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Jebkurš vadītājs rēķinās, ka 
mikrogrupas būs, jautājums 

ir par to, kas vieno šīs 
grupas un satur kopā



Daudzi darbinieki kļūst 
nevis par slikta 

menedžmenta upuriem, 
bet gan par negatīvas 
komandas dinamikas 

upuriem (vai arī struktūras 
un kultūras)



Tā kā komūnu noteikumi 
ir neizsakāmi, 
nebeidzami un 

nesaprotami, komūnas 
nav iespējams radīt 

mākslīgi 
Rozenbergs, 2007



Komūna vai mikrogrupa, 
kliķe, formāla, neformāla 

grupa?



Visu nosaka grupas mērķis –
vai dinamika ir virzīta UZ 
kaut ko vai PRET kaut ko

Tas parādās retorikā
Pie mums tā nedara
Tā te nav pieņemts

Iespējams, tu samācījies kaut ko citu, bet pie mums 
dara šādi



Skaidri noteikumi pēc “subordinācijas”

• Kas drīkst runāt
• Par ko drīkst runāt
• Kā runāt
• Kas ar ko runā
• Kas kolektīvā tiek uzskatīts par svarīgu informāciju, zināšanām un 

patiesību

Lutgen-Sandvik, Pamela. Adult Bullying—A Nasty Piece of Work: Translating a Decade of    Research on 
Non-Sexual Harassment, Psychological Terror, Mobbing, and Emotional Abuse on the Job (p. 155). ORCM 

Academic Press





Grupas dinamika ļauj lietām 
kustēties ātri, bet tas var ļoti 

ātri aizvest arī nepareizā 
virzienā



Komūnas, kliķes un problēmas ar tām darba 
vidē

• Komūnas vada redzami un neredzami noteikumi – mēs tos 
pamanām tad, kad tos pārkāpjam. 

• Komūnas prasa vai nu apbrīnot tās vai arī aizvērties
• Pēc Redfielda komūnas ir atšķrīgas, un šīs atšķirības nosaka robežu 

«mēs» un «jūs», un parasti visiem ir kristālskaidrs, vai nu tu esi vai 
tu neesi

• Attiecīgi nav kognitīvu neskaidrību un nav ambivalentas uzvedības



Lai gan identitāte ir kas unikāls un 
individuāls, tas nekad nav atdalīts no 

kopīgā un kolektīvā

Tieši mūsu grupas definē, kas mēs 
esam, kad mēs dalāmies ar kopīgām 

bailēm un trauksmēm



• Drošajā lokā tev nekas nav jāpierāda – tu vari darīt jebko
• Komūnā mēs viens otru labi saprotam, mēs varam relaksēties
• Mēs nekad neesam svešinieki viens otram



Vēlies drošību?  
Atdod savu brīvību. 

Vai vismaz krietnu daļu 
no tās. 

Komūna nozīmē tuvākajā nākotnē zaudētu 
brīvību. Bet mēs nepārrauksim meklē gan 

komūnu, gan brīvību



Tomēr komūna arī ko prasa pretī

• Vēlies savstarpēju sapratni?  Nemācies svešvalodas un 
neruā ar nevienu svešvalodā

• Vēlies pārliecību?  Neuzticies nevienam ārpus komūnas
• Vēlies drošību? Nerunā ar svešiniekiem, nedomā jocīgas 

domas un rīkojies paredzami



Piederības signāli kādai konkrētai grupai

• Ģērbšanās stils un valoda
• Kopīgas pusdienas
• Kopīgi pavadīts laiks pēc sapulcēm
• Kopīgi joki, atsauces uz notikumiem, kurus citi nezina
• Mēs/jūs filozofja, lēmumi, kas pieņemti mazās grupās ārpus 

sapulcēm
• Noteikta uzvedība sapulcēs



• Ārpus grupas ir dažādas briesmas , mums ir jābūt 
uzmanīgiem, kad dodamies ārā, jāskatās, ar ko mēs runājam 
un kurš runā ar mums



Sods komūnās ir dizainēts
- ir brīvība, bet automātiski 

ir paredzēta robeža -
neatgriešanās punkts



Šķīdiniet mikrogrupas

• Mūsu sistēma ir iekārtota tā, ka mēs visu laiku skatāmies, kuri ir 
mūsu sabiedrotie un kuri – ienaidnieki

• Šķīdināt mikrogrupas nevis veidot komandu saliedējošus pasākumu
• Līdzko komūna sabrūk, tiek izveidota jauna identitāte



Vienotības sajūta iztvaiko, 
kad komunikācija ar 

ārpasauli paliek 
nozīmīgāka un ar lielāku 

vērtību nekā 
komunikācija komūnas 

iekšienē



Psiholoģiskie kontrakti ir zināmā 
mērā paškontroles forma, kur 

abas puses vienojas par kādiem 
konkrētiem uzvedības 

standartiem
Tos ietekmē arī sociālās ekspektācijas un sociālajiem 

signāliem no apkārtējiem (kolēģi, vadība, ģimenes locekļi 
utt.), kā arī no tā, ko pati persona uzskata, kas darbā būtu 

jādara, kā jāuzvedas, kas jāprot.





• Mēs varam sagaidīt trīs dinamikas
• viens iebojātas ābols
• Daži iebojātie āboli
• Sabojātu ābolu kaste



Aizvietojiet vienus rituālus 
ar citiem



Sakiet ko labu, ja dzirdat 
izsakāmies slikti par citiem

Nepiekrītiet automātiski



• Reizēm vieglāk ir mainīt vidi nekā ieradumus
• Parādiet jaunus veidus, kā būt kontaktā, bet ievērojot un 

respektējot robežas
• Novirziet grupu enerģiju konstruktīvā virzienā (konstantās 

enerģijas likums)



Dzīve – tas ir par būšanu 
kontaktā. 



Un arī veselīgā distancē



Avoti:

• Bauman Seeking Safety in an Insecure WorldDuffy Ph.D., Maureen; Len Sperry
Ph.D.. Overcoming Mobbing . Oxford University Press.  

• Parker, Susan, Risk Assessing Bullying: Manage Workplace Bullying... before it 
happens

• Lutgen-Sandvik, Pamela. Adult Bullying—A Nasty Piece of Work: Translating a 
Decade of    Research on Non-Sexual Harassment, Psychological Terror, 
Mobbing, and Emotional Abuse on the Job  ORCM Academic Press. 

• Blase, Joseph; Blase, Rebajo R.. Breaking the Silence . SAGE Publications.. 
• Brinkman Rick, Kirchner Rick, Dealing with People You Can’t Stand, Revised 

and Expanded Third Edition: How to Bring Out the Best in People at Their 
Worst, McGraw-Hill Education 2012
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