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ᲨᲔᲡᲐᲕᲐᲚᲘ

საკვლევი თემის აქტუალობა. ორგანიზაციების წინაშე მდგა
რი ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა განსხვავებულ
ადამიანებთან შეგუებაა. ამ პრობლემის აღწერისათვის ვიყენებთ
ტერმინს ,,სამუშაო ძალის მრავალფეროვნება“. გლობალიზაციის
პროცესში აქტუალური ხდება სხვადასხვა ქვეყნის ხალხებს შორის
განსხვავებების კვლევა,რომელსაც ეფუძნება სამუშაოძალისმრა
ვალფეროვნებისშესწავლა.სამუშაოძალისმრავალფეროვნებაგუ
ლისხმობს, რომ ორგანიზაციები სქესის, ასაკის, რასის, ეთნიკური
კუთვნილებისადასექსუალურიორიენტაციისმიხედვითთანდათან
უფრომრავალფეროვანიხდება.მრავალფეროვანსამუშაოძალაში
შედიანქალები,ფერადკანიანები,ფიზიკურადუნარშეზღუდულები,
ასაკოვანიადამიანები,სექსუალურიუმცირესობისწარმომადგენლე
ბი.1

მრავალფეროვნება ყოველი ორგანიზაციის ყურადღების ცენ
ტრშია.მრავალფეროვნებისადმიღრმაინტერესიუნდაგახდესცენ
ტრალურიპრიორიტეტისაქმიანობისყველაასპექტში.მრავალფე
როვნებასიწვევსგანსხვავებები,განსხვავებებსკიმოაქვსპოტენცი
ურიპრობლემებიურთიერთობებში. ამისუარყოფაშეუძლებელია,
მაგრამასევეძალიანმნიშვნელოვანიაისიც,რომმრავალფეროვნე
ბაშეიცავსშესაძლებლობებისუზარმაზარპოტენციალს.2

იქიდანგამომდინარე,რომდღეისათვისსაქართველოსსოცია
ლურეკონომიკურიგანვითარება არცთუისესახარბიელომდგომა
რეობაშია,საჭიროასაქართველომდაიკავოსგარკვეულინიშამსოფ

1 StepenP.Robbins,TimothyA.Judge,OrganizationalBehavior,NewJersey,Prentice
Hall,2008,13thedition,p.41.

2  ფარესაშვილი ნ., ქეშელაშვილი გ.,  ორგანიზაციული ქცევა, თბილისი,
უნივერსალი,2010.გვ.190
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ლიოსსხვადასხვაბაზარზე,რისთვისაცაუცილებელიასაქმიანობის
ყველასფეროშიდა,მათშორისმენეჯმენტში,მრავალიინოვაციური
მოდელიდაინერგოს,რაცარცთუისეადვილადგანსახორციელებე
ლიპროცესიასხვადასხვაფაქტორებისგათვალისწინებით.საჭიროა
გავეცნოთდადავნერგოთმსოფლიოსმოწინავექვეყნებისგამოცდი
ლება კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. რამდენადაც ჩვენი
კვლევისთემაასამუშაოძალისმრავალფეროვნება, ამდენადსაინ
ტერესოამასთანდაკავშირებულისხვადასხვაასპექტები.

თანამედროვე ბიზნესგარემოში ძალიან ბევრი ორგანიზაცია
გადადისგუნდებისმეშვეობითმართვისსტილზე.გუნდებითმმართ
ველობაერთერთიეფექტიანიგზააინოვაციებისგანსახორციელებ
ლად.ჩვენმიზნადდავისახეთგამოვლინდესსამუშაოჯგუფებისადა
გუნდების მნიშვნელობა ორგანიზაციული კლიმატის პოზიტიურად
შეცვლაში, რაც უზრუნველყოფს ეფექტიანობის ამაღლებას. ძირი
თადიამოცანაა,განხილულიქნესმრავალფეროვანიგუნდებისმარ
თვისთვის საჭირო სხვადასხვა მიდგომები, რაც ნათლად დაგვანა
ხებსმათიგაუმჯობესებისგზებსთანამედროვესამუშაოგარემოში.
ნაშრომის ძირითადი ამოცანაა მწარმოებლური გუნდისფორმირე
ბის, ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოვლენა
და მათი მნიშვნელობის ჩვენება მრავალფეროვნების პირობებში.
კვლევის შედეგად დადგინდა, თუ  რაოდენ მნიშვნელოვანია მრა
ვალფეროვნების ასპექტების გათვალისწინება ნებისმიერი სახის
გუნდისმართვისას.

საქართველოში, კონკრეტულად კი აჭარის რეგიონში ჩატარე
ბულმაკვლევამგამოავლინა,რომამსაკითხსორგანიზაციისმენეჯ
მენტი სათანადოდ არ განიხილავს, ამისათვის კი საჭიროა შევის
წავლოთ,გავიაზროთდადავნერგოთჩვენთვისმისაღებიყველაის
მოწინავე გამოცდილება, რაც წარმატებულ ქვეყნებში დაგროვდა.
ასეთი მიდგომიდან გამომდინარე, ერთერთ აქტუალურ საკითხად
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გვეჩვენება, სწორედ სამუშაო ძალის მრავალფეროვნების საკითხი
დამასთანდაკავშირებულიყველაპრობლემისეფექტიანიგადაწყ
ვეტაორგანიზაციებისთავისებურებებისგათვალისწინებით.

ცხადია, რომ უნდა არსებობდეს რაღაც მეთოდი, რომელიც
ხელს შეუწყობს მომუშავეებში შრომით კმაყოფილების გრძნობისა
დაუსაფრთხოებისშეგრძნებისგანვითარებას,რაცარსებითადშე
ამცირებსიმედგაცრუებისადააგრესიისდონეს,აამაღლებსშრომი
თი ცხოვრების ხარისხს. მსგავსი მეთოდების ძიებამ გამოიწვია ის,
რომXIXსაუკუნისდასასრულსადაXXსაუკუნისდასაწყისშიზოგიერთ
კომპანიაშიდაიწყოსოციალურიუზრუნველყოფისპროგრამებისრე
ალიზება.აღნიშნულმაპრაქტიკამშემდგომშიფართოგავრცელება
ჰპოვა პატერნალიზმის სახელწოდებით. 1930იან წლებში დამსაქ
მებლების,პროფკავშირებისადამთავრობებისერთობლივიძალის
ხმევითშესაძლებელიგახდამუშათადაცულობისხარისხისამაღლე
ბა.გაჩნდაორგანიზაციულიქცევისმეურვეობისმოდელი.

შრომის ბაზრების პირობების მაღალი ცვალებადობის პირო
ბებში, დაცულობა კვლავინდებურად რჩება უმაღლეს პრიორიტე
ტადმილიონობითმუშისათვის;ძალზეცოტადამსაქმებელსთუშე
უძლიამომუშავეთათვისმუდმივიდასაქმებისგარანტიისმიცემა.ის
ტორიულადისეჩამოყალიბდა,რომფირმებმაგამოიმუშავესსამუ
შაოძალისსტაბილიზაციისადასამუშაოადგილებისშენარჩუნების
უნიკალური მეთოდები. წარმოების შეჩერებისთავიდან ასაცილებ
ლად, ისინი უზრუნველყოფენ მომუშავეთა უწყვეტ გადამზადებას,
ცდილობენზეგანაკვეთურსამუშაოებზემოთხოვნილებისშემცირე
ბას,აჩერებენსამუშაოზემიღებას,წაახალისებენროგორცპროფესი
ებისშეცვლას,ასევესაცხოვრებელიადგილისშეცვლასაც,პენსიაზე
ვადამდელგასვლას1.

1 ფარესაშვილინ.,ორგანიზაციულიქცევისსაფუძვლები,2013.გვ.63
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თუმცა,ყოველივეზემოთმოყვანილისაკითხებისკვალდაკვალ,
ყურადსაღებიაამსფეროშიმეთოდურიხასიათისრეკომენდაციები,
რათა საწარმოთა მართვა სპონტანურად, ყოველგვარითეორიული
დასაბუთებისგარეშე,პირადიშეხედულებებითადასუბიექტურიმო
საზრებებითარგანხორციელდეს.

თუგავითვალისწინებთიმგარემოებასაც,რომყალიბდებათა
ნამედროვემენეჯმენტისახალიპარადიგმა,ძლიერდებაჰუმანიტა
რული და კოგნიტური ასპექტები, მოწინავე პოზიციებზე გამოდის
ეთიკურიპრობლემები,ინდივიდუალურიმიდგომა,ეთნოფსიქოლო
გიური ფენომენი, რაც კომუნიკაციის ახალ წესებსა და მიდგომებს
წარმოშობს,დარაცყველაზემნიშვნელოვანია,იქმნებაპერსონალის
ორგანიზაციული ქცევის სრულიად ახალი ფორმები, ფართოვდე
ბაურთიერთობისსაზღვრები1სწორედაქ, ჩვენიკვლევისსაკითხი
ძალზე მნიშვნელოვანი ხდება ორგანიზაციული ქცევის შემდგომი
მეცნიერული განვითარების კუთხით როგორც დღევანდელობისთ
ვის,ასევესამომავლოდ.მოცემულისაკითხისკვლევასდაპრობლე
მის გადაწყვეტას დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს, რადგან
სამამულო საწარმოთა ძირითადი ნაწილი არსებული მენეჯმენტის
პირობებშიგამოყენებულიინსტრუმენტებისძირეულიგანახლების
ძიებაშიიმყოფება. ყოველივეეს,თავისმხრივ, განაპირობებსაღ
ნიშნულისაკვლევითემისაქტუალობას.

ნაშრომისმიზანიაპერსონალისინდივიდუალურიგანსხვავებე
ბისადამსგავსებისგაცნობიერება,რომელიცწარმოადგენსგადამ
წყვეტფაქტორსთანამედროვეორგანიზაციებისწარმატებისათვის.
ამისათვისაუცილებელიათეორიულისაფუძვლებისგანსაზღვრადა
მათირეალიზაციისათვისმეთოდურიდაპრაქტიკულირეკომენდა
ციებისშემუშავება.

1ვანიშვილით.პერსონალისქცევისსრულყოფისგზებიქ.გორისსაწარმოთა
მაგალითზე,2015.გვ.43
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ნაშრომისმიზნიდანგამომდინარე,კვლევისძირითადიამოცა
ნებია,დავადგინოთ:
Ø	 რატომარისსამუშაოძალისმრავალფეროვნებამნიშვნელოვა

ნინებისმიერიტიპისორგანიზაციისმიზნებისგანხორციელე
ბაშიდარაფაქტორებიახდენსმასზეგავლენას;

Ø	 რაშიმდგომარეობსგანსხვავებაადამიანებსშორისუნარებისა
დამიდრეკილებებისმხრივდარამნიშვნელობააქვსმას;

Ø	 რასწარმოადგენსპიროვნულიდეტერმინანტებიდაგანსხვავე
ბებიინდივიდებსშორისდარატომააისინიმნიშვნელოვანი;

Ø	 რაშიმდგომარეობსგანსხვავებებიმიდრეკილებებსადაფასეუ
ლობებში;

Ø	 რასმოიცავსმრავალფეროვნებისადაინდივიდუალურიგანს
ხვავებებისმენეჯმენტიდარატომარისიგიამდენადმნიშვნე
ლოვანიგუნდურიმუშაობისდროსდასინერგიისმიღწევისათ
ვის;

Ø	 ანკეტური გამოკითხვის, მასალების დამუშავებისა და ანალი
ზისშედეგად,აჭარისრეგიონისორგანიზაციებშიმენეჯმენტის
სრულყოფისა და ეფექტიანი ფუნქციონირების კომპლექსური
მოდელისშემუშავება.
ნაშრომისკვლევისობიექტიდამეთოდები.რაცშეეხებაკვლე

ვისობიექტებს,კვლევისგენერალურერთობლიობადაღებულიიქნა
ქ.ბათუმშიდღეისათვისფუნქციონირებადიროგორცსაჯარო,ასევე
კერძოორგანიზაციები,ხოლოკვლევისძირითადმეთოდებადგამო
ყენებულიიქნასხვადასხვატიპისანკეტურიგამოკითხვა.გამოკვლე
ვისფორმად,საკვლევითემისშინაარსიდანგამომდინარე,მივიჩნი
ეთრაოდენობრივიკვლევა.კვლევისინსტრუმენტად425რესპოდენ
ტთანგამოყენებულიიქნასპეციალურადმომზადებულიკითხვარი.
კითხვარში გათვალისწინებული იქნა სამუშაო ძალისდემოგრაფი
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ულიმახასიათებლები მისირეპრეზენტატულობის, ანუ წარმომად
გენლობისგაზრდისმიზნით.

კითხვარი: კვლევის ინსტრუმენტის  კითხვარის შემუშავება.
კითხვარიმოიცავდაფორმალიზებულ,ნახევრადფორმალიზებულ
დაღიატიპისკითხვებს.

მონაცემებისდამუშავებადაანალიზი:თავდაპირველადმოხ
დასაველესამუშაოებისშედეგადშევსებულიკითხვარებისკოდირე
ბადაფორმალიზაცია;შემდეგ,განხორციელდამონაცემებისკომპი
უტერშიშეტანა;ფაილის„გაწმენდის“შემდეგ,მონაცემებიდამუშავ
დაკომპიუტერულიპროგრამისფარგლებში.

თვისებრივიკვლევაგანხორციელდაფოკუს-ჯგუფის(ჯგუფური
დისკუსიის)მეთოდისგამოყენებით.

ფოკუსჯგუფებისმიზანი:თვისებრივიკვლევისმიზანსწარმო
ადგენდა რაოდენობრივი კვლევისათვის ემპირიული ინდიკატორე
ბისგამოვლენა.

ნაშრომისთეორიულიდამეთოდოლოგიურიბაზა: კვლევის
თეორიულმეთოდოლოგიურისაფუძველიაზოგადად მენეჯმენტი
სადაკერძოდორგანიზაციულიქცევისძირითადსაკვანძოსაკითხებ
თან დაკავშირებული პრობლემატურ ასპექტებზე მეცნიერთეორე
ტიკოსების კონცეპტუალური შეხედულებების გაანალიზებადადა
მუშავება.

კვლევისმეთოდოლოგიურისაფუძველიასისტემურიდაშედა
რებითიანალიზისმეთოდები,ემპირიულიგანზოგადებადათეორი
ულიკვლევა,ანალიზიდასინთეზი,განზოგადებადააბსტრაქცია.

ნაშრომისძირითადიშედეგებიდამეცნიერულისიახლე:
კვლევებისშედეგადჩამოყალიბებულიაშემდეგიდასკვნები:

Ø	 თანამედროვე და კლასიკური თეორიების განხილვის საფუძ
ველზე  დამუშავებულია სამუშაო ძალის მრავალფეროვნების
კონცეფცია;
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Ø	 განხილულიასამუშაოძალისმრავალფეროვნებისადასინერ
გიასშორისურთიერთდამოკიდებულება;

Ø	 ჩატარებულიკვლევისსაფუძველზეგამოვლენილიაისგარემო
ება,რომაჭარისრეგიონში,კერძოდბათუმშიმოქმედიორგანი
ზაციებისუმრავლესობაში,ადამიანურირესურსებისსტარატე
გიის შემუშავების პროცესში, მრავალფეროვნების კონცეფცია
არარისგათვალისწინებული;

Ø	 შემოთავაზებულია სამუშაო ძალის მრავალფეროვნების კონ
ცეფციისგამოყენება,რისშედეგადაცმოხდებაორგანიზაციის
ეფექტიანობისამაღლებისუზრუნველყოფა;

Ø	 შემოთავაზებულია,სამუშაოძალისმრავალფეროვნებისპირო
ბებში ადამიანის ქცევის განმსაზღვრელი ცვლადების (აღქმა,
დამოკიდებულება, პიროვნულობა) გათვალისწინება მოხდეს
გუნდისდაკომპლექტებისადაროლებისგადანაწილებისპრო
ცესში,რადგანიგიუზრუნველყოფსმიღებულიგადაწყვეტილე
ბების შედეგად მოსალოდნელი პროდუქტულობისზრდის მა
ღალალბათობას;

Ø	 შემუშავებულია ორგანიზაციაში სამუშაო ძალის მრავალფე
როვნების პირობებში სინერგიის მიღწევის მექანიზმების სრ
ულყოფისადაეფექტიანიფუნქციონირებისღონისძიებათაავ
ტორისეულისისტემა.
საკვლევი თემის დამუშავების დონე: გლობალიზაციის პირო

ბებშისამუშაოძალისმრავალფეროვნებისსაკითხიზოგადადმე
ნეჯმენტის,ასევეადამიანურირესურსებისმენეჯმენტისადაგანსა
კუთრებითკი, ორგანიზაციულიქცევისერთერთიმნიშვნელოვანი
კვლევისსფეროა,რადგანაცუდიდესგავლენასახდენსროგორცსაქ
მიანსამყაროზე,ასევენებისმიერიდანიშნულებისადატიპისორგა
ნიზაციისსაქმიანობაზე,მათსაბოლოოშედეგზე.
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სამუშაოადგილებზეინდივიდების,ჯგუფებისადასტრუქტურე
ბისშესწავლასახორციელებსორგანიზაციულიქცევისდისციპლინა.
გლობალურგარემოშიმიმდინარეპროცესებიგარკვეულზეგავლენას
ახდენს თანამშრომელთა კომუნიკაციის პროცესზე, შიდა ჯგუფურ
დაჯგუფთაშორისდინამიკაზე,ორგანიზაციულდაპიროვნებათშო
რის კონფლიქტებზე, თანამშრომელთა მართველობით პროცესში
თანამონაწილეობაზე, შრომით კმაყოფილებასადა მრავალმნიშვ
ნელოვანსაკითხსადაფაქტორზე,რომელთაზეგავლენასაბოლოო
შედეგებზესაკმაოდმაღალია.

სწორედამკვლევისსაკითხებისშესწავლასეძღვნებაქართვე
ლიდაუცხოელიმეცნიერისმრავალიშრომა.ქართველიმეცნიერე
ბიდანმნიშვნელოვანიაა.აბრალავას,ე.ბარათაშვილის,გ.ჯოლი
ას,თ.შენგელიას,რ.ქუთათელაძის,თ.ხომერიკის,შ.მაჭავარიანის,
ნ.ფარესაშვილის,ნ.პაიჭაძის,ე.ჩოხელის,ბ.გეჩბაიას,ა.დევაძის,
თ.ღამბაშიძის,რ.ლორთქიფანიძის,ნ.გვენცაძის,ა.სამადაშვილის,
მ.თეთრუაშვილისდასხვათაშრომები,ხოლოუცხოელიმეცნიერე
ბიდანსაყურადღებოას.პ.რობინსის,ტ.ა.ჯაჯის,ს.ლ.მშეინის,დ.
ლ.ნელსონის,ჯ.კ.ქვიკის,კ.პ.ნეკის,ჯ.დ.ჰოუქტონის,ე.ლ.მურა
ის,ო.ტიუკულმინას,გ.ჰოფსტედეს,ა.მოისეევას,ა.კოჩეტკოვას,ს.
პივოვაროვის, ო. გრომოვას, ა. პიზის, ა. მასლოუს, ა. მერაბიანის,
ლ.ბირმანის,ვ.ოუჩის,ლ.პორტერის,დ.მაკგრეგორისადასხვათა
კვლევები.

საგულისხმოა ის გარემოება,რომროგორცზოგადი მენეჯმენ
ტისადაორგანიზაციულიქცევისმნიშვნელოვანისაკითხები,როგო
რიცაამაგალითად,სამუშაოძალისმრავალფეროვნება,ჯგუფებისა
და გუნდების ეფექტიანობა, უკუკავშირის მიღწევა როგორც რიგით
თანამშრომლებს შორის, ასევე სხვადასხვა იერარქიის წარმომად
გენელთაშორის,სამართლიანიმოტივაციისპროცესიდამრავალი
სხვასაკითხიმენეჯერებმააუცილებლადუნდაგაითვალისწინონდა
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გაატარონმმართველობითპროცესში.ჩვენმაკვლევებმაცკიდევერ
თხელდაადასტურა,რომმენეჯმენტისდაორგანიზაციულიქცევის
მთავარიმიზანიასამუშაოძალისმრავალფეროვნებისკონცეფციის
ცოდნისგამოყენებაორგანიზაციებისსრულყოფისათვისადამათი
ეფექტიანიფუნქციონირებისათვის.ესპროცესიუნდაიქცესუწყვეტ
პროცესად თანამედროვე სამყაროში ფუნქციონირებად ნებისმიერ
ორგანიზაციაშიმართველობითპროცესშიინოვაციურიმიდგომების
გათვალისწინებით.სწორედესკვლევისძირითადისაკითხებიწარ
მოდგენსნაშრომისძირითადარსს.

კვლევისშედეგებისგამოყენებისსფერო: ნაშრომის კვლევის
პროცესითადა ანალიზითმიღებულიშედეგები,დასკვნებიდარე
კომენდაციებიშეიძლებაგამოყენებულიქნესნებისმიერორგანიზა
ციაში მენეჯერული გადაწყვეტილებების ეფექტიანობის გასაუმჯო
ბესებლად.
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ᲗᲐᲕᲘ1

ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲫᲐᲚᲘᲡᲛᲠᲐᲕᲐᲚᲤᲔᲠᲝᲕᲜᲔᲑᲘᲡ
ᲙᲝᲜᲪᲔᲤᲪᲘᲐᲒᲚᲝᲑᲐᲚᲘᲖᲐᲪᲘᲘᲡᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲨᲘ

1.1.სამუშაოძალისმრავალფეროვნების
ძირითადიმახასიათებლები

‘
ორგანიზაციები რთული ადაპტური სისტემებია. იქიდან გა

მომდინარე, რომ გარემო, რომელშიც ისინი არსებობენ, მუდმივ
ად ვითარდებადა იცვლება,ორგანიზაციები ვალდებულები არიან
ფეხი აუწყონცვლილებებს. სამყაროში,რომელიცუფროდაუფრო
რთული ხდება სოციალურად, პოლიტიკურად და ეკონომიკურად,
ადაპტაციისპროცესიარასოდესსრულდება.ორგანიზაციებსუწევთ
მოქმედებაისეთგარემოში,რომლისკომპონენტებიცხანდახანიმ
დენად ძლიერადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ ერთის
ცვლილებასარაპროგნოზირებადიდაუმართავიგავლენააქვსმეო
რეკომპონენტზე.ბოლოკვლევებიააშკარავებს,რომამგვარიკომპ
ლექსურობაუდიდესიგამოწვევაამსოფლიოსდღევანდელილიდე
რებისათვის. ერთერთი აღმასრულებელიდირექტორი აღნიშნავს:
„დროიმისათვის,რომმოიპოვოინფორმაცია,გაიზიაროდაიმოქმე
დო,ხდებაუფროდაუფრომოკლე.’’1

დღესორგანიზაციებსწარმატებისმისაღწევადყველაზემეტად
ესაჭიროებათწარმატებულილიდერებიმართვისყველასაფეხურზე
დაამასთანავე,ეფექტიანიმიმდევრები,რომლებიცმათდასახული

1 UhlBien M., Schermerhorn J.R., Osborn J.R.N., Organizational Behavior, USA,
Wilyplus,13thedition,2013.–pg.12
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მიზნების შესრულებაშიდაეხმარებიან. მიმდევრებს უკვე აღარ შე
უძლიათპასუხისმგებლობისთავიდანარიდებადამისისხვისთვის
გადაბარება.მათეკისრებათმოვალეობა,არდაემორჩილონუსიტყ
ვოდლიდერებს და გამოიწვიონ კიდეც ისინი, თუ ამის საჭიროება
დადგება. ამასთან, ისინი მუდმივად უნდა ახდენდნენ ახალი იდე
ების აკუმულირებასდასაქმიანობის პროცესში კრეატიულობისგა
მოჩენას.თუმცა, ამასთანავე, ეფექტიანი მიმდევრები პატივს უნდა
სცემდნენ ლიდერებს და მუდმივად ახსოვდეთ მთავარი მიზანი –
მოახდინონკონცენტრირებალიდერთანწარმატებულთანამშრომ
ლობაზე,რათამიღწეულიქნასორგანიზაციისმთავარიმიზნებიდა
მისია.მხოლოდასეთეფექტიანთანამშრომლობასშეუძლიაგამოი
ღოსსაუკეთესოშედეგი.1

ორგანიზაციებისწინაშემდგარიერთერთიყველაზემნიშვნე
ლოვანიპრობლემაგანსხვავებულადამიანებთანშეგუებაა.ამპრობ
ლემისაღწერისათვისვიყენებთტერმინს,,სამუშაოძალისმრავალ
ფეროვნება“. გლობალიზაცია ინტერესდება სხვადასხვა ქვეყნის
ხალხებს შორის სხვაობით, სამუშაო ძალის მრავალფეროვნება კი
მოცემულქვეყნებშიადამიანებსშორისგანსხვავებებსგანიხილავს.

სამუშაო ძალის მრავალფეროვნება გულისხმობს, რომ ორგა
ნიზაციებისქესის,ასაკის,რასის,ეთნიკურიკუთვნილებისადასექ
სუალური ორიენტაციის მიხედვით, თანდათან, უფრო მრავალფე
როვანი ხდება. მრავალფეროვან სამუშაო ძალაში შედიან ქალები,
ფერადკანიანები, ფიზიკურად უნარშეზღუდულები, ასაკოვანი ადა
მიანები,სექსუალურიუმცირესობისწარმომადგენლები.2

1 ფარესაშვილი ნ., ქეშელაშვილი გ.,  ორგანიზაციული ქცევა, თბილისი,
უნივერსალი,2010.

2 StepenP.Robbins,TimothyA.Judge,OrganizationalBehavior,NewJersey,Prentice
Hall,2008,13thedition,p.41.
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მრავალფეროვნებაყოველიორგანიზაციისცენტრშია.მრავალ
ფეროვნებისადმიღრმაინტერესიუნდაგახდესცენტრალურიპრი
ორიტეტისაქმიანობისყველაასპექტში.მრავალფეროვნებაიწვევს
განსხვავებებს, განსხვავებებს კი მოაქვს პოტენციური პრობლემები
ურთიერთობებში.ამისუარყოფაშეუძლებელია,მაგრამასევეძალი
ან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მრავალფეროვნება მოიცავს შესაძ
ლებლობებისუზარმაზარპოტენციალს.1

სამუშაოძალისმრავალფეროვნებისსაკითხისმართვაგლობა
ლურიპრობლემახდება.ესსაკითხიდგასარამარტოკონკრეტულ
ქვეყანაში,არამედმთელიმსოფლიოსმასშტაბით.მაგალითად,კა
ნადასადაავსტრალიაშიმენეჯერებსაზიელიმუშებისდიდნაკად
თანშეგუებაუხდებათ.სამხრეთაფრიკაშიშავკანიანიმოსახლეობა
თანდათან საქმდება მნიშვნელოვანტექნიკურდამენეჯერულსამ
სახურებში. იაპონიაში ქალები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლო
ბაშიდაბალანაზღაურებადდროებითსამსახურებშიიყვნენდასაქ
მებულები, მენეჯერის თანამდებობებს იკავებენ. მნიშვნელოვანი
გავლენაიქონიაამსაკითხებთანმიმართებაშიევროკავშირისქვეყ
ნებსშორისარსებულმათანამშრომლობისშეთანხმებამვაჭრობის
საკითხებში, რომელმაც დასავლეთ ევროპის უმეტესი ქვეყნების
საზღვრებიგახსნა,რამაც,თავისმხრივ,გამოიწვიაკავშირშიშემავა
ლიქვეყნებისფარგლებშიმოქმედორგანიზაციებშისამუშაოძალის
მრავალფეროვნებისგაზარდა.

სამუშაო ძალის მრავალფეროვნება მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენსმენეჯერთასაქმიანობაზე. მენეჯერებსუხდებათთავიანთი
პრინციპებისშეცვლა,დაქირავებულებსშორისგანსხვავებებისგაც
ნობიერებადაამგანსხვავებებისშესაბამისადმოქმედება,რათაშე

1 ფარესაშვილი ნ., ქეშელაშვილი გ.,  ორგანიზაციული ქცევა, თბილისი,
უნივერსალი,2010.გვ.190
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ინარჩუნონთანამშრომლებიდაამავედროსმათიპროდუქტიულო
ბაცგაზარდონ. ესცვლილება გულისხმობს, მაგალითად, პერსონა
ლის განსხვავებული ინტერესებისდასაკმაყოფილებლად მრავალ
ფეროვანიტრენინგებისჩატარებასადაშეღავათებისპროგრამების
გაუმჯობესებას.მრავალფეროვნებამ,თუკიისსწორადაამართული,
შეიძლებაორგანიზაციებშიშემოქმედებითობადასიახლეებისდა
ნერგვაგაზარდოსდა,პრობლემებისშესახებსხვადასხვათვალსაზ
რისის განხილვის გზით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გაა
უმჯობესოს.როცა მრავალფეროვნება არ არის სწორად მართული,
სამუშაოძალისგადინების,კომუნიკაციისგართულებისადაადამია
ნებსშორისკონფლიქტებისწარმოშობისშესაძლებლობაიზრდება.

თუთანამედროვემენეჯერებმავერგააცნობიერესისსაკითხი,
რომ ზოგადად ხარისხისა და პროდუქტიულობის გაუმჯობესებას
მხოლოდთანამშრომლებთანერთადუნდაშეეცადონ,მაშინისინი
გაგებით უნდა მოეკიდონ არასასურველ შედეგებს; ამიტომ, ისინი
არამარტოცვლილებებისგანხორცილებისძირითადძალადუნდა
იქცნენ,არამედაქტიურადუნდაჩაერთონამცვლილებებისდაგეგ
მვაში.

სამუშაო ძალის მრავალფეროვნება შეიძლება განვიხილოთ
როგორცდემოგრაფიულ,ასევესოციალურდაკულტურულჭრილში.
მის ძირითად კატეგორიებს მიეკუთვნება:1 სქესი. მსოფლიოს უმე
ტესქვეყანაშისამუშაოძალაშიქალებისპროცენტულირაოდენობა
იზრდება. ორგანიზაციებმა უნდა უზრუნველყონ დაქირავებისა და
დასაქმებისპოლიტიკა,რომელიცყველაადამიანისთვის,განურჩევ
ლადსქესისა,თანაბარშესაძლებლობებსადახელმისაწვდომობას
შექმნის.

1 LaurieJ.Mullins,ManagementandOrganizationalbehavior,NewJersey, Financial
TimesManagement;8ap/Pscedition,2007,p.129.
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 ორგანიზაციებმა უნდა უზრუნველყონ პოლიტიკა, რომელიც
ყველაადამიანისათვის,განურჩევლადრასისა,თანაბარშესაძლებ
ლობებსადახელმისაწვდომობასშექმნის.

ეროვნული წარმომავლობა. სამუშაო ძალაში იზრდება იმიგ
რანტების ან იმ ქვეყნებიდან წამოსული მშრომელების წილი, რო
მელთამშობლიურიენაგანსხვავებულია.მაგალითად,შეერთებულ
შტატებში,დამქირავებლებსუფლებააქვთ,დაქირავებულებისაგან
სამუშაო ადგილებზე ინგლისურად ლაპარაკი მოითხოვონ, როდე
საცდაქირავებულებმაინგლისურიენაცუდადიციან,კომუნიკაციის
პრობლემებიწარმოიშობა.

ასაკი.ბოლოდროინდელისტატისტიკაგვიჩვენებს,რომთან
დათან უფრო მეტი დასაქმებული ადამიანი ცდილობს, იმუშაოს
პენსიაში გასვლის ასაკამდე. ორგანიზაციებს არ შეუძლიათ ასაკის
საფუძველზედაქირავებულებისდისკრიმინაციადა მათ ასაკოვანი
მუშებისსაჭიროებებიუნდადააკმაყოფილონ.

უნარშეზღუდულობა. ორგანიზაციებმა უნდა უზრუნველყონ,
რომ სამსახურებიდა სამუშაო ადგილებიფიზიკურად უნარშეზღუ
დული ადამიანებისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს. თუმცა, ამ სა
კითხთანმიმართებაში,ვფიქრობთ,რომსახელმწიფომაცსაკუთარი
წვლილიუნდაშეიტანოსწახალისებისკუთხით.

ოჯახურიპარტნიორები.თანდათანუფრომეტიგეიდალეზ
ბოსელიიმავეუფლებებსადადახმარებებსითხოვსთავისი პარტ
ნიორისათვის სამსახურებში, რასაც ორგანიზაციები ტრადიციულ
ქორწინებაშიმყოფთანამშრომლებსსთავაზობენ.ორგანიზაციებში
მართველობით რგოლმა აუცილებლად ჯეროვანი ყურადღება უნ
დაგამოიჩინონსხვადასხვარელიგიურიმიმართულებებისროგორც
ქრისტიანი, ასევე არაქრისტიანული რწმენის (იუდაიზმი, ისლამი,
ინდუიზმი,ბუდიზმი)მქონეთანამშრომლების,როგორცწესჩვეულე
ბების,რიტუალებისადასადღესასწაულოდღეების,ისემათიგარეგ
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ნობისადაჩაცმულობისმიმართ.ორგანიზაციებმაუნდაუზრუნველ
ყონ,რომამთანამშრომლებს,გარეგნობისადასაქმიანობისგამო,
განსხვავებულადარმოეპყრონ,რათამათსაკუთარითავიარმიიჩ
ნიონდისკრიმინაციისმსხვერპლად.

მომხმარებლის მომსახურების გაუმჯობესება. დღეს, განვი
თარებულ ქვეყნებში დასაქმებულთა უმრავლესობა მომსახურების
სფეროშიმუშაობს.მაგალითად,აშშსსამუშაოძალის80%მომსახუ
რებისსფეროშიადასაქმებული.გაერთიანებულსამეფოში,გერმანი
ასადაიაპონიაშიესპროცენტულიმაჩვენებელიშესაბამისად69,68
და65ია. მომსახურებისსფეროშიშედიან:ტექნიკურიდახმარების
მუშაკები,კვებისდაწესებულებებისმომსახურეპერსონალი,გაყიდ
ვებისაგენტები,მიმტანები,ძიძები,ავტომობილებისშემკეთებლე
ბი,კონსულტანტები,საკრედიტოგანყოფილებისწარმომადგენლე
ბი,ფინანსურიმრჩევლებიდაბორტგამცილებლები.ყველაესსამ
სახურიმომხმარებლებთანხშირურთიერთობასმოითხოვს.ბევრმა
ორგანიზაციამწარმატებასვერმიაღწია,რადგანმათმათანამშრომ
ლებმავერშეძლესმომხმარებლებისდაკმაყოფილება.ასერომ,მე
ნეჯმენტმა მომხმარებლისმოთხოვნის შესაბამისი კულტურაუნდა
შექმნას. ორგანიზაციულ ქცევას შეუძლია, დაეხმაროს მენეჯერებს
კულტურისშექმნაში,კულტურისა,სადაცდაქირავებულებსშეეძლე
ბათგამოავლინონშემდეგითვისებები:
Ø	 კეთილგანწყობადაყურადღება;
Ø	 ხელმისაწვდომობა;
Ø	 ცოდნა;
Ø	 მომხმარებელთამოთხოვნებზესწრაფირეაგირება;
Ø	 სურვილიიმოქმედონისე,რომმომხმარებლებსასიამოვნონ.

აღსანიშნავია, რომ ეს ძირითადი კატეგორიებია, რომლებიც
განსაზღვრულია გარემოფაქტორებით. მოქმედებენრა ადამიანის
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ჩამოყალიბებაზე,ისინიკონკრეტულჯგუფებშიანაწილებენმათდა
უკვეშემდგომ,ვლინდებაინდივიდისუნიკალურითვისებები.

კიდევერთიტერმინიორგანიზაციულიკლიმატიწარმოად
გენსსაერთოაღქმასიმისშესახებ,თურასწარმოადგენსორგანიზა
ციამენეჯმენტისპოლიტიკისადაპრაქტიკისთვალსაზრისით.შეამ
ჩნევდით,რომზოგორგანიზაციაშიმენეჯერებსადადასაქმებულებს
შორისურთიერთობადაკომუნიკაციათავისუფალია,ზოგიერთშიკი
მენეჯერებიდისტანციასიკავებენდაკომუნიკაციაშეზღუდულია.1

 ის, თუ როგორ მოქმედებს ორგანიზაციული კულტურა და
კლიმატიორგანიზაციისწევრებზედამოკიდებულიაიმაზე,თურო
გორ„ერგებიან“ერთმანეთსორგანიზაციისშიდაგარემოდაწევრის
ინდივიდუალურიმახასიათებლები.ადამიანები,რომლებიცკარგად
ეწყობიანკულტურასადაკლიმატს,არიანმეტადთავდაჯერებულე
ბიდაგანიცდიან კმაყოფილებას.დანარჩენები კი, შესაძლებელია,
გახდნენსტრესისმსხვერპლნი,აგრესიულებიდადატოვონორგანი
ზაცია.2

თანაბარიუფლებებისამუშაოზეაყვანისდროს.სამუშაოზეაყ
ვანისასთანაბარიუფლებებიგამორიცხავსდისკრიმინაციას. გადა
წყვეტილება სამუშაოზემიღებისშესახებ არ არისდისკრიმინაციუ
ლი,თუმისმიზანსარწარმოადგენსკანონმდებლობითდაცულირო
მელიმეჯგუფისგამორიცხვაანმათთვისწინააღმდეგობებისშექმნა.
საჭიროაშემუშავებულიქნესიმზომებისერთობლიობა,რომლებიც
მიმართულიიქნებადაშვებულიდისკრიმინაციისგამოსწორებაზეან
სამუშაოძალისსტატისტიკურიდისბალანსისმოსპობაზე.

1 OrganizationalBehavior,13th(2013)byMaryUhlBien,RichardN.Osborn,JohnR.
SchermerhornJr.

2 OrganizationalBehavior,13th(2013)byMaryUhlBien,RichardN.Osborn,JohnR.
SchermerhornJr.
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სამუშაოზე აყვანისასდისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ შე
დარებითსრულყოფილკანონსწარმოადგენს1964წელსმიღებული
სამოქალაქოუფლებებისშესახებკანონისVIIმუხლი.ესკანონიკრძა
ლავსინდივიდისდისკრიმინაციასხელფასთან,შვებულებაშიგასვ
ლასთანდასამუშაოზეაყვანასთანდაკავშირებით,მათრასობრივი,
სქესობრივი,ეროვნულიდარელიგიურიმიკუთვნებისგამო.თუაშშს
მაგალითზევიმსჯელებთ,დასაბუთებასმოითხოვსროგორცფედე
რალური,შტატებისდაპროვინციებისკანონები,ასევეადგილობრი
ვიკანონებიდაუამრავისასამართლოსაქმე.ამისათვისაუცილებე
ლია,განვახორციელოთწერილობითიანგარიში,რომელიცმოიცავს
გეგმასდაცალკეულჯგუფებზესტატისტიკურმონაცემებს,რომლე
ბიცუკავშირდებამათსამუშაოზეაყვანას, კარიერულწინსვლასდა
გათავისუფლებას.1

1.2ინდივიდუალურიმახასიათებლების
შეფასებამაიერ-ბრიგსისინდიკატორსადადიდი

ხუთეულისმოდელისმიხედვით

პიროვნების ქცევას აყალიბებს პიროვნული თვისებები. სამუ
შაო მრავალფეროვნების პირობებში სამუშაო ძალის პიროვნული
თვისებებისგანსხვავებულობაძალიანბევრფაქტორზეახდენსზე
გავლენას,უპირველესადკი,გადაწყვეტილებისმიღებისპროცესზე,
მისგანხორციელებაზე, ეთიკურინორმებისადმიმორჩილებაზედა
ა.შ.ზოგიერთიადამიანიწყნარიდაპასიურია,ზოგიკიხმაურიანი

1 ფარესაშვილი ნ., ქეშელაშვილი გ.,  ორგანიზაციული ქცევა, თბილისი,
უნივერსალი,2010.193გვ.
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და აგრესიული, რა თქმა უნდა, თითოეულ ადამიანთან მიმართე
ბაში განსხვავებული მიდგომაა საჭირო. აქ გაათვალისწინებელია
კონკრეტული პიროვნული თვისებები, რომლის მიხედვითაც უნდა
მოხდესმათთვისკონკრეტულიტიპისდავალებებისდაკისრება.მე
ნეჯერებმაუნდაგაარკვიონშემდეგიძირითადისაკითხები:რაარის
პიროვნულითვისებები? პიროვნულითვისებები არისიმ საშუალე
ბებისჯამი,რომლითაცპიროვნებამოქმედებსანურთიერთქმედებს
სხვებთან.მასხშირადადამიანისმიერგამოვლენილგაზომვადთვი
სებებსუწოდებენ.1

ინდივიდების და, მაშასადამე, დასაქმებულთა ყველაზე გავ
რცელებული თვისებებია: სიმორცხვე, აგრესიულობა, მორჩილება,
სიზარმაცე,ერთგულებადასიმხდალე.როცაესთვისებებიბევრგა
რემოებაში ვლინდება, მას ინდივიდუალურ მახასიათებლებს უწო
დებენ.

დიდი ყურადღება ეთმობა ინდივიდუალურ მახასიათებლებს,
რადგანუკვედიდიხანიაესთვისებებითანამშრომელთაშერჩევის,
ადამიანისსამუშაოსთანშეთავსებისადაკარიერაშიდაწინაურების
შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება მენეჯერებს. მაგა
ლითად,თუგარკვეულიპიროვნულითვისებებისმქონეინდივიდე
ბიკონკრეტულსამუშაოსუკეთესადასრულებენ,მაშინმენეჯმენტს
შეეძლოკანდიდატებისშესარჩევადპიროვნულითვისებებისტესტი
ჩაეტარებინადასამუშაოსშესრულებისხარისხიგაეუმჯობესებინა,
მაგრამ, ქცევის წარმმართველი ძირითადი თვისებების გარკვევის
ადრინდელი მცდელობების შედეგი თვისებების გრძელი სია იყო,
რაცორგანიზაციაშიგადაწყვეტილებებისმიმღებებსპრაქტიკულად
არცთუისედიდდახმარებასუწევდა.უკანასკნელი20წლისმანძილ

1 RickyW.Griffin,OrganizationalBehavior,Boston,CengageLearning;10thedition,
2011,p.41
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ზეესორიმიდგომაგახდათვისებებისგანსაზღვრისადაკლასიფი
ცირებისათვისმნიშვნელოვანისაშუალება.

მაიერს-ბრიგსის ინდიკატორი. მაიერსბრიგსის ინდიკატორი
პიროვნული თვისებების შეფასებისათვის მსოფლიოში ყველაზე
ფართოდგამოყენებულისაშუალებაა.ესარის100კითხვიანიტესტი
პიროვნულითვისებებისშესახებ,სადაცრესპონდენტებსეკითხები
ან,როგორიგრძნობდნენთავსანმოიქცეოდნენკონკრეტულსიტუ
აციებში. გაცემული პასუხების საფუძველზე ადამიანები კლასიფი
ცირდებიან,როგორცექსტრავერტიანინტროვერტი,შემმეცნებელი
დაინტუიციური,მოაზროვნეანმგრძნობიარე,განმსჯელიანაღმქმე
ლი.1განვსაზღვროთესტერმინები:

ექსტრავერტიინტროვერტისპირისპირექსტრავერტიადამი
ანებიკომუნიკაბელურები,მეგობრულებიდასაკუთართავშიდარწ
მუნებულებიარიან,ინტროვერტებიკიწყნარებიდამორცხვები.

შემმეცნებელიინტუიციურის პირისპირ   შემმეცნებელიტი
პები პრაქტიკულები არიან და რუტინას და წესრიგს არჩევენ, ისი
ნიყურადღებასდეტალებზეამახვილებენ. ინტუიციისმქონეები კი
არაცნობიერპროცესებსეყრდნობიან,ხოლომოვლენებსფართოდ
ხედავენ.

მოაზროვნე მგრძნობიარეს პირისპირ    მოაზროვნე ტიპე
ბი პრობლემების გადასაწყვეტად გონებასადალოგიკას იყენებენ.
მგრძნობიარეტიპებიკიპიროვნულფასეულობებსადაემოციებსეყ
რდნობიან.

 განმსჯელი აღმქმელის პირისპირ  განმსჯელ ტიპებს ყვე
ლაფრისკონტროლისურთდაურჩევნიათ,რომმათისამყარომო
წესრიგებული და სტრუქტურირებული იყოს. აღმქმელი ტიპები კი
დამყოლობითადასპონტანურობითგამოირჩევიან.

1 Ricky W.Griffin, Organizational Behavior,Boston, Cengage Learning; 10 edition,
2011,p.68.
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ესკლასიფიკაციაშემდეგგაერთიანებულია16პიროვნულითვი
სებისტიპად.მოვიყვანოთორიმაგალითი:
 ინტროვერტი, ინტუიციური, მგრძნობიარე და აღმქმელი ად

ამიანები წარმოსახვის უნარით გამოირჩევიან. მათ ჩვეულებ
რივორიგინალურიგონება,თავისიიდეებისადამიზნებისაკენ
სწრაფვაახასიათებთ.მათსკეპტიციზმი,კრიტიკულობა,დამო
უკიდებლობა,მიზანსწრაფვადასიჯიუტეცახასიათებთ.

 ექსტრავერტი,შემმეცნებელი,მოაზროვნედაგანმსჯელიადა
მიანები ორგანიზატორები, ასევე რეალისტები,ლოგიკურები,
ანალიტიკოსები,გაბედულებიარიანდაბიზნესისადამექანი
კისბუნებრივინიჭიაქვთ.მათმოსწონთსაქმისორგანიზებადა
გაძღოლა.
მაიერსბრიგსისინდიკატორიფართოდგამოიყენებაისეთორ

განიზაციებში, როგორებიცაა ,,ეფლი”, „ამერიკის სატელეფონოდა
სატელეგრაფოკომპანია“,,,ჯენერალელექტრიკი”დააშშსშეიარა
ღებულიძალები.მაიერბრიგსისინდიკატორისპოპულარობისმიუ
ხედავად,ჯერკიდევდაზუსტებასმოითხოვს,არისთუარამაიერსბ
რიგსისინდიკატორიპიროვნულითვისებებისსანდოსაზომი.

ფაქტებისუმრავლსობასაწინააღმდეგოსამტკიცებს.საუკეთე
სოშემთხვევაშიშეგვიძლიავთქვათ,რომისშეიძლებაიყოსთვით
შეგნების ამაღლების მნიშვნელოვანი საშუალება და კარიერული
წინსვლის სახელმძღვანელო. თუმცა, რამდენადაც მაიერბრიგსის
ინდიკატორისშედეგებისამუშაოსშესრულებასარუკავშირდება,სა
მუშაოადგილისკანდიდატთაშორისშესარჩევტესტად,ის,სავარაუ
დოდ,არუნდაგამოიყენებოდეს.

დიდიხუთეულისმოდელი.მაიერსბრიგსისინდიკატორისსა
პირისპიროდ, პიროვნული თვისებების ხუთფაქტორიანი მოდელი,
რომელსაც, ჩვეულებრივ, დიდ ხუთეულს უწოდებენ, უფრო  დასა
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ბუთებულია.1 წინა წლებში,უამრავი გამოკვლევა ამტკიცებდა,რომ
ხუთიძირითადიგანზომილებასხვაგანზომილებისსაფუძველიადა
ადამიანისპიროვნულითვისებებისმნიშვნელოვანნაწილსაერთია
ნებს.

შემუშავებულიიქნაპიროვნულითვისებებისაღმწერიმდგრადი
მახასიათებლები. მრავალიმათგანი გამოიყენებაორგანიზაციული
ქცევის კვლევისპროცესშიდამათიუმრავლესობა,შესაძლებელია,
გამოვიყენოთ სხვადასხვა თვალსაზრისით. უკანასკნელმა გამოკვ
ლევებმამოგვცესპიროვნულიმახასიათებლებისუზარმაზარინუს
ხის შესწავლისა და მათი „დიდ ხუთეულში“ გაერთიანების შესაძ
ლებლობა:
ü	ექსტრავერსიამოძრავი,კომუნიკაბელური;
ü	 თანამშრომლობისადმიმზადყოფნაკეთილშობილური,მიმნ

დობი;
ü	შეგნებულობაშეუპოვარი,პასუხისმგებლური,სანდო;
ü	ემოციურიმდგრადობაწყნარი,დარწმუნებული,მოდუნებული;
ü	 გამოცდილებისათვისგახსნილობამდიდარიფანტაზიისმქო

ნე,ცნობისმოყვარე,ფართოთვალთახედვისმქონე.
სტანდარტიზებულიპიროვნულიტესტებისაშუალებასგვაძლე

ვენგანვსაზღვროთ,აქვთთუარაადამიანებსდადებითითუუარყო
ფითიმაჩვენებლებიამპარამეტრებისმიხედვით.მაგალითად,ადა
მიანისათვის, რომელმაც მიიღო მაღალი ქულა გამოცდილებისათ
ვის გახსნილობის პუნქტში, დამახასიათებელია არაორდინალური
და არასტანდარტული აზროვნება. თქვენ შეგიძლიათ განიხილოთ
ინდივიდუალური პიროვნული პროფილი ამ ხუთი განზომილების
მეშვეობით.რაცშეეხებასამუშაოსშესრულებას,გამოკვლევებისთა
ნახმად,შეგნებულობაგვაძლევსშესაძლებლობას,ვიწინასწარმეტყ

1 McShane,VonGlinow,OrganizationalBehavior,NewYork,McGrawHill/Irwin;5th
edition,2009,p.39;
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ველოთწარმატებაშემდეგხუთპროფესიაშიინჟინერი,პოლიციე
ლი,მენეჯერი,გამყიდველი,კვალიფიციურიდანაკლებადკვალიფი
ციურიმომუშავე.ექსტრავერსიაგანაპირობებსწარმატებას,მაგალი
თად,ვაჭრობისსფეროსადამმართველობითსაქმიანობაში.

პიროვნული მახასიათებლების მიმართ მეორე მიდგომის შე
საბამისად,მათყოფენსოციალურ,პიროვნებისკონცეპტუალურდა
ემოციურ მახასიათებლებად, ხოლო შემდეგ განიხილავენ, თუ რო
გორხდებაამკატეგორიებისდინამიურიურთიერთქმედება.1

პიროვნული თვისებების გამაერთიანებელი ჩარჩოს განსაზღ
ვრასთან ერთად, დიდიხუთეულის პიროვნულითვისებების კატე
გორიებსადა სამუშაოს შესრულებას შორის კავშირიდადასტურე
ბულია.  პროფესიებისფართოსპექტრში  პროფესიონალები (მათ
შორის, ინჟინრები, არქიტექტორები, ბუღალტრები, ადვოკატები),
პოლიციელები,მენეჯერები,გაყიდვებისმუშაკებიდანახევრადკვა
ლიფიციურიდაკვალიფიციურიდაქირავებულებიკეთილსინდისი
ერება სამუშაოს ხარისხიანად შესრულების პროგნოზის გაკეთების
საშუალებასიძლევა.2ასევე,დადასტურებულიაშედარებითმტკიცე
დალოგიკური კავშირი კეთილსინდისიერებასადაორგანიზაციაში
მოქალაქეობრივქცევასშორის.მხოლოდდიდიხუთეულისპიროვ
ნულითვისებების განზომილებებსშეუძლიაორგანიზაციაში მოქა
ლაქეობრივიქცევისპროგნოზირება.

პიროვნულითვისებებისსხვაგანზომილებისათვისპროგნოზი
რებადობა დამოკიდებულია სამუშაოს შესრულების კრიტერიუმსა
დაპროფესიულჯგუფზე.მაგალითად,ექსტრავერსიამენეჯერებისა
და გაყიდვების პერსონალისათვის სამუშაოს შესრულების ხარის

1 ფარესაშვილინ.ქეშელაშვილიგ.,ორგანიზაციულიქცევა,თბ.უნივერსალი,
2010.203გვ.

2 StepenP.Robbins,TimothyA.Judge,OrganizationalBehavior,NewJersey,Prentice
Hall,2008,13thedition,p.43.
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ხისპროგნოზსაკეთებს.1ესმიგნებებიგამართლებულია,რადგანამ
პროფესიებისათვისხშირისოციალურიურთიერთობებიადამახასი
ათებელი.გამოცდილებისადმიღიაობაცმნიშვნელოვანროლსთა
მაშობსპროფესიულისწავლებისპროგნოზირებაში,რაცასეველო
გიკურიჩანს.

1.3ემოციები,დამოკიდებულებები
დასამუშაოკმაყოფილება

ამპარაგრაფშიჩვენმიერგანხილულიიქნება,თურაგავლენას
ახდენსდამოკიდებულებები ქცევაზე. ადამიანური ემოციების კლა
სიფიკაცია შეუძლებელია მხოლოდ ერთი ნიშნის მიხედვით, რად
განაც ისინი წარმოადგენს პიროვნების მრავალწახნაგოვან და ფა
ქიზრეაქციასფიზიკურდასოციალურგარემოზედათვისობრივად
რთულდებაადამიანისგარესამყაროსადასხვაადამიანებზეზემოქ
მედებისპროცესში.

ემოციები განსხვავდება ერთმანეთისაგან გენეტიკური წარმო
შობით,სირთულით,გამომწვევიპირობებით,ფუნქციები,სიღრმით,
ხანგრძლივობით, ინტენსიურობით, ორგანიზმზე ზემოქმედებით,
ფსიქიკურიპროცესებით,რომლებთანაცისინიადაკავშირებული.

მეცნიერებს ბევრჯერ ჰქონიათ ემოციების კლასიფიცირების
სურვილიდამცდელობა.დღესარსებულიკლასიფიკაციებიერთმა
ნეთისაგანმკვეთრადგანსხვავდება.არარსებობსისეთიკლასიფი
კაცია,რომელიცმისაღებიიქნებოდაყველამეცნიერისათვის.ერთ

1 Ricky W.Griffin, Organizational Behavior,Boston, Cengage Learning; 10 edition,
2011,p.134
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ნიაღიარებენსაბაზისოემოციებისარსებობას,სხვებიკიცდილობენ
ემოციებშიდაინახონმხოლოდპერცეფციულკოგნიტიურიპროცესე
ბი. ფსიქოლოგები ფიქრობენ, რომ ადამიანები აყალიბებენ თავი
ანთ ემოციებს საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან, რომ
ემოცია კულტურის, სოციალიზაციისა და განსწავლულობის პრო
დუქტია.

არსებობსემოციათაკლასიფიკაციისბევრინაირსახეობა.მაგა
ლითად,ნ.გროტიგვთავაზობსემოციათადაჯგუფებასორსაკვანძო
სულიერმდგომარეობაზედაყრდნობით,ესენიაპესიმიზმიდაოპტი
მიზმი.ვ.ვუნდტიმიიჩნევს,რომემოციათადაჯგუფებაუნდამოხდეს
სამიღერძისსისტემისფარგლებში:1.კმაყოფილებაუკმაყოფილე
ბა; 2. დაძაბულობაგანტვირთვა; 3. აღგზნებაშენელება. გასათვა
ლისწინებელია,ასევე,კენონბარდისადალინდსეიხებისთეორიე
ბი,თუმცაისინიუფროტვინისელექტროფიზიოლოგიურკვლევებს
ეხებადასცილდებაჩვენიკვლევისობიექტისჩარჩოებს.ემოციების
ბუნებისკვლევაკოგნიტურიფაქტორებისმეშვეობითშემოგვთავაზა
ლ.ფესტინგერმა.მისთვალსაზრისსიზიარებსს.შახტერი,რომელ
მაცმეხსიერებისადამოტივაციისროლიემოციურპროცესებშიგან
საზღვრა.

ემოციისრაციონალურითეორიისათვისცენტრალურითემებია
ცნობიერება, მოტივაციადა შეფასება. ამთეორიაში გამოკვეთილი
არარის,შემეცნებაიწვევსემოციებს,თუისინიუბრალოდმოტივა
ციურიპროცესისშემადგენელნაწილია.ცოდნასადაემოციასშორის
აუცილებელი კავშირის არსებობის შემთხვევაში, ემოცია შეიძლება
მივიჩნიოთსამყაროსაღქმისრაციონალურსაშუალებადდაარაფი
ზიკურშეგრძნებად. ამთეორიასბევრისაერთოაქვს ადამიანისიმ
შეხედულებებთან ბუნებაზე, რომელიც შეიმჩნევა არისტოტელეს
თან,თომააქვინელთან,დიდროსთან,კანტთანდასხვ.ესააიდეები
იმისშესახებ,რომ:
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1. ადამიანიუპირველესყოვლისარაციონალურიარსებაა;
2. რაციონალური,თავისიარსით,კარგია,ემოციურიცუდი;
3. კოგნიტურიპროცესებიუნდაგამოვიყენოთემოციათამაკონტ

როლირებელფაქტორად.
ამ კონტექსტში ინტერესს იწვევსრ. მაურერის აზრი,რომლის

თანახმადაც, ემოციები ინტელექტისყველაზემაღალისაფეხურია.
ფსიქოლოგიისადაფიზიოლოგიისსფეროშიმეცნიერებმადაადგი
ნეს,რომინტელექტიდაემოციამჭიდროდურთიერთქმედებენშინა
განისამყაროსსტრუქტურაში.ემოციისკოგნიტურითეორიაემოცი
ებსგონებისფუნქციადმიიჩნევს(იზარდი,1992).1

ემოციებისბუნება.გაბრაზება,აგზნება,მღელვარება,ლტოლ
ვა, მოწყენილობა, ეიფორია, დარდი   ყველაფერი ჩამოთვლილი
არისემოცია,რომელიცაღმოცენდება,როგორცძლიერიდადებითი
ანუარყოფითიგრძნობა,მიმართულივინმესანრაიმესკენ.ემოცია,
ჩვეულებრივ,არისინტენსიური,მძლავრიდაარარისხანგრძლივი;
ის ყოველთვისდაკავშირებულია წყაროსთან, რომელსაც ვიღაც ან
რაღაცგვაგრძნობინებსგარკვეულიგზით.შესაძლებელია,თქვენგა
ნიცადოთდადებითიემოციაანეიფორია,როდესაცხელმძღვანელი
საჯაროდგილოცავთწარმატებულპრეზენტაციას;შეიძლება,ემო
ციურადუარყოფითადგანეწყოთანგაბრაზდეთ,როდესაცხელმძღ
ვანელიჯგუფისთვალწინგაკრიტიკებთ.ორივეშემთხვევაშითქვე
ნიემოციისობიექტიარისხელმძღვანელი,მაგრამხელმძღვანელის
ქცევისგავლენათქვენსგრძნობებზე,თითოეულშემთხვევაში,სრუ
ლიად განსხვავებულია. ასევე, თქვენი პასუხიც განსხვავებული იქ
ნება  სხვადასხვასიტუაციაში შეიძლებაშესვენებაზეგასვლისას,
გაიღიმოთკომპლიმენტისშემდეგ,ხოლოგაკრიტიკებისშემდეგგა

1 რუსუდან თუთბერიძე, ემოციათა აღმნიშვნელი ლექსიკა  სემანტიკა და
პრაგმატიკა,დისერტაცია,2013,14გვ.,152გვ.
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აკეთოთუხეშიკომენტარიანთავიშეიკავოთშემდგომიაქტიურობი
საგან.1

უკვე დადგენილია, რომ ემოცია ასრულებს შემდეგ ძირითად
ფუნქციებს:პირველრიგშინებისმიერიტიპისემოციაახორციელებს
სპეციფიკურ ბიოლოგიურ ფუნქციას; ემოცია ახდენს მამოტივირე
ბელზემოქმედებასინდივიდზე,წარმართავსდააიძულებსმისაღქ
მას,აზროვნებასადაქცევას.ამშემთხვევაში,შეიძლებავისაუბროთ
ემოციისასახვითშეფასებითფუნქციაზე(სიმონოვი1993,161;კული
კოვი2000,18).გარდაამისა,ნებისმიერიემოციაასრულებსსოცია
ლურფუნქციას, ანუ ემოციები, წარმოადგენენრა სუბიექტისრეაქ
ციასშიდადაგარეგამაღიზიანებლებზე,იქცევიანსაზოგადოებრივ
მოვლენად,რომელიცდაკავშირებულიაეპოქასთან,კულტურასთან,
განათლებასთან,აღზრდასადასქესთან.

ემოციურიინტელექტი.ყველაჩვენგანიიცნობსშემეცნებითი
უნარისა და ინტელექტის ცნებებს ან ინტელექტის კოეფიციენტს,
რომელიცუკვედიდიხანიაიზომება.მასთანდაკავშირებულიკონ
ცეფციააემოციურიინტელექტიანუ‘’ეი’’,როგორცმასხშირადუწო
დებენ. მეცნიერმადენიელგოლმენმა აღწერა ემოციურიინტელექ
ტი,როგორცუნარისაკუთარიდასხვისიემოციებისგაგებისადაგა
მოყენების,რათაშესაძლებელიიყოსურთიერთობებისეფექტურად
მართვა.ემოციურიინტელექტიაჩვენებსიმგზას,რომელსაცმოქმე
დებისას ვუმკლავდებით, მაგალითად, იმის ცოდნით, რომ უარყო
ფითიემოციაგამოწვეულიაპრობლემებით,შეგვიძლიავაკონტრო
ლოთესემოციადაარმივცეთმასსაშუალება,გვავნოს.

გოლმენისაზრიემოციურიინტელექტისშესახებმდგომარეობს
შემდეგში: როდესაც კარგად ვიცნობთ საკუთარსადა სხვის ემოცი
ებს,უკეთესადვაკონტროლებთმათ.მაშინ,როცახელმძღვანელის

1 Goleman,D.(2013,June26).AreWomenMoreEmotionallyIntelligentthanMan?
Retrievedfromhttp://www.psychologytoday.com
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კრიტიკაგვაბრაზებს,ემოციურიინტელექტიგვეხმარებაამბრაზის
გაკონტროლებასადა პოზიტიურისახისშენარჩუნებაში,ჯამში, შე
საძლოა,დავიმსახუროთხელმძღვანელისქებასაბოლოოშედეგში
შეტანილიწვლილისთვის.

ნახაზი 1.1 გამოსახავს ემოციურიინტელექტისოთხძირითად
უნარს,რომელიცშეიძლებადაუნდაიყოსკიდეცგანვითარებული
პიროვნებათაშორისი სიტუაციების ყველა სახის წარმატებისთვის
დამართვისწარმატებისთვის.ესენია:თვითგააზრება,საზოგადოებ
რივიცნობიერება,თვითმმართველობადაურთიერთობისმართვა.1

ნახაზი1.1



წყარო:Goleman,D.(1995).EmotionalIntelligence.NewYork:BantamBooks.

თვითგააზრება არის ემოციური ინტელექტის უნარი, რომელ
იცგულისხმობსჩვენიემოციებისგაგებასადაჩვენსსამსახურზედა
სხვებზეზეგავლენისმოხდენას.

1 Goleman,D.(1995).EmotionalIntelligence.NewYork:BantamBooks.
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საზოგადოებრივი ცნობიერება არის თანაგრძნობის, სხვისი
ემოციებისგაგებისადამისიგამოყენებისუნარიუკეთესიურთიერ
თობისასაწყობად.იგიმოიცავსუწყვეტშეფასებასდასხვისიემოცი
ებისგამოცნობას,უკეთესიშედეგებისაღქმასადამათგაგებას.

თვითმმართველობაარისემოციურიინტელექტისუნარი,რო
მელიცგულისხმობსმოქმედებამდედაფიქრებასდამავნებელიიმ
პულსებისკონტროლს.ესარისთვითრეგულირებისფორმა,რომელ
შიცჩვენვაკონტროლებთჩვენსემოციებს.

ურთიერთობისმართვაარისსხვებთანურთიერთობისდადგე
ნისუნარი,რომელიცგვეხმარებაკარგიურთიერთობისაწყობასადა
სხვათაემოციებზედადებითიგავლენისმოხდენაში.ამგვარიინტე
ლექტუალურიემოციაკარგადვლინდებაშემოქმედებითსაქმიანო
ბაშიდამკვეთრადაუმჯობესებსურთიერთობებს.

ორგანიზაციული ქცევის სფერო განსაკუთრებით არის დაინ
ტერესებულიიმით,თუროგორგავლენასახდენსესათუისგანწყო
ბასხვებისურთიერთობებზესამსახურში.ნახაზში1.21 მოცემულია
ემოციებისა და განწყობის მოკლე შედარება. ზოგადად, ემოციები
არის ძლიერი გრძნობები, მიმართული ვინმეს ან რაიმესკენ. მათ
ყოველთვისაქვთდამახასიათებელიმექანიზმი.ისინიმრავალისა
ხისაა:გაბრაზება,შიში,ბედნიერება,მოწონებადაა.შ..რაცშეეხება
განწყობას,მასახასიათებსუფროგავრცობილიდადებითიანუარ
ყოფითიგრძნობები.ისნაკლებადძლიერია,ვიდრეემოციადახში
რად,არგააჩნიაკონკრეტულიგამოვლინება.

ამასთანავე, განწყობა უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე ემოცია.
როცავიღაცლაპარაკობსანრაიმესაკეთებს,რაციწვევსსწრაფდა
ძლიერდადებით ან უარყოფითრეაქციას შენში, ესრეაქცია, სავა

1 Ashforth, B. (2004). Evidence Toward an Expanded Model of Organizational
Identification.JournalofOrganizationalBehavior,2527
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რაუდოდ,მალეგაივლის.თუმცა,ცუდიანკარგიგანწყობაშეიძლება
გაგრძელდესრამდენიმესაათიანთუნდაცდღედაგავლენაიქონი
ოსქცევისფართოსპექტრზე.

ნახაზი1.21

წყარო:Ashforth,B.(2004).EvidenceTowardanExpandedModelofOrganizational

Identification.JournalofOrganizationalBehavior,2527


ემოციურითანაგრძნობა.ადრევეიყოაღნიშნული,რომთანაგ

რძნობა (ემპათია) ემოციური ინტელექტის მნიშვნელოვანი კომპო
ნენტია. მიუხედავადიმისა,რომთანაგრძნობა შეიძლება მიჩნეულ
იქნეს,როგორცგანზოგადებულიმგრძნობელობასხვაპირთადამა
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თიმოსაზრებებისმიმართ,დამატებითისშეიძლებაგანხილულიქ
ნესშემეცნებითდაემოციურდონეზე.

დანიელგოლმანი განასხვავებსშემეცნებითთანაგრძნობას 
უნარიიმისა,რომხვდებოდე,როგორაღიქვამსხალხიმოვლენებს
დაემოციურთანაგრძნობასუნარი,გრძნობდერასგანიცდისსხვა
პირიკონკრეტულსიტუაციაში.ამისმაგალითად,შეგვიძლიამოვიყ
ვანოთქართველმეცნიერთამიერჩატარებულიკვლევისშედეგები:
სახელმწიფო სექტორში მოტივაციის განსაზღვრისადა მისი ამაღ
ლებისათვის აუცილებელია სამუშაოს, როგორც საზოგადოებრივი
კეთილდღეობის მიღწევის ინსტრუმენტის დაყვანა დასაქმებულე
ბამდე,ანუ,დასაქმებულისათვისმთავარმოტივაციასუნდაწარმო
ადგენდესარამხოლოდეგომოტივაციისარსებობა,რაცგამოიხატე
ბასაკუთარითავისმატერიალურთუარამატერიალურმოტივაციაში,
არამედ სახელმწიფო სამსახურის, როგორც „ხალხის მსახურების“
ახსნაში. ამ შემთხვევაში, შესაძლებელია ვიფიქროთ, რომ საჯარო
სამსახური დასაქმების არე გახდება არა მხოლოდ იმ ადამიანები
სათვის, რომლებიც მხოლოდ საკუთარი მოტივაციისათვის ზრუნა
ვენ, არამედიმათთვისაც, ვისთვისაცმნიშვნელოვანია ქვეყნისადა
საზოგადოებისინტერესები.

რათქმაუნდა,ასეთიკრიტერიუმებითთანამშრომელთაშერჩე
ვასაკმაოდრთულია,თუმცა,იმპირთაგან,რომლებიცსაჯაროსექ
ტორშიდასაქმდებიან,სირთულესარუნდაწარმოადგენდესისეთი
პერსონალისგამორჩევა,რომლებსაცსახელმწიფოებრივიდასაზო
გადოებრივი„მაღალიიდეალები“ამოძრავებთ.1

1 HumanCapitalManagement,Monograf,UniversityofBielskoBiala,2018,pg.69
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1.4.ორგანიზაციულივალდებულებები
დასამუშაოკმაყოფილებისტენდენციები


დარგისმკვლევართამიერხშირადგანიხილებაორისახისორ

განიზაციული ვალდებულება  რაციონალური ვალდებულება და
ემოციურიმზადყოფნა.რაციონალურივალდებულებაგავლენასახ
დენსგრძნობებზე,რომელებიცემსახურებაფინანსურდაკარიერულ
განვითარებას; ამ შემთხვევაში, ვალდებულება ემყარება ინტერე
სებსსამსახურიდანერთგულებისსანაცვლოდმიღებულსარგებელ
ზე. ემოციური მზადყოფნა ასახავს გრძნობებს,რომლებიც ემყარე
ბა სარგებლის მიღებას როგორც ერთისთვის, ასევე ყველასათვის.
კვლევები აჩვენებს, რომ ძლიერი ემოციური მზადყოფნა, ორგანი
ზაციისგამართულადმუშაობაზედადებითიზეგავლენისმოხდენის
თვალსაზრისით, ბევრად უფრო მძლავრია, ვიდრე რაციონალური
ვალდებულება.

ემოციურიმზადყოფნის კონცეფციადაკავშირებულიაორგანი
ზაციულიქცევისკვლევასთან,რასაცეძახიანორგანიზაციულიდენ-
ტიფიკაციას (OID). გარდა ამისა, ეს ცნება სოციალური იდენტობის
მატარებელიადაწინაპირობადწამძღვარებულიაქვსპირებისმიერ
წევრობისგანცდისშენარჩუნებათვითშეფასებისდახმარებით.

როდესაც ორგანიზაციული იდენტიფიკაცია დადებითი ხასია
თისაა,მოლოდინი1არისის,რომპიროვნებასმოუწევსბრძოლა,რა
თაიყოსგუნდისკარგიმოთამაშე,პასუხისმგებელიორგანიზაციული
მოქალაქედაზოგადადპოზიტიურადმომუშავე.

სამუშაო კმაყოფილების მიღწევა ერთერთი ურთულესი გა
მოწვევაა მენეჯერთათვის,რადგან ის ძალიან ბევრ კომპონენტზეა
დამოკიდებული.როდესაცსაქმესამუშაოკმაყოფილებასეხება,შე

1 E.,B. (2008). Identification inOrganizations:AnExplanationofFourFundamental
Questions.JournalofManagement,pp.274275
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საძლებელიადაისვასრამდენიმესაკვანძოკითხვა,მაგალითად,რა
არისსამუშაოკმაყოფილებისმთავარიკომპონენტი?რაარისსამუ
შაოკმაყოფილებისძირითადიმიგნებებიდატენდენციები?რაკავ
შირიასამუშაოკმაყოფილებასადასამუშაოსშესრულებასშორის?

სამუშაო კმაყოფილების შემადგენელი ნაწილები. შეიძლე
ბაითქვას,რომსამუშაოკმაყოფილებაგულისხმობსმომუშავეებზე
გონივრულ დაკვირვებასა და იმის ინტერპრეტაციას, რასაც ისინი
ამბობენდააკეთებენმუშაობისპროცესში.ინტერვიუებისადაკითხ
ვარებისმეშვეობითშეიძლებაუფროფორმალურადგანისაზღვროს
სამუშაოკმაყოფილებისეტაპებიგუნდშიანორგანიზაციაში.მრავა
ლიწელია, გამოიყენებაორიყველაზე პოპულარულისამუშაო კმა
ყოფილებისკითხვარი.ესენიამინესოტისკმაყოფილებისკითხვა-
რი(MSQ)დასამუშაოსაღწერილობითიინდექსი(JDI).მინესოტის
კითხვარი ზომავს სამუშაო პირობებით კმაყოფილებას, წინსვლის
შანსებს, აზრის გამოხატვისთავისუფლებას, შექებას კარგი მუშაო
ბისთვის და ზოგად კეთილგანწყობას. სამუშაოს აღწერილობითი
ინდექსიზომავს სამუშაოკმაყოფილებისხუთასპექტს:1.მუშაობა
პასუხისმგებლობა,ინტერესიდაზრდა;2.ზედამხედველობისხედ
ვატექნიკურიდახმარებადასოციალურიმხარდაჭერა;3.კოლეგებ
თანურთიერთობასოციალურიჰარმონიადაპატივისცემა;4.დაწი
ნაურებისპერსპექტივაწინსვლისშანსი;5.გადახდაადეკვატური
ანაზღაურებისფორმა.

სამუშაო კმაყოფილებისტენდენციები. ქართველიდა უცხო
ელი მეცნიერები რეგულარულად აქვეყნებენ სტატიებს დასაქმე
ბულების განწყობას სამუშაო კმაყოფილებასთან დაკავშირებით.
უცხოურპუბლიკაციებზედაყრდნობით,საზოგადოდ,ირკვევა,რომ
მეოცე საუკუნის ათიან წლებამდე, ამერიკელმუშაკთაუმრავლესო
ბაგარკვეულწილად1კმაყოფილიიყოსამსახურით.ახლატენდენ

1 Mesquita,B.(2001).EmotionsinCollectivistandIndividualistContexts.Journalof
PersonalityandSocialPsychology,p.68
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ციასაპირისპიროა.ჩატარებულმაკვლევებმა1987წელსაჩვენა,რომ
ამერიკელმუშაკთადაახლოებით61%იყოკმაყოფილი.2009წელს
მხოლოდ45%.აღწერაშინათქვამია,რომამერიკაშიროგორცსხვა
დასხვაასაკობრივიკატეგორიის,ისეანაზღაურებისმქონედასაქმე
ბულიგამოხატავს პრეტენზიას სამუშაო კმაყოფილებასთან მიმარ
თებით.კმაყოფილებისხარისხირათქმაუნდაპირდაპირკავშირშია
პიროვნების სხვადასხვა მახასიათებლებთან, მაგალითად, ფსიქო
ლოგიურტიპთან,მენტალიტეტთან,მსოფლმხედველობასთან,რე
ლიგიასთან,კულტურულღირებულებებთან,სოციალურსტატუსთან
დაკავშირებით.აქედანგამომდინარე,სხვადასხვანიშნისმქონეპი
როვნებებს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ სამუშაო გარე
მოს,მოტივაციის,შრომისშინაარსთანმიმართებით.

Accentureმა2011წელსჩაატარაგლობალურიკვლევა,ისდაუ
კავშირდა3400პროფესიონალსმსოფლიოს29ქვეყნიდან.შედეგებმა
აჩვენა,რომნახევარზენაკლებიგამოკითხულიიყოკმაყოფილისამ
სახურითდასამუშაოკმაყოფილებისესპროცენტულიმაჩვენებელი
თითქმისთანაბარიიყოქალებსა(43%)დამამაკაცებს(42%)შორის.
მაგრამ,რესპოდენტებისდაახლოებით¾მაგანაცხადა,რომისინი
არაპირებდნენიმჟამინდელისამუშაოდანწასვლას.ესმონაცემები
აჩენს მნიშვნელოვან კითხვას: რა შედეგები მოაქვს დამსაქმებლი
სადადასაქმებულისთვისიმას,რომადამინი,,მიჯაჭვულია“თავის
სამსახურსდაიღებსმცირეკმაყოფილებას?Accentureისკვლევაში
ქალები და მამაკაცები ზოგადად შეთანხმდნენ მათი სამსახურის
ნაკლებადდამაკმაყოფილებელასპექტებზე:დაბალიანაზღაურება,
კარიერულიწინსვლისშესაძლებლობისნაკლებობადასამუშაოხა
ფანგშიყოფნისშეგრძნება.

არსებითიიყოგენდერულიგანსხვავებებიც:ქალებიუფრონაკ
ლებადითხოვენანაზღაურებისგაზრდასა(44%და48%)დადაწინა
ურებას(28%და39%),ვიდრეკაცები;ქალებსუფრომეტადსჯერათ,
რომმათიკარიერაარარისმსწრაფლაღმავალი(63%და55%)დაუფ
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რომეტივარაუდობს,რომკარიერულიწინსვლამძიმეშრომისადა
ხანგრძლივისაათებისმუშაობისშედეგია(68%და55%).

თაობათა შორის განსხვავებების გათვალისწინებით, აღსანიშ
ნავია,რომანაზღაურება,როგორცმოტივაციისწყარომეტადმნიშ
ვნელოვანიაYთაობის(GenYდაბადებულები198099წწ.)მომუშა
ვეებისათვის(73%),ვიდრეXთაობისათვის(GenXდაბადებულები
19601979წწ.)(67%)ანბეიბიბუმერებისათვის(Babyboomersდაბა
დებულები19401959წწ.)(58%).

რაცშეეხება ჩვენსმიერჩატარებულკვლევისშედეგებს ამ სა
კითხთანმიმართებაში,კითხვაზე,კმაყოფილიათუარამისიამჟა
მინდელისამსახურითრესპოდენტი,მივიღეთდიაგრამა1.1ზეწარ
მოდგენილისურათი,სადაცნათლადვხედავთ,რომრესპოდენტთა
53%კმაყოფილიასაკუთარისამსახურით,43%ნაწილობრივდამხო
ლოდ4%იაუკმაყოფილო.

დიაგრამა1.1.დასაქმებულთა
დამოკიდებულებასამსახურითკმაყოფილებასთან

ჩვენსმიერგამოკითხულრესპოდენტთა75%დასაქმებულიაკე
რძოსექტორში,25%კისაჯაროსექტორში.
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დიაგრამა1.2.რესპოდენტთადასაქმებისსექტორი

კვლევისას, საინტერესო იყო, თუ რამდენად განსხვავებულია
მმართველობითი კურსი სამუშაო ძალის მრავალფეროვნებასთან
მიმართებაში ამ ორ სექტორში. ასევე, რამდენად განსხვავებულია
გუნდური მუშაობის სპეციფიკა და სინერგიისადმი მიდგომები თი
თოეულსექტორში.

თუმცა, ჩვენიინტერესისსფეროსწარმოადგენდა, ასევე, სამუ
შაო ძალის კმაყოფილებისდონის გამოვლენა, რაც ორგანიზაციის
მიზნებსა და დასაქმებულთა ინტერესებს შორის დაცული ბალან
სითუნდაგამომჟღავნდეს.ორგანიზაციებშიარსებულჯგუფებსადა
გუნდებში ჰარმონიულობა მარტივად მიღწევადია ადამიანური რე
სურსებისმართვისდემოკრატიულიპოლიტიკისადასამართლიანი
პროცედურებისგატარებისპირობებში.ყურადღებაუნდადაეთმოს
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სამართლიანშეფასებისადასტიმულირებისსისტემას,დისციპლი
ნას, ჯილდოებსა და პერსონალური განვითარების შესაძლებლო
ბებს.

დიაგრამა1.3ბალანსიორგანიზაციულ
მიზნებსადადასაქმებულთაინტერესებსშორის

დიაგრამა1.3.გვიჩვენებს,დაცულიათუარაბალანსიორგანიზა
ციისმიზნებსადადასაქმებულებისინტერესებსშორის.საკმაოდმა
ღალმაპროცენტმა(49%)გაგვცაშუალედურიპასუხი,,ნაწილობრივ“,
რაციმაზემიუთითებს,რომისინიარარიანკმაყოფილებიორგანი
ზაციისმიზნებსადა დასაქმებულებისინტერესებსშორისარსებუ
ლიბალანსით;10%აცხადებს,რომამორმაჩვენებელსშორისდის
ბალანსია;დანარჩენირესპოდენტები,რომელთაშორისაც,ძირითა
დად,მმართველიპირებიიყვნენ,თვლიან,რომბალანსიდაცულია.
აქმკაფიოდიკვეთებაისგარემოება,რომსამსახურითუკმაყოფილე
ბასწორედორგანიზაციისმიზნებსადადასაქმებულთაინტერესებს
შორისდისბალანსითარისგამოწვეული.
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ყველაზემოთგანხილულფაქტორებთანერთად,საკმაოდმნ
იშვნელოვანიაროგორცსამუშაოუნარჩვევები,ასევესამუშაოკმაყო
ფილება. მენეჯერებიუნდადაინტერესდნენიმით,თუროგორგავ
ლენასახდენსსამუშაოუნარ–ჩვევებიდაგამომუშავებისნორმების
შესრულებისკოეფიციენტისამუშაოშედეგებზე.ასევე,მნიშვნელო
ვანია,ორგანიზაციულვალდებულებებთანდასამუშაოკმაყოფილე
ბასთანურთიერთკავშირშიგანხილულიქნესფიზიკურიგადაღლა:
სამუშაო კმაყოფილებისადაფიზიკური გადაღლის ქცევებს შორის
არის მყარი კავშირი. მომუშავე,რომელიც  კმაყოფილია საკუთარი
საქმით,ბევრადნაკლებაშეცდომასუშვებს,ვიდრეისინი,ვისაცარ
მოსწონს,რასაცაკეთებს.კმაყოფილმომუშავეებს,ასევე,მოსწონთ
იმის შეხსენება,თურა არის მათი ახლანდელი მიზანი, განსხვავე
ბითიმმომუშავეთაგან,რომლებსაცარმოსწონთთავიანთისაქმე;
ესუკანასკნელნიმუდმივადცდილობენძირითადსაქმიანობაზეთა
ვისარიდებასდასხვასაქმეზეგადართვამათსიამოვნებასანიჭებთ.

როდესაც ჩვენ განვიხილავთ კავშირსსამუშაო კმაყოფილება
სადასამუშაოსშესრულებასშორის,უნდაგავითვალისწინოთ,რომ
ადამიანებიიღებენორისახისგადაწყვეტილებასროგორცდამსაქ
მებელთან, ორგანიზაციასთან, ასევე სამუშაოსთან მიმართებაში 
ესენიაგადაწყვეტილებამიკუთვნებაზედაგადაწყვეტილებაშესრუ
ლებაზე.თუმცა,ყველადასაქმებულივერამართლებსმოლოდინს,
ამიტომმენეჯერებმაუნდამიიღონისეთიგადაწყვეტილებები,რომ
ლებისუზრუნველყოფენკავშირსსამუშაოკმაყოფილებასადასამუ
შაოსშესრულებასშორის.როგორცსამუშაოს კმაყოფილებაიწვევს
შესრულებას,ასევესამუშაოსმაღალიშედეგებითშესრულებაიწვევს
კმაყოფილებას, თუმცა, ორივე ერთად ზემოქმედებას ახდენს სხვა
ფაქტორებზე.
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ᲗᲐᲕᲘ2

ᲡᲘᲜᲔᲠᲒᲘᲘᲡᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲧᲝᲤᲘᲡ
ᲛᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲚᲔᲑᲘ

2.1.სინერგიისმნიშვნელობადამისი
ძირითადიგანმაპირობებელიფაქტორები

ორგანიზაციებშიიქმნებაჯგუფებიდაგუნდები,რომლებიცუზ

რუნველყოფენ მის ქმედითობას. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ
ჯგუფებიორგანიზაციაშიგანისაზღვრება,როგორცურთიერთმოქმე
დი,ერთმანეთისგანდამოუკიდებელიორიანმეტიინდივიდი,გაერ
თიანებულიკონკრეტულიმიზნისმისაღწევად.ჯგუფებისძირითადი
თავისებურებაა ის, რომ მათ ახასიათებთ სინერგიის ეფექტი, ანუ
ჯგუფში ინდივიდები უფრო ქმედითად მუშაობენ, ვიდრეთითოეუ
ლიმათგანიცალცალკეშეასრულებდაიგივესამუშაოს. სინერგიზ
მი(synergism)ერთიიდეითგაერთიანებულიჯგუფების,მათიკომპ
ლექსურისაშუალებებისმიზანმიმართულიგამოყენებითმიღებული
მაქსიმალურად დიდი ჯამური ეფექტის მეტობაა იმავე ჯგუფების
ცალცალკედამოუკიდებელიმოქმედებებითმიღებულეფექტებზე1.
სწორედსინერგიისეფექტისქმედითუნარიანიმექანიზმებისშემუშა
ვებაა ჩვენი მთავარი ამოცანა სამუშაოძალისმრავალფეროვნების
პირობებში. მიუხედავად მწარმოებლურობის უდიდესი პოტენცია
ლისა, ჯგუფებს შეუძლიათ წარმოქმნან გარკვეული პრობლემები.
ერთ–ერთიმათგანიასოციალურისიზარმაცე,როდესაცადამიანები

1 ბერულავა რ., ქართულინგლისურრუსული პროფესიული განმარტებითი
ლექსიკონი,ი.მესხიასდაალ.ღლონტისრედაქციით,თბ.,1999,გვ.303
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ჯგუფებშიდაგუნდებშიმუშაობენუფროცუდად,ვიდრეინდივიდუა
ლურად.1

გვერდსვერავუვლითჯგუფისძირითადსახეებსადამათიფორ
მირებისსტადიებსაც.ჯგუფიშესაძლებელიაიყოს:ა)ფორმალური,
რომელიც ოფიციალურადაა განკუთვნილი ორგანიზაციების სპეცი
ფიკურიმიზნებისშესასრულებლად;ბ)ვირტუალური,რომლისწევ
რებიერთობლივსამუშაოსასრულებენკომპიუტერულიქსელისმეშ
ვეობითდა გ) არაფორმალური,რომელიც არაოფიციალურადწარ
მოიქმნებამისიწევრებისინტერესებისდასაკმაყოფილებლად.

ყველა ჯგუფს აქვსთავისი საქმიანობის განსაზღვრული ვადა.
განსაკუთრებით ეს ეხება კომიტეტებსა და კომისიებს. გარკვეული
საქმიანობისშემდეგ,ყველაჯგუფიიშლებაანშესვენებასაცხადებს,
რათაშემდეგკვლავგაერთიანდესიგივეანსხვასამუშაოსშესასრუ
ლებლად. ჯგუფებისადა გუნდების ერთერთი მნიშვნელოვანი მა
ხასიათებელიამისიწევრებისშეკრულობა,მაღალიინტეგრაციადა
მათიინტერესების,შესაძლებლობებისადამიზნებისშესაბამისობა
სამუშაოსმიზნებთანდაშესრულებისნორმებთან.თუესმაჩვენებ
ლებისუსტიიქნება, მაშინ  გუნდისდაბალიპროდუქტულობაგარ
დაუვალია; ანალოგიურად, თუ ისინი ძლიერია, ასეთ შემთხვევაში
მიიღწევამაღალიპროდუქტულობა.იმისათვის,რომმივაღწიოთდა
შევინარჩუნოთმაღალიდონისეფექტიანობა,ნებისმიერმენეჯერს
ან ლიდერს უნდა ესმოდეს, რომ ჯგუფი და გუნდი ორგანიზაციის
მნიშვნელოვანირესურსია.

ჯგუფები,ისევეროგორცორგანიზაციები,ეფექტიანობასაღწე
ვენგარემოსთანურთიერთთანამშრომლობითდასაწყისირესურსე
ბისსაბოლოოპროდუქტადტრანსფორმირებისმეშვეობით.საწყის

1 ფარესაშვილინ.,ქეშელაშვილიგ.,ორგანიზაციულიქცევა,ინაწილი,2010წ.
119გვ.
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რესურსებსშეადგენსთავდაპირველიმონაცემინებისმიერიჯგუფის
საქმიანობის პროცესში, სწორედ მათზედაყრდნობით ყალიბდება
ჯგუფისშემდგომისაქმიანობისპროცესი.პრაქტიკაგვაჩვენებს,რომ
რაცუფრომყარიარესურსი,მითუფრო,,მეტიშანსი”აქვსჯგუფსხან
გრძლივადდაქმედითადიმუშაოს.ჯგუფისძირითადრესურსებად
შეიძლებაგანვიხილოთამოცანებისბუნება,მიზნები,დაჯილდოება,
საშუალებები, ტექნოლოგია, ჯგუფის წევრების მრავალფეროვნება
და ჯგუფის ზომა. ამასთან, თითოეული ფაქტორს განსხვავებული
დატვირთვა აქვს; მათი მნიშვნელობა განისაზღვრება იმ მიზნები
დანგამომდინარე,რომელთამიღწევაცსურსჯგუფსდამისწევრებს.

ნებისმიერიჯგუფისეფექტიანობადამოკიდებულიასაწყისრე
სურსებზე. ასევე იმაზე, თუ რამდენად შეთანხმებულად მუშაობენ
ჯგუფისწევრებიამრესურსებისგამოყენებისადამათიგადანაწილე
ბისპროცესში,რაცჯგუფურიდინამიკისსაკითხსწარმოადგენს.ესაა
ძალა, რომელიც მოქმედებს ჯგუფშიდა გავლენას ახდენს ჯგუფის
წევრებისურთიერთობასადაერთობლივშრომითპროცესზე.

როგორცუკვეაღვნიშნეთ,სინერგია  არამარტოხელსუწყობს,
არამედ უზრუნველყოფს კიდეც ორგანიზაციის, როგორც ერთიანი
სისტემის ეფექტიან ფუნქციონირებას, რაც შეუძლებელია მიღწე
ულიქნასორგანიზაციისცალკეულიქვესისტემებისსაერთომიზნის
ქუდქვეშ მუშაობის გარეშე. სინერგიის პირობებში, რომელიც მხო
ლოდ გუნდის წევრების ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად მიიღ
წევა,მოსალოდნელიაუფრომაღალიეფექტი,ვიდრეგუნდისცალ
კეულ წევრთა ინდივიდუალი ძალისხმევით. გუნდის შემთხვევაში,
სინერგიისეფექტიშესაძლებელიაშეფასდესგუნდისსაბოლოოშე
დეგით,მთლიანიორგანიზაციისმასშტაბითკიორგანიზაციისმი
ერდასახულიმიზნის შესრულების ხარისხით,რომელიცშესაძლე
ბელია მხოლოდ ორგანიზაციული ქვედანაყოფების ჯანსაღი კონ
კურენტული და კოორდინირებული მუშაობით. ყოველივე ამას მე
ნეჯერებმაუნდამიაღწიონადამიანურირესურსებისსტრატეგიული
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გეგმის,მართვისინოვაციურიმეთოდების,ძლიერიორგანიზაციული
კულტურისგანვითარებითადაგარემოსთანმუდმივიინტერაქციით.

საყურადღებოა,რომსინერგეტიკისკატეგორიულიაპარატიმო
იცავსისეთგაგებას,როგორიცააატრაქტორი(პროცესის,ევოლუციის
ტრაექტორიისსაბოლოოსახე),ასევეცნებებსბიფურკაცია,ფლუქ
ტუაცია,ფრაკტალურობა,დისიპატიურისტრუქტურებიდათვითორ
განიზება.1

ჯ. ჰომსმა აღწერა ჯგუფური დინამიკის კლასიკური მოდელი,
რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს ქცევის ორ მოდელს: მოსალოდ
ნელსადასპონტანურს.მოსალოდნელიაქცევა,რომელსაცკომპანი
ისხელმძღვანელობამოელისკონკრეტულსიტუაციაში,მაგალითად
პუნქტუალურობა, კლიენტების პატივისცემა და კოლეგებისადმი
დახმარებისაღმოჩენა,ხოლოსპონტანურიქცევისწინასწარპროგ
ნოზირებათითქმისშეუძლებელიადასწორედამიტომეშინიათმე
ნეჯერებსსპონტანურიქცევისდაცდილობენისპროგნოზირებადი
გახადონ,ანთავიაარიდონსიტუაციებს,სადაცმოცემულიქცევაშე
იძლებაგამოვლინდეს.

ჯ. ჰომანსის ჯგუფური დინამიკის მოდელი აღწერს ჯგუფის
წევრების ურთიერთობებს ტერმინებში ,,ინტერაქცია“და ,,დამოკ
იდებულება“.ყოველმაპარამეტრმაშეიძლებამიიღოსროგორცმო
სალოდნელი,ასევესპონტანურიფორმა.ინტერაქციაარისპიროვნე
ბათაშორისიკომუნიკაციადაკონტაქტები.ურთიერთობებიგულის
ხმობსგრძნობებს,მითითებებს,დარწმუნებასადაჯგუფისწევრების
მიერგაზიარებულფასეულობებს.2

1 მახარაშვილი ი., ბერიკაშვილი ლ., გეჩბაია ბ., ცხადაძე ბ. ენტროპია და
სინერგეტიკამენეჯმენტსადამარკეტინგში,გამომცემლობა„კალმოსანი“,
თბილისი2017,25გვ.,

2 ფარესაშვილინ.,ქეშელაშვილიგ.,ორგანიზაციულიქცევა,ინაწილი,2010წ.
138გვ.
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სინერგეტიკისსაგნისსპეციფიკაისაა,რომიგიხაზობრივიაზ
როვნებისთვალსაზრისით,ღია სისტემებში შეისწავლისთვითორ
განიზაციისპროცესებს.ამშემთხვევაში,გამოკვლევისობიექტსწარ
მოადგენსრთულადორგანიზებულიარათანაბარისისტემები,რომ
ლებიცისწრაფვიანქაოსიდანწესრიგიანობისაკენანპირიქით–გა
დადიანსხვადასხვასტადიაში.

თვითორგანიზება არის მოწესრიგებულობის, ურთიერთობე
ბის, ურთიერთკავშირებისა და შეზღუდულობათა თვითნებურად
წარმოშობილიპროცესი,რაცმეტადმნიშვნელოვანიათანამედროვე
მართვაში.1თვითორგანიზების პროცესი ჯგუფების,და მითუმეტეს
გუნდების შემთხვევაში ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგანაც გუნდი,
როგორც თვითმართვადი სოციალური სისტემა, თავად ახორციე
ლებსთვითორგანიზებას.ვინაიდანყველაგუნდიგანსხვავდებამა
ხასიათებლებისმიხედვით,სინერგიისმიღწევაცგანსხვავებულიმე
ქანიზმების გამოყენებითაა შესაძლებელი.თუ გავითვალისწინებთ
იმ გარემოებას, რომ სინერგეტიკა დისციპლინათშორისი კვლევის
საგანია,უპრიანიიქნებასხვადასხვადარგისსპეციალისტებისშეხე
დულებებისშეჯერება,რათამისიეფექტიკიდევუფრომეტადიქნეს
გათავისებულიმმართველიაპარატისწარმომადგენელთამხრიდან.
2.1.ნახაზი2სახით,წარმოვადგენთსინერგეტიკულიმიდგომისძირი
თადშემადგენლებს.

1 მახარაშვილი ი.,  ბერიკაშვილი ლ., გეჩბაია ბ., ცხადაძე ბ. ენტროპია და
სინერგეტიკა მენეჯმენტსა და მარკეტინგში, გამომცემლობა „კალმოსანი“,
თბილისი2017,27გვ.,

2 2.1ნახაზიწყარო:მახარაშვილიი.,ბერიკაშვილილ.,გეჩბაიაბ.,ცხადაძე
ბ.ენტროპიადასინერგეტიკამენეჯმენტსადამარკეტინგში,გამომცემლობა
„კალმოსანი“,თბილისი2017,2930გვ.,
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ნახაზი2.1.სინერგეტიკულიმიდგომისძირითადშემადგენლები

ინტელექტუალური რესურსების კაპიტალის კვლავწარმოების
პროცესშითვითორგანიზების პროცესი საკმაოდრთულია, რადგან
სისტემა მოიცავს განსაზღვრული რაოდენობის ურთიერთდაკავში
რებულ რთულ კომპონენტს, რომელთა შორის კავშირი ემყარება
გარკვეულისახისსტრუქტურას,რომელმაცუნდაუზრუნველყოსსის
ტემის მთლიანობა. სისტემა მხოლოდთავისი კომპონენტების ურ
თიერთქმედებისშედეგადწარმოაჩენსემერჯენტულთვისებებს.
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სისტემურიეფექტიმჟღავნდებაიმით,რომმთელიყოველთვის
თვისებრივადგანსხვავდებამისიშემადგენელინაწილებისუბრალო
ჯამისგან.სისტემისიდენტიფიკაციახდებაიმმახასიათებლებისსა
ფუძველზე,რომლებითაციგიგანსხვავდებასისტემისგარემოვლე
ნებისგან.1 სისტემის ელემენტებს სისტემის შიგნით აქვთურთიერ
თკავშირიდაურთიერთდამოკიდებულება,ასევემთლიანსისტემას
გარემოვლენებთანაქვს ურთიერთკავშირიდაურთიერთზემოქმე
დება.გარემოშიმიმდინარემოვლენებიპირდაპირიდაირიბიფორ
მითზეგავლენასახდენენსისტემისფუნქციონირებაზე.სწორედამ
პროცესშიინტელექტუალურიკაპიტალიუზრუნველყოფსსისტემის
მიმართულებასა და თვითორგანიზებულობას სინერგიის ეფექტის
მეშვეობით.

2.2.მწარმოებლურიგუნდისფორმირებისა
დაფუნქციონირებისმახასიათებლების

უზრუნველყოფისმექანიზმები

გუნდის ფორმირებას ორგანიზაციები რამდენი სტადიის ანა

ლიზისმეშვეობითახორციელებენ.ფორმირებისსტადიაზეგუნდის
წევრები ეცნობიან ერთმანეთს. ამ ეტაპზე, ფაქტობრივად, ხდება
გუნდშიშესვლა,იბადებაუამრავიკითხვადარაცმთავარია,ინდი
ვიდები ცდილობენ გააცნობიერინ, თუ რა შედეგებს მოუტანს მათ
გუნდში მოღვაწეობა. „ქარიშხლის“ სტადია განსაზღვრავს ძლიერ
ემოციურ შესაძლებლობას. ამ ეტაპზე კონფლიქტების წარმოქმნის
ალბათობასაკმაოდმაღალია. ნორმირებისპროცესში კონკრეტულ

1 ხომერიკით.,მენეჯმენტისსაფუძვლები,თბილისი,2007,33გვ.
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გუნდშიხდებანორმატივებისშეჯერებადაჯგუფისწევრებისინტეგ
რაცია. შემოქმედებითობის სტადიაზე ჯგუფი უკვე ჩამოყალიბებუ
ლიადამასშეუძლიაქმედითიგადაწყვეტილებებისმიღება.

დაკვირვებამდაკვლევებმაცხადყო,რომმენეჯერებმა განსა
კუთრებული ყურადღება უნდა გაამახვილონ  ისეთ მნიშვნელოვან
საკითხზე, როგორიცაა გუნდისთვის დაკისრებულიდავალების ბუ
ნება. განსხვავებული დავალებების შესრულება გუნდს განსხვავე
ბულ მოთხოვნებს უყენებს. როდესაცდავალება ნათელია, გუნდის
წევრებსუადვილდებათერთადმუშაობა,მათიციან,თურისმიღწე
ვასცდილობენ,მაგრამრაცუფრორთულიადავალება,მითუფრო
ძნელიაგუნდურიეფექტიანობისმიღწევა;ასეთიდავალებებისშეს
რულება მოითხოვს დიდი მოცულობის ინფორმაციის გაცვლას და
ინტენსიურ ურთიერთქმედებას და ეს ყველაფერი მიმდინარეობს
გაურკვევლობის და განუსაზღვრელობის პირობებში. იმისათვის,
რომგუნდმაშეასრულოსრთულიდავალებადამიაღწიოსსასურველ
შედეგს,გუნდისწევრებმათავიანთიტალანტებისადარესურსების
სრულიმობილიზებადამათისწორადგამოყენებაუნდამოახერხონ.
მიუხედავადიმისა,რომგუნდსუწევსრთულიდავალებებისშესრუ
ლება,როგორცწესი,გუნდისწევრებიგამოირჩევიანკმაყოფილების
მაღალიდონით.

იმისათვის,რომ გავაანალიზოთგუნდურიდავალების ბუნება,
საჭიროა, განვიხილოთ იგი ტექნიკურიდა სოციალური მოთხოვნე
ბისჭრილში.გუნდურიდავალებისტექნიკურიმოთხოვნებისჭრილ
შიგანხილვამოიცავსიმისგანსაზღვრას,თურამდენადრუტინულია
იგი,რამდენადრთულიადარარაოდენობითინფორმაციასსაჭირო
ებს. გუნდურიდავალების სოციალური მოთხოვნების ჭრილში გან
ხილვაკიმოიაზრებსმუშაობისასისეთისაკითხებისგათვალისწინე
ბას,როგორებიცააინტერპერსონალურიურთიერთობები,თვითკმა
ყოფილება,დავებიდასხვა.დავალებები,რომლებიცგამოირჩევიან
ტექნიკური მოთხოვნების სირთულით, საჭიროებენ უნიკალური გა
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დაწყვეტილებისმიღებას, ხოლოსოციალურიმოთხოვნებისმხრივ
რთული დავალებები  ართულებენ დავალების შესრულებისთვის
საჭირომეთოდებზედასაშუალებებზეშეთანხმებისმიღწევას.

გუნდის ზომამ შეიძლება იქონიოს როგორც დადებითი, ასე
ვე უარყოფითი გავლენა გუნდის ეფექტიანობაზე. გუნდის ზომის
ზრდასთანერთად,იზრდებადავალებისდანაწევრებისშესაძლებ
ლობადაშესაბამისადამოცანებისწარმატებითშესრულებისალ
ბათობა,რაცზრდისროგორცგუნდისეფექტიანობას,ასევეგუნდის
წევრებისკმაყოფილებისდონეს.თუმცა,ეს ,,მუშაობს“კონკრეტულ
საზღვრამდე და თუ გუნდის მოცულობა გადააჭარბებს გარკვეულ
დონეს,იზრდებაიმისალბათობა,რომწარმოიქმნასკომუნიკაციის
დაკოორდინაციისპრობლემები,ამასთანავე,კმაყოფილებისდონეც
მცირდება,იზრდებაგაცდენებისრაოდენობადართულდებაშეკრე
ბისთვისსაჭიროდროისადაადგილისმოძებნა.ამპროცესსთანახ
ლავსსოციალურისიზარმაცისგამოვლენისმაღალიალბათობა.

მრავალიმეცნიერისკვლევებითდგინდება,რომკრეატიულიდა
პრობლემისგადამჭრელიგუნდებისიდეალურიზომაარის5იდან7
წევრამდე.თუგუნდიძალიანპატარაა,მაშინპასუხისმგებლობაგუნ
დისწევრებსშორისადეკვატურადვერ განაწილდებაამოცანებისა
და მიზნების სირთულიდან და მოცულობიდან გამომდინარე; თუ
გუნდი შედგება 7ზე მეტი წევრისგან, ამ შემთხვევაში გუნდის წევ
რებსშეიძლებაგაუჭირდეთდისკუსიაშიჩართვა,იდეებისშეთავაზე
ბადათავისიშესაძლებლობებისსრულადგამოვლენა.დიდიმოცუ
ლობისგუნდიუფრომეტადარისმიდრეკილიიმისკენ,რომმართუ
ლიიყოსგუნდისაგრესიულიწევრებისმიერდაგუნდიდაყოფილი
იყოსკოალიციებად.როდესაცსაკითხისგადასაწყვეტადხმისმიცემა
ხდება,საჭიროუპირატესობაენიჭებაკენტწევრიანგუნდებს,რადგან
კენტწევრიანიგუნდებიხმებისთანაბრადგანაწილებისპრობლემის
თავიდან აცილების შესაძლებლობას იძლევა. ისეთი საკითხების
განხილვისას,რომლებიც მეტ სიფრთხილეს საჭიროებენ უპირატე
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სობაენიჭებალუწწევრიანგუნდებს.ლუწწევრიანიგუნდებიაიძულე
ბენმისწევრებს,რომუთანხმოებასდაუპირისპირდნენდაჩიხიდან
გამოსასვლელი გზა იპოვონ, ხოლო კენტწევრიანი გუნდები პრობ
ლემასხმათაუმრავლესობითწყვეტენ.

გუნდისშემადგენლობაშიგასათვალისწინებელიაუნარები,პი
როვნულიმახასიათებლებიდა გამოცდილება. გუნდის შედგენისას
აუცილებელია,, შევარჩიოთისეთი ადამიანები,რომლებიც გუნდის
დანარჩენწევრებთანკარგურთიერთობასდაამყარებენდაშესაბა
მისად შეძლებენ მათთან ერთად კოორდინირებულად მუშაობას.
უმჯობესია,მენეჯერებმაგაითვალისწინონგუნდისწევრებისმიზნე
ბისადაინტერესებისსფეროებისთანხვედრაგუნდისმიზნებსადა
შესასრულებელიდავალებების სფეროებთან. ძალიან მნიშვნელო
ვანია, რომ გუნდის წევრების შერჩევა მოხდეს მათი უნარებისადა
კომპეტენციების მიხედვით, რომლებიც საჭიროა გუნდის მიზნების
მიღწევისადაამოცანებისგადაჭრისთვის.

აღსანიშნავიაისიც,რომმხოლოდსაჭიროუნარებითვერმივი
ღებთსასურველშედეგს,ამასთანერთად,საჭიროაგუნდურიმუშა
ობაც. იმ შემთხვევაში,თუკი გუნდიდაკომპლექტებულია მრავალ
ფეროვანიუნარებისადაკომპეტენციებისმქონეწევრებითდაგუნ
დიმაინცვერაღწევსწარმატებას,ამისგამომწვევიმიზეზიშეიძლება
იყოსგუნდურიმუშაობისნაკლებობა,რაც,თავისმხრივ,გამოწვეუ
ლიაგუნდისწევრებსშორისურთიერთობისპრობლემებით.

მკვლევარმაბელბინმაჩამოაყალიბარამდენიმემნიშვნელოვა
ნიგანსხვავება ჯგუფებსადაგუნდებსშორის.ყველაზედიდიგან
მასხვავებელიარისზომა:ჯგუფებმაშეიძლებამოიცვასნებისმიერი
რაოდენობისადამიანთაერთობა,ხოლოგუნდებიუფროპატარაზო
მისაადაიდეალურშემთხვევაში(მისიაზრით),მოიცავს4დან6მდე
ადამიანს.გუნდსჯგუფისაგანასევეგანასხვავებსლიდერისგანსხვა
ვებულიფუნქციაც.გუდშილიდერობადაბალანსებულიაგუნდისწევ
რებსშორის,ხოლოჯგუფებში,როგორცწესი,გამოიყოფამხოლოდ
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ერთიკონკრეტულილიდერი.მისნაშრომებშიჯგუფიგანხილულია
ზოგადასპექტში,მაშინროდესაცგუნდიმხოლოდსპეციფიკურკონ
ტექსტში.მიუხედავადიმისა,რომყველაგუნდიარისამავდროულად
ჯგუფიც,ესარნიშნავსრომყველაჯგუფიარისგუნდი.ასევემნიშვნე
ლოვანიათითოეულიმათგანისგანვითარებისადაჩამოყალიბების
ხარისხი.

გუნდის შემადგენლობის მნიშვნელოვანი ასპექტი არის მისი
მრავალფეროვნება. გუნდში განსხვავებული ღირებულებების, ფა
სეულობების,პიროვნულიდამოკიდებულებების,მახასიათებლები
სადასხვადასხვაგამოცდილებისარსებობამ,შეიძლება,წარმოშვას
როგორცახალიშესაძლებლობები,ასევეურთულესიპრობლემებიც.
ამთვალსაზრისით,განსხვავებულიმიდგომებიაჰომოგენურდაჰე
ტეროგენულგუნდებში.პირველისახისგუნდში,ურთიერთობისდა
ბალანსების მიუხედავად, შედეგის მიღწევა საკმაოდ რთულია, მა
შინ,როდესაცმეორეში,თუგუნდისწევრებმაშეძლესერთადმუშა
ობა,ზემოაღნიშნულიმრავალფეროვნებააღმოჩნდებაწარმატების
მიღწევისერთერთიმნიშვნელოვანიწყარო.

სხვადასხვასამეცნიეროლიტერატურისდამუშავებისშედეგად,
სხვა მკვლევარების მსგავსად, ჩვენც მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ
გუნდის კოლექტიური ინტელექტი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ
თავისუფლად გავართმევთ თავს ფართო სპექტრის დავალებებს.
ზოგიერთიმკვლევარისაზრით,არსებობსმაღალიკორელაციაგუნ
დის სოციალურ მგრძნობელობასადა გუნდში ქალებისდა მამაკა
ცების თანაფარდობას შორის. გარდა ჯგუფებისა, ორგანიზაციაში
არსებობენ გუნდები, რომლებიც უფრო ეფექტურად საქმიანობენ,
ვიდრეუბრალოდჯგუფები.გუნდიწარმოადგენსადამიანთამცირე
ჯგუფს,რომელიცერთობლივადეწევააქტიურსაქმიანობასიმმიზ
ნისმისაღწევად,რომელზეცისინიკოლექტიურადაგებენპასუხს.

გუნდისფორმირებახორციელდებარამდენიმეეტაპისმიხედ
ვით,რომლებიცწარმოდგენილიანახაზზე2.2.ამასთან,აღსანიშნა
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ვია, რომ გუნდები წყვეტენ მნიშვნელოვან პრობლემებს, ვინაიდან
ისინი გაერთიანებულნი არიან ერთი ძირითადი მიზნის გარშემო.
გუნდურ გადაწყვეტილებებს ახასიათებთროგორც ძლიერი,  ასევე
სუსტიმხარეები.ძლიერმხარეებსმიეკუთვნებასრულიინფორმაცია
დამრავალფეროვანიცოდნადაშეხედულებები,მეტიალტერნატი
ვადაგანსხვავებულიმიდგომები,ხოლოსუსტიმხარეებიაისგარე
მოებები, რომ მეტიდროა საჭირო  გადაწყვეტილების მისაღებად,
ხდება ზეწოლათანხმობის მისაღწევად, დომინირებს 1 ან რამდე
ნიმეწევრი(ფორმალურიანარაფორმალურილიდერი)დაადგილი
აქვსპასუხისმგებლობისგაურკვევლობას.

ნახაზი2.2.გუნდისფორმირებისეტაპები



წყარო:ნ.ფარესაშვილი,გ.ქეშელაშვილიორგანიზაციულიქცევანაწილი

1გამომცემლობაუნივერსალითბილისი2010გვ187
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ყოველი ჩვენგანი ინდივიდუალურად აღიქვამს კონკრეტულ
მოვლენებს,რაცნიშნავსიმას,რომერთსადაიმავესიტუაციაში,ჩვენ
მიერ, შესაძლებელია მიღებულიქნეს განსხვავებული გადაწყვეტი
ლება.ჩვენმიერკონკრეტულიფაქტებისაღქმისპროცესიუკავშირ
დება ჩვენს ინდივიდუალურობას, გამოცდილებას, ასევე სისტემურ
დასიტუაციურფაქტორებს.აღქმისარაერთგვაროვნებისმიზეზები
განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ ადამიანებს, გარდა იმისა,
რომ აქვთ უნიკალური პიროვნული მახასიათებლები, განსხვავებუ
ლი მოთხოვნილება და გამოცდილება, ასევე წარმოადგენენ სხვა
დასხვაკულტურის,სოციალურიწრისადაღირებულებებისკუთვნი
ლებას.ამიტომაცაა,რომზოგიერთიმეცნიერთააზრით,ესარისე.
წ.სელექციურიაღქმისპროცესი,როდესაცადამიანისყურადღებას,
პირველრიგში,იზიდავსსამუშაოგარემოსისთავისებურება,რომე
ლიცშეესაბამებაანაძლიერებსმისინდივიდუალურმოლოდინს.

ადამიანის ქცევის განსაზღვრა საკმაოდრთულია, მითუმეტეს,
სამუშაოძალისმრავალფეროვნებისპირობებში.არსებობსსაკმაოდ
ბევრიმახასიათებელიდაცვლადი,რომელიცსისტემატურზემოქმე
დებასახდენსადამიანისქცევაზე.თუმცა,ყველაზემნიშვნელოვანია
აღქმა,დამოკიდებულება,პიროვნულობა.მათზედაკვირვებითადა
გაანალიზებით,მენეჯერებიშეძლებენ, მიიღონსაკმაოდპროდუქ
ტულიგადაწყვეტილებასამუშაოძალისმრავალფეროვნებისპირო
ბებში,რადგანსწორედესმახასიათებლებიწარმოადგენენმოტივა
ციის,ინდივიდუალურიდაჯგუფურიქცევისსაფუძველს.

ეფექტიანიმენეჯმენტისპირობებშიაუცილებელიაინდივიდუ
ალური განსხვავებების ამოცნობა, რადგან მისი გათვალისწინების
შედეგად შესაძლებელია ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება.
ინდივიდუალური განსხვავებების დასადგენად მენეჯერებმა უნდა
შეისწავლონ განსხვავებები, მახასიათებლები და ინდივიდუალურ



თავი 2. სი ნერ გი ის უზ რუნ ველ ყო ფის მა ხა სი ა თებ ლე ბი

55

ქცევაზემოქმედიფაქტორები.მნიშვნელოვანიაპერსონალისურთი
ერთობებისდაბალანსებადამათშორისარსებულიგანსხვავებების
აღმოჩენა,მოსალოდნელიკავშირებისპროგნოზირება.ყოველივეეს
ხელსშეუწყობსმენეჯერებსშედეგებისგაუმჯობესებაში.

სელექციურიაღქმაარცთუიშვიათადხდება,შრომისპროცეს
ში,ცალკეულიმომენტებისარასწორიგანმარტებისმიზეზი.ხელმ
ძღვანელებმაუნდაგააანალიზონთანამშრომლებისგანსაკუთრებუ
ლობისადააღქმისთავისებურებისშედეგი.ასევე,გასათვალისწინე
ბელია, გუნდის წევრთა ემოციური მდგრადობა,რის საფუძველზეც
მოხდება ინდივიდუალური მიდგომის შერჩევა. აღქმის პროცესში
მონაწილეობსსამიმხარე:აღმქმელი,სამიზნეობიექტი,სიტუაცია.
აღქმაზეზემოქმედიფაქტორებიშეგვიძლიაწარმოვადგინოთნახა
ზი2.3.სახით.

ნახაზი2.3.

წყარო:სტივენპ.რობინსი,ტიმოთია.ჯაჯიორგანიზაციულიქცევისშესა

ვალიილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტი2009წელიგვ.66
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თითოული ეს ფაქტორი მნიშვნელოვნად რეაგირებს აღქმის
პროცესზედაგანსაზღვრავსიმას,თუროგორგამოიყურებაინდივი
დისათვისკონკრეტულიმოვლენა.

სინერგიის მიღწევის მიზნით, აუცილებელია, ეფექტიანად იქ
ნესგამოყენებულისამუშაოძალისმრავალფეროვნებისკონცეფცია
დამიზნები,ხოლოჯილდოებიფოკუსირებულიიყოსარამხოლოდ
ინდივიდუალურმიღწევებზე,არამედგუნდურმიღწევებზეც.სინერ
გიისმიღწევისმიზნით,აუცილებელიადავალებისშესრულებისთვის
საჭიროისეთირესურსები,როგორებიცაა: კარგადდაგეგმილიბიუ
ჯეტი,საჭიროინფორმაცია,ჰარმონიულისამუშაოგარემო,მკაცრად
განსაზღვრულიგონივრულივადები,თანამედროვეტექნოლოგიები
და სხვა. საჭირორესურსების არსებობა ძალიანდიდროლსთამა
შობსგუნდისწარმატებაში.

ისევე, როგორც ფორმალურ ჯგუფში, გუნდშიც არსებობსრო-
ლურიმოლოდინები.როლურიმოლოდინიმიღებულიაფორმალუ
რადდააღწერსიმქცევას,რომელიცმოსალოდნელიაწევრებისაგან,
ასევე მის   ვალდებულებებსადა მოვალეობებს. როლური მოლო
დინითავისასახვასჰპოვებსწესებში,დასაქმებისხელშეკრულებებ
ში, რეგულაციებში და სამუშაოს აღწერაში. კონკრეტული ამოცანა,
თავისი სტრუქტურიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე, მოიცავს
ფორმალურ როლურ მოლოდინს, თუმცა, შესაძლებელია ადგილი
ჰქონდესროლურმოლოდინს,რომელსაცარაქვსფორმალურისა
ხე.არსებობსკონკრეტულიქცევისმოდელები,რომელსაცმენეჯერე
ბიდასხვადასაქმებულებიშეიძლებაელოდნენგუნდისრომელიმე
წევრისგან.ასეთისახისმოლოდინიმჟღავნდებახელმძღვანელთან
დამოკიდებულებაში, ეთიკური ნორმების გათავისებაში, პასუხისმ
გებლობისა და ვალდებულებების გაცნობიერებაში. წევრები შეიძ
ლებაშეგნებულადვერაცნობიერებდნენამარაფორმალურმოლო
დინებს, მაგრამ მაინც ემსახურებოდნენ ქცევის მნიშვნელოვანდე
ტერმინანტებს.
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ნახაზი2.4.რეალურიქცევისმოდელი1

წყარო:Management&OrganisationalBehaviourLaurieJ.Mullins,10thedition,

2013

პერსონალიხშირადთავადაყალიბებსსაკუთარ როლურმო
ლოდინს.ძირითადად,ესეხებამაღალითანამდებობისადაძალა
უფლებისმქონეპირებსადაასევე,ლიდერისუნარ–ჩვევებისმქონე
ადამიანებს,თუმცა,ასევეხშირიაკონკრეტულპროფესიულ,ტექნი
კურანსამეცნიეროჯგუფებში.ესსაკითხიიმდენადაამნიშვნელოვა
ნიჩვენთვის,რამდენადაცგუნდშიძალზემნიშვნელოვანიაროლუ
რიშეუსაბამობა,როლისგაურკვევლობა,როლისგადატვირთვა,რო

1 Management&OrganisationalBehaviourLaurieJ.Mullins,10thedition,2013
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ლებისდაუტვირთაობა.ამსაკითხებსუკავშირდებაყველაისპრობ
ლემური არეალი,რომელიც ასოცირდებაროლური მოლოდინების
შექმნასთან.

ქვემოთმოყვანილია ჩვენ მიერ გამოკითხული401რესპოდენ
ტისგამოკითხვისანალიზი.გამოკითხულთაძალზემცირერაოდე
ნობამ  0,7%  თავი აარიდა რამდენიმე კითხვაზე პასუხს. რესპო
დენტებიდავაჯგუფეთშუალედურიასაკობრივინიშნით 5 წლიანი
შუალედებით,რაცგამოწვეულიიყოჩვენისურვილით,დეტალურად
დაგვედგინა  თითოეული ასაკობრივი ჯგუფის შეხედულება, პოზი
ცია,კარიერულიზრდისშესაძლებლობადადამოკიდებულებასხვა
დასხვასაკითხებთანმიმართებაში.

დიაგრამა2.1.რესპოდენტთაასაკობრივიჯგუფი

რესპოდენტთა53%კმაყოფილებაგამოთქვადაკავებულიპოზი
ციით,ნაწილობრივკმაყოფილიაღმოჩნდა43%,4%უკმაყოფილო.
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ვფიქრობთ,რომნაწილობრივკმაყოფილებისადაუკმაყოფილების
პროცენტულიმაჩვენებელისაკმაოდმაღალია,რაც,რათქმაუნდა,
უკავშირდება მმართველობით კურსს. ასევე საინტერესოა კმაყო
ფილებისადა უკმაყოფილებისდონის განხილვის პარალელურად,
განხილულიყო განათლების დონეც. გამოკითხულ რესპოდენტთა
განმხოლოდ56იყოსაშუალოგანათლებით,149სწავლებისყველა
საფეხურისსტუდენტია,196კისწავლებისსამივესაფეხურისკურს
დამთავრებული.მათგან103დასაქმებულიასაჯაროსექტორში,298
კიკერძოსექტორში.ჩვენდაგვაინტერესაერთსამუშაოადგილზე,
კერძოდ  ბოლო დამსაქმებელთან გამოკითხულ პირთა სამუშაო
სტაჟმა.გამოკითხვამგვაჩვენა,რომყველაზემაღალიმაჩვენებელი
მივიღეთ35წლისმონაცემში119,610წელი114,11წელზემეტი
ერთსამუშაოადგილზემუშაობისმაჩვენებელი92დაყველაზემცი
რემაჩვენებელი1წელზენაკლები25რესპოდენტი.

სამსახურისადმი რესპოდენტთა კმაყოფილებისდონის განსა
საზღვრად, უნდა გავითვალისწინოთ დამსაქმებელთან მუშაობის
ხანგრძლივობაც.ბოლოდასაქმებისადგილზერესპოდენტთასამუ
შაოგამოცდილებისკვლევისშედეგად,გამოვლინდაშემდეგიციფ
რობრივიმაჩვენებლები:რესპოდენტთა6%1წელზენაკლებიადა
საქმებულიბოლოსამუშაო ადგილზე, რესპოდენტთა 13%  12 წ.,
რესპოდენტთა30%დასაქმებულია35წ.,რესპოდენტთა28%610
წ.,23%კი11წელზემეტიადასაქმებული.ესარარისცუდიმაჩვე
ნებელი,თუმცა,გასათვალისწინებელიარესპოდენტთაასაკობრივი
ჭრილიც.
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დიაგრამა2.2.ბოლოდამსაქმებელთანმუშაობისხანგრძლივობა



დიაგრამა2.3.რესპოდენტთაგანათლებისდონე
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2.3ორგანიზაციაშიშიდა
ინტეგრაციისუზრუნველყოფა

გუნდები წარმატებულები არიან მაშინ, როდესაც მათ შორის
ერთიანობა და ურთიერთანამშრომლობაა.  როგორც  მკვლევარი
კრაინერი აღნიშნავს, გუნდის საბოლოო მიზანამდე მიღწევასა და
წარმატებასმნიშვნელოვნადგანაპირობებსგუნდისწევრებისერთ
მანეთისაგანგანსხვავებულიინდივიდუალურიუნარჩვევებიც.გუნ
დმა გამართულადრომ იმუშაოს,  საჭიროა სხვადასხვა ქცევისადა
შესაძლებლობებისმქონეინდივიდებისგაერთიანება.უნარებისდა
კომპეტენციებისმიხედვითგუნდისწევრთაერთინაწილიამოცანე
ბისშესრულებაზე,მეორეპრობლემებისგადაჭრაზე,მესამეკიკონ
კრეტულიფუნქციების (დაგეგმვა, კონტროლიდასხვა) განხორციე
ლებაზეუნდაიყოსორიენტირებული.

გუნდებისთვის დამახასიათებელია მკაცრად გამიჯნული რო
ლები,რომელთაშესრულებაცმათ საქმიანობისპროცესშიუწევთ.
ფუნქციის ანუ როლის  განუსაზღვრელობა საქმიანობას აფერხებს
და პრობლემებსაც ქმნის. ამ შემთხვევაში, შესაძლოა,თანამშრომ
ლებმავერგაინაწილონშესასრულებელისამუშაო,ანდაპირიქით
ერთმანეთისიმედადდატოვონისდასაბოლოოშედეგსვერმიაღწი
ონ.ამასთანავე,უნდაგამოირიცხოსთანამშრომლებისმოვალეობე
ბითგადატვირთვაანარასაკმარისიდატვირთვა.ამიტომ,მენეჯერ
მა,პიროვნებისშესაძლებლობებისგათვალისწინებით,ყოველთვის
თანაბრადდასწორადუნდაგადაანაწილოსფუნქციამოვალეობები
დაუზრუნველყოსგუნდისთითოეულიწევრისქმედითუნარიანობა1.

ძალზემნიშვნელოვანიაგუნდებში ნებისმიერიდაპირისპირე
ბისაცილება,რომელიცშეიძლებასხვადასხვაფაქტორით(შურით,

1 ფარესაშვილი ნ., ორგანიზაციული ქცევა, მე2 ნაწილი, თბილისი 2010,
გამომცემლობაუნივერსალი“,
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სტრესით, შესასრულებელი სამუშაოს მნიშვნელობით...)  იყოს გა
მოწვეული.ამისათვის,მენეჯერებმაჯგუფშიმეგობრულიდადადე
ბითიატმოსფეროუნდაშექმნან.უნდაგავითვალისწინოთისგარე
მოებაც,რომგუნდებშიხშირადძალიანბევრიიდეაჩნდება,მაგრამ
ყველასგანხორციელებაორგანიზაციასარშეუძლია.

გუნდის ეფექტიან ფუნქციონირებაზე გავლენას ახდენს, რო
გორც გუნდის შესაძლებლობები, ასევე გუნდური პროცესებიც. გუნ
დისშესაძლებლობებიგანსაზღვრავსგუნდისსაქმიანობისწარმატე
ბულობას,ესშესაძლებლობებიარისსაფუძველიიმისა,თუროგორ
წარიმართება უშუალოდ ამოცანების განაწილების, უკუკავშირისა
და გადაწყვეტილების მიღების პროცესები. გუნდის მიერ დავალე
ბისშესრულებადამოკიდებულია,ძირითადად,მათხელთარსებულ
ყველასახისრესურსებზე,დავალებებისბუნებაზე,გუნდისზომასა
და შემადგენლობაზე, და რაც მთავარია, მმართველობით კურსზე.
საინტერესოიყოჩვენმიერგამოკითხულირესპოდენტებისდამოკი
დებულებაიმსაკითხთანდაკავშირებით,თურასაშუალებებითუზ
რუნველყოფს მენეჯმენტი შიდა ინტეგრაციას. ჩვენი კვლევის სფე
როსერთერთისაკითხიიყომრავალფეროვნებისადაშიდაინტეგ
რაციისგაუმჯობესებისმექანიზმებისძიებასხვადსხვაღონისძიების
დანერგვისკუთხით,კერძოდ,როლებისადეკვატურიგადანაწილება,
სტიმულირებისმექანიზმებისსამართლიანადგამოყენება,ძლიერი
ორგანიზაციული კულტურისფორმირება (ქცევითიწესები,ტრადი
ციები,ღირებულებები,ფასეულობები),ჰარმონიულისამუშაოკლი
მატისარსებობა,ორგანიზაციულისწავლებისსრულყოფა,ორგანი
ზაციულმიზნებზედასაქმებულთამიზნებისდაქვემდებარება.
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დიაგრამა2.4.მენეჯერთამიერშიდაინტეგრაციის
უზრუნველყოფისმექანიზმებისგამოყენება.

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით გამოვლინდა,
რომთანამშრომლებისსაკმაოდდიდყურადღებასამახვილებენში
დაინტეგრაციისპროცესზედაარცთუუმიზეზოდასახელებენ,რომ
ამპროცესისსრულყოფისათვისმნიშვნელოვანიაროლებისადეკვა
ტურიგანაწილებაპროფესიონალიზმისადაგამოცდილებისგათვა
ლისწინებით.გამოკითხულთასაკმაოდდიდინაწილიაღირებსსტი
მულირების სამართლიანი სისტემის დანერგვის აუცილებლობასა
და ძლიერი ორგანიზაციული კულტურის დანერგვაშენარჩუნებას.
მისასალმებელიადასაქმებულთა მზაობა ორგანიზაციულ სწავლე
ბასთანდაკავშირებით.გამოკითხულთაშედარებითმცირენაწილი
აღიარებს,რომორგანიზაციულმიზნებისშემუშავებაშიმათითანა
მონაწილეობასაკმაოდდადებითზეგავლენასმოახდენდაშიდაინ
ტეგრაციულპროცესებზე.

საინტერესო აღმოჩნდა ასევე მენეჯერთა პოზიცია, რომელთა
უმრავლესობამიიჩნევს,რომმათისტიმულირებისმექანიზმებისა
მართლიანადააგამოყენებულიდაშიდაინტეგრაციაცძლიერიორ
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განიზაციული კულტურისდამსახურებაა. თუმცა, დაქვემდებარებუ
ლებიუფრომეტადორიენტირებულნიარიანორგანიზაციულისწავ
ლებისსრულყოფაზე,ჰარმონიულისამუშაოკლიმატისარსებობასა
დაორგანიზაციულმიზნებზე,დასაქმებულთამიზნებისდაქვემდე
ბარებაზეანთანაწყობაზე.

გლობალურ გარემოში გუნდების პოპულარობა მუდმივად იზ
რდება. გლობალური მენეჯერები, სამუშაო ძალის მრავალფეროვ
ნების პირობებში, უფრო მეტად აცნობიერებენ გუნდის ჩამოყალი
ბებით მიღებულდამატებით სარგებელს.  აღნიშნული სარგებელი
შეიძლებაიყოსგაუმჯობესებულიდაგაზრდილიპროდუქტიულობა;
თუ გავითვალისწინებთიმ გარემოებას,რომტრადიციული იერარ
ქიული მმართველობისგან განსხვავებით გუნდები თავის წევრებს
აძლევენ გარკვეულ თავისუფლებას, მაშინ შესაძლებელია სრულ
ყოფილიმენეჯმენტისპირობებშიგუნდისთითოეულიწევრისმიერ
სრულად მოხდეს ძალისხმევისდახარჯვა კონკრეტული ამოცანისა
თუმიზნისგანხორციელებაზე.თავისუფლებაკიმაღალიკმაყოფი
ლებისგრძნობასბადებს,რაცხელსუწყობსუკეთესისამუშაოპირო
ბებისჩამოყალიბებას.
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ᲗᲐᲕᲘ3

ᲛᲬᲐᲠᲛᲝᲔᲑᲚᲣᲠᲘᲒᲣᲜᲓᲘᲡ
ᲤᲝᲠᲛᲘᲠᲔᲑᲘᲡ,ᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲝᲜᲘᲠᲔᲑᲘᲡ
ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲧᲝᲤᲘᲡᲛᲔᲥᲐᲜᲘᲖᲛᲔᲑᲘ
ᲛᲠᲐᲕᲐᲚᲤᲔᲠᲝᲕᲐᲜᲘᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ

ᲫᲐᲚᲘᲡᲞᲘᲠᲝᲑᲔᲑᲨᲘ
(ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲔᲑᲘᲡᲛᲐᲒᲐᲚᲘᲗᲔᲑᲖᲔᲓᲐᲧᲠᲓᲜᲝᲑᲘᲗ)

3.1.გუნდურიმუშაობისსირთულეებიქართული
კომპანიებისმაგალითებზედაყრდნობით

ნებისმიერიტიპისორგანიზაციაშიორგანიზაციულიქცევისსის
ტემისფუნდამენტს ქმნიან ინდივიდები,რომლებმაც გააერთიანეს
თავიანთიძალისხმევამისიშექმნისათვის (მაგალითად,კომპანიის
მესაკუთრეები),ასევემენეჯერები,რომლებიცამჟამადწარმართავენ
მისსაქმიანობას.ორგანიზაციისმენეჯმენტისორგანიზაციულიქცე
ვისფილოსოფია (თეორიულიმოდელი)მოიცავსმისიხელმძღვან
ლებისა და მმართველების ვარაუდებისა და მრწამსის კომპლექსს
კომპანიის საქმეების რეალურ მდგომარეობასთან, მისი წარმოებ
რივისაქმიანობისამოცანებსადაშესაძლოიდეალურსისტემასთან
დაკავშირებით.ამთავშიჩვენგანვიხილავთორგანიზაციულიქცევის
ოთხიძირითადითეორიულიმოდელის,კერძოდ:ავტორიტარული,
სამეურვეო, მხარდამჭერი და კოლეგიალური მოდელების როლს1.
ორგანიზაციულიქცევისმოდელისარჩევანსმრავალიფაქტორიგა

1 ფარესაშვილი ნ., ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები, გამოცემლობა
,,მერიდიანი’’,თბილისი,2013წელი.,61გვ.
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ნაპირობებს.ორგანიზაციულიქცევისმოდელებზეგავლენასახდენს
ორგანიზაციისა და მისი მენეჯერების პრიორიტეტული ფილოსო
ფია, ხედვა, მისიადამიზნები. ასევეგარეფაქტორები,რომლებიც
ასევეხშირშემთხვევაშიკონკრეტულიმოდელისგამოყენებასგანა
პირობებს.

ორგანიზაციებშიინდივიდუალურიდაგარემოფაქტორებიგავ
ლენას ახდენსცალკეულიინდივიდების ქცევაზედამათმიერგან
ხორციელებულისამუშაოსშესრულებისდონეზე.ცხადია,რომმე
ნეჯერებიმათდაქვემდებარებაშიმყოფიპირებისაგანმოელიანდა
გეგმილიშედეგისსაუკეთესოდშესრულებას.მენეჯერისფუნქციათა
შორის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანია სასურველი შედეგის წინასწარ
განსაზღვრა. თუმცა, ყოველთვის გასათვალისწინებელია, რომ ნე
ბისმიერი მიზნის განხორციელებისას, კონკრეტული სამუშაოს შეს
რულებისქმედებასთანახლავსკონკრეტულიინდივიდისთვისდა
მახასიათებელიქცევა,რომელიც დაკავშირებულიაბევრფაქტორ
თან.სწორედამფაქტორებისწინასწარგანსაზღვრადამართებული
დაგეგმვაზრდისმაღალისაშემსრულებლოხარისხისმიღწევისალ
ბათობას. მენეჯერისათვის შესრულებასთანდაკავშირებულ ქცევას
მოიცავსისეთიქმედებები,როგორებიცააპრობლემებისიდენტიფი
ცირება,დაგეგმვა,ორგანიზებადადასაქმებულთამუშაობისკონტ
როლიდამამოტივირებელისამუშაოგარემოსშექმნადასაქმებულ
თათვის.

XXსაკუნის50იანიწლებისბოლოსლეონფესტინგერმაწამო
აყენაშემეცნებითიდისონანსისთეორია,რომელიცდამოკიდებუ
ლებასადაქცევასშორის კავშირსხსნის.1 შემეცნებითიდისონანსი
არისნებისმიერიშეუსაბამობა,რომელიცადამიანმაშეიძლებადა
ინახოსორდამეტდამოკიდებულებასანდამოკიდებულებებსადა

1 StepenP.Robbins,TimothyA.Judge,OrganizationalBehavior,NewJersey,Prentice
Hall,2008,13thedition,p.67.
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ქცევასშორის.ფესტინგერიამტკიცებდა,რომშეუსაბამობისნების
მიერიფორმადისკომფორტსქმნის,რისგამოცადამიანებიეცდები
ანდისონანსისადააქედანგამომდინარედისკომფორტისშემცირე
ბას.ადამიანებიმოძებნიანსტაბილურმდგომარეობას,სადაცდისო
ნანსიმინიმუმამდეიქნებაშემცირებული.

შესრულებასთანდაკავშირებულქცევებზეფოკუსირებით,მენე
ჯერებიეძებენგზებს,რომმიაღწიონოპტიმალურშესრულებას.თუ
დასაქმებულებიარმუშაობენკარგადანთანმიმდევრულად,მენეჯე
რებმაუნდაგამოიძიონპრობლემა. ამისათვისსაჭიროა,მუდმივად
მოხდესთანამშრომელთაშესაბამისიუნარებისადაშესაძლებლო
ბებისმონიტორინგირათაშევამციროთსამუშაოსშესრულებასთან
დაკავშირებული პრობლემების აღმოცენების ალბათობა. ამასთა
ნავე,მენეჯერებიუნდაიყვნენმუდმივძიებაში,რათათანამედროვე
სწრაფი ცვლილებებისადა ინოვაციების ეპოქაში, მოხდესთანამშ
რომელთა უნარჩვევების მუდმივი ამაღლება სხვადასხვა გეგმიუ
რიღონისძიებებისმეშვეობით.აქუკვეცალსახადმნიშვნელოვანია
როგორც  მენეჯერის, ასევე დასაქმებულის პასუხისმგებლობის სა
კითხიც;არსებითია,თუროგორღონისძიებებსმიმართავსმენეჯერი
პრობლემების აღმოსაფხვრელად და რამდენად ადეკვატურად აც
ნობიერებსთანამშრომელიშესრულებასთანდაკავშირებულპრობ
ლემას.

შესაბამისად,აუცილებელიამოხდესთანამშრომელთამუდმი
ვიგადამზადება,უწყვეტისწავლება.გამოკითხულთა23%ფიქრობს,
რომ მენეჯერები ახორციელებენ დასაქმებულთა უწყვეტი სწავლე
ბისპოლიტიკას,მაშინროდესაცრესპოდენტთა56%მიიჩნევს,რომ
ნაწილობრივ ხდება დასაქმებულთა პროფესიული განვითარებაზე
მიმართული კონკრეტულიღონისძიებების გატარება,  20% კიფიქ
რობს,რომამკუთხითორგანიზაციაებშისაერთოდარაფერიკეთდე
ბა.
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ასევესაინტერესოიყო,როგორაფასებენრესპოდენტებინეპო
ტიზმის გამოვლინებას ორგანიზაციაში თანამშრომელთა უწყვეტი
სწავლების (გადამზადების) პროცესში (დიაგრამა 3.1.).თუმცა, სამ
წუხაროა,რომსამართლიანობისადადემოკრატიულიპრინციპებით
მმართველობითიკურსისპირობებში,რესპოდენტთასაკმაოდდიდი
ნაწილიაღიარებს,რომ კარიერულიზრდისხელშემწყობიღონის
ძიებებისსისტემებისგამოყენებახდებასწორედნეპოტიზმისპირო
ბებში.მხოლოდგამოკითხულთამცირენაწილმა20%უარყონეპო
ტიზმის ფაქტები, მაშინ როდესაც 24%დარწმუნებით ადასტურებს
ნეპოტიზმის გავლენით უწყვეტი პროგრამების განხორციელებას,
ხოლოყველაზემაღალიპროცენტი56%ნაწილობრივადმიიჩნევს
ნეპოტიზმისგამოვლენისფაქტებს,ანუ,არცუარყოფსდაარცადას
ტურებსმას;ამიტომ,ვიქრობთ,რომესსაკმაოდსაყურადღებოგარე
მოებაა,რადგანისკატეგორიულადეწინააღმდეგებასამართლიანო
ბისადადემოკრატიულიმმართველობითპრინციპებს.

დიაგრამა3.1.ორგანიზაციებშითანამშრომელთაუწყვეტი
სწავლების(გადამზადების)პროცესშინეპოტიზმის

გამოვლინებისმიმართდამოკიდებულება
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ჩვენთვისსაინტერესოამმართველობითიკურსიპერსონალთან
მიმართებაშიიმდენად,რამდენადაცმათმიერმიღებულიგადაწყვე
ტილებებისშედეგად,ადამიანებსუყალიბდებათკონკრეტულიმოვ
ლენებისა და პროცესებისადმი კონკრეტულიდამოკიდებულებები,
რაც მათი პროფესიონალიზმიდან, ფასეულობებიდან, ღირებულე
ბებიდატრადიციებიდანგამომდინარეობს.

დამოკიდებულებებსა და ქცევას შორის მიზეზშედეგობრივი
კავშირია. აქედან გამომდინარე, კონკრეტული ქმედების მიმართ
დამოკიდებულება კონკრეტულ ქცევას განაპირობებს. სხვადასხვა
დროს,სხვადასხვაქვეყანაში,მეცნიერთამიერჩატარებულიკვლე
ვების შედეგად განსხვავებულიდასკვნები იქნა გაკებულიდამოკი
დებულებებსადაქცევასშორისკავშირთანმიმართებაში.ზოგიერთი
კვლევის მიხედვით,დამოკიდებულებები არ არისდაკავშირებული
ქცევასთანან,მათშორისსუსტიკავშირიარსებობს.ამისმიუხედა
ვად,ჩვენვვარაუდობთ,რომდამოკიდებულებებით,შესაძლებელია,
ქცევისპროგნოზირებაცკიგაკეთდეს.მაგალითად,თუჩვენსკვლევა
ში გამოკვეთილინეპოტიზმის გამოვლენისფაქტებსშევამცირებთ,
ანაღმოვფხვრითდაამქმედებისშესახებყველაიქნებაინფორმი
რებული,რათქმაუნდა,ესგამოიწვევსპერსონალისგააქტიურებას
დასამუშაოშედეგისამაღლებასმომავალიკარიერულიზრდისხელ
შემწყობიღონისძიებებისათვისებისთვალსაზრისით.

ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ სამუშაოსთან დაკავშირებულ
დამოკიდებულებებზე.აქმოიაზრებაპერსონალისმიერსამუშაოგა
რემოსსხვადასხვაასპექტისდადებითადანუარყოფითადშეფასება.
ორგანიზაციულიქცევისკვლევათაუმეტესობასამიდამოკიდებულე
ბითინტერესდება,ესენია:სამსახურითკმაყოფილება,სამსახურში
ჩართულობადაორგანიზაციისადმი ერთგულება. ამ სამიდამოკი
დებულებისდადებითიგანწყობისთვისაუცილებელიადაცულიიქ
ნეს ბალანსი ორგანიზაციის მიზნებსა დადასაქმებულთა ინტერე
სებსშორის.დიაგრამა1.3. გვიჩვენებსდაცულიათუარა,ბალანსი
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ორგანიზაციის მიზნებსადა დასაქმებულების ინტერესებს შორის.
როგორცუკვეაღვნიშნეთ,საკმაოდმაღალმაპროცენტმაგაგვცაშუ
ალედურიპასუხი(ნაწილობრივ),რაციმაზემიუთითებს,რომისინი
არარიანკმაყოფილიორგანიზაციისმიზნებსადადასაქმებულების
ინტერესებს შორის არსებული ბალანსით; 10% აცხადებს, რომ ამ
ორმაჩვენებელსშორისდისბალანსია.დანარჩენირესპოდენტები,
რომელთაშორის,ძირითადად,მმართველიპირებიიყვნენ,თვლი
ან,რომბალანსიდაცულია. აქცხადადიკვეთებაჩვენმიერაღნიშ
ნული განსხვავებული დამოკიდებულებები მოვლენათა შეფასების
მიმართ.

დიაგრამა3.2.მენეჯმენტისპროცესის
გეგმაზომიერადდაგამჭირვალედმიმდინარეობისშესახებ

თანამშრომელთადამოკიდებულება
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გეგმაზომიერადდაგამჭირვალედმენეჯმენტისპროცესისმიმ
დინარეობისშესახებსაკმაოდმრავალფეროვანიპასუხებიმივიღეთ.
საკმაოდმაღალმაპროცენტმა(47%)დადებითიპასუხიგაგვცა,თუმ
ცა,ამისპარალელურადსაკმაოდმრავალფეროვანიპასუხებიმივი
ღეთარაგამჭირვალედაარაგეგმაზომიერმმართველობითკურსთან
დაკავშირებით,რაც,შესაძლებელია,გაუთვითცნობიერებლობის,ან
სწორედმენეჯმენტის პროცესის    გაუმჭირვალობის, ან საბოლოო
შედეგებითდაუინტერესებლობითარისგანპირობებული,რაცარა
სახარბიელომდგომარეობაა.

გუნდებთანმიმართებაშიმნიშვნელოვანიიყო,თუროგორაღიქ
ვამსპერსონალისაერთოდგუნდებისადაჯგუფებისმნიშვნელობას,
მათზეგავლენასორგანიზაციულქცევაზე.თუმცა,63%თვლის,რომ
ჯგუფებსა და გუნდებს არ შეუძლიათ შეცვალონ ინდივიდუალური
მოტივებიდადამოკიდებულებები,ასევეგავლენაიქონიონინდივი
დუალურიქცევაზეორგანიზაციულგარემოში.მხოლოდ26%თვლის,
რომგუნდებსშუძლიათორგანიზაციულიკლიმატისშეცვლა.

დიაგრამა3.3.გუნდებისზეგავლენა
ინდივიდუალურიმოტივებისადადამოკიდებულებებზე
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წინათავებში,სხვადასხვასამეცნიეროლიტერატურისდამუშა
ვებისშედეგად, ჩვენ გავეცანითმეცნიერთაშეხედულებებს გუნდის
შემადგენლობისადაკონკრეტულპრობლემაზემომუშავეპერსონა
ლის რაოდენობის შესახებ. საინტერესოა, თუ რამდენად მნიშვნე
ლოვნად აღიქვამენ როგორც მენეჯერები, ასევე დაქვემდებარებუ
ლებიგუნდისწევრთარაოდენობისმნიშვნელობას.აქაც,პასუხთაგან
ერთიგანსაკუთრებულანალიზსმოითხოვს:გამოკითხულთაყველა
ზემაღალიპროცენტულიმაჩვენებელიმიიჩნევს,რომგუნდისწევრ
თარაოდენობაუმნიშვნელოა,მთავარიასაერთომიზნები;მაღალი
პროცენტულიმაჩვენებელიერგომოსაზრებას,რომგუნდისწევრების
რაოდენობაუნდაგანისაზღვროსპრობლემისხასიათისმიხედვით;
აქ, რათქმაუნდა,პრობლემისსირთულემნიშვნელოვანია,მაგრამ
ორგანიზაციული ფორმა ემყარება გარკვეულ კანონზომიერებებს,
რაცაუცილებლადააგასათვალისწინებელიმენეჯერთამხრიდან.

დიაგრამა3.4.რარაოდენობისადამიანებისგან
უნდაშედგებოდესგუნდი?რამდენმაადამიანმაუნდა

იმუშაოსკონკრეტულპრობლემაზე?
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საკმაოდ საინტერსო სურათი მივიღეთ ხელძღვანელების მი
ერ კრეატიულიგადაწყვეტილებების მიღების შეფასებისთაობაზე.
რესპოდენტთა59%თვლის,რომხელმძღვანელთამიერმიღებული
გადაწყვეტილებებიყოველთვისანხშირადკრეატიულია.ამრესპო
დენტებშიიყვნენმენეჯერები,რომლებიცსხვათამიერდელეგირე
ბულიდავალებებისპარალელურრეჟიმში,თვითონაცახორციელე
ბენდელეგირებასდაგადაწყვეტილებებისმიღებას(შესაძლებელია,
ესმაღალიპროცენტულიმაჩვენებელიამითაციყოსგანპირობებუ
ლი);თუმცა, 34%ის აზრით, ეს ძალზედიშვიათი მოვლენაა; 7% კი
თვლის,რომხელძღვანელებისმიერმიღებულგადაწყვეტილებებში
კრეატივისაერთოდარაა.

დიაგრამა3.5.თანამშრომელთაშეფასებახელძღვანელების
მიერკრეატიულიგადაწყვეტილებებისმიღებისსიხშირეზე
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3.2.მრავალფეროვანისამუშაოძალის
მართვისპროცესშიგამოვლენილიპრობლემები

(კომპანიებისმაგალითებზედაყრდნობით)

ნებისმიერორგანიზაციაშისაკადროპოლიტიკისეფექტიანად
წარმართვა საკმაოდრთული პროცესია. გასათვალისწინებელია ის
გარემოება, რომ გლობალურ გარემოში არსებული გამოწვევების
პარალელურრეჟიმშიორგანიზაციისმენეჯმენტმამუდმივადუნდა
იზრუნოსკადრებისპროფესიულინიშნითგანვითარებაზე,რაცსაკ
მაოდრთულიპროცესია.თუმცა,თუგავითვალისწინებთინდივიდუ
ალურგანსხვავებებსსხვადასხვანიშნისადაკატეგორიებისმიხედ
ვით, (მაგალითად შესაძლებლობები და უნარები, გამოცდილება,
დემოგრაფია)მაშინ,შესაძლებელია,ურთულესიამოცანებისწარმა
ტებითგანხორციელება.

დაბრკოლებაა ის, რომ ხშირ შემთხვევაში, როგორც მენეჯე
რებს,ასევერიგითთანამშრომლებსარაქვთგათავისებულიდაგაც
ნობიერებულირაოდენმნიშვნელოვანიასამუშაოძალისმრავალფე
როვნება.

საკმაოდსაინტერესოშედეგიმივიღეთკვლევისშედეგებისდა
მუშავებისშედეგად.როგორცდიაგრამაზევხედავთ,რესპოდენტთა
68% ნაწილობრივეთანხმებასამუშაოძალისმნიშვნელობისაუცი
ლებლობასსამუშაოადგილებზე,10%კინეგატიურდამოკიდებულე
ბას ავლენსმრავალფეროვნებისმიმართ.მხოლოდრესპოდენტთა
22% აღიარებს ამ მახასიათებლის აუცილებლობას. ჩვენი აზრით,
რესპოდენტთა მხოლოდ 22%ის მიერ დადებითი შეფასება საკმა
ოდმწირია.აქედანგამოიკვეთაისგარემოება,რომსამუშაოძალის
მრავალფეროვნების ფენომენი არათუ რიგითი თანამშომლებისთ
ვის, არამედ მენეჯერებისთვისაც არაა საკმარისად გათავისებული,
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რაცვფიქრობთ,რომსაყურადღებოგარემოებაა,რადგანთუგადავ
ხედავთ თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურას მენეჯმენტის
კუთხით,თითოელმათგანშისაკმაოდჯეროვანიყურადღებააგამახ
ვილებულისამუშაოძალისმრავალფეროვნებაზე.

დიაგრამა3.6.სამუშაოძალისმრავალფეროვნების
მნიშვნელობისშეფასებადასაქმებულთამხრიდან

ჩვენი კვლევის ერთერთ საკითხს მოიცავდა ორგანიზაციებში
ეროვნული ნიშნის მიხედვით თანამშრომელთა თანაფარდობა ან
პროცენტულიმაჩვენებელი.საკმაოდსაინტერესოშედეგიმივიღეთ.
აღმოჩნდა,რომსაკმაოდმაღალიპროცენტულიმაჩვენებელი,კერ
ძოდკი44%უკავიასხვადასხვატრადიციებისადარელიგიურინიშ
ნისმქონეადამიანებს,რისიდასტურიცააშემდეგისურათი.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ორგანიზაციები დაკომპლექტებუ
ლია სხვადასხვა ეროვნების მქონე საკმაოდმაღალი პროცენტული
მაჩვენებლითმენეჯერებიდიდიგამოწვევებისწინაშედგებიან,რა
თამათიმართველობითპროცესშიადგილიარქონდესდისკრიმი
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ნაციასანსტერეოტიპებისგამოვლინებას(ეროვნულინიშნისმიხედ
ვით).

დიაგრამა3.7



ჩვენვცადეთესასპექტიცგამოგვეკვლიადაარცთუისესახარ
ბიელოშედეგებიმივიღეთ.მხოლოდრესპოდენტთა18%მიიჩნევს,
რომ პატივისცემის გამოვლინების პროცესში თანამშრომლები პი
როვნებისრელიგიურნიშანსყურადღებას არაქცევენდაერთნაირ
დამოკიდებულებასავლენენსაკუთარგრძნობებისგამოხატვისასნე
ბისმიერირელიგიისმქონეთანამშრომლებთანმიმართებაში.თუმ
ცა,ასევე18%მიიჩნევს,რომპირიქითრელიგიურინიშანიასწორედ
არასასურველი დამოკიდებულების მიზეზი კონკრეტულ პიროვნე
ბასთანმიმართებაში.რესპოდენტთასაკმაოდმაღალი 62%აღია
რებს,რომპატივისცემასსისტემატიურიხასიათიარაქვსდაშესაძ
ლებელია ნაწილობრივი ნიშნის კუთხით იქნას განხილული, რაც,
ჩვენიაზრით,ესპასუხიიმგარემოებითიყოგანპირობებული,რომ
რესპოდენტთა ამ ნაწილმა ეს კითხვა არცთუ ისე მნიშვნელოვნად
აღიქვა.
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დიაგრამა3.8.თანამშრომელთადამოკიდებულება
მრავალფეროვნებისმიმართ


თუვაღიარებთიმგარემოებას,რომთითოეულიადამიანიინ

დივიდუალურიათავის შესაძლებლობებში, მაშინ ბუნებრივია იბა
დებაკითხვა:რატომარის,რომერთიდაიგივეპიროვნება,ზოგიერთ
შემთხვევაში, აღმოჩნდება პროდუქტიულიდა  კმაყოფილი,ხოლო
ზოგიერთშიკიპირიქით.ამკითხვაზეპასუხისგასაცემადგასათვა
ლისწინებელია,რომპერსონალზესაკმაოდბევრიფაქტორიახდენს
ზემოქმედებას;მათშორისერთერთიაგარემოფაქტორები.გასათ
ვალისწინებელია ისიც, თუ რა ტიპის ორგანიზაციაზე და რა კულ
ტურის სფეროს ფარგლებში ვახდენთ პერსონალზე დაკვირვებას,
იქიდანგამომდინარე,რომსხვადსხვაგანვითარებისეტაპზემყოფ
ქვეყნებშიამფაქტორებისზემოქმედებისხარისხიმნიშვნელოვნად
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განსხვავებულია. ჩვენ საკმაოდ საყურადღებო პასუხები მივიღეთ.
რესპოდენტთა13%ისაზრით,გარემოფაქტორებისაერთოდარახ
დენსგავლენასორგანიზაციისფუქციონირებაზე, 56%კიმხოლოდ
ნაწილობრივ ზემოქმედება აღიარებს. ადეკვატური პასუხი გასცა
რესპოდენტთამხოლოდ31%მა,რომელთაცსრულადგაანალიზეს
გარემოს როლი ორგანიზაციის როგორც ფუნქციონირებაზე, ასევე
მისსაბოლოოშედეგებზე.რითარისგანპირობებულიშეფასებებში
ასეთიმკვეთრისხვაობა.ვფიქრობთ,რომაქედანაცვლინდებარო
გორცორგანიზაციულისწავლებისსხვადასხვაფორმებისგამოყენე
ბის,ასევესაერთომიზნებისშემუშავებაშიპერსონალისჩართულო
ბისაუცილებლობა.

დიაგრამა3.9გარემოფაქტორებისზეგავლენა
ორგანიზაციისფუნქციონირებაზე

სამსახურის მაძიებლები, გასაუბრებისას, ხშირად გულწრფე
ლად ასახელებენ თავიანთ პრიორიტეტებს. მათ ისე სურთ სამსა
ხურის მიღება, რომ ხშირად შეცდომაში შეყავთ გამსაუბრებლები.
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მენეჯერებიუნდაეცადონ,სწორადშეაფასონპიროვნებისპრიორი
ტეტები პროფესიონალიზმის, უნარჩვევების, კარიერულიღირებუ
ლებებისადა მოტივაციის კუთხით. მენეჯერებმა, სწორი მმართვე
ლობითი პროცესის შედეგად, შესაძლებელია, მაქსიმალურშედეგს
მიაღწიონსინერგიისეფექტისსაშუალებით.

დემოგრაფიულკლასიფიკაციაშიუმნიშვნელოვანესიასქესიდა
რასა.გარდაამისა,სამუშაოშედეგებზედასაერთოდ,ორგანიზაცი
ულ კულტურაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს კულტურული
მრავალფეროვნება.ზოგიერთკულტურაშიდღემდეაშემორჩენილი
სტერეოტიპისქესთანმიმართებაში.თუმცა,მრავალმაკვლევამდა
ადასტურა,რომმამაკაცებსადაქალებსერთნაირისწავლისშესაძ
ლებლობები,აზროვნებისუნარიდაკრეატიულობაგააჩნია.აქედან
გამომდინარე,აუცილებელიასამუშაოპროცესშიმრავალფეროვანი
სამუშაოძალისჩართვა.

დიაგრამა3.10მრავალფეროვნების
ჩართვასამუშაოპროცესში
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მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ისეთ რეგიონში, როგო
რიც აჭარაა, მენეჯერებს ჰქონდეთ მაღალი სოციალური პასუხისმ
გებლობამრავალფეროვანისამუშაოძალისმაღალიჩართულობის
მიმართ.შემაშფოთებელია,რომპერსონალისმხრიდანესსაკითხი
არადეკვატურად იქნა აღქმულიდა შეფასებული:დებულებს ეთან
ხმებაგამოკითხულთამინიმალურრაოდენობა 12%,ნაწილობრივ
ეთანხმება69%,ხოლოუარყოფს19%.

დიაგრამა3.11



ანალიზის შედეგადჩანს,რომ გამოკითხულორგანიზაციებში,
მენეჯმენტისმიერარაადეკვატურადარისშეფასებულიმრავალფე
როვნებისკონცეფციამისი,სირთულის,სიკეთისადაშედეგებისგათ
ვალისწინებით.
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3.3.მრავალფეროვანისამუშაო
ძალისეფექტიანობისამაღლებისძირითადი

ღონისძიებები

ეფექტიანობისამაღლებისპროცესშიმნიშვნელოვანიაკულტუ

რულიდაეთნიკურიმრავალფეროვნება,რომელსაცშეუძლიააამაღ
ლოსმულტიკულტურული გუნდის საქმიანობის ხარისხი (ადლერი,
1991).ამშემთხვევაშიასეთისახისგუნდისწევრებსგანსხვავებული
ხედვებიაქვთპრობლემებისმიმართ,რაცხელსუწყობსიდეებისგე
ნერირებისპროცესს.მეორემხრივ,კულტურულიგანსხვავებებითგა
მოწვეულმაშეცდომებმა,შესაძლოა,ბარიერებიშექმნას,რაცნდო
ბისდაკარგვასადაკონფლიქტებისგაძლიერებასგანაპირობებს.

განსხვავებულობაერთისახეობისაარარისდამისიშედეგებიც
მრავალფეროვანია. მაგალითად, სამუშაოსთან მიმართებაში მრა
ვალფეროვნებაბადებსგანსხვავებულხედვებსადამიდგომებს,რაც
გუნდსრთულიპრობლემებისდაძლევაშიეხმარება(ჰულშეგერიდა
სხვები,2009).სამაგიეროდ,ეთნიკურიმრავალფეროვნებასაკომუნი
კაციოპრობლემებსაჩენსდაურთიერთობებსძაბავს,რაცსაინოვა
ციოღონისძიებებსადაგუნდურიკონსესუსისმიღწევასუშლისხელს.

მულტიკულტურულ გუნდებში ხშირად ჩნდება კულტურული
პრობლემები,რომელთაშორისარისქვეჯგუფებისთანამშრომლო
ბის ნაკლებობა, პრობლემების დაძლევის წინააღმდეგობრივი მე
თოდებისარსებობა,განსხვავებულიდამოკიდებულებაავტორიტე
ტებისათულიდერშიპისმიმართდაგუნდისსამუშაოენისარაერთგ
ვაროვანიცოდნა.ამგვარიგანსხვავებებიხელსუშლისკულტურული
ქვეჯგუფებისთანამშრომლობასდაკოორდინაციას,თუმცაპრობლე
მებიდაძლევადია,თუგუნდისლიდერირაიმეორიენტირს,საერთო
მიზანსდასახავს.ნათელიმიზანიგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია
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მულტიკულტურულგუნდებში,ვინაიდანმრავალფეროვანგარემოში
ეფექტიანითანამშრომლობისპირობებიიქმნება.

მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში, ორგანიზაციის მმართ
ველიაპარატისმიერადეკვატურადუნდაშეფასდესსამუშაოძალის
მრავალფეროვნება,როგორცეფექტიანობისამაღლებისერთერთი
ბერკეტი.მაგალითად,ისგარემოება,რომსამუშაოძალისმრავალ
ფეროვნება ხელს უწყობს კრეატიულობისზრდასადა ინოვაციური
იდეებისგენერირებას,დადებითადშეფასებულიიქნაგამოკითხულ
თამხოლოდ24%მიერ,ნაწილობრივდადებითად56%,ხოლოუარ
ყოფითად  20% მიერ. ამგვარი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არ
თულებსეფექტისმიღწევას.

დიაგრამა3.12სამუშაოძალისმრავალფეროვნების
როლიკრეატიულობისადაინოვაციურობისზრდაში



ასევენეგატიურიშედეგია,როდესაცდასაქმებულთა31%აღია
რებს,რომდამსაქმებელიარიცავსსაკანონმდებლორეგულაციებს,
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კერძოდკი,მაგალითადსაქართველოსორგანულკანონსსაქართვე
ლოსშრომითკოდექს.დიაგრამა3.13ასახავსრესპოდენტთაშეხე
დულებებსადამიანისუფლებებისდაცვისმიმართულებით.კერძოდ
კი, ასახავს თანამშრომელთა სამსახურში თანასწორობასთან, თა
ნასწორიუფლებებისადა შრომისუსაფრთხოებბის ხელმისაწვდო
მასთანდაკავშირებით.დიაგრამაზეჩანს,რომდადებითიდაუარყო
ფითიდამოკიდებულებაგამოხატათუთქმისთანაბარმაპროცენტმა.
თუმცა,ესარცააგასაკვირი,რადგანმმართველირგოლიყოველთვის
მისი პოლიტიკის მიიჩნევსროგორცსამართლიანობისადადემოკ
რატიულობისპრინციპებზედაფუძნებულს.რიგითითანამშრომლე
ბიკიგანსხავებულადაღიქვავენ.სწორედესგანაპირობებსორგანს
ხვავებულიპოლუსისთანხვედრას.

დიაგრამა3.13დამსაქმებელისპოზიციაადამიანის
უფლებებისდაცვისმიმართულებით
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ადამიანისუფლებებისდაცვაარისისნებისმიერიპიროვნების
ფუნდამენტალურიუფლება,რომელთადაცვაცყველადემოკრატიუ
ლისახელმწიფოსვალდებულებაა.დღესუკვეგარკვეულიცვლილე
ბებიიგეგმებადამსაქმებლებისმხრიდანსხვადასხვანიშნისმიხედ
ვითდისკრიმინაციისაღკვეთასთანდაკავშირებით.ამაზესულუფ
როხშირადსაუბრობენსხვადასხვაარასამთავრობოორგანიზაციები
დაწარადგენენგარკვეულპროექტებსსაკანონმდებლოორგანოებში
შესაბამისი ცვლილებების განსახორციელებლად. გასათვალისწი
ნებელიაასევეადამიანისუფლებაწინასახელშეკრულებოურთიერ
თობისდროსაც.დასაქმებისკანდიდატიწინასწარუნდაფლობდეს
სრულყოფილინფორმაციას სამსახურში აყვანამდესამუშაო პირო
ბებისადაშრომითიურთუიერთობებისასმისიუფლებრივიმდგომა
რეობის,ანშრომითიხელშეკრულებისვადისთაობაზე.

მულტიკულტურულიგუნდისწევრებილიდერებისადაავტორი
ტეტულიპირებისმოთხოვნებზეგანსხვავებულადდა,ხშირშემთხვე
ვაში,მათიკულტურისთვისდამახასიათებელიფორმითრეაგირებენ.
ამგარემოებისგათვალისწინებით,სხვადასხვაეროვნების,რელიგი
ისა და ფასეულობების ადამიანებსა და ჯგუფებს ერთი მეთოდით
ვერვმართავთდავერცმათმოტივირებასშევძლებთ.აქედანგამომ
დინარე, გუნდის მენეჯერს მოეთხოვება მოქნილობა, განსწავლუ
ლობა კულტურის საკითხებსადატრადიციებში. კიდევ ერთი მნიშ
ვნელოვანი თვისებაა ეფექტიანი კროსკულტურული კომუნიკაციის
დამყარების შესაძლებლობა, რომლის მეშვეობითაც, მენეჯერს ან
ლიდერსმარტივადშეუძლიაკომუნიკაციაგუნდისწევრებთანმათი
კულტურისთვისდამახასიათებელიანარაწინააღმდეგობრივიკომუ
ნიკაციურისაშუალებებისგამოყენებით.გარდაიმისა,რომსრულყო
ფილიკომუნიკაციურიპროცესიუზრუნველყოფსგადაწყვეტილების
განხორციელების საშუალებას, უკუკავშირისდამყარებას, ის, ასევე,
თავისმხრივამცირებსდაძაბულობასგუნდისწევრებსშორის.
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გუნდის წევრები ხშირად განსხვავებულ მნიშვნელობას ანიჭე
ბენამათუიმამოცანას,რისგამოც,განსხვავებულადხარჯავენსამუ
შაოდროსმათიშეხედულებითმეტადანნაკლებადპრიორიტეტულ
ამოცანებზე. ამ პრობლემის წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოვიყე
ნოთეფექტიანირეგულარულიშეხვედრებისმექანიზმი,სადაცღი
ადმოხდებათითოეულიროლისმნიშვნელობისადადატვირთვის
დასაბუთება. კვლევისშედეგად (დიაგრამა3.14)გამოვლინდა,რომ
მენეჯერებიროლებისგადანაწილებისდროსგანსხვავებულმახასა
იათებლებსანიჭებენმნიშვნელობას:კვალიფიკაციას 19%,გამოც
დილებას  21%, პასუხისმგებლობას  21%, სამუშაოს შესრულების
სისწრაფეს  14%, ინოვაციურობასადა კრეატიულობას  9%, ახლო
კავშირებს(ნეპოტიზმს)8%,მობილურობას3%,არაკონფლიქტუ
რიხასიათისგამოვლენას5%.


დიაგრამა3.14როლებისგადანაწილების

მენეჯერისმიერმინიჭებულიპრიორიტეტები
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სირთულეებიდასინერგიისუზრუნველყოფისმექანიზმები

86

დიაგრამაზე ნათლადჩანს,რომ მენეჯერები,როლების გადა
ნაწილების დროს, განსხვავებულ მახასაიათებლებს ანიჭებენ უპი
რატესობას.დაქვემდებარებულთამიერდასახელებულიიქნაახლო
კავშირებისაკმაოდმაღალიპროცენტით,მაშინროდესაცინოვაცი
ურობას,კრეატიულობასდამობილურობასსაკმაოდდაბალიპრო
ცენტულიწილიქონდამინიჭებული.

რთული ამოცანების ან მასშტაბური პროექტების განხორციე
ლებისას გამოიყენება მრავალაფეროვანი და ინოვაციური ტექნო
ლოგიები, რაც, თავის მხრივ, მოითხოვს თანამედროვე უნარებსა
დაცოდნას,რიგშემთხვევაშიკი ექსპერტულცოდნას.გუნდიხში
რადაუცილებელიადაკომპლექტდესსხვადასხვაქვეყნებისწარმო
მადგენლებისგანანმოხდესაუთსორსინგიუცხოქვეყნებში,მაგრამ,
ნებისმიერ შემთხვევაში, აუცილებელია გუნდის ხელმძღვანელის
კრეატიულობადაინოვაციურობა.ამსაკითხთანდაკავშირებითგა
მოკითხულ ორგანიზაციებში მენეჯერთა კრეატიულობის კუთხით
თანამშრომელთაშეფასებებიგამოისახაშემდეგნაირად:

დიაგარამა3.15ხელმძღვანელის
მიერკრეატიულობისგამომჟღავნება
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გადაწყვეტილებისმიღებისპროცესშისაკმაოდდიდიმნიშვნე
ლობა აქვს ინტუიციურ აზროვნებას, რომელიც არის უფრო მოქნი
ლიდამეტადგამოიყენებასპონტანურიგადაწყვეტილებისმიღების
პროცესში.გადაწყვეტლებისმიმღებებიპირებიამდროსთანხმდე
ბიან,რომერთდროულადუნდამოგვარდესპრობლემისრამდენიმე
ასპექტიდამოხდესერთიპრობლემიდანმეორეზესწრაფადგადას
ვლადასპონტანურადგადაწყვეტილებისმიღებაწარსულიგამოც
დილების საფუძველზე. თუმცა, ეს მიდგომა ხასიათდება მაღალი
რისკითდაგაურკვევლობით,რადგანინტუიციურიაზროვნებაიღებს
სპონტანურგადაწყვეტილებასგადაწყვეტილებისმიღებისპროცეს
ში.1როგორცვიცით,ისტორიულად,ორგანიზაციებსაქვთორიალ
ტერნატივა გადაწყვეტილების მიღების პროცესსში: კლასიკურიდა
ბიჰევიორისტული.

კლასიკურიგადაწყვეტილებისმოდელიაღწერსრაციონალური
ადამიანებისმიერმიღებულრეალურგადაწყვეტილებებს.ბიჰევიო
რისტულიგადაწყვეტილებისმოდელი,კლასიკურისაგანგანსხვავე
ბით,არეფუძნებარაიმეკონკრეტულწესებს;იგიმოუწოდებსმოქმე
დებისკენსიტუაციისმიხედვით.2

კლასიკური გადაწყვეტილების მოდელის პირობებში მიღებუ
ლია, რომ მენეჯერი ან გუნდი მოქმედებს რაციონალური წესების
დაცვით.როდესაცარსებულსიტუაციაშიგუნდისთვისდამისილი
დერისთვისშიდადაგარეგარემოშიპრობლემებიგანსაზღვრულია,
მაშინიქმნებაოპტიმალურიგადაწყვეტილებისმიღებისშესაძლებ
ლობა,რაციწვევსპრობლემისგადაჭრისსაუკეთესოგზისგამონახ
ვას.

1 Bady,D.(2006,June26).CharmOffensive.BusinessWeek,pp.7680.
2 Goleman,D.,Boyatzis,R.,&McKie,A.(2002).PrimalLeadrship:RealizingthePower

ofEmotionalIntelligence.Boston:HarvardBusinessSchoolPublishing.
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ნებისმიერ სიტუაციაში, კლასიკურითუ ბიჰევიორისტული მო
დელისშემთხვევაში,გუნდისლიდერმამენეჯერმახელიუნდაშე
უწყოსჯგუფისმიზნებისსრულყოფილადშესრულებას,გუნდისწევ
რებსუნდაშეუქმნასპირადიმოთხოვნილებებისდაკმაყოფილების
საშუალება, უნდა გააერთიანოსჯგუფისღირებულებები, ასევე გაა
ნეიატრალოსისსირთულეები,რაცშესაძლოაწარმოიქმნასგუნდის
მრავალფეროვნების პირობებში და შექმნას ჰარმონიული გარემო.
საინტერესოაგამოკითხულთაშეხედულებებიხელმძღვანელის,რო
გორცლიდერისროლზეგუნდისსაქმიანობაში,რომელიცგამოვსა
ხეთდიაგრამა3.16ისსახით.მისასალმებელია,რომრესპოდენტთა
უმრავლესობა აღიარებს,რომლიდერის ხელსუწყობს გუნდსმიზ
ნებისსრულყოფილშესრულებაშიდასაშუალებას აძლევსგუნდის
წევრებს,დაიკმაყოფილონპირადიმოთხოვნილებები,რისგარეშეც
წარმოუდგენელიასაუკეთესოსამუშაოშედეგისმიღწევა.თუმცა, აქ
არ ჩანს მათ მიერდანახულილიდერისროლი კონფლიქტური სი
ტუაციებისდარეგულირებაში,რაცძალზემნიშვნელოვანიაგუნდის
სტაბილურისამუშაოგარემოსთვის.

დიაგრამა3.16ხელმძღვანელი,როგორცგუნდისლიდერი
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გუნდურმუშაობასუკავშირდებაასევეორგანიზაციულიგაუმჯო
ბესება, რაც, რიგ შემთხვევაში, იერარქიის უარყოფის პარალელურ
რეჟიმში, აქცენტს აკეთებს ინოვაციურობასა და კრეატიულობაზე.
თუმენეჯერთამხრიდანმოხდებაგუნდისწევრებისწვლილისმნიშ
ვნელობის აღიარება, მაშინ რა თქმა უნდა პერსონალი, რომელიც
ფიქრობს, რომ მათი წვლილი საკმაოდ მნიშვნელოვანია მიზნის
მიღწევაში, უფროდიდი ძალისხმევით იმუშავებს და ეცდება, რომ
მუდმივადიყოსჩართულისაერთოგადაწყვეტილებებისმიღებაში.
როგორცზევითითქვა,გუნდურიგარემომნიშვნელოვანიაპრობლე
მისგადასაჭრელადკრეატიულიგზებისძიებაში,ისმუდმივადუბიძ
გებსგუნდისწევრებს,რომუზრუნველყონმოქნილობისზრდა,რაც
უზრუნველყოფსორგანიზაციისმყისიერრეაგირებასახალმოვლე
ნებზესწრაფადცვალებადგარემოში.

მნიშვნელოვანია,როგორიდამოკიდებულება აქვთორგანიზა
ციაში მენეჯერებს განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პერსო
ნალის მიმართ, რომელიც სქემატურად გამოსახულიადიაგრამა 3.
17ზე.რეალობაშემდეგნაირია:დადებითიდამოკიდებულება43%,
რაცოპტიმიზმისტურმოლოდინსიწვევს,ნაწილობრივდადებითი
25%,უარყოფითი32%,რაცარაკეთილსასურველიშედეგია.

მულტინაციონალურ ორგანიზაციაში ფუნდამენტური პრობ
ლემების დაძლევის ერთადერთი პრაქტიკული მეთოდი მრავალი
განსხვავებულიკომპეტენციის კოორდინაციაა,რისთვისაცსაჭიროა
მულტიკულტურულიგუნდისანსამუშაოჯგუფისდაფუძნება. მულ
ტიკულტურულიგუნდიგახლავთკულტურულადგანსხვავებულიდა
ურთიერთშემავსებელიუნარებისმქონეადამიანებისმცირეჯგუფი,
რომელიცსაერთომიზნებსემსახურება(კაცენბახიდასმიტი,2005).
მულტიკულტურულისამუშაოჯგუფიორიენტირებულია კონკრეტუ
ლიპროექტისშესრულებაზედროისშეზღუდულმონაკვეთში.
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დიაგრამა3.17.ორგანიზაციაშიგანსაკუთრებული
საჭიროებებისმქონეპირთამიმართდამოკიდებულება





ასევემნიშვნელოვანია,თუროგორაღწევსმენეჯმენტიორგანი
ზაციებშიმაღალეფექტიანობას; კვლევისობიექტთაპასუხებიშემ
დეგნაირადდალაგდა:ხელმძღვანელებისადადაქვემდებარებულე
ბისკოორდინირებულიმოქმედებით,სამუშაოძალისსრულიდამო
უკიდებლობით, ორგანიზაციის გარე პარტნიორების დახმარებით,
ერთპიროვნულიმმართველობით.

კვლევისფარგლებში გვერდს ვერ ავუვლით ვირტუალურ გუნ
დებს. გაზრდილი კონკურენციის, გლობალური ინფორმაციისა და
კომუნიკაციის სფეროში ტექნოლოგიური მიღწევების კომბინაციამ
ვირტუალურიგუნდებისარსებობისსაჭიროებაგაზარდა.ფიზიკური
სიახლოვეშეიცვალადისტანციურიმუშაობით,გეოგრაფიულისიშო
რედა ეროვნული, რელიგიურითუ სხვა ნიშნით განსხვავებულობა
არა ნაკლოვან, არამედ ძლიერ მხარედაც განიხილება. ძირითადი
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ურთიერთობადამყარებულიაწევრებსშორისინფორმაციისელექ
ტრონულგაცვლასადაკომუნიკაციისპროცესთან.ესსაშუალებასაძ
ლევსორგანიზაციას,იმუშაოსტრადიციულისამუშაოსაათებისადა
პერსონალისფიზიკურიხელმისაწვდომობისგარეშე.კომპიუტერულ
ტექნოლოგიებზედაფუძნებულისაინფორმაციოსისტემადაგაზრ
დილიუკაბელოკავშირისაყოველთაოდხელმისაწვდომსხდისვირ
ტუალურიგუნდებისმუშაობას.მათიბუნებიდანგამომდინარე,ვირ
ტუალურიგუნდები,მეტწილად,თვითმართვადია1.

დიაგრამა3.18

გუნდში წევრების პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით,
მკვლევარები გვთავაზობენ რჩევებს, თუ როგორ ავარიდოთ თავი

1 McShaneVonGlinow“OrganizationalBehaviour”,7thEdition,NewYork2013
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გამძაფრებულვალდებულებას1:დააწესეთწინსვლისლიმიტისაკუ
თარვალდებულებებსადასაქმეშიჩართულობაზე,მიჰყევითამლი
მიტებს,მიიღეთსაკუთარიგადაწყვეტილებანუმიჰყვებილიდერსან
ვინმესხვას,შეიძლებაისიცცდებოდეს;სიფრთხილითგანსაზღვრე
მიზეზებითურატომმიჰყვებიამგზას,თუაღმოაჩინეთარასაკმარი
სიმიზეზები,თავიდაანებეთარჩეულსაქმეს.თუმცა,ყველანეგატი
ურმოვლენას,შესაძლოა,ავარიდოთთავიეფექტიანიმმართველო
ბითიკურსისარჩევისშემთხვევაში.

1 Stankow,D.,&Roberts,R.(1998).EmotionandIntelligence:InSearchofanElusive
Construct.JournalofPersonalityandSocialPsychology,32..
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ჩვენმიერჩატარებულიკვლევისშედეგებისგაანალიზებისშე
დეგად შევიმუშავეთ რეკომენდაციები, რომლებიც, ვფიქრობთ, გა
მოსაყენებელიდასაინტერესოიქნებაარამხოლოდჩვენისამიზნე,
კვლევაში ჩართული ორგანიზაციის, არამედ ზოგადად, სხვადახვა
პროფილისადაგანსხვავებულსივრცეშიმოქმედიორგანიზაციების
თვის.ნაშრომშიგანხილულისაკითხებისმნიშვნელობაკიდევუფრო
მაღალიაიმგარემოებიდანგამომდინარე,რომდაკავშირებულირო
გორცდასაქმებულებთან,ასევედამსაქმებლებთანდაზოგადადსა
მუშაოგარემოსთან.
l	 დღეისათვისმსოფლიოშიძალიანსწრაფადვითარდებადაიც

ვლებამოვლენები,ორგანიზაციებისაკმაოდდიდმნიშვნელო
ბას უნდა ანიჭებდნენ მოქნილობას. აქ იგულისხმება გუნდის
მოქნილობაც, როდესაც  დროის საკმაოდ მცირე მონაკვეთში
შესაძლებელიიქნებაკონკრეტულპრობლემაზედროულირე
აგირებადააღმოფხვრა;

l	 ჩვენ მიერ გაცემულირეკომენდაციები მიმართულია ასევე სა
მუშაოკმაყოფილებაზე, სამუაოსხარისხსადაშესრულებაზე.
როგორცმკვლევარმაგოლეიმანმააღნიშნა,როდესაცკარგად
ვიცნობთსაკუთარსადასხვისემოციებს,უკეთესადვაკონტრო
ლებთ მათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია უკეთდავ
გეგმოთსამუშაოპროცესებისაკუთარიდასხვათადამოკიდებუ
ლებების,აღქმისადაემოციებისგათვალისწინებით;

l	 გუნდის მოქნილობის მისაღწევად რეგულარულად უნდა მოხ
დესროგორცინდივიდუალური,ასევე,გუნდურიამოცანებისდა
პრიორიტეტებისგადახედვა;სისტემატიურრეჟიმშიუნდაგან
ხორციელდესეფექტიანობისგაზრდისმიზნითდაგეგმილიან
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უკვედასრულებულიღონისძიებებისშედეგადმოსალოდნელი
ანუკვემიღებულიშედეგებისგაანალიზებადაშეფასებაძლიე
რიდასუსტიმხარეებისგამოვლენისმიზნით;

l	 გუნდებიხშირადმაღალიშედეგებისმისაღწევადიღებენმაღა
ლი რისკის შემცველ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ იმისათვის,
რომ გუნდის საქმიანობა იყოს ეფექტიანი, საჭიროა, რომთი
თოეულიგადაწყვეტილებადეტალურადიქნასშეფასებული;ამ
შემთვევაშიყურადღებასვამახვილებთიმაზეც,რომმიღებული
გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს გაუმართლებელი რისკის
შემცველი;

l	 თუჩვენრეკომენდაციასვუწევთორგანიზაციებისმენეჯერებს,
რომმათგაითვალისწინონგარკვეულისოციალურიპასუხისმ
გებლობაარამარტოორგანიზაციისგარეთ,არამედორგანიზა
ციისშიგნითსაკუთარიპერსონალისმიმართ,მაშინ,ჩვენირე
კომენდაცია მდგომარეობს იმაში,რომორგანიზაციებმა უნდა
უზრუნველყონსამუშაოადგილებიფიზიკურადუნარშეზღუდუ
ლიადამიანებისათვის,რათამოხდესმათისოციალიზაციადა
ხელშეწყობა პროფესიული უნარჩვევების განვითარებასთან
მიმართებაში. ამასთანავე,უმნიშვნლოვანესი,თავადსახელმ
წიფომდააწესოსამსაკითხისმოგვარებაზემიმართულირეგუ
ლაციები;

l	 მენეჯერებისთვის მთავარ ამოცანად უნდა იქცეს თანამშრო
მელთასამუშაოკმაყოფილებისმიღწევაშესრულებულისამუ
შაოს მაღალი ხარისხის მეშვეობით,რაზედაც საკმაოდ ბევრი
ფაქტორი ახდენს გავლენას: სტიმულირება, სამუშაო გარემო,
კარიერული ზრდა, როლების ადეკვატური გადანაწილება და
სხვა;

l	 ჩვენგანვიხილეთსინერგეტიკულიპროცესები,რომელიცმიიღ
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წევა:მართლზომიერიდაგეგმვით,ორგანიზაციისპერსონალსა
დაგუნდისწევრებსშორისცოდნისადაინფორმაციისეფექტი
ანიგაცვლით,მიმდინარესამუშაოპროცესთანდაკავშირებული
სამუშაოებისსწორიდელეგირებითადაკოორდინაციით;

l	 გამოკითხვების შედეგად გამოვლინდა გუნდური გადაწყვეტი
ლებებისმიღებისასარსებულიდაბრკოლებები.ერთერთიუმ
ნიშვნელოვანესიდაბრკოლებაადროშიშეზღუდულობა, ვინა
იადანგუნდურიაზროვნებისზოგიერთიელემენტი,გარკვეულ
შემთხვევებში,იწვევსპროცესებისგახანგრძილებას,რაცსაერ
თოშედეგზეუარყოფითზეგავლენასახდენს;ამიტომ,აუცილე
ბელია,რომჯგუფური,გუნდურიაზროვნებისუარყოფითიმხა
რედაძლეულიქნასმენეჯერთამხრიდან;

l	 გუნდურიერთიანობისთვისმნიშვნელოვანიაგუნდურინორმე
ბი, რომელთაც გუნდის წევრები ეგუებიან გარკვეული დროის
განმავლობაში.გუნდშიხშირიაშემთხვევა,როდესაცსაწინააღ
მდეგოაზრისაღმოცენებისშემთხვევაში,გუნდისწევრებიცდი
ლობენ მის დარწმუნებას საკუთარი აზრის არამართებულო
ბაში. ამასთანავე, კონფორმიზმი შეიძლება იყოს დადებითი
მოვლენაც.მენეჯერებმაუნდაშექმნანჯანსაღიგარემოგადაწყ
ვეტილებებისმიღებისპროცესში,რათაგუნდისყველაწევრმა
თავისუფლადდააფიქსიროსსაკუთარიაზრი.

l	 სამუშაო პროცესში აუცილებელია ინოვაციებისა და კრეატი
ული შეხედულებების გამოვლენისათვის სათანადო გარემოს
შექმნა,რასაც,როგორცკვლევისშედეგიდანვხედავთ,მენეჯე
რებიჯეროვანყურადღებასარანიჭებენ;

l	 ჩვენ მიერ განხილული ორგანიზაციების ფარგლებში  უამრა
ვიპრობლემაასამუშაოგარემოსთანმიმართებაში,რომელთა
რიცხვშიშედისმინიმალურსტანდარტებზედაბლამყოფისა
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მუშაოპირობები,სწავლების,პროფესიულიზრდისადაგანვი
თარებისშესაძლებლობისნაკლებობადაა.შ.

l	 სამწუხაროდ, ქართველიდამსაქმებლების უმრავლესობა ჯერ
კიდევ ჯეროვან შეფასებას არ აძლევს კვალიფიციური კადრე
ბისმნიშვნელობას,ვერხვდება,თურამხელადადებითიეფექ
ტისმოტანაშეუძლიაარსებულიკადრებისუწყვეტსწავლებას.
ჩატარებულმაკვლევამაჩვენა,რომესპრობლემებირეალურია
დამრავალქართულორგანიზაციაშიგვხვდება.ვიმედოვნებთ,
სამომავლოდ,  ორგანიზაციები მეტ ყურადღებას დაუთმობენ
ამპრობლემებისაღმოფხვრასდადამსაქმებლებიარდაზოგა
ვენრესურსკადრებისკვალიფიკაციისამაღლებისათვის;

l	 ნებისმიერ სიტუაციაში, კლასიკურითუ ბიჰევიორისტული მო
დელის გამოყენების შემთხვევაში, გუნდის ლიდერმა  მენე
ჯერმახელიუნდაშეუწყოსჯგუფისმიზნებისსრულყოფილად
შესრულებას,გუნდისწევრებსუნდაშეუქმნასპირადიმოთხოვ
ნილებებისდაკმაყოფილების საშუალება, უნდა გააერთიანოს
ჯგუფისღირებულებები, ასევე გაანეიატრალოს ის სირთულე
ები,რაცშესაძლოაწარმოიქმნასგუნდისმრავალფეროვნების
პირობებშიდაუზრუნველყოსჰარმონიულიგარემოსშექმნა;

l	 აღქმისფარდობითობისდაშვებასაფუძვლადუდევსნებისმი
ერ კროსკულტურულ კომუნიკაციას. სწორედ ამგვარიფარდო
ბითობაგანაპირობებსუამრავკროსკულტურულმისკომუნიკა
ციასდა სწორედ ამიტომ გვხვდება ამდენი გაუგებრობა მულ
ტიკულტურულ საზოგადოებებში; ამ პრობლემის აღმოსაფხვ
რელად,აუცილებელიატრეინინგებისორგანიზება;ისინიგვე
მარებიამუამრავიისეთიპრობლემისმოგვარებაში,რომელთა
საფუძვლებიცკულტურულიადარომელთამოგვარება,სწორი
მიდგომისას,რთულიარარის.
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l	 მიუხედავად იმისა, რომ რესპოდენტების მაღალი პროცენტი
არაღიარებსდისკრიმინაციისფაქტებს,მცირეპროცენტისშემ
თხვევაშიცკი,როდესაცსამსახურშითანამშრომლებისჯგუფის
დისკრიმინაცია ხდებარასობრივი, ეთნიკური ან უმცირესობა
თაჯგუფისადმიმათიკუთვნილებისნიადაგზე,აუცილებელია
მრავალფეროვნებისპოლიტიკისშემუშავებადაგანხორციელე
ბა.ასეთიპოლიტიკახელსუწყობსტოლერანტულობისნორმე
ბის განმტკიცებასდათანასწორობისდანერგვას მულტიკულ
ტურულკომპანიებში.
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ᲓᲐᲡᲙᲕᲜᲐ

ნაშრომზე „სამუშაო ძალის მრავალფეროვნების პირობებში
მართვისსირთულეებიდასინერგიისუზრუნველყოფისმექანიზმე
ბი“ მუშაობის პროცესში გამოვლინდა რიგი საკითხები, რომელთა
გათვალისწინებაც აუცილებელია როგორც მენეჯერების, ასევე და
საქმებულთა მხრიდან. ასეთებს განეკუთვნება ისეთი საკვანძო სა
კითხები,რომლებიცპირდაპირასახვასპოვებსორგანიზაციისფუნქ
ციონირებისსაბოლოოშედეგებზე.მათროგშია,მაგალითად,სოცი
ალურისიზარმაზე:მენეჯერმაუნდაგაითვალისწინოსსოციალური
სიზარმაცისმოსალოდნელიუარყოფითიშედეგებიდაგამოძებნოს
ჯგუფისცალკეულიწევრებისმიერგაღებულიწვლილისშეფასებისა
დააღიარებისკონკრეტულისიტუაციისშესაბამისიფორმადასაშუ
ალება; აქვე გასათვალისწინებელიათანამშრომელთაინიციატივი
ანი ქცევის აუცილებლობა,რომელიცმიიღწეულუნდაიქნეს  ერთ
სულოვნების საფუძველზე. ჯგუფის ერთსულოვნების ფენომენის
აღიარებისპარალელურად,დასაქმებულებისუმრავლესობაგააცნო
ბიერებსკავშირსსაკუთარკეთილდღეობასადაორგანიზაციისწარ
მატებასშორის.

ადამიანური კაპიტალის პროდუქტულობის გაზრდის მიზნით,
საჭიროა გარკვეული პროცესების განხორციელება. ერთერთი პირ
ველინაბიჯია,კომპანისშიგნითშევქმნათეფექტიანიგუნდი,რომ
ლისყველაწევრიიგრძნობს,რომ  კომპანიისმთავარიმიზნისანუ
სტრატეგიისმნიშვნელოვანინაწილიადარომმასენიჭებამნიშვნე
ლოვანიროლი,პასუხისმგებლობაგუნდურიპროცესისწარმატებით
განხორციელებაში. შთაგონების პროცესში, ასევე, მნიშველოვანია
ხაზიგავუსვათკომპანიისერთგულებასმისითანამშრომლებისმი
მართ,რათათითოეულმაინდივიდმაკიდევუფროჩაბმულადიგრ
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ძნოსთავი კომპანიის საქმიანობაშიდამისი მიზნების განოხრციე
ლებაში.

იმისათვის,რომგუნდიიყოსმოქნილიდაეფექტიანი,საჭიროა,
რომ გუნდის წევრები ორიენტირებულნი იყვნენ გუნდის საერთო
მიზნებისმიღწევაზე.აღნიშნულიმოვლენისსწორადწარმართვაში
კიმნიშვნელოვანიწვლილიმიუძღვისმენეჯერს,რომელმაცსწორად
უნდაშეაფასოსროგორცგუნდისთითოეულიწევრისშესაძლებლო
ბები,ასევემათიმოტივაციისდონისგამზრდელიდაშემამცირებე
ლიფაქტორები.

გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ერთსულოვნება
სა და ეფექტიანობას შორის საკმაოდ რთული კავშირი არსებობს,
მით უფრო  სამუშაო ძალის მრავალფეროვნების პირობებში. ამი
ტომ,ჩვენიერთერთიმთავარიმიზანიიყო,წარმოგვეჩინაჯგუფუ
რიერთსულოვნება,სინერგია,სამუშაოძალისმრავალფეროვნების
პირობებში.კვლევამაჩვენა,რომრიგშემთხვევაში,ინდივიდისფსი
ქოლოგიურიტიპაჟისგათვალისწინებით,მენეჯერმაუნდაგანსაზღ
ვროს როლების გადანაწილება სამუშაო შედეგისა და პიროვნული
აღქმისადადამოკიდებულებებისგათვალისწინებით.

ორგანიზაციულიერთეულებისადათვითგანვითარებისპოლი
ტიკისგათვალისწინებით,მენეჯერებმაუნდაუზრუნველყონმაღალი
შედეგიანობა.გუნდურერთსულოვნებისზრდასხელსუწყობსშრო
მისსამართლიანიანაზღაურებისადაწახალისებისსისტემა,რომე
ლიცაუცილებლადდაფუძნებულიუნდაიყოსპროფესიონალიზმსა
და პიროვნული მახასიათებლების გათვალისწინებაზე. ჩვენთვის
ცნობილია, რომ თუ მენეჯერი ახერხებს ინდივიდის პროფესიულ
თვისებებს,სამუშაოშედეგებსადასტიმულირებისმექანიზმებსშო
რისკავშირისსაფუძველზეგადაწყვეტილებისმიღებას,მაშინმისი
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ქმედებები პირდაპი კავშირში იქნებაორგანიზაციული მიზნის გან
ხორციელებასთან.

ნებისმიერადამიანში,პერსონალშისისტემატიურადმიმდინა
რეობსეგოსადასუპერეგოსდაპირისპირება,რაციწვევსკომუნიკაცი
ისდამახინჯებას.კიმი(1995)შენიშნავს,რომსტრესულირეაქციების
რადიკალურიფორმები,როგორიცააგაქცევა,ნევროზიდაფსიქოზი,
ყველაზეხშირადმაშინგვხვდება,როდესაცმშობლიურიკულტურა
რადიკალურად განსხვავდება იმ საზოგადოების კულტურისგან, სა
დაცვცხოვრობთდავმუშაობთ.აქედანგამომდინარე,ჩვენაუცილებ
ლადუნდაშევიმუშაოთისეთიმმართველობითისისტემა,რომელიც
ძლიერორგანიზაციულკულტურაზე იქნებადაფუძნებულიდარო
მელიცავტომატურრეჟიმშიუზრუნველყოფსორგანიზაციულიგან
ვითარებისათვისპერსონალისშინაგანიმისწრაფებებისგააქტიურე
ბას, მიღწევებისკენ სწრაფვას, შიდა კონკურენციისთვის წახალისე
ბისეფექტიანიმექანიზმებისშემუშავებას.

ჩატარებულმაკვლევებმაკონკრეტულირეკომენდაციებისშემუ
შავებისშესაძლებლობამოგვცა.წარმატებულდამაღალშედეგებზე
ორიენტირებულ გუნდს აქვსროგორცდავალების შესრულების სა
ჭიროებადამოთხოვნილება,ასევემხარდაჭერისმოთხოვნაც.მხარ
დაჭერისმოთხოვნაეხებაროგორცგუნდისლიდერს,ასევეგუნდის
თითოეულწევრს,რადგანმათაკისრიათკონკრეტულივალდებულე
ბები.გუნდიმუდმივადახორციელებსშემდეგაქტივობებს:ინფორ
მაციისშეგროვებადაგაზიარებაგუნდისწევრებსშორის,მიღებული
ინფორმაციისგანხილვადაანალიზი,იდეებისშეთავაზებადაგან
ხილვისდროსმიღწეულიშეთანხმებებისშეჯამება. (J.JGabarroand
A.Harlan,1976).სასურველია,რომგუნდისლიდერმაზემოთჩამოთ
ვლილიაქტივობებისწორედჯანმრთელისოციალურისისტემისარ
სებობისპირობებშიგანახორციელოს.ესსაკმაოდაამაღლებსპერ
სონალისპროდუქტიულობასდასაბოლოოშედეგს.
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სამწუხაროა,რომლიდერებიჯეროვნადარაფასებენსასურვე
ლიგარემოსშექმნასგუნდისდამთლიანადორგანიზაციისსაქმია
ნობაში.სამუშაოადგილისარქიტექტურადაზოგადადსამუშაოგა
რემო საკმაოდ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გუნდის წევრების
განწყობაზე,მათშორისარსებულურთიერთობაზედაკომუნიკაცი
ურ პროცესებზე. ამიტომ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამუშაო
ადგილისთანამედროვედაეფექტიანიარქიტექტურა(იგულისხმება
ფიზიკურიგარემო)გუნდისწევრებსშორისკომუნიკაციისგაუმჯობე
სებასიწვევს.
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