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Grupės bendradarbiavimas yra būtina bet kokios kolektyvinės veiklos produktyvumo sąlyga. žmonės
telkiasi į grupes siekdami bendrų tikslų, tačiau kartu su grupe jie gali patenkinti ir savo socialinius
poreikius (dėmesio, pagarbos ir rūpinimosi). Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip siekimas patenkinti
socialinius poreikius veikia tikslo siekimo grupės pasirinkimą. Norėta eksperimentais įvertinti siekimo
akivaizdžiai bei teigiamai išsiskirti ir būti naudingam santykinę svarbą žmogui renkantis tikslo siekimo
grupę. Tyrime dalyvavo 36 studentai (20 merginų ir 16 vaikinų, amžiaus vidurkis 20 metų), kurie turėjo
komandinių sporto šakų patirties. Tiriamiesiems buvo pateiktas situacijos, kurioje jie turėjo rinktis ko
mandas priklausomai nuo jų akivaizdaus išskirtinumo, prestižo ir savo galimybės būti naudingam ko
mandai, aprašymas. Tyrimo rezultatai parodė, kad renkantis tikslo siekimo grupes buvo svarbūs visi trys
veiksniai. Dalyvavusiems šiame tyrime svarbiausias veiksnys renkantis tikslo siekimo grupę buvo galimy
bė būti naudingam grupei, mažiau svarbus - grupės prestižas. Renkantis tikslo siekimo grupę narystės
grupėje teikiama galimybė akivaizdžiai išsiskirti buvo mažiausiai svarbus veiksnys, tačiau jis irgi turėjo
įtakos tiriamųjų pasirinkimui.

Didžiąją dalį savo gyvenimo mes praleidžiame
bendraudami su kitais žmonėmis. Bendravimas
mums svarbus pats savaime, kaip būdas paten
kinti šį poreikį (Carver ir Scheier, 1996), tačiau
kartu jis suteikia mums galimybę ir bendradar
biauti su kitais žmonėmis siekiant tikslų, kurių
be kitų pagalbos negalėtume pasiekti. Bendrau
dami ir bendradarbiaudami mes tampame įvai
rių grupių nariais.
Šiame straipsnyje grupę apibrėšime kaip
žmonių bendriją, kurios nariai panašūs tam tik
rais požymiais, bendrauja tarpusavyje ir siekia
jiems svarbių bendr ų tikslų. B. Lickelo,
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L. Hamiltono, A Lewiso, S. 1. Shermano,
Wieczorkowskos ir N. A Uhleso (2000) ty
rimai rodo, jog šie požymiai būtini, kad žmonių
bendrija būtų suvokiama kaip grupė. Tikslo sie
kimo grupę apibrėšime kaip suburtą konkre
tiems tikslams siekti.
Suprantama, bene svarbiausia grupės savybė,
skatinanti žmogų dėtis prie konkrečios tikslo sie
kimo grupės, yra jos tiesioginis, apčiuopiamas nau
dingumas, pajėgumas pasiekti bendrą narių tikslą
(pvz., renkantis darbo vietą bus labai svarbūs pi
nigai ir karjeros galimybės). Bendradarbiavimas
su grupe yra būtina bet kokios kolektyvinės veikG.
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Reikia pažymėti, kad H. Tajfelo ir J. C. Tur
nerio nurodomas teigiamo įvertinimo siekimas
ir M. B. Brewer aprašomas išskirtinumo sieki
mas vienas kito nepaneigia. Savo optimalaus iš
skirtinumo teorijoje M. B. Brewer tarsi bando
užčiuopti platesnį grupių rinkimosi aiškinimo
principą, kuris leistų paaiškinti daugiau nei tei
giamo savęs vertinimo siekimas. Kaip tvirtina
J. C. Turner (1982), grupės nario teigiamo sa
vęs vertinimo pagrindas yra jos gebėjimas išsi
skirti iš kitų grupių kokiomis nors vertinamo
mis savybėmis. Tokį teigiamo išskirtinumo sie
kimą galima laikyti tam tikru išskirtinumo sie
kimo atveju.
Nors tyrinėtojai pabrėžia teigiamo įverti
nimo siekimo ir išskirtinumo siekimo svarbą
tikslo siekimo grupės pasirinkimui, mūsų nuo
mone, šie siekiai negali būti svarbiausias so
cialinis-psichologinis pagrindas, skatinantis
žmogų rinktis tą, o ne kitą tikslo siekimo gru
pę. Kaip jau minėjome, žmonės jungiasi į tiks
lo siekimo grupes pirmiausia tam, kad jose ben
dradarbiaudami su kitais nariais galėtų pasiekti
savo bendrus tikslus. Tačiau vienas iš esminių
tikslo siekimo grupių bruožų yra efektyvumo
siekimas, tai yra pastangos siekti bendrų tikslų
mažiausiomis sąnaudomis. Todėl tikslo sieki
mo grupė iš savo narių reikalauja indėlio, ku
ris būtų kiek įmanoma naudingesnis bendram
tikslui, nes nenaudingi arba mažai naudingi na
riai neleidžia pasiekti didžiausio efektyvumo
ir taip tampa grupei našta. Tokius narius grupė
stengsis kuo greičiau pašalinti. Savaime aišku,
pašalintam iš grupės nariui grupė nebenaudin
ga. Todėl, mūsų nuomone, turėdamas galimy
bę rinktis, kuriai iš dviejų tikslo siekimo gru
pių priklausyti, žmogus didžiausią reikšmę
skirs galimybei būti naudingam grupei, nes jei
narys bus nenaudingas ir dėl to pašalintas, gru
pės potencialiai teikiamas išskirtinumas ir sa
vigarba tam nariui nustos savo reikšmės.
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Vėlgi tiek teigiamo įvertinimo siekimas gali
būti laikomas tam tikru išskirtinumo siekimo
atveju, tiek siekimas būti naudingam - tam tik
ru teigiamo įvertinimo siekimo atveju. Teigia
mai vertinamas tikslo siekimo grupės narys dar
nebūtinai naudingas grupės tikslams pasiekti.
Krepšinio komandos žaidėjas gali išsiskirti ypač
geru humoro jausmu ar draugiškumu, tačiau būti
visiškai nenaudingas aikštelėje. Thigi, mūsų nuo
mone, pagal savo svarbą siekiai, skatinantys
žmogų rinktis konkrečią tikslo siekimo grupę,
turi tokią hierarchinę struktūrą (pav.).
Trijų minėtų siekių realizavimas užtikrina
žmogaus socialinę-psichologinę gerovę paten
kindamas tris poreikius. Kad būtų patenkintas
dėmesio poreikis, žmogus turi rasti būdų išsi
skirti iš kitų (Yiliūnas ir Kravčenko, 2000). Ge
bėjimas teigiamai išsiskirti užtikrina aplinkinių
vertinimą ir pagarbą, o tai savo ruožtu kelia
žmogaus savigarbą (Carver ir Scheier, 1996; Taj
fel, 1978; Turner, 1982). Tačiau kad žmogus ga
lėtų patenkinti rūpinimosi juo poreikį (Baumeis
ter ir Leary, 1995; Murray, cituojamas Carver ir
Scheier, 1996), tikslo siekimo grupėje jam ne
pakanka teigiamai išsiskirti jos tikslams nereikš
mingu požymiu ar požymiais, jis turi būti nau
dingas grupei. Taigi išskirtinumo ir teigiamo
įvertinimo siekimai nėra savitiksliai, tai grei
čiau žmogaus siekimo patenkinti rūpinimosi juo
poreikį pakopos.
Šio mūsų tyrimo tikslas yra empiriškai įver
tinti siekimo būti naudingam, teigiamo įverti
nimo siekimo ir išskirtinumo siekimo santyki-

Siekimas būti naudingam
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Teigiamo išskirtinumo siekimas
Išskirtinumo siekimas

l
l

Pav. Tikslo siekimo grupės pasirinkimui turintys ita
kos siekiai

nę svarbą žmogaus pasirinkimui dėtis prie tos
ar kitos tikslo siekimo grupės, kai toks pasirin
kimas įmanomas, o grupės panašios savo pajė
gumu pasiekti tikslą.
Remdamiesi pirmiau išdėstytais teoriniais
samprotavimais, keliame hipotezes, kad kitiems
veiksniams esant lygiems, rinkdamiesi tikslo sie
kimo grupę, žmonės pirmenybę teiks:
Hl: Dideles galimybes laimėti turinčioms
grupėms, kurioms galės būti naudingi.
H2: Dideles galimybes laimėti turinčioms
grupėms, kurioms galės būti naudingi, prieš ma
žas galimybes laimėti turinčias grupes, kurioms
galės būti naudingi, tačiau joms teiks pirmenybę
prieš visas grupes, kurioms negalės būti naudingi.
H3: Hl ir H2 nurodytoms grupėms - prieš
dideles galimybes laimėti turinčias grupes, ku
rioms negalės būti naudingi, tačiau joms teiks
pirmenybę prieš tas grupes, kurios turi mažas
galimybes laimėti.
H4: Jei galės pasirinkti - grupei, kuriai ga
lės būti naudingi arba kuri turės dideles galimy
bes laimėti, o nebeteiks reikšmės grupės teikia
mam išskirtinumui.
HS: Rinkdamiesi iš dviejų grupių, kurios abi
turi mažas galimybes laimėti ir nė vienai iš jų
negalės būti naudingi, - tai grupei, narystė ku
rioje jiems leis išsiskirti nors ir mažareikšmiu
požymiu.
Ketvirta hipotezė iškelta remiantis prielai
da, kad jei siekimas teigiamai išsiskirti ir siekil

mas būti naudingam grupei yra tam tikri sieki
mo išsiskirti atvejai, galėdamas teigiamai išsi
skirti ir būdamas naudingas grupei žmogus ne
sieks dar papildomai išsiskirti.

Metodika
Tiriamieji. Dalyvavusieji šiame tyrime buvo
atrinkti iš psichologijos įvado kursą lankiusių
studentų. Šis kursas buvo dėstomas kaip ben
drauniversitetinis dalykas, todėl tarp tiriamųjų
buvo įvairių specialybių studentų (žr. l lente
lę). Tyrimo užduotys buvo pateiktos tiems stu
dentams, kurie dabar užsiiminėja ar anksčiau
užsiiminėjo komandinėmis sporto šakomis, tai
yra žaidžiančių krepšinį, futbolą, rankinį ar
pan. Grupę sudarė 20 merginų (amžiaus moda
19 metų, amžiaus vidurkis - 19,5 metų) ir 16
vaikinų (amžiaus mada 20 metų, amžiaus vi
durkis 21,06 metų).
'fyrimo užduotys ir eiga. Kaip jau minėta,
mūsų tyrimo tikslas buvo įvertinti išskirtinu
mo siekimo, teigiamo įvertinimo siekimo ir
siekimo būti naudingam santykinę svarbą žmo
gui renkantis tikslo siekimo grupę, tai yra nu
statyti, kuris iš šių siekimų yra svarbiausias ir
kuris mažiausiai svarbus. Šiame tyrime sieki
mo išraiška buvo laikomas tą siekimą patenki
nančios galimybės pasirinkimas. Pavyzdžiui,
jei tiriamasis renkasi galimybę būti naudingas,
vadinasi, jis siekia būti naudingas. Dviejų sie-

lentelė. Tin"amųjų pasiskirstymas pagal studijuojamą specialybę
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kimų santykinės svarbos išraiška buvo laiko
mas pirmenybės suteikimas galimybei paten
kinti vieną siekimą prieš galimybę patenkinti
kitą. Pavyzdžiui, jei tiriamasis renkasi galimy
bę būti naudingas vietoje galimybės teigiamai
išsiskirti, vadinasi, jam siekimas būti naudin
gam yra svarbesnis už siekimą teigiamai išsi
skirti.
Galimybės realizuoti išskirtinumo siekimą,
teigiamo išskirtinumo siekimą ir siekimą būti
naudingam buvo apibūdintos taip:
l) Išskirtinumas - (a) grupė išsiskiria kokia
nors pastebima, tačiau grupės tikslams ne
svarbia savybe (šiuo atveju išskirtine ap
ranga), (b) grupė niekuo neišsiskiria.
2) Teigiamas vertinimas - (a) labai tikėtina, kad
grupė laimės, (b) mažai tikėtina, kad grupė
laimės.
3) Naudingumas grupei - (a) narys yra naudin
gas grupei, (b) narys nėra naudingas grupei.
Derinant tarpusavyje minėtas savybes, kurių
kiekviena turėjo po du lygius (a ir b), buvo gauti
8 skirtingi grupių aprašymai (pvz., „Dideles ga
limybes laimėti turinti komanda, kuriai būsite
naudingas ir kurios apranga neišsiskiria", „Ma
žas galimybes laimėti turinti komanda, kuriai
nebūsite naudingas ir kurios apranga neišsiski
ria", „Dideles galimybes laimėti turinti koman
da, kuriai nebūsite naudingas ir kurios apranga
išsiskiria" ir t. t.). Šie 8 komandų aprašymai bu
vo po vieną užrašyti ant kortelių. Individualaus
tyrimo metu tiriamajam (-ai) buvo pateikiamas
toks situacijos aprašymas:
„Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kokios
grupitĮ savybės daro jas patrauklias ir skatina
žmones prie jų jungtis.
Įsivaizduokime, kad esate gynybinio pla
no žaidėja (-as) (futbolo, krepšinio, rankinio
ir pan.). Jūs turite galimybę dalyvauti mėgėjų
lygos turnyre. Jus kviečia keletas lygos ko
mandų. Komandos skiriasi keletu savybių.
Kaip ir visuose turnyruose, yra komandų
favoričių, turinčių dideles galimybes laimėti,

20

ir komandtĮ, kuritĮ galimybės laimėti menkos.
Yra komandų, kurioms jūsų sugebėjimai bū
tų labai naudingi (jūs labai sustiprintumėte
komandos gynybą), o kitoms komandoms jū
sų žaidimas ypatingos naudos neduotų, nes
ten jau yra pakankamai daug pajėgių gynėjų.
Galiausiai komandos skiriasi savo apranga.
Neseniai buvo nutarta turnyre dalyvaujančių
komandų skaičių padidinti nuo 8 iki 10. Dviem
naujoms komandoms turnyro rėmėjai parū
pino naujo pavyzdžio ir išsiskiriančio dizaino
sportinę aprangą. Smulkmena, tačiau maloni."
Toliau jums poromis bus pateikti grupių
apibūdinimai ir jūs turėsite nurodyti, kurią iš
komandų čia aprašytoje situacijoje pasirink
tumėte. Žinoma, renkantis grupes gali būti
svarbūs ir čia nepaminėti kriterijai. Tačiau
prašytume rinktis taip, lyg grupės būtų vieno
dos pagal visus kriterijus, išskyrus tuos, ku
riuos nurodys tyrėjas.

Paskui tiriamajam (-ai) buvo poromis pa
teikiami ant kortelių užrašyti komandų apibū
dinimai ir tiriamasis (-oji) turėjo pasakyti, ku
rią iš dviejų komandų rinktųsi toje situacijoje.
Iš viso kiekvienas tiriamasis (-oji) turėjo paly
ginti 28 komandų poras.

'fyrimo rezultatai
T iriamųjų atsakymai buvo analizuojami kaip po
riniai ekspertų palyginimai. Pirmiausia buvo ap
skaičiuotas kiekvieno tiriamojo atsakymų su
jungtinumo koeficientas, leidžiantis įvertinti ti
riamoj o atsakymų vidinį suderinamumą
(K:rn.ua.II, 1975). Sujungtinumo koeficientas pa
rodydavo, kokia tikimybė, kad tiriamasis atsa
kymus pateikė atsitiktine tvarka. Toliau buvo
skaičiuojamas konkordancijos koeficientas
(Kendall W) tiriamųjų tarpusavio suderinamu
mui įvertinti. Jei remdamiesi kiekvieno tiria
mojo atsakymais jam sudarytume ranginę 8 gru
pių aprašymų eilutę, konkordacijos koeficien
tas rodytų, kokia yra tikimybė, kad pagal įvairių
tiriamųjų atsakymus sudarytų ranginių eilučių

tarpusavio panašumas ne didesnis už atsitiktinę
sutapimo tikimybę. Taip pat buvo skaičiuojami
kiekvieno iš 8 grupių aprašymų rangų visos ti
riamųjų grupės vidurkiai ir naudojantis Manno
ir Whitney U kriterijumi skaičiuojamas dviejų
rangų skirtumų reikšmingumas.
Vienos tiriamosios atsakymai nebuvo toliau
analizuojami, nes jie netenkino vidinio suderi
namumo reikalavimo, tai yra hipotezės I-Iu, kad
visi tiriamosios poriniai palyginimai atlikti at
sitiktiniu būdu, nebuvo galima atmesti, kai
p < 0,01. Likusių 35 ekspertų tikimybė p, kad
jų atsakymai atsitiktiniai, buvo < 0,01, o sujung
tinumo koeficientas -Ę, > 0,7.
Gautos tokios likusių ekspertų įvertinimų
tarpusavio suderinamumo reikšmės: merginų
Kendall W
0,797, vaikinų Kendall
W 0,837 (bendras Kendall W 0,811). Vi
sais minėtais atvejais tikimybė p, kad ekspertai
nesuderinti, yra < 0,001.
=

=

=

Grupių aprašymų rangų vidurkiai ir jų skir
tumų reikšmingumai pateikti 2 lentelėje.

Rezultatų aptarimas
Tyrimo rezultatai leidžia laikyti esant teisingas
H l, H2, H3 ir H5 hipotezes, tai yra kitiems
veiksniams nekintant, abiejų lyčių tiriamieji bu
vo labiausiai linkę rinktis dideles galimybes lai
mėti turinčias komandas, kurioms jie galėjo bū
ti naudingi (Hl). Negalėdami pasirinkti tokių
komandų, tiriamieji buvo labiau linkę rinktis
mažas galimybes laimėti turinčias komandas,
kurioms jie galėtų būti naudingi, nei dideles ga
limybes laimėti turinčias komandas, kurioms
jie negalėtų būti naudingi (H2). Šis pasirinki
mas nepriklausė nuo komandų išsiskyrimo sa
vo išvaizda. Negalėdami pasirinkti komandų,
kurioms galėtų būti naudingi, tyrimo dalyviai
rinkosi savo išvaizda neišsiskiriančias ir dide-

2 lentelė. Grupių aprašymų rangų vidurkių palyginimas
Grupių aprašymas
Grupė turi dideles galimybes laimėti,

Merginos

Vaikinai*

Visa grupė

„

Prognozuotas

N= 19

N= 16

N = 35

rangas

1,39

1,69

1,53

l

2, 13

2,22

2, 1 7

l

5,18

5,06

5, 13

3

6,03

6,03

3

3,32b

3,06.

3,20b

2

3,92b

3,38.

3,67 b

2

6,45 °

7,00

6,70

4

7,58

7,56

7,57

5

naudingas !!ruoei, grupė išsiskiria
Grupė turi dideles galimybes laimėti,
naudinirns grupei, grupė neišsiskiria
Grupė turi dideles galimybes laimėti,
nenaudingas grupei, grupė išsiskiria
Grupė turi dideles galimybes laimėti,
nenaudingas grupei, grupė neišsiskiria
Grupė turi mažas galimybes laimėti,
naudingas grupei, grupė išsiskiria
Grupė turi mažas galimybes laimėti,
naudingas 12rupei, grupė neišsiskiria
Grupė turi mažas galimybes laimėti,

6,03

b

nenaudingas 12ruoei, grupė išsiskiria
Grupė turi mažas galimybes laimėti,
nenaudingas grupei, grupė neišsiskiria
-visų gretimtĮ bendra raide nepažymėtų rangų skirtumas reikšmingas, kai p< 0,05.
••

-

-

visų gretimų bendra raide nepa žymėtų rangtĮ skirtumas reikšmingas, kai p< 0,01.
skirtumo reikšmingumo p= 0,341.

- dviejų gretimų rangų skirtumas reikšmingas, kai p< 0,05.

21

les galimybes laimėti turinčias, o ne savo išvaiz
da išsiskiriančias, tačiau mažas galimybes lai
mėti turinčias komandas (H3). Galiausiai, jei
tiriamieji turėjo rinktis iš dviejų komandų, ku
rių galimybės laimėti buvo mažos ir nė vienai iš
jų jie negalėjo būti naudingi, savo apranga išsi
skiriančioms komandoms buvo teikiama pirme
nybė prieš apranga neišsiskiriančias komandas
(HS).
Tačiau tyrimo rezultatai rodo, kad turime
atmesti H4 hipotezę. Net rinkdamiesi vieną iš
dviejų dideles galimybes laimėti turinčių koman
dų, kurioms abiem jie būtų naudingi, abiejų ly
čių tiriamieji pirmenybę teikė savo apranga iš
siskiriančiai komandai. Išsiskyrimas apranga
buvo vertinamas analogiškai, kai tiriamieji tu
rėjo rinktis vieną iš dviejų dideles galimybes lai
mėti turinčių komandų, kurioms jie nebūtų nau
dingi arba vieną iš dviejų mažas galimybes lai
mėti turinčių komandų, kurioms jie būtų nau
dingi. T iesa, šiuo atveju vaikinų grupėje reikš
mingo skirtumo nerasta. Galima spėlioti, kad
galbūt vaikinams išsiskirti nėra taip svarbu kaip
merginoms, tačiau mes būtume labiau linkę ma
nyti, kad šiuo atveju skirtumas nepasiekė reikš
mingumo lygmens dėl mažo tiriamųjų vaikinų
skaičiaus.
Taigi šio tyrimo rezultatai pagrindžia prie
laidas, kad išskirtinumo siekimas, teigiamo iš
skirtinumo siekimas ir siekimas būti naudin
gam grupei yra svarbūs veiksniai, turintys įta
kos tikslo siekimo grupės pasirinkimui.
Tyrimas patvirtino prognozuotą santykinę
veiksnių svarbą: iš trijų tyrinėtų grupės pasirin
kimui turinčių įtakos veiksnių svarbiausias pa
sirodė siekimas būti naudingam grupei, o ma
žiausiai svarbus buvo paviršutiniško išskirtinu
mo siekimas. Teigiamo įvertinimo siekimas da
rė stipresnę įtaką tiriamųjų pasirinkimui nei pa
viršutiniško išskirtinumo siekimas, tačiau šio
veiksnio įtaka buvo silpnesnė nei siekimas būti
naudingam grupei.
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Buvo spėjama, kad realizavus svarbesnius sie
kimus (siekimas būti naudingam ar teigiamo
įvertinimo siekimas), bus savaime realizuotas
ir mažiau svarbus paviršutiniško išskirtinumo
siekimas ir todėl galimybė paviršutiniškai išsi
skirti nebedarys įtakos grupių pasirinkimams.
Priešingai šiam spėjimui, mūsų tyrimas parodė,
kad išskirtinumo siekimas išliko svarbus ir rea
lizavus svarbesnius siekimus.
Šio tyrimo rezultatai empiriškai pagrindžia
siekimo būti naudingam svarbą renkantis tikslo
siekimo grupes ir papildo H. Tajfelo ir M. Bre
wer šioje srityje atliktų tyrinėjimų rezultatus.
Kad būtų galima išsiaiškinti, kiek šio tyrimo re
zultatai tinka kitoms tikslo siekimo grupėms, o
ne tik tarpusavyje konkuruojančioms sporto ko
mandoms, reikia tolesnių tyrimų. Tačiau bent
jau sporto komandos, norinčios pritraukti nau
jų narių, pirmiausia turėtų akcentuoti nario ga
limybes būti naudingam ir savo rūpinimąsi juo.
Be to, jos turėtų išryškinti narystės jose presti
žiškumą. Taip pat jų vadovams nereikėtų pamirš
ti, kad grupės nariams malonu išsiskirti net ir
nereikšmingais požymiais. Motyvuojančią ver
tę gali turėti netgi tokios pažiūrėti mažareikš
mės smulkmenos kaip išskirtinio dizaino ap
ranga. Taigi jei žmogų norima ne tik pritraukti į
grupę, bet ir joje išlaikyti kaip produktyviausiam
darbui nusiteikusį narį, vertėtų pasirūpinti, kad
žmogus jaustųsi naudingas ir jaustų rūpestį juo,
turėtų pagrindo gerbti save ir jaustųsi gerbia
mas bei kad galėtų išsiskirti ir jaustų dėmesį.

Išvados
l. Kai žmonės turi galimybę rinktis, prie ku
rios iš keleto konkuruojančių tikslo siekimo gru
pių prisijungti, tiek vaikinai, tiek merginos di
džiausią reikšmę teikia galimybei būti naudin
gam grupei. Mažesnė reikšmė teikiama grupės
prestižui, o mažiausia -narystės grupėje teikia
mam išskirtinumui.

2. Nors siekimas būti naudingam gali būti trak
tuojamas kaip tam tikras teigiamo išskirtinumo sie
kimo atvejis, o šis savo ruožtu laikomas tam tikru
išskirtinumo siekimo atveju, tiek teigiamo
įvertinimo, tiek išskirtinumo siekimas lieka svar-

būs ir realizavus galimybę būti naudingam. Taigi
išskirtinumo, teigiamo įvertinimo siekimas ir sie
kimas būti naudingam kiekvienas atskirai yra svar
būs veiksniai, turintysįtakosžmonių sprendimams
renkantis tikslo siekimo grupes.
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FACTORS AFFECTING TASK GROUP SELECTION
Visvaldas Legkauskas

Summa r y

(19 womcn and 16 mcn, mcan
20 ycars), who had had expcricncc in tcam sports.

nation of task group sclcction and idcntification with

Suhjccts wcrc prescnted with a description of compc

task groups. It į� argucd that whilc having somc validity,

titivc tcam sports situation, in which thcy had to cho

both of those thcorics ignore importance of the nced

ose groups depending on thcir distinctiveness, prestigc,

to hc carcd ahout manifcstcd by striving to contrihutc,

and possibility to contributc to the group rcsults. Rc

as a centrai motivational factor in idcntification with

sult� indicate, that all thrcc factors had an indcpcndcnt

task groups. To tcst this proposition, a study was con

motivating value. Of thc thrcc, possibility to contrihutc

ductcd in which the author a�scsscd rclativc importance

to thc group rcsults was thc mosi important factor,

of optimal distinctivcncss, self-cstcem, and contribu

followed by group prcstigc, which was in tum followcd

tion motives for choicc of task groups. Suhjccts wcrc

by group distinctivcness.
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