uþmirðkite!, ,,Suimkite save á rankas!, ,,Neimkite á ðirdá!, ,,Viskas bus gerai!, ,,Jûs nekalti! ir t. t.
Vadovo didesnio dëmesio pavaldiniø poreikiams rodymas, meilumas ir
geranorikas tonas bendraujant, sukuria palankø fonà tolesniems poveikiams.
Vienas ið asmeniðkø ðio bûdo pasireiðkimø yra artimø savitarpio
santykiø demonstravimas kraðtieèiams, prisiminus bendrà tarnybà praeityje, domëjimasis mokslu, menu, sportu, kolekcionavimu, meðkeriojimu ir t. t. Jeigu panaudoti visas tas turtingas priemones paðnekovo dëmesiui ir simpatijoms ásigyti, tai visi tolesni vadovo veiksmai
bus sëkmingi. Bûdas realizuojamas per susitikimus ir pasisveikinimus.
,,Netikëtos pradþios bûdas. Prieþastims, kurios sukelia ir palaiko nevalingà objekto dëmesá, skiriamas ne tik naujas dirgiklis, bet ir jo intensyvumo laipsnis. Bet kuris pakankamai stiprus dirgiklis  skardus garsas, ryðki ðviesa, netikëtas ávykiø posûkis, nauja ir reikðminga informacija  nesàmoningai gali patraukti dëmesá. Tokioje situacijoje turi reikðmæ ne tiek absoliutinis, kiek santykinis dirgiklio intensyvumas.
Bûdo esmë yra ta, kad vadovas staigiai uþduoda klausimà arba
pateikia faktø, kuriø kartais niekas nelaukë ir kurie në kiek nesusijæ su
bûsimo pokalbio arba pasisakymo tema. Pavyzdþiui, tokiu bûdu galima pakeisti pasyvumo nuostatà, jeigu þmogus ,,nuobodþioje paskaitoje pasiruoðë skaityti knygà arba laikraðtá. Netikëta pradþia sukelia
sutrikimà sàmonëje dël stereotipø griovimo ir reikalingumo susieti
naujà informacijà su turima. Ðá trumpà sàmonës pertvarkymo periodà
ir reikia panaudoti tam, kad valdytumëte dëmesá.
Sudominimo bûdas leidþia nedidelá ávyká, palyginimà, asmeninius
áspûdþius ir t. t. panaudoti kaip pradiná taðkà planuotam pokalbiui vesti,
siejant ðá susidomëjimà su pokalbio turiniu.
Fantazijos stimuliavimo bûdas leidþia pokalbio pradþioje iðkelti daugybæ klausimø, problemø, kurios turi bûti nagrinëjamos. Ðis bûdas skirtas paðnekovams, pasiþymintiems, viena vertus, gera fantazija, kita vertus,  optimizmu ir blaiviu poþiûriu á situacijà.
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Nustebinimo bûdas yra paradoksalios situacijos ásisàmoninimas arba probleminio klausimo iðkëlimas, nustebinant netikëtumu, keistumu ir nesuprantamumu. Taikant ðá bûdà, paprastai pareiðkiamos vienu ir tuo paèiu klausimu dvi prieðingas paþiûros, kurios galbût ir nekëlë abejoniø. Sugretindamas prieðingas paþiûras, vadovas prikausto
dëmesá prieðiðkumu, aðtrumu ir netikëtumu, destabilizuoja realiø dalykø, vaidmenø, jëgø, reiðkiniø, paþiûrø santyká pavaldiniø sàmonëje
ir kartu iðkelia naujos, aiðkesnës informacijos poreiká. Ðio bûdo mechanizmas grindþiamas sukëlimu nustebimo, kontrasto ir prieðtaravimo dirgikliø, ryðkiø áspûdþiø dël netikëtø, neáprastø, neámanomø arba nesuprantamø dalykø.
Atviras kalbëjimas reiðkia tiesioginá (direktyviná) kalbëjimà apie darbà
be ypatingos áþangos, greitas perëjimas nuo bendrø klausimø prie atskirø, prie pagrindinës pokalbio temos. Ðis bûdas racionalus, ,,ðaltas
ir gana daþnai pasitaikantis vadovui bendraujant su pavaldiniais.
Pokalbiui reikia ruoðtis atsiþvelgiant á bûsimo paðnekovo ypatumus, taip pat neiðleisti ið akiø ne tik jo tiesioginá pretekstà, bet ir ilgalaikius kontaktø sureguliavimo tikslus: gerø santykiø kolektyve sukûrimas, þmoniø pasitenkinimo darbu ir savo vaidmens didinimas, bendradarbiavimo ir savitarpio supratimo tarp þmoniø uþtikrinimas, jø individualus susidomëjimas darbu ir jo svarbos kitiems ir visuomenei apskritai ásisàmoninimas.
Amerikos psichologai pateikia tokias devynias dalykinio pokalbio
organizavimo taisykles:
1. Kelkite sau konkreèias uþduotis.
2. Ið anksto parenkite pokalbio planà.
3. Parinkite laikà, reikalingà savo tikslui pasiekti.
4. Parinkite pokalbio vedimo laikà ir vietà, áskaitant jo poveiká
rezultatui.
5. Prieð pradëdami pokalbá, sukurkite abipusiðko pasitikëjimo atmosferà.
6. Nuo pokalbio pradþios ir iki galo laikykitës pagrindinës, einanèios á numatytà tikslà krypties.
7. Bûkite padëties ðeimininkas.
8. Uþfiksuokite gautà informacijà, kad galëtumëte tinkamai panaudoti.
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9. Nutraukite pokalbá pasiekæs numatytø tikslø.
Kad pokalbio eiga bûtø efektyvi, vadovui taip pat reikia prisiminti
lankstø elgesá, taktiðkumà, santûrumà. Be ðito sunku tikëtis pasisekimo. Vadovo visuomenikumas, kontaktikumas apibûdinamas maloniu elgesiu su paðnekovu, gebëjimu sekti jo þodþius, mimikà, gestus ir t. t.,
gebëjimu numatyti jo jausmus, mintis. Jeigu pavaldinys nervinasi, yra
nedràsus, tai reikia prisiminti, kad vadovo laisvas elgesys veikia raminamai.
Dinamiðkas, lankstus vadovo elgesys pasireiðkia tuo, kad jis lengvai pereina nuo vienos temos prie kitos, jeigu to reikalauja pokalbio
eiga, moka iðeiti ið susidariusios bendravimo aklavietës.
Vadovui taip pat svarbus emocinis (ávertinimo) santûrumas ir tolerancija (gebëjimas iðklausyti, suprasti, nuraminti). Jis turi bûti pasirengæs praktiðkai bet kokiam pavaldinio elgesiui, net ir savotiðkam, maksimaliai santûrus savo reakcijomis á galimus jo pertraukimus. Tokiomis
nuostatomis lengviau iðlaikyti asmeninio elgesio ir kitos asmenybës ávertinimo stabilumà.
Pokalbis bendros veiklos procese taip pat yra pavaldinio asmenybës tyrimo metodas, todël jam surengti tikslinga sudaryti grafikà. Pokalbis gali bûti efektyvi pavaldiniø kvalifikacijos këlimo priemonë, bet
vadovas turi inoti kiekvieno darbuotojo tolesnio paauktinimo tarnyboje perspektyvas, kokià konkreèià pagalbà jis gali suteikti jam.
Pokalbis (paðnekesys) svarbus ir priimant á darbà. Jau pagal tai,
kaip þmogus áeina á patalpà, kaip kreipiasi klausdamas, kaip laukia priëmimo, galima spræsti apie jo draugiðkumà, susivaldymà, ryþtingumà,
atsargumà ir kitas asmenybës savybës. Bet visada reikia turëti omenyje
elgesio natûralumà arba netikrumà, demonstravimà.
Teisingas pokalbis (panekesys), suderintas su kitais personalo parinkimo psichologiniais metodais, uþtikrina pretendento sëkmës prognozavimo efektyvumà dirbti tose ar kitose pareigose. Kitø psichologiniø metodø, parenkant personalà, taikymo bûtinybæ sàlygoja tokios galimos klaidos:
1. ,,Projekcija, dël kurios vertinamajam priskiriami vertintojo jausmai ir mintis.
2. ,,Aidas  pretendento sëkmës kurioje nors srityje perkëlimas á
kità veiklos sferà.
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3. ,,Atribucija  nesàmoningas priskyrimas paðnekovui sugebëjimø ir savybiø, kurias vadovas pastebëjo kitame þmoguje, primenantá
jam tà, su kuriuo jis kalbëjo.
4. ,,Tikëjimas pirmuoju áspûdþiu, t. y. pirmasis áspûdis pats tikriausias. Kartu tyrimai rodo, kad jis daþnai bûna apgaulingas, nes remiasi
vadovo nesàmoningu laukimu, o ne momentiniu ásigilinimu á þmogaus,
su kuriuo jis kalba, charakterá.
Svarbià vietà bendravimo procese, kad sëkmingai bûtø atliekamos
kiekvieno vadovo pareigos, uþima þmogaus objektyvus suvokimas ir
supratimas.
Þmogaus supratimas kito þmogaus turi dvi puses: identifikacija
(savæs sulyginimas su kitu) ir refleksija (ásisàmoninimas, kaip tave suvokia paðnekovas). Identifikacijai artimas empatijos reiðkinys  siekimas emocinës reakcijos á aplinkiniø problemas.
Geram kito þmogaus asmenybës suvokimui ir supratimui informacijos deficito sàlygomis daro poveiká:
,,aureolës efektas (þmogaus nuomonë)  bendras palankus áspûdis
sukuria teigiamà asmenybës neþinomø savybiø ávertinimà ir atvirkðèiai; bendras neigiamas áspûdis sukuria neigiamø ávertinimø pranaðumà;
,,nuostata  maþai ásisàmonintas pasirengimas suvokti pasirinkimo procesà, pabrëþiantis kuriuos nors asmenybës ypatumus, suformuotas vadovo vertinant paðnekovà; gali lemti paðnekovo ,,psichologinio portreto sukûrimà, tolimà originalui;
,,socialiniai stereotipai  supaprastinti schematizuoti, bûdingi kasdieninës sàmonës sferai supratimai apie kurá nors socialiná objektà (grupæ, konkretø þmogø, bendruomenæ). Psichologiniu paþiûriu socialinë
stereotipizacija yra panaðiø apibûdinimø priskyrimas tam tikroms socialinëms grupëms arba bendruomenës nariams nesigilinant á jø skirtumus. Egzistuoja tokie stereotipai kaip suvokiamo þmogaus iðvaizda,
profesiniai bruoþai, amþius, etniniai ir kt. ypatumai. Stereotipo veikimas pasireiðkia atsakant á klausimà: koks þmogus, jeigu:
 jis turi maþas akis, tai  gudrus; plonas lûpas  paðaipus, piktas;
storas lûpas  geras; masyvus smakras  valingas; storas  geras; liesas  piktas; nepaklusnius plaukus  nepaklusnus charakteris; maþo
ûgio  valingas (iðvaizdos stereotipai);
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 pardavëjas, policininkas, mokytojas, virðininkas (profesijos stereotipai);
 vokietis, prancûzas, totorius, kaukazietis, ukrainietis, þydas, amerikietis ir t. t. (tautybës stereotipai);
 jaunas þmogus, pagyvenæs þmogus, moteris arba vyras (lyties ir
amþiaus stereotipai).
Ir tolesnis pasakymas ,,tai visi jie .tokie ir tokie daþniausiai bus
klaidingas, nes kiekvienas þmogus turi savo nepakartojamø individualiø
psichologiniø savybiø. Kito þmogaus asmenybës stereotipizacija labiau pasireiðkia liberalaus autoritarinio vadovavimo stiliaus vadovams.
Pokalbis (pasiðnekëjimas) uþima svarbià vietà organizacijos vadovo dalykiniø kontaktø sistemoje su kitø organizacijø (aukðtesniøjø,
þemesniøjø ir lygiøjø organizacijø) vadovais (atstovais).
Didelæ reikðmæ bet kurio dalykinio pokalbio efektyvumui didinti
turi informacija, gauta apie pavaldiná, kandidatà á pareigas arba kitos
organizacijos atstovà, taip pat tos paèios organizacijos charakteristikos. Tokià informacijà vadovui pateikia personalo tarnyba (asmeninis
personalo áskaitos lapelis, autobiografija, charakteristika, socialinio
draudimo knygelë), psichologinës tarnybos (asmenybës psichologinio tyrimo rezultatai pagal profesinius reikalavimus konkreèiai darbo
vietai uþimti panaudojant profesiogramas), informacinës tarnybos.
Pagrástiems sprendimams priimti vadovui reikalinga tiksli ir laiku pateikta informacija, turinti daugybæ duomenø apie personalà. Pasenusios informacijos apie personalà saugojimas ir apdorojimas ,,bylose, ,,pieðtuku ir popieriumi daugiau neatitinka ðiuolaikiniø reikalavimø personalo valdyme, personalo politikos poreikiø ir planavimo
prognozavime.
Ðiuolaikinis vadovas dalykinio bendravimo procese daþnai naudojasi ávairiomis techninëmis priemonëmis: televizijos lokalinëmis sistemomis (tarp jø ir stebëjimo sistemomis), galinèiomis rengti televizijos
pokalbius, televizijos pasitarimus, naudotis elektroniniu paðtu, vietiniu
kompiuteriø tinklu ir t. t. Tai duoda jam galimybæ patikrinti bendradarbius darbo vietose, taip pat informacijà, gautà ið pavaldinio pokalbio
metu. Ðiais tikslais praktikuojamas darbo failø perþiûrëjimas, be to, tikrinama, kaip vykdomi nurodymai, ásakymai, darbo planai. Visa tai, aiðku, neatmeta dalykinio bendravimo, pokalbio organizavimo principø.
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6.3. Gandø dalykinio pokalbio metu naudojimo taktika
ir efektyvus reagavimas á juos
Tvirtinama, kad gandø atsiradimas ir skleidimas, tikëjimas jais 
tai nedidelio proto þmoniø veikla. Ðiame tvirtinime yra dalis tiesos,
bet ne visa tiesa. Skirtingi gandai formuojami ir panaudojami gana
protingø, patyrusiø þmoniø visiðkai sàmoningai ir kryptingai konkretiems tikslams ir interesams realizuoti. Sàvoka ,,gandai turi apibendrintà reikðmæ, kuri apibûdina skirtingos ,,iðkreiptos informacijos
rûðis ir tipus, aiðkø melà, apkalbas, dalinæ tiesà, neþinojimo ir neiðmanymo sàmoningà demonstravimà, tyèiná faktø iðkraipymà, dezinformacijà ir t. t., kurie vienokiu ar kitokiu aspektu stato jus arba jûsø
pozicijà (arba jeigu jûs naudojatës ðiuo bûdu patys, tai jûsø oponentà)
á nenaudingà padëtá aptariamu klausimu. Taigi, kaip reikia áveikti gandus bendraujant su partneriu?
Gandø panaudojimo tikslas. Paprastai gandai dalykiniame pokalbyje neatsiranda spontaniðkai ir nevalingai. Daþniau tai vieno dalyvio tyèinis veiksmas, nukreiptas tam, kad stipriau nustebintø, uþgautø arba pastatytø oponentà á ,,aiðkinanèiojo pozicijà ir paskatintø
já pasisakyti laikantis tam tikros nuostatos. Kitais þodþiais, gandø tikslas
ir panaudojimas  pastatyti partnerá á ginanèiojo pozicijà. Patyræs paðnekovas, remdamasis gandais, stengiasi skatinti jus árodyti jam, kad
tai, kà jis jums praneðë, neatitinka tikrovës ir yra paprasèiausias gandas. Pradëdami aiðkinti jam, kad situacija ið tikrøjø visiðkai ne tokia,
jûs objektyviai atsirandate gynybinëje pozicijoje. Tokiu bûdu siekdamas paaiðkinti realià dalykø padëtá, jûs praneðate partneriui gana konkreèià informacijà, kurios atskleidimu jis gali bûti suinteresuotas. Suprantama, jûsø oponentui maþai rûpi paèio gando turinys, tiesa. Jis
þiûri á já tik kaip á daugeliu atvejø gana konkretø ir efektyvø bûdà, kad
iðvestø jus ið pusiausvyros, svarbiausia, á kà jis sutelkia savo dëmesá,
tai jûsø argumentø ir pasisakymø turinys, kuriuo jûs neigiate ðá gandà. Patyræs, profesionaliai pasirengæs oponentas gali netgi paankstinti gandà pastabomis, tiksliai nurodanèiomis tai, kad jo pasisakymas
gali bûti ne daugiau kaip gandas. Pavyzdþiui: ,,Be to, egzistuoja nuomonë, kad ., ,,Kà jûs pasakysite apie gana paplitusi tarp þurnalistø
gandà apie tai, kad ; ,,Að manau, kad jûsø pasisakymuose yra ra166

cionalaus grûdo. Bet að girdëjau ir visiðkai kitø ávertinimø ir sumanymø apie galimà situacijos rutuliojimà. Jo esmë ta, kad  ir t. t. Bet
daþnai tokios atviros oponento pastabos nesulaiko kitos pusës nuo
beveik spontaniðko ,,pasiteisinimo ir paaiðkinimo reakcijos kaip savotiðko ,,kelio sànario reflekso. Tai vyksta dël to, kad aktyvizuojamas þmogaus psichologinës apsaugos mechanizmas. Kad suprastume,
kur dalyko esmë, uþduokime sau klausimà: kaip mes jausimës, kai
iðgirsime tai, kas vaizduoja mus nenaudingoje ðviesoje, neatitinka arba prieðtarauja mûsø nuomonei, pozicijai, paþiûroms arba árodymams,
kai mes suvokiam, kad kaþkas gali galvoti apie mus, apie aplinkybes,
susijusias su kokiais nors svarbiais mums klausimais, ne taip, kaip yra
ið tikrøjø. Atsiranda diskomforto bûsena, nes iðgirsta informacija vienokiu ar kitokiu bûdu lieèia mûsø savæs vertinimà, rodo mûsø árodymus ir samprotavimus nenaudingu arba neteisingu aspektu, daro uþuominà, kad mes stokojame informacijos, nekompetentingi, apeliuoja á
informatyvumà, ,,kvieèia mus paaiðkinti, kaip yra ið tikrøjø, skatina
mus vienokiu ar kitokiu bûdu paaiðkinti savo pozicijà, kaip suvokiame situacijà ir t. t. Bûtent dël to mums ir atsiranda stiprus postûmis,
kai kuriais atvejais netgi nesuvokiamas, paaiðkinti oponentui mûsø
pozicijos teisingumà, tikrumà, perspektyvas. Mes nenorime bûti neteisingai suprasti, ypaè kai tas supratimas parodo mus tokiu ar kitu
bûdu nenaudingoje ðviesoje, kas menkina savæs vertinimà. Ir aiðkindamasis þmogus atskleidþia oponentui tokià informacijà, kurià jam
sunku bûtø gauti kitu bûdu. Ðtai toks ir yra bûdo ,,paleisti gandà
dalykiniame pokalbyje psichologinis mechanizmas.
Kaip prieðintis ,,gandø paleidimo bûdams dalykiniame pokalbyje. Jeigu þiûrëti objektyviai á tai, kaip dauguma þmoniø beveik
automatiðkai pakliûva á spàstus pokalbio metu, tai gali sukelti netgi
tam tikrà sutrikimà. Ið tikrøjø kai tik oponentas pasako pokalbyje kà
nors neteisingà, neatitinkantá dalykø realios padëties, daugelis ið mûsø pradeda jaustis esàs ápareigotas viskà sutvarkyti ir paaiðkinti. Psichologinis mechanizmas, ,,sukeliantis þmoguje tokià áprastà reakcijà,
buvo iðnagrinëtas anksèiau. Gandui atpaþinti, sàmoningai sulaikant
save nuo noro paaiðkinti, reikia iðugdyti efektyvaus pasiprieðinimo
oponento taktikai panaudoti gandus savo interesams ágûdþius. Siekdami iðugdyti tokius ágûdþius, daþniau uþduokite sau klausimà: ko167

dël bûtinai að turiu pradëti aiðkinti ir árodyti maþai pagrástus oponento pareiðkimus, ar neprotingiau suteikti jam teisæ ,,pagrásti savo pasisakymus? Sàmoningas reagavimas á gandø ,,injekcijà yra tas, kad priverstume patá oponentà átikinti jus teisingumu to, kas jo pasakyta. Todël, kai jums teikia informacijà, maþai pagrástà faktais, uþduokite daugiau klausimø: ,,O að, atvirai sakant, maþai girdëjau apie tai. Papasakokite iðsamiau, ið kur jums tai þinoma?; ,,Kas jus verèia galvoti, kad
tai atitinka tikrovæ?; ,,Kodël jûs norite aptarti tai? ir t. t. Uþduokite
klausimus, kol priversite oponentà pasisakyti gana iðsamiai ir aiðkiai,
kiek tai ámanoma, kuo pagrástas jo praneðimas, kas ðaltinis, kokiomis
aplinkybëmis jam tai iðaiðkëjo ir t. t. Stenkitës tiksliai ir iðsamiai iðsiaiðkinti, kodël jis, praneðdamas informacijà, remiasi tuo, kad jo praneðime yra gandø elementas? Paprastai tokia taktika greitai átikina patyrusá oponentà, kad jo triukas nesuveikë ir jis paprastai nustoja kreipti
dëmesá á jo paties pateiktà informacijà  gandus. Suprantama, jums
tokiu atveju taip pat pravartu nebedaryti jam toká diskomfortiná spaudimà. Stenkitës á gandø ,,injekcijas reaguoti kuo lakoniðkiau, nuoðirdþiai ir ramiai. Svarbiausia  nesiaiðkinkite, nesakykite jokiø neigiamø argumentø, nepateikite faktø arba duomenø. Prisiminkite, juo atkakliau jûs neigiate gandà, juo labiau jûs ásitraukiate á paspæstus spàstus.
Apribokite savo reakcijas trumpais atsisakymais, nepritarimais dël
paèio oponento pasakyto fakto: ,,Man tai, rodosi, neatitinka tikrovës; ,,Jûs pats pasakëte, kad tai tik gandai ir spëliojimai. Tai negaiðkite tuðèiai laiko. Jeigu jûsø oponentas neatsisako tolesnio gando aptarimo, tai suteikite jam galimybæ paèiam átikinti jus tuo, kodël jam
taip svarbu, kad nukreipiantis dëmesá (arba tyèiomis suklaidinantis)
klausimas turi bûti aptariamas. Pasiprieðinimas gandui dalykiniame
pokalbyje ið pirmo þvilgsnio prieðtarauja dalykinio pokalbio vedimo
logikai (prisiminkite pirmàjá ir antràjá pokalbio vedimo etapus, kai reikia iðdëstyti ir tikslinti abiejø pusiø pozicijas ir siekti savitarpio supratimo). Bet ðis prieðtaravimas tik tariamas. Esmë ta, kad sprendþiant
bet koká klausimà, paprastai nesunku pastebëti, kada jums bûtina konkreèiai paaiðkinti, paðalinti nesupratimà ir pateikti jûsø oponentui tvirtà
jûsø pozicijà ir jûsø prioritetø supratimà.
Kitaip nei gandai, neteisingas supratimas paprastai labai konkretus ir susijæs su aptariamo klausimo svarbiais aspektais. Ir maþai tikë168

tina, kad nesupratimo ðaltinis  kokie nors neaiðkûs gandai arba nepakankamai pagrástas oponento supratimas. Jeigu jûsø oponentas praðo
paaiðkinti, pasiteisinant dël to ar kito gando, tai greièiausiai jis pasirodo savotiðko þvejo vaidmenyje. Ir ta ,,þuvis, kurià jis tikisi sumeðkerioti ir iðkepti,  tai jûs pats, tiksliau ta informacija, kurià jis stengiasi
gauti pateikdamas gandà. Todël bûkite atidus ir netapkite tokiø ,,þvejø lengvu laimikiu.

KLAUSIMAI
1. Kuo skiriasi sàvokos ,,veiksmas ir ,,poveikis?
2. Kokios yra daniausiai paplitusios vadovo klaidos?
3. Koks gali bûti socialinis veiksmas pagal M.Veberá?
4. Apibûdinkite veiksmo racionalumà, refleksyvumà ir kryptingumà.
5. Kokias visuomeninio gyvenimo normas jûs þinote?
6. Apibûdinkite visuomeninio gyvenimo socialines normas.
7. Kokiose situacijose gali nepakakti vadovavimo formaliø mechanizmø?
8. Apibûdinkite 6 bûdus, palankiai nuteikti sau þmones, kuriuos
duoda D. Karnegis.
9. Apibûdinkite 12 taisykliø, kuriø laikantis galima priversti þmogø pritarti jûsø paþiûroms, kurias duoda D. Karnegis.
10. Apibûdinkite elgesio etines normas.
11. Apibûdinkite vadovo individualø kontaktà su personalu.
12. Kas yra dëmesys ir kokià reikðmæ jis turi dalykinio pokalbio
organizavimui?
13. Á kà reikia kreipti dëmesá nustatant asmeniná kontaktà su paðnekovu?
14. Kokie yra dalykinio pokalbio organizavimo bûdai?
15. Kokias galimas klaidas gali padaryti vadovas, parinkdamas
personalà?
16. Paaiðkinkite, kas yra identifikacija ir refleksija þmogui suprantant kità þmogø.
17. Apibûdinkite reiðkinius, kurie daro poveiká þmogaus asmenybës suvokimui ir supratimui informacijos deficito sàlygomis.
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18. Koks yra gandø naudojimo tikslas?
19. Kaip prieðintis ,,gandø paleidimo bûdams dalykiniame pokalbyje?
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7. Psichologinio poveikio metodai
7.1. Átikinimas
Átikinimas  tai poveikis þmoniø sàmonei, jausmams, valiai per bendravimà, aiðkinimà ir árodinëjimà to ar kito teiginio, poþiûrio, poelgio
svarbumo arba neleidþiant jiems pasireikðti turint tikslà priversti klausytojà pakeisti savo paþiûras, nuostatas, pozicijas, santykius ir vertinimus arba pritarti kalbanèiojo mintims, supratimui. Átikinimas  pagrindinis universaliausias valdymo ir auklëjimo metodas. Átikinimo
mechanizmas pagrástas þmogaus proto veiklos aktyvizavimu, sàmonës racionalumu. Numatoma, kad átikinamasis turi sàmoningai pasirinkti bûdus ir priemones tikslui pasiekti, t. y. norint átikinti, reikia
patraukti átikinimo objekto dëmesá, iðdëstyti ir paaiðkinti naujà informacijà, pateikti áspûdingø argumentø.
Priklausomai nuo individualiø auklëjimo ypatumø ir aplinkos prieð
átikinimà galimas kitø pagalbiniø veiksmø, pavyzdþiui, destabilizacijos,
readaptacijos, emocinës átampos, sukeltos nesutapimo tarp asmenybës pretenzijø ir jø ávykdymo galimybiø, buvimas. Átikinti kà nors kuo
nors  vadinasi, pasiekti tokià bûsenà, kai átikinamasis, remdamasis
loginiais samprotavimais ir iðprotavimais, sutiks su tam tikra paþiûra
ir bus pasiruoðæs ginti jà arba veikti atitinkamai pagal jà.
Pagrindinës átikinimo priemonës yra grafinis þenklas, vaizdas, þodis, kalbos tembras, gestas, mimika, emocinës valingos bûsenos, kalbos ir veiksmø ritmas, vaizdinës priemonës  ðviesa ir spalva, darbo
rezultatai, átikinamojo statusas ir autoritetas.
Yra prieðtaringø nuomoniø dël átikinimo vaidmens ir galimybiø:
nuo metodo visagalybës pripaþinimo iki átikinëjimo poveikio neámanomumo tvirtinimo dël padidëjusio màstymo kritiðkumo, savo ruoþtu,
sukelto didinant propaguojamos informacijos apimtá, taip pat dël vadovø ir politikø þodþiø ir darbø nesutapimo. Be to, reikia pridurti, kad ne
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visi þmonës vienodai pasiruoðæ priimti átikinëtojo paþiûras. Daþniausiai
suvokiama tik ta informacija, kuri derinama su turimais nuostatais.
Ne visi vadovaujantys darbuotojai teikia pirmenybæ átikinimo metodui. Átikinimo, kaip poveikio metodo, parinkimas nepriklauso nuo
poþiûrio á átikinimo objektà. Bet átikinëtojas teiktø pirmenybæ darbui
su atlaidþiu, minkðtaðirdþiu, geru, tolerantiðku ir nedràsiu paðnekovu.
Informavimas. Informacijos perdavimas pavaldiniui padeda uþmegzti kontaktà ir kartu yra bazë tolesniai informacijos plëtrai. Informavimas  tai praneðimas bendradarbiams duomenø apie vidinæ ir
iðorinæ þmoniø bûsenà, daiktø, reiðkiniø, procesø, susijusiø su jø veikla, bûklæ; pasisakymas arba praneimas apie kolektyvo darbus, kurio
nors dokumento skelbimas.
Egzistuoja trys informavimo rûðys: dokumentinis, faktografinis
ir konceptualus. Vadovai periodiðkai pateikia pavaldiniams gautà ið
aukðtesniøjø organizacijø informacijà (teisës aktus, ásakymus, direktyvas, instrukcijas ir t. t.). Kolektyvas informuojamas nuolat pateikiant
duomenis, susijusius su profesine veikla, ir individualiai, t. y. atrenkant informacijà konkretiems specialistams. Perduodant informacijà,
reikia laikytis loginiø, psichologiniø ir etiniø taisykliø eiliðkumo. Informacija turi atitikti profesinius poreikius: bûti aiðki, tiksli, iðsami,
ádomi ir pagal galimybes lakoniðka. Informuojant kitus, reikia tvardytis, negalima leisti áþeidþianèiø iðpuoliø ir skelbti faktø, galinèiø
atskleisti kokià nors paslaptá. Taip pat reikia bûti atsargiems skelbiant
nemalonias þinias. Informavimas gali bûti individualus ir grupinis.
Tezës skelbimas. Tezë  tai mintis arba teiginys, kurio teisingumà
reikia árodyti. Pats paprasèiausias poveikis gali neturëti nei dëmesio
pritraukimo, nei argumentacijos priemoniø. Kartais pakanka tik vienos
tezës, kad sukeltø reikiamà reakcijà. Paskaitoje, pokalbyje, straipsnyje
galima vienu metu iðkelti keletà teziø. Paprastai bûna pagrindinë mintis, idëja, reikalavimas, tikslas arba uþduotis. Tezë turi bûti teisinga,
neturëti prieðtaravimø, numatyti faktus, patvirtinanèius jos buvimà.
Laiko deficito situacijoje, kai dëmesá jau sutelkë kiti asmenys (praneðëjà kas nors pristatë) arba sudomino poveikio objekto padëtis, galima pradëti nuo tiesioginio tezës dëstymo.
Tezës psichologinë ir loginë reikðmë yra ta, kad ji koncentruoja
dëmesá, nukreipia màstymà nurodytu, tiksliai apibrëþtu, trumpiausiu
keliu, ðalina nereikalingus nesupratimus ir konfliktus.
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Taigi tezë  pagrindinë vadovo mintis. Rengiant uþsiëmimus pavaldiniams, pasisakymuose per susirinkimus arba pokalbyje su pavaldiniais daugeliu atvejø tikslinga pradëti nuo tezës skelbimo.
Sàvokø apibrëþimas. Situacijose, kai svarbiausias átikinimo tikslas yra
informavimas apie mokslo arba praktinius laimëjimus ir nagrinëjimas
dalykas gerai iðtirtas, taikomas sàvokø apibrëþimas kaip poþiûriø pagal
esminius poþymius apie kurá nors daiktà arba daiktø klasæ visuma.
Pateikiant aptariamo dalyko apibrëþimà, paprastai nurodomas jo
poþymis. Apibrëþimas bus iðsamesnis, juo daugiau poþymiø bus iðvardyta. Kadangi iki galo iðvardyti neámanoma, taikomi ávairûs bûdai,
supaprastinantys sàvokø apibrëþimà. Sàvokos apibrëþiamos remiantis giminiðkumu ir rûðiniais skirtumais. Ðiuo atveju apibrëþimas prasideda nurodant giminiðkumà, á kurá kaip rûðis áeina tam tikra sàvoka.
Pavyzdþiui: ,,Psichologija  tai mokslas apie psichikà ir jos pasireiðkimo ir raidos dësningumus. Èia ,,mokslas  giminiðkumo sàvoka.
Kitais atvejais taikomas genetinis bûdas nurodant ðaltiná arba daikto ar reiðkinio atsiradimo bûdà. Sentencija ,,Drausmë yra grieþtas ir
tikslus tvarkos ir taisykliø laikymasis  genetinë sàvoka.
Sàvokø apibrëþimà daþniau vartoja per paskaitas ir grupines pratybas. Já galima pavartoti, kai pokalbis atsiduria aklavietëje dël abipusiðko nesupratimo. Kitoj paskaitoj gali bûti vartojama daug sàvokø, ir
tai nesukels nuobodulio. Greièiau atvirkðèiai, neturint mokymo priemoniø, klaidþiojant informacijos gausybëj ir nesuprantant sudëtingø
dalykø, toks bûdas patinka besimokantiesiems. Patrauklumo faktorius èia yra iðdëstymo konkretumas, lakoniðkumas, galimybë paþinti
medþiagà be ,,pilstymo ið tuðèio á kiaurà.
Hipoteziø iðkëlimas. Hipotezë, kaip þinoma, greièiau mokslo spëjimas, iðkeliama kokiems nors reiðkiniams paaiðkinti. Ji naudojama gana
plaèiai ir mokslo praneðime, ir paskaitoje, ir individualiame pokalbyje,
ir instruktuojant. Turëdamas sugebëjimà kelti produktyvias hipotezes,
vadovas arba pavaldinys gali pagerinti savo veiklos rezultatyvumà.
Hipotezë  tai spëliojimas, nurodantis kelià rezultatui pasiekti.
Hipotezë reikalinga, kai nepakanka pradiniø duomenø arba jø gavimas pirmiausia susijæs su daugybe sunkumø. Be hipoteziø neámanoma
gauti ir ádiegti mokslo þiniø, taip pat valdyti kolektyvà. Bûdo psichologinis mechanizmas aiðkinamas þmogaus sugebëjimu ið savo patirties
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numatyti tø ar kitø ávykiø atëjimà arba pagal atskiras detales atkurti
praeities vaizdà, suvokti save kito vietoje ir ,,galvoti taip, kaip galvoja
jis. Psichologijoje ie reikiniai vadinami anticipacija ir refleksija. Hipotezë reikalauja patikrinimo ir patvirtinimo moksliniais arba praktiniais
faktais. Pasitvirtinantys spëjimai sudaro palankias sàlygas didinti autoritetà asmenø, jas iðkëlusiø.
Aikinimas. Tais atvejais, kai konstruojamos tezës, sàvokos arba
hipotezës, nelabai aiðkios ir nesuprantamos, kai pavaldinys nedaro
to, kà reikia daryti, reikia remtis aiðkinimu. Todël keliamos uþduotys
paðalinti sunkumus ir palengvinti informacijos suvokimà. Paprastai tai
iðsamesnis ir platesnis aiðkinimas vartojant suprantamus terminus, pateikiant papildomø duomenø, nurodant praktiná panaudojimà siûlomø idëjø ir naujoviø. Iðaiðkinant naujà ástatymà, pavyzdþiui, aiðkinamos normos, nurodomi jo galimo taikymo atvejai, pateikiami pareigûnø paþeidimø ir neveiklumo faktø. Kadangi aiðkinimu apeliuojama
á pavaldinio intelektà, tai siekiama, kad jis kà nors suprastø, ásimintø,
priimtø. Bet jis turi suvokti ne atskirà faktà, o turi apimti plaèiau erdvës ir laiko atþvilgiu arba suprasti metodologiná reiðkiniø ryðá, kad
taptø bendraminèiu. Vadovui svarbu, kad pavaldinys galvotø, kad
susikauptø apmàstydamas sàvokas, ir dël to jis pirmasis turi imtis pagalbininko funkcijos to darbo, kurá baigti turi pavaldinys. Toliau jis
stebi pavaldinio minèiø eigà, laukia supratimo arba nesupratimo pasireiðkimo (dël to atidþiai stebi judesius ir veido iðraiðkà), kad baigtø
paaiðkinti arba imtøsi naujø veiksmø.
Yra tokios aiðkinimo rûðys:
 komentavimas (aiðkinimas iðdëstant samprotavimus, kurie paremti aiðkinamosiomis ir kritinëmis pastabomis);
 aiðkinimas (prasmës iðaiðkinimas);
 supaprastinimas (pirmutinës informacijos pakeitimas ir jos pertvarkymas á patogià ir prieinamà suvokimo formà); perpasakojimas (pakartotinis nuoseklus ir detalus dëstymas).
Kiekvieno bûdo efektyvumo tikimybë padidëja esant teigiamam
poþiûriui á pavaldiná. Pirmiausia tai susijæ su tokiomis pavaldiniø savybëmis kaip nepriklausomybë, nuoðirdumas, kritiðkumas, dëkingumas, sugebëjimas bendradarbiauti, gerumas, nesavanaudiðkumas, atvirumas ir draugiðkumas.
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Nurodymas  tai dëmesio atkreipimas judesiu arba gestu daiktui
suvokti, kad já parodytø ir pavadintø. Ðis bûdas taikomas tais atvejais,
kai sàvokos apibrëþimo nereikia arba jis neámanomas dël kokiø nors
prieþasèiø, bet patá daiktà arba reiðkiná, apie kurá kalbama, galima
parodyti natûralia forma arba parodyti jo kopijà (modelá, techniná prietaisà, trenaþà, filmà, skaidræ, fonogramà, grafikà, kompiuterinæ programà ir t. t.).
Nurodymas sudaro palankias sàlygas formuoti teisingà supratimà apie aplinkà per suvokimo kanalus (regëjimà, klausà, jutimà), jis
yra efektyvi poveikio priemonë perduodant naujas þinias.
Apraymas. Apraðyti daiktà arba þmogaus asmenybæ  tai esminiø
poþymiø, kurie daugiau ar maþiau atskleidþia suvokiamà esmæ, iðvardijimas. Ðá bûdà taiko supaþindindami pavaldinius su daiktais, kuriems
negalima surasti rûðinio skirtumo, reikalingo jiems suvokti. Apraðymas taip pat gali eiti pirma apibrëþimo arba papildyti já.
Kaip poveikio bûdas apraðymas labai plaèiai naudojamas per visus uþsiëmimus su kariais, pasitarimuose, instruktaþuose, pokalbiuose
su pavaldiniais. Apraðymas labai ávairiapusiðkas savo forma ir turiniu.
Apibûdinimas. Ðis bûdas labai artimas apraðymui, taikomas turint
tikslà vaizdingiau pateikti medþiagà, kai neámanoma arba nereikia vartoti tà ar kità sàvokà. Apibûdindami daiktà, mes nurodome kokius nors
pastebimus poþymius, reikðmingus ðiai situacijai. Apibûdindami þmogø, mes nurodome jo teigiamus ir neigiamus veiklos ir asmenybës bruoþus, profesines þinias, mokëjimus ir ágûdþius, sugebëjimus, elgesá su
kitais þmonëmis, savæs ávertinimà, emocijas ir valingumà.
Apibûdinimas gali bûti iðsamus arba dalinis, teisingas arba neteisingas, visapusiðkas arba vienpusiðkas. Svarbiausia charakteristikos savybë yra objektyvumas. Faktiðkai bet kuris apibûdinimas, duotas vieno asmens, visada grindþiamas asmeniniais motyvais ir patirtimi ir todël ðiek tiek subjektyvus. Nuo apraðymo apibûdinimas skiriasi tikslesniais parametrais ir ávertinimais, gautais daþniausiai objektyviais matavimo metodais (prietaisais, testais, stebëjimu, dokumentø analize, ekspertø ávertinimais ir t. t.).
Vadovaudamasis þmogaus apibûdinimu, vadovas gali remtis medþiaga, gauta specialistø, praktiniø psichologø, tyrinëjanèiø karinio
vieneto karius.
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Þmonës turi sugebëjimà matyti ir nurodyti bûdingus poþymius.
Didelæ reikðmæ turi þinios ir patirtis, bet reikalingas talentas, kad sugebëtø aiðkiai, tiesiog keliais sakiniais apibûdinti þmogø.
Palyginimas ir skyrimas. Suvokiant atskirà daiktà arba þmogø, labai
sunku nustatyti jo privalumus ir trûkumus. Kà reiðkia ,,protingas,
,,mandagus, ,,sàþiningas? Kam ir kieno atþvilgiu? Vadinasi, reikalingas atskaitos taðkas, etalonas arba kitas giminiðkas objektas. Tik
lyginant, sutapatinant su juo galima pamatyti kokybinius skirtumus,
savybes, poþymius, o gauti rezultatai ágauna ðiokià tokià informacinæ
reikðmæ.
Lygindami sutapatina daiktus arba vengia skirtingø asmenø nuomoniø apie vienà daiktà. Sutapatinimas reikalauja kontrastiðkumo. Kontrastiðkumas reikalingas skyrimui. Ðiuo atveju prieðpastatomi daiktai,
situacijos, sàvokos arba nuomonës. Norëdami pasiekti tai, vienà iðaukðtina, duoda palankius ávertinimus, o kità, prieðingà jam, apibûdina prastomis arba prieðingomis, kontrastingomis savybëmis.
Palyginimo ir skyrimo bûdai labai plaèiai taikomi mokyme ir administravime. Norëdamas padidinti þiniø efektyvumà, vadovas turi pateikti statistiniø duomenø, organizacijos efektyvumo rodiklius, karinio vieneto veiklos rezultatus, drausmës lygá lygindamas su tokiu paèiu praeitø metø periodu arba lygindamas skirtingø kariniø vienetø veiklà.
Informacija apie veiklos tikslus. Bet kokia organizacijos veikla turi prasidëti nuo jos tikslø (numatomo arba planuojamo rezultato) nustatymo
ir pavaldiniø sàmoningumo formavimo. Tolesnës nesëkmës, konfliktai
aiðkinami nesilaikymu ðios paprastos taisyklës.
Pavaldiniø naujø veiklos tikslø atsiradimo procedûra gana sudëtinga ir maþai iðtirta. Bet þinoma, kad to prielaida yra naujø þiniø apie
galimus tikslus (rezultatus) ásisàmoninimas, naujø veiklos reikalavimø
gavimas, naujø rezultatø atsiradimas, ásivaizduojamø rezultatø nepasiekimas.
Labai svarbi vadovavimo sëkmës sàlyga yra paversti reikalavimus á individualius tikslus. O tai galima, jeigu numatomas tikslas glaudþiai susijæs su aktualiu arba potencialiu asmenybës poreikiu arba yra
priemonë spræsti dviejø prieðingø poreikiø konfliktà.
Duodamas uþduotá pavaldiniui arba grupei, vadovas, iðskyrus kai
kuriuos atvejus, privalo tiksliai formuluoti veiklos tikslà. Jis turi bûti
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pateiktas vykdytojui suprantama forma, bûti realiai pasiekiamas, turëti pagal galimybes kooperatiná pobûdá, taip pat turi bûti suderintas su
pavaldiniø individualiais tikslais. Jeigu keliami vienu metu keli tikslai, tai reikia nustatyti jø hierarchijà, t. y. pavaldumà, tikslø pasiekimo
nuoseklumà.
Tipiðkiausios vadovø klaidos yra: nerealiø tikslø iðkëlimas; nesuderinamø, prieðtaringø reikalavimø ir nurodymø davimas; savo tikslø ápirðimas siekiant átvirtinti save (noras parodyti charakterio tvirtumà arba valdþià); teisingø tikslø maskavimas ir tariamø tikslø demonstravimas.
Patarimai ir pasiûlymai. Ðie metodai priklauso demokratiniams valdymo bûdams. Jie uþglaisto ir perspëja apie nepageidaujamas pavaldiniams ir visam kariniam vienetui pasekmes. Patardamas virðininkas nereikalauja, o geranoriðku tonu perteikia savo idëjas, principus ir tam
tikrø veiksmø arba elgesio toje ar kitoje situacijoje taisykles. Tai ne ásakymas, o rekomendacija, pagrásta daugiameèio darbo ir kitø patirtimi.
Jis pasako tai þodþiais: ,,Gerai bûtø, kad jûs ; ,,Jums reikëtø ; ,,Galbût jûs ; ,,Að noriu kad jûs ; ,,Kaip jûs þiûrite á tai, kad  ir t. t.
Natûralu, kad patarimai ir pasiûlymai yra veiksminga jëga, kai
teikiami kompetentingo, draugiðko asmens, linkinèio gero, sëkmës,
norinèio apsaugoti nuo klaidø. Bûdas ádomus tuo, kad per já neatlyginamai perduodama vyresniosios kartos patirtis, o tai tausoja ir laikà,
didinamas pavaldiniø veiklos efektyvumas. Kita vertus, tai ir pavaldiniø poveikio virðininkui bûdas. Kreipimasis patarimo reiðkia vadovo autoriteto pripaþinimà  aiðku, jam turi bûti malonu.
Ir visgi nereikia susiþavëti ðiuo bûdu. Nepakanka duoti rekomendacijø, nes jos ne visada bûna pagrástos, nes atspindi ribotà patirtá. Jos
kartais stabdo asmenybës kûrybiniø savybiø tobulëjimà, iniciatyvà ir
savarankiðkumà sprendþiant tarnybinius klausimus.
Informavimas apie darbo rezultatus. Supaþindinimas su veiklos rezultatais daro skatinamàjá poveiká pavaldiniams. Tyrinëtojai árodo, kad vykdytojo informavimas duoda galimybæ pagerinti darbo rezultatus 12-15%.
Kalbama apie tiek sëkmingà, tiek ir nesëkmingà informavimà. Tuo
paèiu metu bet kokios informacijos neturëjimas maþina rezultatus, kelia átampà, konfliktà. Be to, informavimas sudaro palankias sàlygas
formuotis teigiamiems dalykiniams santykiams ,,vertikaliai, gerina
tarpusavio supratimà, apskritai lengvina poveikio procesà. Gerai or177

ganizuotas darbo rezultatø aptarimas padeda pavaldiniø motyvacijai,
taip pat reikalingas, kad jie pajustø asmeninæ reikðmæ ir vienaip ar
kitaip pasikeistø jø elgsena. Skaièiaus jëga kartais pasirodo veiksmingesnë negu átikinimas ir nuobauda.
Informavimas apie veiklos rezultatus bus veiksmingas tik tada,
jei iki to bus objektyviai ávertintas ávykdytas pavaldiniø darbas remiantis iðskirtais ir suderintais kriterijais. Pageidautina, kad jaunam
pavaldiniui jø bûtø nedaug (du trys). Toliau á darbo ávertinimà galima
átraukti kitus kriterijus, pavyzdþiui, komunikabilumà, pareigingumà,
drausmingumà, sàveikà ir t. t. Darbo rezultatai turi bûti aptariami
reguliariai: vienà kartà per savaitæ, mënesá, pusmetá ir metø pabaigoje. Deficito sàlygomis nustatant pavaldiniø veiklos kiekybinius rodiklius, didþiausias sunkumas vadovui bus ,,aureolës efekto áveikimas,
t. y. neobjektyvus ávertinimas, esant teigiamam pavaldinio elgesiui, ir
per didelis dëmesys trûkumams, esant antipatijai.

7.2. Argumentacijos bûdai
Argumentacija  tai loginiø argumentø pateikimas turint tikslà árodyti kurio nors teiginio teisingumà. Tai pasiekiama remiantis skirtingomis psichologinio poveikio þmogui priemonëmis arba argumentø
iðdëstymu ypatinga tvarka. Paprastai pateikiamas kokios nors idëjos
pagrindimas ir naudingumas.
Argumentacijos tikslai. Iðnagrinësime, kà nori pasiekti argumentuodamas ir kokie ðio pokalbio tikslai. Argumentacijos procese kiekvienas paðnekovas, svarstydamas problemà, uþima tam tikrà pozicijà,
susikuria iðankstinæ nuomonæ, kurià galima pakeisti norima kryptimi
arba átvirtinti jau suformuotà nuomonæ arba pusiø nuostatà.
Ðioje dalykinio pokalbio dalyje galima paðalinti arba suðvelninti prieðtaravimus, kurie atsiranda abiem pusëms aptariant problemà, kritiðkai suprasti pokalbio dalyviø pateiktus teiginius ir faktus. Bûtent ðioje pokalbio dalyje sudaromas pagrindas sprendimams priimti, visos arba
dalinës dalykinio pokalbio iðvados.
Argumentacijos teorija. Argumentacija labiau iðryðkëja per sudëtingas pokalbio fazes, taip pat kaip ir dëstant bet kurià problemà. Èia
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reikia tiek þiniø, dëmesio koncentravimo, tiek ir atkaklumo, ðaltakraujiðkumo ir paprastai korektiðkumo. Reikia atsiþvelgti á paðnekovo
nuomonæ tiek pat dëmesingai, kaip ir á savo nepriklausomai nuo to, ar
yra mûsø paðnekovai konkreèiø aptariamø klausimø prieðininkai ar vienminèiai. Mes daþniausiai priklausome nuo paðnekovo. Todël teisingai
nustatydami uþduotis, kurias mes norime iðspræsti pokalbio eigoje, ir
vadovaudamiesi visa medþiaga, mes turime taip pat suprasti mûsø paðnekovø padëtá. Ko siekia mûsø paðnekovas? Kaip toli gali siekti mûsø
reikalavimai? Kokie mûsø minimalûs ir maksimalûs reikalavimai? Kokiu bûdu mes galësime garbingai pasitraukti ið dalykinio pokalbio jam
pakrypus neigiama linkme? Ar galimas kompromisas tarp pusiø?
Paprastai argumentacijos taktika turi bûti ið anksto parengta ir
iðtobulinta. Reikia pagalvoti apie tuos siurprizus, kuriuos jums gali
pateikti mûsø dalykinis partneris, ir apie tai, kaip palenkti já á savo
pusæ. Turint árodymo argumentø ir kontrargumentø, viskà reikià patikrinti ir netgi sureþisuoti. Pokalbio metu reikia vengti demagogijos
ir sofistikos. Stiprius argumentus daþnai reikia iðdëstyti paèioje pokalbio pradþioje, kad ið karto bûtø átvirtinta sava pozicija.
Smulkmenos kartais turi lemiamos reikðmës. Ið logikos ir retorikos þinomi bendrieji argumentacijos patarimai:
1. Reikia vartoti paprastus ir tikslius teiginius, nes þodþiø jûroje galima lengvai ,,paskandinti jûsø átikinamus argumentus ir jûsø panekovà.
Argumentai turi bûti svarûs ir turi sudaryti tikrumo áspûdá jûsø
paðnekovui: jeigu teisybë turi melo prieskoná, tai geriau nuo jos atsikratyti. Reikia taip pat prisiminti, kad hiperbolizavimas yra viena ið
melo formø.
2. Argumentacijos bûdas ir temos turi atitikti jûsø paðnekovo suvokimo ir temperamento ypatumus: teiginiai, paaiðkinti atskirai, paprastai bûna efektyvesni; keletas (3-4) ryðkiø argumentø átaigesni uþ
daugybæ smulkiø argumentø; argumentavimas neturi bûti monologas, pauzë pokalbio eigoje turi didelës reikðmës; paprastai paðnekovas geriau suvokia ,,aktyvø frazës konstravimà negu pasyvø.
3. Korektiðka argumentacija paðnekovui pasirodo kur kas naudingesnë, ypaè ilgai trunkanèiuose kontaktuose. Todël reikia pripaþinti partnerio teisumà, kai jis teisus. Ðiuo atveju dalykiniø (nedalykiniø) santykiø etika nepaþeidþiama, mes turime teisæ laukti ir reikalauti tokio paèio elgesio ið mûsø partnerio.
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Pritaikyti argumentus panekovo asmenybei:
 nukreipti argumentus á paðnekovo tikslus ir motyvus;
 vengti paprasto faktø iðvardijimo, o vietoj to iðdëstyti paðnekovà dominanèius privalumus ir pasekmes;
 vartoti suprantamà terminologijà;
 pokalbio eigoje argumentø poveiká tikrinti kryþminiais klausimais;
 vengti ,,per didelio átikinëjimo, kuris gali agresyvios natûros
paðnekovui sukelti norà atsikirsti (bumerango efektas).
4. Vengti nedalykiniø pasakymø, apsunkinanèiø argumentavimà
ir supratimà, vengti tuðèiø fraziø, nes net nedidelis pokalbio ,,lemiamos frazës pasikeitimas daþnai padaro lemiamà poveiká.
5. Stengtis vaizdingiau dëstyti savo árodymus, idëjas ir supratimus. Knygos, pieðiniai, schemos ir asmeninio kompiuterio grafinë medþiaga didina argumentacijos efektà. Bet reikia suprasti, kad palyginimas turi bûti suprantamas paðnekovui, grindþiamas jo patirtimi; palyginimas turi stiprinti jûsø argumentacijà, bet be perdëjimo ir kraðtutinumo, kurie gali sukelti paðnekovui nepasitikëjimà. Plunksnakotis, popierius, asmeninis kompiuteris yra labai svarbios pagalbinës priemonës
dalykiniame pokalbyje. Gali bûti parengtas pokalbio protokolas, sutartis, kaip akivaizdus rezultatas. Esant dideliam dalyviø skaièiui, galima
panaudoti projektorius, projekcinius kino aparatus, televizorius ir t. t.
Ar reikia priminti, kad argumentacija  tai lemiamas poveikio etapas. Gerais argumentais ir sumaniai juos pateikus galima aktyvinti
dëmesá ir informacijos pateikimà. Logikoje ir retorikoje ðis skyrius
parengiamas kruopðèiausiai. Be vertingø, moksliðkai ir praktiðkai pagrástø bûdø, sugalvota nemaþai negarbingø gudrybiø, leidþianèiø kartais pasiekti pergalæ ginèe, netgi neturint objektyviø duomenø ir pakankamai argumentø.
Argumentacijos reikðmë nustatoma turint tikslà: priversti pavaldiná
pritarti vadovo mintims ir supratimams apie tam tikrà darbà. Jos pagrindà
sudaro tam tikrø struktûriniø schemø parengimas ir ji iðreiðkiama specifinëmis kalbos iðraiðkos priemonëmis. Pagrindinë jos paskirtis  supratimo tarp komunikacijos dalyviø atkûrimas, praneðimo tikrumo uþtikrinimas. Prielaida argumentacijai yra poveikio objekto abejojimas.
Vadovui visiðkai suprantamas argumentacijos poveikio reikalingumas individualiame pokalbyje. Asmeninës simpatijos praktiðkai
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nepasireiðkia, nors ir yra tendencija argumentuoti esant pozityviam
pavaldinio elgesiui, taip pat tokiais atvejais, kai pavaldinys suvokiamas kaip grieþtas, nepriklausomas, kritiðkas, sugebantis pripaþinti esàs
neteisus, pagarbus ir sugebantis noriai paklusti.
Rëmimasis autoritetais. Geriausias, paprasèiausias ir plaèiai taikomas argumentacijos bûdas yra rëmimasis patikimu informacijos ðaltiniu. Ðiuo atveju ima liudininku, uþtikrina sau asmens arba organo,
kurio autoritetas nekelia abejoniø, paramà.
Daþniausiai remiamasi iðtrauka ið spausdinto teksto ir pasisakymo, citata arba aforizmu. Citavimas  stiprus, suprantamas, paprasèiausias poveikio bûdas. Cituojant lengviausia suprantamai perduoti
pokalbius, pageidavimus, átikinimus arba reikalavimus. Bûdas nepakeièiamas aiðkinant veiksmø motyvus, yra tarsi apibûdinimo papildymas, taip pat iðreiðkia poelgiø doroviná ávertinimà.
Eksperimentais nustatyta, kad informacija ið autoritetingo ðaltinio suvokiama maþdaug du kartus efektyviau negu ið maþiau þinomo.
Tai ápareigoja vadovà, viena vertus, rûpintis autoritetu, ir kita vertus,
teikti argumentus ið labiau þinomø ir gerbiamø ðaltiniø. Tokio bûdo
pavieniai pasireiðkimai gali bûti remiantis:
 didþiøjø þmoniø pasisakymais (citatos, aforizmai, nuomonës);
 medþiaga, kuri paskelbta pagrindinëje spaudoje, perduota per
radijà ir televizijà;
 normatyviniø aktø reikalavimais;
 visuomenës nuomone.
Árodymas faktais. ,,Faktas  realiai egzistuojantis, neiðgalvotas ávykis, reiðkinys; tai kas ávyko ið tikrøjø. Árodymas faktais (skaièiais ir
pavyzdþiais)  labiausiai paplitæs ir patikimiausias argumentacijos bûdas, bet, þinoma, ne visais atvejais. Ir ðtai kodël. Þmogaus veiklos
rezultatø, faktø yra daug. Jeigu uþsibrëþi tikslà, tai jame ið tikrøjø
galima surasti bet kokios paþiûros patvirtinimà.
Daug kas priklauso ir nuo subjekto sugebëjimo adekvaèiai suvokti ir atspindëti tikrovæ. Asmená, kurá kankina alkoholiko haliucinacijos
ir pavyduliavimo kliedesys, ið tikrøjø negalima átikinti sutuoktinio iðtikimybe. Jis ðiam atvejui turi ,,savo faktø, taip pat ið jo pozicijos jie
visiðkai pagrásti ir patikimesni negu tie, kuriuos mes teikiame. Tai kraðtutinumas, patologija. Ir visgi daugeliui bûdinga sàþiningai klysti suvokiant faktus.
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Kita esminë klaida, árodant faktais, yra fakto atitrûkimas nuo realybës, nuo konteksto arba nuo situacijos, kurioje klostësi ávykiai. Viskas ápareigoja vadovà atidþiai þiûrëti á faktø parinkimà, remtis tik patikimø ðaltiniø faktais.
Iliustravimas. Kur kas sëkmingiau teikti faktinæ ir vaizdinæ medþiagà, aiðkinti sudedamøjø daliø ir ryðiø paskirtá, árodyti keliamø
teziø, apibrëþimø ir hipoteziø teisingumà galima naudojant vaizdines
priemones: rodant natûralius daiktus ar reiðkinius arba jø modelius,
schemas, grafikus, fotografijas, skaidres, paveikslus, kino filmus, fonogramas, uþraðus ir reportaþus. Be to, keliama uþduotis suteikti galimybæ kà nors pamatyti, ásitikinti, nukreipti dëmesá, susipaþinti, pastebëti arba apþiûrëti.
Demonstruojama paprastai techninëmis priemonëmis. Naudojantis jomis, priklausomai nuo poveikio tikslo, dalyko turinio ir auditorijos intelekto, galima:
 patvirtinti pasakytus teiginius vaizdine medþiaga;
 padëti suprasti tai, kas matyta;
 akcentuoti svarbiausius momentus;
 kurti problemines situacijas, aktyvinanèias protinæ veiklà.
Vaizdiniø priemoniø poveikio efektyvumas aiðkinamas aktyviu
regëjimo dalyvavimu suvokime. Manoma, kad per regëjimà þmogus
suvokia 80-90% informacijos. Bûdas ið tikrøjø ,,nejautrus santykiams
,,simpatija  antipatija.
Vienpusikas (monologinis) poveikis  tai poveikis viena kryptimi: nuo
vadovo prie pavaldinio. Daþniausiai jis realizuojamas pasakant kalbà
pasitarimuose arba paskaitose. Kaip bet kuri monologinë kalba toks
poveikis detalizuotas, nevarþomas ir organizuotas. Átikinëdami tokiu
bûdu, mes priversti paskelbti ir apibûdinti pokalbio temà, atskleisti
savo mintis ir pateikti argumentø.
Ðá bûdà rekomenduojama taikyti situacijoje, kai reikia informuoti
auditorijà daugeliu klausimø, kai klausytojai sutinka su kalbanèiuoju,
geranoriðkai nusiteikæ ir yra pagrindo manyti, kad jie ir toliau nebus
linkæ prieðingam poveikiui.
Disputas  ðá bûdà galima apibrëþti kaip þodiná varþymàsi, svarstymà, kuriame kiekvienas gina savo nuomonæ. Egzistuoja keletas disputo variantø:
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 diskusija  vieðas disputas turint tikslà iðsiaiðkinti teisybæ sutapatinus skirtingas nuomones;
 polemika  vieðas disputas turint tikslà apginti savo paþiûrà;
 oponavimas  isakyti prietaravimus vieo pokalbio metu;
 protestas  ryþtingas oponavimas kam nors.
Ðis bûdas taikomas, kai auditorija pakankamai pasirengusi ir patyrusi ðioje situacijoje, taip pat esant átemptiems santykiams tarp vadovybës ir pavaldiniø, esant skirtingoms paþiûroms á vienà ir tà patá
daiktà, darbà. Visiðkai pateisinamas dialogas ir situacijoje, kai maþai
informacijos apie paðnekovo siekius ir savybes. Diskusijà naudoja ir
kai auditorija linkusi prieðingam poveikiui.
Diskusija paprastai aktyvina ásitikinimus, pasitenkinimà ir tvirtumà, bet reikalauja dideliø laiko sànaudø, mokëjimo polemizuoti ir valdyti auditorijà. Svarbiausia  tai mokëjimas tvirtinti, sugebëti ádiegti á
atmintá ir sàmonæ. Elgesys þmogaus, daranèio poveiká diskusijos metu, apibûdinamas tuo, kad uþfiksavæs objekto sàmonëje tai, kà jis norëjo, átikinëtojas vaizduoja, kad jis savo darbà padarë ir bendravimo
partneris jo daugiau nedomina, todël ,,bloðkia já akcentuodamas paskutiná þodá. Þinoma, kad tai tik ásivaizdavimas; kitu atveju, jeigu tikslas nepasiektas, jis vël gali ,,susikabinti.
Analogija. Jos esmë yra panaðumo tarp daiktø arba reiðkiniø nustatymas pagal kai kuriuos poþymius, o toliau pasisakoma apie jø identiðkumà pagal visus likusius spëjimus arba tvirtinimus.
Vaizdas. Kalba, susidedanti ið vienø samprotavimø ir faktø, negali
iðsilaikyti þmoniø, nepripratusiø prie intelektualios veiklos, galvose.
Norint pateiktà faktà, geriau paaiðkinti, kad já ásivaizduotø ir atsimintø, taip pat paveikti argumentais, reikia ne tik apraðant faktus, bet
vaizduojant þmoniø elgesio ir aplinkos detales. Tai reikia daryti gyvai
ir vaizdingai, kad klausytojams pasirodytø, kad jie beveik mato juos.
Todël galima pateikti koká nors ryðkø epizodà ið þmogaus gyvenimo.
Jeigu tokio epizodo nëra, tai já galima sugalvoti paèiam, remiantis priimtinais faktais ir bendradarbiø psichologiniø savybiø þinojimu. Dël
to reikia lakios vaizduotës.
Ásivaizduokite þmogø ir jo galimus poelgius. Nupieðtame ávykusio arba galimo ávykio paveiksle jûs galite parodyti, su kuo ir kaip
kalbëjo, galvojo, kaip atskleidë savo jausmus kiekvienas situacijos da183

lyvis. Ieðkokite ðiame tariamame paveiksle tokiø atsitiktinumø, kurie,
derinami su tomis ar kitomis dalyko smulkmenomis, duotø jums efektyvià emocinæ poveikio priemonæ. Tuo jûs galësite iðvengti abstrakèiø,
auditorijà maþai jaudinanèiø samprotavimø, jûsø kalba pasidarys suprantamesnë, lengvai ásimenama. Svarbu duoti kryptá, stumtelëjimà
klausytojø vaizduotei, ir dël to vaizdinys neturi bûti per daug trumpas.

7.3. Átaiga
Kitaip, negu átikinëjimas, kur vienas þmogus daro poveiká kitiems
logikos jëga ir skirtingais argumentais, átaiga yra kryptingas þodinis
arba vaizdinis poveikis, sukeliantis nekritiðkà bet kurios informacijos
suvokimà ir ásiminimà. Pagal P. V. Bechterevà, átaiga yra ne kas kita,
kaip ásiverþimas á sàmonæ (arba idëjos ádiegimas), vykstantis be suvokianèio asmens dalyvavimo ir dëmesio, ir daþnai be aiðkaus jo supratimo (religija, hipnozë).
Tam tikrà laikà psichologijoje, pedagogikoje átaigà, kaip auklëjimo metodà, ignoravo. Buvo manoma, kad átaiga slopina valià, sumaþina màstymo kritiðkumà iki aklo tikëjimo ir tik átikinimu galima auklëti sàmoningus idëjinius kovotojus. Tuo paèiu metu psichoterapijoje
átaigos ir hipnozës taikymas nemieganèiam pacientui turi ilgà istorijà
ir yra labai efektyvus.
Pagal A. M. Svodaðio koncepcijà, aiðkinanèià átaigos mechanizmà,
þmogaus smegenyse vyksta informacijos verifikacijos procesai, t. y.
jos tikrumo nustatymas. Ið didelio kiekio informacijos sudëtingiausia
bûna logiðkai perdirbama ir ávertinama. Didesnë jos dalis bûna automatiðkai nesàmoningai ávertinama remiantis tikrumu ir reikðmingumu. Todël organizmas, neperkraudamas sàmonës, atsiriboja nuo neadekvataus reagavimo á signalus, kurie nesusijæ su juo arba nëra svarbûs, ar turi klaidingos informacijos.
Átaiga yra informacijos organizavimas ir pateikimas subjektui tokia forma, kad ji nekeltø abejoniø dël jos vertës, svarbos ir bûtø priimta neanalizuojant.
Todël ið pradþiø reikia áveikti kai kuriuos barjerus. Bulgarø psichoterapeutas G. Lozanovas tvirtina, kad kiekvienas amþius þmogui for184

muoja tris barjerus: logiðkai kritiná, afektiðkai intuityvø ir etiná. Viskas, kas nesudaro gerø ketinimø loginio santûrumo áspûdþio, patikimumo ir tikrumo jausmo, viskas, kas prieðtarauja asmenybës etiniams
principams, paprastai atmetama.
Todël G. Lozanovas siûlo taip áveikti ðiuos barjerus:
 poveikio altinio autoritetas;
 infantilizacija (iðlaisvinimo, prisitaikymo, linksmumo, panaðaus
á tà, koks vyrauja vaikø þaidimuose, atmosferos sukûrimas);
 dviplaningumas (papildomø dirgikliø átraukimas: mimikos, pantomimikos, dekoracijø);
 intonacijos;
 ritmo;
 pseudopasyvumas (ramus elgesys, pasitikëjimas informacijos ðaltiniu, galimos nesëkmës baimës ðalinimas).
G. Lozanovo metodika (sugestopedija) buvo naujas efektyvus
uþsienio kalbos mokymo, greito skaitymo, mokymo spausdinti maðinële metodas. Nëra jokiø kliûèiø taikyti átaigos metodo auklëjimui ir
valdymui.
Tiesioginë átaiga. Átaigos poveikis pasireiðkia tiesiogiai bendraujant
þodþiu, emocionaliai pasakant, kalbant ásakmiu tonu. Þodinë forma 
tai paprasèiausia kalba, skirta paveikti objektà. Ja pasakome, kokio
reikalaujame elgesio arba bûklës, kuri turi bûti tuoj pat po pasakytø
þodþiø. Frazës turi bûti grieþtos (bet neáþeidþianèios), kurias lengvai
ásimena. Ypaè svarbias frazes reikia kartoti keletà kartø. Átaigioje kalboje galima vartoti priemones, stiprinanèias átaigos efektà (gestai, mimika, intonacija ir ritmas). Kalbos garsumas kinta priklausomai nuo
individualios bûsenos ir vienos ar kitos frazes svarbos.
Vadovø veikloje átaiga daþniau derinama su átikinimu ir taikoma
situacijose, kai reikia áveikti pavaldinio trûkumus (nedràsumà, baimæ,
aplaidumà, melagingumà ir kt.), iðsiaiðkinant nepageidaujamus jø padarinius. Tada tenka ásakyti, bausti, ,,paðalinti neigiamus iðgyvenimus ir bûsenas.
Sprendþiant panaðius klausimus labai svarbu nustatyti prieþastá,
sukelianèià toká elgesá. Jeigu, pavyzdþiui, pavaldinys labai jaudinasi
laukdamas bûsimo pasisakymo prieð auditorijà, tai tikriausiai jis pervertina klausytojø iðprusimo lygá, savo þodþiø reikðmæ ir klaidø pa185

sekmes. Tokiu atveju reikia sumaþinti ðios situacijos reikðmæ tokio tipo sakiniais: ,,Nusiraminkite. Jûs iðsilavinæs þmogus. Jûsø praneðimas
puikus. Iðeikite á tribûnà  ákvëpkite ir lëtai iðkvëpkite. Jaudulys praeis. Salëje yra jûsø draugø. Þiûrëkite á juos ir kalbëkite jiems. Pasakokite jiems viskà, kà paruoðëte. Jûsø balsas garsus. Jûs neskubate. Kvëpavimas ramus, lygus 
Kaip matote, èia nëra jokiø paaiðkinimø arba argumentacijos. Pavaldinys nusiramina, nes teigiamu tonu jam áteigiamas ásitikinimas teigiama pasisakymo baigtimi.
Tiesioginë átaiga gali bûti teigiama ir neigiama, t. y. galima áteigti
teigiamas ir neigiamas bûsenas. Kaip jos daro poveiká veiklos efektyvumui?
Netiesioginë átaiga. Tokia átaiga gana efektyviai taikoma. Kitaip,
negu tiesioginë, netiesioginei átaigai visada reikia papildomo dirgiklio, þodinës frazës gali visiðkai nebûti. Vadovo poveikio jëga, pavyzdþiui, yra ne þodþiai, o jo iðvaizda, autoritetas, kabineto baldai ir daiktai ant jo stalo, kaip jis elgiasi skirtingose situacijose. Suvokdamas vadovà, pavaldinys daro tokià iðvadà: ,,Jeigu vadovas ramus tokioje
situacijoje, ypatingai bijoti nëra ko. Atsiþvelgiant á tai, vadovui reikia
pasirûpinti savo iðvaizda ir savo kabineto aplinka, pabrëþiant tai, kà
jis daro ir ko nori ið pavaldiniø.
Vadovo charakteris ir autoritetas  tuðèiai neauðinant burnos, në
vieno paþeidëjo nepaliekant nenubausto  yra pavyzdys pavaldiniams:
pareigingas, tikslus, nesikivirèija su pavaldiniais ir aukðtesniaisiais virðininkais.
Átaigos bûdai. Uþuomina. Taikant netiesioginës átaigos mechanizmà, sukurtas toks auklëjimo bûdas kaip uþuomina. Vadovas, norëdamas sustabdyti nenorimà procesà, nenurodo norimo elgesio  tiesiogiai nekritikuoja, o eina prie tikslo aplinkiniais keliais. Duodamas uþuominas, vadovas þodþius arba posakius konstruoja taip, kad ne iki galo
pasakyta mintis galëtø bûti suprasta tik spëliojant. Vienu atveju informacija iðdëstoma taip, kad pavaldinys mato savo virðininko arba kolegos gerà poelgá.
Kitu atveju  tai pasakojimas apie negatyvius darbo rezultatus,
kur pavaldinys pamatys, kaip absurdiðkai ir neryþtingai jis veikë. Jis
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girdi vadovo nuomonæ, mato, kaip iðtaisyti trûkumus, bet lieka neatpaþintas arba nepaskelbtas neþinantiesiems. Tai duoda galimybæ ,,iðgelbëti savo autoritetà. Uþuomina  tai kelias, besàlygiðkai tausojantis savimeilæ. Já taiko, kai yra nedideliø paþeidimø, kuriø negalima
atvirai aptarti ir nubausti uþ juos. Pagal vadovø apklausos rezultatus,
taikyti já tikslinga pavaldiniams, kuriems pasireiðkia egoizmas, puikybë, snobizmas, pasitenkinimas savimi, áþeidumas, pavyduliavimas, klasta, savanaudiðkumas, pagyrûniðkumas ir dirglumas, taip pat daþnai
ieðkantiems kitø paramos. Pasirengimas taikyti ðá bûdà pavaldiniams,
kuriems simpatizuoja vadovas, nedidelis, bet didëja, jei yra neigiamo
objekto elgesys. Naudojant ðá bûdà, pavaldiniams sakoma kas nors
prieðinga nei norima pasiekti. Norëdami pagerinti bendradarbio veiklos rezultatus, jam sako: ,,Ði uþduotis ne labai sunki, bet jûs neturësite
kantrybës padaryti jà iki galo Ðtai N. S. bûtinai susitvarkytø su ja
lengvai ir greitai. Bet jis dabar uþimtas  Svarbiausia uþkabinti savimeilæ, bet taip, kad bendradarbis nesuprastø tikro poveikio tikslo.
Bûdas taikomas siekiant koreguojanèio poveikio þmonëms, lengvai prisiimantiems vykdyti pavedimus ir neatliekantiems jø iki galo.
Iniciatyvumas - naudingas bruoþas, bet kai jis neduoda rezultatø ir
tik blaðko þmones, reikia ðiek tiek pakoreguoti.
Tariamasis draudimas. Þmonës kalba: ,,Uþdraustas vaisius saldus.
Kodël? Atsakymas paslëptas poreikiø tenkinimo mechanizme. Didelá
patrauklumà ir vertybæ turi tai, kas sunkiai pasiekiama arba retai pasitaiko.
Norëdamas atkreipti pavaldiniø dëmesá á kà nors visiems áprastà,
vadovas gali sàmoningai dramatizuoti situacijà, pabrëþti tikslo pasiekimo sunkumà ir rizikà, ribotà dël paraiðkø patenkinimo ir t. t.
Atsitraukimas. Vadovo veikla negali bûti vien tik pergalës. Pasitaiko ir nesëkmiø. Blogiau, kad dël tikros arba tariamos vadovo kaltës
atsiranda konfliktas. Jis daro ryðkø poveiká viso kolektyvo efektyviai
veiklai. Tokioje situacijoje, jeigu bûtø imtasi priemoniø (konflikto prieþasèiø ðalinimas, pusiø susitaikymas, átikinimas ir kt.), nebûtø rezultatø, o gandas didina átampà ir kolektyvas ,,reikalauja aukø, protingiau eiti á kompromisà. Dël to ið pradþiø reikia duoti galimybæ kaltinamajam iðlieti nepasitenkinimà, vieðai iðsakyti savo skundus, pra187

vartu padaryti ðiokiø tokiø nuolaidø, ypaè jeigu darbo reþimas tikrai
buvo átemptas. Ir pagaliau pripaþinti savo kaltæ ir nubausti kaltininkus. Kartais tuo incidentas ir baigiasi.
Ásisenëjusio konflikto situacijoje, esant negatyviam lyderiui, suinteresuotam padëties kolektyve destabilizavimu, reikia naudotis kur
kas ðvelnesnëmis priemonëmis. Pirmiausia reikia neutralizuoti negatyvø lyderá ir suardyti negatyvios grupës vienybæ. Padaryti tai galima prieðpastatant jam kità lyderá ir kità grupæ, teigiamai atspindinèià
vadovybës linijà. Tie patys þmonës turi nuvainikuoti vadeivos veiksmus. Paprastai kalbama apie ,,prieðprieðinës ugnies, sugebanèios sustabdyti konfliktà ir ateityje daryti teigiamà poveiká moraliniam psichologiniam klimatui kolektyve, sukûrimà.
Laukimas. Bûdas taikomas konflikto, nepavaldumo, jëgø kovos situacijoje, kai nëra reikiamos informacijos apie prieðingos pusës bûklæ,
o pageidautina gauti papildomos informacijos apie pavaldiná.
Laukimas, konkreèiø vadovo veiksmø nebuvimas sukuria neaiðkumo situacijà. Pavaldinys, bûdamas átemptoje situacijoje, susijusioje
su kokiu nors paþeidimu, ar konfliktuodamas su vadovybe, laukia
atomazgos, kurios pabaiga jam nepageidautina, ir ðioje situacijoje atlieka koká nors veiksmà.
Pastarasis duoda vadovybei informacijà apie pavaldinio realià bûklæ, apie jo motyvus ir tikslus. Jeigu laukimas tampa per daug ilgas, tai
vadovas gali pats tapti veiksmø iniciatoriumi, aðtrinti santykius arba
ðiek tiek nusileisti, kad tuo paskatintø prieðingà pusæ veikti.
Kitu atveju laukimas bûna tikslingas dël kitos prieþasties. Pavyzdþiui, matydamas, kad prasiþengæs pavaldinys pateikë tinkamà jam
pasiteisinimo informacijà, vadovas neskuba kalbëtis ir nagrinëti, o duoda jam ,,perdegti, nusivilti savo versija ir ásitikinti savo gynybos sistemos nenaudingumu.
Resursø stiprinimo demonstravimas. Bûdo esmë yra ta, kad vadovas
informuoja pavaldiná apie tai, kad jis turi galimybæ padidinti savo resursus taip, kad jie gerokai virðys pavaldinio resursus. Tai gali bûti
stiprëjanèios jëgos arba audringos veiklos faktø pateikimas. Panaði
taktika gali sukelti keletà pavaldinio veiksmø: nuo papildomos savo
resursø mobilizacijos iki savo pralaimëjimo pripaþinimo ir sutikimo
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nusileisti. Ðis bûdas taikomas konflikto, nepavaldumo ir menko rezultatyvumo situacijomis.
Atsakomybës maskavimas. Kartais auklëjimo tikslais tikslinga perkelti pavaldiniui atsakomybæ uþ darbo rezultatus. Tai skatina veiklà,
auklëja savarankiðkumà, maþina didelá nerimà. Virðininkas tarsi pasitraukia nuo vadovavimo dël kokios nors kilnios prieþasties: pasiteisinti uþimtumu, nekompetencija, nuovargiu, susijaudinimu arba liga.
Pavaldiniui nieko nelieka kaip imtis atsakomybës.
Þinomas aktorius È. Èaplinas kalbëjo: ,,Nors að puikiai þinojau,
ko norëjau, að kartais nuvesdavau naujokà á ðalá ir atvirai prisipaþindavau jam, kad pavargau, susijaudinau ir neþinau, kaip padaryti ðá
epizodà. Bandydamas man padëti, aktorius greitai uþmirðdavo apie
savo netvirtumà ir pradëdavo gerai vaidinti.
Taèiau reikia skirti ðá bûdà ir vadovo bandymà uþkrauti pavaldiniui kaltæ uþ prastus darbo rezultatus, pareiðkiant tai þodþiais: ,,Turëkite omeny, jûs uþ tai atsakysite. Bendradarbis papratai sugeba skirti, kur ir kieno atsakomybë, o virðininko grasinimas tokia forma sukelia nebent apsauginæ reakcijà.
,,Pakaitinis arkliukas. S. N. Parkinsono nuomone, tarp administraciniø bûdø nëra svarbesnio negu priversti kitus iðsakyti jûsø paþiûras.
Bûtinybë gali atsirasti pirmiausia inovacijø situacijoje. Jûs dràsios idëjos
autorius, bet dar jaunas, uþimate kuklias pareigas ir nesate pakankamai garsus. Ðansø ágyvendinti idëjà jûs turite maþai. Jûsø aktyvumà
gali neteisingai aiðkinti ir netgi apkaltinti jus puikybe, karjerizmu, jaunumu ir kitomis nuodëmëmis. Kaip elgtis? Parkinsonas rekomenduoja pasirinkti ,,arkliukà. Juo gali bûti atviros sielos þmogus ir turintis
autoritetà poveikio objekto akyse. Jûs pradedate su juo kontaktuoti,
áteigiate, kad jis, be abejo, originaliø idëjø ir dràsiø sumanymø þmogus,
ir labai neþymiai perteikiate savo naujovæ su ðiokiomis tokiomis sàmoningai padarytomis klaidomis. Uþduotis yra ne tik ta, kad globëjas
uþsidegtø nauja idëja, bet ir ta, kad padarytumëte já naujovës bendraautoriu, neþymiai áteigiate bûtinybæ imtis atsakomybës ádiegti idëjà.
Ateitá prognozuoti sunku. Jus gali apeiti ðlovë ir paskatinimas.
Bet jûs bûsite patenkinti pasikeitimais. Gali bûti ir kitaip: globëjas nepaliks jûsø be dëmesio, uþtikrins sàlygas kûrybiniam darbui ir pakëlimà tarnyboje, padarys savo konsultantu.
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7.4. Manipuliacijos taktika
Manipuliacinis poveikis  tai tarpasmeninio bendravimo forma,
kai poveikis bendravimo partneriui, turint tikslà pasiekti savo ketinimø, daromas slapta. Manipuliacija numato bendravimo partnerio objektyvø suvokimà, siekimà kontroliuoti kito þmogaus elgesá ir mintis.
,,Leidþiamos manipuliacijos sfera apskritai yra verslas ir dalykiniai
santykiai.
Koncepcija, irutuliuota D. Karnegio, tapo tokio bendravimo simboliu. Bendravimo manipuliacinis stilius plaèiai paplito ir propagandos srityje.
Reikia paþymëti, kad manipuliacinio poveikio priemoniø kitiems
þmonëms naudojimas ir valdymas dalykinëje srityje paprastai þmogui
baigiasi tokiø ágûdþiø perkëlimu ir á kitas santykiø sritis. Labiausiai
nuo manipuliacijø kenèia santykiai, grindþiami meile, draugyste ir tarpusavio prieraiðumu. Manipuliaciniame bendravime partneris suvokiamas ne kaip unikali asmenybë apskritai, o kaip manipuliatoriui ,,þinomø tam tikrø savybiø ir ypatybiø neðëjas.
Vienas ið ,,karneginës bendravimo teorijos pagrindiniø kritikø
E. Ðostromas paþymi, kad manipuliatoriø apibûdina melagingi ir primityvûs jausmai, apatija, nuobodulys, besaikë savæs kontrolë, cinizmas, nepasitikëjimas savimi ir kitais. Pats save jis taip pat pradeda
suvokti fragmentiðkai, pradeda elgtis stereotipiðkai, vadovaujasi melagingais motyvais ir tikslais. Apskritai psichologo, pedagogo ir vadovo profesijas galima skirti prie labiausiai linkusiø á manipuliacinæ
profesinæ deformacijà. Valdymo praktikoje, kaip ir apskritai kasdieniniame gyvenime, daþnai pasitaiko manipuliatoriø. E. Ðostromas iðsamiai aiðkina dvi prieðingas þmoniø psichologines savybes: manipuliavimà ir aktualizavimà, paþymëdamas, kad verslininkø aplinkoje daþnai pasitaiko manipuliatoriø, kurie patys kenèia nuo savo manipuliacijø. Tokiø þmoniø mechaninë veikla verèia jø gyvenimà nemëgstamu
darbu. Toks subjektas þiûri á savo veiklà kaip á padiená darbà, kuris
jam ákyrëjo. Kaip prieðingybæ tokiems þmonëms E. Ðostromas pateikia asmenybës aktualizacijos pavyzdá. Abroamas Linkolnas po pirmo
nesëkmingo bandymo bûti iðrinktas á kongresà pasakë: ,,Jeigu geri
þmonës, vadovaujantys savo protu, manys, kad reikia laikyti mane
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antrame plane  kà gi, taip ir reikia. Að per daug gerai susipaþinæs su
nusivylimu, kad imèiau á ðirdá. Linkolnas gerai þinojo, kad bet koks
lenktyniavimas neiðvengiamai sukuria nugalëtojus ir nugalëtuosius,
bet gyvenimas tæsiasi. Todël reikia ramiai ruoðtis kitam bandymui
nugalëti. Manipuliatorius kitaip, nei aktualizatorius, labai mëgsta valdyti. Jis yra to savo poreikio vergas. Bet èia pasireiðkia tam tikras
paradoksas: juo labiau jis mëgsta valdyti, juo stipresnis jo poreikis
bûti kieno nors valdomam. Kiekvienas þmogus, pagal amerikietá psichologà F. Perzlë, turi du pradmenis, kuriuos jis vadina ,,ðuo ið virðaus ir ,,ðuo ið apaèios. ,,Ðuo ið virðaus reiðkia aktyvø pradmená,
pasireiðkiantá siekiu komanduoti, padaryti pavaldø, spausti autoritetu. ,,Ðuo ið apaèios  pasyvus pradmuo, pasireiðkiantis poreikiu bûti
pavaldþiam, klausytis, susitaikyti. Ir kiekvienas ið ðiø dviejø pradmenø gali pasireikðti manipuliatyviai arba kûrybiðkai. Manipuliacinio elgesio pagrindinë prieþastis yra þmogaus vidinis konfliktas su paèiu
savimi. Manipuliatorius  tai daugiapusë asmenybë su antagonistiniais
sielos prieðtaravimais, o aktualizatorius  daugiapusë asmenybë su
save papildanèiais prieðtaravimais.
Ðiuolaikinis vadovas, be abejo, turi bûti susipaþinæs su skirtingomis
manipuliavimo taktikomis dalykiniuose santykiuose, poveikio þmonëms bûdais, paprastai besiremiantis gandais ir kitais bûdais. Tokios
þinios padës jam adekvaèiai panaudoti reikiamà taktikà tam tikromis
sàlygomis (neperþengiant teisës ir moralës normø poveikio þmonëms
ribø), taip pat ir prieðintis galimam ðiø taktikø panaudojimui prie save.
Manipuliaciniø taktikø naudojimas dalykiniame pokalbyje.
Kaip manipuliacinës taktikos èia suprantami ávairûs nukreipiantys apgaulingi poveikio bûdai ir priemonës (pavyzdþiui, gandø paleidimo
taktika), kurie skatina paðnekovà veiksmams ir pasisakymams, kenkiantiems jo interesams, ir kuriø jis nepadarytø, jeigu nebûtø suklaidintas kitos pusës.
Paprastai, kai nagrinëjama manipuliacinë taktika, pagrindinis akcentas daromas vadinamajam ,,apgavystës elementui, kurá jûs taikote oponentui. Bet siekiant efektyviau perprasti ðias taktikas, tikslinga
iðnagrinëti jas, taikant atvirkðtiná principà: kuriems tikslams ir sumanymams ðià taktikà naudoja jûsø oponentai jums. Toks aiðkinimasis
leidþia greièiau gauti konkreèios situacijos analizavimo ágûdþiø ir atskleisti slaptà poveiká, daromà jums oponentø. Bet kurioje taktinëje
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situacijoje oponento pastangos nukreiptos á tai, kad manipuliuotø jumis,
siekdamas, kad priimtumëte jo prioritetus paneigdami savuosius. Kai
tik jûs ágysite ,,manipuliacinio poveikio modeliø analizavimo ir atskleidimo ágûdþiø, tai bus lengviau efektyviai prieðintis tokiam poveikiui ir
ginti savo interesus pokalbio metu. Ðie ágûdþiai leidþia greièiau ir efekyviau taikyti manipuliacijos bûdà paèiam oponentui. Iðnagrinëkime manipuliacinio poveikio, esanèio daugelio panaðiø taktikø pagrindu, tipus.
Jûsø apsauginiø reakcijø provokavimas. Kai kurios taktikos turi tikslà
pastatyti jus á gynybinæ pozicijà, kad paskatintø jus pasiaiðkinti, pasiteisinti ir detaliai aptarti jûsø pozicijos aspektus. Tuo ar kitu bûdu
oponentas siekia suþadinti savotiðkà jûsø kaltës jausmà, susijusá su pozicija, kurios jûs laikotës pokalbio metu. Partneris gali stengtis suþinoti, rodyti abejojimà, tarsi sakydamas, kad jûsø pozicija ne visiðkai protinga arba nekonstruktyvi, netgi jeigu jà nagrinëtø vadovaudamasis
jûsø interesais. Jeigu pokalbio metu jûs sugaunate save, kad ilgai (kai,
nepaisydamas jûsø árodymø ir argumentø, partneris toliau rodo, kad
nesupranta jûsø pozicijos arba abejoja jos teisingumu) bandote árodyti
savo pozicijos privalumus, bandote pagrásti savo tikslus ir siekius  tai
pavojingas ir svarbus signalas!
Bûkite tikri, kad, be abejo, jûs esate taktinio manevro objektas. Ir
svarbiausias tokio manevro tikslas  susilpninti jûsø ryþtingumà siekiant savo tikslø. Kai tai vyksta, nedëkite pastangø iðlaikyti savo pozicijà. Jûs galite lengvai atkurti moralinæ aptarimo eigà uþimdami tokià pozicijà: ,,Að suprantu, kad jûs ne visiðkai pritariate mano tikslams
ir siekiams. Bet jie ið tikrøjø geriausiai atitinka mano interesus, poreikius ir yra svarbûs man. Todël gal geriau kartu pagalvokime, kà mes
galime padaryti, kad patenkintume ir jûsø, ir mano interesus.
Jûsø sumiðimo ir dezorientacijos provokavimas. Tokios taktikos pagrindinis sumanymas  apversti, suardyti, paþeisti jûsø planus, iðvesti jus
ið pusiausvyros, paskatinti veiksmams ir pasisakymams, kurie gali padaryti þalos jûsø interesams. Paprastai tokie bûdai realizuojami ið anksto suplanavus veiksmus ir pasisakymus, kurie visiðkai netikëti jums ir
tarsi ,,iðkrenta ið normalios pokalbio eigos. Toká dezorganizacijos
efektà pokalbyje gali sukelti ir ,,neplanuotos agresyvios reakcijos partnerio, autoritetingos asmenybës, kuriam kitø þmoniø þeminimas ir
áþeidinëjimas, siekis ,,ávaryti juos á kampà  tipiðka sàveikos forma,
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áprasta valdþios poreikio patenkinimo forma. Nepriklausomai nuo ,,sàmoningo arba ,,spontaniðko ðios taktikos naudojimo, ji paprastai
realizuojama netikëtu provokaciniu klausimu, aiðkiu áþeidimu arba pasisakymu, þeminanèiu jûsø asmeninius privalumus. Prieðinimasis tokiai taktikai  tai ðaltakraujiðkumas, ramumas, humoras, susilaikymas
nuo ,,kelio reflekso, efektyviø apsaugos nuo agresyvumo bûdø naudojimas, pakartotinis partnerio ,,kvietimas konstruktyviai aptarti klausimà, apie kà smulkiai buvo kalbëta ankðèiau. Kai jûs girdite jus áþeidþianèià pastabà, nesusijusià su pokalbio tema,  iðlaikykite savikontrolæ. Prieðintis tokiai taktikai, nepriklausomai nuo to, kokia forma tai
daroma, nëra nieko efektyvesnio kaip likti ramiam ir mandagiai protingam. Elgdamasis taip, jûs netikëtai pastebësite, kad kaip tik jûsø
oponentas sumiðo ir dezorientavosi. Jis tiesiog neþino, kà jam daryti
toliau, ir jûs patys atsirandate kur kas geresnëje padëtyje.
Áspûdþio, kad partneris nusiteikæs bendrauti, sukûrimas. Jûsø oponentas tuo ar kitu bûdu demonstruoja jums, kad gerai supranta jûsø problemas, dabartinius poreikius; bet tuo paèiu metu reiðkia apgailestavimà, kad negali padëti arba suteikti jums paslaugà; tarnybinës funkcijos neleidþia priimti jûsø pasiûlymo; galimybës labai ribotos, kad
sutiktø atlikti konkreèius veiksmus; sprendimo priëmimas neáeina á jo
kompetencijà ir t. t. Kitais þodþiais, esant iðoriniam pasirengimo bendradarbiauti demonstravimui, nëra pasirengimo prisiimti konkreèiø
ápareigojimø bendradarbiavimo naudai. Jûs nieko negausite, iðskyrus
simpatijas, paskatinimà, þodinæ paramà ir draugiðkà praðymà teigiamai iðnagrinëti ir atsiþvelgti á jo poreikius ir interesus. Ir kadangi jûsø
mielas, suprantantis paðnekovas pasiruoðæs kà nors padaryti jums arba ,,aktyviai ieðko galimybës padëti jums, jûs, skatinami dëkingumo
jausmo, taip pat esate pasirengæs atsakyti jam atsakomàja simpatija,
visiðkai konkreèiais þingsniais jo interesø naudai. Susidaro situacija,
kai partneris bando ápirðti jums ,,saldainio popieriukà, o mainais gauti
,,patá saldainá. Reaguoti á tai ið tikrøjø nesudëtinga. Svarbiausia iðsilaisvinti, ,,atsikratyti melagingo kaltës ir pareigos jausmo. Kadangi
jûsø oponentas nieko negali jums padëti, paprastai atsisakykite nuo
tolesnës sàveikos su juo. Jûs turite tokià teisæ. Kelkite savo tikslus ir
interesus aukðèiau ir susiekite savo atsakomuosius þingsnius oponento naudai, bûtent su savo poreikiø patenkinimu. Prisiminkite, kad da193

lykinis bendradarbiavimas susideda ne tik ið uþuojautos ir simpatijos
pasireiðkimo. Tai tik svarbus bendravimo komponentas. Galø gale dalykinis bendradarbiavimas  tai visiðkai konkretûs abiejø pusiø þingsniai, veiksmai ir ásipareigojimai, nukreipti pasiekti arba patenkinti
abiejø bendravimo dalyviø interesus ir poreikius. Neásipareigokite mainais á supratimà, tuðèià paþadà, uþuojautà ir t. t. niekam, netgi tam,
kuris vaidina malonø þmogø, bet nepasirengæs sàveikai.
Þaidimas jûsø nekantrumu. Tokios taktikos pagrindinis tikslas  sukurti jums áspûdá, kad norimas susitarimas beveik pasiektas, ,,beveik
rankose, kai ið tikrøjø tai ne taip. Jûsø oponentas faktiðkai tik demonstruoja entuziazmà ir pasirengimà susitarti. Visos susitarimo detalës sudaro harmoningà vaizdà, ðiuo momentu jis pareiðkia: ,,Jeigu
mes sugebësime suderinti ir ðià smulkmenà  Dalykiniø pokalbiø praktikoje toká bûdà vadina ,,kabanèia morka, kurià galima pasiekti. Bet su
kiekvienu þingsniu pirmyn ,,morka nutolsta ir kelia norà suèiupti jà
padarius dar vienà þingsná. Naudodamas tokià taktikà, jûsø oponentas
nuolat þadina jums norimos sutarties sudarymo iðankstiná dþiaugsmà.
Visi ginèijami klausimai suderinti, jis faktiðkai susumuoja rezultatus ir
vaizdingai pasako: ,,Siûlau jums plunksnakotá, kad jûs pasiraðytume.
Jûs duodate sutikimà ir tuo paèiu metu girdite atsakymà: ,,Taip, kol að
neuþmirðau  Ir toliau á aptarimà átraukiama dar viena smulkmena,
kuri turi bûti sureguliuota prieð galutiná susitarimà, o ði ,,smulkmena
reikalauja ið jûsø dar nusileisti. Dël susitarimo, kuris jau ,,skraido ore,
interesø jûs nusileidþiate ir vël ,,tiesiate rankà pasiraðyti, bet vël girdite: ,,Taip, kad paraðytume visus taðkus ant ,,i, sutvarkykime dar porà
dalykø. Ir procedûra kartojasi. Tokia taktika taikoma oponentø, kad
þaisdami jûsø nekantrumu, pasiektø sutikimo. Susitarimas jums atrodo
beveik akivaizdus  viskas, ko ið jûsø reikalaujama, tai padëti partneriui
,,uþpildyti tuðèius blankus. Neapsigaukite ir nemanykite, kad susitarimà jûs ,,turite kiðenëje, iki to laiko, kol ,,blankai liks neuþpildyti. Tvirtai
paisykite savo interesø ir prioritetø, kitaip supanaðësite su þmogumi,
kuris skaièiuoja viðèiukus, kurie dar neiðsirito ið kiauðinio.
Þaidimas jûsø beviltiðkumo jausmu. Tokios taktikos pagrindinis tikslas
 priversti þmogø patikëti, kad yra ,,vienintelë iðeitis ið susidariusios
sunkios situacijos, kai sunkumø daugëja, materialinës problemos aðtrëja. Ði taktika  áprastas reiðkinys vedant dalykines verslo derybas.
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Jeigu jûs uþkibsite ant tokio poveikio meðkerës, tai jûsø sàmonë lengvai ,,átraukiama á susiklosèiusios situacijos tik neigiamø aspektø ir
pasekmiø nagrinëjimà. Ávyksta savotiðkas sàmonës ,,suvokimo lauko
siaurëjimas  jûs nebematote situacijos perspektyvos ir todël netenkate objektyviø galimybiø konstruktyviai jas spræsti. Sunkumai gali bûti
susijæ su bet kuriais jûsø gyvenimo, tarnybinës padëties, prestiþo, karjeros, jûsø sveikatos ir gerovës, jûsø artimøjø sveikatos ir saugumo,
materialiniø problemø aspektais ir t. t. Pakliuvæ á jûsø perspektyvø
pesimistinio nagrinëjimo spàstus, jûs praktiðkai patys ,,ákalbinate save priimti tai, kas jums siûloma, kaip paskutinis ðansas iðeiti ið susiklosèiusios pavojingo neaiðkumo ir dramatinio praþûtingumo situacijos. Þinoma, parengtø iðëjimo ið sunkiø gyvenimo situacijø, tiek asmeniniø, tiek tarnybiniø, receptø pasiûlyti negalima. Kai jums daromas
poveikis, sukeliantis beviltiðkumo jausmà, svarbu iðlaikyti kiek tai galima ðaltakraujiðkumà ir ramumà, situacijos perspektyvos analizavimo ir ávertinimo nuostatà, á tikslà nukreiptà darbà, kad rastumëte
iðeitá ið susiklosèiusios situacijos su minimaliais praradimais arba su
nauda patenkinant savo poreikius ir interesus. Bet prieð pradëdami
kà nors daryti, blaiviai ir sistemingai patikrinkite, iðanalizuokite, ásitikinkite, ar ið tikrøjø yra siûlomas ,,paskutinis ðansas. Kruopðèiai nagrinëkite árodymus, argumentus, spëliojimus dël pasekmiø, kurias teikia paðnekovas savo pasiûlymo naudai. Iðaiðkinkite prieðtaravimus,
nesutapimus, silpnàsias jo pozicijos vietas, panaudodami manipuliacijos taktikà. Kitais þodþiais, bet kuriomis priemonëmis siekite gauti
maksimalià informacijà apie partnerio pasiûlymus tam, kad galëtumëte ávertinti ir pasirinkti áskaitant ilgalaikes perspektyvas: kokios bus
situacijos plëtros pasekmës, jeigu jûs: a) atsisakysite oponento pasiûlymo; b) já priimsite; c) imsitës kitø þingsniø arba galimybiø, nesusijusiø su jo pasiûlymu (pavyzdþiui, kreipkitës á treèiàjá asmená, organizacijà pagalbos, apsispræskite patirti kasdieniniø nuostoliø, siekdami iðlaikyti ilgalaikæ perspektyvà ir t. t.). Bet kuriose gyvenimo situacijose
visada naudinga palikti atviras duris galimai konstruktyviai sàveikai
ateityje, net tada, kai jûsø atþvilgiu taikoma beviltiðkumo provokavimo su ,,paskutinio ðanso pasiûlymu taktika. Prisiminkite, kad tokiose situacijose yra efektyvus dalykinis pokalbis ið silpnesnës pozicijos.
Sekdami pateiktomis rekomendacijomis, jûs galite pastebëti, kad jûsø
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oponento pasisakymø tonas, anksèiau këlæs panikà, pamaþu ,,maþina
apsisukimus, darosi santûresnis, ir pastebima, kad ,,paskutinio ðanso
pirmutinis tikslas gali bûti ne toks, kaip tas, á kurá jis pretendavo anksèiau. Suprantama, negalima paðalinti aplinkybiø, kai aptaræ ir iðanalizavæ visus situacijos ir partnerio pasiûlymo aspektus jûs tikrai prieisite prie iðvados, kad jo pasiûlymo priëmimas  geriausia iðeitis ið susiklosèiusios padëties. Bet tai bus sàmoningas pasirinkimas, o ne skubotas oponento pasiûlymo priëmimas, apëmus beviltiðkumo jausmui.
Þaidimas godumu. Pagrindinis ðios taktikos sumanymas  átikinti
oponentà pasinaudoti atsiradusia ypatinga galimybe, kad pasiryþtø
priimti rizikingà pasiûlymà, þadantá didelës naudos ateityje. Vaizdingai kalbant, tai ,,kita medalio pusë lyginant su beviltiðkumo provokavimo taktika. Èia jûs ðokate á ,,sûkurá ne dël to, kad iðvengtumëte
nelaimës,  jûs skatina ,,ðokti, kad atsidurtumëte prie ,,aukso puodo rizikingo sumanymo pabaigoje, kai godumo jausmas ,,átraukiamas á átikinëjimo procesà. Kiekvienà kartà, kai jums siûlomas unikaliai naudingas ðansas, turintis didelës rizikos tikimybæ, svarbiausia 
tvirtai laikytis realybës, neduoti jûsø godumui ,,aptemdyti jums akis. Kruopðèiai analizuokite ir ávertinkite visus faktus, aplinkybes, perspektyvas
ir galimas rizikingo sprendimo pasekmes, kad ásitikintumëte realybe.
Skrupulingai iðsiaiðkinkite galimas detales, reikalaukite patvirtinimo,
iðsakykite abejojimus, priversdami partnerá atskleisti papildomà informacijà. Palyginkite galimas pasekmes su savo prioritetais ir ilgalaikëmis partnerio perspektyvomis, iðnagrinëtomis anksèiau. Toks elgesys ,,rizikingo unikalaus ðanso situacijoje leis jums iðvengti spàstø,
sulaikys jus nuo neapgalvoto sprendimo.
Suplanuotø ,,sunkiø nuolaidø naudojimas. Ði taktika taikoma dël
to, kad paskatintø partnerá neprieðtarauti kitu svarbesniu klausimu.
Esmë yra ta, kad po gana aktyviø prieðtaravimø oponentas tarsi nenoromis (,,per jëgà) sutinka nusileisti kuriuo nors klausimu, kuris
savo ruoþtu skatins partnerá kur kas lengviau pasielgti kitoje situacijoje. Atlikdamas ðá sumanymà, oponentas pradeda aptarinëti nuo antraeiliø prieðtaravimø, kurdamas áspûdá, kad jie uþima pagrindinæ problemos vietà, o priekyje ,,stûkso aklavietë. Ir toliau, bûtent ðiuo momentu, ,,leidþia ákalbëti save ir nusileisti. Dabar jûsø eilë  partneris
pradeda jus spausti ir skatina padaryti nuolaidø, bet dël kito pagrin196

dinio prieðtaravimo punkto. Todël, kai jums daromas poveikis, jums
reikia atsakyti abipusiðkumu á kitos pusës ,,susitaikymo gestus, svarbiausia  iðlaikykite aiðkià perspektyvà. Bet koks dalykinio pokalbio
dalyvis turi teisæ laukti ið savo oponento atsakomojo pasirengimo atsisakyti ko nors dël susitarimo pasiekimo. Bet jûs nenorite, kad jus
priverstø daugiau nusileisti svarbiausiu klausimu tik dël partnerio pretenzijos, kad jo neþymus nusileidimas taip pat esminis. Ið anksto tiksliai
nustatykite, kurie aptariamos problemos klausimai yra jums svarbesni,
o kurie antraeiliai. Po to ásitikinkite, kad ,,apgavystë ið tikrøjø bus
tolygi, o ne kitokia. Nuolat ávertinkite ir ,,skaièiuokite, kà duodate
jûs ir kà gaunate mainais, sulygindami, kaip jûs suprantate prietaravimo pagrindinius ir antraeilius punktus. Ir tada bet koks neproporcingumas, balanso nesuderinimas ,,duodu  gaunu greitai bus atskleistas.
Tyèinis aptarimo laiko ,,vilkinimas. Bendras tokios taktikos sumanymas  palaikyti jûsø ásitikinimà, kad susitarimas gali bûti pasiektas
bet kuriuo laiku. Analogiðkai ,,kabanèios morkos taktikai, jie priverèia jus galvoti, kad vos vienas maþas jûsø nusileidimas skiria bendravimo dalyvius nuo susitarimo. Taktika susideda ið dviejø ,,tarpusavyje persipynusiø partnerio elgesio rûðiø  matomo bendradarbiavimo
ir atidëliojimo, atitraukimo, kad priverstø jus nusileisti. Jûs pradedate
átarti, kad oponentas bando iðloðti laiko, ir kaip tik ðiuo momentu jis
pradeda elgtis demonstruodamas ,,energingà bendradarbiavimà. Po
to prasideda toks aptarimo periodas, kad jums pradeda rodytis, kad
galø gale jûs galësite iðspræsti atsiradusá prieðtaravimà. Bet po to kaþkokiu bûdu aptarimas vël pradeda uþsitæsti ir ,,klimpti kaip tik ðiuo
momentu. Laukiamas susitarimas tai ,,iðgaruoja, tai atsiranda vël pasiekiamumo ribose, o jûs galvojate, kad vis dar galite já pasiekti, vël
turite vilties sëkmingai iðspræsti problemà. Prieðintis tokioms taktikoms ne taip lengva. Jûs galite nurodyti paðnekovui laiko ribas, á tai,
kad jis tyèia vilkina laikà, bet ðios reakcijos gali sukelti tik atlaidþià
ðypsenà, neaiðkius paþadus, patikinimà ir ásitikinimà sëkme. Vienas ið
galimø pasiprieðinimo tokiai taktikai bûdø gali bûti primygtinis priminimas jam, kad jis veiksmu patvirtintø savo sieká bendradarbiauti.
Pamaèius, kad jo patikinimai, esà pasirengæs veikti dël abiejø pusiø
interesø, nepajudëjo ið vietos, reikalaukite to, kad partneris imtøsi
konkreèiø þingsniø, ir nuolat darykite jam spaudimà, neduodami jam
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,,iðsisukti. Jeigu jûs ankstesnio aptarimo eigoje sutikote nusileisti arba sutikote su kitais ,,postûmiais jo naudai, tai duokite jam suprasti,
kad jûs negalësite garantuoti jø vykdymo tuo atveju, kai ið jo pusës
nebus konkreèiø veiksmø periodo eigoje. Jûs galite taip pat iðsakyti
pasiûlymà atidëti problemos aptarimà iki tol, kol kita pusë bus pasiruoðusi aptarti jà kur kas konstruktyviau.
Jûsø susidomëjimo partneriu provokavimas. Ðios taktikos esmë  padaryti oponentui pokalbio eigoje toká áspûdá, kad jis pats panorëtø plësti santykius su kita puse. Kitais þodþiais, jûsø oponentas taip smarkiai
reklamuoja save (savo sugebëjimus, galimybes, resursus, poveiká ir t.
t.), kad jûs átikinate save palaikyti su juo asmeninius santykius, sutikti
su jo nuomone apie esamà situacijà, padaryti tam tikrø nuolaidø dabar,
tikëdamiesi gauti sau tam tikros naudos ateityje. Ði taktika gali bûti
labai efektyvi, nes kiekvienam malonu ir naudinga uþmegzti ir plësti
santykius su tokiais þmonëmis, kurie turi didelæ reputacijà, prestiþà,
dideles galimybes, sugebëjimus, átakà ir t. t. Bet yra vienas pavojus, kai
jûs leidþiate sau neatsilaikyti oponento ,,þavumui ir nusileisti, tikëdamasis gauti naudos ateityje. Jûs nebematote savo prioritetø. Todël kalbant
ir pleèiant santykius visada reikia bûti atidiems ir atsargiems, kai jûsø
partneris aiðkiai siekia padaryti jums stiprø áspûdá ir ragina konkreèiai
nusileisti. Jeigu jums atsiranda toks pojûtis, prisiminkite savo prioritetus. Ne potencialios oponento galimybës duoda jums naudà esamoje
situacijoje, o jûsø nustatytø tikslø pasiekimas. Þinoma, ignoruoti paðnekovo potencialias galimybes neprotinga. Ir tai tuo labiau teisinga versle, nes ðá faktoriø galima naudingai panaudoti savo tikslams ,,pastumti
pirmyn ir dël to galima nusileisti. Bet ir ðioje situacijoje jûs turite kelti
sau klausimà ir surasti atsakymà á klausimà, kodël ir dël ko partneris be
saiko reklamuoja jums save? Nereikia uþmirðti, kad jûsø tikslas  suformuoti sau aiðkià ateities perspektyvà. Todël iki tol, kol santykiai su
tokiu partneriu neduoda aiðkios perspektyvos jûsø tikslams realizuoti,
bûkite atidus ir atsargus. Supraskite jo save reklamavimà kaip informacijà ,,ið kitø rankø, reikalaujanèià tolesnio tikrinimo. Darbe su tokiais
partneriais svarbu laikytis tokios nuostatos: ,,Nepasakokite daug apie
tai, kà jûs padarëte kitiems. Geriau pasakykite, o po to ir árodykite, kà
jûs ketinate padaryti man ir kiek tai man kainuos.
,,Uþmigdymas turint tikslà ,,nuþudyti vëliau. Partneris jums siûlo
nedidelæ ,,iniciatyvià paslaugà pateikdamas tokio tipo fraziø: ,,Ne198

reikia jaudintis; ,,Man tai nieko nekainuoja; ,,Tai ið visos ðirdies, ið
pagarbos jums ir t. t. Tokiu bûdu paðnekovas duoda suprasti, kad jo
paslaugos priëmimas nereiðkia jums jokio ápareigojimo. Po to, kai jûs
priimate ðià paslaugà, jûsø naujas bièiulis  nes tokiu jis save uþsirekomendavo  praðo jus sutikti su pasiûlymu, kuris pranaðauja jums tolesnæ naudà. Þinoma, jûs suprantate, kad koks nors ,,mokestis ið jûsø
pusës neiðvengiamas. Suprantama, jo pasiûlyme yra ,,kaþkas ir jam.
Bet jûs neatmesite protingos naudos galimybës dël draugo? Saugokitës! Kai jus kaþkas kvieèia ,,pasëdëti kavinëje, ,,paprieðpieèiauti, ,,praleisti vakarëlá restorane ir pabaigoje draugiðkai atmeta jûsø pastangas apmokëti sàskaità, galite eiti laþybø  ateityje jûsø mokestis uþ
gërimus gerokai virðys jûsø partnerio iðlaidas uþ praleistà vakarà. Neleiskite sau ,,uþkibti ant kablio paprastai ið kaltës jausmo. Kadangi
anksèiau jûs leidote bûti ákalbamas priimti jo paslaugà kaip pagalbà.
Analizuokite mielo oponento bet kurá praðymà arba pasiûlymà, kurie
jums siûlomi su ypatingu dëmesiu ir rûpestingumu. Jûs galite mandagiai, be atsipraðymø atsisakyti pasiûlymo arba praðymo. Jeigu jûsø
,,draugo siekiai tikrai nuoðirdûs, tai jis supras, kad jûs turite laikytis
savo interesø, o ne jo. Neákriskite á dosnumo iliuzijà. Kai jums taikoma ta ar kita manipuliacinë taktika, jûs be vargo sugebësite atpaþinti
jos sumanymà kiekvienà kartà, kol jûs aiðkiai ir tvirtai iðlaikote sàmonëje
svarbiausius savo interesus. Kiekvienu atveju pagrindinis tikslas  nukreipti jus nuo ðiø interesø, supainioti ir gauti naudà dël jûsø iðkreiptos reakcijos. Nepraraskite realaus suvokimo savo prioritetø, nustatytø jûsø paèiø tam tikrai perspektyvai. Supraskite skirtumà tarp tikrø
ásipareigojimø jûsø interesø naudai ir tuðèiø paþadø, tarp elgesio, artinanèio jûsø tikslus, ir elgesio, nukreipianèio á ðonà. Iðlaikykite savo
fantazijos skrydþius, kontroliuojamus sàmonës.

7.5. Pavaldiniø veiklos ir tarpusavio santykiø
reguliavimas
Daugelá skirtingø kariniø vienetø veiklos trûkumø (ydos ir netgi
tragedijos dalykiniuose santykiuose, paþadø netesëjimas ir tiesioginiø juridiniø ápareigojimø paþeidimas, blogas kovinis rengimas, pras199

tas technikos prieþiûros ir kariø aprûpinimo lygis, avarijos ir katastrofos) daþniausiai sàlygoja prasta karinio vieneto kasdieninës veiklos
valdymo drausmë.
Bet, kita vertus, daugelis laimëjimø, sëkmiø susijæ su drausmingumu, kariø vidiniu mobilizavimu dalykinëms uþduotims spræsti, iniciatyvumu.
Kai kurie vadovai mano, kad veiklà ir tarpusavio santykius reguliuoja tik formalûs, turintys juridinæ galià, nurodymai: darbo tvarkos
taisyklës, pareigybinës instrukcijos, vadø ásakymai, ávairûs normatyvai, karo tarnybos organizavimo ir kiti ástatymai. Prieðingai, kariai,
nesusijæ su valdymu, daþnai netgi nesupaþindinami su juridinëmis normomis, nustatanèiomis jø teises ir pareigas, o remiamasi tuo, kad viskà nustato ne jie, o asmeniniai ryðiai, bendra atmosfera ir neformalûs
santykiai. Taèiau kartais bûna ir atvirkðèiai.
Kyla natûralus klausimas: o kaip turi bûti idealiai, kaip teisingai?
Reikia pasakyti, kad abu kraðtutinumai klaidingi ir yra vienpusiðki.
Bet kokio kolektyvo realiame gyvenime egzistuoja dvi pusës: bûtinos visiems bendrosios taisyklës, tvarka ir þmoniø santykiai (formalios ir neformalios elgesio normos).
,,Ðliauþianèios biurokratizacijos deðimtmeèiai pagimdë neturinèio precedento istorijoje aplinkraðèiø, nurodymø ir instrukcijø, daþnai prieðtaraujanèiø vienas kitam, bangà. Jie varþo, riboja darbuotojø,
vadovø dalykiná aktyvumà. Daþniausiai nesàþiningas pavaldinys, nenorintis atlikti tà ar kità darbà, visada gali surasti tam ,,ástatyminá
pagrindà, prisidengdamas kuria nors instrukcija. Tuo paèiu metu iniciatyvus þmogus, ieðkantis nestandartiniø, tikrai geriausiø sprendimø, priverstas balansuoti prie leidþiamo slenksèio, pereiti ðá slenkstá,
paþeisti instrukcijas, rizikuoti bûti nubaustam kontroliuojanèios administracijos.
Vieðpataujant formalioms nuorodoms dël veiklos efektyvumo, vadovams ir pavaldiniams daþnai svarbiau buvo ne tiek padaryti darbà,
kiek mokëti uþ já atsiskaityti.
Ðiuo metu tarnybos veikloje ávyko objektyviø pasikeitimø. Bet koks
dirbtinis dalyko imitavimas prarado vertæ, imta vertinti tik tikrai gerà tarnybà. Kartu sukuriamos prielaidos ið esmës pakeisti tarnybos
moralæ. Gera tarnyba tampa kolegø pagarbos ir pavaldinio pagarbos
pagrindu.
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Drausmë  viena ið pagrindiniø karinio vieneto kolektyvo sukûrimo ir egzistavimo sàlygø, ji uþtikrina tam tikrà tvarkà þmoniø veikloje. Drausmë  tai ne tik protingas aktyvumas, uþtikrinantis kolektyvinio tikslo planiná siekimà, bet ir gebëjimas stabdyti, sulaikyti visas
tas tendencijas, kurios kliudo ðá tikslà realizuoti. Drausmë  dorovës
reiðkinys.
Drausmës pagrindas yra visuomeninës pareigos supratimas, atsakomybë kolektyvui uþ pavestà darbà, áprotis grieþtai laikytis tarnybos
tvarkos.
Ðiuolaikinëmis sàlygomis didesnei tarnybos vietø daliai (pirmiausia kvalifikuotos tarnybos srityje) nepakanka vien tvarkingai vykdyti,
t. y. to, kà vadina tarnybos drausme. Ir objektyvios tarnybos sàlygos ir
ðiuolaikinio kario psichologija primygtinai reikalauja papildomai tarnybos iniciatyvos, aktyvumo ir savarankiðkumo, o tarnybinës pozicijos
 iradingumo ir apsukrumo.
Kariniø vienetø kolektyvø vadovavimui iniciatyva ir drausmë yra
labai svarbûs valdymo lygio rodikliai ir daugiausia priklauso nuo sumanaus vadovø darbo. Viena ið bendravimo ir veiklos sàryðio tyrimo
krypèiø yra bendros tarnybinës veiklos motyvacijos mechanizmø analizë. Kurie mechanizmai skatina þmogø gerai tarnauti? Kai senovëje
norëjo pagirti darbuotojà, tai sakydavo: ,,Jis dirba ne ið baimës, o pagal
sàþinæ. Bet, be jø, yra dar vienas  susidomëjimas, taip pat suprantamas plaèiai: ne tik materialine, bet ir moraline, ir psichologine prasme.
Egzistuoja daugybë darbo veiklos motyvacijos teorijø, bet visos
jos suvedamos á dvi prieðingas paþiûras. Pagal vienà ið jø, vidutinis
þmogus ið prigimties tingus (nori dirbti kuo maþiau), vengia atsakomybës (nori, kad já valdytø), konservatyvus (nemëgsta permainø) ir
egocentriðkas, t. y. jis abejingas organizacijos, kur jis dirba, interesams, o svarbus tik uþdarbis ir kaip galima ramus gyvenimas. Dël
tokios paþiûros, suprantama, kyla ir atitinkami valdymo principai:
grieþta darbuotojo veiklos iðorinë kontrolë, taip pat poveikis jam vadovaujantis ,,botago ir meduolio principu.
Kita paþiûra þmogø vertina ið humaniðkø pozicijø: kaip bûtybë ið
esmës darbðti, linkusi dalyvauti bendrame visuomenei naudingame
darbe, pasirengusi imtis atsakomybës ir pajungti savo asmeninius interesus organizacijos, kurioje jis dirba, tikslams. Tos ið esmës teigia201

mos savybës gali bûti nuslopintos arba neiðmananèio ir neteisingo valdymo, arba neteisingø visuomeniniø santykiø sistemos; bet jie gali
bûti iðplëtoti ir paklusti bendram dalykui átraukiant darbuotojus á organizacijos darbø valdymà per savivaldos ir savikontrolës mechanizmø plëtrà.
Þinoma, kad smulkmeniðkas reglamentavimas ir kontrolë nuslopina apskritai þmogaus ir konkreèiai kario kûrybiná pradmená, paversdamas
já neatsakingu, neturinèiu iniciatyvos sraigteliu. Prievarta negali pakeisti
tos vidinës energijos, kuri atsiranda ið laisvos saviveiklos, ið laisvo
suinteresuoto darbo, atskleidþianèio visas þmogaus jëgas. Ypaè prievarta netinka ir neefektyvi ðiuolaikinës tarnybinës veiklos sàlygomis,
kur vis labiau vyrauja kvalifikuotas darbas, reikalaujantis didelio tikslumo, vidinës atsakomybës ir savikontrolës, drausmës, pagrástos ne
nuobaudos baime, o asmeniniu suinteresuotumu arba doroviniu tarnybinës pareigos supratimu, o geriau  to ir kito derinimu. Poveikio
metodø, reguliuojanèiø veiklà ir tarpusavio santykius kolektyve, taikymas turi remtis bendros tarnybinës veiklos ir konkretaus kario motyvacijos mechanizmø þinojimu. Tai didina poveikio efektyvumà.
Praymas yra vienas ið daþniausiai autoritetingo vadovo taikomø
poveikio bûdø drausminant didelá kolektyvà. Ji skiriama elgesio reguliavimo humaniðkoms priemonëms ir taikoma netgi tada, kai neatsiþvelgiama ne á protinius arba profesinius pavaldinio sugebëjimus, o
dalykiniai santykiai grieþtai grindþiami teisinëmis normomis ir paklusnumas vadovo nurodymams grieþtai privalomas.
Galima pasakyti: ,,Að praðau jus paruoðti paraðyti padaryti ir
t. t. Norint suteikti mandagesná ir ðiltesná niuansà, pridedama ,,Praðom; ,,Bûkite malonus;, ,,Padarykite paslaugà;, ,,Nelaikykite darbu ir t. t. Praðymas  tai veiksmas, kreipimasis á pavaldinio asmenybës emocinæ  valingà sritá. Ið jo reikalaujama ta arba kita neatidëliojama ir konkreti reakcija (kà nors padaryti, pasakyti, atneðti arba, atvirkðèiai, nekalbëti, nedaryti).
Apsauga, pagalba ir parama. Ðie bûdai taikomi tais atvejais, kai pavaldiniai, skatinami vertingø motyvø, pereina leistinà ribà ir atlieka
poelgá arba atsiranda keblioje padëtyje, ilgai trunkanèioje átemptoje
bûklëje dël nesëkmiø, buities nesutvarkymo, ðeimos arba tarnybos
konfliktø, ilgalaikio pervargimo. Dël gyvenimo veiklos ekstremaliø
sàlygø poveikio gali atsirasti stresas.
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Vadovas pagal tarnybinæ padëtá ir autoritetà gina savo pavaldiná,
nukreipia kaltinimà: pavaldinys laimingas. Ðis bûdas turi didelá emociná
poveiká, bet taikyti já reikia tik kraðtutiniais atvejais, kai vadovas ásitikinæs poelgio atsitiktinumu, nenorëjimu, ðio poveikio efektyvumu.
Vadovas teikia pagalbà ir paramà, sumaþina átempimà, duoda papildomai laiko pabaigti neávykdytus darbus, siunèia á trumpalaikæ komandiruotæ, sumaþina per didelá tarnybos krûvá, duoda nelabai sudëtingà uþduotá, uþ kokybiðkà darbà giria daugiau negu paprastai. Ekstremaliomis situacijomis reikalinga psichologø pagalba, reikia lankytis
psichologinës átampos maþinimo kambaryje.
Vadovo, taikanèio ðiuos bûdus, autoritetas labai didëja, nes pavaldiniai laukia ið savo vadovo ne tik nurodymø, bet ir apsaugos, tikimasi
sunkià minutæ uþjautos ir paramos.
Kritika. Ðá bûdà vadovas taiko nepatenkintos veiklos ir jos nepalankiø poveikiø situacijose, kad pavaldiniø neteisingi poelgiai nesikartotø.
Dël pavaldiniø þiaurumo, negatyvaus poþiûrio reikia siekti galimo konflikto iðvengimo, kad kritika kaip galima bûtø konkreti ir
áspûdinga, turëtø bendro aptarimo arba pamokomojo pokalbio, o ne
monologinio ,,velniø davimo pobûdá. Tokia forma sudarys palankias sàlygas pasireikðti pavaldinio gëdos jausmui dël padarytø klaidø, perimti naujoves ir tolesniam jo elgesiui pertvarkyti.
Apie kritikà kariø santykiuose kalbësime daugiau, nagrinëdami
konflikto situacijas kariniuose kolektyvuose (þr. 9.3 ir 9.4).
Prievarta  tai metodas, artimas bausmei, bet netapatus jai. Prievartos esmë yra ta, kad vadovas dël darbo interesø, susidurdamas su nuolatiniu nenoru, nesàþiningumu, tingumu ir prieðiðkumu, gali sudaryti
pavaldiniui sàlygas, kai toks jo elgesys arba poþiûris á darbà taps neámanomu arba neprasmingu. Tai gali bûti átempta, bet nepaþeidþianti
asmenybës teisiø uþduotis, grieþta ir reguliari kontrolë, reikalavimas
atsiskaityti uþ padarytà darbà, apribojimai ir draudimas.
Prievarta pagal savo pobûdá yra valingas metodas, priverstinë spaudimo priemonë. Ji taikoma nesàþiningiems, iðlepintiems ir nedrausmingiems pavaldiniams.
Kontrolë. Kontrolës reikalingumas vadovui atsiranda dël paèio valdymo proceso gráþtamojo ryðio tarp valdymo subjekto ir objekto buvi203

mo. Veiklos proceso ir rezultatø kontrolë yra priimtø sprendimø realizavimo tikrinimas, pavaldiniø darbe galimø nesusiderinimø, nukrypimo nuo plano fiksavimas. Apie priimtø sprendimø realizavimo kontrolæ kalbësime nagrinëdami sprendimø priëmimo pagrindus (þr. 8.6).
Kontrolës funkcijà gali realizuoti speciali tarnyba, kontroliuojanèio padalinio pareigûnai. Tad tikrintojo galutinis darbo produktas bus
paþymos, praðymai ir t. t., turintys duomenø apie valdymo objektà.
Kontrolë arba atlikto darbo tikrinimas uþtikrina, pirmiausia, galimybæ iðaiðkinti, kaip suprastas reikalavimas ir kaip jis ágyvendinamas;
antra, skatina pavaldinius aktyviai þiûrëti á pavedimus ne tik esant blogai, bet ir patenkinamai darbo bûklei. Patyræs vadovas þino, kada ir kà
reikia kontroliuoti. Konkreèios veiklos pradþioje kontrolë daþnai bûna
per ankstyva, pabaigoje ji negali nei apsaugoti nuo klaidø, nei pagreitinti vykdymo procesà, nes terminas jau baigiasi. Vienus þmones reikia
kontroliuoti daþniau, kitus reèiau, o kai kuriuos galima visiðkai nekontroliuoti. Svarbu nuteikti taip, kad pats kolektyvas per savo ágaliotinius
kontroliuotø savo veiklà. Pirmiausia kontroliuojama tø pavaldiniø veikla, kuriø rezultatai neatitinka normø (kontrolës pagrindai ir kriterijai).
Paprastai bet kokia kontrolë numato:
 kontroliuojamo pavaldinio arba padalinio veiklos normas;
 faktinës bûklës arba veiklos rezultatø nustatymà;
 normos ir rezultatø (faktinë bûklë) lyginimà ávertinant nukrypimus;
 nurodymus tikrinamajam apie aptiktus nukrypimus ir rekomendacijø dël rodikliø gerinimo, nesutapimø maþinimo pateikimus.
Vadovas arba tikrintojas kontroliuoja turëdamas tikslà iðsiaiðkinti tikrà darbø bûklæ kolektyve, kad vëliau galima bûtø laiku vykdyti
koreguojamàjá arba skatinamàjá poveiká.
Faktinis tiksliniø uþduoèiø atlikimas lyginamas su normomis, nustatytomis darbo planavimo ir uþduoèiø davimo pavaldiniams procese. Jeigu normos nenustatytos ir neiðkeltos konkreèios uþduotys, tai
nëra reikalo kontroliuoti. Kontrolës rezultatai priklauso nuo:
 teisingo kontrolës tikslo nustatymo;
 susijusiø su ðiais tikslais kontrolës dydþiø nustatymo;
 tikrintojø nepriklausomybës uþtikrinimo;
 priëjimo prie visos reikalingos informacijos;
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 reikiamos kvalifikacijos ir pakankamo specialistø skaièiaus tikrintojø komandos sukomplektavimo;
 normaliø dalykiniø santykiø ir tarpusavio supratimo su tikrinamo karinio vieneto ar pavaldinio vadovybe ir pavaldiniais;
 didelio moralinio ir profesinio tikrintojø lygio;
 tikrintojø mokëjimo klausytis, áveikti bendravimo barjerus, vengti
(ypaè informacijos gavimo stadijoje) ásakmaus arba grësmingo tono,
pamokymø, kritikos, nepagrástø kaltinimø ir þeminimø;
 tikrintojø mokëjimo planuoti savo darbà, tvarkyti reikalingà dokumentacijà ir uþraðus;
 mokëjimo áforminti tikrinimo rezultatus paþymø, praneðimø, tarnybiniø raðtø forma;
 gebëjimo kritiðkai skaityti ávairius dokumentus ir kritiðkai ávertinti konkreèiø veiksmø vykdytojø paaiðkinimus.
Paskutiniaisiais metais literatûroje pradëta skirti rimtà dëmesá valdymo etikos problemoms. Etikos normø laikymasis inspektavimo procese sàlygoja bûtinybæ siekti tikrinimo rezultatø etinio ðvarumo ir ðalinti negatyvias pasekmes, kad bûtø skatinami pavaldiniai, sàþiningai
einantys savo tarnybines pareigas.
Patarimai kontroliuojanèiajam:
 reikia siekti ir iðlaikyti aukðtà savo profesijos lygá, demonstruoti pasirengimà taikyti þinias ir patirtá visuomenës naudai ir atskirø
pavaldiniø labui, be to, turint omeny, kad bet kokios kontroliuojamos
veiklos aukðèiausias tikslas turi bûti gero darbuotojo auklëjimas;
 átikinkite tikrinamuosius, kad kontrolë  tai profesionali paslauga, kurià jûs jiems suteikiate, ji iðplaukia ið valdymo atsakomybës ir
siekia tikslo apsaugoti pavaldinius nuo nemalonumø;
 venkite imti á tikrintojus þmones, besimëgaujanèius valdþia, agresyvius, þiaurius, negailestingus ir átartinus, nes daþnai ðie asmenys
turi iðkreiptà vertës supratimà;
 tikrintojas turi atsiþvelgti á tai, kad klysti yra bûdinga þmonëms, ir
protingai vertindami, daugelis kariø pasiekia gerø rezultatø; tikrintojas
turi paþymëti gerai padarytà darbà, kuris, deja, daþnai lieka nepastebëtas;
 kontrolë  tai nuolatinis lyginimas to, kas yra, su tuo, kas turi
bûti; suprantama kontroliuoti gali tik tas, kuris þino, kas turi bûti, ir
laiku daro ðá þinojimà kitø nuosavybe;
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 nekelkite sau tikslo kà nors ,,sugauti, ,,apkaltinti, ,,paèiupti,
nes toks tikslas pateisinamas, jeigu yra pagrindas manyti, kad sprendimas nevykdomas sàmoningai arba tikrinamasis sàmoningai piktnaudþiauja savo padëtimi, nukrypsta nuo darbo arba atsakomybës, reikalauja kyðiø ir t. t.;
 vengite dalyvavimo, kai kontroliuojama ieðkant ,,atpirkimo oþio,
siekiant paðalinti kitaminèius, ieðkant ,,objektyviø pagrindø vadovui
pakeisti, nebûkite marionete svetimose rankose; kai norima susidoroti
su kompetentingais, bet usispyrusiais kariais;
 prisiminkite, kad slapta kontrolë kelia apmaudà ir gadina santykius, nesvarbu, ar tikrintojas slapta stebi, tikrina darbo stalo stalèius,
seifà arba kompiuterio failà be ðeimininko leidimo ar padedamas savanoriø informatoriø; ar tikrina tai, kas anksèiau niekada nebuvo kontroliuojama (ir nëra tokios bûtinybës),  tai dalyko nekeièia, pagalvokite
apie savo autoritetà ir apie kitus metodus ryþdamiesi tokiam þingsniui;
 retkarèiais keiskite kontrolës objektus ir bûdus, kontroliuokite
ne tik savo mëgstamà barà, nes bendradarbiai netrukus iðsiaiðkins, kas
tikrinama, o kas  ne, ir pradës sàmoningai daryti menkas klaidas dokumento reikiamoje vietoje tam, kad esminiai dalykai nepakliûtø á regëjimo laukà;
 nekelkite tikslo surasti trûkumø. Tikrintojai, laikantys tokios strategijos, paprastai nëra gerbiami, nes atima kariø dþiaugsmà savo darbu. Reiðkite ypatingà tolerancijà ir atsargumà vertindami kariø veiksmus, kurie
virðijo pareigø reikalavimus, nes jie, nors ir nebûtina, bet atliko darbà dël gerovës, vadinasi, verti paskatinimo, o ne smerkimo;
 prieð apkaltindami kará, paklauskite: a) kas pasirinko tà þmogø
vykdyti uþduotá, kuri iðspræsta nepatenkinamai; b) kas já instruktavo ir
kaip tai buvo padaryta; c) ar buvo atitinkama jo darbo kontrolë;
 nelaikykite savo iðvadø sau, atminkite, kad kontrolës rezultatai
bevaisiai, jeigu netampa aptarimo dalyku per pasitarimus arba pokalbius;
 nors tikrintojo veikla gana konfliktiðka, stenkitës vis tiek uþmegzti
ir palaikyti gerus dalykinius santykius su tikrinamaisiais; to galima pasiekti, jeigu elgsitës su kariu pagarbiai, aptarsite atsiradusiø nuomoniø
nesutapimo prieþastis ir nedarysite jam þalos.
Paprastai kontrolæ nereikia suprasti kaip vadovo sieká apkaltinti kà
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nors neteisingais veiksmais, poelgiais, kontroliuojama, kad galima bûtø suteikti laikinà pagalbà. Tokia kontrolë leidþia ávykdyti bendrà valdymo tikslà ne tik paèiam vadovui, bet ir visiems jo pavaldiniams.
Kontroliuodamas vadovas susiduria su svarbia kontrolës akcentø
ið praeities á ateitá perkëlimo problema. Þinomas lenkø mokslininkas
S. Kovalevskis paþymi: ,,Neabejotina, kad geriau ásitikinus 75% inoti
apie klaidà, kuri bus, negu 100% ásitikinus aptikti jau padarytà klaidà.
Ateitá dar galima paveikti. Praeities pakeisti negalima. Kokybiðkai
parengta kontrolës sistema turi aptikti galimus nukrypimus iki jø pasirodymo.
Þinoma, negalima kalbëti apie bûsimø klaidø iðvengimo globaliná
pobûdá. Bet gerai þinant karius, jø asmenines charakteristikas, profesinio plano galimybes ir kt., su tam tikra tikimybës dalimi galima
numatyti klaidø, kurias jie gali padaryti, laipsná ir ypatumus. Todël
svarbu panaudoti áspëjamàsias priemones, kad ðiø klaidø nebûtø. Naudingiau nustatyti faktorius, kurie gali lemti klaidas, negu registruoti nuostolius, bausti kaltininkus, atskleisti jau padarytas klaidas.
Socialinës funkcijos  tai paskatinimai ir nuobaudos, kuriomis vadovas, pavaldiniai reiðkia ypatingà pagarbà tiems, kuriø elgesys atitinka
normas, ir reiðkia nepasitenkinimà tais, kurie jas paþeidþia, t. y. jie gali
bûti pozityvûs ir negatyvûs. Kai kurie tyrinëtojai didesná dëmesá teikia
negatyvioms sankcijoms, nagrinëdami jas kaip prievartos normas laikantis kitø normø, t. y. organizuotose grupëse egzistuoja procedûros,
kuriomis ,,nusidëjæ nariai (paþeidiantys normas) priverèiami elgtis
pagal normas.
Socialinës sankcijos skiriamos pagal formalizavimo laipsná: formaliosios ir neformaliosios sankcijos. Egzistuoja ypatingos formaliosios sankcijos, pavyzdþiui, garbës ceremonija tiems, kuriø tarnyba sudarë palankias sàlygas bendrai gerovei, ir bausmë arba iðtrëmimas tø, kuriø
veiksmai ávertinami kaip þalingi, iki pat juridiniø sankcijø taikymo tiems,
kurie paþeidë tarnybos ástatymà, statutus. Daugeliui þmoniø veiksmingesnës yra maþiau formaliosios sankcijos, spontaniðki pritarimo arba
nepritarimo pasireiðkimai. Tie, kurie linkæ bet kurias taisykles paþeisti,
daþnai staiga sustoja pastebëjæ kitø nepritarimà. Ypaè efektyvi paðaipa, apkalba, atitinkamø paslaugø praradimas, aplinkiniø atsisakymas
gerbti paþeidëjo teises, jo izoliavimas, nepagarbus elgesys su juo ir t. t.
207

Bausmë  metodas prieðingas paskatinimui. Jo pagrindinis tikslas
yra stiprinti drausmæ, kai keliama uþduotis sustabdyti nenorimø savybiø ir procesø plitimà, suþadinti apgailestavimà, iðgyvenimà dël ávykdyto nusiþengimo ir jo nemaloniø padariniø. Bausmë taikoma skirtingiems drausmës paþeidimams, nerûpestingam poþiûriui á savo tarnybines pareigas amoraliai nusiþengus.
Neretai vadovai pripranta prie pavaldiniø prastos drausmës, pateisindami jà kaip neiðvengiamà blogá arba nepalankiø ekonominiø socialiniø procesø visuomenëje padariniø. Ið tikrøjø uþ tokio elgesio paprastai slepiasi parengimo trûkumas, nedrausmingumo, psichologiniø mechanizmø neþinojimas ir aukðtesniøjø vadovø reakcijos bijojimas.
Nedrausmingumo prieþasèiø hipotetiniai variantai gali bûti sugrupuoti ðitaip:
 susijaudinimo ir aktyvumo siekis;
 reakcija á kliûtá turint tikslà nukreipti elgesá;
 nepakankama vadovo ir kolegø reakcijà á teigiamà elgesá;
 reakcija siekiant autonomijos ir nepriklausomybës;
 veiksmø demonstravimas tik siekiant pajusti malonumà.
Manoma, kad tik pagrásta bausme galima pasiekti teigiamø elgesio pokyèiø. Pernelyg didelë bausmë, áþeidþianti þmogaus orumà, kelios bausmës uþ vienà ir tà patá nusiþengimà áþeidþia ir skatina þiaurumà, maina veiklos rezultatus.
Bet kà reiðkia pagrásta bausmë? Viena ið grupiniø normø sako, kad
þala, padaryta kam ið grupës nariø arba grupei apskritai, turi bûti atlyginta. Ir jeigu kaltininkas nenori savo noru kompensuoti, tai já reikia priversti
tai padaryti. Bet kai kuriais atvejais kerðtas  blogas patarëjas. Praeities
negràþinti, o sugriauti, ypaè santykiai, atkuriami labai sunkiai.
Kitoms normoms, kuriø reikia laikytis baudþiant, priskiriama:
 kryptingas paþeidimø áspëjimas, o ne nuobauda pavaldiniui;
 pavaldiniø informavimas apie galimus reikalavimø pasikeitimus;
 drausmës priemoniø stiprinimas tiems pavaldiniams, kurie nusiþengia daþniau arba sunkiau;
 tokiø faktoriø kaip nusiþengimo rimtumas, nusiþengimø praeityje buvimas ir daþnumas, pateisinamø aplinkybiø buvimas, pavaldinio sàþiningumas, nusiþengimo poveikis ir pavaldiniø bausmës numatomos priemonës áskaitymas ávertinant nusiþengimà ir pasirinkant
bausmës priemonæ.
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Kadangi nusiþengiama norint gauti vertybiø, privalumø, malonumø, todël ir bausmë pirmiausia turi bûti siekiant, kad ateityje laukiama bausmë galëtø nuslopinti neigiamus norus. Toks ir yra bausmës
tikrasis teisingumas ir auklëjamoji vertybë, o ne suteikimas baudþiamajam kanèios ir þalos, analogiðkos veiksmams, kuriuos patyrë nukentëjusysis.
Bet kuriuo atveju prieð baudþiant, reikia iðsiaiðkinti motyvus, kurie lëmë nusiþengimà, jeigu bus iðsiaiðkinta, kad þmogø skatino socialiai vertingi ásitikinimai, bet neturëdamas patirties, neávertino kai kuriø
aplinkybiø, tai reikia susilaikyti nuo tiesioginës nuobaudos.
Bausmë keièiant santykius. Bûdas pagrástas negatyviø formaliø socialiniø sankcijø taikymu. Tylëjimas, atsisakymas paduoti rankà, susitikimo vengimas, boikotas  tai taip pat savotiðki bausmës bûdai. Karys, kuriam svarbi kolektyvo nuomonë, turintis poreiká bendrauti ir teigiamai vertinantis savo veiksmus, stipriai iðgyvena toká vakuumà.
Apribojimo pasireikimas. Aptikus pavaldinio nusiþengimà, vadovas
pokalbyje su juo pasako, kad nuoðirdþiai já gerbia, kad nesitikëjo nieko panaðaus, po to pareiðkia savo nusivylimà pasakydamas þodþiu ir
parodydamas mimika ir gestais. Bûdas pagrástas teigiamais abipusiais
santykiais ir realiu pavojumi juos prarasti.
Priekaitas. Parodo nepasitenkinimà arba kaltinimà, iðsakytà pavaldiniui dël darbo rezultato, iðvaizdos, nepateisintø vilèiø, suteiktø jam,
ir neatsilyginimo abipusiðku paslaugumu. Bûdas reikalauja minimaliai
þodþiø ir paprastai perteikiamas þodþiais: ,,Jûs per daug kalbate; ,,Koks
jûs neiðauklëtas!; ,,Jûsø blogas skonis!; ,,Jûs apgavote kolektyvà!; ,,Su
jumis sunku kalbëti; ,,Jûs neturite humoro jausmo ir t. t. Kartais tokiais atvejais iðtarti jaustukà ,,ai arba palinguoti galva. Pasakoma daþniausiai þemu balso tonu, su tam tikra uþuojauta. Kuriamas áspûdis,
kad vadovas tarsi nori bûti pavaldinio sàþinë.
Pasakytas priekaiðtas reiðkia, kad poveikio objektas gràþinamas suvokti tuos veiksmus, normas arba interesus, apie kuriuos jis uþmirðo,
paleido ið akiraèio, bet kurie turi nustatyti jo elgesá. Kiekvieno priekaiðto pagrindà sudaro norma (elgesio, socialinë, etinë, veiklos kaip kolektyvo tikslo, plano, programos ir t. t.). Priekaiðtauti  reiðkia priversti
pavaldiná surimtëti, priversti já susimàstyti ir susigësti.
Kai ðiek tiek paþeidþiamos elgesio etinës normos, tai priekaiðtas
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gali bûti pareikðtas draugiðku tonu (ðvelnus priekaiðtas). Ðis bûdas
taikomas individualiuose pokalbiuose ir susirinkimuose.
Ironija. N. V.Gogolis raðë: ,,Paðaipos bijo netgi tas, kuris nieko nebijo gyvenime. Todël tam tikrais atvejais visiðkai leistinas bus poveikis
subtilios paðaipos forma, pareikðtos daugiausiai uþslëpta forma ir numatanèios taip pat smerkiantá grupiná juokà. Todël reikia sukurti tokià situacijà, kurioje paþeidëjas arba negarbingas þmogus atsidurtø
juokingoje padëtyje. Bet to per maþa.
Bûdo mechanizmas negali bûti suprastas, jeigu nepripaþintume,
kad ironija  tai dar ir daranèiojo poveiká bûklë su tam tikra nuostata.
Ironija nesigaus, jeigu vadovas, ðiuo momentu kankinamas prieðtaravimo, nëra pranaðesnis uþ reiðkiná arba uþ prieðtaravimø kupinà pavaldiná, neapimtas noro padaryti, pajungti tam tikrai idëjai gautus duomenis arba paðalinti bendradarbio elgesio nepageidaujamus veiksmus.
Ironija daugiapusë: nuo ðvelnios þmogaus silpnybiø ironijos iki
nuodingo sarkazmo, apibûdinant ekonominius ir socialinius mûsø visuomenës pertvarkymus.
Viena ið bûdo uþduoèiø  sukelti gëdà ir atgailà. ,,Gëda, pagal Aristotelá,  tai tam tikros kilmës kanèia arba sutrikimas dël esamø, buvusiø ir bûsimø piktybiø, kurios, kaip pasirodo, sukelia negarbæ. Ji gali
atsirasti nurodant á tokias savybes ir elgesio amoralumà, kaip ryðys
su nusikaltëliais, atsisakymas padëti draugui, savanaudiðkumas, puikavimasis, smulkmeniðkumas, bailumas, pavyduliavimas ir t. t.
E. Ð. Natanzonas skiria tokias ironijos rûðis.
Neáprastas ásakymas. Vadovas, pamatæs iðdykëliðkà poelgá, daro vaizdà, kad nieko smerktino nëra, ir ásako pavaldiniui pakartoti savo poelgá, kuo stato já á juokingà padëtá.
Tariamasis pritarimas. Tapæs atsitiktiniu kieno nors iðdykavimo
stebëtoju, vadovas ið pirmo þvilgsnio, rodos, nieko nedaro jam nutraukti. Jis netgi ,,pritaria ðiam poelgiui. Nepasiekæs laukiamo efekto, pavaldinys patiria suþlugimà nuginkluotas vadovo ramumo ir iðtvermës.
Nepelnytas paskatinimas. Ðiuo atveju nusikaltëliui sukuriamos ,,lengvatos nei kitiems. Dël nepelnyto paskatinimo atsiranda komiðka situacija, kelianti kolegø juokà.
Ásakymas mokytis ið jaunø. Toks ásakymas lieèia savimeilæ ir kelia
aplinkiniø juokà. Jis taikomas seniems ir nenorintiems kelti savo profesiná lygá pavaldiniams.
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Imitavimas. Bûdas realizuojamas per nusikaltëlio mëgdþiojimà arba ðarþavimà.
Reikia pripaþinti, kad ironija, nors ir stipri, bet rizikingas ir nesaugus poveikio bûdas, nes yra ne kas kita kaip subtilus vieðas þeminimas, einantis ið vadovo, o nusikaltëliui sunku dël tarnybinës padëties atsakyti tuo paèiu.
Nuvainikavimas. Metodas taikomas prieðinantis iðpuikimui, iðlepinimui, perdëtai gerai nuomonei apie save, ambicijomis, ,,þinovams ir
,,artistams, taip pat negatyviems lyderiams. Vadovas panaudoja tinkamà
atvejá, kad prie tarnybos draugø destabilizuotø tokio subjekto pasitenkinimà savimi, pabrëþtø jo trûkumus, sumenkintø autoritetà arba atimtø paramà. ,,Þinovus, trukdanèius dirbti, paprastai blokuoja klausimais, á kuriuos atsakymus jie bûtinai turi þinoti, bet neþino. ,,Artistø, t.
y. mëgëjø pasilinksminti per uþsiëmimus arba susirinkimus, iðsiðokimai, atremiami iðradingais atsakymais, rodant jø juokø neoriginalumà
ir siûlant parodyti pranaðumà profesinëmis þiniomis ir mokëjimu. Nuvainikuojant pageidaujama pateikti tokiø klausimø, kad auklëjamasis
bûtø priverstas duoti neigiamus atsakymus: ,,Neþinau; ,,Neskaièiau.
Taip lengviau sukurti aplinkiniams ásitikinimà, kad ,,karalius yra plikas.
Nerimo sukëlimas. Ðio bûdo uþduotis yra ta, kad drausmës paþeidëjas pajustø nerimà dël neþinomos bausmës. Pastebëta, kad aptiktas
paþeidëjas sunkiai iðgyvena sankcijø laukimà. Bet jeigu ásitikinate apgailestavimo nuoðirdumu, tai galima neskubëti su tarnybiniu patikrinimu, grasinimais ir bausme. Svarbu sukurti realià bausmës neiðvengimo grësmæ, o ar bus ji realizuota  èia kitas klausimas. Bausmës
grësmë verèia susimàstyti dël savo elgesio ir atsisakyti þalingø áproèiø, blogø siekiø ir poelgiø.
Smerkimas. Þinoma, kad vadovo ar kolektyvo smerkimas suvokiamas taip pat kaip ir bausmë. Smerkimas  tai veiksmø ir bendradarbio kitokio elgesio, prieðtaraujanèio teisës ir moralës normø reikalavimams, kritika. D. Karnegis, pavyzdþiui, laiko smerkimà neefektyviu bûdu, nes 99 atvejais ið 100 þmonës savæs dël nieko nesmerkia.
Smerkimas stato þmogø á ginanèiojo padëtá ir ragina ieðkoti savo veiksmø pateisinimo. Su tuo galbût reikia sutikti.
Ið tikrøjø þmogui ið prigimties suteiktas palankus ,,að ir daþniau
pateisina negu pasmerkia savo veiksmus. Kad surastume patvirtinimà
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ðiai tezei, pakanka kreiptis á oficialius atsakymus, á kritikà spaudoje.
Bet jeigu smerkimas iðsakytas viso kolektyvo vieningai, tai prieð já
sunku atsilaikyti.
Prieð pasmerkiant kruopðèiai nagrinëjamas nusiþengimas. Asmuo,
nagrinëjantis nusiþengimà, raðo iðvadà, kuri yra kolektyvinio svarstymo pagrindas. Smerkti gali vadovybë arba kolektyvas. Kam duoti
pirmenybæ? Viskas priklauso nuo aplinkybiø ir drausmës paþeidëjo
asmenybës, taip pat nuo susiklosèiusiø grupëje normø. Jeigu nëra ásitikinimo, kad kolektyvas pasmerks paþeidëjà, tai galbût reikia susilaikyti nuo vieðo nagrinëjimo. Tikriausiai galima tvirtinti, kad vyrø kolektyvas rimtai nenubaus kario.
Darbo skatinimas  moraliniø ir materialiniø (pozityviø ir negatyviø) poveikio priemoniø darbininkui sistema, skatinanti þmones intensyviai veiklai, darbo kokybës ir naðumo didinimui, lenktyniavimo
skatinimui þmoniø bendros veiklos sàlygomis. Darbo skatinimas turi
bûti susijæs su skirtingais þmoniø poþiûriais á ávairius stimulus, su jø
asmeniniais ypatumais, motyvacija, darbuotojø vertybine orientacija,
su socialiniu psichologiniu klimatu ir vadovavimo kolektyvui stiliumi.
Stimulas, vertingas vienam þmogui, gali bûti neefektyvus kitam.
Pozityvus materialinis skatinimas vykdomas diferencijuojant uþdarbá ir pinigines premijas, duodant nemokamus arba lengvatinius
kelialapius, dovanojant vertingas dovanas ir kt.; moralinis  nuopelnø
ir profesinis pripaþinimas, galimybë kelti kvalifikacijà ir paaukðtinti
pareigas, davimas leidimø á specialius renginius, teisë tvarkyti lëðas,
skirtas dalykinëms iðlaidoms, turëti padëjëjus, sekretorius, atskirà kabinetà, suteikiant galimybæ dalyvauti seminaruose, konferencijose kituose miestuose ir ðalyse ir kt. Ið tikrøjø reikia derinti moraliná ir materialiná stimuliavimà.
Skiriami negatyvûs stimulai ir papeikimai. Jie taip pat gali turëti
tiek materialiná, tiek ir moraliná pobûdá: piniginë nuobauda, atimti
premija, atostogø perkëlimas, papeikimas, satyrinis pieðinys, nepasitikëjimo pareikimas.
Pavaldiniui, kuris nepateisino kolektyvo ir vadovø pasitikëjimo,
nebepatiki materialiniø vertybiø arba neskiria atsakingø pavedimø,
abejoja jo praneðimø nuoðirdumu. Tai uþgauna savimeilæ ir skatina
norà vël uþkariauti prarastas pozicijas.
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Darant teigiamà poveiká iniciatyviems, bet nevykdantiems iki galo pradëtø ir þadëtø darbø pavaldiniams, tikslingiau taikyti tariamàjá
nepasitikëjimà, t. y. faktiðkai pasitikëti bendradarbiu, bet tikinti já savo nepasitikëjimo nuoðirdumu. Bûdas numato, kad neveiks saviauklos mechanizmas.
Skatinimas  tai pritarimas pavaldinio veiklai ir elgesiui. Paprastai
yra patenkinami kario poreikiai ir átvirtinamas jo statusas. Skatinimas
padeda ásitvirtinti teigiamoms elgesio formoms. Be to, skatinami poelgiai yra elgesio etalonas kitiems. Protingas skatinimo taikymas padeda rutuliotis sàmoningam poþiûriui á paþintinæ ir praktinæ veiklà,
sutvarkyti teigiamus dalykinius santykius, þadina pasitenkinimo,
dþiaugsmo, pasididþiavimo, entuziazmo jausmà, norà geriau dirbti.
Skatinimas taip pat stiprina asmeninæ pagarbà, didina pavaldinio autoritetà kolektyvo akyse, padeda grûdinti valià. Tuo paèiu metu numatytas uþ veiklà paskatinimas gali turëti neigiamos reikðmës.
Skatinimas yra susijæs su laikymusi tam tikrø normø:
a) jis turi bûti pagrástas, turi bûti atsiþvelgta á poelgio pobûdá,
motyvus ir valios pastangas;
b) skatinant reikia iðlaikyti saikà, nes per daþni skatinimai gali
lemti egoizmo, pasipûtimo atsiradimà, pernelyg bus pasitikima savimi;
c) já reikia derinti su naujø reikalavimø taikymu;
d) jis numato teigiamø savybiø atskleidimà ir jø plëtrà.
Be formø, nustatytø statutais ir nuostatais, egzistuoja daug neformaliø pozityvaus skatinimo bûdø.
Pritarimas yra teigiamas atsiliepimas apie pavaldinio poelgá. Jis reiðkiamas trumpa replika, patvirtinanèia, kad bendradarbis veikia teisingai ir jo poelgis vertas teigiamo ávertinimo. Þodþiais ,,ðaunuolis,
,,teisingai, ,,tikrai mes reiðkiame pritarimà ir tokiu bûdu stimuliuojame pavaldinio aktyvumà.
Pagyrimas  didesnis ávertinimas, teigiamas atsiliepimas analizuojant veiksmus ir poelgius. Pagyrimas daþniau reiðkiamas individualiame pokalbyje tarnybos vietoje arba susirinkime, prieð rikiuotæ arba
prieð pasveikinimà. Vadovø pagyrimas stiprina savigarbos jausmà ir
suvokiamas kaip stimulas.
Taikant ðá bûdà, reikia laikytis tokiø reikalavimø:
 pagyrimas turi bûti neabstraktus (pvz., ,,Jûs gerai dirbate), o
konkretus, nurodant, kokie veiksmai ir kodël verti paskatinimo;
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 pagyrimas turi bûti reiðkiamas tuoj pat po pelnyto veiksmo;
 reiðkiant pagyrimà, reikia prisiminti, kad jis turi atitikti kiekvieno kario asmeniná indëlá sprendþiant uþduotá; be to, niekas ið dalyvaujanèiøjø neturi bûti uþmirðtas.
Pasitikëjimas. Kai vadovas pasitiki pavaldiniu, kad jis atliks tam
tikrà veiksmà savo vardu arba kolektyvo vardu,  tai irgi suvokiama
kaip skatinimas.
Vadovas gali pavesti pavaldiniui:
 laikinai savo vardu iðspræsti tam tikrus klausimus;
 atlikti savo pareigø dalá;
 vykdyti atsakingus veiksmus, nepriklausanèius áprastoms pareigoms.
Ðio bûdo stimuliuojantis efektas pasiekiamas didinant pavaldinio
pasitenkinimà darbu ir nustatant naujus teigiamus santykius su vadovybe. Be to, bendras karinio vieneto tikslø aptarimas padeda kolektyvo tikslus paversti asmeniniais, o tai lemia, kad vadovybës nurodymai vykdomi be vidinës opozicijos.
Bûdas taikomas rengiant veiksmø programà, ádiegiant naujoves,
ugdant savarankiðkumà, iniciatyvumà ir kûrybinius sugebëjimus, taip
pat siekiant áveikti nepasitenkinimà tarnyba, nusivylimà ir nusiminimà.
Rûpinimasis. Vienas ið geriausiø suaugusiam þmogui poveikio bûdø yra jo poreikiø patenkinimas: fiziologiniø (maisto, aprangos, poilsio, saugumo); socialiniø (kontaktai su þmonëmis; pagarba, prestiþas,
saviraiðka, autonomija, pagalba kitiems); dvasiniø (sàlytis su kultûros
ir meno kûriniais) ir praktiniø (darbas ir jo rezultatai).
Suteikimas pavaldiniui ir jo eimai bûsto, normaliø tarnybos sàlygø
sudarymas, kelialapiø sanatoriniam kurortiniam gydymui davimas,
poilsio organizavimas  ðie ir daugelis kitø klausimø paprastai nesprendþiami be reikiamo vadovo rûpinimosi. Laiku parodytas rûpinimasis
pavaldiniu þadina pastarojo dëkingumo vadovybei jausmà, norà dirbti
geriau ir jis suvokia tai kaip stimulà. Nebûtina vadovautis ,,ventilio
principu, t. y. juo geresnius rezultatus pasiekia bendradarbis, juo daugiau rûpinamasi. Þinoma daug atvejø, kai pagalbos suteikimas sunkià
minutæ ið esmës pakeitë elgesá, rodos, nepataisomø pavaldiniø.
Apdovanojimas  tai pavaldinio skatinimas duodant materialiniø
vertybiø. Paþymëtina, kad reikia ieðkoti naujø darbo stimuliavimo for214

mø, plaèiai ir lanksèiai jas taikyti kolektyvuose. Didelæ reikðmæ turi
darbuotojø darbo, buities ir poilsio sàlygø gerinimas, rûpinimasis teigiamu socialiniu psichologiniu klimatu kolektyve. Pavaldiniai dirba
negailëdami jëgø, ásitikinæ savo darbo reikalingumu ir optimistiðkai
nusiteikæ kolektyvuose, kur jie jauèia, kad jais rûpinamasi, ir kartu jie
þino, kad nesàþiningumas, nedorumas darbe neliks nepastebëti, o uþ
gerà darbà gaus atitinkamà materialiná ir moraliná ávertinimà.

KLAUSIMAI
1. Kas yra átikinimas?
2. Kuo sudëtingas átikinimo metodas?
3. Kokius átikinimo bûdus jûs þinote?
4. Apibûdinkite átikinimo bûdus.
5. Kas yra argumentacija?
6. Apibûdinkite bendruosius argumentacijos patarimus.
7. Kokius argumentacijos bûdus jûs þinote?
8. Apibûdinkite argumentacijos bûdus.
9. Koks yra átaigos metodo mechanizmas?
10. Apibûdinkite situacijas, kai vadui bûtina taikyti átaigos metodà.
11. Kokius átaigos bûdus jûs þinote?
12. Apibûdinkite átaigos bûdus.
13. Kas yra manipuliacinës taktikos?
14. Kokias manipuliacines taktikas jûs þinote?
15. Apibûdinkite manipuliaciniø taktikø tikslà.
16. Kodël reguliuojant pavaldiniø veiklà ir tarpusavio santykius
reikia atsiþvelgti á þmoniø santykius?
17. Kokius bûdus taikant reguliuojama pavaldiniø veikla ir tarpusavio santykiai?
18. Apibûdinkite pavaldiniø veiklos ir tarpusavio santykiø reguliavimo bûdus.
19. Apibûdinkite, kuo yra pranaðus psichologinio poveikio metodø taikymas.
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8. Sprendimø priëmimo pagrindai ir vadovo
organizacinë veikla juos vykdant
8.1. Sprendimo rengimo nuoseklumas
Sprendimø priëmimas  neatskiriama bet kurio vadovo valdymo
veiklos dalis. Kaip tik ðiame procese vyksta kûrybinis aktas, kurio
tolesnis realizavimas paprastai reikalauja techninio arba organizacinio
darbo, besiremianèio iniciatyva ir kûrybiðkumu kiekviename etape.
Juo sudëtingiau priimti sprendimus, juo didesnis darbo kûrybinis lygis.
Sprendimø priëmimo psichologiniai ypatumai visada domina þmones.
Dar Dekartas suformulavo ðiuos penkis uþduoties sprendimo principus:
 neskubëti pateikti nuomonës;
 isilaisvinti (atsikratyti) nuo iankstinës nuomonës;
 pagal galimybæ daryti iðsamià apþvalgà to, kas padaryta
pirmtakø;
 kiekvienà klausimà skirstyti á paprastesnius;
 sprendimà pradëti nuo paprastesnio, po to pereiti prie sudëtingesnio.
Mûsø laikais taip pat árodinëjamas uþduoties (problemos) brendimo stadijos reikalingumas, kas sutampa su principu ,,neskubëti pateikti
nuomonës. Svarbu, kad sprendimas priimamas kaip màstymo procesas, á kurio vyksmà þmogus nesigilina, bet jo rezultatas  originalûs
sprendimai. Màstymo procesui suaktyvinti reikia pakankamai daug
laiko, o tuo metu þmogus kankinasi ieðkodamas problemos sprendimo,
màstydamas apie jà po truputá, kartais nesuvokdamas proceso eigos.
Siekiant rasti sprendimà, bûtina koncentruoti dëmesá ties uþduotimi, periodiðkai gráþtant netgi tada, kai sprendþiami kiti einamieji
klausimai. Pasàmonë dirba net ir galvos smegenø þievës slopinimo
momentu, bûtent miegant. Kartais màstant visà dienà apie uþduoties
sprendimà, jos sprendimo variantas tartum nepriklausomai nuo pirmesnio etapo suformuluojamas rytà, pakylant i nakties miego.
217

Greièiausiai dël ðios aplinkybës atsirado prieþodþiai: ,,Rytas uþ
vakarà protingesnis arba ,,Minervos pelëdos skraido naktá.
Taigi ið to atsirado tokios praktinës rengimo rekomendacijos  jeigu galima
neskubëti, nereikia tuoj pat realizuoti gauto sprendimo, gráþkite prie
jo rytà arba dienà. Be to, galima objektyviau iðanalizuoti anksèiau buvusias aplinkybes, ávertinti màstymo rezultatus. Kaip tik todël nerekomenduojama priimti rimtø sprendimø pasikarðèiavus, veikiamam
protrûkio.
Efektyviai spræsti uþduotá trukdo iðankstinës nuomonës. Jos skatina þengti áprastiniu keliu: ,,Visada taip darëme (be to, ðiek tiek ignoruojamos pasikeitusios sàlygos). Þinomi atvejai, kai tyrinëtojai, priëmæ teisingus sprendimus, nutraukdavo darbà dël kategoriðkø ,,specialistø tvirtinimø apie paieðkø neperspektyvumà.
Svarbiausia kûrybinës uþduoties sëkmingo sprendimo sàlyga yra
ásitikinimas, kad galima iðspræsti. Kad iðkelta uþduotis bûtø efektyviai iðspræsta, nereikia baimintis jos formulavimo sunkumo, negalima
leisti minties apie jos neiðsprendþiamumà. Teisingiau dar ir dar kartà
iðanalizuoti sàlygas, iðskirti svarbiausià dalykà ir antraeilá, ásigilinti á
uþduoties esmæ, uþtikrinti tikslingà darbà. Mintis apie uþduoties neiðsprendþiamumà  psichologinis stabdys, papildoma kliûtis jai spræsti.
Svarbi uþduoties efektyvaus darbo sàlyga yra jos davimo tikslumas. Kad uþduotis bûtø tikslingai sprendþiama, þmogus turi tiksliai
suvokti, ko jis nori. Apþvelgti principai atsispindi sprendimo rengimo
schemoje (8.1 pav.).
Patirtis rodo, kad þmogus, daug kà matydamas, suvokia tik tai,
kuo jis suinteresuotas, paskelbia norimà kaip tikrovæ. Todël tikslus
uþduoties skelbimas, supratimas to, kas reikalinga darbui, padeda efektyviai informacijos, kuri yra bet kokio sprendimo rengimo pirmoji fazë, atrankai ir kaupimui. Ðioje fazëje apibûdinami duomenys apie reiðkinius, kuriais rengiamasi valdyti, ðiuose reiðkiniuose iðskiriama esmë  tai, kas reikalinga sprendimui parengti.
Sprendimo parengimo svarbiausias etapas  uduoties formulavimo
patikslinimas, jo konkretizavimas (1 pozicija). Jeigu uduoties formulavimas nepakankamai konkretus, maþinamas protinio darbo kryptingumas, þmogus priverstas ,,iðlieti mintis, kad iðvengtø to, tikslinga konkretizuoti uþduotá po kiekvienos nesëkmingos pastangos (2 pozicija).
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8.1 pav. Sprendimo rengimo psichologiniø etapø schema

Uduoties konkretumas, patirtis, erudicija padeda atsirasti asociacijoms, suprasti galimybes, kurios priimtinos sprendþiant uþduotá
(3 pozicija). Ðiame etape þmogus renka variantus, kurie gali bûti panaudoti po tam tikros analizës. Variantai atrenkami (4 pozicija) áskaitant realizavimo galimybes, praktikos reikalavimus.
Reikia ásiminti, kad sprendimo variantø rinkimo ir atrankos uþduotys psichologiðkai skirtingos. Rinkdamas variantus, þmogus netu219

ri savæs susieti su kokiais nors apribojimais: susiklosèiusiø supratimø
áveikimas, tolimø asociacijø, originaliø paþiûros taðkø panaudojimas 
ið principo naujø sprendimø rengimo sàlygos. Atrenkant variantus,
pirmiausia reikia atsiþvelgti á variantø realizavimo praktines galimybes. Reikia stengtis atskirti ðiuos du procesus nors pagal laikà, nes
kritiðkumas, praktinio realizavimo reikalavimai stabdys asociacijø, naujø idëjø atsiradimà, atmes variantus, atrodanèius fantastiniais, pakankamai jø neapdorojus.
Sprendimo priëmimas baigiamas hipotezës (5 pozicija) parengimu
ir jos patikrinimu (6 pozicija). Pasitvirtinanèios hipotezës realizuojamos (7 pozicija). Jeigu hipotezë nepasitvirtina, reikia pakartoti apþvelgtà
tikslà skiriant ypatingà dëmesá uþduoties tikslinimui (8 pozicija).
Apþvelgta schema, þinoma, sàlyginë. Bet kaip ir bet kuri schema,
ji turi apibendrinimo elementà, esminiø elementø, ir jà reikia daþniau
prisiminti, kai atsiranda sunkumø priimant sprendimà. Daþniausia ðie
sunkumai susijæ su nepakankamai korektiðku arba konkreèiu uþduoties davimu, su nesupratimu to, ko mes norime.
Sprendþiant kûrybinæ uþduotá, variantø gausa potencialiai turtina
sprendimà, bet nereikia pervertinti ðio etapo. Visgi svarbiau yra jø
atranka.
Priimant sprendimus ir organizuojant jø vykdymà, vadovai dirba
ðiuo nuoseklumu:
 valdymo problemø atskleidimas ir sprendimø rengimas;
 efektyviausio sprendimo varianto atranka;
 sprendimo vykdymo darbø planavimas;
 sprendimo vykdymo organizavimas;
 sprendimø ávykdymo kontrolë;
 pavaldiniø darbo, vykdant uþduotis, ávertinimas.
Sprendimø rengimo procesas gali bûti individualus ir kolektyvinis,
bet sprendimà visada priima tik vienas asmuo ir priima tik pats vadovas.
Lyginant kolektyvinës ir individualios veiklos sprendimø rengimà, pirmumas atitenka kolektyvinei veiklai. Vienokiø ar kitokiø problemø (ypaè reikalaujanèiø kûrybiðkumo) sprendimo parengimo tikimybë kolektyvinës veiklos sàlygomis didesnë, negu tø paèiø problemø sprendimà parengtø bet kuris karinio kolektyvo narys (taip pat ir
vadovas). Kolektyvinë veikla ypaè efektyvi tais atvejais, kai tenka susidurti su uþduotimis ir problemomis, turinèiomis keletà sprendimø.
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Sprendimo, parengto kolektyvo, kokybë taip pat didesnë. Priimdama sprendimà, grupë paprastai daro maþiau klaidø negu pavienis
asmuo. Taèiau tai retai leidþia laimëti laiko. Paprastai kolektyvinio
sprendimo parengimas reikalauja daugiau laiko negu individualus.
Kolektyvinio sprendimo pranaðumai aiðkinami keletu momentø.
Pirmiausia, informacijos, kurià turi kolektyvas, apimtis visada didesnë
negu pavienio asmens. Individø patirtis ir þinios integruojamos kolektyve sukuriant tam tikrà bendrà ,,informacijos rezervà. Be to, kiekvienas áneða á já kà nors savità (tai, kà turi tik jis). Informacijos perteklius, kurá turi kolektyvas (,,tam tikra kolektyvinë atmintis), uþtikrina
didelá jos atkûrimo patikimumà sprendimo rengimo procese.
Eksperimentais árodyta, kad tø ar kitø duomenø tikslaus atkûrimo tikimybë kolektyvo sàlygomis didesnë negu individualios veiklos
sàlygomis.
Sprendimo rengimo procese kolektyvas iðkelia daugiau hipoteziø
ir kur kas kruopðèiau jas kontroliuoja negu pavieniai asmenys. Pagal
tipà kolektyviniai sprendimai daþniau skiriami prie sprendimø ,,su
rizika, bet kartu tai derinama su priimamø hipoteziø kruopðèia kontrole, patikrinimu ir rizikos laipsnio ávertinimu. Tokiu bûdu kolektyvinës veiklos sàlygomis priimami sprendimai, kurie laikomi efektyviausiais, ,,su rizika, bet apdairiai.
Kolektyviná sprendimø rengimà daþnai naudoja patyræ vadovai.
Vadovo pareigybë  mokëjimas organizuoti kolektyvo, rengianèio
sprendimà sudëtingiausiais ir principiniais klausimais, kûrybinæ veiklà.

8.2. Valdymo problemø atskleidimas ir sprendimø
rengimas
Tarp ávairiø valdymo funkcijø svarbià vietà uþima sprendimø priëmimas. Visapusiðkai pagrásti sprendimai yra sëkminga uþduoèiø, iðkilusiø kariniam kolektyvui, vykdymo sàlyga, kartu padeda sukurti
darbinæ situacijà, didina pavaldiniø iniciatyvà ir kûrybà.
Sprendimø priëmimas reikalauja ið vadovo gerø daugelio mokslo
þiniø. Sprendimas gimsta analizuojant problemines situacijas, reikalaujanèias vadovo ásikiðimo.
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Èia atsiranda nemaþai psichologiniø sunkumø, kuriø sëkmingas
áveikimas reikalauja pakankamai iðtobulintø valios savybiø. Kaip elgtis, pavyzdþiui, jeigu gautas ið virðaus nurodymas neatitinka jau anksèiau duotø paliepimø? Nepakankamai patyræs vadovas pasielgia neapgalvotai: praneða pavaldiniams, kad jis asmeniðkai nesutinka su nurodymu ,,atëjusiu ið virðaus, bet vis dëlto reikia já vykdyti. Tokiu
atveju dalykas tikrai pasmerktas þlugti. Be to, vadovas, pats to nesuvokdamas, sugriauna savo autoritetà kolektyve. Ið tikrøjø kas gerbs
vadovà, su kurio nuomone aukðtesnysis vadovas nesiskaito?
Visus be iðimties nurodymus, ateinanèius ið aukðtesniøjø organizacijø, tikslinga perduoti pavaldiniams kaip savus, iðskyrus kovinius
dokumentus (ásakymus, paliepimus ir t. t.), kurie turi bûti vykdomi
besàlygiðkai. Jei nesutinkama su nurodymais, tai jie aptariami dalykinëje aplinkoje su juos davusiu vadovu. Tokiose situacijose reikia iðmokti patikimai pateikti savo sumanymus, rasti patikimø argumentø
savo paþiûroms árodyti bet kokio rango vadovui.
inoma, reikia inoti savo pavaldiniø psichologijà ir atsiþvelgti á
jà rengiant sprendimus. Pageidautina, kad pavaldinys, praneðantis apie
problemà, kartu pateiktø keletà jos sprendimo variantø.
Panaði sprendimø priëmimo praktika skatina pavaldiniø savarankiðkumà, mokëjimà susieti savo sumanymus su vyresniojo pagal pareigas paþiûromis, ið anksto apmàstyti galimus variantus ir tuo paèiu
ieðkoti problemos (uþduoties) bendrø supratimo keliø. Toks bendras
sprendimas konkreèiai atima galimybæ vëliau pasiteisinti objektyviomis prieþastimis nesëkmës atveju: pavaldinys iðmoks ieðkoti prieþasèiø savyje, nuolat tobulinti savo profesiná meistriðkumà.
Tuo paèiu ,,nurodymai ið virðaus ir ,,siûlymai ið apaèios negali
bûti vieninteliai signalai, nurodantys reikalingumà priimti tuos ar kitus
sprendimus. Vadovas turi pats matyti visà problemø (uþduoèiø) ávairumà. Tai susiformuoja dël vadovaujamo karinio kolektyvo veiklos proceso ir rezultatø analizës. Problemos suvokimas prasideda nuo informacijos, kurià periodiðkai gauna vadovas pagal ið anksto nustatytà tvarkà.
Nepriklausomai nuo to, ið kur ateina duomenys, reikalingi problemai nagrinëti, vadovas turi ásitikinti, kiek gauta ið pavaldiniø informacija tiksliai atspindi tikrà darbø bûklæ. Informacija gali bûti sàmoningai iðkreipta. Be to, netgi sàþiningi pavaldiniai dël kai kuriø
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psichologiniø ypatumø nevalingai gali padaryti netikslumø. Todël virðininkas privalo pats nustatyti patikimos informacijos ðaltiná, jos surinkimo metodus ir teisingo ávertinimo kriterijus.
Kai reikiama informacija surinkta ir apie darbø bûklæ susiformavo pakankamai aiðkus supratimas, prieð priimant naujà sprendimà,
reikia apmàstyti, ar ávykdytos ankstesnës uþduotys, koká poveiká jos
padarë esamai padëèiai. Jeigu dël vienø ir tø paèiø klausimø priimami
keli vienas po kito beveik identiki sprendimai, vadovas praranda
autoritetà, informacijos kanalai perkraunami nereikalingais duomenimis, o tai daro tiesioginæ alà darbui.
Naujà informacijà reikia kaupti, kruopèiai jà analizuoti, sudaryti
sistemà, nustatyti, ar naujas sprendimas naudingas ir ar bus praradimø pakeitus arba atðaukus senà sprendimà ir t. t.
Ir tik tuo atveju, kai naujo sprendimo naudingumas virðija áprastinio darbo pertvarkymo iðlaidas, galima duoti nurodymà. Dël to reikia
iðsiugdyti kantrybæ, susivaldymà, pasitikëjimà pavaldiniø iniciatyva.
Naujø sprendimø priëmimo tempai turi bûti derinami ne su vadovo
kûrybiniais pajëgumais, o su realiomis praktinëmis veiklos galimybëmis.

8.3. Efektyviausiø sprendimo variantø atranka
Naujus sprendimus reikia priimti atsargiai, kad be reikalo nebûtø
áskaudinti þmonës. Ðtai kodël patyræ vadovai ið anksto, dar iki sprendimo skelbimo, suteikia jam tokiø psichologiniø ypatumø, kurie padarys pavaldiniams ypaè teigiamà áspûdá.
Neáþvalgûs vadovai mano, tartum juo daugiau baimës ávarys pavaldiniams, juo uoliau jie þiûrës á sprendimà. Ið tikrøjø vyksta kaþkas kita.
Nesëkmingas sprendimas tampa svarstymo objektu kolektyve, keliamos
abejonës jo pagrástumu, formuojasi psichologinë opozicija vadovui. Dël
to visuomeninë nuomonë nepalaiko sprendimo, be to, pasmerkia vykdytojus, kurie imasi jà vykdyti. Galiausiai sprendimai lieka popieriuje arba
vykdomi formaliai dël ,,paukðèiuko paþymëjimo, arba priverstinai (duodant ásakymà). Norint to iðvengti, reikia laikytis ðiø taisykliø: pirmiausia reikia, kad pavaldiniai bûtø ásitikinæ, jog sprendimas ið tikrøjø pagrástas. Bet nereikia painioti faktinio pagrástumo ir tai, kaip já suvokia pa223

valdiniai, supranta argumentus, paskatinusius vadovà priimti sprendimà. Ið to kyla reikalingumas apmàstyti sprendimà tokiu bûdu, kad
jø pagrástumas nekeltø abejoniø pavaldiniams.
Laiku priimtas sprendimas  kita jo efektyvumo sàlyga. Jis svarbus
daugeliu atvejø. Kai problemà reikia iðspræsti, ávykiai nelaukia, rutuliojasi toliau, o sumanymas, suformuluotas anksèiau, prisitaikant prie
tuo metu buvusiø sàlygø, sensta, praranda prasmæ.
Jeigu problema atsirado, tai jai iðspræsti daþnai skiriamas tam tikras
laikotarpis. Per ðá periodà reikia iðtirti situacijà, surinkti reikiamus duomenis, parengti, priimti sprendimà ir realizuoti já. Kuo daugiau laiko
skiria sau vadovas sprendimui rengti ir priimti, tuo maþiau laiko lieka
pavaldiniams já vykdyti. Palikdamas pavaldiniams maþai laiko, vadovas tuo paèiu neabejotinai daro þalà savo sprendimø efektyvumui.
Sprendimø priëmimo laikà reikia taip pat susieti su karinio kolektyvo moralinio ir psichologinio klimato bûkle, vykdyti tikslingà psichologiná parengimà naujam sprendimui. Tai svarbu bet kokio masto
sprendimø efektyvumui.
Sprendimo turinys (kà bûtent reikia daryti) gali lemti skirtingus
santykius su pavaldiniais. Skiriami trys sprendimø variantai: draudiantieji, leidiantieji ir konstruktyvieji.
Sudëtingiausia psichologinë situacija atsiranda tais atvejais, kai vadovas atsisako palaikyti pasiûlymà, atðaukia pavaldiniø sumanytas
priemones, draudþia vienus ar kitus veiksmus. Jeigu tai tampa sistema, þmoniø iniciatyvai daroma þala, pavaldiniai vis reèiau kreipiasi á
vadovà, o jis pats praranda galimybæ pasiremti kolektyvo patirtimi.
Nereikia sakyti, kad bûtina sutikti su visomis pavaldiniø idëjomis, bet atsisakyti palaikyti jas galima skirtingai. Viena, kai virðininkas duoda suprasti pavaldiniui, kuris kreipiasi su idëja, kad apsieis ir
be jo, ir suvokia tai, kaip pasikësinimà á jo prerogatyvà. Ðiuo atveju
yra blogiausia reakcija á iniciatyvius pasiûlymus. Kita situacija susiklosto, kai virðininkas iðklauso pavaldiná, ásigilina á dalyko esmæ, duoda
patikslinanèiø klausimø ir prireikus logiðkai priveda pavaldiná prie
pasiûlymo nepakankamo pagrástumo suvokimo. Pokalbá reikia baigti
þadëjimu dar gráþti prie ðio klausimo, patarimu iðtirti ðá dalykà nuodugniau, aptarti su suinteresuotais þmonëmis ir bûtinai pareikðti pasitenkinimà pareiðkimu dël iniciatyvos uþ tai, kad pavaldinys iðkelia
problemà, vertà dëmesio.
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Kai yra iðsprendþiamø uþduoèiø, prieð duodant sutikimà, reikia
papraðyti pavaldiná visapusiðkai jas pagrásti, atskleisti galimus sunkumus ir jø áveikimo kelius. Tai svarbu ne tik dël to, kad pavaldinys
nepadarytø klaidø skaièiuodamas, suþavëtas idëjos, nesukompromituotø savæs, nes pateikto pasiûlymo atmetimo atveju jis ðiek tiek laiko
nerodys iniciatyvos. Tai svarbu taip pat ir dël to, kad vadovas galëtø
labiau ásigilinti á dalyko esmæ, susieti pasiûlymus su perspektyviniais
planais ir geriau ávertintø pavaldinio màstymo stiliø.
Pagaliau konstruktyviuosius sprendimus, parengtus paèiø vadovø,
geriausia skelbti kaip ,,atëjusius ið apaèios. Visada atsiras pasiûlymø,
kritiniø pastabø, kurias pateikë pavaldiniai anksèiau, kuriomis galima
remtis kaip skatinanèiomis priimtus sprendimus. Vadovo ambicija galbût ðiek tiek uþgaunama, bet laimi sprendimo efektyvumas.
Gana svarbu, kad sprendimas atitiktø jëgas ir priemones, jo vykdymas bûtø efektyvus. Nustatyta, kad esant toms paèioms objektyvioms
sàlygoms, vadovai duoda sau ir pavaldiniams skirtingo sunkumo uþduotis. Tai aiðkinama asmenybës savæs ávertinimu. Vadovai bûna: 1)
su padidintu neadekvaèiu savæs ávertinimu (jëgø ir priemoniø pervertinimas); 2) su sumaþintu neadekvaèiu savæs ávertinimu (neávertinimas, perdëtas kuklumas); 3) adekvaèiai aukðtai save vertina (savo dideliø galimybiø þinojimas) ir 4) adekvaèiai þemai save vertina (savo
ribotø galimybiø suvokimas). Priklausomai nuo to, kuriai grupei priklauso vadovas, jis priima sprendimus: 1) nepajëgius sau ir pavaldiniams; 2) ne visai realius, kuriø jis neávertina; 3) atitinkanèius galimybes ir átemptus arba 4) kuklius, bet atspindinèius resursus. Galimas ir
penktasis variantas, kai vadovas neabejotinai priima lengvesná sprendimà. Apskritai, kuo didesná, bet pakeliamà krûvá kolektyvui turi sprendimai, tuo geriau. Ne tik pagal pagrindinius, bet ir pagal psichologinius rodiklius kolektyvas tobulëja áveikdamas didëjanèius sunkumus.
Pagal pavaldiniø veiklos reglamentavimà skiria: kontûrinius sprendimus, tik apytiksliai yminèius pavaldiniø veiklos schemà ir duodanèius pavaldiniams plaèias perspektyvas parinkti priemones ir metodus tikslui pasiekti; struktûrinius sprendimus, kuriuose svarbiausieji
pavaldiniø veiklos parametrai tvirtai fiksuojami ir iniciatyva gali bûti pareikðta tik sprendþiant antraeilius klausimus; algoritminiai sprendimai, t. y. maksimaliai reglamentuojantys veiklà ir praktikai neleidiantys pavaldiniams rodyti iniciatyvos.
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Negalima sakyti, kad kuris nors ið ðiø trijø lygiø bûtø geresnis
arba blogesnis nepriklausomai nuo konkreèios situacijos. Jeigu pavaldinys gerai suvokia problemà, turi pakankamai patirties jà spræsti,
pasiþymi sàþiningu elgesiu darbe, tai kontûriniai sprendimai pasirodys efektyviausi. Kai yra abejoniø dël tokiø uþduoèiø sprendimo patirties, kontûriniai sprendimai netinka. Be to, jeigu pavaldinys nelinkæs átempti jëgø, reikalingø sprendþiant problemà, susijusià su juo,
tikslinga duoti algoritminio pobûdþio sprendimà. Lygiai taip pat reikia pasielgti tais atvejais, kai kalbama apie ypaè atsakingus pavaldiniø, netgi jeigu jie yra patyræ ir sàþiningi, veiksmus.
Pavyzdþiui, vadovo patvirtinta saugos technikos instrukcija turi
bûti maksimaliai algoritmizuota. Tai turi ryðá su avarijomis, gaisrais,
t. y. tais atvejais, kai þmogus gali atsirasti streso situacijoje.
Priimdamas sprendimà vadovas mintyse prognozuoja, pirma, ávykiø normalià eigà, t. y. situacijà, kuri turëtø bûti, jeigu nepriimtø jokio
naujo sprendimo. Po to jis mëgina numatyti, kaip reikëtø uþkirsti kelià ávykio eigos pakeitimui lyginant su norma. Toliau numatomas veiksmø tikslas  numatomas kolektyvo poveikio ávykiø eigai rezultatas. Tikslas labai priklauso nuo vadovo prognozavimo sugebëjimø. Prognozës
tikslumas, nustatantis bûsimà tikslà, yra susijæs su daugybe faktoriø.
Svarbiausias ið jø  geras prognozuojamø ávykiø numatymas iki
sprendimo priëmimo momento. Bet kuo toliau á ateitá bando ásiþiûrëti
vadovas, tuo labiau tikëtini netikslumai nustatant pavaldiniø veiklà.
Konkretûs tikslai, kuriems uþtikrinti nukreipti konkretûs sprendimai,
remiasi patikima prognoze. Visa tai, áskaitant sprendimà, paprastai
numato keletà tikslø, kurie skiriasi vienas nuo kito pagal atitinkamas
laiko atkarpas: perspektyvus, tolimas, kuris gali bûti nustatytas tik apytikriai; tarpinis, kuris pasiymi tuo, kad jis kur kas artimesnis ir, be to,
yra susijæs su labiausiai tikëtinais ávykio rezultatø variantais; artimas,
remiantis vienintelio galimo ávykiø eigos varianto tikslø prognozavimu artimiausiu laiku. Maksimaliai tvirtas gali bûti tik sprendimas, atitinkantis artimiausià tikslà. Kas lieèia tarpinius ir juo labiau tolimus
tikslus, tai bandymai tiksliai juos suformuluoti ne visada padeda sprendimø efektyvumui.
Tokiu bûdu sprendimo psichologiniai aspektai gali daryti esminá
poveiká jo efektyvumui.
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8.4. Sprendimo vykdymo darbø planavimas
Priëmus sprendimà, reikia prisiminti, kad savarankiðkai nieko nedaroma. Sprendimo vykdymà reikia uþtikrinti kruopðèiu jo vykdymo
darbø planavimu. Konkretus ir realus planavimas yra svarbiausia ir
kolektyvo ritmingo darbo sàlyga. Be plano vadovas priverstas nuolat
atitrûkti spræsdamas smulkius klausimus, kurie netgi gali prieðtarauti
anksèiau priimtiems sprendimams arba pareikalauti perþiûrëti ateityje, nes buvo priimti neáskaitant perspektyvos arba neiðnagrinëjus jø
veikimo detaliø. Be plano pavaldinys neásivaizduoja vykdomø pavedimø perspektyvos, tampa pasyvus vykdytojas.
Rengiamà planà tikslinga áforminti grafiku, leidþianèiu konkretizuoti darbo eigà pagal laikà ir turimus duomenis apie kiekvieno etapo
atsakingus vykdytojus. Jeigu toks grafikas nerengiamas, tai vadovas
praranda priemonæ, leidþianèià konkreèiai kontroliuoti sprendimo vykdymo eigà, sutelkti savo dëmesá á konkretø vykdytojà, atsakantá uþ
apþvelgiamo etapo konkretø darbà, skatinti jo darbà, pagrástai naudoti skatinimus ir nuobaudas.
Sudarant grafikà, reikia áskaityti ir laikà, sunaudotà sàveikaujanèioms organizacijoms (sàveikaujanèiø padaliniø atvykimas á nurodytà
vietà, pozicijø árengimas, visapusiðkas padaliniø aprûpinimas ir t. t).
Planuojant sprendimø vykdymà, reikia prisiminti, kad bet kokios,
ypaè naujos uþduoties vykdymo pradþioje reikia dëti pakankamai daug
pastangø ,,dalykui iðjudinti. Ðios pastangos darbui organizuoti ir uþtikrinti ne visada iðkart duoda ryðkø efektà. Ðiuo ,,paleidimo periodu
pastangos eikvojamos, o rezultato dar nëra. Reikia iðmokti nustatyti,
kokioje metodo ádiegimo stadijoje yra procesas. Jeigu nustatyta, kad
procesas yra efekto maþëjimo stadijoje, tai nëra prasmës tobulinti toliau. Reikia rasti tobulesná procesà (naujà technologijà, naujà valdymo
sistemà ir pan.) ir nuosekliai realizuoti kaip tik ðá naujà procesà.
Svarbiausia racionalaus planavimo sàlyga yra planavimas tik darbui reikalingø veiksmø. Duoto pavedimo vykdymo naudingumo iðmanymas  svarbiausias stimulas bet kurio pavaldinio veiksmams.
Kiekvienas karinis vienetas, be einamøjø darbø, turi turëti perspektyviná darbo planà. Negalima gyventi viena diena, reikia mokëti
numatyti ateitá dël to, kad teisingai bûtø organizuota dabartis.
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Ilgalaikës plëtros planuose daþniausiai atsiþvelgiama á ðiuolaikinio parengimo ir personalo kvalifikacijos këlimo reikalingumà, uþtikrinant naujos technikos ir ginkluotës prieþiûrà ir darbo rezultatyvumo didinimà.
Kiekvienam pavaldiniui naudinga þinoti savo savaitës planà, turëti supratimà apie tai, kà jis darys per mënesá, metus. Plane iðvardyti
renginiai turi bûti besàlygiðkai vykdomi. Labai blogai, kai þmonës
pripranta, kad renginiai, áraðyti visiems paskelbtame plane, vykdomi
tik tada, kai specialiai primenama arba ið anksto informuojama. Toks
planas tampa planu ne kolektyvui, o valdymo organui, jis dezorganizuoja veiklà, pratina þmones, kad renginiø átraukimas á planà dar nereiðkia, jog tikrai reikia já vykdyti. Þmonës pradeda rengti planinius
renginius tik po atitinkamo priminimo.
Padarykite, kad á jûsø planus bûtø þiûrima pagarbiai, ápratinkite
pavaldinius, kad planinio renginio atðaukimas arba perkëlimas  ypatinga priemonë, áforminta specialiu paliepimu. Renginio átraukimas á
tvirtinamà planà jau yra paliepimas visiems iðvardytiems plane asmenims besàlygiðkai já vykdyti. Patvirtintas planas, kuriame nurodytos
konkreèios renginiø datos, yra paliepimas organizuoti renginius tokia eilës tvarka per tam tikrà periodà, pavyzdþiui, per mënesá.
Planuose, kuriuose bus sudaromi kariniø vienetø (padaliniø) planai, nereikia per daug detalizuoti ir konkretizuoti renginiø laiko. Geriau, jeigu tai bus nurodyta kariniø vienetø (padaliniø) planuose, atsiþvelgiant á uþduoèiø, veiklos, sàlygø specifikà.
Apþvelgtø sprendimø priëmimo ypatumø áskaitymas ir darbø, susijusiø su jø atlikimu, planavimas sudaro teigiamas sàlygas skelbti uþduotis pavaldiniams, vadinasi, ir planuojamiems darbams atlikti.

8.5. Sprendimo atlikimo organizavimas
Vadovo autoritetas ir valdþia suteikia jo sprendimui nemaþios ásakmios jëgos. Bet patys geriausi paties autoritetingiausio vadovo sprendimai gali likti tik popieriuje, jeigu nebus atliekamas specialus darbas
juos organizuojant. Kartais dalykas pateikiamas tokiu bûdu, kad po
to, kai buvo priimtas ir paskelbtas pavaldiniams sprendimas, vadovui
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lieka tik kontroliuoti, kaip ávykdyti jo nurodymai. Toks poþiûris klaidingas. Kontrolë, be abejo, reikalinga, bet svarbiausia  pavaldiniø
skatinimas dirbti atiduodant visas jëgas. Jei nebus atkakliai ir tikslingai dirbama nuo sprendimo priëmimo iki kontrolës pradþios, tai vadovas gali atsidurti prieð faktà, kad jo paliepimai nevykdomi. Svarbu
ne vien tik kontroliuoti. Pirmiausia reikia ,,ágyvendinti nurodymus,
t. y. pasiekti, kad jie bûtø ávykdyti. Organizacinio darbo, kuris vyksta
kartu su kontrole, neávertinimo faktai vis dar neiðgyvendinti.
Kontrolë nepakenèia organizacinio darbo, o padeda jam, yra viena ið svarbiausiø organizavimo sudedamøjø daliø. Atitrûkimas tarp
sprendimø priëmimo ir jø realizavimo atsiranda dël daugelio prieþasèiø. Ðtai kai kurios ið jø. Sprendimo priëmimas  nelengvas dalykas.
Jis reikalauja dideliø proto ir valios pastangø, visø klausimø ir árodymø suderinamumo, sprendimo variantø pagrástumo. Ir kai sprendimas priimtas, vadovui atsiranda palengvëjimo jausmas, atslûgsta psichinë átampa, nors ið tikrøjø joks darbas faktiðkai dar nepadarytas,
viskas tik uþfiksuota popieriuje. Sprendimo priëmimas  tik pradinis
tolesniø realiø veiksmø, praktinës kolektyvo veiklos punktas. Ðio fakto
suvokimas, tikslus supratimas to, kad reikia nedelsiant pradëti organizuoti  bûtina sprendimo ávykdymo sàlyga. Delsimas pradëti vykdyti sprendimà neleistinas, nes didelis pavaldiniø susidomëjimas nauju
dalyku, pastebëtas vadovui priimant sprendimà, gali dingti.
Kaip belauktø pavaldiniai naujo sprendimo, kaip teigiamai jie besielgtø, jo pirmalaikis ávykdymas neiðvengiamai susijæs su áprastomis
darbo formomis ir metodais, turinio pertvarkymo bûtinumu.
Vienà kartà nustatyta ir ilgà laikà palaikoma darbo tvarka ágyja
inertiniø savybiø, palaikymo ir iðsaugojimo bûtinumà. Naujas sprendimas vienaip ar kitaip visada reiðkia susidariusiø stereotipø griovimà, pavaldiniø psichologijoje ne visada suvokiamo pasiprieðinimo naujam áveikimà.
Sprendimui realizuoti labai prieðinasi ta aplinkybë, kad ne visada
atsiþvelgiama á minties perdavimo vieno þmogaus kitam psichologinius dësnius. Vadovas ilgà laikà puoselëja savo sumanymà, ávertina
sprendimo variantus ir pasirenka vienà ið jø. Iki to momento jis pripranta prie savo idëjos, aiðkiai ir tiksliai mato problemà, ir todël tokio
varianto veiksmø priëmimo bûtinumas laikomas savaime suprantamu
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ir nereikalaujanèiu specialaus árodymo. Toliau daroma klaida: jam pradeda atrodyti, kad jam aiðki idëja turi bûti aiðki bet kuriam pavaldiniui. Tuo tarpu jis klysta. Kad kito þmogaus galvoje vadovo idëja ágytø tø paèiø bruoþø, reikia tiksliai pakartoti vadovo minties subrendimo eigà, remtis tais paèiais kaip ir vadovas duomenimis, iðgyventi
tuos paèius jausmus kaip ir jis.
Sprendimo perdavimas kitam þmogui  ypatingo sudëtingumo problema, reikalaujanti ypatingo dëmesio, iðsamiø psichologiniø þiniø ir
átaigos sugebëjimo.
Netgi jeigu pavaldinys atsakys, kad jam viskas aiðku, gali bûti ne
visai taip. Reikia dar pasiûlyti pavaldiniai pamàstyti, duoti jam laiko
apmàstymui ir po to papraðyti já iðdëstyti, kokiu bûdu jis vykdys uþduotá. Taèiau ne visada to pakanka. Tikras visiðkas vadovo idëjos suvokimas pasireiðkia tik duoto paliepimo vykdymo procese ir galutiniuose rezultatuose.
Vadovas, ávertinantis sprendimø vykdymo procesà ir rezultatus,
neretai linkæs visus nesklandumus darbe perdëti pavaldiniams. O jam
reikëtø iðanalizuoti ávykius, atsakyti á klausimus: ,,Kas nebuvo numatyta mano asmeniniuose sprendimuose? Kaip reikia gerinti sprendimus,
kad jø eiga nepriklausytø nuo kiekvieno vykdytojo sàiningumo?
Vadovui nelengva prisiimti atsakomybæ uþ sprendimo þlugimà,
nes, kai jis buvo priimamas, abejoniø dël jo pagrástumo nebuvo. Kaltas, kaip jis mano, pavaldinys. Laikydamasis tokios nuomonës, vadovas nededa pastangø tobulinti savo sprendimus, o tik stebi ar ,,iðtaiso pavaldiná. Pastarieji nesëkmës atveju kaltina sprendimo autoriø.
Vadinasi, patys jie nesikeièia, mano, kad turi bûti pakeisti sprendimai
ir jø priëmimo stilius. Jeigu vadovas visiðkai atmeta tokià pozicijà,
pavaldiniai kartais vietoj to, kad pataisytø sprendimo trûkumus jo
vykdymo eigoje, sàmoningai sukuria tokias situacijas, kuriose sprendimo trûkumai pasireiðkia akivaizdþiai. Darbui daroma þala. Visa tai
reikia nuolat prisiminti pradedant realizuoti priimtus sprendimus.
Po to, kai sprendimas priimtas, vadovas tartum skaldo bendrà
veiksmø programà á atskiras individualias ir grupines uþduotis konkretiems vykdytojams.
Duodamas uþduotá, vadovas siekia, kad vykdytojai tiksliai ásivaizduotø, kà, kada, kokiu bûdu, kokiomis sàlygomis, kokiomis jëgomis ir
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priemonëmis, kokiam terminui ir su kokiais kokybiniais ir kiekybiniais
rodikliais reikia daryti atitinkamai gautas uþduotis. Kad pavaldiniai
geriau suprastø uþduotá, jiems ið pradþiø iðaiðkinamas karinio vieneto
bendras problemos sprendimo sumanymas. Toliau reikia nurodyti uþduoties vietà bendrame darbe, ryðius su kitomis uþduotimis. Pagaliau
iðaiðkinamas uþduoties tikslas, t. y. numatomas darbo rezultatas; pateikiamos vykdytojo dispozicijai darbo priemonës; nurodomi baigimo
terminai, rezultatø ávertinimo kriterijai. Ypatingas dëmesys skiriamas
sunkumams, kurie gali atsirasti darbe, todël yra nurodomi jø áveikimo
bûdai, darbo saugos taisyklës.
Psichologinis bet kokios uþduoties ávykdymo uþtikrinimas prasideda poveikiu pavaldiniui skelbiant jam uþduotá. Uþduoties skelbimas 
valingas aktas, pagrástas vadovo teisëmis, jo autoritetu ir atsakomybe
visuomenei. Be to, vadovas daro poveiká pavaldinio psichikai, átikina já
veikti tam tikru bûdu. Tokio poveikio metu vadovas turi savo iðvaizda,
tonu, elgesiu parodyti pavaldiniui ir uþduoties svarbumà, ir savo pasitikëjimà juo, ir savo ásitikinimà, kad uþduotis turi bûti sprendþiama ir
gali bûti iðspræsta, ir savo ásitikinimà, kad pavaldinys iðspræs geriausiai.
Vadovo paliepimas turi ne vien tik ápareigoti pavaldiná atlikti tam
tikrus veiksmus, bet ir maksimaliai mobilizuoti jo iniciatyvà, kelti jam
teigiamø emocijø, pirmiausia norà ir pasirengimà ávykdyti paliepimà
geriausiu bûdu. Ði aplinkybë ir sàlygoja, kaip bus skelbiama uþduotis
pavaldiniui.
Skelbiant uþduotá, vadovui tikslinga susilaikyti nuo netinkamø ðiuo
atveju emocijø: nereikðti nei dþiaugsmo, nei apgailestavimo dël to,
kad ðis paliepimas naudingas arba nenaudingas asmeniðkai vykdytojui. Jeigu á tarnybinius santykius kiekvienà kartà bus átrauktas ávertinimo elementas, tai gali sukelti pavaldinio sàmonëje iliuzijà, kad jis
turi iðimtinæ teisæ vykdyti ir naudingà, ir malonø darbà.
Paliepimø forma parenkama pagal vykdytojo asmenines savybes,
charakterio bruoþus, kultûros lygá ir iðsilavinimà. Kiekvienas þmogus
reikalauja savo bendradarbiavimo stiliaus. Vadovas, kuris tai supranta, þino svarbiausià sëkmingo vadovavimo paslaptá. Todël skelbiant
paliepimus kartais pakanka pasakyti: ,,reikia padaryti; kartais: ,,praðau jûsø arba ,,ásakau.
Uduoties vykdymo terminus geriausia skirti trumpus, bet rea231

lius: lengvos uþduotys gadina netgi gerus pavaldinius. Uþduotis nenurodant termino prilygsta pageidavimui, o kartais ir nuolaidþiavimas dykinëjimui. Jeigu iðryðkëja pavaldinio uþmarðumas ir nesusikaupimas, nesusipratimams iðvengti duokite uþduotis raðtu. Duodami uþduotá, siekite iðaiðkinti vykdytojui darbo tikslà ir prasmæ, ásitikinkite
pats ir átikinkite vykdytojus, kad uþduotis ávykdoma. Uþduotys ir
paliepimai turi bûti duodami ramiu tonu, aiðkiai, tiksliai, iðsamiai ir
átikinamai. Be to, reikia nurodyti ne tik, kà ir kada reikia ávykdyti, bet
ir galutiná darbo tikslà.
Psichologiniu poþiûriu bet kokiame valdymo sprendime (paliepime) sàlyginai galima iðskirti tris sudedamàsias dalis: motyvacinæ,
prasminæ ir ápareigojanèià, kurios kartu daro poveiká psichinës veiklos sferai.
Motyvacinë paliepimo dalis vykdytojø vertinama pagal motyvus,
jø atsiradimo prieþastis ir pretekstà. To suvokimas gali vykdytojo
veiksmus pagreitinti ir aktyvizuoti, sumaþinti emocinæ átampà, kuri
atsiranda kiekvienà kartà, kai vykdytojui darbo procese reikalingas
kompetentingas veiksmø pagrástumas (ypaè jeigu trûksta ne tik informacijos, bet ir laiko). Neþinoma arba neteisingai suvokta paliepimø
motyvacinë dalis gali didinti átampà, kelti abejoniø vadovo kompetencija. Todël ypaè svarbu uþtikrinti vykdytojo iðmanymà motyvø ir
prieþasèiø, sàlygojanèiø pavesto darbo reikalingumà (iðskyrus, suprantama, atvejus, kai to daryti negalima dël jo ypatingo pobûdþio).
Veiksmø motyvø þinojimas reikalingas bet kokiame valdymo lygyje.
Paliepimo prasminë dalis paprastai vertinama pagal vadovo profesiná iðprusimà (ko ir kaip jis reikalauja), pagal dalyko esmës atsispindëjimà (paprastai áskaitant smulkias, neakivaizdþias detales ir proceso
ypatumus, numatomus tarpusavio ryðius ir savitarpio poveikius), pagal racionalumà, teikiamø rekomendacijø naudingumà. Daugiausia tai
priklauso nuo to, kaip sprendimas ðalina informacijos deficità.
Ðioje paliepimo dalyje ypaè ryðkiai atsispindi vadovo profesinës
kompetencijos lygis. Todël rengiant paliepimo prasminæ dalá, jei vadovas nëra specialistas, reikia pritraukti pavaldiniø, ðios sferos specialistø. Iki sprendimo priëmimo vadovas nieko neþino apie tam tikro
proceso esmæ, bet duodamas paliepimus, jis privalo þinoti tuos ypatumus, kuriems ruoðiasi daryti poveiká.
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Paliepimo ápareigojanti dalis turi bûti ypaè tiksli ir konkreti, nes
nurodo, kà, kada ir kur reikia ávykdyti. Joje daþniausiai numatomos
ir aptariamos sprendimo materialinio techninio aprûpinimo ir paliepimo
vykdymo kontrolës priemonës. Ápareigojanèios dalies tikslumas daro
didelá poveiká padaliniams ir ið esmës nustato jø veiksmø tikslumà.
Paliepimø davimas (skelbimas) pavaldiniams turi lemti besàlygiðkà, kokybiðkà ir laiku atliekamà darbà. Kariuomenëje taip yra vykdomi ásakymai.
Bet ne visada kasdieniai paliepimai gali turëti ásakymo formà. Reikia prisiminti, kad bandant vadovauti tik ásakymais, pavaldiniø akyse
ði valdymo forma gali nuvertëti. Be to, realizuojant sprendimà, kartais
reikia iðleisti keletà ásakymø atsiþvelgiant á atskirus realizavimo etapus. Pagaliau vykdant sprendimà, gali bûti pareikalauta já detalizuoti.
Skirstant ir perduodant uþduotis pavaldiniams, tik pradedamas
organizacinis darbas, uþtikrinantis priimto sprendimo ávykdymà. Rûpinimasis, kad bûtø vykdomi priimti sprendimai, nuolatinis sàlygø, uþtikrinanèiø jø ávykdymà, sudarymas, tvirtas priimtø pozicijø iðlaikymas
realizuojant sprendimà  reikalingos efektyvaus þmoniø valdymo sàlygos. Jeigu uþduotis duota, tai jos sprendimà reikia vykdyti iki galo.
Organizuodamas valdymà vadovas neturi keisti þemesniøjø vadovø. Tokia galimybë yra, jeigu organizacinë dokumentacija, naudojama
valdymui, parengta gana kokybiðkai: pavaldiniai vadovaujasi valdymo
dokumentacija, ima ið jos informacijà ir konkreèius nurodymus
veiksmams skirtingomis situacijomis. Suprantama, kebliose situacijose,
nenumatytose valdymo dokumentacijoje, jie kreipiasi tiesiog á vadovà
gaudami ið jo papildomø nurodymø. Juo reèiau kreipiamasi, juo geriau
organizuotas valdymas, juo kokybiðkesnë valdymo dokumentacija.
Organizuojant priimto sprendimo vykdymà, svarbu susidomëti
ir sàlygø, reikalingø sprendimui realizuoti, buvimu, ir pavaldiniø laiko, jëgø ir priemoniø racionaliu paskirstymu, ir pavaldiniams atsirandanèiais sunkumais vykdant uþduotá. Vadovo ásikiðimas laiku, pirmesniø nurodymø detalizavimas gali pavaldiniams pagelbëti vykdant
uþduotis ir gerinti kokybæ, taupyti darbo sànaudas ir trumpinti uþduoties sprendimo laikà.
Atskirø nurodymø davimas realizuojant sprendimà  reikalingas
þmoniø valdymo komponentas.
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8.6. Sprendimo vykdymo kontrolë  pagrindinë
valdymo funkcija
Realizuojant sprendimà, vadovas turi daugiau dëmesio skirti darbo
kontrolei. Tikroji valdymo uþduotis yra ne ta, kad vadovas stengiasi
viskà padaryti asmeniðkai, ne vien direktyvø raðymas, o ta, kad paskirstæs darbà pavaldiniams, tikrintø, kaip jis atliekamas.
Vadovas, davæs paliepimus, neþino, kaip vykdomi jo sprendimai.
Be nuolat pasiekianèios já informacijos apie duotø uþduoèiø vykdymo
eigà jis ið esmës neturi galimybës daryti poveiká darbo eigai. Informacija, einanti ið paèiø vykdytojø, netgi paèiø sàþiningiausiø, neiðsprendþia problemos, nes ji turi subjektyvø pobûdá.
Po to, kai funkcijos paskirstytos ir nustatyta veiklos programa,
kontrolë tampa objektyviai reikalinga valdymo funkcija. Kaip tik dël
kontrolës realizuojamas gráþtamasis ryðys valdyme, kaip tik ji sukuria
sàlygas konkreèiai korekcijai priimant papildomus sprendimus.
Nesvarbu, koks klausimas bûtø tikrinamas, kas bûtø tikrintojas,
kokias konkreèias uþduotis jis sau keltø  visais atvejais reikia tiksliai
nustatyti realià dalykø bûklæ. Todël kontrolës pagrindas  tikrintojø
paþintinë veikla. Paþinimo psichologiniai ypatumai daugiausia priklauso nuo tiriamojo objekto pobûdþio. Jeigu tiriamasis objektas yra socialinis reiðkinys, tai sunku iðsiaiðkinti tiesà, iðvengti iðankstinës nuomonës, subjektyviø traktavimø. Kartais tiksliai nustatyti dalykø padëtá trukdo paprasèiausios þmogaus ,,silpnybës, atleistinos kitais atvejais: per didelis pasitikëjimas pavirðutiniðkais stebëjimais, bijojimas
,,áþeisti gerbiamà draugà per daug nuodugniu jo darbo tyrimu, noras pateisinti vyresniojo vadovo lûkesèius ir t. t., kartais pritrûksta
kompetentingumo ir laiko iðsamiai analizei. Taip pat pasitaiko, kad
tikrintojas neturi pilietinës dràsos pasakyti tiesà.
Nepriklausomai nuo to, ar patikima ir nuolatos pateikiama objektyvi informacija apie darbo eigà, vadovas negali apseiti be asmeniniø
áspûdþiø, be gyvo ryðio su vykdytojais.
Kaip matome, tai nëra áprastinë kontrolë  ávykdymo patikrinimas.
Kontrolë taip pat reikalauja informuoti vykdytojus apie tai, kaip
jiems sekasi vykdyti uþduotá ir kaip darbo eiga atitinka vadovo sumanymus. Darbuotojui reikia, kad jo pastangos bûtø pastebëtos aplinki234

niø ir tinkamai ávertintos. Tai yra papildomas skatinimas dar daugiau
dëti pastangø. O jeigu pritaria vadovas, tada pritarimas suteikia kur
kas daugiau jëgø.
Toká pat vaidmená atlieka ir nepritarimas, papeikimas, jeigu tai daroma geranoriðkai, konkreèiai nurodant, kaip pataisyti, rodant, kaip tikima
þmogaus didelëmis potencialiomis galimybëmis. Netgi ir pats kontrolës
faktas, t. y. tos aplinkybës, kad pavaldinio darbas atkreipë virðininko
dëmesá, yra argumentas, keliantis vykdytojo sprendþiamos uþduoties
prestiþà, jeigu, þinoma, kontroliuojama taktiðkai, gerbiant pavaldinio
darbà ir asmenybæ. Tai stiprina jo savigarbà, ásitikinimà savo darbais.
Kontrolës procese vadovas ðiek tiek patikslina anksèiau priimtus
sprendimus, nes vienas ið svarbiausiø kontrolës tikslø yra reguliuoti
sprendimo vykdymà pagal ið anksto nustatytà planà arba patikslinti
patá sprendimà, jeigu situacija pasikeitë. Padaryti tai geriausia vietoje,
be to, neatidedant tolesniam laikui.
Vadovas, stebintis pavaldiniø darbà, privalo tikslai suvokti, kad
faktiðka darbø bûklë atsispindi tikrinimo, kuris remiasi ,,vietine patirtimi, rezultatuose. Èia susiklosto nepaprasta pagal sudëtingumà
psichologinë situacija: vadovas mano, kad jis tikrina pavaldiná, o ið
tikrøjø pavaldinys savo darbu patikrino virðininkà ir jo sprendimà.
Kontrolë, galima sakyti, ávyko, be to, pagal patikimiausià kriterijø 
pagal tai, kaip sprendimas atitinka praktikà.
Jei vadovas vadovausis darbo interesais, elgesys tokioje situacijoje gali bûti ðitoks: reikia ramiai susipaþinti su konkreèios veiklos kontrolës rezultatais, sutapatinti juos su pradiniu sprendimu, pakoreguoti já, padëti pavaldiniams pertvarkyti darbà  ir kontrolës dalykinë
pusë bus beveik baigta. Toks poþiûris galbût ðiek tiek paþeidþia vadovo ambicijas, neduoda jam galimybës pademonstruoti savo valdþios
galios, bet yra efektyvus problemai spræsti. Ir èia vadovui reikia mokëti pasirinkti, kas jam svarbiau: jo priimto sprendimo likimas ar asmeniniø ambicijø iliuzinis patenkinimas. Deja, kartais pasirinkimas yra
ne darbo naudai.
Dël to, kad patikrinimas nepadarytø þalos darbui, o padëtø vadovui, reikia ið anksto pasirinkti pozityvià psichologinæ pozicijà, uþtikrinanèià visiðkà tikrinamøjø pasitikëjimà, jø pasirengimà viskà susitvarkyti ir pataisyti padëtá.
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Svarbu ne tik atskleisti trûkumus ir juos paðalinti, bet remtis nors
ir maþa patirtimi. Tikrinant, kaip ávykdytas sprendimas, kuriamos teigiamos sàlygos ne tik paþangios patirties tyrimui ir apibendrinimui,
bet ir jo skleidimui, atsiþvelgiant á konkreèias vietos sàlygas.

8.7. Pavaldiniø atlikto darbo ávertinimas
Atliktø darbø ávertinimas  reikalinga vadovo valdymo veiklos
dalis, uþtikrinanti jø kokybæ ir daranti rimtà psichologiná poveiká pavaldiniams. Vertindamas atliktà darbà, vadovas kartu rodo susidomëjimà darbu ið esmës, atskleidþia kiekvieno vykdytojo indëlá á bendrà
darbà, apibendrina teigiamà patirtá ir pabrëþia trûkumø prieþastis. Be
to, vadovas turi atitinkamu bûdu paþymëti iniciatyviø vykdytojø darbà.
Svarbiausias vertinimo objektas yra pasiekti rezultatai. Bet ávertinant juos, reikëtø prisiminti esminius dalykus  kokia kaina jie pasiekti. Apie tai verta prisiminti ir analizuojant trûkumus. Nereikia veltui
kaltinti pavaldinio dël trûkumø, jeigu jis visomis turimomis priemonëmis mëgino juos ðalinti, o tokiam pavaldiniui laiku reikëjo padëti.
Vertinant efektyvumà, svarbu nustatyti, kiek iðnaudotos galimybës, kurias turëjo vykdytojas. Aplaidumas  rimtas trûkumas.
Negalima atliktø darbø vertinti formaliai. Formalumas griauna kolektyvà, maþina padaliniø, specialistø ir personalo, kuriø pastangos ávertintos neteisingai, iniciatyvà ir aktyvumà, kelia abejoniø vadovo ávertinimo objektyvumu.
Vertinant rezultatus, reikia atsiþvelgti á uþduoties sunkumà, padalinio galimybes jas sprendþiant.
Susumavus svarbu mokëti átikinamai parodyti, koks svarbus yra
darbas, kurá atliko pavaldiniai, ir kokia jo vieta sprendþiant svarbiausià uþduotá: bet kokiam þmogui nuolat reikia informacijos apie tai,
kaip jis atliko savo pareigas. Ir teisingai daro tas vadovas, kuris nurodo ne tik pavaldinio klaidas, bet ir nepamirðta jo laimëjimø.
Rezultatø vieðumas, ávertinimø teisingumas turi didelës reikðmës
kolektyvui suburti, kiekvieno jo nario darbui gerinti. Ypaè svarbu vieðai
paþymëti iniciatyviø vykdytojø, specialistø, parodþiusiø darbo kokybës ir naðumo pavyzdþius, nuopelnus. Pasiþymëjusiøjø skatinimas,
premijavimas turi bûti daromi vieðai ir neformaliai. Rasti ðirdingø þo236

dþiø kiekvienam  tai reiðkia parodyti, kokià reikðmæ suteikia vadovas skatinimui, kaip tik taip ugdoma teigiamais pavyzdþiais. Skatinimo efektas mainamas, jeigu jis atliekamas formaliai.
Pagaliau susumavimas rezultatø  tai darbo analizës numatymas
ateièiai. Rimtas vadovas bûtinai pasimokys ið kiekvieno atlikto darbo, apibendrins patirtá, pasinaudos ja pavaldiniams ugdyti.

KLAUSIMAI
1. Apibûdinkite Dekarto penkis uþduoties sprendimo principus.
2. Koks yra sprendimø priëmimo ir jø vykdymo organizavimo
nuoseklumas?
3. Apibûdinkite sprendimo rengimo psichologinius etapus.
4. Kokie gali bûti sprendimo rengimo procesai?
5. Kokie psichologiniai sunkumai gali atsirasti vadams priimant
sprendimus?
6. Pagal kokius rodiklius sprendþia apie sprendimo efektyvumà?
Apibûdinkite juos.
7. Kaip sprendimai skiriami pagal pavaldiniø veiklos reglamentavimà?
8. Kokius reikalavimus turi atitikti sprendimas?
9. Kas yra sprendimo vykdymo darbø planavimas?
10. Á kokias aplinkybes reikia atsiþvelgti sudarant sprendimo vykdymo grafikà?
11. Kokius darbo planus turi turëti karinis vienetas?
12. Apibûdinkite sprendimo atlikimo organizavimo esmæ.
13. Kokià reikðmæ organizaciniame darbe turi kontrolë?
14. Apibûdinkite ypatumus, susijusius su sprendimo perdavimu
kitam mogui.
15. Apibûdinkite vadovo veiksmus po sprendimo priëmimo.
16. Apibûdinkite sprendimo sudedamàsias dalis.
17. Apibûdinkite kontrolës funkcijà.
18. Kokie yra kontrolës reikalavimai?
19. Apibûdinkite vadovo veiksmus kontrolës metu.
20. Apibûdinkite pavaldiniø atlikto darbo ávertinimo esmæ.
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9. Konfliktai kariniame kolektyve
9.1. Konfliktiniø situacijø prieþastys, pobûdis ir jø
sprendimo bûdai kariniame kolektyve
Virðininko ir karinio kolektyvo bendradarbiavimas visada turi dalykiná turiná. Jis remiasi bendrai vykdomais karinës tarnybos tikslais
ir uþduotimis. Jau dël to virðininko ir kolektyvo bendradarbiavimas
ir kolektyvo nariø bendradarbiavimas neiðvengiamai patiria skirtingos rûðies nesutarimu, neretai pereinanèiu á konfliktus (konflikto situacijas). Tokiø situacijø atsiradimo prieþastys ir ypaè jø iðsprendimo
bûdai verti specialaus nagrinëjimo.
Konfliktas  tai prieðtaravimas, atsirandantis tarp þmoniø, sprendþianèiø ávairius socialinio ar asmeninio gyvenimo klausimus. Konflikte kiekviena ið pusiø reikalauja, laukia partnerio elgesio, minèiø arba
jausmø pakeitimo. Bet ne bet kurá prieðtaravimà galima vadinti konfliktu: þmonës gali bûti skirtingø paþiûrø, nuomoniø apie kurià nors problemà, ir tai nekliudo jø darniam darbui. Bet prieðtaravimai, lieèiantys
asmenybës arba grupës interesus, statusà, moralinius privalumus, lemia
konflikto atsiradimà. Konfliktinë situacija sukuria átemptus santykius
kariniame kolektyve, kreipia kariø dëmesá nuo tiesioginiø tarnybiniø
rûpesèiø ,,santykiams iðaiðkinti, labai atsiliepia jø nerviniai psichologiniai bûsenai. Ir visgi konfliktai gali turëti ne tik griaunamàjà, bet ir kûriamàjà jëgà, kai jø iðsprendimas gerina tarnybos sàlygas, tarpasmeninius
santykius, valdymo santykius, psichologiná klimatà kolektyve ir t. t.
Konflikto situacija, be paèio konflikto, apima prieþastis ir sàlygas,
kurios susiklosto prieð konfliktà ir sukelia já. Todël, þinoma, konflikto
situacijà galima suprasti kaip dar neávykusio konflikto (potencialaus
konflikto) prieþasèiø ir sàlygø, prielaidø atsiradimà, kaip situacijà, kuri
gali virsti konfliktu. Skirtingi konfliktai kyla tarp skirtingø hierarchiniø lygiø (,,vertikalieji konfliktai) priklausomai nuo jø tarnybinio ben239

dradarbiavimo ir tarp darbuotojø, uþimanèiø vienodas pareigas (,,horizontalieji konfliktai). Jie gali atsirasti dalykiniu (tarnybiniu) arba asmeniniu pagrindu, gali bûti konstruktyvieji, skatinantys karinio kolektyvo raidà, ir destruktyvieji, stabdantys ðià raidà. Konstruktyvieji
konfliktai atsispindi principinguose ginèiuose, diskusijose; destruktyvieji  intrigose, nemalonumuose.
Dalykinis nesutarimas yra konstruktyvus: jis iðnyksta, kai iðnyksta ginèo tema, kai sprendþiama problema arba uþduotis, sukëlusi nuomoniø ir paþiûrø susidûrimà. Asmeninis ir tarpasmeninis nesutarimas
turi pastovø, inertiná pobûdá. Jis gali bûti dalykinio nesutarimo pasekmë, kai principingi prieðtaravimai dalykiniu pagrindu paverèiami á
tarpusavio asmeniná prieðiðkumà, bet gali bûti ir psichologinio nesuderinamumo rezultatas.
Viena ið praktiniø virðininko ir karinio kolektyvo uþduoèiø yra
optimalus, teisingas konfliktø sprendimas.
Konfliktas nepaprastai individualus, jis turi savo prieþastá ir todël
reikia pasistengti iðsiaiðkinti já. Nors psichologiniø konfliktø prieþastys
labai ávairios, vis dël to juos galima klasifikuoti pagal tam tikrus poþymius.
Pirmàjà grupæ sudaro prieþastys, pagrástos kai kuriø þmoniø moraliniu dvasiniu nesuderinamumu. Tarkim, vienas þmogus turi didelá atsakomybës uþ pavestà darbà jausmà, o kitas parodo neatsakingumà;
vienam iðugdytas asmeninio orumo jausmas, o kitas  pataikûnas, vienas  kuklus, doras ir teisingas, o kitas  pagyrûnas ir veidmainys.
Natûralu, kad tarp ðiø þmoniø neretai atsiras nesutarimø be kokiø
nors iðoriniø prieþasèiø, sàlygojamø bendros veiklos.
Antràjà grupæ sudaro prieastys, susijusios su moniø savæs átvirtinimu kolektyve, kai kuriø ið jø per dideliu siekiu ir neretai neteisiðku
pasireiðkimu.
Treèioji grupë  tai prieþastys, sàlygojamos psichologinio nesuderinamumo, temperamento, charakterio bruoþø nesuderinamumu, prieðtaringø poreikiø ir interesø susidûrimu.
Pagaliau ketvirtoji grupë yra susijusi su neigiamø tradicijø puoselëjimu, kuris sukelia atsiskyrusiø mikrogrupiø formavimà.
Ðiø prieþasèiø nagrinëjimas leis laiku imtis priemoniø, kurios padës paðalinti konfliktà ir bus profilaktinë priemonë.
Apie bræstanèià konfliktinæ situacijà signalizuoja tarpasmeniniø
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santykiø krizë, kai þmonës nustoja bendrauti, arba, atvirkðèiai, ánirtingai ginèijasi, áþeidinëja, netenka savitvardos. Padidëjusi bendravimo átampa taip pat akivaizdus krizës signalas.
Atsiradus konflikto situacijai, virðininkui pirmiausia reikia pasistengti sumaþinti psichinæ átampà, atsiradusià dël konflikto, o po to
imtis priemoniø, kad bûtø pasiektas vienas ið prieinamø rezultatø: pasiekti kompromisà, t. y. sutikimas abiem pusëms nusileidus; pasiekti
susitaikymà radus bendrø paþiûros taðkø; suðvelninti konfliktà vienai
ið pusiø nusileidus; pasiekti, kad bûtø pripaþintas vienos pusës teisingumas, o kita pusë lieka pavaldi jai; likviduoti konfliktà perkeliant
vienà ið konflikto dalyviø á kità kolektyvà. Sprendþiant konfliktus,
reikia laikytis kai kuriø taisykliø.
Pirma, reikia mokëti atskirti tiesioginá pretekstà konfliktui atsirasti nuo jo prieþasties, kurià konflikto dalyviai daþniausiai stengiasi
uþmaskuoti.
Antra, reikia turëti omeny, kad pradinës konfliktø prieþastys paprastai atsiranda dël konfliktuojanèios pusës kitokio poþiûrio á kolektyvo tikslus ir uþduotis, reikalavimus, asmeniniø interesø derinimà
su kolektyvo interesais. Todël pirmas þingsnis sprendþiant konfliktà
 konfliktuojanèiø pusiø, poreikiø, interesø, doroviniø vertybiø nesutapimo atskleidimas ir pagalbos suteikimas, padedantis suvokti atsiradusio susidûrimo pasekmes.
Treèia, svarbu prisiminti, kad kiekvienas konfliktas skirtingas, kaip
skirtingi ir jo dalyviai. Todël reikia ávairiapusiðkai analizuoti konfliktines situacijas ir bûtinas individualus darbas su kiekvienu konflikto
dalyviu. Atsiradusieji prieðtaravimai visada turi konkretø pobûdá, o
remiantis bendromis rekomendacijomis jø iðspræsti neámanoma.
Ketvirta, bet kokio prieðtaravimo ðalinimas turi bûti pagrástas konfliktuojanèiø asmenybiø pagarba, pasitikëjimu jø galimybëmis patiems
reguliuoti savo poelgius, jø gebëjimais savikritiðkai ávertinti savo trûkumus, taip pat keliant jiems didelius reikalavimus.
Penkta, kadangi konfliktai neiðvengiamai turi átakà þmoniø santykiams ir jø tarnybiniai veiklai, tai apie jø iðsprendimo laipsná reikia
spræsti pagal konfliktuojanèiø asmenø poelgius ir darbus.
Kokie gi yra konfliktø sprendimo bûdai? Kaip teigia B. Puzinavièius
knygoje ,,Bendrosios ir karo psichologijos pagrindai, vienas ið papras241

èiausiø ir prieinamiausiø, leidþianèiø iðvengti konflikto bûdø (taip pat
ir kariuomenëje) galëtø bûti tikslus ir dëmesingas savo pareigø atlikimas, kompetencija, kvalifikacija, geranoriðkumas, atidumas bendradarbiams ir artimiesiems. Viskà atliekant gerai ir laiku (jeigu taip darytø kiekvienas), bûtø iðvengiama konfliktø arba jø bent sumaþëtø.
Tiesa, tuomet atsiranda konfliktinës situacijos, kai neigiamos emocijos ,,laikomos savyje, pavojus, ypaè kai nëra lygybës bendraujant,
viena pusë yra jaunesnë uþ kità arba jai pavaldi. Tokiais atvejais sudaroma tik konfliktinës situacijos iðsprendimo regimybë arba jis atidedamas vëlesniam laikui.
O kà daryti, jeigu konfliktas vis dëlto kilo? Kaip já spræsti? Lietuvos kariuomenës bûriø vadams skirtoje knygelëje ,,Kariø pedagogikos ir psichologijos pagrindai (1996 m.) rekomenduojami ðie bûdai.
1. Valdia (jëga). Tai savo nuomonës ágyvendinimas panaudojant
ágaliojimus (ásakymo forma). Ðis bûdas rekomenduojamas tais atvejais, kai sprendimas turi bûti priimtas nedelsiant (ekstremaliø situacijø atveju) arba jei vadas (t. y. tas, kuris ásako), turëdamas daugiausia
þiniø ir ágûdþiø, reikalingø sprendþiant konfliktinæ situacijà, yra visiðkai teisus. Bûdas netinka, jei ásakantysis neturi reikiamø þiniø, ágûdþiø, kompetencijos arba yra akivaizdþiai neteisus.
2. Adaptacija (susitaikymas, nusileidimas). Ðis bûdas rekomenduotinas, kai þinai, jog esi neteisus, kai kita konfliktuojanti pusë turi geresná sprendimà, taip pat tada, kai labai svarbu iðlaikyti gerus santykius su ta kita (konfliktuojanèia) puse. Bûdas netinka, jei prieðtarauja
visuotinai pripaþintoms ir tavo paties iðpaþástamoms vertybëms arba
kai nusileisdamas prarandi pripaþinimà, pagarbà, átakà, orumà.
3. Atidëjimas. Jis rekomenduojamas, jei þinai, kad kiti konfliktà
gali iðspræsti geriau arba kai tu pats nesi áveltas á konfliktà, taip pat kai
situacija verèia spræsti svarbesnes problemas nei ðis konfliktas. Atidëjimas netinka. Kai neiðspræstas konfliktas gali paaðtrëti, virsti didele
nesantaika arba kai reikia priimti neatidëliotinà sprendimà, o tu esi uþ
tai atsakingas.
4. Kompromisas (susitarimas, pasiektas abipusëmis nuolaidomis).
Ðis bûdas gana daþnai rekomenduojamas konfliktinëms situacijoms
spræsti. Taèiau tai nereiðkia, kad jis visada yra tinkamiausias. Kompromisas tinka, kai jûs geriau tenkina galimybë pasiekti nors dalá savo
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tikslø, negu negauti jokiø teigiamø rezultatø. Jo (kompromiso) tenka
griebtis ir tada, kai neámanoma produktyviau, vaisingiau bendradarbiauti. Taèiau kompromisas netinka, kai jis neiðsprendþia konflikto
arba kai dël kompromiso reikia atsisakyti principiniø nuostatø, iðpaþástamø vertybiø ir veltui gaiðti laikà.
5. Konfrontacija. Tai atvejai, kai joks kompromisas neámanomas arba jo
neieðkoma. Neretai konfrontuojama ideologijos sferoje, kai konfkliktuojanèios pusës turi visiðkai prieðingas pasaulëþiûras, nuostatas, skirtingus, nesuderinamus tikslus. Net ir nedarant jokiø kompromisø idëjø
(ideologinëje) plotmëje, yra ámanomas taikus ir pagarbus þmogiðkàsis
bendravimas, jei laikomasi tolerancijos ir demokratijos principø. Kartais sàmoningai konfrontuojama, kai bandoma patikrinti kitos pusës
nusistatymø tvirtumà ir nuoseklumà arba kai nenorima susitarti (derybos vyksta pavirðutiniðkai, t. y. tik ,,dël akiø ir pan.).
6. Bendradarbiavimas. Tai pats produktyviausias konfliktø sprendimo bûdas. Jo esmë ta, kad abi konfliktuojanèios pusës ieðko konstruktyviø
elementø viena kitos pozicijose ir juos panaudoja konfliktinei situacijai spræsti. Kitaip sakant, konfliktuojanèios pusës suranda treèià, abiem
pusëms priimtinà problemos sprendimà. Taèiau ir ðis bûdas nëra universalus. Pvz., jis netinka ekstremaliø situacijø atvejais, kai nëra laiko
ieðkoti ,,treèio bûdo arba kai viena ið konfliktuojanèiø pusiø yra kompetentingesnë, turi daugiau þiniø negu kita.
Spræsti konfliktus neretai padeda treèioji jëga, tarpininkaujanti konfliktuojanèioms pusëms. Tai  tarpininkas. Tarpininkavimo misijà atliekantysis turi gerai suvokti konflikto esmæ, konfliktuojanèiøjø pusiø
savybes, sugebëti abi puses átikinti, kad joms abiem naudinga teigiamai iðspræsti konfliktà. Svarbu konflikto oponentus paversti derybø
partneriais, kad problemos sprendimas naudingas ir reikalingas visiems.
Tarpininkas ir derybininkai turëtø stengtis konflikto sprendimà paversti
nauja bendradarbiavimo galimybe, suðildyti, atgaivinti tarpusavio santykius ir susigràþinti savitarpio supratimà. Apskritai universalus reikalavimas derybø partneriams ir konfliktuojanèioms pusëms  tolerantiðkumas, t. y. prieðingos nuomonës ar ásitikinimø gerbimas, pakanta.
Konfliktinëse situacijose labai svarbu mokëti valdyti savo ir oponentø elgesá. Reikia stengtis susikaupti, susitvardyti, nusiraminti paèiam, o savo ramybe ir pasitikëjimu veikti aplinkiniø elgesá. Reikia gerbti kitø
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jausmus, vengti apkalbø, nepasiduoti pagundai kerðyti ar dþiaugtis
,,prieðininko nelaime, teikti pozityvius, konstruktyvius pasiûlymus.
Pateiksime tipiniø konfliktiniø situacijø pavyzdþiø.
Pirmoji situacija. Sàlyginis pavadinimas: ,,Nuobauda su paskatinimu, arba ,,Paskatinimas su nuobauda.
Situacijos esmë. Prieðtaringai nenuoseklûs pavaldinio veiksmai,
statantys virðininkà á keblià padëtá, kai jis vertina ðio pavaldinio veiksmus.
Situacijos turinys.
Pavaldinys prasiengia arba nesàiningai dirba ir beveik tuo paèiu metu atlieka poelgá, darantá jam garbæ arba pasiekia tam tikrø rezultatø darbe. Virðininkas arba jau nubaudë pavaldiná uþ jo praþangà
(ir tada jam kyla klausimas: ar teisinga bus po nuobaudos skatinti
pavaldiná?), arba dar nespëjo nubausti (ir tada jam reikia spræsti: nubausti, skatinti, arba elgtis dar kitaip).
Problemos sprendimas. Daugeliu atvejø nepatyræ virðininkai pasielgia neteisingai: nuobauda be skatinimo; nei nuobaudos, nei skatinimo.
Teisingumas reikalauja, kad ir praþanga, ir nuopelnas, blogas ir
geras darbas bûtø paþymëti atitinkanèiomis nuobaudos ir skatinimo
akcijomis. Tik pagrásta nuobauda su po jos pagrástu skatinimu optimaliai sprendþia problemiðkà situacijà.
Antroji situacija. Sàlyginis pavadinimas: ,,Kebli padëtis.
Situacijos esmë. Kebli virðininko padëtis, kai jis turi ávertinti gana
autoritetingà asmená, apie kurá gautas pagrástas skundas, dalyvaujant
asmeniui, pateikusiam ðá skundà.
Situacijos turinys. Pavaldinys skundþiasi vyriasniajam virðininkui
dël tiesioginio virðininko neteisingø veiksmø, kuris neteisingai ávertina
jo dalykinius pasiûlymus. Vyresnysis virðininkas suvokia tiesioginio
virðininko neteisiðkumà, bet jam reikia: arba dalyvaujant pavaldiniui
pripaþinti tiesioginio virðininko neteisingus veiksmus ir atðaukti jo
sprendimà (bet tai gali padaryti neigiamà poveiká tiesioginio virðininko, kurá vyresnysis virðininkas aukðtai vertina kaip darbuotojà, autoritetui), arba pareikðti solidarumà tiesioginiam virðininkui (vadinasi, pritarti neteisingai nuostatai pavaldinio atþvilgiu). Kokia iðeitis?
Konflikto sprendimas. Aiðku, sprendimas neturi sugriauti tiesioginio virðininko, padarusio klaidà, autoritetà, ir kartu ði klaida turi
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bûti iðtaisyta. Nepedagogiðka ir neteisinga bûtø ið karto pripaþinti,
dalyvaujant nukentëjusiajam, tiesioginio virðininko klaidà, jeigu ta klaida neturi piktavaliðko, sàmoningai þalingo veiksmo pobûdþio. Geriausias sprendimo variantas  tai duoti galimybæ paèiam tiesioginiam
virðininkui pataisyti savo klaidà. Dël to vyresnysis virðininkas: a) iðklausæs pavaldinio skundà arba pretenzijas, þada ásigilinti á iðkylusá
konfliktà ir iðtaisyti padëtá; b) stengiasi suðvelninti pavaldinio neigiamus pasisakymus apie tiesioginá virðininkà ir pateikti konfliktà kaip
tam tikrà ,,nesusipratimà arba ,,tarpusavio nesutarimà; c) tuoj po
pokalbio su pavaldiniu susisiekti su jo tiesioginiu virðininku ir paaiðkinti jam priimto sprendimo arba veiksmo klaidingumà, patarti, kokiu
bûdu tai galima pataisyti. Po to vyresnysis virðininkas arba patars
pavaldiniui vël kreiptis á tiesioginá virðininkà, kad ,,detaliai iðnagrinëtø viskà, arba pataria tiesioginiam virðininkui kviesti pavaldiná pas
save viskà ,,iðsiaiðkinti. Ðio pokalbio metu virðininkas turi mandagiai
iðtaisyti savo klaidà. Nuo tiesioginio virðininko neteisingø veiksmø
su pavaldiniu priklauso vyresniojo virðininko elgesys su juo: tiesioginis
virðininkas gali bûti nubaustas arba draugiðkai áspëtas vyresniojo virðininko. Geriausias konflikto sprendimas yra toks, kad pavaldinys laikytø, kad tiesioginis virðininkas iðtaisë savo klaidà savarankiðkai be
vyresniojo virðininko ásikiðimo arba kokio nors spaudimo ið virðaus.
Treèioji situacija. Sàlyginis pavadinimas: ,,Netiesioginio kaltininko
nuobauda.
Situacijos esmë. Pavaldinio neteisingi veiksmai, skatinami arba jo
tiesioginio virðininko, arba vieno ið jo kolegø, suformuoja vyresniajam
virðininkui prielaidà atskleisti pagrindiná situacijos kaltininkà.
Situacijos turinys. Pavaldinys sistemingai paþeidþia drausmæ arba
neatlieka savo pareigø esant jo tiesioginio virðininko protegavimui arba skatinimui. Vyresnysis virðininkas þino ne tik apie pavaldinio blogà
darbà, bet ir tai, kad jo tiesioginis virðininkas dël savo silpno charakterio arba draugiðkø santykiø su pavaldiniu skatina jo nesàþiningumà,
nutyli apie já. Aiðkiø prieþasèiø ir pretekstø tiesioginio virðininko nuobaudai, rodos, ir nëra; turi bûti nubaustas pavaldinys. Bet kartu virðininkas suvokia, kad dël pavaldinio blogo darbo kaltas ir jo tiesioginis
virðininkas. Kà labiausiai reikia nubausti?
Problemos sprendimas. Yra dviguba tiesioginio virðininko kaltë:
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jis blogai atlieka savo kaip virðininko pareigas ir dël jo nuolaidþiavimo pavaldinys blogai dirba, daro þalà kolektyvui. Todël labiausiai
turi bûti nubaustas tiesioginis virðininkas, netgi jeigu tiesioginis kaltininkas yra ne jis, o jo pavaldinys. Vyresnysis virðininkas nubaudþia
tiesioginá virðininkà arba motyvuodamas tai kaip nuobaudà dël bendrininkavimo ir nuolaidþiavimo pavaldiniui, arba pateikia dalykà tokiu bûdu, kad pavaldinio nusiþengimas ávykdytas dël vyresniojo virðininko. Pasatarasis variantas ypaè efektyvus tuo, kad jis, pirma, leidþia demaskuoti prasiþengimo paslaptá, rasti tikrà kaltininkà, tiesioginá virðininkà ir, antra,  gali sugadinti tiesioginio virðininko ir pavaldinio tiesioginius santykius.
Ketvirtoji situacija. Sàlyginis pavadinimas: ,,Smûgis sau.
Situacijos esmë. Nuobaudos grësmë pavaldiniui, padariusiam klaidà, kurios tikrosios prieþastys þinomos tiesioginiam virðininkui, bet
neþinomos vyresniajam virðininkui, kuris ruoiasi teikti sankcijas.
Situacijos turinys. Pavaldinys daro klaidà darbe ir jam gresia vyresniojo virðininko sankcijos. Kadangi pavaldinys daro klaidà arba
dël savo nekompetentingumo, patirties stokos, arba dël blogos dvasinës bûsenos (ðeimyniniai rûpesèiai ir t. t.), o vyresniajam virðininkui
ðios prieþastys neþinomos arba jis á jas neatsiþvelgia, tai laukiama pavaldinio nuobauda labai nepageidautina ir gali sukelti konfliktinæ situacijà. Tiesioginis virðininkas, gerai þinantis pavaldiná, suvokia sankcijø nereikalingumà, bet kartu jam kyla klausimas: kaip jø iðvengti?
Situacijos sprendimas. Galima pabandyti paaiðkinti vyresniajam
virðininkui klaidos prieþastis, bet tokie veiksmai gali nepasiteisinti,
nes: a) vyresnysis virðininkas galës suvokti tai kaip tiesioginio virðininko liberalumà arba kaip blogà darbà su pavaldiniu, o nubaudæs
pavaldiná jis kartu galëtø nubausti ir jo tiesioginá virðininkà, b) vyresnysis virðininkas galëtø nepasitikëti tiesioginio virðininko paaiðkinimais, neteisingai juos iðsiaiðkinti, c) pavaldiniui nepageidautinas tikrø
darbo klaidos prieþasèiø skelbimas. Geriausias situacijos sprendimas
yra pavaldinio kaltës prisiëmimas sau. Toks veiksmas yra teisingas
pavaldinio atþvilgiu, jeigu klaida buvo padaryta dël nepatyrimo arba
neþinojimo. Jis sukels pavaldino sielos gilumoje pagarbà ir dëkingumà, taip pat sieká kuo greièiau iðpirkti kaltæ prieð tiesioginá virðininkà
ir ateityje nedaryti klaidø. Jeigu tai baigsis tam tikra nuobauda tiesio246

giniam virðininkui, tai pagaliau vyresnysis virðininkas negali nematyti pavaldinio tiesioginio virðininko kilnumo, d) uþkerta kelià vyresniojo ir tiesioginio virðininkø átemptiems santykiams.
Pateiktos konfliktinës situacijos ir jø sprendimo variantai reikalauja, suprantama, kûrybinio traktavimo juos taikant praktiðkai. Kiekvienos ið ðiø situacijø individualizacija gali áterpti á juos naujø bruoþø,
netikëtø sprendimo situacijø, bet principinës ðiø situacijø ávertinimo ir
sprendimo schemos lieka tos paèios.

9.2. Psichologinis praktikumas konflikto situacijai tirti
Konflikto situacijai ir subjekto, sureguliuojanèio konfliktà, elgesiui ávertinti siûlomas testas ,,Konflikto stiprumo skalë, sudarytas
naudojant semantinio diferencialo formas. Teste pateiktos 8 pagrindinës pozicijos, turinèios tiesioginá ryðá su konflikto situacija. Jûs turite
ávertinti kiekvieno faktoriaus iðraiðkà penkiais balais. Kairëje pusëje
stiprusis faktorius ávertinamas vienu balu, o deðinëje  5 balais. Po
kiekvienos pozicijos ávertinimo reikia suskaièiuoti bendrà balø sumà,
kuri rodys konflikto stiprumà.

KONFLIKTO STIPRUMO SKALË
1. Pusës suvokia
konflikto prieþastá
2. Konflikto prieþastis
turi emociná pobûdá

1 2 3 4 5

3. Konfliktuojanèiøjø
polinkis á socialiná
teisingumà
4. Yra bendras tikslas,
kurio siekia visi
5. Aiðkios suartëjimo
erdvës

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5
12 3 4 5
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Pusës nesuvokia
konflikto prieþasties
Konflikto prieþastis turi
materialiná (tarnybiná)
pobûdá
Konfliktuojanèiøjø
tikslas  privilegijø
ágavimas
Bendro tikslo nëra
Neaikios suartëjimo
erdvës

6. Suartëjimo erdvës
susijusios su emocinëmis
problemomis

12 3 4 5

7. Nuomoniø lyderiai
iðsiskyria
8. Bendravimo procese
oponentai laikosi elgesio
normø

12 3 4 5
12 3 4 5

Suartëjimo erdvës
susijusios su materialinëmis (tarnybinëmis)
problemomis
Pastebëtas nuomoniø
lyderiø poveikis
Bendravimo procese
oponentai nesilaiko
elgesio normø

TESTO REZULTATØ VERTINIMAS
Balø suma, lygi 3540, rodo, kad konfliktuojantieji uþëmë vienas
kito atþvilgiu tvirtà pozicijà. Balø suma, lygi 2530, rodo svyravimus
konfliktuojanèiø pusiø santykiuose. Balø suma maþesnë nei 24 liudija
apie atsiradusio konflikto atsitiktinumà.
Jeigu pagal testà surinkta 3540 balø, tai vadovas imasi kaltintojo
vaidmens; jeigu suma 2534 balø  konsultanto vaidmens; jei suma
maþesnë nei 24 balai  auklëtojo vaidmens.
Tuo atveju, jeigu vadovas imasi kaltintojo vaidmens, tai konflikto
situacijà sprendia administraciniais metodais. Jeigu vadovas imasi
konsultanto vaidmens, tai konfliktà sprendþia taikydamas psichologinius metodus. Treèiuoju atveju, kai vadovas yra auklëtojas, labiau
taikomi pedagoginiai metodai.
Jûsø dëmesiui pateikiamas testas, kuris leidþia ávertint jûsø konfliktikumo laipsná.
Teste yra skalë, kur jûs galite, imdami teiginiø poras, vertinti save. Jis atliekamas ðitaip. Jûs ávertinate kiekvienà kairës ir deðinës skilties teiginá. Apveskite rutulëliu, balus, kuriais pasireiðkia savybë, pateikta kairëje skiltyje. Vertinama pagal 7 balø skalæ. 7 balai reiðkia,
kad ávertinama savybë pasireiðkia visada; vienas balas rodo, kad savybë nepasireiðkia visiðkai.
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1. Verþiasi ginèytis

7 6 5 4 3 2 1

2. Savo iðvadas iðsako
tonu, neleidþianèiu
prieðtarauti
3. Mano, kad pralaimës,
jeigu uoliai prieðtaraus

7 6 5 4 3 2 1

7 6 5 4 3 2 1

4. Nekreipia dëmesio
á tai, kad kiti nepriima
árodymø

7 6 5 4 3 2 1

5. Ginèijamus klausimus
aptaria dalyvaujant
oponentui

7 6 5 4 3 2 1

6. Nesusijaudina, jeigu
patenka á átemptà situacijà
7. Mano, kad ginèe
reikia parodyti savo
charakterá

7 6 5 4 3 2 1

8. Nepasiduoda ginèe
9. Mano, kad þmonës
lengvai iðeina ið konflikto

7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1

10. Jeigu pyksta, tai
mano, kad be to negalima

7 6 5 4 3 2 1

7 6 5 4 3 2 1

Nukrypsta nuo
ginèo
Savo iðvadas iðsako
pasiteisinanèiu tonu
Mano, kad jeigu
prietaraus, tai
pasieks savo
Apgailestauja,
jeigu mato, kad
kiti nepriima
árodymø
Samprotauja
ginèijamais klausimais nedalyvaujant
oponentui
Átemptoje situacijoje
jauèiasi nepatogiai
Mano, kad ginèe
nereikia demonstruoti savo
charakterio
Pasiduoda ginèe
Mano, kad þmonës
sunkiai iðeina ið
konflikto
Jeigu pyksta, tai
greitai atsiranda
kaltës jausmas

REZULTATØ VERTINIMAS
Kiekvienoje eilutëje sujunkite paþymëtus balus (apveskite rutulëliais) ir sudarykite grafikà. Nukrypimas nuo vidurio (skaièius 4) reiðkia polinká á konfliktus, o nukrypimas á deðinæ rodys polinká vengti konfliktø.
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Suskaièiuokite bendrà paþymëtø balø skaièiø. Suma, lygi 70 balams, rodo labai didelá konfliktiðkumo laipsná, 60 balø  didelá, 50
balø  polinká á konfliktiðkumà. Balø skaièius 1115 rodo polinká vengti
konflikto situacijø.
Geresniam temos suvokimui siûlomas dar vienas testas, leidþiantis ávertinti sieká lengvai áeiti á konfliktà, taip pat sieká pasitraukti ið
konflikto situacijos.
Testas turi dvi dalis: ,,Vengiantis konflikto ir ,,Veikiantis be atodairos. Abi testo dalys turi po 10 teiginiø. Kiekvienas ið jø reikalauja
atsakymo ,,taip arba ,,ne. Jûs turite padaryti savo pasirinkimà apvesdami pasirinktà atsakymà. Ðiuo testu jûs galite ávertinti save ir dominantá jus asmená.

,,VENGIANTIS KONFLIKTO
1. Visada pralaimite konfliktà
2. Mano, kad konflikto reikia vengti
3. Pareiðkia savo nuomonæ pasiteisinanèiu tonu
4. Mano, kad pralaimës, jeigu pareikð nepritarimà
5. Stebisi, kodël kiti jo nesupranta
6. Kalba apie konfliktà nuoðalyje
7. Suvokia konfliktà labai emocionaliai
8. Mano, kad konfliktuojant nereikia
demonstruoti savo emocijø
9. Jauèia, kad reikia nusileisti, jeigu nori
iðspræsti konfliktà
10. Mano, kad þmonës visada sunkiai iðeina
ið konflikto

Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

REZULTATØ VERTINIMAS
Paskaièiuokite jûsø teigiamus atsakymus: 810 balø reiðkia, kad
jûsø elgesyje yra tendencija konfliktuoti; 47 balai  vidutiniðkai pasireikðta tendencija konfliktiniam elgesiui; 13 balai  tendencija
nepasireiðkia.
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,,VEIKIANTIS BE ATODAIROS
1. Daþnai tendencingai interpretuoja faktus
2. Veikia be atodairos
3. Ieko silpnos vietos oponento pozicijoje
4. Mano, kad atsitraukimas veda prie
orumo praradimo
5. Panaudoja burnos ,,uþèiaupimo taktikà
6. Laiko save þinovu
7. Puola þmogø, o ne problemà
8. Panaudoja maskavimo taktikà
(balsu, manieromis ir t. t.)
9. Mano, kad laimëjimas argumentais
labai svarbus
10. Atsisako diskusijos, jeigu ji eina ne
pagal jo nuostatà

Taip
Taip
Taip

Ne
Ne
Ne

Taip
Taip
Taip
Taip

Ne
Ne
Ne
Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

REZULTATØ VERTINIMAS
Paskaièiuokite jûsø teigiamus atsakymus: 810 liudija apie ryðkià
jûsø elgesio tendencijà veikti be atodairos, 4 balai rodo, kad yra pusinë
tendencija, veikti ,,be atodairos neireikta.

PSICHOLOGINIS PRAKTIKUMAS
Jûsø dëmesiui siûlomas testas, duodantis galimybæ nustatyti jûsø
polinká á stresà. Prieð jus 18 teiginiø. Jûsø uþduotis yra ta, kad jûs turite
nustatyti, kokiu laipsniu kiekvienas teiginys veikia jûsø elgesá. Atsakymuose naudokite tokià skalæ:
1  visada
2  beveik visada
3  retai
4  labai retai
5  niekada
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1. Ne maþiau kaip vienà kartà per dienà að valgau karðtà valgá.
2. Ne maþiau kaip keturias naktis per savaitæ að miegu po 78 valandas.
3. Að gaunu ið þmoniø teigiamø emociniø atsiliepimø ir pats atsilyginu tuo paèiu.
4. Að turiu giminiø, kuriais galiu pasitikëti.
5. Að mankðtinuosiu ne maþiau kaip du kartus per savaitæ.
6. Að surûkau maþiau nei pusë pakelio cigareèiø per savaitæ.
7. Per savaitæ að geriu alkoholá maþiau nei penkis kartus.
8. Mano svoris atitinka mano ûgá.
9. Mano darbo uþmokestis atitinka mano iðlaidas.
10. Að turiu daug draugø ir paþástamø.
11. Að turiu draugà (draugø), su kuriuo (kuriais) að galiu pasidalyti savo slapèiausiomis mintimis.
12. Mano sveikata gera.
13. Að galiu laisvai kalbëti apie savo iðgyvenimus bûdamas susijaudinæs.
14. A aptariu asmenines problemas su þmonëmis, su kuriais að
bendrauju.
15. Ne maþiau kaip kartà per savaitæ að juokauju.
16. Að sugebu gana efektyviai paskirstyti savo laikà.
17. Að iðgeriu maþiau nei tris puodelius kavos (arbatos) per savaitæ.
18. Per dienà að sugebu pabûti ðiek tiek laiko vienas.

REZULTATØ APDOROJIMAS IR ÁVERTINIMAS
1. Susumuokite gautus balus.
2. I bendros sumos reikia atimti 18.
3. Balø suma didesnë nei 25 rodo polinká á stresà; 4065 balai 
labai didelis polinkis á stresà; daugiau nei 65 balai rodo, kad jûs ant
nesëkmës ribos.
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9.3. Kritika kariø santykiuose
Konfliktai kariniame kolektyve neretai ágauna pavaldinio kritikos virðininkui formà. Kartu kritika gali bûti efektyvi tarpasmeniniø
konfliktø sprendimo priemonë.
Dël to kritika turi bûti veiksminga: t. y. objektyvi, konkreti, geranorika, pozityvi, konstruktyvi, tikslinga.
Trumpai apvelgsime iuos kritikos bruous.
Kritikos veiksmingumas pirmiausia yra jos objektyvumas, tai reiðkia,
kad kà nors kritikuojant, reikia remtis nepaneigiamais faktais, turëti
árodymø ir elgtis su kritikuojamuoju leidþiant jam pajusti, kad jis, bûdamas kritikuojanèiojo vietoje, turëtø pasielgti taip pat. Kritikos objektyvumas numato samprotavimø, perdëto emocionalumo apribojimà.
Toliau jis numato teikiamø faktø, apibûdinanèiø kritikuojamojo elgesá,
sistematizavimà. Be to, neleistinas pavieniø ,,ryðkiø faktø pateikimas,
kritikuojamojo elgesio vienos detalës akcentavimas.
Kritika veiksminga savo konkretumu. Kritikuojant geriausia susikaupti ties tam tikrais ávykiais, tam tikra situacija, kurioje kritikuojamasis padarë klaidà arba pasielgë neteisingai. Be to, ávertinimas turi
bûti grieþtai susijæs su faktais, kritikuojamojo konkreèiais darbais ir poelgiais.
Abstrakti kritika, neparemta faktais, nieko neduoda. Vadinasi, kritika iloia tada, kai ji turi dalykiná pobûdá.
Kritikos tema turi bûti ne asmeninës savybës, o þmogaus darbai ir
poelgiai jo tarnybinëje arba visuomeninëje veikloje. Netgi tuo atveju,
kai þmogaus savybës vertos kritikos, geriausia kreipti dëmesá ne á jas, o
á tuos darbo trûkumus ir klaidas, kurie atspindi ðias savybes. Virðininkas turëtø sakyti pavaldiniui: ,,Vël jûs laiku neiðsiuntëte patikrinimo
akto! Að priverstas jus nubausti. Blogiau kitaip: ,,Ar jûs jau sergate
ankstyvàja skleroze? Arba apskritai màstyti nenorite: vël uþmirðote iðsiøsti patikrinimo aktà  Dalykiðka kritika verèia nusiþengusájá daryti
iðvadà apie savo asmeninius trûkumus  be to, jis nejauèia nedraugikumo kritikuojanèiajam.
Efektyviausia pozityvi kritika. Kritikos geranorikumas, esant
principingumui ir grietumui, daro jà efektyvià ugdymo atvilgiu.
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Priekabus kritikavimas  piktos kritikos rûðis. Ji bûdinga þmonëms,
atitolusiems nuo kolektyvo, jo interesø, problemø ir puoselëjantiems
daþniausiai uþmaskuota forma savus egoistinius tikslus. Peikûnas gali
kalbëti ir tiesà, iðaiðkinti tikrus trûkumus, bet tuo paèiu metu jis ðirdyje dþiaugiasi jais. Jis gali reikalauti klaidø, trûkumø taisymo ir netikëti, kad tai bus padaryta. Peikûnas gali iðlieti pyktá ir likti visiðkai
abejingas. Visas jo protestas, visas jo aktyvumas baigiamas þodþiais,
pasakytais tarsi ið tribûnos: daugiau jis nieko negali. Svarbiausias priekabaus kritikavimo trûkumas  visiðkai pozityvios kritikos ir konstruktyvumo nebuvimas.
Negalima leisti, kad kritika bûtø pakeièiama demagogija ir niekinimu. Reikia, kad ji bûtø ,,draugiðka, tiesi, nestokojanti diplomatijos
ir ne per daug smulkmeniðka. Jos vertë nustatoma ne tuo, kokiu bûdu
ji pasakoma, o teisingumu ir svarbumu.
Kritika turi bûti tikslinga, atitikti situacijà. Nepakanka sugebëti,
mokëti kritikuoti. Reikia dar ir þinoti, kada, kokiose situacijose, kokiems þmonëms kritika gali atlikti savo pozityvias funkcijas.
Veiksmingiausia kritika, kuri paskatina þmogø savikritikai. Tai nustato kritikos situacijos, formos, kryptingumo ir charakterio pasirinkimas. Juo þemesnis kario arba karinio kolektyvo socialinës brandos laipsnis, juo labiau reikalinga pozityvi, tausojanti kritika, juo labiau reikia
atskirti kritikuojamojo dalykines (funkcines) ir asmenines savybes. Reikia mokëti suvokti kritikà savo adresu: nesupykti, netgi jeigu kritikuojantysis leidþia netaktiðkus, nemandagius iðpuolius, nesuteikti didelës
reikðmës jauno darbuotojo kritiðkam maksimalizmui. Iðmintingai ir ramiai reaguojant á kritikà galima pasiekti daugiau negu greit supykstant, atsakant kritikos ,,ugnimi. Emociðkai átemtoje situacijoje tinkama sàmojinga replika, kelianti juokà ir tuo paèiu maþinanti psichinæ
átampà.
Kritika veiksminga ne tik savo turiniu, pobûdþiu, bet ir forma.
Daþnai ið esmës teisinga kritika yra áþeidþianti savo iðraiðkos bûdu,
kai ji pateikiama ðiurksèia peikimo forma, ákyriai kartojant skirtingose instancijose ir skirtingai auditorijai, jà nepagrástai vieðinant.
Ypaè atsargiai reikia juoktis norint kà nors kritikuoti. Juokas tikslingas dviem atvejais: psichologinei átampai maþinti, kai yra prieþasèiø, kurios jà sukëlë, taip pat kai auditorija geranoriðkai nusiteikusi:
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kritikuojamojo atþvilgiu ir kai tà geranoriðkumà jis suvokia. Kitais atvejais juokas gali bûti kolektyviniu iðjuokimu, kas traumuoja kritikuojamàjá.

9.4. Pseudokritikos rûðys
Skiriamos tokios pseudokritikos rûðys:
kritika kaip asmeniniø sàskaitø suvedimas;
kritika kaip savo padëties iðlaikymo arba prestiþo didinimo priemonë;
kritika kaip darbo stilius (kritika dël profilaktikos);
niekuo neisiskirianti kritika;
parodomoji kritika;
,,organizuota (,,suderinta) kritika (,,leistinos kalbos);
perspëjamoji kritika (kontrkritika);
Trumpai iðnagrinësime ðias pseudokritikos rûðis.
Kritika kaip asmeniniø sàskaitø suvedimas. Pati tendencingiausia, neobjektyviausia kritika, kai vadovaudamiesi asmeniniais interesais ir
motyvais, þmonës nukreipia visas pastangas tam, kad apðmeiþtø nepageidaujamus jiems asmenis ieðkodami jø silpnumø, trûkumø ir iðkraipydami ,,buvusius faktus. Tokia kritika visada maskuojama: niekada kritikuojantysis neiðduos savo tikrø egoistiniø tikslø ir siekiø.
Jis paprastai kalba apie tà þalà, kurià turi kolektyvas dël kritikuojamojo veiksmø. Tokia kritika visada pavojinga, nes dël jos vienodai
kenèia ir kolektyvo interesai, ir asmenybës interesai.
Kritika kaip savo padëties iðlaikymo arba prestiþo didinimo priemonë.
Kitaip, nei ankstesnioji, ði kritika atsiranda dël asmeninio nedraugiðkumo arba sàskaitø suvedimo su kuo nors. Vidutiniokai, niekuo neiðsiskiriantys tarnyboje kariai staiga parodo netikëtà jiems uolumà susirinkimuose, posëdþiuose, pasitarimuose.
Vieðuosiuose pasisakymuose jie smerkia ávairiausius trûkumus parodydami pavydëtinà tarnybiniø reikalø þinojimà, neretai jie savikritiðki, o tai sukuria beðaliðkumo efektà. Jø aktyvumas pastebimas. Á
juos atkreipia dëmesá virðininkai. Juos pradeda rinkti á skirtingas komisijas, kelia tarnyboje. Kritika, kilusi ið jø, gali bûti ir teisinga, bet
daþniausiai vienpusiðka ir nenuosekli, nes ðnekovai kritikuoja tik tuos,
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kuriuos jiems naudinga kritikuoti. Nedalykinë kritika pastebima ið
karto, todël reikia bandyti iðsiaiðkinti, koks jis specialistas, kaip atlieka savo tiesiogines tarnybines pareigas.
Kritika kaip darbo stilius. Kritika dël profilaktikos. Kai kurie virðininkai mano, kad visada, visais atvejais ir bet kokiu pretekstu bûtina
kritikuoti savo pavaldinius, kitaip negali bûti sëkmës darbe. Dël tokios klaidingos nuostatos kritika nëra objektyvi, ji virsta arba niurzgëjimu, arba ásakmiu riktelëjimu ir netgi áþeidimu.
Niekuo neisiskirianti kritika. Áprasta, standartinë, pagal þinomà tvarkà kritika, kuri daþniausiai pasitaiko praneðimuose ir pasisakymuose
konstatuojant laimëjimus, kai prasideda vadinamoji praneðimo kritinë dalis. Daþniausiai tokia kritika turi formalø pobûdá. Ji retai pasiekia tikslà arba dël netinkamumo, arba dël abstraktumo, arba pagaliau
dël kritikuojanèiojo nekompetentingumo, kai paskutiniàjà minutæ jis
remiasi ,,dviem trimis faktais.
Parodomoji kritika. Sudaro principingumo ir nesutaikomumo trûkumams iliuzijà. Yra gera priedanga ir neblogas apsidraudimas ateièiai: ,,Juk daugkart kalbëjome! Áspëjome! Daþniausiai taikoma susirinkimuose arba dalyvaujant vyresniems virðininkams. Neiðmananèiajam tokia kritika sukelia susiþavëjimà, o iðmanantiesiems  skeptiðkà paðaipà, nes jie þino: griaustinis nebaisus, jokiø pasekmiø nebus.
Neretai po tokios kritikos kur nors kuluaruose virðininkas ,,nuramina iðkritikuotà kará (paprastai irgi virðininkà, bet þemesniojo rango):
,,Tu nepyk, kad að tave iðlinksniavau. Suprask, taip reikia. Nukentëjusiajam tokia kritika galbût visiðkai teisinga, nemaloni, bet jis priima
vyresniojo virðininko ,,nuraminimà kaip uþstatà, kad kritika nesukels jam rimtø pasekmiø.
,,Organizuota kritika (,,leistinos kalbos). Demokratikumo sàlygomis, kai kariuomenës vadovybë pabrëþia kritikos ir savikritikos reikalingumà, niekas ið virðininkø neiðdrás tiesiogiai ir atvirai uþgniauþti kritikos. Bet kai kurie virðininkai sugeba rasti ,,iðeitá ið padëties sudarydami kritikos ir savikritikos iliuzijà.
,,Suderinta kritika (,,leistinos kalbos)  tai toks parodomosios kritikos variantas, kai kritika eina ne ið virðininko pavaldiniui, o atvirkðèiai, pavaldinys, palaimintas virðininko, ,,kritikuoja já. Taigi organizuota kritika ið apaèios garantuoja, kad niekas neturës pagrindo prie256

kaiðtauti virðininkui dël jos varþymo. Þinoma, ,,leistinose kalbose niekada neprasmuks tikroji kritika, kuri pakeistø virðininko prestiþà ir atskleistø esminius jo darbo suklydimus ir trûkumus.
Perspëjamoji kritika (kontrkritika). inodamas arba numatydamas, kad
kai kurie ið pavaldiniø ruoðiasi já kritikuoti, kitoks virðininkas imasi
apsisaugojimo nuo ðio pavaldinio kritikos priemoniø. Atitinkamiems
asmenims pavedama ,,surinkti medþiagà, ,,rasti faktø nepageidaujamo pavaldinio kompromitacijai. Surinkæs panaðiø ,,faktø, aiðkiai iðkraipytø ir tendencingai pateiktø, virðininkas pirmasis pradeda kritikuoti pavaldiná, statydamas já á labai nepatogià padëtá (nes dabar jo kritinis pasisakymas apie virðininkà gali pasirodyti tendencingas arba kaip
jo atsakomoji reakcija). Bûna, kad virðininkas imasi kontrkritikuoti po
pavaldinio pasisakymo. Tada jis stengiasi savo veiksmus kvalifikuoti
ne kaip pasiteisinimà, o kaip ryþtingo, priekabaus kritikuotojo, kuriam
iki tol buvo tolerantiðkas, liberalø poelgá. Reikia paþymëti, kad kritikà
 áspëjimà neretai taiko ir pavaldiniai (paprastai priekabûs kritikuotojai), þinantys, kad virðininkas ruoðiasi juos kritikuoti arba nubausti. Su
tokia pseudokritika reikia visuotinai kovoti.

KLAUSIMAI
1. Kas yra konfliktas?
2. Kas yra konflikto situacija?
3. Kas yra konstruktyvûs ir destruktyvûs konfliktai?
4. Apibûdinkite konflikto prieþastis.
5. Kokiø taisykliø reikia laikytis sprendþiant konfliktus? Apibûdinkite jas.
6. Kokie yra konfliktø sprendimo bûdai? Apibûdinkite juos.
7. Apibûdinkite tipines konfliktines situacijas kariniame kolektyve.
8. Kam skirtas psichologinis praktikumas konflikto situacijai tirti?
9. Kokie yra kritikos reikalavimai? Apibûdinkite juos.
10. Apibûdinkite pseudokritikos rûðis.
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10. Valdymo veikla ekstremaliomis sàlygomis
10.1. Ekstremaliosios situacijos sàvoka
Literatûroje yra daug apraðyta poveikiø ir situacijø, kurie sukelia
psichinæ átampà, kurià vadina stresais. Apibûdindami ðias situacijas,
autoriai nurodo tokius poþymius: ,,sudëtingi, ,,sunkûs, ,,ypatingi,
,,emociogeniniai, ,,kritiniai, ,,avariniai, ,,hiperstresiniai, ekstremalûs, ,,hiperekstremalûs.
Sàvoka ,,ekstremalus (lot. extremum  kraðtutinumas) vartojama siekiant sujungti maksimumà ir minimumà. Vartojant sàvokà ,,ekstremalumas, paprastai aiðku, kad kalbama ne apie normalias, áprastines veiklos sàlygas, o apie skirtingas jø aplinkybes. Ekstremalumas
gali bûti kuriamas ne tik per dideliu ,,maksimizavimu, bet ir ,,minimizavimu (pavyzdþiui, gali bûti tyrimai aviacinës ir kosminës psichologijos srityje, kurie skirti þmogaus psichikos funkcionavimo problemai sensorinës izoliacijos sàlygomis).
Ekstremalumas sàlygojamas ne tik poveikiø þmogui intensyvumu,
bet ir kitais parametrais: aplinkos, kurioje gali bûti vykdoma þmogaus
veikla, kokybiniais parametrais (temperatûros; slëgio, susijusio su spaudimo pasikeitimu, poveikiu; hipoksija  deguonies trûkumas; hipodinamija
 judëjimo apribojimas ir kt.); poveikio pobûdþiu (nemalonumas, monotonikumas ir kt.); objektyviø paèios uþduoties sudëtingumu (didelio informacijos srauto, kuris reikalingas tiems ar kitiems veiksmams atlikti, apdorojimas, atitraukiantieji poveikiai, didelis darbo tempas ir kt.).
Vienas ið svarbiausiø ekstremalumo faktoriø yra laikas. Laikoma,
kad ðis faktorius turi esminá poveiká nustatant poveikio ekstremalumà
ir, vadinasi, átampos laipsná, taip pat jo efektà. Tai aiðkinama tuo, kad
þmogui prieinamas optimalus veiklos tempas, kuris skirtingø asmenø
nevienodas, o perëjimas per ðio tempo individualias ribas veda prie
psichologinio átempimo atsiradimo.
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Poveikio efektà taip pat sàlygoja situacijos ir asmenybës ypatumai. Tiesioginis pavojus gyvybei, stiprus skausmas, laikomi ekstremaliais, gali nebûti tokie, nes yra socialiai reikðmingi, iðgyvenamas
patriotizmo jausmas, vadovaujamasi religija.
Psichologijos tyrimais árodyta, kad motyvacinës, intelektualinës
ir kitos asmenybës psichologinës charakteristikos, gyvenimo patirtis,
þinios ir t. t. esminiu bûdu koreguoja objektyvias poveikio charakteristikas.
Pastaruoju metu sàvoka ,,ekstremalumas pradëta vartoti labai plaèiai, kaip sàlyga, sukelianti emociná stresà, o tuo tarpu tradiciðkai ji
reiðkia tik ypatingà poveiká, darantá didþiausià átakà.
Ekstremaliosiomis sàlygomis paþeidþiamas áprastas þmogaus darbo ir poilsio reþimas. Sunkiomis ekstremaliosiomis situacijomis psichinë átampa ir kiti veiksniai siekia ribà, po kurios gali bûti pervargimas, nervinis iðsekimas, visiðkas veiklos nutraukimas, afektinës reakcijos, psichogenija (patologines bûsenos).
Ekstremaliosios situacijos pavojingos þmogaus gyvybei, sveikatai, gerovei, atskiroms þmoniø grupëms, didelei daliai gyventojø. Jas
sudaro stichinës nelaimës, avarijos, katastrofos, kovos veiksmai, susijæ su skirtingø rûðiø ginklø panaudojimu, specialiøjø padaliniø ákaitø
iðlaisvinimo operacijos, vidaus reikalø darbuotojø veiksmai sulaikant
ginkluotus nusikaltëlius, nutrûktgalvius vairuotojus, pavojingus psichinius ligonius ir kt.
Þmogaus pasirengimas veikti tokioje situacijoje tikrinamas: kaip
jis elgiasi per potvynius, prasidëjus sausrai, kilus gaisrui (áskaitant miðko, naftos verslovëse), per þemës drebëjimus, epidemijas.
Ekstremaliøjø sàlygø poveikis susideda ne tik ið tiesioginio pavojaus þmogaus gyvybei, bet ir ið paèio vyksmo, kurá sàlygoja ir kuris yra
susijæs su jo laukimu.
iuolaikinis karas (kovos veiksmai), þiûrint ið ekstremaliøjø sàlygø, sukelianèiø psichinës veiklos sutrikimus, apima ið esmës psichikà traumuojanèius faktorius, bûdingus beveik visoms nelaimëms ir
katastrofoms.
Kare, naudojant áprastus ginklus, ðiems faktoriams priklauso: pastatø griovimas ir gaisrai, kylantis dël artilerijos ir aviacijos veiksmø,
katastrofiniai potvyniai, susijæ su hidrotechniniø árengimø sugadini260

mu, dideliø teritorijø uþterðimas radioaktyviosiomis ir nuodingosiomis cheminëmis medþiagomis sugriovus atomines elektrines ir chemines gamyklas.
Vertinant skirtingø nepalankiø faktoriø traumuojantá poveiká, atsirandantá apraðytomis sàlygomis, þmogaus psichinei veiklai, reikia
skirti nepatologines emocines þmogaus reakcijas á ekstremaliàjà situacijà nuo
patologiniø bûsenø.
Pirmosioms bûdinga tiesioginë priklausomybë nuo situacijos, paprastai neilgai trunkanti, darbingumo iðlaikymas (gali bûti menkesnis),
galimybë bendrauti su aplinkiniais ir kritiðkai analizuoti savo elgesá.
Egzistuoja keturios pagrindinës sàvokos, kuriomis remiantis ðiuolaikinëje psichologijoje apraðomos ðios kritinës gyvenimo situacijos: konfliktas (þr. 9 skirsná), frustracija, krizë ir stresas.
Frustracija  bûsena, kai þmogus jauèia grupës prieðiðkumà, jos realø arba tariamà prieðinimàsi jo tikslams, savo padëties grupëje neperspektyvumà ir t. t. Frustracija sukelia subjekto elgesio esminiø pakitimø: gali pasireikðti ðiurkðtumas, agresyvumas tiek toms aplinkybëms,
kurios tiesiogiai pasireiðkia kaip kliûtys, barjerai, tiek ir visø aplinkiniø
atþvilgiu, ypaè paaugliø amþiuje. Kartais dël frustracijos þmogus pradeda save þeminti, atsiranda depresija. Kartais pasyvûs þmonës ásivaizduoja situacijà, kurioje jiems tarsi blokuojama veikla. Pavaldinys, nesugebëjæs pasiteisinti vadovui dël savo nesëkmës, keièia ðià situacijà savo
vaizduotëje á geresnæ. Daþnai frustracijos iðgyvenimas gali formuoti nepageidaujamø savybiø: pasyvumà, agresyvumà. Sugebëti sukurti perspektyvà kiekvienam pavaldiniui yra bûtina vadovui.
Krizë daþniau suprantama kaip gyvenimo krizë, kritinis momentas
ir gyvenimo kelio posûkis. Kiekvienas þmogus, ar duoda jis sau ataskaità
ar ne, turi tam tikrà turiningà psichologiná ,,branduolá  gyvenimo prasmæ. Þmogaus aktyvumas pasireiðkia per daugybæ intelektualiniø, nacionaliniø, motyvaciniø, valingø ir kitø mechanizmø. Psichologinë krizë  tai savæs ákûnijimo ciklas, negalëjimas ágyvendinti savo sumanymo. Ðiuo atveju nëra smegenø funkcijø sutrikimo, þmogus praktiðkai
sveikas. Iðorinës aplinkybës duoda galimybiø, kuriomis þmogus gali
veikti kaip ir anksèiau. Bet pasiekti ankstesnio aktyvumo jis jau negali
dël vidiniø psichologiniø prieþasèiø, jis tarsi prarado supratimà ir jausmà, kad tai jam reikalinga. Tokia bûsena susijusi su intensyviomis, daþnai
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neigiamomis emocijomis. Galimi sunkiai pataisomi, sunkûs ir netgi tragiðki poelgiai kaip sunkios ligos, kuri gali þmogø psichologiðkai traumuoti visà gyvenimà, rezultatas.
Pagal statistikà daugiau kaip 80% saviþudybiø vyksta dël savo egzistavimo beprasmiðkumo suvokimo ir susijusiu su tuo kanèios jausmo atsiradimu. Þmogui atrodo, kad jis kenèia vieniðas, paliktas viso
pasaulio, o pati kanèia beprasmiðka, atsitiktinë ir nepelnyta. Rusø filosofas Berdiajevas raðë: ,,Baisiausia þmogui, kai visas aplinkinis pasaulis yra svetimas, prieðiðkas, ðaltas, abejingas skriaudai ir liûdesiui.
Apie kanèiø neiðkentëjimà, beprasmiðkumà gyvenime savo laiku
raðë F. Nyèë. Jis teigë, kad þmogus negali pakeisti savo kanèios beprasmiðkumo. Kanèia, kurios prasmë ir tikslas ásisàmoninti, yra jau
visiðkai kita kanèia, negu beprasmiðkas ir betikslis kentëjimas. Didvyriðkas paèiø sunkiausiø iðbandymø iðgyvenimas numato jauèiamos
prasmës ásisàmoninimà.
Á vykstanèiø veiksmø beprasmiðkumo praþûtingà jëgà orientavosi
nacistai, versdami koncentracijos stovyklø kalinius neðti ið vienos vietos á kità smëlio krûvas. Prasmës nematymà tame, kas vyksta, galima
tvirtai pavadinti pagrindine saviþudybiø prieþastimi.
Bet galimos ir tiesiog prieðingos krizës pasekmës, kai þmogus, tapdamas labiau subrendæs, susikaupæs, þmogiðkesnis, stipresnis, dràsesnis ir
iðmintingesnis, gali pasikelti á naujà savo tobulëjimo pakopà.
Þmogus savo gyvenime ne vienà kartà iðgyvena psichologines krizes. Skiriamos skirtingos krizës rûðys priklausomai nuo jas sukëlusiø
prieþasèiø, pavyzdþiui, netikëtas darbas, profesijos pakeitimas, atitrûkimas nuo ðeimos, iðëjimas á pensijà, socialinio statuso (paþeminimo
arba staigaus augimo) pasikeitimas. Galima skirti tokias krizes: amþiaus,
somatinës ligos, socialinio statuso (vaidmens) ir vidinio augimo.
Kitaip, nei patologinës reakcijos, psichopatologiniai psichogeniniai sutrikimai yra liga, sukelianti bûsenas, iðvedanèias þmogø ið pusiausvyros, kliudanèias jam dalykiðkai bendrauti su kitais þmonëmis
ir kryptingai veikti. Daugeliu atvejø pasireiðkia suvokimo sutrikimas,
atsiranda psichopatologiniø pakitimø, susijusiø su psichiniais sutrikimais. Psichogenijas ekstremaliosiomis sàlygomis ðiuo metu áprasta skirti á neurotines reakcijas ir bûsenas (neurozës), ûmias psichozes ir afektines ðokines reakcijas.
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Ið þmoniø bendrosios bûklës analizës galima daryti svarbià iðvadà apie psichologiniø renginiø planavimà ir organizavimà  didþioji
dauguma þmoniø dël psichogeniniø sutrikimø praktiðkai yra nedarbingi (ypaè pirmajame ekstremaliosios situacijos etape). Todël bûtina, atsiradus pirmajai galimybei, iðvesti þmones ið ekstremaliø poveikiø zonos. Sprendimas apie specialistø pakeitimà, ypaè vadovø, turi bûti priimamas ávertinus jø individualias bûsenas. Galima nekeisti specialistø, o laikinai skirti prie jø atitinkamus dublerius (tokia sistema visiðkai save pateisino Spitako þemës drebëjimo zonoje Armënijoje).
Valdymo veikla ekstremaliosiomis sàlygomis kelia vadovui intelektualinius reikalavimus, ypaè asmenybës emociniai sferai ir valingumui.
Darbas sudëtingomis, atsakingomis ir netikëtomis sàlygomis reikalauja ið vadovo susivaldymo, gebëjimo nepasiduoti patiems ávairiausiems faktoriams ir subjektyviam stresui, sugebëti per trumpà laikà
paðalinti arba sumaþinti jø poveiká, laiku priimti sprendimà ir ryþtingai, be svyravimø, adekvaèiai su tam tikros sistemos pagalba realizuoti já ir pagaliau kvalifikuotai kontroliuoti jo priimtø priemoniø reikðmingumà.
Ðioje situacijoje pirmiausia yra profesinis gebëjimas, pasireiðkiantis vadovo sugebëjimu sëkmingai siekti keièianèiomis sàlygomis sàmoningai nustatyto jam visiðkai naujo valdymo veiklos tikslo, kûrybiðkai
taikant ávairius bûdus ir metodus.
Ágûdþiai, bûdami automatizuotais mokëjimais, ir toliau paklûsta
mokëjimams.
Ne tik diskomfortas ir grieþtas laiko limitavimas sunkina normalø valdymo funkcijø vykdymà ekstremaliosiomis situacijomis, bet ir
stiprus vadovo atsakomybës jausmas, atsirandantis dël suvokimo,
kad daromos klaidos, delsiama, atidedama ar atmetama, o tai gali
lemti avarijø mastà, katastrofø padarinius, didinti traumuotø þmoniø
skaièiø, gali bûti þmoniø aukø prieþastis.
Taip pat kokybiðkai reikia keisti vadovo màstymo turiná ir pobûdá. Jeigu normaliomis sàlygomis jis galëjo naudotis trafaretiniais màstymo bûdais, tai nuolat keièianèiomis, daþnai staigiomis naujomis hiperstreso situacijomis á pirmà vietà keliami euristiniai màstymo komponentai, susijæ su nestereotipiniu elgesiu ir kûrybiðku þiniø ir ágûdþiø taikymu praktiniais tikslais.
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Didelæ reikðmæ vadovo psichinei sveikatai ir darbðtumui iðlaikyti
turi jo iðtvermë, kai jis sugeba ekonomiðkai eikvoti savo jëgas ir racionaliai paskirstyti laikà, nes sunkumai ir netikëtumai, pavojus gyvybei
daþnai egzistuoja ilgà laikà, o dar reikia surasti atsirandanèiø problemø sprendimo bûdø, nes ið anksto paruoðtø nëra. Svarbu tinkamai
atrinkti vadovus ir vykdytojus atsakingiausiems darbams ûkinëje, karinëje, teisësaugos veikloje kritinëmis, ekstremaliosiomis sàlygomis.
Kaip parodë specialûs moksliniai tyrimai ir patirtis, atsiradus ypaè
sudëtingoms, ekstremaliosioms situacijoms, didëja bûtinybë kryptingo, kvalifikuoto poveikio þmonëms. Vadovø psichologinis nepasirengimas veikti tokiomis situacijomis gali sukelti nepataisomø, nepateisinamø ir tragiðkø klaidø.
Kokia yra þmogaus reakcija á ypaè sudëtingas ir neáprastas sàlygas,
visiðkai nepaþástamà jam aplinkybæ? Jis arba valdo situacijà ir veikia
sàmoningai, arba aplinkybë valdo já, o jis pradeda veikti impulsyviai.
Mokslinio praktinio pobûdþio rekomendacijos karinio vieneto vadui yra tokios:
1) kasdieninës tarnybos (mokymosi) sàlygos turi bûtinai apimti
atskirus, tipiðkus ekstremaliøjø situacijø elementus (juos galima ,,þaisti dalykiniuose þaidimuose, ,,atkurti);
2) ekstremalioji situacija paprastai maþina vadovo poveikio þmonëms efektyvumà, jeigu jis ,,apeliuoja tik á jø sàmoningumà, kultûrà,
itin intelektualias savybes. Sëkmæ galima pasiekti tik greitai ir tiesiogiai paveikus valingà emocinæ sferà, skatinanèià þmogø veikti (arba slopinanèià jo veiklà), naudojant átaigos bûdus;
3) realus ekstremaliosios situacijos pavojus ir neaiðkumas kelia þmogui didelæ psichinæ ir fizinæ átampà (tai turi privalumø ir trûkumø). Viena
vertus, galimas visø dvasiniø ir fiziniø jëgø aktyvinimas, kita vertus,
sukeliamos neigiamos emocijos, jausmai: nepasitikëjimas, pasyvumas,
baimë, netgi panika (ypaè situacijos pradþioje arba pasiekus þmogaus
jëgø ribà). Ypaè stipriø dirgikliø poveikis kartais sukelia ryðkiø (patologiniø) psichikos ir elgesio pakitimø, reikia iðvesti (dubliuoti) ðá atlikëjà (vadovà) ið situacijos;
4) didelæ reikðmæ ekstremaliosiose situacijose turi kolektyvinë veikla. Kolektyviðkumo dvasia, ,,alkûnës jutimas padeda personalui áveikti
bet kuriuos psichologinius ir fizinius krûvius: veikia ,,rinktinis protas
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(kolektyvinis tikslo numatymas, sprendimo priëmimas, priemoniø tikslui pasiekti rinkimas ir kt.) ir kolektyvinë valia;
5) ekstremaliosiose situacijose labai didëja juridinë atsakomybë uþ
laiku ir teisingai atliktus veiksmus, t. y. uþ praktiná (o ne þodiná) savo
aukðtos moralinës, tarnybinës ir visuomenines pareigos atlikimà;
6) psichologai mano, kad ekstremaliosiose situacijose asmenybë ir
kolektyvas iðreiðkia save visapusiðkai ir ryðkiai. Sumanius arba nesumanius atskiro darbuotojo, grupës, kolektyvo arba vadovo veiksmus ðiose
situacijose reikia nagrinëti kaip grieþèiausià, objektyvø jø natûralaus
gebëjimo (profesinio, psichologinio ir fizinio) tikrinimà ir ávertinimà;
7) ypaè sudëtingoje situacijoje labai svarbià reikðmæ turi veiksmø
skatinamieji motyvai, kurie gali aktyvinti (stabdyti) þmogaus socialiai
vertingà veiklà atskleisdami jo esmæ, tikràjá jo jausmø ir ásitikinimø
pobûdá. Ypatingà, dominuojanèià prasmæ ágyja ir veiksmø tikslas (tolimas ir, svarbiausia, artimas). Bûdami esminiai ir aiðkûs jie lems jo
laimëjimo metodus ir priemones;
8) ekstremaliosiomis situacijomis atsiranda ir kitø svarbiø momentø: reikðmingesnis tampa asmeninis pavyzdys; stiprëja tokio galingo
dirgiklio kaip laikas ir sumaniai pasakytas þodis poveikis psichikai; maksimalaus dëmesio reikalauja tas, kuris pirmà kartà atsirado kritinëje situacijoje.
Siekiant isiaikinti metodus ir priemones, didinanèius personalo
ir kolektyvø atsparumà, reikia suprasti, kad bet kokia sudëtinga situacija gali bûti psichologiniu poþiûriu pateikta kaip trys ,,paprasti elementai: paruoðiamasis, uþduoties vykdymo ir baigiamasis etapai.
Pirmojo etapo, prasidedanèio gavus signalà veikti, esmë yra darbuotojø asmenybës arba kolektyvo emociniø, valingø, protiniø ir fiziniø
komponentø psichologinis ,,kovinës parengties sutvarkymas. Sunku
ávertinti pradinës darbuotojø bûsenos reikðmæ. Vykdytojams reikia praneðti jø veiksmø esmæ ir reikðmæ, bendrà priemoniø planà, numatyti
uþduoties atlikimo kryptis. Kiekvienas ið veiksmo dalyviø turi þinoti
savo artimiausià tikslà, judëjimo marðrutà.
Sëkmës garantija  tai ádiegimas personalui pasitikëjimo, jø vadovø
autoriteto stiprinimas, pasitikëjimas technika, ginklais, bendros teigiamos nuotaikos kûrimas. Kartu negalima leisti pernelyg pasitikëti savimi, persitempti. Pagal galimybes situacija turi bûti ávertinta objekty265

viai. Neleistina akcentuoti tik sunkumø. Apie psichologiná ,,ásitraukimà á darbà dar iki tiesioginio atlikimo pradþios liudija tokie iðoriniai
faktoriai, kaip tam tikras jaudinimas, geresnë nuotaika ir susikaupimas, susikoncentravimas, greitas, tikslus reagavimas á esamà situacijà
ir gaunamus nurodymus, energingi judesiai. Ir prieðingai, psichologiná nepasirengimà rodo apatiðkumas, entuziazmo nebuvimas ir bloga
nuotaika, judesiø suvarþymas, lëtesnis reagavimas á komandas ir pastabas, abejingumas, nekalbumas, dirglumas ir kt. Kaip ðio reiðkinio
variantas gali bûti ir ,,prieðstartinë karðtligë, perdëtas jaudinimas,
apsimestinis linksmumas, nesugebëjimas nustygti vietoje, kalbumas,
neatidumas (tokiomis sàlygomis reikia siekti, kad pavaldiniai ásisàmonintø visus nurodymus, didinti kontrolæ).
Daug priklauso nuo instruktavimo efektyvumo. Instruktuojant bûtina prisiminti, kad reikia kategoriðkai vengti formalumo, biurokratiðkumo, ,,sargavimo dvasios, kurie neretai sukuria pavaldiniams
neigiamà nuotaikà, slopina nusiteikimà, þadina nenorà atlikti tarnybinæ pareigà. Taikant ávairius psichologinio poveikio þmonëms metodus, reikia kelti kaip tik teigiamas asmenybës emocijas, jausmus. Tuo
labiau kad ekstremaliosiomis situacijomis iðryðkëja beveik visø mëgdþiojimo, emocinio uþkrëtimo elementas.
Darbuotojø grupiø formavimas turi bûti paremtas þmoniø individualiø savybiø (charakteris, gabumai ir kt.), jø neformaliø tarpasmeniniø santykiø þinojimu ir tikrø lyderiø parama. Ádëmus dëmesys turi
bûti skirtas tiems, kas paskirtas vyresniøjø, taip pat nepatyrusiems
darbuotojams (vienus tokius siøsti atlikti uþduotá visiðkai negalima,
iðimtinai per treniravimo pratybas).
Aukðèiau buvo paminëta, kad veikiant ekstremaliosiose situacijose, vadovo, vado þodis turi didelæ reikðmæ aplinkiniams. Èia svarbu ir
balso tembras, ir tartis. Vadovo kalba turi bûti lakoniðka ir maksimaliai aiðki, visiems suprantama, sukelianti norà atlikti viskà, kas nurodyta. Supainioti, nesuprantami, pasakyti suirzusiu tonu vadovo prieðtaringi nurodymai kuria psichologinës átampos situacijà, kelia pavaldiniø afektinius protrûkius, gali bûti vadovo þodþiø neteisingo supratimo prieþastis. Sëkmingam uþduoties atlikimui padeda buvimas grupëse gerai parengto personalo (pavyzdþiui, snaiperiø, profesionaliø
vairuotojø, meistrø, dirbanèiø su skirtingomis priemonëmis, mokanèiø rytietiðkø kovos bûdø ir kt.).
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Po sudëtingos uþduoties ávykdymo bûtina duoti þmonëms pailsëti (psichologo konsultacijos, psichologinës reabilitacijos kambariø lankymas), sumaniai perorientuoti juos á kitus darbus, patikrinti kiekvieno þmogaus psichinæ bûklæ, pagirti pasiþymëjusius, padëkoti visam
kolektyvui.
Baigiamuoju etapu reikia susumuoti iðankstinius rezultatus, geriau su kiekviena darbuotojø kategorija atskirai. Pageidautina, kad jie
savarankiðkai ávertintø veiksmus, aktyviai dalyvautø tikslinant tokiø
situacijø galimø veiksmø planus.

10.2. Streso ir distreso sàvoka. Stresinës situacijos esmë
Vartojant sàvokas ,,ekstremalioji situacija ir ,,emocinis stresas reikia nagrinëti ðias kategorijas iðsamiau, kad nebûtø terminologinës painiavos ir geriau jas suprastume.
Þmogaus bûklei sunkioje jam situacijoje apibûdinti daþniau vartojama sàvoka ,,stresas (H. Seljë). Terminas ,,stresas (angl. stress 
átampa) tapo tarptautinis dël to, kad pavartota sàvoka buvo visø pripaþinta.
Þinoma, kad H. Seljë, pirmàkart iðkëlæs streso koncepcijà, kreipia
dëmesá á tai, kad organizmas, kaip sudëtinga, gerai organizuota sistema, atsakydama á ávairius intensyvius poveikius, reaguoja adaptinëmis apsauginëmis reakcijomis, kurias jis pavadino adaptiniu sindromu.
Jis iðskyrë tris jo stadijas: a) pavojaus, kai po organizmo pasiprieðinimo sumaþinimo prasideda jo resursø mobilizavimas; b) organizmo
didesnio pasiprieðinimo; c) organizmo nusilpimo, t. y. jo pasiprieðinimo sumaþëjimas. Jeigu krûvis vis didëja, tai gali ávykti nesëkmë. Ið
pradþiø H. Seljë manë, kad stresà kelia tik þalingi faktoriai, bet toliau
iðplëtë jo prieþasèiø ratà, átraukdamas á jø skaièiø bet koká átemptà
darbà. Apskritai streso problematikoje iðsamiau pateikti jo biologiniai
ir fiziologiniai aspektai.
Daugybë tyrimø parodë, kad stresà lydi organizmo energijos mobilizacija ir atsirandantys ðirdies ir kraujagysliø, kvëpavimo, raumenø
judëjimo, endokrininës ir kitø sistemø pakitimai. Ðie pakitimai gali
bûti ypaè dideli pavojingose situacijose. Be to, ypaè stipriai pasireið267

kia streso vegetatyviniai simptomai: ðirdies plakimo paspartëjimas,
prakaitavimas, svaigimas, sausumas burnoje, skrandþio skausmai ir kt.
Psichologines streso problemas mokslininkai iðtyrë maþiau. Ðios
srities mokslo darbuose parodoma elgesio priklausomybë nuo streso
situacijos, nuo asmenybës psichologinës struktûros (þmogaus paþiûra
á sunkumus darbe, sëkmæ ir nesëkmæ, pasitikëjimas ir nepasitikëjimas
savo jëgomis, asmenybës kryptingumas, jo ambicijos ir realios galimybës, ásitikinimai ir kt.). Taip pat akcentuojamas ypatingas intelektualios veiklos ir motyvavimo vaidmuo psichologiniam stresui atsirasti.
Analizuojant streso átakà veiklai, vieni autoriai paþymi, kad jis jà
dezorganizuoja, kiti pripaþásta jam kai kuriø teigiamø efektø. Daugelyje rusø psichologø darbø iðplëstas psichologinio streso, kaip psichologinës átampos bûklës, kuri atsiranda dël sudëtingø sàlygø poveikio,
supratimas.
Daugelis autoriø vienà ið kriterijø, nurodanèiø tokià bûklæ, taiko
fiziologinius poslinkius. Tai susijæ su tuo, kad stresas, kaip aukðtoji aktyvacijos bûsena, apima visà organizmà. Bet fiziologiniø rodikliø naudojimas susiaurina supratimà: á streso sàvokà pakliûna ávairûs psichologiniai reiðkiniai, iðkeliantys analoginius fiziologinius poslinkius.
Fiziologiniai poslinkiai, vykstantys þmogaus organizme, kaip atsakas stresui ið tikrøjø yra tik pasekmë jo sukeltø emociniø iðgyvenimø;
be emociniø iðgyvenimø fiziologiniai pokyèiai nevyksta, netgi jeigu
stresas baigiasi fiziologine trauma. Taigi stresas pirmiausia atsiranda
kaip pavojus, kuris distanciðkai veikia þmogø, skatina vienaip ar kitaip elgtis ir tuo paèiu paruoðia organizmà galimoms fizinëms pasekmëms. Stresas þmogui yra toks pavojus, kurio emociniai iðgyvenimai
daro poveiká jo sugebëjimui pakankamai efektyviai atlikti savo veiklà.
Ðis supratimas leidþia iðsiaiðkinti, kodël fiziniuose duomenyse nëra
informacijos apie emocinius iðgyvenimus, sukeltus streso. Tai, þinoma, nesumaþina fiziologiniø metodø vertës tiriant, kokià átakà daro emocinis stresas þmogaus organizmui, o tik nurodo jø ribotumà.
Ðis teiginys patvirtinamas eksperimentiniais tyrimais, atliktais Ðvedijos tyrimo centre karinës medicinos srityje, lyginant adrenalino kieká kraujyje þuvusiø be sàmonës ir turint sàmonæ. Ðie tyrimai átikinamai parodë, kad kai þmonës þuvo be sàmonës, þinoma, jie þuvimo
situacijos nesuvokë, tai po mirties adrenalino kiekis jø kraujyje nepa268

didëjo. Jeigu kariai mirë turëdami sàmonæ, vadinasi, prieð savo mirtá
iðgyveno gresiantá jiems pavojø, tai jie reagavo á já  adrenalino koncentracija didëjo.
Pabrëþiant ,,streso psichologinæ esmæ, reikia paþymëti, kad þmogus reaguoja ne tik á realiai egzistuojantá pavojø, bet ir á grasinimus, ir
á simbolius, susijusius su iðgyvenimais praeityje. Kaip tik tai ir formuoja tam tikrà parengties bûsenà, sureguliuoja apsaugos mechanizmus veiksmams kartais per labai trumpà laikà, kuris skiria streso atsiradimà nuo jo aspektø pasireiðkimo. Ðis pasirengimas yra ne tik daugybës socialiniø ekonominiø poveikiø ir emociniø konfliktø padarinys, bet ir yra reikiama sàlyga iðgyventi.
Pagal H. Seljë koncepcijà, daugumos þmoniø reakcijos á stresà yra
kryptingos ir adekvaèios. Bet esant tokiam supratimui, sumenkinama
pati streso, kuris kaip tik ir þymi bûtent tokius poveikius organizmui,
dël kuriø átakos jis neturi kryptingø ir adekvaèiø reakcijø, sàvoka.
Tuo ir skiriasi stresas nuo sunkios ir átemptos uþduoties, á kurià, nepaisant visø jo sunkumø, þmogus, atliekantis jà, reaguoja kryptingai ir
adekvaèiai.
Streso sàvokos evoliucija atspindi pirmiausia tam tikrus pasikeitimus daugybëje veiklos srièiø ir konkreèiai ne tik buvimà, bet ir daugelio profesijø, reikalaujanèiø ið jø vykdytojø ypatingo emocinio atsparumo, atsiradimà.
Terminas ,,emocinis stresas gali apimti visus iðorinius poveikius
þmogui, kurie nepaisant savo didelio ávairumo, duoda vienà ir tà patá
efektà  negatyviø emocijø kompleksà, vienaip ar kitaip maþinantys
individo operatyvines galimybes arba tiesiogiai ar netiesiogiai bendrà organizmo pasiprieðinimà susirgimams, temperatûros svyravimams
ir kt. Emocinis stresas turi tris susijusius komponentus: 1) per atstumà
atsirandantá pavojø; 2) jo suvokimas ir emocinis iðgyvenimas; 3) fiziologinës
(o gali bûti ir somatinës) ðio iðgyvenimo pasekmës.
Mes galime patikslinti emocinio streso psichologiná vaidmená ekstremaliosiose situacijose. Jeigu iðankstinis situacijos emocinis iðgyvenimas leidþia kad ir per atstumà ávertinti planuojamos veiklos atlikimà (trumpalaikë parengties bûsena), tai emocinis stresas ekstremaliais atvejais yra faktorius, griaunantis ðá iðankstiná ,,emociná planavimà (trumpalaikë parengties bûsenà) ir atitinkamai visà bûsimos veiklos
schemà (ilgalaikë parengtis).
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Streso problemos tyrimas susijæs su daugeliu problemø. Ypaè tai
lieèia organizmo emocines reakcijas á stresà atskiriant psichines nuo
fiziologiniø. Psichologijoje susidarë tam tikras vakuumas: viena  kryptingo elgesio ir parengties veikti, pritarimo (adaptavimasis streso poveikiams) neurofiziologiniø pagrindø tyrimas, kita  þmoniø, iðgyvenusiø emociná stresà veikiant ekstremaliosiomis sàlygomis, socialinës
ir psichologinës dezadaptacijos intensyvumo tyrimas.
Atitolintø reakcijø á trauminá stresà (potrauminio streso reakcijas)
koncepcija uþima vienà ið svarbiausiø vietø ðiuolaikinëje Vakarø psichologijoje, ypaè karinëje. Kokios pagrindinës emocinio streso poveikio
þmonëms, iðgyvenusiems ekstremaliàjà situacijà, pasekmiø kryptys?
20-ajame amþiuje pirmàkart susidurta su tokiu reiðkiniu kaip psichiniai koviniai nuostoliai. Tik Amerikos kariuomenëje tarp dviejø milijonø, dalyvavusiø Pirmajame pasauliniame kare, apie 159 tûkstanèiø
þmoniø buvo iðvesti ið rikiuotes dël psichiniø sutrikimø. Nukautøjø
buvo apie 116 tûkstanèiø, suþeistøjø  204 tûkstanèiai þmoniø. Vidutiniai nuostoliai dël psichiniø sutrikimø Pirmojo pasaulinio karo metu
buvo apie 6-10 atvejø 1000 þmoniø. Pirmajame pasauliniame kare ir
pirmaisiais metais po jo uþsitæsæ psichiniai reiðkiniai buvo nagrinëjami
vadovaujantis traumine neuroziø koncepcija.
Kitaip, nei ankstesnës ðio reiðkinio apraðytos prieþastys, jo prigimties supratimas ðiais laikais iðsiplëtë, kartu su fizine trauma pasireiðkiant trauminei neurozei didelæ reikðmæ pradëta skirti psichinëms
traumoms.
Uþsitæsusius veteranams psichinius reiðkinius, sàlygojamus dalyvavimu kovos veiksmuose, Z. Froidas siûlë laikyti ,,karo neuroze.
Toks apibûdinimas, jo nuomone, labiau atitinka ðiuos psichinius fenomenus. Tuo laiku, kai terminas ,,trauminë neurozë numato, kad karo
psichinës pasekmës iðryðkëja dël anksèiau gautos traumos. Z. Froidas
taip pat paþymëjo, kad karo neurozës prigimtá sàlygoja tai, kad jos
pasireiðkimo prieþastys daþnai nebuvo susijusios su ,,ðiurkðèios mechaninës jëgos ásikiðimu. Z. Froidas pabrëþdavo iðgàsèio, staigumo ir
baimës svarbà io reikinio atsiradimui. Karo neurozæ jis nagrinëjo kaip
konflikto bûsenà. ,,Ðis konfliktas,  raðë Z. Froidas,  tarp buvusio
kareivio ego ir naujojo ego, kuris paaðtrëja, kai tik taikusis ego supras,
kad pavojus jo egzistavimui yra dël ðio naujo, parazituojanèio antrininko atsiradimo beprotiðkume.
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Kaip þinoma, Z. Froidas teikë didelæ reikðmæ psichiniai traumai
lëmusiai neurotiniø sutrikimø atsiradimà. Ðio reiðkinio supratimas keitësi kartu su psichoanalitinës teorijos raida. Paskaitose, vykusiose 1909
m., Z. Froidas nustatë psichines traumas kaip afektiniø iðgyvenimø
pëdsakus (,,liekanos, ,,nuosëdos). Paskaitose apie psichoanalizæ, Z.
Froido perskaitytose 1915 1917 m., psichinë trauma nagrinëjama aiðkinant psichinius reiðkinius ið ekonominio taðko. Ji traktuojama kaip
didelio intensyvaus susierzinimo rezultatas, ,,nuo kurio negalima normaliu bûdu iðsilaisvinti arba já perdirbti.
Z. Froido psichinës traumos ekonominio traktavimo formavimui
padarë poveiká psichiniø reiðkiniø, pastebëtø pas Pirmojo pasaulinio
karo veteranus, nagrinëjimas. Darbe Kita malonumo pusë psichinæ
traumà jis nustatë kaip apsauginës hipotetinës dangos, kuri apsaugo
psichikà nuo besaikiø suerzinimø, pralauþimà. Pasikartojanèius veteranams sapnus apie karo ávykius, traumuojanèius psichikà, Z. Froidas
nagrinëjo kaip aktyvumo, nukreipto susierzinimui, kurá sukelia anksèiau patirti áspûdþiai, suvaldyti pasireiðkimà. Atsirandantis baimës jausmas, jo nuomone, mobilizuoja vidinæ energijà, reikalingà dideliam susierzinimui ,,suriðti.
Z. Froido idëjos, tarp jø apie dviejø reakcijø pasireiðkimo á psichikà traumuojanèius ávykius (iðstûmimas ir fiksavimo traumuojant) normas, atsispindi ðiuolaikinëje koncepcijoje apie besitæsianèias reakcijas
á trauminá stresà.
Veteranai turi penkias charakteringas besitæsianèias psichines reakcijas á psichikà traumuojanèius karo ávykius: fiksavimai traumuojant, tipiðki sapnai, bendros psichinës veiklos sumaþëjimas, nervingumas, polinkis á staigias reakcijas. Jeigu kalbësime apie psichologinës
traumos fiksavimà, tai turime paþymëti, kad ið pradþiø gali bûti stebimas atminties praradimas (amnezija), neprisimenant psichikà traumuojanèio ávykio aplinkybiø.
Didelæ reikðmæ aiðkinantis prigimtá besitæsianèiø psichologiniø reakcijø po streso karo veteranams turëjo streso reakcijø sindromø tyrimas. Streso faktoriumi buvo laikomas stresà sukëlæs ávykis, tapæs psichologinës traumos prieþastimi. Atsakomoji stresà sukëlusio ávykio
reakcija daþnai turi tris pagrindines reakcijø á psichikà traumuojantá
ávyká (iðstûmimas ir fiksavimas traumoje) pasireiðkimo formas, o
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kognityviniuose procesuose galvos smegenys iki tol pertvarko informacijà, kol pasikeièia situacija arba jos modelis, kol realybë ir modelis
atitinka vienas kità. Þmogus yra streso bûsenoje arba periodiðkai gráþta
á ðià bûsenà, kol informacija apie stresà sukëlusá (psichikà traumuojantá) ávyká pertvarkoma.
Galima skirti stresà sukëlusio ávykio reakcijos atsakomàsias:
 pirminës emocinës reakcijos fazë;
 ,,neigimo fazë, pasireiðkianti emociniu sàstingiu, slopinimu ir
minties apie tai, kas ávyko vengimu, situacijø, primenanèiø psichikà
traumuojantá ávyká, vengimas;
 ,,neigimo ir ,,ásiverþimo kaitaliojimo fazë. ,,Ásiverþimas pasireiðkia ,,prasiverþianèiais prisiminimais apie psichikà traumuojanèius
ávykius, sapnais apie ávyká, jautresniu reagavimu á viskà, kas primena
psichikà traumuojantá ávyká;
 tolesnë intelektualinio ir emocinio trauminës patirties pertvarkymo fazë.
Á stresà sukëlusá ávyká atsakomojo reagavimo trukmæ sàlygoja informacija, susijusi su ðiuo ávykiu. Teigiamai vykstant ðiam procesui jo
trukmë gali bûti nuo keliø savaièiø iki keliø mënesiø nuo ávykio pradþios (psichikà traumuojanèio veiksmo nutraukimas). Ðiuo atveju kalbama apie normalià reakcijà á stresà. Paaðtrëjus atsakomosioms reakcijoms ir joms pasireiðkiant per ilgà laiko tarpà, galima kalbëti apie atsakomojo reagavimo patologizacijà. Tai buvo akstinas tyrinëti besitæsianèias reakcijas á psichikà traumuojanèius streso faktorius kovos situacijoje, kurie vëliau buvo pavadinti potrauminëmis streso reakcijomis.
Individo áveikimas psichikà traumuojanèio streso faktoriaus poveikio priklauso ne tik nuo trauminës patirties kognityvinio pertvarkymo sëkmingumo, bet ir nuo tokiø faktoriø kaip psichikà traumuojanèiø ávykiø pobûdþio, asmenybës individualiø charakteristikø ir sàlygø, kuriose þmogus atsiranda po streso, ypatumø. Ðá modelá tyrinëtojai pavadino interakcionistiniu.
Psichikà traumuojanèio ávykio charakteristikoms buvo priskirti pavojaus gyvybei laipsnis; nuostoliø sunkumas; ávykio staigumas; izoliavimas ávykio metu nuo kitø þmoniø; situacijos poveikio laipsnis;
apsauga nuo psichikà traumuojanèio ávykio galimo pasikartojimo; moraliniai konfliktai, susijæ su ávykiu; pasyvus ar aktyvus þmogaus vaidmuo ðioje situacijoje; ðio ávykio tiesioginiai poveikiai.
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Savo esme stresas  tai organizmo stabilumo pasiekimo bûdas atsakant á neigiamo faktoriaus poveiká. Tai paprastai ne nervinë átampa,
nors pastaroji irgi yra stresas. Labiausiai paplitæs streso faktorius yra
emocinis dirgiklis. Stresas atsiranda ne tik þmonëms, bet ir gyvuliams,
augalams, tai patvirtinta specialiais tyrimais.
Áprastame gyvenime H. Seljë iðskiria dvi streso rûðis: eustresas ir
distresas. Eustresas  tai norimo, t. y. teigiamo efekto (didina organizmo
atsparumà) atsiradimas, o distresas  neigiamas (sukelia ligà, gali bûti
þûties prieþastis).
Noras iðvengti streso nëra bûtinas ir ámanomas. Paprastai jis susijæs su nemaloniais iðgyvenimais.
Pagal Seljë, kad mûsø gyvenimas bûtø prasmingas, mes turime suformuoti sau sudëtingà ir ilgalaikæ uþduotá. Mums reikia siekti tikslo, kurio
pasiekimas reikalauja átempto darbo. Tokio tikslo nebuvimas  vienas
ið paèiø stipriausiø stresø, sukelianèiø skrandþio opà, infarktà, hipertonijà arba paprastai bûklæ, pasmerkianèià þmogø liûdnam vegetavimui.
Stresas gali atsirasti dël tam tikro socialinio poveikio. Ðiuo atveju
apsaugos priemonës gali bûti socialiniai pertvarkymai ir þmoniø santykiø pertvarkymas. Stresinës sàlygos taip pat gali bûti tam tikrø reikalavimø ir apribojimø, kuriuos þmogui suformuoja darbas ir santykiai ðeimoje, padarinys. Be to, streso veikimas gali turëti vidiniø prieþasèiø ir atsirasti kaip gyvybiniø poreikiø patenkinimo negalëjimas.
Kaip buvo minëta aukðèiau, stresà apibûdina trys fazës: pavojaus,
pasiprieðinimo ir iðsekimo. Emocionaliai pastovûs þmonës sugeba áveikti pavojaus fazæ ir aktyviai stoti á kovà su stresiniais faktoriais. Emociðkai nepastovius þmones ið karto apima nerimas, kuris po to pereina
á baimæ. Po pavojaus fazës tokie þmonës ið karto jauèiasi iðsekæ, pasmerkti ir patenka á neviltá.
Pagal turimus mokslinius duomenis, neigiamas streso poveikis iuo
laiku lemia, kad kiekvienais metais didelis skaièius þmoniø pasitraukia
ið gyvenimo. Dabar priimta skirstyti stresà á emociná ir informaciná. Apie
emociná stresà mes kalbëjome aukðèiau. Informacinis stresas susijæs su
negalëjimu susitvarkyti su dideliu informacijos srautu.
Stresas gali atsirasti ne tik gamybinëse situacijose, bet ir ðeimoje,
ir kt.; ne tik vieno stipraus dirgiklio sàlygomis, bet ir smulkiø nuolati273

niø neigiamø poveikiø sàlygomis, sukelianèiø þmogui nerimà, skriaudà, pavojø, grësmæ. Stresas susijæs su labai skirtingomis þmoniø reakcijomis  nuo didelio aktyvumo bûsenos iki visiðko uþsisklendimo.
Stresui pasireikðti didelës reikðmës turi þmoniø individualûs skirtumai. Nëra dviejø þmoniø, kuriems reakcijos á stresà pasireikðtø visiðkai
vienodai, nes didelë stresø dalis inicijuojama ir atkuriama paèiø þmoniø.
Dar romënø filosofas Epiktetas kalbëjo, kad ,,þmonëms sugadina
nuotaikà ne ávykiai, o tai, kaip jie á juos þiûri. Jeigu poveikis ne interpretuojamas kaip pavojus arba iððûkis, tai jis netampa streso faktoriumi, t. y. didelá vaidmená turi kognityvinës afektinës reakcijos, priskirtos poveikiams.

10.3. Þmogaus emocinis pastovumas streso faktoriø
poveikiui
Þmogaus emocinio pastovumo streso faktoriø poveikiui, streso
profilaktikos ir iðëjimo ið jo tyrimo problema reikalauja nagrinëti emocijø reikðmæ ir vaidmená.
Emocijø pasireiðkimo, jø prigimties ir ypatumø klausimas buvo keliamas dar antikos laikais. Sàvokà ,,þmoniø aistros, arba emocijos, mes
randame Aristotelio, Zenono Efeskio, Platono ir kt., kurie nagrinëjo
emocijø kategorijas kartu su jutimais, darbuose. Paþinimo prieþastá Aristotelis matë jausme: ,,Nes ir dabar, ir ankðèiau nustebimas paskatina
þmones filosofuoti, be to, ið pradþiø jis stebisi tuo, kas tiesiogiai sukelia
abejojimà, o po to jie kelia reikðmingesnius klausimus, pavyzdþiui, apie
Mënulio, Saulës ir þvaigþdþiø padëties pasikeitimà, taip pat apie Visatos atsiradimà. Emocijas Aristotelis nagrinëjo kaip motyvuojantá pagrindà ir jungiamàjà grandá paþástant vis sudëtingesnius objektus.
Didelis dëmesys nustebimo emocijos reguliavimo funkcijai buvo
skirtas R. Dekarto darbuose. Jis raðë, kad siela, atsirandant nustebimo emocijai, atidþiai nagrinëja ,, daiktus, kurie jai atrodo retais ir
neáprastais. Savo traktatuose R. Dekartas taip pat parodë, kad emocijos gali atlikti atminties funkcijà. Ðità emocijø funkcijà filosofai apibûdina ðitokiu bûdu: ,,Kiek kartø neþinomas mums daiktas bepasirodytø mûsø regëjimo lauke, mes visiðkai nesaugome jo mûsø atminty274

je, jeigu tik vaizdinys apie já nebuvo ásitvirtinæs mûsø smegenyse kokia nors aistra. Tokiu bûdu emocijos þmogaus elgsenoje padeda paþymëti atmintyje tai, á kà anksèiau nebuvo kreipta dëmesio.
Ypaè ryðki emocijø dinaminë vienybë pasireiðkia mokymuose apie
afektus, sukurtuose Dekarto ir Spinozos: ,,...Visø þmoniø aistrø svarbiausias veiksnys yra tas, kad jie þmogaus dvasià skatina ir nuteikia
norëti to, kam ðios aistros parengia jo kûnà. ,,Noras, atsirandantis
dël pasitenkinimo arba nepasitenkinimo, neapykantos arba meilës juo
stipresnis, juo didesni ie afektai; ,,Siekis padaryti alà tam, kurio
mes neapkenèiame, vadinamas pykèiu.
Emocijos, susijusios ir ,,lydinèios daugelá þmogaus gyvybinës
veiklos pasireiðkimø, prasiskverbia á kiekvienà psichiná procesà. Tai
labai aiðkiai reiðkiama darbuose, kuriuose tiriamas emocijø ir protinës
veiklos vaidmuo. Be to, paþymëjo S. L. Rubinðteinas, ,,mes kalbame
ne tik apie tai, kad emocija yra vienybëje ir sàryðyje su intelektu arba
màstymas su emocija, o apie tai, kad pats màstymas, kaip realus psichinis procesas, jau pats yra intelektinio ir emocinio vienybë. Taigi emocijas prieðpastatyti racionaliam paþinimui galima sàlyginai ir tik tada,
kai mes iðskiriame jame ypatingà jo þodiná loginá mechanizmà, kuris
sutapatina vien tik objektyvios realybës vaizdus ir sàvokas apie jà.
Á aktyviai veikiantá emociná procesà nurodo ir paèio termino ,,emocija (lot. Emovo  jaudinu, þadinu) kilmë. Yra daugybë þmogaus emocinës
veiklos tyrimø, aiðkinanèiø paèià sàvokà ,,emocija. Visi autoriai turi omeny
realybës atspindëjimo psichinæ formà. Remdamasis savo koncepcijomis, kiekvienas ið jø kaip pagrindà kelia tokias (pagrindines) emocijø
funkcijas:
 aktyvuojanèià ar slopinanèià, per santykius tarp motyvø, poreikiø ir jø
realizacijos galimybæ;
 ávertinimo;
 veiklos psichinis reguliavimas;
 kompensavimo (informacijos, trûkstanèios veiklai, papildymas).
Dauguma funkcijø, kurias atlieka emocijos, turbût susijusios su jø
centrinës grandies psichiniu reguliavimu þemiausiame psichikos vaizdo lygyje.
Ávairûs emocijø poveikiai þmogaus psichinëms funkcijoms, bûsenoms ir veiklai nevienareikðmiai. Þinoma, teigiamos (steninës) emoci275

jos didina darbingumà, gerina organizmo bendrà bûsenà ir t. t. Bet
neretai teigiamos emocijos gali turëti neigiamà vaidmená. Daþnai pasikartojant ðioms emocijoms, gali atsirasti: kontrolinës funkcijos ir kritinës reakcijos sumaþinimas; motyvacija neteisëtai supaprastinti sudëtingas situacijas (problemas, uþduotis); asmenybës hedonistinio ir
egoistinio kryptingumo didinimo rizika. Nagrinëjant neigiamas (asteninës) emocijas, slegianèias subjekto psichinæ veiklà, jo neadekvaèias
reakcijas, neretai lemianèias skirtingus nervinius psichinius organizmo sutrikimus, mes taip pat susiduriame su jø dvejopu poveikiu.
Kasdieniniai stebëjimai leidþia matyti neigiamø ir teigiamø emocijø poveiká þmogaus elgsenai ir veiklai. Pavyzdþiui, baimë, esanti biologiðkai pateisinta, sudëtingose þmogaus socialinës elgsenos situacijose daþnai yra kliûtis tikslui pasiekti, bet gali mobilizuoti, paskatinti
analizuoti, apibendrinti ir t. t.
Daugelio tyrinëtojø nuomonë sutampa, kad emocijoms daro poveiká ne tiek jø kokybë, kiek aktyvumas (aktyvacija). Didelis emocijø intensyvumas gali skatinti þmogaus jëgas ir mobilizuoti veiklai, bet gali
paralyþiuoti subjekto aktyvumà. Emocijø intensyvumas daþnai lemia
ávykiø ir reakcijø á juos neadekvatø vertinimà, sukausto raumenis, nesugebëjimà matyti visos situacijos ir jos pasekmiø, pareikalauja nepagrástai dideliø nervinës psichinës energijos sànaudø ir t. t. Èernobylio
katastrofa su dar didesne jëga ir ryðkumu patvirtina ðià nuostatà. Apibendrinant galima apibûdinti kaip emocinio proceso ,,pertekliná efektà. Tyrinëtojai ðá reiðkiná vadina hiperkompensacija. Taigi su tokiomis
hiperkompensuojanèiomis emocijomis mes susiduriame kritinëse situacijose (stresas, frustracija ir t. t.). Reikia skirti keletà svarbiausiø prieþasèiø, kurios, esant labai dirgliems, paverèia emocijas besitæsianèiomis, ilgai trunkanèiomis bûsenomis, ir yra ligos pradþios prieþastis:
 dirglumo biologinio optimumo áveikimas, dirglumo ,,uþdarymas ðiame lygyje ir jo perëjimas á chroninæ bûsenà;
 vis plaèiau átraukiamos nervinës struktûros á pirminiø be galo
sujaudintø elementø funkcijà;
 verþlus tonizuojanèiø hormonø kraujyje didëjimas, kas sudaro
papildomà pirminiø susijaudinusiø nerviniø elementø ,,suplakimà ir
paverèia patologiniø emocijø tekëjimà chroniðka forma, analogiðka
,,ydingam ratui;
 rafinuotø ir labai paplitusiø ðio patologinio poþievinio komplekso
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signaliniø ryðiø su þmogaus aplinkinio pasaulio faktoriais per galvos
smegenø tarpiná poveiká.
Stiprios emocijos gali lemti ir greità, adekvatø subjekto reagavimà,
ir veiklos efektyvumo didinimà. Tai bûna, kai emociogeninis faktorius reikalauja ið subjekto grieþtø ir ryþtingø veiksmø, neduoda jam laiko iðanalizuoti ir ávertinti situacijà, t. y. reakcijos adekvatumas palaikomas intuicijos sàskaita. Emocijos negali pasiekti savo kritinës jëgos. Jei reikia
mobilizuoti subjektà veiklai, jos realizuojamos esant didesnei emociniai átampai þymiomis psichoenergetinëmis pastangomis, kas sudaro
tam tikrà pavojø subjekto sveikatai. ,,Veiklos kainos (psichofiziologiniø sànaudø) didinimas sekina organizmo vidinius resursus, sukeldamas neiðvengiamø pasekmiø  susirgimo pavojø. Be to, veiklos rezultatai tam tikrà laikà gali neblogëti. Neigiamos bûsenos atsiradimas
ne visada ið karto maþina profesionaliai svarbiø psichofiziologiniø funkcijø rodiklius. Pavyzdþiui, esant stipriam veiklos motyvavimui, neretai stebimas atsakingiausiø sistemø funkcionavimo rodikliø didëjimas
nepriklausomai nuo bûsenos. Aukðtas ir þemas emocinio susijaudinimo lygiai gali dezorganizuoti veiklà.
Taigi, viena vertus, emocijos  tai kûrybinio aktyvumo reikalingas
komponentas, susijæs su kliûèiø, esanèiø poreikiø patenkinimo kelyje,
nustatymu. Bet, kita vertus, emocinio patvarumo (EP) sàvoka ágauna
teisëtà teisæ egzistuoti, nes emocinis susijaudinimas daugeliu atvejø pasireiðkia kaip faktorius, dezorganizuojantis veiklà ir elgesá. Todël patikimumo problema psichologijoje gali bûti suprasta kaip ,,EP problema.
Emocijø turinio ir vietos asmenybës struktûroje analizë, jø poveikis organizmo fiziologinëms sistemoms ir þmogaus veiklai leidþia padaryti tokias iðvadas.
1. Subjekto emocinës reakcijos skatina ávairius psichofiziologiniø
charakteristikø pasikeitimus ir atvirkðèiai.
2. Didiausias veiklos produktyvumas pasiekiamas ne tada, kai
nëra emocinio susijaudinimo arba jis nëra minimaliai svarbus, o optimalioje zonoje, kuri yra individuali.
3. Veikla emocinës átampos sàlygomis apsunkinama, o emociogeninëmis sàlygomis stebimas jos visiðkas dezorganizavimas. Esant tokioms emociogeninëms sàlygoms, skiriamos ir vadinamosios kritinës
situacijos: veiklos pavojus asmenybës statusui, garbei, sveikatai, gyvybei, konfliktai. Gamybinë ir ekologinë katastrofos ir t. t.
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iose situacijose emocijos pasirodo kaip faktorius, objektyviai trukdantis psichinës veiklos eigai. Reikalinga asmenybës savybë, uþtikrinanti subjektui galimybæ prieðintis nepageidautinam emocijø poveikiui, yra EP. Kaip tik elgsenos pobûdis ir, svarbiausia, individualiø
skirtumø nustatymas leidþia kalbëti apie EP.
EP plaèiu aspektu  tai gebëjimas valdyti savo emocijas, iðlaikyti
aukðtà profesiná darbingumà, atlikti sudëtingà ar pavojingà veiklà be
átampos, nepaisant emociogeniniø poveikiø.
Emocinis patvarumas suskirstomas á emociná-valingà, emociná-motoriná ir emociná-sensoriná patvarumà. Pirmoji sàvoka suprantama kaip
asmenybës valingo valdymo savo gana stipriomis emocijomis laipsnis, antroji  asmenybës savybë, pasireiðkianti psichomotorikos paþeidimu dël emocijø poveikio, treèioji  asmenybës savybë, pasireiðkianti sensoriniø veiksmø paþeidimu.
Emociná patvarumà galima konkreèiai nustatyti kaip asmenybës savybæ, uþtikrinanèià harmoningà santyká tarp visø veiklos komponentø
emociogeninëje situacijoje ir tuo paèiu padedanèià sëkmingai atlikti veiklà.
Nustatant emociná patvarumà, daþnai remiamasi parametrais, apibûdinanèiais nervinæ ir fizinæ iðtvermæ, t. y. þmogaus sugebëjimas sëkmingai spræsti sudëtingas ir atsakingas uþduotis átemptomis emociogeninëmis sàlygomis.
Skirtingi autoriai siûlo nagrinëti EP kaip integratyvinæ savybæ,
atspindanèià dinaminius, tarpprocesinius santykius þmogaus psichikoje, susijusius su veiklos emociogeniniu pobûdþiu.
Emociná patvarumà reikia suprasti, viena vertus, kaip blogà emociogeniniø faktoriø, daranèiø neigiamà poveiká þmogaus psichinei bûsenai, nuovokumà, kita vertus,  sugebëjimas kontroliuoti ir sulaikyti
atsirandanèias astenines emocijas, tuo paèiu uþtikrinant reikalingø
veiksmø sëkmingà atlikimà.
Emocinis patvarumas  tai asmenybës vientisa charakteristika, uþtikrinanti patvarumà frustracijoms didesnës psichinës átampos situacijose, pakankamà psichinæ ir socialinæ adaptacijà, reikalingà protinio
ir fizinio darbo lygá.
Taikant funkcijø sisteminës organizacijos principus, EP reikia nagrinëti kaip individo polisisteminæ savybæ, apibrëþianèià jo sudedamøjø daliø turiná ir ryðá, kuris sistemingai sàlygoja veiklos produktyvumà ir elgesio adekvatumà ekstremaliosiomis streso sàlygomis.
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Ligoniø tyrimai, atlikti JAV ir Didþiojoje Britanijoje, rodo, kad
visi pacientai daugiau ar maþiau kenèia nuo negalavimø, kuriø pagrindas yra ,,neigyventas stresas.
Átampa, atsirandanti dël streso, daþnai iðsaugojama gana ilgai po
to, kai sukëlæs já veiksmas jau iðnyko. Daugelis þmoniø arba neatpaþásta streso simptomø, arba neþino, kokiu bûdu galima iðsigelbëti nuo
jo. Átampa tarsi ,,apsigyvena mûsø asmenybëje ir niekaip apie save
neprimena, kol su mumis kas nors atsitinka ir mes susergam.
Tyrinëtojai T. Cholmsas ir R. Reichas, dirbantys pagal JAV kariniø jûrø pajëgø uþsakymà, nustatinëjo jûreiviø susirgimo tikimybæ per
pusmetá. Ðis tyrimas buvo susijæs su reikalingumu parinkti ekipaþà
atominiam povandeniniam laivui, kuris turëjo nusileisti po ledo danga ilgam laikui. Dël to buvo reikalingi duomenys, rodantys kiekvieno
ekipaþo nario susirgimo tikimybæ, nes kiekvienas susirgimas galëjo
atsiliepti viso darbo sëkmei arba laivo saugumui. Ðiø tyrimø rezultatai pateikti þemiau pagal skirtingø gyvenimo ávykiø (streso) sunkumo kategorizacijos skalæ.
Vyro ar monos mirtis
Skyrybos
Problemos, susijusios su turto dalijimu
tarp buvusiø sutuoktiniø
Artimo eimos nario mirtis
Teismo nuosprendis
Liga arba trauma
Santuoka
Darbo praradimas
Iðëjimas á pensijà
eimos sveikatos problemos
Nëðtumas
Seksualinës problemos
Rimtos problemos darbe
Finansinës problemos
Artimojo draugo mirtis
Sutuoktiniø susipykimas
Problemos, susijusios su nekilnojamojo
turto mokesèiais
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100
73
65
63
63
53
50
47
45
44
40
39
39
39
37
35
31

Átempti santykiai su vyro (monos)
giminaièiais
29
Emocinë átampa dël to ar kito asmeninio
laimëjimo
28
Þmonos gráþimas á darbà (iðëjimas ið darbo) 26
Gyvenimo lygio pasikeitimas
25
Sunkumai santykiuose su vadovybe
23
Gyvenimo vietos pakeitimas
20
Poilsio reimo pasikeitimas
19
Miego reimo pasikeitimas
16
Nepalaikymas artimø santykiø su ðeima
15
Maitinimo reimo pasikeitimas
15
Kalëdiniai rûpesèiai
12
Susijaudinimai, susijæs su biurokratizmu
11
Tokios parinktos streso faktoriø kategorijos. Þinoma, ið tikrøjø jø
ðiek tiek daugiau. Problemos esmë yra ta, kad bendras sunkumo laipsnio
rodiklis akumuliuojasi. Þmonëms pateikiamas ðis sàraðas, o jie turëjo paþymëti ávykius, kurie buvo reikðmingi jø gyvenime, po to reitingo
skaièiai buvo sumuojami. Buvo padaryta iðvada, kad tie, kuriø ði suma virðijo 160, turi didelæ galimybæ vienaip ar kitaip sunegaluoti per
ðeðis mënesius. Testas buvo aprobuotas skirtingose sociokultûrinëse
grupëse ir patvirtino savo pagrástumà. Natûralu, kad gyvenimo ávykiø, kurie gali bûti stresiniais, sàraðà ir jø reitingo ávertinimus dël konkreèios sociokultûrinës aplinkos reikia tikrinti.
Ðtai ne visai iðsamus ligø, kuriø pagrindinis sukëlëjas yra stresas,
sàraðas:
 pakilæs kraujospûdis;
 koronarinë trombozë;
 migrena;
 ðienligë ir kitos alergijos formos;
 astma;
 intensyvus nieþëjimas;
 viduriø uþkietëjimas;
 kolitas;
 reumatinis artritas;
 diabetas;
280

 odos susirgimai;
 depresija.
Pagal kokius poymius mes galime atpaþinti besikaupianèià átampà mûsø organizme, kol ji pasireikð kuria nors liga?
Ivardysime besaikio streso fizinius pasireikimus:
 apetito nebuvimas;
 nuolatinis persivalgymas (kaip besaikës átampos padarinys);
 dani virkinimo sutrikimai ir rëmuo;
 viduriø uþkietëjimas arba viduriavimas;
 nemiga;
 nuolatinis nuovargio jausmas;
 padidëjæs prakaitavimas;
 nervinis tikas;
 nuolatinis nagø kandþiojimas;
 galvos skausmai;
 raumenø spazmai;
 leiktulys;
 kvëpavimo sunkumai;
 apalpimas;
 verksmingumas be prieasties;
 impotencija arba frigidiðkumas (kas daþnai nutylima, nes ,,gëda
prisipaþinti);
 nesugebëjimas ilgai pasilikti vienoje vietoje, áprotis nenusëdëti
ramiai këdëje;
 pakilæs kraujospûdis.
Iðnagrinësime streso simptomus, pasireikianèius psichikos sutrikimu.
Nuolatinis dirglumas bendraujant su þmonëmis (netgi su tais, kurie apskritai normaliai bendrauja su kitais).
Jausmas, kad jûs nevisiðkai susitvarkote su kasdieniniais rûpesèiais,
jums atsiranda problemø darbe, su þmona (vyru), su jûsø ðeima arba
dar su kuo nors, su kuo iki ðiol jûs susitvarkydavote labai sëkmingai.
Domëjimosi gyvenimu praradimas.
Nuolatinë arba kartkartëmis atsirandanti baimë susirgti.
Nuolatinis laukimas nesëkmës.
Jausmas, kad a blogas, arba netgi neapykanta paèiam sau.
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Sunku priimti sprendimus.
Jausmas, kad mano ivaizda nepatraukli.
Susidomëjimo kitais þmonëmis praradimas.
Nuolatinis vos sulaikomas pykèio arba átûþio jausmas.
Jausmas, kad jûs esate kitø þmoniø nedraugiðkumo objektas.
Humoro jausmo ir gebëjimo juoktis praradimas.
Abejingumas (darbui, namø darbams, iðvaizdai, vienas kitam).
Ateities baimë. Dar ko nors baimë, jauèiama kaip fataliðkai neiðvengiama.
Asmeninio nepagrástumo baimë. Neretai ðis jausmas bûdingas labai garbingiems þmonëms, t. y. neturi realybës pagrástumo.
Jausmas, kad niekuo negalima patikëti.
Sumaþëjæs gebëjimas koncentruotis.
Negebëjimas uþbaigti vienà darbà, meta já ir nepradeda kito.
Didelë atviros arba uþdaros erdvës baimë arba vienumos baimë.
Egzistuoja ir kiti besaikio streso poymiai.
Streso gydymo praktikoje tradicinis bûdas yra trankvilizatoriai ir
antidepresantai. Bet jie turi ðalutiná poveiká ir daro tà ar kità griaunantá poveiká pacientø sveikatai.
Pati galingiausia ir danai ignoruojama iðgelbëjimo nuo streso priemonë yra þmogaus sàmonë.
Pirmoji pagalba stipraus streso situacijoje.
1. Stipraus streso situacijoje nereikia priimti jokiø sprendimø ar
bandyti juos priimti (iðimtá sudaro situacijos, kai kalbama apie paèios
gyvybës gelbëjimà, stichines nelaimes, avarijas ir kt.).
2. Paklausykite protëviø patarimo: suskaièiuokite iki deðimties.
3. Uþsiimkite savo kvëpavimu. Lëtai ákvëpkite orà pro nosá ir kuriam laikui sulaikykite kvëpavimà. Iðkvëpkite labai pamaþu, sukoncentruokite dëmesá á kvëpavimà.
Tolesni ávykiai gali rutuliotis dviem keliais:
1) jeigu streso situacija uþtinka jûs patalpoje:
a) atsistokite, jeigu galite, ir atsipraðæs iðeikite ið patalpos. Pavyzdþiui, jûs visada turite galimybæ iðeiti á tualetà arba á bet kurià kità
vietà, kur jûs galësite pabûti vienas (viena);
b) pasinaudokite bet kokiu atveju suðlapinti kaktà, smilkinius ir
rankø arterijas ðaltu vandeniu;
282

c) apsidairykite á ðalis, netgi tuo atveju, jeigu patalpa, kurioje jûs
esate, gerai jums paþástama arba atrodo visiðkai vidutiniðkai. Perkeldami þvilgsná nuo vieno daikto á kità, mintyse ásivaizduokite juos;
d) po to paþiûrëkite pro langà á dangø. Susikaupkite, kà matote.
Kada jûs paskutiná kartà ðtai ðitaip þiûrëjote á dangø? Nejaugi pasaulis
ne puikus?!
e) prisipylæ stiklinæ vandens (arba pasisëmæ saujà), lëtai, susikaupæ iðgerkite jà. Sukoncentruokite savo dëmesá, kà jauèiate, kai vanduo
teka gerkle;
f) iðsitieskite, praþerkite kojas peèiø plotyje ir iðkvëpkite, pasilenkite, atpalaiduokite sprandà ir peèius, kad galva ir rankos laisvai pasiektø grindis. Ákvëpkite giliau, sekite savo kvëpavimà. Ákvëpkite kas
vienà dvi minutes. Po to lëtai iðsitieskite (atsitieskite atsargiai, kad
neapsisuktø galva).
2) jeigu streso situacija uklupo jus kur nors ne patalpose:
a) apsidairykite á ðalis. Pasistenkite paþiûrëti á aplinkinius daiktus
ið ávairiø pozicijø, mintyse vardykite viskà, kà jûs matote;
b) ádëmiai apþiûrëkite dangø vardydami sau viskà, kà matote;
c) suraskite koká nors smulkø daiktà (lapelá, ðakutæ, akmená) ir
atidþiai apþiûrëkite já. Daiktà apþiûrinëkite ne trumpiau kaip keturias
minutes, iðsiaiðkinkite jo formà, spalvà, struktûrà, kad sugebëtumëte
ryðkiai ásivaizduoti já uþmerktomis akimis;
d) jeigu yra galimybë iðgerti vandens, pasinaudokite tuo  gerkite
lëtai, ásivaizduokite, kaip skystis teka per jûsø gerklæ.
e) dar kartà patikrinkite savo kvëpavimà. Kvëpuokite lëtai, pro nosá; ákvëpkite, sulaikykite kvëpavimà, po to taip pat lëtai pro nosá iðkvëpkite orà. Kiekvienà kartà iðkvëpdami, koncentruokite dëmesá á tai,
kaip atsilaisvina ir nusileidþia jûsø peèiai. Malonus jausmas? Pasimëgaukite juo!
Pirmajai pagalbai to visikai pakankama. Tà dienà, kai mogus
atsidurs stipraus streso situacijoje, jam naudinga pabandyti usiimti
kokia nors paprasta veikla: iskalbti baltinius arba sutvarkyti butà,
iplauti langà ir t. t. Nepakenks vidutinis sportavimas, pasivaikðèiojimai, þodþiu, bet kokia veikla, reikalaujanti fizinio aktyvumo ir susikaupimo. Kai kuriems padeda skaitymas ir muzikiniø kûriniø klausymasis.
Svarbiausia priemonë, nukreipta stresui áveikti, yra psichoterapi283

ja. Psichoterapeutø patarimai pacientams derinami su ,,protingo elgesio ir bendravimo rekomendacijomis, kurias iðkële H. Seljë: nekryþiuoti ieèiø dël menkniekiø, nedraugauti su ,,sunkiais, nesusivaldanèiais þmonëmis, bendraujant vengti pasipûtimo ir nenuoðirdumo, turëti interesø gyvenime, nedidinti liûdesio, ,,neregzti begaliniø problemø, daþniau prisiminti savo gyvenimo malonius ávykius ir vengti
nemaloniø kolizijø ir t. t.
Su psichoterapeuto pagalba þmogus turi prisiimti atsakomybæ uþ
tai, kad elgtøsi adekvaèiai streso situacijai, taip pat pakeistø savo paþiûrà á stresorius; suprastø, kokie stresoriai daro poveiká jam. Pacientas gali vengti, sumaþinti arba modifikuoti streso reakcijà.
Psichologai ir psichoterapeutai pagal elgesio tipà skirsto þmones
streso situacijose á ,,màstanèius ir ,,reaguojanèius. Tik 15% þmoniø
ið pradþiø màsto, o po to veikia, 75% daniausiai apima panikà, elgiasi
beprasmikai, dezorganizuojamai savo nenaudai.
Kita psichoterapeutinio poveikio sritis susijusi su laikysenos stereotipo modifikacijø pasirinkimu. Ji padeda sàmoningai sumaþinti stresoriø poveiká pirmiau, negu jie iðkels jam streso situacijà.
Psichoterapijà galima laikyti tam tikrà ásikiðimà, nukreiptà á problemos esmæ, esanèià kognityvinëje arba afektyvinëje sferoje. Tai ne
kas kita, kaip asmenybës vidaus konflikto sprendimas, kas daþniausiai yra streso prieþastis.
Stresas duoda galimybæ sutikti atsirandanèius sunkumus ,,kovinës parengties bûsena ir prisitaikyti prie naujø sàlygø.
Stresoriams pasikartojant, mogus prisitaiko prie streso, stresorinës reakcijos silpnëja. Tai gali reikðti, kad galima treniruoti psichikos
stabilumà stresams.
Asmenybës galimybës ir poreikiai streso bûsenø iðankstiniam nustatymui priklauso nuo mokymo, auklëjimo, amþiaus, susirgimø, farmakologiniø priemoniø poveikio ir t. t.
Streso profilaktika susijusi su tam tikrais sunkumais. Reikia turëti
omeny ðià aplinkybæ, kad þmogus paprastai suvokia skirtumà tarp
reikalavimø, kurie teikiami jam skirtingose situacijose, ir galimybës
jas ávykdyti. Ðio reiðkinio suvokimo mechanizmo pakeitimas yra galinga streso valdymo priemonë. Ðiuo atveju þmogaus suvokimà galima pakeisti trimis kryptimis: teikiamo þmogui reikalavimo, galimybës ávykdyti já ir ávykdyto reikðmingumo.
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Ávykio reikðmës, jo ávertinimo pasikeitimas yra vienas ið svarbiausiø sàmoningo streso valdymo bûdø.
K. Jungas pabrëþë, kad daugiau kaip treèdalis jo pacientø kenèia
ne nuo neurozës, o nuo gyvenimo beprasmiðkumo ir tuðtumo. Þmogui skirtas tam tikras terminas ðioje þemëje ir reikia pasistengti bûti
laimingu ðiandien, neatidedant rytojui. Yra aiðkus ir iðmintingas D.
Karnegio posakis: ,,Nereikia pjauti pjuvenø!
Amerikieèiø psichoterapeutas U. Osleris ðaukë gyventi nûdienia diena: ,,Atribokite praeitá ir ateitá geleþinëmis durimis! Gyvenkite hermetizuotose nûdieninëse sekcijose!
Esant intensyviam ir ilgam streso poveikiui þmogaus elgesiui, já
sunku valdyti, o tai apsunkina mëginimus susitvarkyti su streso ðaltiniu. Pavyzdþiui, socialinio ekonominio gyvenimo pablogëjimas mûsø ðalyje
ðiais laikais gali kelti dar didesná streso poveiká. Ðiuo atveju tam tikro
elgesio (ðablonø) sukûrimas sumaþins elgesio paþinimo ávertinimo jautrumà ir emociná ryðá dël susidariusios ir ilgai veikianèios situacijos.
Tai turës psichologinës apsaugos pobûdá.
Stresà valdyti sugeba daugelis þmoniø. Kaip buvo paþymëta aukðèiau, atitrûkimas nuo streso situacijos yra viena ið priemoniø iðvengti
streso (aktyvus poilsis, aktyvi veikla, kuri paðalina mintis apie prieþastis, atvedusias þmogø prie streso, mëgstami uþsiëmimai, psichikà
reguliuojantys pratimai ir t. t.)

10.4. Psichologiniø barjerø áveikimas ádiegiant
inovacijas
Inovacijos (naujovës) bûdingos bet kuriai visuomeniniai sistemai. Inovaciniø reiðkiniø ir procesø suvokimas, inovacinës politikos nustatymas
 svarbiausia visuomeninës ir ekonominës raidos, kriziø ir sàstingio
áveikimo valdymo sàlyga.
Paskutiniøjø metø tyrimai rodo, kad sëkmingas naujos technikos,
naujø technologijø, naujø tarpasmeniniø santykiø dalykiniø formø ádiegimas, valstybinio masto pertvarkymai ir t. t. susijæ ne tik su laimëjimais; atsiranda ir tam tikros organizacinës, techninës, socialinës psichologinës problemos.
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Ið socialiniø psichologiniø problemø labiausiai reikia iðskirti kolektyvø psichologiniø barjerø atsiradimo problemà, pasireiðkianèià tarp
bendradarbiø (kartais ir tarp grupiø) dël naujoviø.
Psichologiniai barjerai  tai psichologinë bûsena, pasireiðkianti þmogaus neadekvaèiu pasyvumu, o tai neleidþia jam atlikti vienø ar kitø
veiksmø. Psichologiniø barjerø emocinis mechanizmas yra neigiami
iðgyvenimai ir nuostatos  baimë, gëda, kaltës jausmas, pavojaus nuojauta, prastas savæs ávertinimas, susijæs su uþduotimi.
Socialinëje elgsenoje daþniausiai nagrinëjami komunikatyviniai ir
prasminiai barjerai.
Prasminis barjeras (pran. barriere  kliûtis, uþtvara) suprantamas kaip
iðsakyto reikalavimo, ásakymo prasmës, t. y. bendraujant partneriams,
nesutapimas, sudarantis kliûtá jø savitarpio supratimui ir sàveikai.
Komunikatyvinis barjeras pasireiðkia elepatijos (iðgyvenimo kartu)
nebuvimu, tarpasmeniniø socialiniø nuostatø nebuvimu.
Psichologiná barjerà supranta kaip nuomoniø, sàvokø, samprotavimø, laukimø ir emociniø iðgyvenimø visumà, kai sàmoningai arba nesàmoningai, atvirai ar neatvirai pasireiðkia negatyvus poþiûris á inovacijø diegimà.
Kaip pagrindiniai psichologinio barjero parametrai nagrinëjami:
psichologinio barjero sudedamieji, t. y. faktoriø, kuriais remiantis buvo atskleistas darbuotojø negatyvus elgesys, visuma;
psichologinio barjero mastas, t. y. darbuotojø dalis, kuriems buvo
pripaþintas ðis negatyvus elgesys;
psichologinio barjero auktis, t. y. negatyvaus elgesio laipsnis;
psichologinio barjero pobûdis, t. y. konkreèios darbuotojø negatyvaus
elgesio pasireiðkimo formos.
Psichologiniai barjerai trukdo asmenybei adaptuotis prie naujø iðorinës aplinkos faktoriø, juos sukelia asmenybës ir situacijos ypatumai.
Naujovës sëkmingas ádiegimas labiausiai priklauso nuo vykdytojø pasirengimo ávaldyti ðià naujovæ, dirbti naujomis sàlygomis.
Gindamos asmeninius interesus, vienos lyties ir amþiaus socialinës grupës nuolat primeta savo taisykles, jei veikiama prieð jø valià:
suaugusieji  vaikams, vyrai  moterims ir atvirkðèiai; vidutinis sluoksnis  þemesniajam, mokslininkai  miesèionims ir t. t. Tuos, kurie atsisako paklusti ðioms taisyklëms, verèia deklasuotaisiais, pasmerkia. Eg286

zistuoja specialios operacijos, kurios priverèia þmogø perkelti nesutampanèius su aplinkos nuostatomis iðgyvenimus á pasàmonæ, kas veda prie asmenybës savæs nuvertinimo ir prie gilaus konflikto. Bet tokiomis sàlygomis uþtikrinamas visuomeniniø santykiø stabilumas.
Laisvë, kaip asmenybës pasaulëjauta,  sunki naðta, ji verèia priimti sprendimus ir imtis atsakomybës. Laisvës atsisakymas sumaþina kanèias. Kova uþ laisvæ yra kova prieð paveldëjimà, klano valdþios  prieð
individualumà.
Viena ið operacijø, kuri formuoja socialinius barjerus, yra iðjuokimas, kuris gali atlikti keletà svarbiø vaidmenø. Pirmiausia, iðjuokimas gali
sukelti pavojø visiðkai ar dalinai prarasti socialiná prestiþà. Neretai
tas, kuris nëra reikðmingas, negali bûti kuo nors ágàsdintas, paprasèiausiai iðjuokiamas. Ðiuo atveju juokas  pranaðumo suvokimas.
Antra, iðjuokimas kartais yra kaip vidinis prieðiðkumas, transformuojamas kultûros. Juokingas tas, kuris prarado socialiná prestiþà ir
neteko visuomeniniø ryðiø apsaugos. Prarandama savigarba, kai iðgyvenamas paþeminimas ir þmogus priverstas susitaikyti ir daryti viskà, kas ásakyta. Kad þmogus palûþtø, reikia duoti jam suvokti ir pajusti savo asmeninæ menkystæ.
Treèia, juokas  tai ginklas prie inomà proto ir charakterio sàstingá, kurá visuomenë norëtø paðalinti, kad jos nariai bûtø kaip galima lankstesni. Iðjuokimas èia pasirodo kaip socialinë bausmë. Áprotis,
apie kurá raðë dar Michelis Montenis ,,Bandymuose, turi svarbø, bet
ne visada teigiamà vaidmená. ,,Bet áproèio galia ypaè ryðkiai stebima
ðtai kur: jis sujungia mus ir daro pavaldþius sau, kad tik didelëmis
pastangomis mums pasiseka iðsilaisvinti ið jo pavaldumo ir gràþinti
sau nepriklausomybæ, reikalingà tam, kad iðnagrinëtume ir aptartume jo paliepimus.
Juokas  jo socialiná reiðkiná negali ávertinti tas, kuris jauèiasi vieniðas, nes jam reikalingas atsakas. Tuo paèiu metu juokas kartais parodo nejautrumà (nurimsta susierzinimas, pyktis, pavydas, gailestis ir
t. t.). Galima prisiminti anekdotø vaidmená didëjant pavojui visuomenëje. Anekdotai visada buvo nukreipti á visuomeninio gyvenimo
,,skausmingus taðkus.
Kita operacija  socialinio statuso patikrinimas. Tiek aukðtas, tiek ir
þemas socialinis statusas turi savo privalumø ir trûkumø. Paprastai
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privalumai ar trûkumai priskiriami þmogui tik po jo statuso nustatymo ir pagal já. Tai daþniausiai atspindi poreiká pateisinti save, ginti
asmeninæ pozicijà, kuri ir yra visos ðios operacijos kriterijus.
Pasàmoninis savo statuso didinimas (kaip psichologinë gynyba)
svetimo transformavimo sàskaita padeda pateisinti savo pasyvumà
atsirandant barjerui veikloje, nenorà jà atnaujinti. Stebimas ir asmeninio statuso maþinimas, kai naðta, susijusi su dideliu statusu, tampa
nepakenèiama. Tuomet bëgimas á ,,minià, jutimas savæs ,,visuomenës dalimi, ,,sraigteliu padeda numesti atsakomybës sunkumà, duoda
poilsá nuo sprendimø priëmimo bûtinybës (ypaè inovacijø, kriziø situacijoje). Socialiniø barjerø pavyzdys gali bûti paþiûra á lyties statusà ar
paþiûra á mokslà.
Moteris, turinti profesijà, daþnai neturi nei vyrø, nei moterø palankumo, nes ji neigia stereotipus, provokuoja vidaus konfliktà ir psichologinius barjerus socialinëje aplinkoje. Konfliktas tarp profesionalios karjeros ir moteriðkumo iðlaikymo bûdingas amerikietiems. Moters profesinës diskriminacijos pagrindas yra þinoma lyties vaidmens
stereotipizacija. Amerikoje manoma, kad rûpintis vaikais ir namø ûkiu
turi moterys, o uþsiimti technika  vyrai. Taip pat manoma, kad moterys per daug emocionalios ir silpnos atlikti tam tikras pareigas, todël
atsiranda stereotipinës nuomonës: ,,moteris su tuo niekada negalës
susitvarkyti, o jeigu ji  vadovas, savo darbo meistras, tai ji  ,,vyras
su sijonu. Lyties stereotipai veikia ne tik moterø atþvilgiu. Daug vyrø bijo parodyti savo palankumà namø ûkiui. O vyrai, turintys kino
filmø herojø iðvaizdà, daþnai linkæ á neurozes, nes visuomenë (ypaè
moterys) verèia juos vaidinti daþnai nebûdingus jiems vaidmenis: dràsuolius, iðradingus stipruolius, kilniaðirdþius.
Psichologinis barjeras poiûryje á mokslà. Mes gyvename tikro informacinio sprogimo epochoje. Naujausiø kartø kompiuteriai  tai paprastai ne màstantys þmoniø padëjëjai, ne lokalinës reikðmës loginiø operacijø greitintuvai, o kelias á naujos dirbtinës visuomenës ,,nervinës sistemos sukûrimà. Ji jau atsiranda naudojant asmeninius kompiuterius,
naujausias komunikacijos priemones ir taikant þinias. Pavyzdþiui, ðiuolaikinës ekspertinës sistemos, á kurias ádiegtos sukauptos profesionalios þinios, yra jau ne individualus, o kolektyvinis protas, socialinis intelektas. Informacija virsta paprasèiausia preke, pirkimo ir pardavimo
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dalyku. Atsiranda atitinkama rinka: patentai, licencijos, paþangioji patirtis, algoritmai, kompiuteriniai þaidimai (jø apyvarta prilygsta tarptautinio turizmo apyvartai), elektroninis paðtas, kompiuterinës knygos,
pasaulinës bazës, kompiuterinës diskusijos, simpoziumai, konferencijos, bibliotekø elektroniniai katalogai ir kt.
Ði naujovë nustato poþiûrá á informacijà kaip á kolektyviná turtà,
kas nuvertina asmenybæ, maþina kiekvieno specialisto reikðmæ. Aukðtos kvalifikacijos gydytojà gali pakeisti ekspertinë sistema, kai reikia
nustatyti diagnozes ir sudaryti tyrimø rezultatus. Tai gali bûti psichologinio barjero prieþastis.
Tyrinëtojas K. Genovas sudarë psichologiniø barjerø, atsirandanèiø ádiegiant naujà technikà arba naujà technologijà, klasifikacijà ir iðskyrë keletà barjerø, suskirstytø pagal reikðmës (sunkumo) laipsná.
Nekompetentingumo barjeras sàlygojamas ádiegimo, susijusio su sunkumais dël darbuotojø nepasitikëjimo savo jëgomis, kad sëkmingai
susitvarkytø su darbu ádiegus naujovæ. Daþniausiai ðis barjeras susijæs
su blogu parengimu, be to, þmogus nëra ásitikinæs, ar jis sugeba persikvalifikuoti, pakelti kvalifikacijà. Netvirtumas veda prie svyravimø,
gali virsti pasyviu ar aktyviu pasiprieðinimu naujovëms. Ji galima áveikti
(uþkirsti) supaþindinant darbuotojà su naujovës ádiegimo reikalavimais ir iðmokant já dirbti naujovës ádiegimo sàlygomis iki jo ádiegimo.
Darbuotojø nekompetentingumo barjerui áveikti ypatingà vaidmená turi vadovai. Kartu su naujos technikos ar technologijos ádiegimo projektavimu vadovai turi projektuoti, organizuoti ir uþtikrinti
þmogaus potencialo parengimà. Tokiu bûdu bus uþtikrintas ne tik profesionalus, bet ir psichologinis pavaldiniø parengimas sëkmingam darbui naujoviø ádiegimo sàlygomis.
Ágûdþio, áproèio, tradicijos barjeras yra kitas ið eilës pagal reikðmæ.
Stebimas prisiriðimas prie susiformavusio ir automatizuoto darbo bûdo su technika. Dirbama be ypatingos átampos, bet áproèiai, ágyti darbo procese, taip pat ágûdþiai, suformuoti darbo, o be to, tipiðki stereotipai praktikoje yra vidinë kliûtis, trukdanti þmonëms orientuotis
naujoje aplinkoje, apsispræsti ádiegti naujovæ. Ðis barjeras daugiausia
atsiranda þmonëms, turintiems didelá darbo staþà vienoje vietoje ir
dirbusiems su tais paèiais þmonëmis. Neatsitiktinai jaunimas lengviau
priima naujoves.
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Idilës barjeras susijæs su kai kuriø darbuotojø pasitenkinimu darbu,
buitimi ir yra þmogaus socialinio aktyvumo psichologinis barjeras ádiegiant inovacijas. Ðis barjeras pasireiðkia kai kuriems vadovams, turintiems gerà materialinæ padëtá ir gerà socialinæ aplinkà. Jie nebûna naujovës iniciatoriai ir nepalaiko jos: ,,Að kuklus, man ir to, kà að jau pasiekiau ar turiu, pakanka, nenoriu daugiau nieko ið gyvenimo. Ðis
barjeras nelabai reikðmingas, bet dël iðplitimo ribø ir dël savo poveikio efekto jis labai pavojingas. Dël jo poveikio stiprëja psichinio uþkrëtimo mechanizmo veikimas, sukeliantis kolektyvo nepasirengimà
ádiegti naujoves.
Psichofizinio krûvio didinimo barjeras  normø, planiniø uþduoèiø didinimo, psichinio ir fizinio krûviø këlimo baimë: ,,Ar sugebësiu að
taip pat sëkmingai atlikti uþduotis ádiegus naujoves.
Kompensacijos barjeras atsiranda dël subjektyvaus sunkumo iðgyvenimo, susijusio su neásitikinimu tuo, kad papildomos pastangos turës
atitinkamà moralinæ ir materialinæ kompensacijà. Daþniausiai ðis barjeras pasireiðkia þmonëms, kurie siekia gauti daugiau negu duoda arba nors tiek pat. Plëtojantis rinkos santykiams, ðis barjeras pasireikia
daniau.
Apdovanojimo (intereso) barjeras pasireiðkia bijant sumaþinimo apdovanojimo po naujovës ádiegimo, kai neþinoma, koks apdovanojimo
dydis ir bûsimø pareigø rangas. Barjero variantai yra uþdarbis, pareiga, postas, socialinis statusas. io barjero pagrindas yra mogaus interesai.
Darbo vietos pakeitimo barjeras atsiranda dël etatø maþinimo, perkëlimo á kità darbà. Tolesnio darbo perspektyva, priemonës, uþtikrinanèios darbà, yra ðio barjero áveikimo profilaktika.
enklo barjeras (firmos, ádiegëjo autoriteto, tikslingumo)  tai neigiamo poþiûrio pasireiðkimas á naujoves, nepakankamai autoritetingas arba tikslingas.
,,efo barjeras  tai darbuotojø vadovybës kompetencijos ir organizaciniø sugebëjimø perëmimas. Veikia autoriteto psichologinis mechanizmas. Jeigu jis yra, tai barjeras neatsiranda.
Partnerio barjeras  tai abejojimas arba netikëjimas kitø galimybëmis ádiegus naujoves.
Subjektyviø sunkumø ir jø sukeltø psichologiniø barjerø, ádiegiant
skirtingas inovacijas, charakteristikø ir prieþasèiø þinojimas duoda ga290

limybæ keisti jø specifikà, taip pat surasti atitinkamas priemones jø
profilaktikai ir áveikimui.
Psichologinio barjero áveikimas, ádiegiant naujovæ, gali turëti keletà stadijø. Analizuojant perëjimo nuo individualaus policininkø darbo principo Didþiojoje Britanijoje 7-ajame deðimtmetyje (kai techniniø
priemoniø ir automobiliø buvo nepakankamai, virðininkas daþniausiai buvo vyresniuoju diktatoriumi, leidþianèiu ásakymus ir duodanèiu komandas, bet neturinèiu realios galimybës kontroliuoti þmoniø,
policininkas dirbo ,,kojomis ir priëmë sprendimus ,,eigoje, darbo
apimtis priklausë nuo iniciatyvos ir sàþiningumo) prie grupinio metodo 10-ajame deðimtmetyje, B. Makenzis nurodo, kad þmonës bijo permainø, nes i prigimties konservatyvûs ir nemëgsta, kai juos paklaidina, kas labai natûralu.
Permainos ardo ir uþima laiko, todël þmonëms reikia priprasti prie
naujo.
Be to, reikia pabrëþti ðá faktà, kad permainø reikalingumà skatina
laikas. Niekados nereikia kalbëti apie tai, kad anksèiau padaryta buvo
neteisinga, nes jie uþsiminëjo tuo taip ilgai.
Pagrindinës stadijos:
1. Neigimas  i to nieko neieis (tai visikai normali reakcija).
2. Pyktis, kad vyksta sutvarkyto griovimas. Þmonës jauèia diskomfortà, teikdami pirmenybæ daryti tai, kà þino ir supranta.
3. Ginèai, kai þmonës bando priversti pakeisti savo paþiûras.
4. Depresija prasideda nuo ðio fakto, kad permainos neiðvengiamos ir kelio atgal nëra, suvokimo. Visiðkai natûralu, kad tai turi kamuoti tuos, kas aktyviai prieðinosi arba tikëjo, kad jos neávyks.
5. Integracija  tai galutinis permainø pripaþinimas, kai þmonës
pradeda dirbti ið visos ðirdies, suvokdami tai, kad tikriausiai yra ir
kai kuriø teigiamø permainø. Pagrindinë uþduotis yra greièiau pasiekti ðià stadijà.
Reikia paþymëti, kad psichologiniø barjerø, ádiegiant inovacijas,
profilaktika ir áveikimas turi apimti visas visuomenës gyvenimo sferas, pirmiausia vietimo sistemà. Mokykla, paremta praeito amþiaus idëjomis ir technika, negali parengti vaikø ir jaunimo gyvenimui ðiuolaikinëmis sàlygomis. Geriausiu atveju mokykla gali parengti moksleivius egzaminams, o ne gyvenimui su jo verþliais pertvarkymais ekonomikos ir technikos srityse ir t. t.
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KLAUSIMAI
1. Kas yra ekstremalioji situacija?
2. Kas yra krizë, konfliktas, stresas, frustracija?
3. Kokius reikalavimus kelia valdymas ekstremaliosiomis situacijomis vadovo asmenybei?
4. Kokios yra rekomendacijos karinio vieneto vadui ruoiantis veikti ekstremaliosiomis situacijomis?
5. Á kokius etapus galima skirstyti bet kokià sudëtingà situacijà?
6. Kuo skiriasi stresas ir distresas?
7. Kokios yra atsakomosios reakcijos á stresà sukëlusá ávyká?
8. Kokie yra streso valdymo bûdai?
9. Kokios yra psichologiniø barjerø atsiradimo prieþastys ir profilaktika?
10. Kas yra psichologiniai barjerai ádiegiant inovacijas?
11. Kokie psichologiniai barjerai atsiranda ádiegiant naujà technikà arba naujà technologijà?
12. Kokios yra pagrindinës permainø stadijos?
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Ivados
Baigiant mokomosios knygelës medþiagos dëstymà, dera dar kartà
pabrëþti, kad kariniø vienetø valdymo tobulinimas ðiuolaikinëmis sàlygomis negali bûti be pavaldiniø kasdieninës veiklos valdymo. Tai
vienas ið svarbiausiø tolesnio karinës drausmës stiprinimo, kariniø
vienetø veiklos rezultatyvumo, vadinasi, ir jø kovinio parengimo, ir
koviniø galimybiø didinimo rezervø.
Pavaldiniø kasdieninës veiklos valdymo mokslo pagrindø þinojimas sudaro sàlygas savarankiðkam karininkø valdymo tobulinimui.
Nekelia abejoniø tai, kad tik tikslingai tobulinant savo kasdieninës
veiklos valdymà, savikritiðkai analizuojant jà, galima sëkmingai vykdyti ðalies Kraðto apsaugos ministerijos vadovybës reikalavimus nuolat tobulinti valdymà, ugdyti iniciatyvà ir puoselëti kûrybà.
Rengiant mokomàjà knygelæ buvo vadovautasi kvalifikaciniais reikalavimais Generolo Jono Þemaièio karo akademijos absolventams,
patvirtintais LR kraðto apsaugos ministro ásakymu.
Mokomosios knygelës sudarytojo pagrindinis tikslas buvo parodyti þmogaus svarbà atliekant karo tarnybà, svarbià ir atsakingà uþduotá  ginti savo Tëvynæ. Mokomosios knygelës sudarytojas tiki, kad skaitytojai supras, kad teisingas valdymo psichologijos þiniø taikymas yra
didþiulis rezervas pasiekti laimëjimø savo veikloje.
Mokomoji knygelë turi padëti Lietuvos karo akademijos kariûnams ir klausytojams perprasti þmogaus vaidmená karinëje veikloje,
duoti visiems kraðto apsaugos sistemos vadams ir instruktoriams valdymo psichologijos þiniø pagrindus ir pagelbëti jiems organizuojant ir
vykdant karo tarnybos uþduotis.
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