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აბსტრაქტი

ადა  მი  ა  ნი  სე  უ  ლი კა  პი  ტა  ლის პრო  დუქ   ტი  უ  ლო  ბის გაზ   რ   დის მიზ   ნით 
სა  ჭი  როა გარ   კ   ვე  უ  ლი პრო  ცე  სე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა. ერ   თ   -ერ   თი პირ  -
ვე  ლი ნა  ბი  ჯი  ა, კომ   პა  ნი  ის შიგ   ნით შე  იქ   მ   ნას ისე  თი გუნ   დი, რომ   ლის 
ყვე  ლა წევ   რი იგ   რ   ძ   ნობს, რომ  კომ   პა  ნი  ის მთა  ვა  რი მიზ   ნის ანუ სტრა -
ტე  გი  ის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ნა  წი  ლია და, რომ მას ენი  ჭე  ბა მნიშ   ვ   ნე  ლო -
ვა  ნი ად   გი  ლი, პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა რო  გორც სა  ერ   თო, ასე  ვე გუნ   დუ  რი  
პრო  ცე  სის წარ   მა  ტე  ბით გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა  ში. ასე  ვე მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია 
სა  მუ  შაო ძა  ლის მრა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბის პი  რო  ბებ   ში მარ   თ   ვის სირ   თუ  ლე -
ე  ბის დად   გე  ნა და მა  თი უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის გზე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბა. 

ჩვენს მი ერ საკ ვ ლე ვად შერ ჩე უ ლი თე მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ დე-
ნად, რამ დე ნა დაც აჭა რის რე გი ო ნის თ ვის სა მუ შო ძა ლის მრავ ლ ფე-
როვ ნე ბა  ერთ–ერ თი ურ თუ ლე სი და ფა ქი ზი სა კითხია ნე ბის მი ე რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნეჯ მენ ტის თ ვის, რამ დე ნა დაც ორ გა ნი ზა ცი ებ ში სხვა-
დას ხ ვა რე ლი გი ი სა თუ ეთ ნი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბის 
რა ო დე ნო ბა პრო ცენ ტუ ლად საკ მა ოდ დი დი ა.
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ABSTRACT

In order to increase human productivity, the implementation of certain 
processes is needed. One of the first step is to create a team within the company, 
all members of which feel that they are the important part of the main goal of the 
company, or of the strategy,and they are assigned a significant place, they have 
a responsibility in the successful implementation of the overall as well as team 
process. It is also important for the diversity of the workforce to determine the 
difficulties of managing and developing ways to ensure they.

The topic we have chosen for study is important because the diversity of 
the workforce for the Adjara Region is one of the most difficult and fascinating 
issues for management of any organization, as far as the number of employees 
of different religions or ethnicities in the organizations is very large.
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კვლევისაქტუალობა

ყვე ლა ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად თან ხ მ დე ბა, რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
კულ ტუ რა გავ ლე ნას ახ დენს და მარ თავს გუნ დის წევ რე ბის ქცე ვას.  
ერთ–ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი, რა მაც გა მო იწ ვია მეც ნი ე რე ბის და ინ ტე-
რე სე ბა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რით, იყო მწარ მო ებ ლო ბა ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ცვლი ლე ბა სერ ვის ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კით, შე სა ბა მი სად აქ ცენ ტი გა და ვი და პრო დუქ ცი ის ხა რის ხი დან ბიზ-
ნეს ურ თი ერ თო ბე ბის ხა რის ხ ზე. რაც რათ ქ მა უნ და გა მოწ ვე უ ლი იყო 
ასე ვე კონ კუ რენ ცი ის გაძ ლი ე რე ბით და გა რე მო ში მიმ დი ნა რე სწრა ფი 
ცვლი ლე ბე ბით.

მე ო რე მი ზე ზი გახ ლ დათ სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გე ნელ-
თა სურ ვი ლე ბი სა კუ თა რი ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით სა ერ თა-
შო რი სო ბაზ რე ბის დაპყ რო ბა, რაც აუცი ლებ ლად მო ითხოვ და ად გი-
ლობ რი ვი კულ ტუ რუ ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის და ფა სე უ ლო ბე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბას. 

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა კომ პა ნი ის მრა ვალ ოპე რა ცი ა ზე ახ-
დენს გავ ლე ნას. ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა ეხე ბა კომ პა ნი ის წევ რე-
ბის ურ თი ერ თო ბას გა რე სა მა ყა როს თან. ამ შემ თხ ვე ვა ში კორ პო რა-
ცი უ ლი კულ ტუ რა გვეხ მა რე ბა გა ვარ კ ვი ოთ სა ზო გა დო ე ბის ეთი კა და 
მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა კონ კ რე ტუ ლი სერ ვი სე ბის მი მართ. კორ პო-
რა ცი უ ლი კულ ტუ რა აგ რეთ ვე გუ ლის ხ მობს ადა მი ა ნუ რი რე სუ სე ბის 
მარ თ ვას.
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ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა გავ ლე ნას ახ დენს ადა მი ა ნუ რი რე სურ-
სე ბის პო ლი ტი კი სა და პრაქ ტი კის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ზე, მათ შო რის 
მე ნე ჯე რი სა და თა ნამ შ რომ ლებს შო რის ინ ტე რაქ ცი ა ზე, სა მუ შაო ად-
გილ სა და დრო ზე, თა ნამ შ რო მელ თა უსაფ რ თხო ე ბა ზე, ჯან მ რ თე ლო-
ბის დაც ვა სა და მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ზე.

კვლე ვის მი ზა ნია პერ სო ნა ლის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი სა 
და მსგავ სე ბის გაც ნო ბი ე რე ბა - არის გა დამ წყ ვე ტი ფაქ ტო რი თა ნა მედ-
რო ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მა ტე ბი სათ ვის. ამი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია 
თე ო რი უ ლი სა ფუძ ვ ლე ბის გან საზღ ვ რა და მი სი რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის 
მე თო დუ რი და პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

კვლე ვის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, კვლე ვის ძი რი თა დი ამო ცა ნე ბი ა:
Ø	რა ტომ არის სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი  ნე ბის მი ე რი ტი პის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ში და რა ფაქ ტო რე ბი ახ დენს მას ზე გავ ლე ნას; 

Ø	რა ში მდგო მა რე ობს გან ს ხ ვა ვე ბა ადა მი ა ნებს შო რის უნა რე ბი სა 
და მიდ რე კი ლე ბე ბის მხრივ და რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს მას;

Ø	რას წარ მო ად გენს პი როვ ნუ ლი დე ტერ მი ნან ტე ბი და გან ს ხ ვა-
ვე  ბე ბი ინ დი ვი დებს შო რის და რა ტომ არი ან ისი ნი მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი;

Ø	რა ში მდგო მა რე ობს გან ს ხ ვა ვე ბე ბი მიდ რე კი ლე ბებ სა და ფა სე-
უ ლო ბე ბის მხრივ; 



7

Ø	რას მო ი ცავს მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან-
ს ხ ვა ვე ბე ბის მე ნეჯ მენ ტი და რა ტომ არის იგი ამ დე ნად მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი გუნ დუ რი მუ შა ო ბის დრო სა და სი ნერ გი ის მიღ წე ვი-
სათ ვის;

Ø	 ან კე ტუ რი გა მო კითხ ვის, მა სა ლე ბის და მუ შა ვე ბი სა და ანა ლი-
ზის შე დე გად აჭა რის რე გი ონ ში ორ გა ნი ზა ცი ებ ში არ სე ბუ ლი მე-
ნეჯ მენ ტის სრულ ყო ფი სა და ეფექ ტუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის კომ პ-
ლექ სუ რი მო დე ლის შე მუ შა ვე ბა.



8

კვლევისობიექტიდამეთოდები

კვლე ვის გე ნე რა ლურ ერ თობ ლი ო ბად აღე ბუ ლი იქ ნა  ქ. ბა თუმ ში 
დღე ი სათ ვის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი რო გორც სა ჯა რო, ასე ვე კერ ძო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი, ხო ლო კვლე ვის მე თო დე ბად გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა ან კე-
ტუ რი გა მო კითხ ვე ბის ჩა ტა რე ბა. გა მოკ ვ ლე ვის ფორ მად საკ ვ ლე ვი 
თე მის ში ნა არ სი დან გა მომ დი ნა რე მი ვიჩ ნი ეთ რა ო დე ნობ რი ვი კვლე-
ვა. კვლე ვის ინ ს ტ რუ მენ ტი 425 რეს პო დენ ტ თან გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა 
სპე ცი ა ლუ რად მომ ზა დე ბუ ლი კითხ ვა რი. კითხ ვარ ში გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი იქ ნა სა მუ შაო ძა ლის დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი მი სი 
რეპ რე ზენ ტა ტუ ლო ბის მიზ ნით.

კითხ ვა რი: კვლე ვის ინ ს ტ რუ მენ ტის - კითხ ვა რის შე მუ შა ვე ბა. კითხ-
ვა რი მო ი ცავ და სხვა დას ხ ვა ტი პის კითხ ვებს: ფორ მა ლი ზე ბულ, ნა ხევ-
რად ფორ მა ლი ზე ბულ და ღი ა.

მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა და ანა ლი ზი: თავ და პირ ვე ლად მოხ და 
სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის შე დე გად შევ სე ბუ ლი კითხ ვა რე ბის კო დი რე ბა და 
ფორ მა ლი ზა ცი ა. შემ დეგ გან ხორ ცი ელ და მო ნა ცე მე ბის კომ პი უ ტერ ში 
შე ტა ნა. ფა ი ლის „გაწმენდის“ შემ დეგ, მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და კომ პი-
უ ტე რუ ლი პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში. თვი სებ რი ვი კვლე ვა გან ხორ ცი-
ელ და ფო კუს - ჯ გუ ფის (ჯგუფური დის კუ სი ის) მე თო დის გა მო ყე ნე ბით.

ფო კუს ჯგუ ფე ბის მი ზა ნი: თვი სებ რი ვი კვლე ვის მი ზანს წარ მო ად-
გენ და, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვი სათ ვის ემ პი რი უ ლი ინ დი კა ტო რე ბის 
გა მოვ ლე ნა.
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კვლევისთეორიულიდა

მეთოდოლოგიურიბაზა

კვლე ვის თე ო რი ულ - მე თო დო ლო გი უ რი სა ფუძ ვე ლია ზო გა დად 
რო გორც მე ნეჯ მენ ტის, ასე ვე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ქცე ვის ძი რი თად საკ-
ვან ძო სა კითხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა ტურ სა კითხებ ზე მეც-
ნი ერ - თე ო რე ტი კო სე ბის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის გა ა ნა ლი-
ზე ბა და და მუ შა ვე ბა კონ კ რე ტულ სა კითხ თან მი მარ თე ბა ში.

კვლე ვის მე თო დო ლო გი უ რი სა ფუძ ვე ლია სის ტე მუ რი და შე და რე-
ბი თი ანა ლი ზის მე თო დე ბი, ემ პი რი უ ლი გან ზო გა დე ბა და თე ო რი უ ლი 
კვლე ვა, ანა ლი ზი და სინ თე ზი, გან ზო გა დე ბა და აბ ს ტ რაქ ცი ა.   
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კვლევისძირითადიშედეგები

დამეცნიერულისიახლე

კვლე ვე ბის შე დე გად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია შემ დე გი დას კ ვ ნე ბი:

 Ø	თა ნა მედ რო ვე და კლა სი კუ რი თე ო რი ე ბის გან ხილ ვის სა ფუძ-
ველ ზე  და მუ შა ვე ბუ ლია სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის 
კონ ცეფ ცი ა;

Ø		გან ხი ლუ ლია სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სა და სი-
ნერ გი ას შო რის ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბა;

Ø	 ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე გა მოვ ლე ნი ლია ის გა რე-
მო ე ბა, რომ ბა თუ მის კერ ძოდ კი აჭა რის რე გი ონ ში ფუნ ქ ცი ო-
ნი რე ბა დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში მრა ვალ ფე როვ-
ნე ბის კონ ცეფ ცია არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის სტა რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში; შე მო თა ვა-
ზე ბუ ლი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კონ ცეფ ცი ის გა მო ყე ნე ბა უზ რუნ-
ველ ყოფს ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას;

Ø  შე მო თა ვა ზე ბუ ლია სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის კონ-
ცეფ ცი ის გა მო ყე ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, რის შე დე გა დაც მოხ დ ე-
ბა ორ გა ნი ზა ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

Ø	 შე მო თა ვა ზე ბუ ლია სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის პი-
რო ბებ ში ადა მი ა ნის ქცე ვის გან მ საზღ ვ რე ლი ცვლა დე ბის 
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(აღქმა, და მო კი დე ბუ ლე ბა, პი როვ ნუ ლო ბა) გათ ვა ლის წი ნე ბა 
მოხ დეს გუნ დის და კომ პ ლექ ტე ბი სა და რო ლე ბის გა და ნა წი-
ლე ბის პრო ცეს ში, რად გან იგი უზ რუნ ველ ყოფს მი ღე ბუ ლი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შე დე გად მო სა ლოდ ნე ლი პრო დუქ ტი უ ლო-
ბის ზრდის მა ღალ ალ ბა თო ბას;

Ø	 შე მუ შა ვე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი ა ში სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბის პი რო ბებ ში სი ნერ გი ის მიღ წე ვის მე ქა ნიზ მე ბის 
სრულ ყო ფი სა და ეფექ ტუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ავ ტო რი სე უ ლი 
ღო ნის ძი ე ბა თა სის ტე მა.
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საკვლევითემისდამუშავებისდონე

გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის 
სა კითხი ზო გა დი მე ნეჯ მენ ტის, ასე ვე ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ-
მენ ტი სა და გან სა კუთ რე ბით კი,  ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ქცე ვის ერ თერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კვლე ვის სფე რო ა, რად გა ნაც მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე-
ნას ახ დენს რო გორც საქ მი ან სამ ყა რო ზე, ასე ვე ნე ბის მი ე რი და ნიშ ნუ-
ლე ბი სა და ტი პის ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ზე, მათ სა ბო ლოო შე-
დეგ ზე.

სა მუ შაო ად გი ლებ ზე ადა მი ა ნე ბის შეს წავ ლას, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
ქცე ვის კვლე ვას უწო დე ბენ, სწო რედ ამ კვლე ვის სა კითხე ბის შეს წავ-
ლას ეძღ ვ ნე ბა  ქარ თ ვე ლი და უცხო ე ლი მეც ნი ე რის მრა ვა ლი შრო მა. 
ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბი დან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ა. აბ რა ლა ვას, ე. ბა რა-
თაშ ვი ლის, გ. ჯო ლი ას, თ. შენ გე ლი ას, რ. ქუ თა თე ლა ძის, თ. ხო მე რი-
კის, შ. მა ჭა ვა რი ა ნის, ნ. ფა რე საშ ვი ლის, ნ. პა ი ჭა ძის, ე. ჩო ხე ლის, ბ. 
გეჩ ბა ი ას, ა. დე ვა ძის, თ. ღამ ბა ში ძის, რ. ლორ თ ქი ფა ნი ძის, ნ. გვენ ცა-
ძის, ა. სა მა დაშ ვი ლის, მ. თეთ რუ აშ ვი ლის და სხვა თა შრო მე ბი, ხო ლო 
უცხო ე ლი მეც ნი ე რე ბი დან სა ყუ რადღე ბოა ს. პ. რო ბინ სის, ტ. ა. ჯა ჯის, 
ს.ლ. მშე ი ნის, დ. ლ. ნელ სო ნის, ჯ. კ. ქვი კის, კ. პ. ნე კის, ჯ. დ. ჰო უქ ტო-
ნის, ე.ლ. მურ რა ის, ო. ტი უ კულ მი ნას, გ. ჰოფ ს ტე დეს, ა. მო ი სე ე ვას, ა. 
კო ჩეტ კო ვას, ს. პი ვო ვა რო ვის, ო. გრო მო ვას, ა. პი ზის, ა. მას ლო უს, ა. 
მე რა ბი ა ნის, ლ. ბირ მა ნის, ვ. ოუჩის, ლ. პორ ტე რის, დ. მაკ გ რე გო რი სა 
და სხვა თა კვლე ვე ბი. 
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სა გუ ლის ხ მოა ის გა რე მო ე ბა, რომ რო გორც ზო გა დი მე ნეჯ მენ ტის 
რი გი საკ ვან ძო სა კითხე ბი ა, ასე ვე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ქცე ვა სწავ ლობს 
იმ პოს ტუ ლა ტებს, რო მე ლიც მე ნე ჯე რებ მა აუცი ლებ ლად უნ და გა ით-
ვა ლის წი ნონ და გა ა ტა რონ მმარ თ ვე ლო ბით პრო ცეს ში. სწო რედ ჩვენ-
მა კვლე ვებ მაც კვლავ და ა დას ტუ რა, რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ქცე ვის 
მთა ვა რი მი ზა ნია სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის კონ ცეფ ცი ის 
ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სრულ ყო ფი სათ ვი სა და მა თი 
ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის. ეს პრო ცე სი უნ და გახ დეს უწყ ვე ტი 
პრო ცე სი თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში ყო ველ დღი უ რად ახ ლად გა მოკ-
ვე თი ლი კროს კულ ტუ რუ ლი ელე მენ ტე ბი სა და ინო ვა ცი უ რი მიდ გო-
მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. სწო რედ ეს კვლე ვის ძი რი თა დი სა კითხე ბი 
წარ მოდ გენს სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მის ძი რი თად არსს.
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კვლევისშედეგებისგამოყენებისსფერო

კვლე ვის პრო ცე სი თა და ანა ლი ზით მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი, დას კ ვ-
ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ნე ბის მი ერ 
ორ გა ნი ზა ცი ა ში მე ნე ჯე რუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა-
სა უმ ჯო ბე სებ ლად.

პრო ექ ტის თე მა ტი კა სა თან და კავ ში რე ბით გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი იქ ნა 
შემ დე გი პუბ ლი კა ცი ე ბი:

K. Goletiani 
The concept of diversity of workforce in globali za tion.  Fundamental 
and applied researches in practice of leadind scientific schools. Volume 
31, Number 1, 2019. Hamilton, ON, 2019. DOI prefix: 10.33531. p., 
64-66

B. Gechbaia, K. Goletiani, G. Gabedava, N. Mikeltadze
Impact of Quality Assurance Mechanisms on the .Work Effici ency of 
Staff in the Educational Space of Georgia. World Academy of Science, 
Engineering and Technology International Journal of Economics and 
Management Engineering Vol:13, No:1, 2019 Rome, Italy.

K.Goletiani
The Role of job Satisfaction and Emotional Intelligence in the 
producing Growth process. 2018. Kiev, Ukraine.

ქ.გო ლე თი ა ნი
სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ზო გი ერ თი სა კითხე-
ბი გლო ბა ლი ზა ცი ი სა და მზარ დი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში. 
ჟურ ნა ლი „ინოვაციური ეკო ნო მი კა და მარ თ ვა“ ტო მი 6, #1 
(2019), გვ., 46-50          
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პრეზენტაციაბათუმის

ნავიგაციისსასწავლოუნივერსიტეტში

2018 წლის 16 მარტს ბა თუ მის ნა-
ვი გა ცი ის სას წავ ლო უნი ვერ სი ტეტ ში 
ჩა ტარ და პრო ფე სორ ქე თე ვან გო-
ლე თი ა ნის სა მეც ნი ე რო სე მი ნა რი 
,,ორგანიზაციული კულ ტუ რის რო ლი 
სტრე სე ბის მარ თ ვი სა და კონ ფ ლიქ ტე-
ბის და რე გუ ლი რე ბის პრო ცეს ში.“ სე მი-
ნარ ზე გან ხი ლუ ლი იქ ნა ორ გა ნი ზა ცი-

უ ლი კულ ტუ რა, რო გორც სწო რი მე ნეჯ მენ ტის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი 
გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რი, სტრე სე ბის რო ლი ორ გა ნი ზა ცი ა თა 
ეფექ ტი ა ნო ბის კლე ბა ში, კონ ფ ლიქ ტე ბის წარ მოქ მ ნის წყა რო ე ბი და 
მა თი და რე გუ ლი რე ბის გზე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი. გარ და სა მეც ნი ე რო 
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ღი რე ბუ ლე ბი სა, სე მი ნარს ჰქონ და მა ღა ლი პრაქ ტი კუ ლი ღი რე ბუ ლე-
ბაც, რად გან, მას მოჰ ყ ვა აქ ტი უ რი დი კუ სი ა. 
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საგ რან ტო პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მომ ზად და  სა კონ ფე რენ ციო 
ნაშ რო მი:

Impact of Quality Assurance Mechanisms on the .Work Efficiency of 
Staff in the Educational Space of Georgia. იგი გან თავ სე ბუ ლია კონ ფე-
რენ ცი ის ვებ - გ ვერ დ ზე, იხი ლეთ ლინ კი: https://waset.org/Publications/
impact-of-quality-assurance-mechanisms-on-the-work-efficiency-of-
staff-in-the-educational-space-of-georgia/10009942

მოხ და მი სი სა ერ თა შო რი სო რე ცენ ზი რე ბა კონ ფე რენ ცი ის სა რე-
დაქ ციო კო ლე გი ის მი ერ.

2019 წლის 17-18 თე ბერ ვალს მი ნა წი ლე ო ბა მი ვი ღეთ ქა ლაქ რომ-
ში მეც ნი ე რე ბის, ინ ჟი ნე რი ი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მსოფ ლიო აკა-
დე მი ის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 21-ე სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა ში : 
ICEBM 2019, სა დაც ჩვენს მი ერ ზე მოთ აღ ნიშ ნულ თე მა ზე წარ დ გე-
ნილ იქ ნა პრე ზენ ტა ცი ა. სა კითხის აქ ტუ ა ლო ბამ და კვლე ვის შე დე გებ-
მა დი დი ინ ტე რე სი გა მო იწ ვია კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ებ ში, გა ი მარ-
თა სა მეც ნი ე რო დის კუ სი ა.

ჩვენ მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი იქ ნა სა მეც ნი ე რო სტა ტია The concept 
of diversity of workforce in globalization.  Fundamental and applied 
researches in practice of leadind scientific schools. Volume 31, Number 
1, 2019. Hamilton, ON, 2019. DOI prefix: 10.33531. p., 64-66

“სამუშაო ძა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ზო გი ერ თი სა კითხე ბი გლო-
ბა ლი ზა ცი ი სა და მზარ დი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში“.  აღ ნიშ ნუ ლი 
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ნაშ რო მი გა მოქ ვეყ ნ და სა ერ თა შო რი სო რე ცენ ზი რე ბად და რე ფე რი-
რე ბად ჟურ ნალ ში „ ინო ვა ცი უ რი ეკო ნო მი კა და მარ თ ვა“. (ტომი VI, № 
1, 2019)

THE ROLE OF JOB SATISFACTION AND EMOTIONAL 
INTELLIGENCE IN THE PRODUCING GROWTH PROCESS

ასე  ვე 2018 წლის დე  კემ   ბე  რი  ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა მი  ვი  ღეთ VIII  საე რ-
თაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში ქ. კი  ევ   ში  «ეკო-
ნომიკის ამჟამინდელი პრობლემები»,  კონ   ფე  რენ   ცია მიძღ   ვ   ნი  ლი იყო 
კი  ე  ვის ეროვ   ნუ  ლი   სა  ა  ვი  ა  ცი  ო   უ  ნი  ვერ   სი  ტე  ტის 85 წლის იუბილესადმი.

კვლე ვის მიზ ნე ბი დან და ამო ცა ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე ქ. ბა თუმ ში 
ჩა ვა ტა რეთ ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ

ჩვენ გა მოვ კითხეთ 401 რეს პო დენ ტი, თუმ ცა, იყო გარ კ ვე უ ლი სა-
კითხე ბი, რო დე საც ძალ ზედ მცი რე პრო ცენ ტ მა არ გას ცა პა სუ ხი, თუმ-
ცა ეს იყო იმ დე ნად უმ ნიშ ვ ნე ლო პრო ცენ ტი - 0,7%, ისიც მხო ლოდ 
რამ დე ნი მე კითხ ვა ზე. რეს პო დენ ტე ბი და ვაჯ გუ ფეთ შუ ა ლე დუ რი ასა-
კობ რი ვი ნიშ ნით  5 წლი ა ნი შუ ა ლე დე ბით, რაც გა მოწ ვე უ ლი იყო იმ 
გა რე მო ე ბით, რომ დაგ ვედ გი ნა დე ტა ლუ რად თი თო ე ულ ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფის შე ხე დუ ლე ბა, პო ზი ცი ა, კა რი ე რუ ლი ზრდის შე საძ ლებ ლო ბა 
და და მო კი დე ბუ ლე ბა სხვა დას ხ ვა სა კითხებ თან მი მარ თე ბა ში.
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დიაგრამა1.რესპოდენტთაასაკობრივიჯგუფი

რეს პო დენ ტ თა 53% კმა ყო ფი ლე ბა გა მოთ ქ ვა და კა ვე ბუ ლი პო ზი-
ცი ით, ნა წი ლობ რივ კმა ყო ფი ლი აღ მოჩ ნ და 43% და 4% კი უკ მა ყო ფი-
ლო. ვფიქ რობთ, რომ ნა წი ლობ რივ კმა ყო ფი ლე ბი სა  და უკ მა ყო ფი-
ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი საკ მა ოდ მა ღა ლი ა, რაც, რა თქმა 
უნ და, უკავ შირ დე ბა მმარ თ ვე ლო ბით კურსს. ასე ვე სა ინ ტე რე სოა კმა-
ყო ფი ლე ბი სა და უკ მა ყო ფი ლე ბის დო ნის გან ხილ ვის პა რა ლე ლურ 
რე ჟიმ ში გან ხი ლუ ლი ყო გა ნათ ლე ბის დო ნეც. გა მო კითხულ რეს პო-
დენ ტ თა გან მხო ლოდ 56 იყო სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბით, 149 სწავ ლე ბის 
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სა მი ვე სა ფე ხუ რის სტუ დენ ტი ა, 196 კი სწავ ლე ბის სა მი ვე სა ფე ხუ რის 
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი. მათ გან 103 და საქ მე ბუ ლია სა ჯა რო სექ ტორ ში, 
298 კი კერ ძო სექ ტორ ში. ჩვენ დაგ ვა ინ ტე რე სა ერთ სა მუ შაო ად გილ-
ზე, კერ ძოდ კი ბი ლი დამ საქ მე ბელ თან გა მო კითხულ პირ თა სა მუ შაო 
სტაჟ მა. გა მო კითხ ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
მი ვი ღეთ 3-5 წლის მო ნა ცემ ში 119 რეს პო დენ ტი, 6-10 წე ლი 114 რეს-
პო დენ ტი, 11 წელ ზე მე ტი ერთ სა მუ შაო ად გილ ზე მუ შა ო ბის მაჩ ვე ნე ბე-
ლი  92 რეს პო დენ ტი და ყვე ლა ზე მცი რე მაჩ ვე ნე ბე ლი 1 წელ ზე ნკლე-
ბი - 25. 

რეს პო დენ ტ თა კმა ყო ფი ლე ბის დო ნე სამ სა ხურ თან მი მარ თე ბა ში, 
ასე ვე უნ და გა მო ი სა ხოს ბო ლო დამ საქ მე ბელ თან მუ შა ო ბის ხან გ რ ძ-
ლი ვო ბით. კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და ბო ლო და საქ მე ბის ად-
გილ ზე რეს პო დენ ტ თა სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბის შემ დე გი ციფ რობ რი ვი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი: რეს პო დენ ტ თა  6%  -1 წელ ზე ნაკ ლე ბია და საქ მე ბუ ლი 
ბო ლო სა მუ შაო ად გილ ზე,  რეს პო დენ ტ თა 13%,  1-2 წწ., რეს პო დენ ტ-
თა 30% და საქ მე ბუ ლია 3-5 წწ., რეს პო დენ ტ თა 28%    და საქ მე ბუ ლია    
6 -10 წწ.,  23% კი 11 წელ ზე მე ტია და საქ მე ბუ ლი. ეს არ ც თუ ისე ცუ დი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ა., თუმ ცა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია რეს პო დენ ტ თა ასა-
კობ რი ვი ჭრი ლი.
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დიაგრამა2.ბოლოდამსაქმებელთან
მუშაობისხანგრძლივობა
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დიაგრამა3.რესპოდენტთაგანათლებისდონე
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დიაგრამა4.მენეჯერთამიერშიდაინტეგრაციის
უზრუნველყოფისმექანიზმებისგამოყენება

ძალ ზედ სა ინ ტე რე სო შე დე გე ბი იქ ნა მი ღე ბუ ლი. მე ნე ჯერ თა უმ რავ-
ლე სო ბა თვლის, რომ მათ მი ერ მი ღე ბუ ლი სტი მუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე-
ბი სა მარ თ ლი ა ნა დაა გა მო ყე ნე ბუ ლი, ასე ვე ძლი ე რი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
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კულ ტუ რის დამ სა ხუ რე ბაა ში და ინ ტეგ რა ცი ის მიღ წე ვა, თუმ ცა, დაქ-
ვემ დე ბა რე ბუ ლე ბი უფ რო მე ტად ორი ენ ტი რე ბულ ნი არი ან  ორ გა ნი-
ზა ცი უ ლი სწავ ლე ბის სრულ ყო ფა ზე, ჰარ მო ნი უ ლი სა მუ შაო კლი მა ტის 
არ სე ბო ბა ზე, ორ გა ნი ზა ცი ულ მიზ ნებ ზე და საქ მე ბულ თა მიზ ნე ბის დაქ-
ვემ დე ბა რე ბა სა ან შე თა ნაწყო ბა ზე.

ასე ვე სა ინ ტე რე სო იყო რო გორ აფა სე ბენ რეს პო დენ ტე ბი ნე პო ტიზ-
მის გა მოვ ლი ნე ბას ორ გა ნი ზა ცი ა ში თა ნამ შ რო მელ თა უწყ ვე ტი სწავ-
ლე ბის (გადამზადების) პრო ცეს ში (დიაგრამა 5). თუმ ცა, სამ წუ ხა რო ა, 
რომ სა მარ თ ლი ა ნო ბი სა და დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბით მმარ თ ვე-
ლო ბი თი კურ სის პი რო ბებ ში რეს პო დენ ტ თა საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი 
აღი ა რებს, რომ   კა რი ე რუ ლი ზრდის ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბა ხდე ბა სწო რედ ნე პო ტიზ მის პი რო ბებ ში. მხო-
ლოდ გა მო კითხულ თა მცი რე ნა წილ მა 20% უარ ყო ნე პო ტიზ მის ფაქ-
ტე ბი, მა შინ რო დე საც 24% დარ წ მუ ნე ბით ამ ტ კი ცებს ნე პო ტიზ მის გავ-
ლე ნით უწყ ვე ტი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას და ყვე ლა ზე მა ღა-
ლი პრო ცენ ტი 56% ნა წი ლობ რივ მი იჩ ნევს ნე პო ტიზ მის გა მოვ ლე ნის 
ფაქ ტებს, ე.ი. არც უარ ყოფს, ამი ტომ ვიქ რობთ, რომ ეს საკ მა ოდ სა ყუ-
რადღე ბო გა რე მო ე ბა ა. რად გან ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა მარ თ ლი ა ნო ბი სა 
და დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბით პრინ ცი პებს.
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დიაგრამა5.ორგანიზაციებშითანამშრომელთა
უწყვეტისწავლების(გადამზადების)პროცესში

ნეპოტიზმისგამოვლინებისმიმართდამოკიდებულება

ჩვენ თ ვის სა ინ ტე რე სოა მმარ თ ვე ლო ბი თი კურ სი პერ სო ნალ თან 
მი მარ თე ბა ში იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც მათ მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბის შე დე გად ადა მი ა ნებს უყა ლიბ დე ბათ კონ კ რე ტუ ლი მოვ-
ლე ნე ბის, პრო ცე სე ბი სად მი კონ კ რე ტუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი, რაც 
მა თი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი დან, ფა სე უ ლო ბე ბი დან, ღი რე ბუ ლე ბე ბი დან 
და ტრა დი ცი ე ბი დან გა მომ დი ნა რე ა.

ჩვენს ყუ რადღე ბას ვა მახ ვი ლებთ სა მუ შა ოს თან და კავ ში რე ბულ 
და მო კი დე ბუ ლე ბებ თან მი მარ თე ბა ში. აქ მო ი აზ რე ბა პერ სო ნა ლის 
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მი ერ სა მუ შაო გა რე მოს სხვა დას ხ ვა ას პექ ტის და დე ბი თად ან უარ ყო-
ფი თად შე ფა სე ბა. ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ქცე ვის კვლე ვა თა უმე ტე სო ბა სა მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბით ინ ტე რეს დე ბა, ესე ნი ა: სამ სა ხუ რით კმა ყო ფი ლე-
ბა, სამ სა ხურ ში ჩარ თუ ლო ბა და ორ გა ნი ზა ცი ი სად მი ერ თ გუ ლე ბა. ამ 
სა მი და მო კი დე ბუ ლე ბის და დე ბი თი გან წყო ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია 
და ცუ ლი იქ ნეს ბა ლან სი ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნებ სა და და საქ მე ბულ თა 
ინ ტე რე სებს შო რის. დი აგ რა მა 6  გვიჩ ვე ნებს და ცუ ლია თუ არა, ბა-
ლან სი  ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნებ სა და  და საქ მე ბუ ლე ბის ინ ტე რე სებს შო-
რის. რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ საკ მა ოდ მა ღალ მა პრო ცენ ტ მა გაგ ვ ცა 
შუ ა ლე დუ რი პა სუ ხი (ნაწილობრივ). რაც იმა ზე მი უ თი თებს, რომ ისი ნი 
არ არი ან კმა ყო ფი ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნებ სა და  და საქ მე ბუ ლე ბის 
ინ ტე რე სებს შო რის და ბა ლან სე ბით. 10% აცხა დებს, რომ დის ბა ლან-
სია ამ ორ მაჩ ვე ნე ბელს შო რის. და ნარ ჩე ნი რეს პო დენ ტე ბი, რო მელ-
თა შო რი სა ძი რი თა დად მმარ თ ვე ლი პი რე ბი იყ ვ ნენ ისი ნი თვლი ან, 
რომ ბა ლან სი და ცუ ლი ა. აქ უკ ვე იკ ვე თე ბა სწო რედ ჩვენს მი ერ აღ-
ნიშ ნუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი მოვ ლე ნა თა შე ფა სე ბის 
მი მართ.
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დიაგრამა6.მენეჯმენტისპროცესის
გეგმაზომიერადდაგამჭირვალედმიმდინარეობის

შესახებთანამშრომელთადამოკიდებულება

თვლით თუ არა რომ გეგ მა ზო მი ე რად და გამ ჭირ ვა ლედ მე ნეჯ მენ-
ტის პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბის შე სა ხებ საკ მა ოდ მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
პა სუ ხე ბი მი ვი ღეთ. საკ მა ოდ მა ღალ მა პრო ცენ ტ მა  (47%) და დე ბი თი 
პა სუ ხი გაგ ვ ცა, თუმ ცა, ამის პა რა ლე ლუ რად საკ მა ოდ მრა ვალ ფე რო-
ვა ნი პა სუ ხე ბი მი ვი ღეთ არა გამ ჭირ ვა ლე და არა გეგ მა ზო მი ერ მმარ-
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თ ვე ლო ბით კურ ს თან და კავ ში რე ბით, რაც შე საძ ლე ბე ლია ვი ვა რა უ-
დოთ, რომ გა უთ ვით ც ნო ბი ე რე ბის ბრა ლი ა, ან სწო რედ მე ნეჯ მენ ტის 
პრო ცე სის    გა უმ ჭირ ვა ლო ბის, ან სა ბო ლოო შე დე გე ბით მა თი და უ ინ-
ტე რე სებ ლო ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. რაც არა სა ხარ ბი ე ლო ა. ყვე-
ლა ზე მცი რე პრო ცენ ტ მა სა ერ თოდ ვერ გაგ ვ ცა პა სუ ხი.

საკ მა ოდ სა ინ ტერ სო სუ რა თი მი ვი ღეთ ხელ ძღ ვა ნე ლე ბის მი ერ 
კრე ა ტი უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის შე ფა სე ბის თა ო ბა ზე. რეს-
პო დენ ტ თა 59% თვლის, რომ ხელ მ ძღ ვა ნელ თა მი ერ მი ღე ბუ ლი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ყო ველ თ ვის ან ხში რად კრე ა ტი უ ლი ა. ამ რეს პო დენ-
ტებ ში იყ ვ ნენ მე ნე ჯე რე ბი, რომ ლე ბიც სხვა თა მი ერ დე ლე გი რე ბუ ლი 
და ვა ლე ბე ბის პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში თა ვა დაც ახორ ცი ე ლე ბენ დე ლე-
გი რე ბას და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას. შე საძ ლე ბე ლია ეს მა ღა-
ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ამი თაც იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. თუმ ცა, 
34%-ის აზ რით ეს ძალ ზედ იშ ვი ა თი მოვ ლე ნაა და 7% კი თვლის, რომ 
ხელ ძღ ვა ნე ლე ბის მი ერ მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში კრე ა ტი ვი სა-
ერ თოდ არა ა.
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დიაგრამა7.თანამშრომელთაშეფასება
ხელძღვანელებისმიერკრეატიული

გადაწყვეტილებებისმიღებისსიხშირეზე

 
დიაგრამა8.სამუშაოძალისმრავალფეროვნების

მნიშვნელობისშეფასებადასაქმებულთამხრიდან
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შე დე გე ბის და მუ შა ვე ბის შე დე გად ვხე დავთ, რომ 68% ნა წი ლობ-
რივ ეთან ხ მე ბა სა მუ შაო ძა ლის მნიშ ვ ნე ლო ბის და დე ბი თად აღი ა რე-
ბას, 10% სა ერ თოდ უარ ყოფს და მხო ლოდ 22%, რო მე ლიც ვთვლით, 
რომ საკ მა ოდ მცი რეა და დე ბი თად უყუ რებს სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბის კონ ცეფ ცი ას. სა ინ ტე რე სო ა, თუ რა თა ნა ფარ დო ბა ან 
პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო, მა გა ლი თად ეროვ ნუ ლი ნიშ ნის მი-
ხედ ვით. საკ მა ოდ მა ღა ლი 44% რეს პო დენ ტ თა და საქ მე ბის ად გილ ზე 
ერთ სა მუ შაო სივ რ ცეს იკა ვე ბენ სხვა დას ხ ვა ტრა დი ცი ე ბი სა და რე ლი-
გი უ რი ნიშ ნის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი, რი სი დას ტუ რი ცაა შემ დე გი სუ რა თი. 


დიაგრამა9.თანამშრომელთადამოკიდებულება

მრავალფეროვნებისმიმართ
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დიაგრამა10.მრავალფეროვნების

ჩართვასამუშაოპროცესში

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ისეთ რე გი ონ ში, რო გო რიც 
აჭა რაა მე ნე ჯე რებს ჰქონ დეთ მა ღა ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბა მრა ვალ ფე რო ვა ნი სა მუ შაო ძა ლის მა ღა ლი ჩარ თუ ლო ბის მი-
მართ. თუმ ცა პერ სო ნა ლის მხრი დან არა ა დექ ვა ტუ რად იქ ნა აღ ქ მუ ლი 
და შე ფა სე ბუ ლი ეს სა კითხი, მხო ლოდ ყვე ლა ზე ცო ტა რეს პო დენ ტი 
(დაბალი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 12%) ეთან ხ მე ბა ამ დე ბუ ლე ბას, 
მა შინ, რო დე საც 69% ნა წი ლობ რივ ეთან ხ მე ბა და 19% კი უარ ყოფს. 
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დიაგრამა11.

ანა ლი ზის შე დე გად ჩანს, რომ გა მო კითხულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში არ-
სე ბუ ლი მე ნეჯ მენ ტის მხრი დან არა ა დექ ვა ტუ რად არის შე ფა სე ბუ ლი 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბის კონ ცეფ ცია მი სი, რა თქმა უნ და, სირ თუ ლის, სი-
კე თი სა და შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
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დასკვნები

პრო ექ ტის რე ა ლი ზე ბის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე მი ღე ბულ იქ ნა 
კონ კ რე ტუ ლი დას კ ვ ნე ბი, რო მე ლიც სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა კომ პა ნი ე-
ბის რა ცი ო ნა ლუ რი მე ნეჯ მ ნე ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის საქ მე ში:

ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის გა ა ნა ლი ზე ბის შე-
დე გად მი ვიჩ ნი ეთ შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის სა ყო ველ თა ო ბა არა-
მარ ტო ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის, არა მედ ზო გა დად 
სხვა დახ ვა პრო ფი ლი სა და სივ რ ცე ში ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის თ ვის. საგ რან ტო პრო ექ ტ ში გან ხი ლუ ლი სა კითხე ბის მნიშ ვ ნე-
ლო ბა კი დევ უფ რო მა ღა ლია იმ გა რე მო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რომ 
იგი არის და კავ ში რე ბუ ლი რო გორც და საქ მე ბუ ლებ თან, ასე ვე დამ-
საქ მებ ლებ თან და ზო გა დად კი, სა მუ შაო გა რე მოს თან. 

l	 დღე ი სათ ვის მსოფ ლი ო ში ძა ლი ან სწრა ფად ვი თარ დე ბა და 
იც ვ ლე ბა მოვ ლე ნე ბი, ორ გა ნი ზა ცი ე ბი საკ მა ოდ დიდ მნიშ ვ ნე-
ლო ბას უნ და ანი ჭებ დ ნენ მოქ ნი ლო ბას. აქ იგუ ლის ხ მე ბა გუნ-
დის მოქ ნი ლო ბაც, რო დე საც საკ მაო მცი რე დრო ის მო ნაკ ვეთ-
ში შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა კონ კ რე ტუ ლი პრობ ლე მის დრო უ ლი 
რე ა გი რე ბა და აღ მოფხ ვ რა; 

l	ჩვენს მი ერ გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი მი მარ თუ ლია ასე ვე სა-
მუ შაო კმა ყო ფი ლე ბა სა,  სა მუ შა ოს ხა რის ხ სა და შეს რუ ლე ბა-
ზე.  რო გორც მკვლე ვარ მა გო ლე ი მან მა აღ ნიშ ნა,  რო დე საც 
კარ გად ვიც ნობთ სა კუ თარ სა და სხვის ემო ცი ებს უკე თე სად 
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ვა კონ ტ რო ლებთ მას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ შე საძ ლე-
ბე ლია უკეთ დავ გეგ მოთ სა მუ შაო პრო ცე სე ბი სა კუ თა რი და 
სხვა თა და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის, აღ ქ მი სა და ემო ცი ე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით;

l		გუნ დის მოქ ნი ლო ბის მი საღ წე ვად რე გუ ლა რუ ლად უნ და გან-
ხორ ცი ელ დეს რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი, ასე ვე გუნ დუ რი 
ამო ცა ნე ბის და პრი ო რი ტე ტე ბის გა და ხედ ვა; სის ტე მა ტი ურ რე-
ჟიმ ში უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რ დის მიზ ნით 
და გეგ მი ლი ან უკ ვე დას რუ ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე დე გად 
მო სა ლოდ ნე ლი ან უკ ვე მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა 
და შე ფა სე ბა ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნის მიზ-
ნით;

l		თუ ჩვენ რე კო მენ და ცი ას უწევთ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე ნე ჯე რებს, 
რომ მათ გა ით ვა ლის წი ნონ გარ კ ვე უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბა არა მარ ტო ორ გა ნი ზა ცი ის გა რეთ, არა მედ ორ გა-
ნი ზა ცი ის შიგ ნით სა კუ თა რი პერ სო ნა ლის მი მართ, მა შინ ჩვე-
ნი რე კო მენ და ცია მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ ორ გა ნი ზა ცი ებ-
მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ სამ სა ხუ რე ბი და სა მუ შაო ად გი ლე ბი 
ფი ზი კუ რად უნარ შეზღუ დუ ლი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის, რა თა მოხ-
დეს მა თი სო ცი ა ლი ზა ცია და ხელ მი საწ ვ დო მო ბა პრო ფე სი უ-
ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბას თან. თუმ ცა, ამ სა კითხ თან 
მი მარ თე ბა ში ვფიქ რობთ, რომ სა ხელ მ წი ფო მაც სა კუ თა რი 
წვლი ლი უნ და შე ი ტა ნოს წა ხა ლი სე ბის კუთხით;
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l		მე ნე ჯე რე ბის თ ვის მთა ვა რი ამო ცა ნა უნ და გახ დეს თა ნამ შ რო-
მელ თა სა მუ შა ოს კმა ყო ფი ლე ბის მიღ წე ვა სა მუ შა ოს შეს რუ-
ლე ბა ხა რის ხის მა ღა ლი დო ნით, რა ზე დაც საკ მა ოდ ბევ რი 
ფაქ ტო რი ახ დენს გავ ლე ნას: სტი მუ ლი რე ბა, სა მუ შაო გა რე მო, 
კა რი ე რუ ლი ზრდა, რო ლე ბის ადექ ვა ტუ რი გა და ნა წი ლე ბა და 
სხვა;

l		ჩვენ გან ვი ხი ლეთ სი ნერ გე ტი კულ პრო ცე სე ბი, რო მე ლიც მი-
იღ წე ვა: მარ თ ლ ზო მი ე რი და გეგ მ ვით, ორ გა ნი ზა ცი ის პერ სო-
ნალ სა და გუნ დის წევ რებს შო რის ცოდ ნი სა და ინ ფორ მა ცი ის 
ეფექ ტი ა ნი გაც ვ ლით, მიმ დი ნა რე სა მუ შაო პრო ცეს თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის სწო რი დე ლე გი რე ბი თა და კო ორ დი-
ნა ცი ით;

l		გა მო კითხ ვე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და გუნ დუ რი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის მი ღე ბი სას არ სე ბუ ლი დაბ რ კო ლე ბე ბი. ერ თ -ერ თი 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი დაბ რ კო ლე ბაა დრო ში შეზღუ დუ ლო ბა ა, 
ვი ნა ი ა დან გუნ დუ რი აზ როვ ნე ბის ზო გი ერ თი ელე მენ ტი ზო გი-
ერთ შემ თხ ვე ვა ში იწ ვევს დრო ში გა ხან გ რ ძი ლე ბას, რაც სა ერ-
თო შე დეგ ზე უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას მო ახ დენს. ამი ტომ აუცი-
ლე ბე ლი ა, რომ ჯგუ ფუ რი, გუნ დუ რი აზ როვ ნე ბის უარ ყო ფი თი 
მხა რე დაძ ლე ულ იქ ნას მე ნე ჯერ თა მხრი დან;

l		გუნ დუ რი ერ თი ა ნო ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გუნ დუ რი ნორ-
მე ბი, რო მელ თაც გუნ დის წევ რე ბი ეგუ ე ბი ან გარ კ ვე უ ლი დრო-
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ის გან მავ ლო ბა ში. თუმ ცა, ამას თა ნა ვე, შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რის და მალ ვა. გუნ დ ში ხში რია შემ თხ ვე ვა, 
რო დე საც სა წი ნა აღ მ დე გო აზ რის შემ თხ ვე ვა ში გუნ დის წევ რე-
ბი ცდი ლო ბენ მის დარ წ მუ ნე ბას სა კუ თა რი აზ რის არას წო რო-
ბა ში. კონ ფორ მიზ მი შე იძ ლე ბა იყოს და დე ბი თი მოვ ლე ნაც. 
ამი ტომ მე ნე ჯე რებ მა უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ, რომ ჯან სა ღი 
გა რე მო იქ ნეს შექ მ ნი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო-
ცეს ში, რა თა გუნ დის ყვე ლა წევ რ მა თა ვი სუფ ლად და ა ფიქ სი-
როს სა კუ თა რი აზ რი. 

l		სა მუ შაო პრო ცეს ში აუცი ლე ბე ლია ინო ვა ცი ე ბი სა და კრე ა ტი-
უ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მოვ ლე ნი სათ ვის სა თა ნა დო გა რე მოს 
შექ მ ნა, რა საც რო გორც კვლე ვის შე დე გი დან ვხე დავთ მე ნე ჯე-
რე ბი ჯე რო ვან ყუ რადღე ბას არ ანი ჭე ბენ;

l		ჩვენს მი ერ გან ხი ლუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფარ გ ლებ ში  უამ რა-
ვი პრობ ლე მაა სა მუ შაო გა რე მოს თან მი მარ თე ბა ში, რო მელ-
თა რიცხ ვ ში შე დის მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებ ზე დაბ ლა მყო ფი 
სა მუ შაო პი რო ბე ბი, სწავ ლე ბის, პრო ფე სი უ ლი ზრდი სა და 
გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა და ა.შ. 

l		სამ წუ ხა როდ, ქარ თ ვე ლი დამ საქ მებ ლე ბის უმე ტე სო ბა ჯერ კი-
დევ ჯე რო ვან შე ფა სე ბას არ აძ ლევს კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე-
ბის მა ღალ კვა ლი ფი კა ცი ას. ვერ ხვდე ბა, თუ რა და დე ბი თი 
ეფექ ტის მო ტა ნა შე უძ ლია არ სე ბუ ლი კად რე ბის უწყ ვეტ სწავ-
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ლე ბას. ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნებს, რომ ეს 
პრობ ლე მე ბი რე ა ლუ რია და მრა ვალ ქარ თულ ორ გა ნი ზა ცი ა-
ში გვხვდე ბა,  ვი მე დოვ ნებ სა მო მავ ლოდ  ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მეტ 
ყუ რადღე ბას და უთ მო ბენ ამ პრობ ლე მე ბის აღ მოფხ ვ რას და 
დამ საქ მებ ლე ბი არ და ზო გა ვენ რე სურს კად რე ბის კვა ლი ფი-
კა ცი ის ამაღ ლე ბის კუთხით;

l	 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რეს პო დენ ტე ბის მა ღა ლი პრო ცენ ტი 
არ აღი ა რებს დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტებს, მა ინც მცი რე პრო ცენ-
ტის შემ თხ ვე ვა შიც კი რო დე საც სამ სა ხურ ში თა ნამ შ რომ ლე ბის 
ჯგუ ფის დის კ რი მი ნა ცია ხდე ბა რა სობ რი ვი, ეთ ნი კუ რი ან უმ-
ცი რე სო ბა თა ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლო ბის ნი ა დაგ ზე, აუცი-
ლე ბე ლია მრა ვალ ფე როვ ნე ბის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბა. ასე თი პო ლი ტი კა ხელს უწყობს ტო ლე რან-
ტუ ლო ბის ნორ მე ბის გან მ ტ კი ცე ბას და თა ნას წო რო ბის და ნერ-
გ ვას მულ ტი კულ ტუ რულ კომ პა ნი ებ ში.
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