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ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ГРУПОВОЇ
РОБОТИ
У результаті вивчення теми студенти набудуть компетенції:
знати: можливі соціально-психологічні ефекти групової роботи ; проблеми
міжкомандної координації в груповій роботі; прийоми та методи зміцнення
командного духу;
вміти: досягати соціально-психологічного ефекту групової роботи; застосовувати
методи діагностики психологічного клімату у групі; використовувати навички
групової саморегуляції засобами внутрігрупового контролю; оптимізувати процеси
взаємодії з друзями, сокурсниками, викладачами та майбутніми колегами і
клієнтами.
Основні теоретичні положення
1.

Соціально-психологічні параметри
групи

 Структура групи - упорядкована система
взаємодій і взаємин учасників спільної діяльності, елементом якої є статус
окремого члена групи щодо інших.

Структура групи
Формальна

Функціональна
структура
Структура влади
(управлінська)
Економічна
структура

Неформальна

Соціометрична
структура
Комунікативна
структура
Рольова
структура

 Формальна структура групи це сукупність зв'язків і відносин між індивідами, що
визначається формальними приписами (посадовими інструкціями, офіційною
структурою організації, формальним статусом індивідів).
 Функціональна структура групи визначається розподілом між її членами функцій,
необхідних для досягнення мети спільної діяльності (в тому числі функцій
керівництва та виконання).
 Структура соціальної влади і впливу в малій групі - це сукупність зв'язків між
індивідами, яка характеризується спрямованістю і інтенсивністю їх взаємного
впливу.

 Неформальна структура групи визначається психологічними особливостями
особистості учасників спільної діяльності, такими, як професійні та комунікативні
знання і здібності, життєвий досвід, особливості індивідуальності тощо.
Неформальна структура групи також є ієрархічною системою, але не жорсткою. Ця
система формується на основі міжособистісних взаємин і складається з наступних
статусних позицій: а) лідер; б) прийняті; в) ізольовані; г) відкинуті.
Статусні позиції в групі
Статусні
позиції
Лідер
Прийняті
Ізольовані
Відкинуті

Характеристика
Член групи, який має найбільш високий позитивний статус, тобто має
авторитет у інших і має на них вплив, визначає алгоритм вирішення завдань,
поставлених перед групою
Члени групи, які мають середній позитивний статус і, як правило,
підтримують лідера в його зусиллях вирішити групову задачу
Члени групи, що мають нульовий статус і самоусунулися від участі в
груповій взаємодії, причинами такої поведінки можуть бути особистісні
особливості (сором'язливість, почуття неповноцінності і невпевненості в собі)
Члени групи, які мають негативний статус, свідомо чи несвідомо відсторонені
від участі у вирішенні групових проблем

 Комунікативна структура малої групи - це сукупність зв'язків між її членами, які
характеризуються процесами прийому і передачі інформації, що циркулює в групі.
 Рольова структура малої групи - це сукупність зв'язків і відносин між людьми, які
характеризуються розподілом між ними групових ролей, тобто типових способів
поведінки.
Характеристика групових ролей в залежності від ситуації
Ситуація

Назва
Ініціатор

Ролі,
пов'язані з
вирішенням
завдань

Розробник
Координатор
Контролер
Оцінювач
Погонич

Характеристика
Пропонує нові ідеї та підходи до проблем і цілям групи.
Пропонує способи подолання труднощів і вирішення
завдань.
Детально опрацьовує ідеї і пропозиції, висунуті іншими
членами групи
Комбінує ідеї і пропозиції і намагається координувати
діяльність інших членів групи
Привертає групу до її цілей, підводить підсумок того, що
в ній вже відбулося, виявляє відхилення від наміченого
курсу
Критично оцінює роботу групи і пропозиції інших,
порівнюючи їх з існуючими стандартами виконання
поставленого завдання
Стимулює групу і підштовхує її членів до дій, до нових
рішень і до того, щоб зробити більше вже зробленого

Натхненник
Гармонизатор
Ролі,
пов'язані з
надання
підтримки

Примиритель
Диспетчер
Нормувальник
Ведений

Підтримує починання інших, виявляє розуміння чужих
ідеї і думок
Служить посередником в ситуаціях, коли між членами
групи виникають розбіжності і, таким чином, зберігає в
групі гармонію
Надходить своєю думкою, щоб привести у відповідність
думки інших, і, таким чином, підтримує в групі гармонію
Створює можливості для спілкування, спонукаючи до
нього інших членів групи і допомагаючи їм, і регулює
процеси спілкування
Формулює або застосовує стандарти для оцінки процесів,
що відбуваються в групі
Пасивно йде слід за групою. Виступає в ролі глядача і
слухача в групових дискусіях і при прийнятті рішень

Будь-яку малу групу з точки зору її структурної побудови можна представити у
вигляді
трьох основних рівнів:
1) ядра, що включає лідера групи і його найближче оточення;
2) основного шару, що охоплює інших її членів, пов'язаних спільною діяльністю,
що мають спільні погляди;
3) зовнішнього шару з осіб, які,головним чином, підтримують тільки емоційні
контакти між собою, симпатизують один одному.
Кожному рівню (шару) груповий структури відповідає той або інший ступінь
згуртованості членів групи. Найбільший рівень групової згуртованості відповідає ядру
групи.
2. Особливості поведінки особистості у групі
Принцип, який гласить, що "особистістю не народжуються, а особистістю
стають", повинен бути конкретизований: для особистості небайдуже, в яких саме
групах здійснюється її становлення, зокрема, з якими іншими особистостями вона
взаємодіє.
Вплив (тиск) групи має суттєвий вплив на поведінку, професійну діяльність і
спілкування членів групи. Однак цей вплив виявляється різним для різних людей в
зв'язку з особливостями їх особистості.
В умовах групового спілкування і взаємодії люди виявляють специфічні
властивості, які називають соціально-психологічними феноменами групової
поведінки.

Ефект "очікувань". Зустрічаючи нову людину, ми відразу ж відносимо її до
певної категорії і будуємо свою поведінку в відповідності зі сформованим
стереотипом.

Феномен когнітивної складності. Експериментально доведено, що існує
залежність між когнітивної складністю і здатністю людини аналізувати
навколишній світ: більш когнітивно складні люди легше інтегрують дані

сприйняття, навіть при наявності суперечливих властивостей об'єкта, тобто
здійснюють меншу кількість помилок, ніж люди, що володіють меншою
когнітивної складністю ("когнітивно прості"), при вирішенні такого ж завдання.
Установки особистості - це прояв неусвідомлених спонукань до діяльності.
1)

2)
3)

Психологи розрізняють три типи установки на сприйняття іншої людини:
позитивна установка спонукає нас переоцінювати позитивні якості і ігнорувати
слабкі якості людини, тобто ми даємо людині великий аванс, який проявляється в
неусвідомленої довірливості;
негативна установка призводить до того, що ми сприймаємо лише негативні
якості іншої людини, висловлюючи до нього недовірливість, підозрілість;
адекватна установка пов'язана з розумінням того, що у кожної людини є як
переваги, так і недоліки; головне - як вони збалансовані як і оцінюються іншою
людиною.



Атракція (букв. залучення) - вид соціальної установки на іншу людину, в якої
переважає емоційний компонент привабливості даної людини для інших.
На прояв атракції впливають такі обставини, як схожість характеристик
партнерів по спілкуванню, близькість, частота зустрічей, взаємодопомога і позитивні
емоційні відносини, які виникають на цьому ґрунті. Тому атракцію можна розглядати як
функцію емоційної регуляції міжособистісних відносин в групах, в яких афективна
сторона міжособистісних оцінок значно переважає над раціональною її стороною.
Спотворення особистісного сприйняття, які є основою для психологічних
помилок керівника в оцінці діяльності підлеглих.
1. «Ефект ореолу» - вплив загального враження про людину на сприйняття і оцінку
індивідуальних властивостей його особистості.
2. «Відлуння» (эхо) неправомірне узагальнення окремих рис характеру
оцінюваного співробітника.
3. «Ефект послідовності, первинності» - на судження про людину (малознайому)
найбільший вплив роблять ті відомості, які пред'явлені про неї в першу чергу.
4. «Віра в перший погляд» - існує думка, що перше враження є найбільш вірним.
5. Дуже поширеним є «ефект авансування» - людині приписують неіснуючі
позитивні якості, а потім, коли стикаються з її неадекватною сподіванням
поведінкою, розчаровуються, засмучуються.
6. І ще один ефект - «проекція на інших людей власних почуттів», очікування
відповідної поведінки за нашою моделлю.
7. «Атрибуція» - керівник підсвідомо приписує співробітнику здатності або риси,
які він колись помітив у іншої людини, яка чимось нагадує йому цього
співробітника.
8. Вибірковість сприйняття - підсвідомо ми помічаємо, осмислюємо і
запам'ятовуємо тільки ті явища, які мають для нас найбільше значення або до
сприйняття яких ми найбільше підготовлені.

Як наслідок - керівник часто зауважує в оціненого працівника тільки те, що
вкладається в стереотип, що вже сформувався у нього.
9. Ефект «бумерангу» - агресивні дії або слова однієї людини, спрямовані проти
іншої, в результаті обертаються проти того, хто скоїв ці дії або вимовив ці
слова.








Конформізм (від лат. Conformis - подібний, схожий) - це усвідомлене або
неусвідомлене підпорядкування особистості впливу групи, в яку вона включена.
Конформізм - це податливість особистості реальному чи уявному тиску групи, що
проявляється у зміні поведінки і установок відповідно до позиції більшості, навіть
якщо ця позиція не обиралася суб'єктом.
Негативізм (нонконформізм), - поведінка суб'єкта, що протистоїть вимогам и
очікуванням інших людей и соціальних груп.
Ригідність - це ускладненість, а іноді і неможливість зміни суб'єктом раніше
намічених програм діяльності в умовах, що об'єктивно потребують певних змін.
Колективізм - це свідома солідарність особистості з традиціями і вимогами
групи.
Фрустрація - стан особистості, коли людина відчуває ворожість групи, її реальну
або уявну протидію її цілям, безперспективність свого становища в групі тощо.
3.Прояв групових ефектів.



Групові ефекти - це механізми функціонування групи, за допомогою яких
здійснюються групові процеси і досягаються групові стани.

1. Ефект соціальної фасилітації. Ефект пов'язаний з посиленням домінантних
реакцій у присутності інших.
2. Ефект приналежності до групи: людина, ототожнюючи себе з якоюсь групою,
прагне оцінити її позитивно, піднімаючи таким чином статус групи і власну самооцінку.
3. Ефект Рінгельмана Зі збільшенням кількості членів, в групі відбувається
зменшення середнього індивідуального внеску в загально групову роботу.
4. Ефект «синергії». Це додаткова інтелектуальна енергія, яка виникає при
об'єднанні людей в цілісну групу і виражається в груповому результаті, який перевищує
суму індивідуальних результатів.
5. Ефект групо мислення. Це спосіб мислення, що застосовується людьми в
ситуації, коли пошук згоди стає настільки домінуючим в згуртованій групі, що починає
пересилювати реалістичну оцінку можливих альтернативних дій. У тому випадку, коли
члени групи стикаються з загрозою розбіжностей, суперечок і конфліктів, вони
намагаються зменшити груповий когнітивний дисонанс і усунути виниклі при цьому
негативні почуття, намагаючись знайти рішення, яке влаштовує всіх, навіть якщо це
рішення не буде об'єктивним і розумним з точки зору кожного окремого члена групи.
6. Ефект моди (наслідування). Наслідування - один з основних механізмів
групової інтеграції. У процесі групової взаємодії члени групи виробляють загальні

еталони, стереотипи поведінки, дотримання яких підкреслює і зміцнює їх членство в
групі.
7. Ефект групового фаворитизму. Це тенденція будь-яким чином сприяти
членам своєї групи, на противагу членам іншої групи. Ефект групового фаворитизму
базується на ефекті «ми і вони» і як би встановлює «демаркаційну лінію» між тими
людьми, які з яких-небудь критеріями сприймаються як «свої », і тими, які за цими ж
критеріями сприймаються як« чужі ».
8. Ефект групового егоїзму. Це спрямованість групових інтересів, цілей і норм
поведінки проти інтересів, цілей і норм поведінки окремих членів групи або всього
суспільства. Тоді особистість зазвичай приноситься в жертву цілісності групи, повністю
підпорядковується її вимогам і стандартам поведінки. Ефект групового егоїзму може
зіграти дуже негативну роль у подальшій життєдіяльності групи і долі її окремих членів.
9. Ефект «маятника». Це циклічне чергування групових емоційних станів
стеничного і астенічного характеру. Інтенсивність прояву і тимчасова протяжність
емоційних станів визначаються значущими для членів групи умовами і подіями їхньої
спільної діяльності.
10. Ефект «хвилі». Це поширення в групі ідей, цілей, норм і цінностей.
Нова ідея зароджується в голові однієї людини, вона ділиться нею зі своїм найближчим
оточенням, яке обговорює, коригує, доповнює і розвиває запропоновану ідею. Потім
ідея поширюється і серед інших членів групи, здійснюється її групова сценка і
обговорення.
11. Ефект «пульсара» Ця зміна груповий активності в залежності від різних
стимулів. Групова активність проходить цикл:оптимальна активність, необхідна для
нормальної роботи групи, → підйом активності → спад активності → повернення до
оптимального рівня активності .
12. Ефект «ми і вони». Це почуття приналежності до певної групи людей (ефект
«ми») і, відповідно, відчуття відстороненості від інших, розмежування з іншими групами
(ефект «вони»).
Ефект приналежності до групи включає два більш індивідуальних ефекти:
1) ефект причетності - член групи відчуває себе причетним до проблем, справ,
успіхів і невдач тієї групи, до якої він реально належить або суб'єктивно зараховує
себе. На основі ефекту причетності формується почуття відповідальності за
результати діяльності групи.
2) ефект емоційної підтримки - член групи очікує емоційної підтримки, співчуття,
співпереживання, допомоги з боку інших членів групи. Він передбачає також не
тільки емоційну, але і реальну підтримку діями інших членів групи.
4. Соціально-психологічний клімат групи



Соціально-психологічний клімат групи являє собою стан групової психіки,
обумовлений особливостями життєдіяльності даної групи.
Соціально-психологічний клімат - це настрій групи, що визначається
міжособистісними відносинами людей, які спільно живуть, працюють або
навчаються.

Чинники, що визначають соціально-психологічний клімат групи:
1.Задоволення роботою.
2. Групова сумісність і спрацьованість
3. Згуртованість колективу
4. Характер комунікацій.
5.Стіль керівництва.
6.Характер виконуваної діяльності.
Характеристики сприятливого соціально-психологічного клімату:
1. У колективі переважає життєрадісний тон взаємин, оптимізм; відносини
стояться на принципах співпраці, взаємної допомоги, доброзичливості; членам
колективу подобається брати участь в спільних справах, разом проводити вільний час; у
відносинах переважають схвалення і підтримка, критика висловлюється з добрими
побажаннями.
2. У колективі існують норми справедливого і шанобливого ставлення до всіх його
членів, тут завжди підтримують слабких, виступають на їх захист, допомагають
новачкам.
3. У колективі високо цінують такі риси особистості як чесність, працьовитість і
безкорисливість.
4. Члени колективу активні, сповнені енергії, вони швидко відгукуються, якщо
потрібно зробити корисну для всіх справу, і домагаються високих показників у праці і
професійної діяльності.
5. Успіхи чи невдачі окремих членів колективу викликають співпереживання і
щиру участь усіх членів колективу.
6. У відносинах між угрупуваннями всередині колективу існує взаємне
розташування, розуміння, співпраця.
Характеристики несприятливого соціально-психологічного клімату:
1. У колективі переважають пригнічений настрій, песимізм, спостерігаються
конфліктність, агресивність, антипатії людей один до одного, присутнє суперництво.
2. У колективі немає норми справедливості і рівності у взаєминах, він помітно
розділяється на «привілейованих» і «знехтуваних», тут зневажливо ставляться до
слабких, нерідко висміюють їх, новачки відчувають себе зайвими, чужими, до них часто
виявляють ворожість.
3. Такі риси особистості, як чесність, працьовитість, безкорисливість, не в пошані.
4. Члени колективу пасивні, деякі прагнуть відокремитися від решти.
5. Успіхи чи невдачі одного залишають байдужими інших членів колективу, а
іноді викликають нездорову заздрість або зловтіха.
6. У колективі виникають конфліктуючі між собою угруповання, які
відмовляються від участі в спільній діяльності.
7. У важких випадках колектив не здатний об'єднатися, виникають розгубленість,
сварки, взаємні звинувачення; колектив закритий і не прагне співпрацювати з іншими
колективами.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ.
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗА ЗМІСТОМ ЛЕКЦІЇ
Основні характеристики групи
Структура групи
Характеристика статусних позицій в групі
Характеристика групових ролей в залежності від ситуації
Психологічні характеристики групи
Основні рівні малої групи
Характеристика соціально-психологічних феноменів групової поведінки: Ефект
"очікувань". Феномен когнітивної складності.
8. Установки особистості
9. Характеристика типових психологічних помилок керівника в оцінці діяльності
підлеглих: «Ефект ореолу» та «Відлуння»
10. Характеристика типових психологічних помилок керівника в оцінці діяльності
підлеглих: «Ефект послідовності, первинності» та «Віра в перший погляд»
11. Характеристика типових психологічних помилок керівника в оцінці діяльності
підлеглих: «Ефект авансування» та «Атрибуція»
12. Характеристика типових психологічних помилок керівника в оцінці діяльності
підлеглих: «Вибірковість сприйняття» та Ефект «бумерангу»
13. Конформізм. Типи конформізму
14. Характеристика понять: Негативізм. Ригідність
15. Характеристика понять: Колективізм. Фрустрація.
16. Характеристика феномену «Віри в справедливий світ»
17. Прояв групових ефектів: Ефект соціальної фасилітації
18. Прояв групових ефектів: Ефект приналежності до групи
19. Прояв групових ефектів: Ефект Рінгельмана
20. Прояв групових ефектів: Ефект «синергії»
21. Прояв групових ефектів: Ефект групомислення
22. Прояв групових ефектів: Ефект моди (наслідування)
23. Прояв групових ефектів: Ефект групового фаворитизму
24. Прояв групових ефектів: Ефект групового егоїзму
25. Прояв групових ефектів: Ефект «маятника»
26. Прояв групових ефектів: Ефект «хвилі»
27. Прояв групових ефектів: Ефект «пульсара»
28. Прояв групових ефектів: Ефект «ми і вони»
29. Чинники, що визначають соціально-психологічний клімат групи
30. Характеристики сприятливого соціально-психологічного клімату:
31. Характеристики несприятливого соціально-психологічного клімату:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ:
 У чому можуть полягати проблеми міжкомандної
координації в груповій роботі.
 Поясніть поняття соціальної перцепції в загально
психологічному розумінні.
 Яким чином повинна бути організована поведінка
працівників у проектно-цільових командах?
 Які елементи враховує структура психологічного клімату
підприємства?
 Які чинники соціально-психологічного клімату формуються
макросередовищем та мікросередовищем?
 Наведіть перелік прийомів та методів зміцнення командного духу.
 З якою метою і за якою процедурою виконується соціометричне опитування в
команді?
 Соціально-психологічні особливості групової роботи у фірмах США, Японії,
Європейських країн.
 Приклади формування сприятливого соціально-психологічного клімату у
конкретному, реально діючому, вітчизняному та закордонному підприємстві,
засновуючись на матеріалах періодичних видань.
 Необхідність налагодження позитивних соціальних контактів у міжособистісних
комунікаціях.
 Чинники, які створюють сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі.
 Приклади соціально-психологічних ефектів групової роботи у діяльності
вітчизняних підприємств.
«КОМАНДНІ РОЛІ» ТЕСТ Р.М. БЕЛБІНА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІДНОСИН
ЛЮДИНИ З КОМАНДОЮ.
На підставі досліджень Реймонд
Мередіт Белбін виділив 8 типів ролей,
які виконує людина в залежності від
індивідуальних особливостей і якостей:
1. Голова/Координатор, Coordinator
2. Навігатор/ Формувальник, Shaper
3. Генератор ідей / Мислитель, Plant
4. Спостерігач / Оцінювач, MonitorEvaluator
5. Робітник / Виконавець, Implementer
6. Постачальник / Розвідник, Resource
Investigator
7. Колективіст / Миротворець, Team
Worker
8. Доводчик/
Прибиральник,
Completer-Finisher
Тест «Командні ролі» Р. М. Белбіна дозволить визначити природні для Вас ролі в
колективі, а також ті ролі, від виконання яких ви воліли б відмовитися.

Інструкція.
У кожному з семи блоків даного опитувальника розподіліть 10 балів між можливими
відповідями згідно з тим, як Ви вважаєте вони найкраще підходять Вашій власній
поведінці. Якщо ви згодні з будь-яким твердженням на всі 100%, ви можете віддати
йому всі 10 балів. При цьому одній пропозиції можна привласнити мінімум 2 бали.
Перевірте, щоб сума всіх балів по кожному блоку не перевищувала 10.
Питання до тесту Белбін.
Блок 1. Який внесок я можу внести в роботу команди:
10. Я думаю, що здатний швидко помічати нові можливості і витягати з них вигоди.
11. Я можу успішно працювати з різними людьми.
12. Генерація ідей - моє вроджене гідність.
13. Моїм перевагою є вміння знаходити людей, здатних принести користь команді.
14. Моя здатність доводити все до кінця багато в чому забезпечила мою професійну
ефективність.
15. Я готовий перенести тимчасову непопулярність, якщо бачу, що мої дії принесуть
в кінцевому рахунку корисні результати.
16. Я швидко з'ясовую, що спрацює в даній ситуації, якщо в подібну ситуацію я вже
потрапляв.
17. Особисті помилки і упередження не заважають мені знаходити і доводити
переваги альтернативних дій.
Блок 2. Мої недоліки, які можуть проявитися в командній роботі:
20. Я відчуваю себе невпевнено на нараді, якщо відсутні чіткий порядок денний і
контроль за її дотриманням.
21. Я схильний бути надто великодушним до людей, які мають правильну точку
зору, але не висловлюють її відкрито.
22. Я схильний занадто багато говорити, коли в групі обговорюються нові ідеї.
23. Внаслідок моєї обачності я не схильний швидко і з ентузіазмом приєднуватися до
думки колег.
24. Я іноді виглядаю авторитарним і нетерпимим, коли відчуваю необхідність
досягти чогось.
25. Мені важко повести людей за собою, оскільки я дуже схильний до впливу
атмосфери, що панує в групі.
26. Я занадто захоплений ідеями, які мені приходять в голову, і тому погано стежу за
тим, що відбувається навколо.
27. Мої колеги знаходять, що я занадто багато уваги приділяю деталям і надмірно
турбуюся про те, що справи йдуть неправильно.
Блок 3. Участь у спільному проекті:
30. Я вмію впливати на людей, не надаючи на них тиску.
31. Вроджена обачність оберігає мене від помилок, що виникають через неуважність.
32. Я готовий чинити тиск, щоб нарада не перетворювалося на марнування часу і не
губилася основна мета обговорення.
33. Можна розраховувати на надходження від мене оригінальних пропозицій.

34. Я завжди готовий підтримати будь-яку пропозицію, якщо вона слугує спільним
інтересам.
35. Я енергійно шукаю серед нових ідей і розробок найсвіжіші.
36. Я сподіваюся, що моя здатність виносити неупереджені судження визнається
всіма, хто мене знає.
37. На мене можна покласти обов'язки стежити за тим, щоб найбільш суттєва робота
була організована належним чином.
Блок 4. Особливості мого стилю роботи в команді:
40. Я постійно намагаюся краще пізнати своїх колег.
41. Я неохоче заперечую своїм колегам і не люблю сам бути в меншості.
42. Я зазвичай знаходжу вагому аргументацію проти поганих пропозицій.
43. Я вважаю, що маю талант швидко організувати виконання схвалених планів.
44. Я володію здатністю уникати очевидних рішень і вмію знаходити несподівані.
45. Я прагну добитися досконалості при виконанні будь-якої ролі в командній роботі.
46. Я вмію встановлювати контакти із зовнішнім оточенням команди.
47. Я здатний сприймати будь-які думки, що висловлюються, але без коливань
підкоряюся думці більшості після прийняття рішення.
Блок 5. Я отримую задоволення від роботи, тому що:
50. Мені подобається аналіз ситуацій і зважування всіх шансів.
51. Мені подобається знаходити практичні рішення проблем.
52. Мені подобається усвідомлювати, що я створюю хороші робочі взаємини.
53. Я здатний чинити сильний вплив на прийняття рішень.
54. Я отримую можливість зустрітися з людьми, здатними запропонувати щось нове
для мене.
55. Я здатний домогтися згоди людей на реалізацію необхідного курсу дій.
56. Я відчуваю себе в своїй стихії, коли можу приділити завданню всю мою увагу.
57. Мені подобається знаходити завдання, що вимагають напруги та уяви.
Блок 6. Якщо мені несподівано запропонують вирішити важке завдання за
обмежений час з незнайомими людьми, то:
60. Я б мав необхідність спочатку на самоті обдумати шляхи виходу з глухого кута,
перш ніж почати діяти.
61. Я був би готовий працювати з людьми, що вказали найбільш позитивний підхід,
які б труднощі не були з цим пов'язані.
62. Я б спробував знайти спосіб розбиття завдання на частини відповідно до того, що
краще за все вміють робити окремі члени команди.
63. Властива мені обов'язковість допомогла б нам не відстати від графіка.
64. Я сподіваюся, мені б вдалося зберегти холоднокровність і здатність логічно
мислити.
65. Я б наполегливо домагався досягнення мети, незважаючи ні на які перешкоди.
66. Я був би готовий діяти силою позитивного прикладу при появі ознак відсутності
прогресу в командній роботі.
67. Я б організував дискусію, щоб стимулювати висування нових ідей і надати
початковий імпульс командній роботі.

Блок 7. Проблеми, з якими я стикаюся, працюючи в команді:
70. Я схильний проявляти нетерпимість по відношенню до людей, що заважає, на
мою думку, прогресу в справах групи.
71. Навколишні іноді критикують мене за надмірний раціоналізм і нездатність до
інтуїтивним рішенням.
72. Моє прагнення забезпечити умови, щоб робота виконувалася правильно, може
призводити до зниження темпів.
73. Я занадто швидко втрачаю інтерес і намагаюся почерпнути його у найбільш
активних членів групи.
74. Я важкий на підйом, якщо не маю ясних цілей.
75. Мені іноді буває дуже важко розібратися у складнощах, які мені зустрілися.
76. Я соромлюся звернутися за допомогою до інших, коли не можу що-небудь
зробити сам.
77. Я відчуваю труднощі при обґрунтуванні своєї точки зору, коли стикаюся з
серйозними запереченнями.
Ключ.
Перенесіть свої бали з кожного блоку опитувальника в таблицю внизу.
Простежте, щоб загальна сума всіх балів в підсумковому рядку дорівнювала 70.
Якщо результат досягнуто не дорівнює 70, перерахуйте, будь ласка, ще раз, десь
була допущена помилка.
Голова
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Разом
Найвищий бал по командної ролі показує, наскільки добре Ви можете виконувати
цю роль в управлінській команді.
Наступний результат після найвищого може позначати підтримуючу роль, на яку Ви
можете переключитися, якщо Ваша основна командна роль зайнята в групі.

ІДЕЇ

Генератор ідей / Мислитель
Спостерігач / Оцінювач
Постачальник /
Розвідник

Колективіст/

Миротворець

Голова/Координатор
Доводчик/
Прибиральник
Робітник/
Навігатор/ Формувальник
Виконавец

ЛЮДИ

ь

ЗАВДАННЯ

Розшифровка (відповіді) до методики Мередита Бедліна.
Тип

Характеристики
особистості

Допустимі слабкості

Роз'яснює цілі і розставляє
Не дуже інтелігентний,
пріоритети. Мотивує колег,
особистість не високо
підвищує на посаді.
творча.
Здатний працювати в режимі
Дуже сильна особистість.
Легко піддається на
2. Навігатор/
високої напруги, долати
Товариський,
динамічний.
.
провокацію.
Формувальник:
перешкоди для досягнення мети.
Слабо контактує і
Розумний.
Пропонує оригінальні ідеї.
погано керує
3. Генератор ідей /
З гарною уявою .
Вирішує складні питання.
звичайними членами
Мислитель:
Неординарний.
команди.
Тверезо оцінює обстановку. Розглядає всі варіанти.
Бракує здатності
4. Спостерігач /
Інтелігентний. Скупий на Аналізує. Намагається
надихнути решті
Оцінювач:
емоції. Об’єктивний
передбачити результат.
колектив.
Консервативний.
Негнучкий.
Організовує.
5. Робітник /
Дисциплінований.
Повільно реагує на нові
Втілює в життя ідеї і плани.
Виконавець:
Надійний.
можливості.
Вивчає нові можливості.
Втрачає інтерес у міру
6. Постачальник / Екстраверт. Ентузіаст.
Розвиває контакти.
згасання початкового
Цікавий. Товариський.
Розвідник:
Парламентер.
ентузіазму.
Орієнтований на
Слухає.
Втрачається в гострих
7. Колективіст /
суспільство. М'який,
Будує, залагоджує розбіжності.
ситуаціях.
Миротворець:
злагідний, сприйнятливий. Працює з важкими людьми.
Шукає помилки, недоробки.
Має тенденцію марно
Свідомий.
Концентрується і орієнтує інших турбуватися.
8. Доводчик/
на встановлені терміни. .
Не любить делегувати
Прибиральник: Неспокійний.
повноваження.
1. Голова /
Координатор:

Зрілий.
Впевнений в собі,
довіряє.

Внесок в роботу команди

Відповідно до теорії Белбіна, ідеальний менеджер - той, хто поєднує в собі всі
переваги вище перелічених типів ролей і при цьому позбавлений їх недоліків, в силу
суперечливості особистісних характеристик не існує.
Але те, що недоступно одній людині, може з успіхом виконати команда, особистісні
характеристики членів якої охоплюють якості, необхідні для реалізації всіх 8 ролей. Це
не означає, що група повинна складатися неодмінно з восьми осіб. Кожен може
поєднувати в собі кілька ролей, але, як правило, не дуже багато, зазвичай не більше 2-3
ролей. Головне, щоб всі функції виконувалися. Повна рольова структура створює основу
для ефективної роботи команди в цілому.
У разі якщо група працює неефективно, корисно проаналізувати її склад на предмет 8 ролей
по Білину. Можливо, що в команді не вистачає співробітника, який відіграє важливу роль.
Класифікація ролей в групі по Белбін (детально).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Голова/Координатор, Coordinator
Тип, який заохочує і підтримує. Схильний довіряти людям і приймати їх такими,
якими вони є, без прояву ревнощів або підозрілості.
Голова - це сильне домінування і відданість груповим цілям.
Стиль керівництва командою Голови - радий приймати внески в діяльність команди і
оцінювати їх відповідно до цілей команди.
Зрілий, упевнений, самодісциплінований.
Спокійний, не метушливий.
Вміє чітко формулювати цілі, просуває рішення, делегує повноваження.
Організовує роботу команди і використання ресурсів відповідно до групових цілей.
Має чітке уявлення про сильні та слабкі сторони команди і максимально
використовує потенціал кожного члена команди.
Голова може не володіти блискучим інтелектом, але він добре керує людьми.
Ідеальний Голова виглядає як гарний менеджер, тобто людина, яка знає як
використовувати ресурси, виключно адаптивний при спілкуванні з людьми, але в той
же час ніколи не втрачає свого контролю над ситуацією і здатності приймати
самостійні рішення, засновані на власній оцінці того, що необхідно на практиці.
Голова - це гарний лідер для збалансованої за своїм складом команди, перед якою
стоять складні і багатогранні проблеми, які потребують ефективного розподілу
ролей всередині команди.
Навігатор/ Формувальник, Shaper
Підприємницький тип.
Формувальники завжди виступають як стимули до дії, і якщо команда схильна до
бездіяльності або самовдоволення, то присутність формувальника виведе її з цього
стану.
Такий лідер - динамічний, кидає виклик, тисне.
Стиль керівництва формувальника - оскаржувати, мотивувати, досягати.
Вони більш індивідуалістичні, ніж Голова
Це тип лідера, який підштовхує людей до дій і, захоплюючи їх за собою, настільки ж
часто призводить команду до невдачі, як і до успіху.
Його мужність і енергія дозволяють долати труднощі.

• Формувальники за багатьма параметрами є антиподами Колективістів. Ненавидять
програші, схильні до провокацій, подразнення і нетерпіння.
• Характеризуються високою самооцінкою, схильністю до фрустрації (марне
очікування), товариськістю і підозрілим ставленням до людей.
• Це екстраверти, спонукувані до дій вимогами зовнішнього середовища. Як лідери
вони підходять для вже сформованої команди, яка в своїй роботі зіткнулася зі
складною, зовнішньою, або внутрішньою перешкодою.
• Як менеджери Формувальники процвітають в ситуаціях, що характеризуються
"політичної складністю", яка стримує рух вперед.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Генератор ідей / Мислитель, Plant
Інтровертивний тип генератора ідей.
Винахідливий, володіє багатою уявою - людина з ідеями, що вміє вирішувати
нестандартні проблеми.
Як правило, Мислителі діють поодинці, сидячи в своєму кутку і обдумуючи різні
варіанти.
Володіють високим інтелектуальним рівнем і дуже високим показником
креативності.
Це яскраві представники інтелектуалів-одинаків, і вони часто сприймаються членами
команди як не дуже комунікабельні.
Їм властива прямота і чесність в спілкуванні.
Стиль Мислителя - привносити інноваційні ідеї в роботу команди і її цілі.
Він схильний "витати в хмарах" і ігнорувати деталі або протокол.
Чим успішніше Мислителі здійснюють свою роль в команді, тим менше їх поведінка
схожа на звичайну модель поведінки менеджера.
У світі організацій Мислителі не дуже процвітають, і їх менеджерська кар'єра рідко
буває блискучою.
У більшості випадків вони стають технічними фахівцями, а не займають високі
управлінські посади.
Мислителі частіше зустрічаються в нових компаніях, які тільки формуються,
оскільки за своїм складом вони швидше підприємці, ніж менеджери.
Спостерігач / Оцінювач, Monitor-Evaluator
Розважливий, проникливий, має стратегічне мислення.
Бачить всі альтернативи, все зважує - інспектор.
Оцінювач об'єктивний при аналізі проблем і оцінці ідей.
Рідко охоплений ентузіазмом, він захищає команду від прийняття імпульсивних,
відчайдушних рішень.
Представники цієї ролі яскраво не проявляють себе в команді до тих пір, поки не
приходить час прийняття важливих рішень. При цьому члени команди, що
пропонують ідеї (Мислитель і Розвідник) рідко є тими людьми, які здатні оцінити
вигоду від своїх ідей і їх наслідки.
Представники цієї ролі відрізняються високим інтелектуальним рівнем, високими
показниками критичності мислення, особливо це стосується їх здатності висувати
контраргументи.

• Оцінювачі досить повільні у своїх міркуваннях і завжди вважають за краще все
ретельно обмірковувати.
• Оцінювачам може не вистачати натхнення або здатності мотивувати інших.
Оточуючими вони можуть сприйматися як сухі, декілька занудні і часом надто
критичні люди.
• Багато хто навіть дивуються, як представники цієї категорії взагалі стають
менеджерами. Проте Оцінювачі нерідко займають високі стратегічні пости в
організаціях.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Робітник / Виконавець, Implementer
Основною якістю Виконавців є дисциплінованість; інші ж природні здібності або
інтелект майже завжди в їхньому випадку вторинні.
Стиль виконавця в команді - організація робіт.
Виконавці надійні, консервативні і ефективні.
Вони володіють внутрішньою стабільністю і низьким рівнем занепокоєння.
Працюють переважно на команду, а не заради задоволення власних інтересів.
Уміють реалізувати ідеї в практичних діях.
Виконавці приймають поставлені перед ними цілі, які стають частиною їх
морального кодексу, і дотримуються їх при виконанні робіт.
Вони систематично складають плани і виконують їх.
Дуже ефективні організатори та адміністратори.
Вони можуть мати недолік гнучкості і не люблять неперевірені ідеї.
У великих, добре структурованих організаціях кар'єра таких людей зазвичай
складається дуже успішно. Успіх і визнання приходять до Виконавцям з часом в
результаті того, що вони систематично роблять ту роботу, яку необхідно робити,
навіть якщо вона не відповідає їх внутрішнім інтересам або не приносить
задоволення.
Постачальник / Розвідник, Resource Investigator
Екстравертивний тип генератора ідей.
Ентузіаст, товариський.
Це ще один член команди, орієнтований на пропозицію нових ідей.
Однак, спосіб генерації ідей Розвідниками і сам характер пропонованих ними ідей
відмінні від мислителів.
Вони схильні не стільки самі пропонувати оригінальні ідеї, скільки "підбирати"
фрагменти ідей оточуючих і розвивати їх.
Розвідники особливо вправні у вивченні ресурсів за межами команди.
Стиль побудови команди розвідника - створити мережу і збирати корисні ресурси
для команди.
При середніх показниках інтелектуального рівня і креативності, вони товариські,
допитливі і соціально орієнтовані.
Завдяки цим якостям і вмінню використовувати ресурси Розвідники легше, ніж
Мислителі інтегруються в команду.
При вмілому керівництві лідера команди Мислитель і Розвідник можуть успішно
співіснувати разом, не зазіхаючи на територію один одного і вносячи кожен свій
внесок в пропозицію нових ідей.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Колективіст / Миротворець, Team Worker
М'який, сприйнятливий, дипломатичний.
Вміє слухати, запобігає тертя членів команди - чутливий по відношенню і до
індивідів, і до ситуацій.
Колективіст грає роль в команді, орієнтовану на підтримку відносин.
Якщо в команді є складні в спілкуванні люди, то Колективісти здатні чинити м'який
вплив на ситуацію і запобігти можливі конфлікти, тим самим надаючи допомогу
формальному лідеру команди у виконанні поставленого завдання.
Колективіст може бути нерішучий в момент кризи.
Представники цього типу нерідко зустрічаються серед вищого керівництва
організацій. З них виходять відмінні наставники молодих менеджерів.
Доводчик/ Прибиральник, Completer-Finisher
Старанний і сумлінний. Шукає помилки та упущення.
Контролює терміни виконання доручень.
Як правило, про успіх команди судять за остаточними результатами її роботи.
При цьому багато людей майже патологічно не можуть довести розпочате ними до
кінця, і вміння завершувати почате є досить рідкісним якістю.
Доводчики - це люди, які володіють цим даром в повній мірі.
Їх відрізняє увага до деталей і вміння тримати в голові заплановане, забезпечуючи
щоб нічого не упускалося і всі деталі плану були доведені до завершення.
Вони вважають за краще постійні зусилля, узгодженість і послідовність дій
"кавалерійським атакам".
Вони орієнтовані на виконання зобов'язань і менше цікавляться ефектним і гучним
успіхом.
Схильність до досягнення досконалості у всьому, за що вони беруться, і
непохитність у досягненні наміченого - їх неодмінні якості.
До їх слабким сторін слід віднести недостатню гнучкість, в результаті чого вони
часом витрачають занадто багато сил на досягнення поставлених цілей, які при
обставинах, що змінилися виявляються недосяжними.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Підготовка 2х групових проектів та їхній захист:
 «Соціально-психологічні ефекти групової взаємодії в практиці підприємств сфери
телекомунікацій».
 «Особливості групової роботи з комбатантами з віддаленими наслідками
стресогенних впливів».
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