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აღნიშნული მასალა მომზადებულია სასწავლო პროგრამისთვის „არამომგებიანი ორგანიზაციების 
მართვა“.  
 
სასწავლო პროგრამა „არამომგებიანი ორგანიზაციების მართვა“ ხორციელდება კონსულტაციის 
და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის 
„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის“ პროექტის 
ფარგლებში (EWMI) ACCESS, ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.  
 
პროგრამის შინაარსზე პასუხისმგებელია კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC). ის 
შესაძლოა არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან/და EWMI-
ს შეხედულებებს. 
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 1. ორგანიზაციული კულტურა 

1.1. ორგანიზაციული კულტურის განმარტება 

მაასტრიქტის უნივერსიტეტის ორგანიზაციული ანთროპოლოგიისა და საერთაშორისო მართვის პროფესორი, 

გერარდ ჰოფსტედე 1993 წელს გამოქვეყნებულ წიგნში „ორგანიზაცია და კულტურა: გონების პროგრამა“ უზიარებს 

მკითხველს თავის დაკვირვებას: „ნებისმიერ ორგანიზაციაში მომუშავე ადამიანების ქცევა და ურთიერთობის 

თავისებურება განასხვავებს მათ იმავე გეოგრაფიაში მოქმედი სხვა ორგანიზაციების თანამშრომლებისაგან“. 

ეს მოვლენა აიხსნება განსხვავებულ შეხედულებათა და ღირებულებათა ერთობლიობით, რომლებიც აერთიანებს 

ორგანიზაციის წევრებს. 1960 წლიდან ინგლისურენოვან ლიტერატურაში ამგვარ შეხედულებათა და ღირებულებათა 

აღმნიშვნელი სპეციალური ტერმინი ჩნდება - ორგანიზაციული კულტურა. ის ორგანიზაციის ერთ-ერთ განუყოფელ 

ატრიბუტად განიხილება და ინტენსიური შესწავლის საგანი ხდება. ეკვივალენტური ტერმინი „კორპორაციული 

კულტურა“ ასევე ხშირად გამოიყენება, განსაკუთრებით ტერენს დილისა და ალან კენედის წიგნის „კორპორაციული 

კულტურის“ პუბლიკაციის შემდეგ. ქვემოთ მოყვანილია ორგანიზაციული კულტურის რამდენიმე განმარტება. 

ორგანიზაციული კულტურა არის ტრადიციების, ღირებულებების, სიმბოლოების, ერთიანი მიდგომების 

ერთობლიობა, მსოფლმხედველობა, რომლებიც აერთიანებს ორგანიზაციის წევრებს და გარკვეულწილად, 

ორგანიზაციის ინდივიდუალურობისა და განსხვავებულობის გამოხატულებაა. „ფართო გაგებით, ორგანიზაციული 

კულტურა კოლექტიურად დაპროგრამებული აზროვნებაა, რომელიც ერთი ორგანიზაციის წევრებს სხვა 

ორგანიზაციის წევრებისაგან განასხვავებს“ (ჰოფსტედე, 1991). 

„კულტურა, ეს არის კოლექტიური, ბაზისური წესების ერთობლიობა, რომელიც შეიმუშავა, აღმოაჩინა ან გამოიგონა 

ადამიანთა ჯგუფმა გარემოსთან ადაპტირების ან შინაგან ინტეგრაციასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი 

პრობლემების გადაჭრის პროცესში. ეს წესები საკმარისად კარგადაა დამუშავებული იმისათვის, რომ ღირებულად 

მივიჩნიოთ. შესაბამისად, ახალ წევრებს უნდა ვასწავლოთ ეს წესები, რადგან ეს არის მსგავს სიტუაციაში პრობლემის 

გადაჭრის ერთადერთ სწორი გზა“ (Shein, 1985). 

პრინსტონის პერსპექტიულ კვლევათა ინსტიტუტის ანთროპოლოგიის პროფესორი კლიფორდ გირცი თავის 

ნაშრომში „კულტურის ინტერპრეტაცია“ გარკვეულწილად განსხვავებულ პერსპექტივას გვთავაზობს: „თუკი ადამიანის 

ქცევას განვიხილავთ, როგორც სიმბოლურ მოქმედებას, - მოქმედებას, რომელიც სიმბოლური აქტია და მსგავსად 

ინტონაციისა მეტყველებაში, ფერისა - მხატვრობაში, ხაზისა - მწერლობაში, ჟღერადობისა - მუსიკაში, აძლიერებს 

შთაბეჭდილებას, შეკითხვა: რა არის კულტურა - ქცევის წესი თუ აზროვნების ჩარჩო, ან იქნებ ორივეს ნაზავი - 

მნიშვნელობას კარგავს“. შემდეგ ის ცნობილ ამერიკელ ანთროპოლოგს ვარდ გუდენაფს ციტირებს: „...კულტურა 

კაცობრიობის გული და აზროვნებაა... კულტურა აერთიანებს ყოველივე იმას, რაც უნდა იცოდეს და რისაც უნდა 

სწამდეს ადამიანს იმისათვის, რომ იმოქმედოს საზოგადოების დანარჩენი წევრებისთვის მისაღები ფორმით“, - და 

აგრძელებს მის აზრს: „კულტურა არის სისტემატიზებული წესების ერთობლიობა, ეთნოგრაფიული ალგორითმი, 

რომლის დაცვა შესაძლებელს ხდის საზოგადოებაში ინტეგრირებას, სრულფასოვან წევრად, თავისიანად გახდომა.“ 

(Geertz, 1973). 

ამერიკელი სოციოლოგი, რობერტ მერტონი თავის ნაშრომში „სოციალური სტრუქტურა და ანომია“ მსჯელობს, თუ 

როგორ ახდენს კულტურა გავლენას ცალკეული ადამიანის ქცევაზე: „სოციალური და კულტურული სტრუქტურების 

ჩვენთვის ნაცნობი ელემენტების სიმრავლეში იკვეთება ორი, ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშნელოვანი... პირველი - 

ეს არის კულტურით განპირობებული მიზანი, განზრახვა და ინტერესი, რომელიც კანონიერ მიზნად გვევლინება 

საზოგადოების ნებისმიერი წევრისათვის... მეორე მნიშვნელოვანი ელემენტი აკონტროლებს, არეგულირებს და 

განსაზღვრავს ამ მიზნების მიღწევის მისაღებ ხერხებსა და საშუალებებს. ყველა სოციალური ჯგუფი აკავშირებს 

საკუთარ მიზნებს ტრადიციებსა და ინსტიტუტებში დამკვიდრებულ ნორმებთან, რომლებიც განსაზღვრავს და 

არეგულირებს ამ მიზნების მისაღწევ დასაშვებ საშუალებებს“ (Merton, 1938).  

ეჭვგარეშეა, რომ კულტურა ორგანიზაციის წარმატების წინაპირობაა. შესაბამის შეხედულებათა და ღირებულებათა 

დომინირების პირობებში სხვადასხვა პოლიტიკისა და დეტალური პროცედურის აუცილებლობა მცირდება. 

ადამიანებმა იერარქიის ყველა დონეზე იციან, რა გააკეთონ განსხვავებულ სიტუაციაში, ვინაიდან არსებობს 

წარმმართველი ღირებულებების ნათელი ერთობლიობა (პიტერსი & უოტერმანი, 1982, გვ. 75-76). 
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1.2. კულტურის ნიშან-თვისებები 

კულტურას რამდენიმე მნიშნელოვანი ნიშან-თვისება ახასიათებს:  

 კულტურა ადაპტაციის საშუალებაა. კულტურა ის ინსტრუმენტია, რომელიც ადამიანთა ჯგუფს ადაპტაციაში 

ეხმარება და თაობიდან თაობას გადაეცემა. ავსტრიელი ფილოსოფოსი და ეკონომისტი ავგუსტ ფონ ჰაეკი 

თავის ნაშრომში „დამღუპველი თავდაჯერებულობა“ ბრიტანელ სოციოლოგ ალექსანდერ კარ-სონდერსს 

ციტირებს: „ადამიანები და ჯგუფები ექვემდებარებიან ბუნებრივ გადარჩევას მათ მიერ არჩეული წეს-

ჩვეულებების შესაბამისად ზუსტად ისევე, როგორც გონებრივი ან ფიზიკური შესაძლებლობების მიხედვით. ის 

ჯგუფები, რომლებიც უფრო სასარგებლო წეს-ჩვეულებებს ირჩევენ, მუდმივი ჯგუფთაშორისი ბრძოლის 

პროცესში მნიშვნელოვან უპირატესობას მოიპოვებენ იმ ჯგუფებთან შედარებით, რომლებიც ნაკლებ 

სასარგებლო წესებს მისდევენ. (თავი პირველი, „ინსტინქტსა და გონებას შორის“). 

 კულტურა კოლექტიური მოვლენაა. ყველა მოვლენა, რომლებსაც შეგვიძლია კულტურალური ვუწოდოთ, 

მაგალითად, რაიმე წესი, შეხედულება ან „მოქმედების რეცეპტი“, საერთოა ყველასათვის. ჯგუფი თანხმდება 

მის ჭეშმარიტებაზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ ჯგუფის წევრები ერთად მივიდნენ ასეთ აზრამდე და/ან ეს აზრი 

ერთნაირად გადაეცემა თაობიდან თაობას, ჯგუფის ახალ წევრს. გადაცემის პროცესში ამგვარი აზრის 

„ჭეშმარიტება“ მტკიცდებოდა ყოველი ახალი თაობის, თითოეული ახალი წევრის ინდივიდუალური 

პრაქტიკით. თავის ნაშრომში „სოციალური სტრუქტურა და სოციალური თეორია“ რობერტ მერტონი წერს: 

„უკვე დიდი ხანია არსებობს საკმაოდ მართებული იდეა, რომლის მიხედვით, ადამიანები მოქმედებენ 

გარკვეული სოციალურ-რეფერენტული კოორდინატთა სისტემის ფარგლებში, რომელიც მათ ჯგუფში 

არსებობს (თავი მეათე, „შენატანი ჯგუფურ-რეფერენტული სისტემის თეორიაში“). კულტურათა სხვაობა 

ყველაზე მეტად ორგანიზაციის ახალი წევრებისთვისაა თვალსაჩინო.  

 კულტურა გაუცნობიერებელი და დაუწერელია. კულტურა დაუწერელი ფენომენია. არსებობს მხოლოდ 

გარკვეული გარეგანი ნიშნები, რომლებიც მიუთითებს კულტურაზე. 

 კულტურა განიცდის გავლენას. გავლენის წყარო შეიძლება იყოს ლიდერი, ორგანიზაციის საქმიანობა და 

საზოგადოებაში გავრცელებულ შეხედულებათა სიმრავლე.  

მაგალითად, ჯგუფის ლიდერის რწმენას, რომ წარმატების მთავარი პირობა თავდაჯერებულობა, ძალა და 

გადაწყვეტილების უნარია, შედეგად არა მხოლოდ მისი ავტოკრატიული მმართველობა სდევს თან, არამედ 

ამგვარი მმართველობის კულტურალურ ნორმად, „ერთადერთ სწორ მიდგომად“ დამკვიდრებაც მოჰყვება. 

დიდი ნავთობმომპოვებელი და გადამამუშავებელი კომპანიის კულტურის ქვაკუთხედია სამსახურებრივი 

ინსტრუქციისა და პროცედურის ზედმიწევნით შესრულება, ხოლო მომსახურების სფეროში მოქმედი 

კომპანიისათვის არა ნაკლებ მნიშვნელობას იძენს მომხმარებელთან ურთიერთობა, ზრუნვა, პატივისცემა.  

საქართველოში დაგვიანება სრულიად ნორმალური მოვლენაა, დროის ფასი მცირეა. შესაბამისად, ეს 

შეხედულება „შეაღწევს“ ყოველ ცალკეულ ორგანიზაციში და ხშირად მკვიდრდება კიდეც, როგორც ერთ-

ერთი ქცევითი წესი, ნორმა. 

 კულტურა მუდმივად ვითარდება - რადგან კულტურა ზეგავლენას განიცდის, ის მუდმივად ვითარდება და 

დროთა განმავლობაში იცვლება. იმავე ნაშრომში, იმავე თავში რობერტ მერტონი აგრძელებს თავის აზრს 

ჯგუფზე, როგორც რეფერენტულ სისტემაზე და წერს: „ცნობილია, რომ ადამიანები საკუთარი ქცევისა და 

შეფასებების ფორმირებისას ხშირად არა საკუთარი, არამედ სხვა, თავიანთი ჯგუფისგან განსხვავებულ 

ჯგუფებზე ორიენტირდებიან. სწორედ ეს პრობლემატიკა, რომელიც არაწევრ ჯგუფებზე ორიენტირებას 

უკავშირდება, რეფერენტული ჯგუფების თეორიაში განსაკუთრებული ინტერესის საგანია “. 

 კულტურა არაერთგვაროვანია. კულტურის შიგნით, შეიძლება, სხვადასხვა სუბკულტურა არსებობდეს. 

რეფერენტულ ჯგუფებზე მსჯელობისას რობერტ მერტონი ყურადღებას ამახვილებს ამგვარ სისტემათა 

მრავალრიცხოვნებაზე: „...ადამიანთა განწყობისა და შეფასების ფორმირებაზე იმ სხვა ადამიანების 

სიტუაციებთან შედარება ახდენს ზეგავლენას, ვისთანაც მათ ურთიერთობა ჰქონიათ... მათთან, ვინც 

გარკვეული თვალსაზრისით მსგავს სტატუსს ფლობს ან იმავე სოციალურ კატეგორიას განეკუთვნება... 

მათთან, ვინც ამ კონკრეტულ სიტუაციასთან შესაბამისად მნიშვნელოვან სტატუსს ფლობს...“ 
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1.3. კულტურის მოდელი 

ვინაიდან კულტურის დოკუმენტური სახით წარმოდგენა, მსგავსად ორგანიზაციის სტრატეგიისა ან რაიმე 

სახელმძღვანელოსი, შეუძლებელია, მიმართავენ სხვადასხვა მოდელს. 

ილუსტრაცია 1. ჰერარდ ჰოფსტედეს კულტურის მოდელი 

 

(H.Hofstede, Cultures and Organizations: Software of the mind, 1997) 

ჰ. ჰოფსტედეს კულტურის მოდელი  

ორგანიზაციის კულტურის სისტემური სახით წარმოდგენის მიზნით შეგვიძლია მივმართოთ ჰერარდ ჰოფსტედეს 

მოდელს, რომელიც კულტურას „მრავალშრიანი ხახვის“ სახით წარმოგვიდგენს: 

 სიმბოლოები - მოდელის გარე შრე კულტურის ფიზიკური ნიშნებითაა წარმოდგენილი: შენობის 

არქიტექტურა და დიზაინი, ავეჯი და აღჭურვილობა, ადამიანების ჩაცმულობა, ნაბეჭდი მასალა და 

დოკუმენტაციის დიზაინი. ამ ვიზუალურ ასპექტებს სიმბოლოებს ვუწოდებთ.  

 გმირები  - კულტურის უფრო ღრმა არსის შეცნობისათვის საინტერესოა მეტი გავიგოთ იმათ შესახებ, ვინც 

ორგანიზაციის წევრებისათვის იყო ან არის მაგალითი, მიბაძვის საგანი. ორგანიზაციას შეიძლება ჰყავდეს 

ანტიგმირიც, რომელიც მარცხისა და უიღბლობის პროტოტიპია. მათი სახელების ხსენებას, ჩვეულებრივ, 

სიცილი მოჰყვება ხოლმე.  

 რიტუალები - მოდელის მესამე შრეს რიტუალების შრე ეწოდება. ეს შეიძლება იყოს წარმატებებისა და 

დაბადების დღის აღნიშვნის წესი, მისალმების ცერემონია, ერთობლივი სადილი თუ სხვა რიტუალები. ეს 

ასევე გულისხმობს საქმიანი შეხვედრის წესებისადმი დამოკიდებულებას, რომელიც შეიძლება გამოიხატოს 

ფრაზით: „ჩვენ მკაცრად დადგენილი სამუშაო საათები გვაქვს, მაგრამ მათი დაცვა აუცილებელი არ არის“. 

 ფასეულობა - „მრავალშრიანი ხახვის“ გულს ორგანიზაციის წევრთა მიერ გაზიარებული საერთო 

ღირებულებები წარმოადგენს. ორგანიზაციული კულტურის ანალიზის დროს უმთავრესი მნიშვნელობა 

ღირებულებათა ანალიზს ეთმობა.  

ე. შაინის კულტურის მოდელი  

ედგარ შაინი ორგანიზაციული კულტურის სამ ძირითად შრეს განასხვავებდა:  

 არტეფაქტები - ხილვადი, დაკვირვებადი ელემენტები, არქიტექტურა, ფიზიკური ობიექტები, ავეჯი, 

ჩაცმულობა, „ოფისური ხუმრობები“, სიტყვიერი გამოსვლები.  

 გაზიარებული ფასეულობები - ორგანიზაციის გაცხადებული ღირებულებები და ქცევის მიღებული წესები, 

რიტუალები, ცერემონიები და სხვა ქცევითი გამოვლინება. 
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 რწმენა - სიღრმისეული, ხშირად გაუცნობიერებელი, მყარად გამჯდარი შეხედულება საკუთარ თავსა და 

სამყაროზე, გაზიარებული ფუნდამენტური დაშვება იმის თაობაზე, თუ „რა არის სწორი“.  

მიუხედავად იმისა, რომ კულტურა თითქოს თვალნათლივ არ ჩანს, მისი განსაზღვრა შესაძლებელია არტეფაქტების 

(ხელოვნური მაჩვენებლების) ანალიზით, სახელდობრ, ძირითადი კულტურული ნორმების, ფასეულობებისა და 

დაშვებების ნათლად დემონსტრირებით. 

ილუსტრაცია 2  ე. შაინის კულტურის მოდელი 

 

(E.Shein, Organizational Culture and Leadership, 2004) 

1.4. კულტურის ანალიზი 

კლიფორდ გირცი მკითხველს უზიარებს ბრიტანელი ფილოსოფოსის გილბერტ რაილის მოსაზრებებს: 

„წარმოიდგინეთ ორი ბიჭი. ორივე მარჯვენა თვალს ახამხამებს. ერთის შემთხვევაში ეს უნებლიე ხამხამია, მეორის 

შემთხვევაში კი - კონსპირაციული სიგნალი, რომელსაც ის საკუთარ ამხანაგს გადასცემს. ორივე შემთხვევაში 

მოქმედება, თავად მოძრაობა იდენტურია. მხოლოდ ფენომენოლოგიური, მოვლენაზე კამერის ეფექტით ობიექტური 

დაკვირვებით შეუძლებელია განვასხვავოთ, რომელია თვალის უნებლიე ხამხამი და რომელი - თვალის ჩაკვრა. ეგებ 

ორივე შემთხვევა მხოლოდ თვალის ხამხამია, ან ასევე ორივე - თვალის ჩაკვრა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებული 

სხვაობის ფოტოგრაფიული აღწერა შეუძლებელია, სხვაობა თვალის ჩაკვრასა და ხამხამს შორის უზარმაზარია“ (თავი 

პირველი, „ბუნდოვანი განმარტება“, ქვეთავი მეორე, გვ. 6). კულტურის ანალიზი სცდება არტეფაქტების აღწერასა და 

სწორხაზოვან ინტერპრეტაციას, რადგან მიზნად ისახავს მათ განმაპირობებელ შეხედულებათა და ღირებულებათა 

ერთობლიობის გააზრებას, სისტემატიზაციას და გაზომვას. 

ჰ. ჰოფსტედეს ტიპოლოგია 

ჰ. ჰოფსტედე კულტურის ანალიზისათვის რამდენიმე მახასიათებელს გვთავაზობს. ეს მახასიათებლებია: 

 ძალაუფლების დისტანცია - შეიძლება განვსაზღვროთ, როგორც ორგანიზაციის ნაკლები ძალაუფლების 

მქონე წევრების მიერ იმ ფაქტის მიღების/აღიარების ხარისხი, რომ ძალაუფლება არათანაბრადაა 

განაწილებული ორგანიზაციის წევრთა შორის. 

 კოლექტივიზმი და ინდივიდუალიზმი - ინდივიდუალიზმი პიროვნებებს შორის არამჭიდრო კავშირში 

ვლინდება: ცალკეული პიროვნების ზრუნვის საგანი მხოლოდ საკუთარი თავი და ოჯახია, მაშინ, როდესაც 

კოლექტივიზმის შემთხვევაში ადამიანები ინტეგრირდებიან მჭიდრო ჯგუფებში, რომლებიც მათ დამცველად 

გვევლინება. კოლექტივიზმის შემთხვევაში ორგანიზაციები თემებად განიხილება და მასში არსებული 

ნორმები თითოეული წევრის ქცევაზე ვრცელდება როგორც ორგანიზაციაში, ისე ოჯახში, ინდივიდუალიზმი კი 
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უფრო მეტად პროფესიონალიზმზეა ორიენტირებული და თანამშრომლების პირადი ცხოვრება მხოლოდ 

მათი საქმეა. 

 ფემინურობა და მასკულინობა - მასკულინური ღირებულებები ეფუძნება გენდერული როლების 

ერთიმეორისგან მკვეთრ განსხვავებას: მამაკაცებისათვის დამახასიათებელია საკუთარ თავში დარწმუნებაზე 

დაფუძნებული მკვეთრი პოზიცია, სიძლიერე და მატერიალურ წარმატებაზე, რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე 

ორიენტაცია, ქალს კი მოეთხოვება იყოს თავმდაბალი, ნაზი და უმეტესად ორიენტირებული მაღალ ხარისხზე. 

ორგანიზაციები, რომელთათვისაც უფრო მასკულინური ღირებულებებია დამახასიათებელი, შედეგებზე 

არიან ორიენტირებული, ხოლო ორგანიზაციები, რომლებშიც ქალური ღირებულებები პრევალირებს - 

თანამშრომლებზე.  

 განუსაზღვრელობისგან თავის არიდება - დაურწმუნებლობის თავიდან არიდება განისაზღვრება 

ხარისხით, რომლითაც ორგანიზაციის წევრები უფრთხიან განუსაზღვრელობას ან უცნობ სიტუაციებს. ამ მხრივ 

შეიძლება ითქვას, რომ ორგანიზაციები, რომლებიც განუსაზღვრელობის თავიდან არიდების მაღალი 

ხარისხით ხასიათდებიან, უფრო მეტად პროცესზე არიან ორიენტირებული და ფუნქციონირებენ, როგორც 

ჩაკეტილი ნორმატიული სისტემები; ხ ორგანიზაციები აღნიშნული მაჩვენებლის დაბალი ხარისხით შედეგზე 

არიან ორიენტირებული და ფუნქციონირებენ, როგორც ღია, პრაგმატული სისტემები.  

 გრძელვადიანი ხედვა და მოკლევადიანი ორიენტაცია - მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი ორიენტაცია 

ორგანიზაციის მიერ საქმიანობის დაგეგმვას უკავშრდება. როგორ გეგმავს ორგანიზაცია - რა არის ძირითადი 

ორიენტირი, რა ნაბიჯები იგეგემება კონკრეტულ სიტუაციაში და რა შედეგის მიღებას ვვარაუდობთ 

გარკვეული დროის შემდეგ. 

ე. შაინის ტიპოლოგია 

შაინის მიხედვით, არაფორმალური, დაუწერელი კულტურული ნორმები ორგანიზაციაში განპირობებულია რწმენით - 

ფუნდამენტური დაშვებით. ავტორის მიერ შემოთავაზებულია რამდენიმე დაშვება: 

 ორგანიზაციის ურთიერთობები - როგორ ხედავს ორგანიზაცია თავის თავს გარემოსთან მიმართებაში: 

დომინანტურ, დაქვემდებარებულ, შეთავსებულ თუ მაძიებელ როლში?  

 ადამინის ქცევის არსი - როგორი ქცევაა „სწორი“: დომინანტური, პროაქტიული, თავსებადი თუ 

პასიურ/ფატალისტური?  

 რეალობა და სიმართლე - როგორ ვსაზღვრავთ, რა არის სიმართლე და რა არა და როგორ ვლინდება 

საერთოდ სიმართლე: პრაგმატული გაზომვით, სიბრძნითა და მინდობით თუ სოციალური კონსენსუსით?  

 დროის არსი - რა არის ჩვენი ორიენტაცია: წარსული, აწმყო თუ მომავალი და დროის რომელი 

განზომილებაა ყოველდღიურ ყოფაში წარმართველი?  

 ადამინის ბუნება (ხასიათი) - როგორია ადამიანი: კარგი, ნეიტრალური, ბოროტი თუ სხვა? 

 ჰუმანურობა - ურთიერთობის რომელი ფორმაა „სწორი“: თანამშრომლობა თუ კონკურენცია, კოლექტივიზმი 

თუ ინდივიდუალიზმი? რომელია „უკეთესი“ სისტემა; ავტოკრატულ-პატერნალისტური თუ 

კოლეგიურ/თანამონაწილეობითი? 

 ჰომოგენურობა თუ მრვალფეროვნება - რომელი ჯგუფია „კარგი“: ერთგვაროვანი თუ მრვალფეროვანი? 

რა უნდა წახალისდეს ჯგუფში: ინოვაცია თუ კონფორმიზმი? 

1.5. კულტურის ტრანსფორმაცია 

ორგანიზაციული კულტურის ტრანსფორმაცია რამდენიმე საფეხურს მოიცავს:  

 არსებული კულტურის გაცნობიერება /შესწავლა; 
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 მისი შეფასება (შესაბამისობის ანალიზი); 

 სასურველ ფასეულობათა და ქცევის წესების დანერგვა (მაგალითი, მოწოდება, თანამოაზრე); 

 ახლად დანერგილი ქცევის წესების ასახვა პროცედურებსა და სამუშაო აღწერებში. 

კულტურის შეცვლის რამდენიმე გზა არსებობს. ორგანიზაციაში, რომლისთვისაც არ არის დამახასიათებელი მკაცრი 

იერარქიულობა და რომლის წევრები დემოკრატიული ხედვით ხასიათდებიან, ცვლილებების გატარების საკითხი 

ღიად შეიძლება დაფიქსირდეს. რაც უფრო მეტია კულტურის ცვლილების საჭიროებისა და მისი განვითარების 

შემაფერხებელი ასპექტების ღიად განხილვის მზაობა, მით მეტია წარმატების მიღწევის შანსი. ისეთ ორგანიზაციაში 

კი, სადაც იერარქიულობა მნიშვნელოვან ღირებულებას წარმოადგენს, კულტურის ცვლილება ზემოდან უნდა 

დაიწყოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მუშაობის სტილი ორგანიზაციის ზედა რგოლმა უნდა შეცვალოს, რაც შემდგომ ქვედა 

რგოლზეც აისახება. 
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 2. ლიდერობა 

2.1. რა არის ლიდერობა? 

„ლიდერობა არის...“ ამ წინადადების დამთავრება მრავალნაირად შეიძლება. „დემოკრატიის, სიყვარულის თუ 

მშვიდობის განმარტებების მსგავსად, ლიდერობის იმდენივე განმარტება არსებობს, რამდენ ადამიანსაც უცდია მისი 

განსაზღვრების შემოთავაზება“ (Stogdill R. M., 1974). მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა ინტუიციურად 

იცის, რა დგას ამ სიტყვების უკან, სხვადასხვა ადამიანისათვის სიტყვებს შეიძლება სხვადასხვა მნიშვნელობა ჰქონდეს. 

როგორც კი ვცდით ლიდერობის განმარტებას, აღმოვაჩენთ, რომ ლიდერობას ძალიან ბევრი მნიშვნელობა აქვს 

(ნორთჰაუზი, 2008). 

ლიდერობის მრავალ განმარტებაში ოთხი ძირითადი კომპონენტი მონაწილეობს, რომლებიც ლიდერობის 

მნიშვნელოვანი მახასიათებელია: ა) ლიდერობა არის პროცესი, ბ) ლიდერობა მოიცავს გავლენას, გ) ლიდერობა 

ჩნდება ჯგუფში, დ) ლიდერობა მოიცავს საერთო მიზნებს. ამ კომპონენტების გამოყენებით შეგვიძლია განვმარტოთ 

ლიდერობა, როგორც პროცესი, რომელშიც ინდივიდი გავლენას ახდენს ინდივიდების ჯგუფზე საერთო 

მიზნის მისაღწევად (ნორთჰაუზი, 2008). 

2.2. როგორ განიხილება ლიდერობა სხვადასხვა თეორიაში? 

ლიდერობის მეცნიერული შესწავლა მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება ბრიტანელი ანთროპოლოგის 

ფრენსის გალტონის წიგნით „ნიჭის მემკვიდრეობა“ (Galton, 1869). ლიდერობის მეცნიერული შესწავლა რამდენიმე 

განსხვავებულ მიდგომას აერთიანებს: პერსონოლოგიურს, სიტუაციურს, ბიჰევიორისტულს, კოგნიტივისტურს და ა.შ. 

მოკლედ მიმოვიხილოთ რამდენიმე ძირითადი მიდგომა.  

 პერსონოლოგიური მიდგომა „გამოჩენილი ადამიანის“ შესახებ შეხედულებიდან მომდინარეობს. 

გამოჩენილ ადამიანს შესწევს უნარი, უხელმძღვანელოს სხვას თანდაყოლილი თვისებების გამო. ცნობილია 

მრავალი ნაშრომი, რომლებშიც აღწერილია ამგვარი თვისებები. მაგალითისთვის, სოციალურმა 

ფსიქოლოგმა ჩარლზ ბირდმა ლიდერის სამოცდაცხრამეტი თვისება გამოყო. ორმოცდაათიანი 

წლებისათვის გამოჩენილმა მეცნიერმა რალფ სტოგდილმა (Stogdill R., 1948) ლიდერის თვისებების 

აღწერისადმი მიძღვნილი ას ოცდაოთხი ნაშრომის შედარებითი ანალიზი გააკეთა. მან თვალნათლივ აჩვენა, 

რომ სხვადასხვა ავტორის წარმოდგენა ლიდერის უნივერსალურ თვისებებზე არა მხოლოდ არ ემთხვევა, 

არამედ წინააღმდეგობრივიც კი არის.  

განსხვავებული თვისებების მქონე ადამიანები, შეიძლება, სხვადასხვა გზით, მაგრამ აღწევენ საწადელს. 

უფრო მეტიც, განსხვავებული გარემოებები ხელმძღვანელისაგან განსხვავებულ თვისებებსა და ქცევას 

ითხოვს.  

კრიტიკის მიუხედავად, პერსონოლოგიურ მიდგომას გამოყენებითი მნიშვნელობა აქვს. პიროვნულ 

თვისებათა ჩამონათვალი, შეიძლება, ხელმძღვანელის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ან შეფასებისათვის 

გამოვიყენოთ. 

 ბიჰევიორისტული მიდგომა მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ჩამოყალიბდა. ლიდერისათვის 

დამახასიათებელი უნივერსალური თანდაყოლილი პიროვნული თვისებების ნაცვლად, შესწავლის საგანი 

ხდება ქცევა, რადგან მხოლოდ ეს უკანასკნელი ექვემდებარება უშუალო დაკვირვებას. შესაბამისად, ფართო 

გავრცელებას პოვებს ტერმინი „მართვის სტილი“. სტილი გულისხმობს განმეორებადი ხასიათის 

თავისებურებებს, დამახასიათებელ ხელწერას. იგი მოიაზრებს ხელმძღვანელისათვის დამახასიათებელ 

ხერხთა ერთობლიობას, რომელთაც ის თანამშრომლებზე ზემოქმედებისათვის მიმართავს.  

მართვის სხვადასხვა სტილის ერთ-ერთი პირველი დახასიათება ეკუთვნის აიოვის უნივერსიტეტის მკვლევარს, კურტ 

ლევინს და მის თანამოაზრეებს - რონალდ ლიპიტს და რალფ ვაიტს (Lewin, 1958). მათ გამოყვეს მართვის 

ავტორიტარული, დემოკრატიული და ლიბერალური სტილი (იხ. ცხრილი #1).  
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ცხრილი # 1 მართვის სხვადასხვა სტილი - კურტ ლევინი 

ავტორიტარული მმართველობა დემოკრატიული მართველობა ლიბერალური მმართველობა 

ხელმძღვანელი ერთპიროვნულად იღებს 

გადაწყვეტილებას, ბრძანების სახით გას-

ცემს დავალებას, განსაზღვრავს სამუშაოს 

შესრულების წესსა და ვადებს, ზედმიწევ-

ნით ადევნებს თვალყურს მის შესრულე-

ბას და იძლევა საყვედურს მოთხოვნისა-

გან მცირე გადაცდომის შემთხვევაშიც კი. 

ეს ამცირებს გადაწყვეტილების მიღები-

სათვის საჭირო დროს, ზრდის პროდუქტი-

ულობას, მაგრამ უარყოფითად აისახება 

ჯგუფის თვითრეგულაციაზე და ზღუდავს 

თანამშრომლების შემოქმედებით უნარს.  

ავტორიტარული მმართველი ცდილობს, 

შეარჩიოს თავისი გადაწყვეტილებების 

ერთგული შემსრულებლები. ჯგუფის წევ-

რები იშვიათად იჩენენ ინიციატივას და 

ელოდებიან მითითებებს. ექსპერიმენტის 

დროს ნათლად იყო ნაჩვენები, რომ ავ-

ტორიტარული მმართველობის პირობებ-

ში ხელმძღვანელის ოთახიდან გასვლის-

თანვე ექსპერიმენტის პირები წყვეტდნენ 

მუშაობას. მორჩილება ხშირად ხდება 

შფოთვის, შინაგანი დაძაბულობის მიზეზი. 

შფოთვისაგან გათავისუფლების სურვილი 

უბიძგებს თანამშრომელს, სხვაზე კარგად 

შეასრულოს ხელმძღვანელის მითითება, 

მიიქციოს მისი ყურადღება და მოაწონოს 

თავი. ეს კი ჯგუფის წევრებს შორის კონ-

ფლიქტის მიზეზი ხდება. 

დემოკრატიული მართველობისათ-

ვის დამახასიათებელია თანამშრო-

მელთა მონაწილეობა გადაწყვეტი-

ლების მიღებისა და სამუშაოს შე-

დეგების შეფასების პროცესში, რაც 

ხელს უწყობს შემოქმედებას და 

ზრდის სამუშაო ამოცანის შესრუ-

ლების სურვილს (involvement).  

დემოკრატიული მმართველობის 

პირობებში ხელმძღვანელის ად-

გილზე ყოფნა/არყოფნა არ ახდენს 

გავლენას სამუშაოს შესრულებაზე. 

ლიდერი ცდილობს, დაამყაროს 

და შეინარჩუნოს კარგი ურთიერ-

თობა თანამშრომლებთან, ამიტომ 

ზრუნავს მათზე და, შეძლებისდაგ-

ვარად, მზადაა, გაუწიოს მათ დახ-

მარება. ამავდროულად, თანამ-

შრომლები ცდილობენ, მოიპოვონ 

არა მხოლოდ ხელმძღვანელის, 

არამედ ერთმანეთის ყურადღება 

და პატივისცემა, დაამყარონ პრო-

დუქტიული სამუშაო კავშირი, რაც 

ამცირებს კონფლიქტსა და დაძაბუ-

ლობას. ეს ყოველივე დადებითად 

აისახება შრომითი კმაყოფილების 

მაჩვენებელზე. 

ლიბერალური მმართველობის 

პირობებში (ფრანგული laissez-

faire) თანამშრომლები იძულე-

ბული არიან, თავად მიიღონ გა-

დაწყვეტილება, მოიფიქრონ სა-

მუშაოს შესრულების წესი, რად-

გან ხელმძღვანელი გაურბის 

თავის მოვალეობებსა და პასუ-

ხისმგებლობას. ავტორიტარუ-

ლი მართველისათვის დამახა-

სიათებელი მბრძანებლური სტი-

ლი თუ დემოკრატიული ხელ-

მძღვანელის კოლეგიალობა აქ 

ჩანაცვლებულია თხოვნით, ესა 

თუ ის დარღვევა ხშირად რჩება 

დაუსჯელი, მოვლენები ვითარ-

დება თვითდინებით. ლიბერა-

ლური მმართველობისათვის 

დამახასიათებელია პროდუქტი-

ულობისა და შრომითი კმაყო-

ფილების შედარებით დაბალი 

დონე.  

 

ოციოდე წლით გვიან მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მართვის სკოლის პროფესორი, დუგლას 

მაკგრეგორი ავტორიტარული და დემოკრატიული მართვის სტილს ხელმძღვანელის შეხედულებათა სისტემას 

უკავშირებს (McGregor, 1997). 

X თეორია და Y თეორია 

დუგლას მაკგრეგორმა წარმოადგინა ორი განსხვავებული თეორია ადამიანის შესახებ: უარყოფითს X თეორია უწოდა, 

ხოლო დადებითს - Y თეორია. მენეჯერების შეხედულება ადამიანის ბუნების შესახებ გარკვეულ ვარაუდებს ეყრდნობა. 

თანამშრომლების მიმართ მენეჯერების ქცევა სწორედ ამ ვარაუდების შესაბამისია (იხ. ცხრილი #2).  

თეორია X-ის მიხედვით, მენეჯერები ოთხი სახის ვარაუდს ეყრდნობიან:  

 თანამშრომლებს შინაგანად სძულთ სამუშაო და რამდენადაც შესაძლებელია, თავს არიდებენ; 

 რადგან თანამშრომლებს არ უყვართ მუშაობა, ისინი უნდა აიძულო, გააკონტროლო და დასჯით დაემუქრო; 
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 თანამშრომლები შესაძლებლობის შემთხვევაში ყოველთვის თავს აარიდებენ პასუხისმგებლობას და 

ოფიციალურ მითითებებს დაელოდებიან; 

 თანამშრომელთა უმეტესობა სამუშაოსთან დაკავშირებულ ყველა ფაქტორზე მეტად უსაფრთხოებას აფასებს 

და ამბიციურობას არ ავლენს. 

ადამიანის ბუნების შესახებ მოცემული უარყოფითი შეხედულებების საპირისპიროდ, მაკგრეგორმა ოთხი დადებითი 

ვარაუდი ჩამოთვალა, რასაც იგი Y თეორიას უწოდებს: 

 თანამშრომლების შეხედულებით, სამუშაო ისეთივე ბუნებრივი პროცესია, როგორიც დასვენება ან თამაში; 

 თუ ადამიანი მიზნის ერთგულია, ის საკუთარ თავს გააკონტროლებს და მართავს; 

 საშუალო სტატისტიკურმა ადამიანმა შეიძლება ისწავლოს პასუხისმგებლობის აღება; 

 ნოვატორული გადაწყვეტილების პოვნის უნარი ადამიანთა დიდ ნაწილს გააჩნია და არა მხოლოდ 

მენეჯერებს.  

ცხრილი # 2 მართვის სხვადასხვა სტილი - დუგლას მაკგრეგორი 

ავტორიტარული მმართველობა დემოკრატიული მმართველობა 

ავტორიტარული მმართველობა დამახასიათებელია მათ-

თვის, ვინც თვლის, რომ: 

  გაურბიან შრომას,  

 ცდილობენ აირიდონ პასუხისმგებლობა,  

 სურთ იყვნენ დაცული.  

შესაბამისად, ხელმძღვანელმა უნდა აიღოს პასუხისმგებ-

ლობა საკუთარ თავზე და მიიღოს გადაწყვეტილება, გა-

მოიყენოს მთელი თავისი ძალაუფლება, რათა აიძულოს 

თანამშრომლები, იშრომონ და გააკონტროლოს ისინი. 

მის ხელთ არსებულ ზეგავლენის საშუალებად მხოლოდ 

მორჩილთა წახალისება და მეამბოხეთა დასჯა მოიაზრე-

ბა. სულ უფრო მეტ გადაწყვეტილებას, მათ შორის წვრილ-

მანსაც კი, უშუალოდ ხელმძღვანელი იღებს.  

ის შეიმუშავებს დავალების შესრულების დეტალურ წესს, 

რაც ზღუდავს თანამშრომლის თავისუფლებას საქმიანო-

ბის დროს და მკაცრად განსაზღვრავს ყველა მის მოქმე-

დებას. ხშირია მუქარა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ერთპი-

როვნული ხელმძღვანელი, ავტოკრატი, უკიდურეს შემ-

თხვევაში დესპოტი, ინარჩუნებს ძლევამოსილი მბრძანებ-

ლის იერს კეთილგანწყობის დროსაც კი, როდესაც წაახა-

ლისებს ერთგულ შემსრულებელებს, ან გამოამჟღავნებს 

თანამშრომლებზე ზრუნვას, ან მისცემს მათ უფლებას გა-

მოთქვან საკუთარი აზრი ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირე-

ბით. 

თუ ხელმძღვანელი თვლის, რომ:  

 საქმიანობა და პასუხისმგებლობა 

ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილებაა;  

 ჯგუფის წევრებს შეუძლიათ საკუთარი საქმია-

ნობის კონტროლი მიზნის მისაღწევად და შეს-

წევთ ორგანიზების უნარი;  

 გადაწყვეტილების პროცესში მონაწილეობა 

თავისებური წახალისებაა;  

 უნარი გადაჭრა ამოცანა არატიპურად, უფრო 

მეტიც, შემოქმედებითად.  

გამონაკლისი არ არის, თუ ადამიანებს ამის საშუალე-

ბა მიეცემათ, ბუნებრივია, ასეთ შეხედულებათა მქონე 

ხელმძღვანელი წაახალისებს თანამშრომლების მო-

ნაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებისას. იგი აძ-

ლევს თანამშრომლებს საკმარის თავისუფლებას, გან-

საზღვრონ ამოცანის შესრულების წესი, ნაკლებ დროს 

უთმობს სამუშაო პროცესის კონტროლს და უმეტეს წი-

ლად აფასებს ამოცანის შესრულებას. მისთვის დამახა-

სიათებელია მედიატორის როლი ჯგუფის წევრებს შო-

რის, ჯგუფსა და სხვა ჯგუფებს შორის. წახალისების სა-

შუალებათა არსენალი მეტად მრავალფეროვანია - 

სოციალური მიკუთვნება, სწრაფვა მიღწევისაკენ, საკუ-

თარი ძალების რეალიზაცია. გვაქვს მცდელობა, შეიქ-

მნას ნაყოფიერი შრომის ხელშემწყობი ფსიქოლოგიუ-

რი გარემო. დრო ეთმობა თანამშრომლების განვითა-

რებას და პროფესიულ ზრდას. 
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დუგლას მაკგრეგორის თეორიის კრიტიკა ხაზს უსვამდა, რომ ავტორი უგულებელყოფს თანამშრომელთა ვინაობას 

და ყურადღება მთლიანად გადააქვს ხელმძღვანელის წარმოდგენაზე თანამშრომელთა შესახებ.  

თითქმის იმავე დროს მიჩიგანის უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფი რენსის ლაიკერტის ხელმძღვანელობით 

ერთმანეთს ადარებს მაღალი და დაბალი პროდუქტიულობის მქონე სამუშაო ჯგუფებს. პროდუქტიულობის 

მაჩვენებელთა სხვაობას ისინი მმართველობის სტილს (Modaff, 2011) უკავშირებდნენ. რენსის ლაიკერტისა და მისი 

თანამოაზრეების მიხედვით, ხელმძღვანელი ამახვილებს ყურადღებას ან სამუშაო ამოცანაზე, ან ადამიანურ 

ურთიერთობაზე. მათ ნაშრომში ეს ორი განსხვავებული სტილი ერთი განზომილების ორ უკიდურესობას წარმოადგენს 

(იხ. ცხრილი #3). 

რენსის ლაიკერტი თვლიდა, რომ ადამიანურ ურთიერთობებზე ზრუნვა მაღალი პროდუქტიულობის უპირველესი 

საწინდარია. თუმცა მალევე ბიჰევიორისტული სკოლის მრავალმა სხვა მკვლევარმა დაადასტურა, რომ ერთი მხრივ, 

ხელმძღვანელები სხვადასხვა ზომით ავლენენ ზრუნვას სამუშაო ამოცანაზე და ურთიერთობაზე, ხოლო მეორე მხრივ, 

ადამიანებზე ზრუნვა ყოველთვის არ არის მაღალი პროდუქტიულობის უპირველესი საწინდარი.  

ცხრილი # 3 მართვის სტილი ხელმძღვანელის ყურადღების ფოკუსის მიხედვით - რენსის ლაიკერტი 

ხელმძღვანელი, რომელიც ყურადღებას სამუშაო 
ამოცანაზე ამახვილებს 

ხელმძღვანელი, რომელიც ადამიანურ ურთიერთობებზე 
ამახვილებს ყურადღებას 

მთელ თავის დროს უთმობს საქმიანობის წესის გან-

საზღვრას, მის შესრულებაზე კონტროლს, ხოლო წა-

ხალისების ერთადერთ სამართლიან ფორმად 

პროდუქტიულობის მაჩვენებლებთან დაკავშირე-

ბულ ანაზღაურებას მიიჩნევს.  

ფიქრობს, რომ წახალისებისათვის მნიშვნელოვანია გადაწ-

ყვეტილების პროცესში თანამშრომლის მონაწილეობა და 

გაზიარებული პასუხისმგებლობა, ურთიერთდახმარება, 

პროფესიული ზრდა.  

მართვის ასეთი სტილისათვის დამახასიათებელია არა ზედ-

მიწევნითი კონტროლი სამუშაოს შესრულებაზე, არამედ 

საქმიანობის შეთანხმებულ შედეგთა შეფასება. ის ხელ-

მძღვანელი, რომელიც ყურადღებას ადამიანურ ურთიერ-

თობებზე ამახვილებს, კარგად იცნობს და ანგარიშს უწევს 

თანამშრომლების ამა თუ იმ საჭიროებას. 

შემდგომი განვითარება საკითხმა ოჰაიოს უნივერსიტეტში პოვა, სადაც ერთი განზომილების ნაცვლად, ამოცანასა და 

ადამიანურ ურთიერთობაზე ორიენტაცია ორ დამოუკიდებელ ფაქტორად განიხილეს: ზრუნვა სტრუქტურაზე და 

ყურადღება დაქვემდებარებულის მიმართ. ზრუნვა სტრუქტურაზე ვლინდება ყველა იმ მოქმედებით, როდესაც 

ხელმძღვანელი ანაწილებს დავალებებს, განმარტავს მათი შესრულების წესს, ადგენს შესრულების განრიგს, 

განსაზღვრავს სამუშაო მეთოდოლოგიას. ყურადღება დაქვემდებარებულის მიმართ ვლინდება ორმხრივ 

ურთიერთობასა და კეთილგანწყობაში, მცდელობაში დაქვემდებარებულმა მიიღოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში და იყოს კმაყოფილი თავისი სამსახურით. ფაქტორთა დამოუკიდებლობა ნიშნავს, რომ 

ხელმძღვანელი სხვადასხვა ზომით ავლენს ზრუნვას სტრუქტურაზე და დაქვემდებარებულზე. მკითხველისათვის ეს 

მოდელი ცნობილია რობერტ ბლეიქისა და ჯეინ მოუტონის მენეჯერული გისოსის სახით (managerial grid), რომლის 

ღერძებს ეწოდებოდა „ზრუნვა წარმოებაზე“ და „ზრუნვა ადამიანებზე“. 

ფაქტობრივი მტკიცებულება, რომ რომელიმე სტილი არის შრომითი კმაყოფილებისა და მაღალი პროდუქტიულობის 

ცალსახა წინაპირობა, არ არსებობს. არსებობს მრავალი სასწავლო მაგალითი, სადაც ავტორიტარულმა 

მმართველობამ ორგანიზაცია დაღუპვის პირას მიიყვანა, თუმცა არსებობს საპირისპირო მაგალითებიც, როდესაც 

ავტორიტარული მმართველობა ორგანიზაციათა უდიდესი წარმატების პირობა აღმოჩნდა. 

სიტუაციური მიდგომა - ბიჰევიორისტულ მიდგომასთან ერთად მიმდინარეობდა ხელმძღვანელობის ფენომენის 

სიტუაციური შესწავლა. კვლევის საგანი იმ გარემოთა ერთობლიობა ხდება, რომელიც გავლენას ახდენს ჯგუფსა და 

მის ხელმძღვანელზე. ფუნდამენტური დაშვება ასეთია: გარემოება განსაზღვრავს ეფექტური ხელმძღვანელობისათვის 

საჭირო მართვის სტილს. მოვლენათა განვითარებასთან ერთად იცვლებიან ლიდერები ან მართვის სტილი. ჯგუფის 

სათავეში ისინი აღმოჩნდებიან, ვისაც შეცვლილ პირობებში შესწევს უნარი უკეთესად უხელმძღვანელოს ჯგუფს.  
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სიტუაციური თეორიით ლიდერისათვის დამახასიათებელი თვისებები თუ მართვის სტილი უნივერსალურად ვერ 

იქნება მიჩნეული. სიტუაცია განსაზღვრავს ჯგუფის ხელმძღვანელობისათვის საჭირო თვისებებს და მართვის სტილს, 

ხოლო ეს უკანასკნელნი, უფრო სწორად კი მათი არსებობა-არარსებობა, ხელმძღვანელის წინარე გამოცდილების 

შედეგია.  

სიტუაციური თეორიის კლასიკურ ნაშრომებად მიჩნეულია ფრედ ფიდლერის განპირობების მოდელი (contingency 

model), პოლ ჰერსისა და ჰერსი ბლანშარის სასიცოცხლო ციკლის მოდელი, ტერნს მიტჩელისა და რობერტ ჰაუსის 

მიზნისა და საშუალებათა მოდელი, იეტონ-ვრუმის მოდელი. 

კოგნიტივისტური მიდგომა - „რატომ მიიჩნევს ჯგუფი ლიდერად ამა თუ იმ ადამიანს?“ ლიდერობა კოგნიტივისტური 

სკოლის წარმომადგენელთათვის სოციალური ფენომენია, რადგან იგი ლიდერსა და ჯგუფს აკავშირებს. „ჭეშმარიტი 

ლიდერი“ კოგნიტური კონსტრუქტია, ხატი, სურათი, რომელიც ადამიანის გამოცდილების შედეგად ფორმირდება. 

აღიარებს თუ არა ჯგუფი ამა თუ იმ წევრს ლიდერად, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ახლოსაა ლიდერის ქცევა 

ჯგუფის წევრთა წარმოდგენაში არსებულ „ჭეშმარიტი ლიდერის“ ხატთან, ობიექტური თვისებები - წარმოსახვით 

სურათთან.  

2.3. დელეგირება და დროის მართვა 

დელეგირება მენეჯერის მხრიდან დაქვემდებარებულზე სამუშაოს, პასუხისმგებლობის, ძალაუფლების გადაცემას 

გულისხმობს. დელეგირება არ ნიშნავს უბრალოდ ვინმესთვის რაიმეს გაკეთების მითითებას. დელეგირებისას 

შეიძლება პირს სხვადასხვა ხარისხის მოქმედების თავისუფლება განვუსაზღვროთ. რაც უფრო გამოცდილი და 

საიმედოა პირი, მით უფრო მეტი მოქმედების თავისუფლების მიცემა შეგვიძლია. რაც უფრო კრიტიკულია ამოცანა, 

მით უფრო მეტი სიფრთხილეა საჭირო მოქმედების თავისუფლების გადაცემისას, განსაკუთრებით, თუკარგი შედეგის 

მიღწევაზე თქვენი სამუშაო ან რეპუტაციაა დამოკიდებული.  

როგორც წესი, ადამიანებს უფრო მეტის შესაძლებლობა აქვთ, ვიდრე გვგონია. ადამიანებზე დელეგირებული 

პასუხისმგებლობის და მოქმედების თავისუფლების მასშტაბი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ორგანიზაციულ 

ზრდასა და ეფექტურობაზე, თანამშრომლების განვითარებასა დაკეთილდღეობაზე და თქვენს განვითარებასა და 

წინსვლაზე. დელეგირება, თანამშრომელთა შესაძლებლობების განვითარებასთან ერთად, მენეჯერსაც ეხმარება 

საკუთარი დროის ეფექტურად მართვაში.  
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 3. ჯგუფი და გუნდი. გუნდური მუშაობა 

3.1. ჯგუფის განსაზღვრა და კლასიფიკაცია 

ჯგუფი განისაზღვრება, როგორც ურთიერთმოქმედი და ერთმანეთზე დამოკიდებული ორი ან მეტი ინდივიდი, 

რომლებიც კონკრეტული მიზნის მისაღწევად გაერთიანდნენ. ჯგუფი შეიძლება იყოს ფორმალურიც და 

არაფორმალურიც. ფორმალურ ჯგუფში ვგულისხმობთ ორგანიზაციული სტრუქტურით განსაზღვრულ ჯგუფებს, 

რომლებსაც გარკვეული სამუშაო დავალება აქვთ. ფორმალურ ჯგუფებში ადამიანების ქცევა განპირობებულია და 

განსაზღვრულია ორგანიზაციის ამოცანებით. ამის საპირისპიროდ, არაფორმალური ჯგუფები ისეთი კავშირებია, 

რომლებიც არ არის ორგანიზაციულად განსაზღვრული (რობინსი& ჯაჯი, 2009). 

ადამიანები ჯგუფებად სხვადასხვა მიზეზის გამო ერთიანდებიან: 

 უსაფრთხოება: ჯგუფთან გაერთიანებით ადამიანებს შეუძლიათ შეამცირონ საფრთხე. ადამიანები ჯგუფში 

თავს უფრო ძლიერებად გრძნობენ, ნაკლები ეჭვი აქვთ და საფრთხესაც უფრო მედგრად ხვდებიან.  

 სტატუსი: ისეთ ჯგუფში ჩართვა, რომელსაც სხვები მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ, აღიარებასა და სტატუს 

აძლევს მის წევრებს. 

 პატივისცემა: ჯგუფებს შეუძლიათ ადამიანებს საკუთარი თავის პატივისცემის გრძნობა გაუღვივონ. სტატუსის 

მინიჭებასთან ერთად, ჯგუფის წევრობა ადამიანებს ღირსების გრძნობასაც მატებს. 

 გაერთიანება: ჯგუფებს შეუძლიათ სოციალური საჭიროების დაკმაყოფილება. ჯგუფის წევრობას თან ახლავს 

ადამიანების რეგულარული ურთიერთქმედება. ბევრი ადამიანისათვის სამუშაო ურთიერთობა უპირველესია 

გაერთიანების საჭიროების დასაკმაყოფილებლად. 

 ძალაუფლება: რაც ინდივიდუალურად ვერ მიიღწევა, ხშირად ჯგუფური მოქმედებით ხდება შესაძლებელი. 

ძალა ერთობაშია. 

 მიზნებისმიღწევა: ხანდახან რაიმე კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად ერთზე მეტი ადამიანია 

საჭირო, ამიტომ ადამიანები აერთიანებენ შესაძლებლობას, ცოდნას ან ძალაუფლებას.  

3.2. რა არის გუნდი? 

500 წამყვანი კომპანიის დაახლოებით 80%-ს თავიანთი თანამშრომლების ნახევარი ან უფრო მეტიც გუნდში ჰყავს 

გაერთიანებული. აშშ-ის მცირე მეწარმეთა 68% წარმოების სფეროში გუნდებს იყენებს. გუნდები თანამედროვე 

კომპანიებსა და ორგანიზაციებში სამუშაოს შესრულების ძირითადი საშუალებაა (რობინსი და ჯაჯი, 2009). 

გუნდი არის ადამიანთა მცირე ჯგუფი, რომელიც შედგება ორიდან ოცდახუთამდე წევრისაგან. უმეტესად, გუნდის 

წევრთა რაოდენობა ათს არ აღემატება. გუნდის წევრებს აქვთ ურთიერთშემავსებელი უნარ-ჩვევები და საერთო 

მოტივაცია, რომელიც მის წევრებს ერთობლივი მუშაობის პროცესში საერთო პასუხისმგებლობას სძენს. 

ფაქტები ადასტურებს, რომ, ჩვეულებრივ, გუნდები ინდივიდებზე უკეთესად ასრულებენ სამუშაოს ისეთ შემთხვევებში, 

როდესაც ამოცანის შესრულებას განსხვავებული უნარ-ჩვევები, აზრთა შეჯერება და მრავალფეროვანი გამოცდილება 

სჭირდება. ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ცდილობს, ისე შეცვალოს სტრუქტურა, რომ მეტად კონკურენტუნარიანი 

გახდეს, საკუთარი თანამშრომლების შესაძლებლობებისა და ტალანტის განვითარების საუკეთესო საშუალებად 

გუნდს ირჩევს. ხელმძღვანელობა ხვდება, რომ გუნდები უფრო მოქნილები არიან და მოვლენების ცვლილებებზე 

მყისიერად რეაგირებენ. გუნდებს შუძლიათ, სწრაფად შეიკრიბონ, ჩაერთონ სამუშაოში, გადაერთონ ახალ საკითხზე 

და დაიშალონ (რობინსი და ჯაჯი, 2009). 

ჯგუფი და გუნდი ერთი და იგივე არ არის (იხ. ილუსტრაცია #3). ჯგუფი, შეგვიძლია, განვმარტოთ, როგორც 

ურთიერთმოქმედი და ურთიერთდამოკიდებული ორი ან მეტი ინდივიდი, რომლებიც კონკრეტული მიზნის 

მისაღწევად ერთიანდებიან. სამუშაო ჯგუფი არის წევრების მარტივი გაერთიანება, სადაც ადამიანები ურთიერთობენ 

ინფორმაციის გასაზიარებლად და გადაწყვეტილებების მისაღებად, ასევე შესაძლებლობის ფარგლებში თითოეული 
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წევრის დასახმარებლად. სამუშაო ჯგუფებს არ აქვთ ისეთ კოლექტიურ სამუშაოში ჩართვის საჭიროება და/ან 

შესაძლებლობა, რაც ერთობლივ ძალისხმევას მოითხოვს. ჯგუფის ძალისხმევა, უბრალოდ, ჯგუფის თითოეული 

წევრის ინდივიდუალური წვლილის ჯამია, განსხვავებით გუნდისაგან, სადაც არსებობს დადებითი სინერგია, რაც 

ქმნის ქმედითობის მთლიან მაჩვენებელს, რომელიც თითოეული წევრის მიერ ჩადებული რესურსის ჯამზე მეტია. 

სამუშაო გუნდები შეთანხმებული ქმედებით დადებით სინერგიას ქმნიან. მათი ინდივიდუალური ძალისხმევის შედეგი 

ინდივიდუალური რესურსების ჯამზე მეტია.  

ილუსტრაცია # 3  სამუშაო ჯგუფების და გუნდების შედარება 

 

წყარო: რობინსი და ჯაჯი, 2009 

3.3. ეფექტური გუნდის შექმნა 

არაერთმა მკვლევარმა სცადა გუნდების ეფექტურობასთან დაკავშირებული ფაქტორების განსაზღვრა. ილუსტრაცია 

#4 აჯამებს ყველა იმ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომლებიც გუნდის ეფექტურობას განაპირობებს. მნიშვნელოვანია 

გავითვალისწინოთ, რომ გუნდები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ფორმითა და სტრუქტურით. წარმოდგენილი 

მოდელი გუნდის ყველა სახეობის განზოგადების მცდელობაა და, შესაბამისად, გუნდის შექმნისა და განვითარების 

ხისტ ინსტრქუციად ვერ განვიხილავთ. ამასთან, არსებობს სიტუაციები, სადაც გუნდურ მუშაობაზე მეტად 

ინდივიდუალური მიდგომა ამართლებს.  

ეფექტური გუნდის მთავარი კომპონენტები შეიძლება ოთხ ზოგად კატეგორიად დაიყოს: 

1. რესურსები და კონტექსტური გავლენები, რაც გუნდებს ეფექტურს ხდის; 

2. გუნდის შემადგენლობა; 

3. სამუშაოს დიზაინი; 

4. პროცესის ცვლადები, რომელიც გუნდში მიმდინარე მოვლენების ხნის.  

ილუსტრაცია # 4  გუნდის ეფექტურობის მოდელი 
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 4. კონფლიქტის მართვა 

4.1. თანამედროვე შეხედულებები კონფლიქტის შესახებ 

მართვის სფეროში დაწერილ ადრეულ სახელმძღვანელოთა უმეტესობაში განსაკუთრებული ყურადღება 

ორგანიზაციის ჰარმონიული ფუნქციონირების მნიშვნელობას ეთმობა. ამ სახელმძღვანელოთა ავტორების 

თვალთახედვით, ორგანიზაციის კარგად აწყობილი მექანიზმივით ფუნქციონირებას მხოლოდ სწორი ფორმულის 

გამონახვა განაპირობებს. ასეთი თეორიები კონფლიქტს განსაკუთრებულად ნეგატიურ ფენომენად განიხილავს. 

ვებერისეული ბიუროკრატიისა და ადმინისტრაციული სკოლის მიმდევრების ძირითადი ფილოსოფია სწორედ 

კონფლიქტის წარმოქმნის ყველა შესაძლო მიზეზის აღმოფხვრას გულისხმობს. თანამედროვე თეორიებში 

კონფლიქტის შესახებ ხედვა შეცვლილია. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციას ესაჭიროება ყველა ტიპის 

საქმიანობის ჰარმონიული ინტეგრირება, ის ვერ იქნება სტატიკური და არსებული მდგომარეობით კმაყოფილი. 

ორგანიზაციაში კონფლიქტის არარსებობა არა მხოლოდ შეუძლებელი, არამედ არასასურველიცაა.  

როგორც მართვის თეორიაში განხილული არაერთი ცნების შემთხვევაში, კონფლიქტსაც საკმაოდ ბევრი განმარტება 

აქვს. კონფლიქტი, შეიძლება, განისაზღვროს, როგორც შეუთანხმებლობა ორ ან მეტ მხარეს შორის. კონფლიქტის 

შემთხვევაში მხარეები, შეიძლება, იყვნენ კონკრეტული ადამიანები ან ჯგუფები. თითოეული მხარე ცდილობს, 

ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ მოხდეს მისი აზრის და მიზნის გათვალისწინება, ამავე დროს ხელი შეუშალოს 

მეორე მხარეს მსგავსი ქმედებების განხორციელებაში.  

როდესაც კონფლიქტზე ვფიქრობთ, როგორც წესი, ჩვენი ასოციაციები აგრესიას, მუქარას, კამათს, დაპირისპირებას 

და ომს უკავშირდება. საბოლოო ჯამში, გავრცელებულია შეხედულება, რომ კონფლიქტი ყოველთვის არასასურველი 

მოვლენაა და აღმოცენებისთანავე სასწრაფო გადაწყვეტა ესაჭიროება.  

მსგავს შეხედულებებს ვხვდებით მეცნიერული მართვის, ადმინისტრაციული სკოლის წარმომადგენლებთან, 

რომლებიც ვებერისეული ბიუროკრატიის კონცეფციას ემხრობიან. ორგანიზაციის ეფექტურობის უზრუნველყოფის 

ასეთი მიდგომები ძირითადად ამოცანების განსაზღვრას, პროცედურების, წესების შემუშავებას, რაციონალური 

ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებენ. ითვლებოდა, რომ შესაბამისი მექანიზმები 

კონფლქიტის აღმოცენებას უშლის ხელს და პრობლემების გადაჭრას ემსახურება. „ადამიანური ურთიერთობების“ 

სკოლის მიმდევრებიც თვლიდნენ, რომ კონფლიქტი შეიძლება და უნდა ავირიდოთ. ისინი აღიარებდნენ, რომ 

წინააღმდეგობები შეიძლება წარმოიქმნას, როგორც პიროვნებისა და ორგანიზაციის მიზნების შეუთავსებლობის, ისე 

სხვადასხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფების, ჯგუფებისა და ხელმძღვანელების ინტერესების შეუთავსებლობის 

შემთხვევაში. თუმცა ისინიც კონფლიქტს ორგანყზაციის არაეფექტური ფუნქციონირებისა და ცუდი მართვის 

მაჩვენებლად განიხილავენ.  

თანამედროვე შეხედულებით, ორგანიზაციის ეფექტური მართვის პირობებში ზოგიერთი კონფლიქტი, შეიძლება, 

სასურველიც კი იყოს. რა თქმა უნდა, კონფლიქტი ყოველთვის დადებითი მოვლენა ვერ იქნება. გარკვეულ 

შემთვევებში მან, შეიძლება, შეაფერხოს ცალკეული პიროვნებისა და მთელი ორგანიზაციის მიზნების მიღწევაც კი. 

შესაბამისად, კონფლიქტი, შეიძლება, იყოს ფუნქციონალური და ზრდიდეს ორგანიზაციის ეფექტურობას, ან იყოს 

დისფუნქციონალური და ამცირებდეს პირად კმაყოფილებას, ჯგუფური თანამშრომლობის ხარისხსა და 

ორგანიზაციის ეფექტურობას. 

კონფლიქტის როლი და ფუნქციონალურობა ძირითადად დამოკიდებულია მისი ეფექტურად მართვის ხარისხზე. 

იმისთვის, რომ ვმართოთ კონფლიქტი, აუცილებელია გვესმოდეს კონფლიქტური სიტუაციის აღმოცენების მიზეზები. 

სამწუხაროდ, ხელმძღვანელობის მხრიდან ძალიან ხშირად კონფლიქტების აღმოცენების მიზეზად პიროვნული 

დაპირისპირება მიიჩნევა. თუმცაღა, ასევე საკმაოდ ხშირად, შემდგომი ანალიზი ადასტურებს, რომ „დამნაშავე“ 

მრავალი სხვა ფაქტორია. სანამ კონფლიქტური სიტუაციის მართვის სხვადასხვა მიდგომაზე ვიმსჯელებთ, 

განვიხილოთ კონფლიქტების ძირითადი ტიპები, მათი გამომწვევი მიზეზები და კონფლიქტის გადაჭრის პროცესი.  

4.2. კონფლიქტის სახეები 

არსებობს კონფლიქტების 4 სხვადასხვა დონე: 
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 ინტრაპერსონალური კონფლიქტი. ამ ტიპის კონფლიქტი გამოწვეულია ადამიანში არსებული 

ურთიერთსაწინააღმდეგო გრძნობებით, მოთხოვნილებებითა და გამოცდილებით. ერთ-ერთი ყველაზე 

გავრცელებული ფორმაა როლური კონფლიქტი. მაგალითისთვის, ეს შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც 

ერთ ადამიანს მისი სამუშაოს შედეგებთან დაკავშრებით სხვადასხვა მოთხოვნას უყენებენ, მის წარმოდგენაში 

კი ეს მოთხოვნები ურთიერთშეუთავსებელია და შინაგან კონფლქიტს იწვევს.  

 ინტერპერსონალური კონფლიქტი. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ორ ადამიანს შორის არსებულ 

კონფლიქტთან. ყველაზე ხშირად ეს არის ბრძოლა შეზღუდული რესურსების, კაპიტალის, სამუშაო ძალისა 

და სხვა რესურსების გადანაწილებისთვის.  

 კონფლიქტი ჯგუფსა და ინდივიდს შორის. ყველა ჯგუფი ქცევის გარკვეულ ნორმებს აყალიბებს. იმისთვის, 

რომ ინდივიდი რაიმე ჯგუფში გაერთიანდეს, მან ჯგუფის მოლოდინს უნდა უპასუხოს. თუ ჯგუფისა და 

ინდივიდის მოლოდინი და ქცევა შეუსაბამოა, წინააღმდეგობაში მოდის, შესაძლებელია, ამან კონფლიქტი 

წარმოშვას. მაგალითად, ჯგუფის რომელიმე წევრი დამატებითი სამუშაოს შესრულებით ზეგანაკვეთური 

ანაზღაურების მიღებას ცდილობს, ხოლო ჯგუფი ასეთ ქცევას „გადამეტებულ“ ძალისხმევად მიიჩნევს და 

ნეგატიურად აფასებს.  

 ჯგუფთაშორისი კონფლიქტი სხვადასხვა ჯგუფს, . ორგანიზაციულ სტრუქტურულ დანაყოფებს, 

ორგანიზაციებს, სხვადასხვა ერებს, პოლიტიკურ პარტიებს შორის იჩენს თავს. ამგვარი კონფლიქტები 

შედარებით უფრო დიდმასშტაბიანია.  

4.3. კონფლიქტის პროცესი 

კონფლიქტის პროცესი რამდენიმე ძირითად საფეხურს მოიცავს: პოტენციურ დაპირისპირებას ან შეუთავსებლობას, 

შემეცნებასა და პერსონალიზაციას, განზრახვებს, ქცევასა და შედეგებს (პ.რობინსი & ჯაჯი, 2009). 

კონფლიქტის განვითარებაში შეგვიძლია ხუთი ძრითადი ფაზა გამოვყოთ:  

 ლატენტური ფაზა - ამ ეტაპზე ადამიანები შეიძლება ვერც აცნობიერებდნენ, რომ კონფლიქტურ სიტუაციაში 

იმყოფებიან.  

 აღქმული ფაზა - კონფლიქტის განვითარების შემდეგ საფეხურზე კონფლიქტში ჩართული მხარეები უკვე 

ბოლომდე აცნობიერებენ, რომ კონფლიქტი აღმოცენდა.  

 გრძნობის ფაზა - ადამიანები სტრესსა და შფოთვას განიცდიან. 

 მანიფესტაციის ფაზა - კონფლიქტის განვითარების შემდეგი ეტაპი, სადაც კონფქლიტი უკვე ხილულია და 

დაკვირვებადი.  

 გადაწყვეტის ფაზა - ამ ეტაპზე ხდება კონფლიქტის გადაწყვეტა, ან უარეს შემთხვევაში - პრობლემის 

გადაჭრაზე უარის თქმა.  

4.4. ქცევითი სტრატეგიები კონფლიქტურ სიტუაციაში 

განსხვავებული შეხედულებების არსებობის შემთხვევაში, მხარეები საკუთარი ქცევის სტრატეგიას ორი ძირითადი 

ფაქტორის გათვალისწინებით ირჩევენ: რამდენად სურთ და რამდენად მნიშვენლოვანია საკუთარი და სხვისი 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ამის მიხედვით, ნებისმიერი სახის კონფლიქტის დროს ადამიანი ირჩევს 

კონფლიქტის მართვის 5 სტილიდან ერთ-ერთს:  

 თავის არიდება გულისხმობს უბრალოდ პრობლემის უარყოფას ან კონფლიქტიდან გასვლას.  

 შეგუება გულისხმობს პოზიციის დათმობას იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც საკუთარი მოთხოვნილებები 

დაუკმაყოფილებელი რჩება.  
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 კომპრომისი პრობლემის ნაწილობრივი გადაჭრაა: „მე დავთმობ ჩემი მოთხოვნების ნაწილს, თუ შენც 

დათმობ ნაწილს“. კონფლიქტის მართვის ეს სტილი (უფრო მეტად, ვიდრე წინა ორი) საჭიროებს 

მოლაპარაკებების გამოყენებას, რომლებიც, შეიძლება, ზოგჯერ საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი იყოს. 

მცდელობების მიუხედავად, სხვა მიდგომებთან შედარებით, კომპრომისმა, შესაძლოა, ორივე მხარეს 

დაუტოვოს უკმაყოფილების გრძნობა.  

 შეჯიბრი აშკარად გამოხატული ქცევაა – არსებობს მაქსიმალური ინტერესი, რომ დაკმაყოფილდეს 

საკუთარი მოთხოვნილებები ან მიღებულ იქნეს საკუთარი იდეები მეორე მხარის ხარჯზე. მხარეები 

ერთმანეთს მოწინააღმდეგეებად აღიქვამენ.  

 თანამშრომლობა გულისხმობს ორივე მხარის ინტერესთა მაქსიმალურად დაკმაყოფილებას. მიუხედავად 

იმისა, რომ ეს მეთოდი საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურება, პრაქტიკაში მისი გამოყენება ყოველთვის ვერ 

ხერხდება და მხოლოდ გარკვეულ სიტუაციებშია შესაძლებელი.  

არც ერთი სტრატეგია არ არის მართებული ან მცდარი. არჩევანი დამოკიდებულია სიტუაციაზე. არჩეული სტილი, 

შეიძლება, არასათანადო აღმოჩნდეს ერთ სიტუაციაში, მაგრამ გაამართლოს მეორეში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს გარკვეული პრინციპები, რომლებითაც შესაძლებელია ხელმძღვანელობა ამა თუ იმ 

ტიპის ქცევის არჩევისას. ისეთ სიტუაციებში, რომლებშიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ურთიერთობებია, მხარეები 

სავარაუდოდ უფრო მეტად აირჩევენ ქცევის ისეთ ტიპს, რომელიც საკუთარ მოთხოვნილებებზე მეტად მეორე მხარის 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზეა ორიენტირებული (შეგუება ან თავის არიდება).  

ისეთ სიტუაციებში კი, რომლებშიც შედეგები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ურთიერთობები, მხარეები მეტწილად 

საკუთარი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებასა და განზრახული შედეგების მიღებას ცდილობენ. მნიშვნელოვანია, 

რომ კონფლიქტის მართვის სტილი სიტუაციის შესაბამისად შევარჩიოთ. 

ილუსტრაცია 5 (..., Dual concern model, ...) 

 

4.5. კონფლიქტის რეზოლუცია 

რა შეიძლება გააკეთოს კონფლიქტის რეზოლუციისათვის მენეჯერმა და როგორი როლი შეიძლება ჰქონდეს მას? 

კონფლიქტის მართვის პროცესში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, კონფლიქტის მიზეზი უნდა დადგინდეს. 

კონფლიქტური სიტუაციის გადაჭრის რამდენიმე ხერხი არსებობს. პირობითად, ეს ხერხები ორ კატეგორიად 
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შეგვიძლია გადავანაწილოთ: სტრუქტურული და პიროვნებათშორისი (ინდივიდუალური ქცევითი სტრატეგიები, რაც 

ზემოთ განვიხილეთ).  

განვიხილოთ კონფლიქტის გადაჭრის ოთხი სტრუქტურული მეთოდი:  

1. სამუშაოს მოთხოვნების განმარტება - მართვის ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი, რომელიც დისფუნქციური 

კონფლიქტის არიდებას უწყობს ხელს, თანამშრომლისთვის მის მიმართ არსებული მოთხოვნებისა და 

მოლოდინების მკაფიო განმარტებას გულისხმობს.  

2. მაკოორდინირებელი და მაინტეგრირებელი მექანიზმები - ასევე ეფექტური მექანიზმი, რომელიც 

დაგვეხმარება თავიდან ავირიდოთ შესაძლო კონფლიქტური სიტუაციები, კარგი საკოორდინაციო 

მექანიზმების ჩამოყალიბებას გულისხმობს. უმეტეს შემთხვევაში ხელმძღვანელები გუნდების ჯაჭვებს ქმნიან. 

ძალაუფლების იერარქიის მკვეთრი გამიჯვნა ორგანიზაციაში თანამშრომელთა ურთიერთქმედებას, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებსა და საინფორმაციო ნაკადების მართვას აუმჯობესებს.  

3. ორგანიზაციული, კომპლექსური მიზნების ჩამოყალიბება - მსხვილი, ორგანიზაციის მასშტაბის მიზნების 

ჩამოყალიბებაც კონფლიქტური სიტუაციების მართვასა და პრევენციას უწყობს ხელს;  

4. დაჯილდოების სისტემის სტრუქტურა - ჯილდოც შეგვიძლია გამოვიყენოთ, როგორც კონფლიქტური 

სიტუაციის მართვის ხერხი. ადამიანები, რომელთაც წვლილი შეაქვთ საერთო ორგანიზაციული მიზნების 

მიღწევაში, ეხმარებიან სხვა ჯგუფებს და ცდილობენ, საკითხის გადაჭრას კომპლექსურად მიუდგნენ, 

აუცილებლად უნდა ჯილდოვდებოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაჯილდოების სისტემამ არ 

წაახალისოს სხვადასხვა პირის ან განყოფილების არაკონსტრუქციულ ქცევა. 
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 5. მოტივირება და კომუნიკაცია 

5.1. განმარტებები და განვითარების ისტორია 

ნებისმიერი ხელმძღვანელი აცნობიერებს, რომ ადამიანების ასამუშავებლად ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად 

გარკვეული ბიძგია საჭირო. ხშირად მათ მცდარად მიაჩნდათ, რომ ამისთვის ერთადერთი გზა მატერიალური 

ჯილდოა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მეთოდი ბევრ სიტუაციაში ამართლებს, დაშვება, თითქოს ფული ყოველთვის 

აღძრავს უკეთ მუშაობის სურვილს, თავისთავად მცდარია. ქცევის ჭეშმარიტი აღმძვრელები, რომლებიც გვაიძულებს 

სამუშაოს ძალისხმევის მაქსიმუმი მივუძღვნათ, ხშირად რთული განსასაზღვრია (Mescon, 1988). 

მოტივაცია ადამიანის ქცევის მამოძრავებელია ძალაა. თავად სიტყვა მოტივი („motive“) ქცევის, მოქმედების იმპულსს, 

ქცევის აღმძვრელს ნიშნავს. მოტივაციას განვსაზღვრავთ, როგორც პროცესს, რომელიც მიზნისკენ სწრაფვის დროს 

პიროვნების ქცევის ინტენსიურობას, მიმართულებასა და შეუპოვრობას აძლევს ახსნას (რობინსი და ჯაჯი, 2009) 

მოტივირებულია ადამიანი, რომელიც ცნობიერი გადაწყვეტილების საფუძველზე მნიშვნელოვან ძალისხმევას 

მიმართავს მისთვის ღირებული შედეგის მისაღწევად. თავისთავად, ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში ღირებული 

შედეგის მნიშვნელობა განსხვავდება. ადამიანთა ქცევის სასურველი მიმართულებით წარმართვის იმდენივე გზა 

შეიძლება გამოვნახოთ, რამდენი სხვადასხვა მოტივიც არსებობს თითოეული ქცევის მიღმა. სასურველი ქცევის 

წასახალისებლად შეიძლება პოზიტიური ან/და ნეგატიური გამამტკიცებლების არჩევა (მაგ., სამსახურის დაკარგვის 

შიში, ფინანსური წახალისება და სხვ.) 

მოტივატორები ორ კატეგორიად შეგვიძლია დავყოთ: შინაგანი და გარეგანი.  

 შინაგანი მოტივატორები უშუალოდ სამუშაოს შესრულებას უკავშირდება და გამოიხატება ადამიანის 

სურვილში, აკეთოს კონკრეტული საქმე, შეასრულოს რაიმე ამოცანა, რომელიც ავითარებს, სიამოვნებას 

ან/და მორალურ კმაყოფილებას ანიჭებს მას. მაგალითად, შედეგის მიღწევა, შესასრულებელი სამუშაოს 

მნიშვნელოვნების განცდა, თვითპატივისცემის შეგრძნება. მეგობრობა და ურთიერთობაც შინაგანი 

მოტივატორების კატეგორიას განეკუთვნება (Mescon, 1988). 

 გარეგანი მოტივატორები შესრულებულ ამოცანას/მოქმედებას მოსდევს და უშუალოდ შესრულების 

პროცესს არ უკავშრდება (მაგ., ხელფასი, მატერიალური ჯილდო, პრემია, სტატუსი, დაწინაურება, ნიშნები, 

ჯილდოები, აღიარება). გარეგანი მოტივატორები სწორედ ისეთი ტიპის ჯილდოებია, რომლებიც სიტყვა 

„დაჯილდოების“ გაგონებაზე ასოციაციურად ყველაზე ხშირად გვახსენდება ხოლმე.  

იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ, თანამშრომელთა მოტივირებისთვის რა პროპორციით უნდა გამოვიყენოთ შინაგანი 

და გარეგანი დაჯილდოება, უნდა დავადგინოთ, რა საჭიროებები აქვთ მათ.  

მოტივაციის ძირითადი თეორიები პირობითად ორ კატეგორიად შეგვიძლია დავყოთ: შინაარსის და პროცესის. 

 შინაარსის თეორიები ძირითადად იმ შინაგანი საჭიროებების იდენტიფიკაციას ეფუძნება, რომლებიც 

ადამიანის ქცევის განმაპირობებელია და აიძულებს, მოიქცეს ასე და არა სხვანაირად. აქ ჩვენ განვიხილავთ 

რამდენიმე მნიშვნელოვან თეორიას, როგორიცაა ა. მასლოუს, კლეიტონ ალდერფერის (ERG - existence, 

relatedness and growth theory), ფრედერიკ ჰერცბერგისა და დევიდ მაკკლელანდის (three needs theory) 

თეორიები.  

 პროცესის თეორიები ყურადღებას ადამიანთა ქცევაში აღქმისა და შეცნობის ზეგავლენაზე ამახვილებს.  

1950-იანი წლები მოტივაციის ცნების განვითარებისათვის ნაყოფიერი პერიოდი იყო. ამ პერიოდში რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი თეორია ჩამოყალიბდა, მაგ., საჭიროების იერარქიის თეორია, ორფაქტორიანი თეორია. მიუხედავად 

იმისა, რომ მოგვიანებით ეს თეორიები მწვავე კრიტიკის საგნად იქცა, ისინი დღესაც ინარჩუნებს აქტუალურობას და 

თანამშრომელთა მოტივაციის სრულყოფილ ახსნად არიან მიჩნეული. აღნიშნული ადრეული თეორიები, სულ მცირე, 

ორი მიზეზის გამო უნდა ვიცოდეთ: (1) ისინი თანამედროვე თეორიების აღმოცენების საფუძველს წარმოადგენენ; (2) 

პრაქტიკოსი მენეჯერები თანამშრომელთა მოტივაციის ასახსნელად ამ თეორიებსა და მათ ტერმინოლოგიას 

ამჟამადაც რეგულარულად იყენებენ. 
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5.2. მოტივაციის შინაარსის თეორიები 

ა. მასლოუს საჭიროებათა იერარქიის თეორია.  

დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აბრაჰამ მასლოუს საჭიროებათა იერარქია ყველაზე ცნობილი მოტივაციის 

თეორიაა. მასლოუმ წამოაყენა ჰიპოთეზა, რომ ნებისმიერი ადამიანის მოთხოვნილებებში ხუთი იერარქიული 

საფეხურია: 

 ფიზიოლოგიური: შიმშილი, წყურვილი და სხვა ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები. 

 უსაფრთხოება: ფიზიკური და ემოციური ზიანისაგან თავის დაცვის მოთხოვნილება 

 სოციალური: სიყვარული, მიკუთვნება, თანხმობა და მეგობრობა. 

 პატივისცემა (შინაგანი და გარეგანი ფაქტორები): საკუთარი თავის პატივისცემა, დამოუკიდებლობა, 

წარმატება, სტატუსი, აღიარება, ყურადღება. 

 თვითრეალიზაცია: სწრაფვა განვითარებისკენ, შესაძლებლობების განხორციელება და თვითრეალიზაცია. 

ა. მასლოუმ შემოთავაზებული იერარქია მაღალი და დაბალი თანრიგის მოთხოვნილებებად დაყო: ფიზიოლოგიური 

მოთხოვნილებები და უსაფრთხოება დაბალი თანრიგის მოთხოვნილებებად განიხილება; სოციალური 

მოთხოვნილებები და თვითრეალიზაციისაკენ სწრაფვა მაღალი თანრიგის მოთხოვნილებებს მიეკუთვნება.  

ავტორი თვლიდა, რომ, როდესაც დაბალი თანრიგის მოთხოვნილება დაკმაყოფილებულია, მნიშვნელობას მაღალი 

თანრიგის მოთხოვნილებები იძენენ, თითქოს მოთხოვნილებათა სტრუქტურა იერარქიის ერთი საფეხურიდან 

მეორეზე ინაცვლებდეს. 

ილუსტრაცია 6ა. მასლოუს მოთხოვნილებათა იერარქია 

 

(A.Maslow, Motivation and Personality) 

კ. ალდერფერის ERG თეორია  

ამერიკელი ფსიქოლოგის, იელისა და კორნუელის უნივერსიტეტების პროფესორის კლეიტონ ალდერფერის 

მოტივაციის თეორია, რომელსაც არსებობის, მიკუთვნებისა და ზრდის თეორია ეწოდა (ERG - Existence, Relatedness, 

and Growth), მასლოუს საჭიროებათა თეორიის შემდგომი განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

მაგალითია (Alderfer, 1969). 

ალდერფერის მოდელი მასლოუს ხუთ საჭიროებას სამ კატეგორიაში აერთიანებს: არსებობის (მატერიალური და 

ფსიქოლოგიური), მიკუთვნების (სოციალური, სხვების მხრიდან აღიარების), ზრდის (თვითშეფასებისა და 

თვითაქტუალიზაციის). კატეგორიების შემცირება უკავშირდება მასლოუს საჭიროებათა იერარქიის ადრეულ კვლევას, 

რომელმაც აჩვენა, რომ გარკვეული საჭიროებების გამიჯვნა ხშირად ვერ ხერხდება და ისინი 
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ურთიერთგადამფარავია. ალდერფერის თეორიის მიხედვით, საჭიროებების რიგითობა არ არსებობს და მათი 

აქტივაცია დროის ნებისმიერ მომენტშია შესაძლებელი.  

ცხრილი # 1 მასლოუს საჭიროებათა იერარქიისა და ალდერფერის საჭიროებების შედარება 

მასლოუს საჭიროებათა იერარქია ალდერფერის თეორია (ERG Theory) 

თვითაქტუალიზაცია ზრდა 

თვითშეფასება 
მიკუთვნება 

სოციალური საჭიროებები 

უსაფრთხოების საჭიროებები 
არსებობა 

ფიზიოლოგიური საჭიროებები 

ფ. ჰერცბერგის ორფაქტორიანი თეორია.  

ფსიქოლოგმა ფრედერიკ ჰერცბერგმა წამოაყენა ორფაქტორიანი თეორია, რომელსაც მოტივაცია-ჰიგიენის 

თეორიასაც უწოდებენ. მისი აზრით, მთავარი ადამიანების სამუშაოსთან ურთიერთობაა. სამუშაოს მიმართ ადამიანის 

დამოკიდებულებას განსაზღვრავს წარმატება ან მარცხი. ჰერცბერგი იკვლევდა საკითხს: „რა უნდათ ადამიანებს 

თავიანთი სამსახურისაგან?“ მან სთხოვა კვლევის მონაწილეებს, დაწვრილებით აღეწერათ ის სიტუაციები, რომელშიც 

თითოეული მათგანი სამსახურში განსაკუთრებულად კარგად ან ცუდად გრძნობდა თავს. მიღებული პასუხები კი 

სხვადასხვა კატეგორიაში გააერთიანა.  

კატეგორიებად დაყოფილი პასუხებიდან ჰერცბერგმა დაასკვნა: პასუხები, რომლებსაც ადამიანები იძლეოდნენ მაშინ, 

როცა ისინი სამსახურში თავს კარგად გრძნობდნენ, მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა იმ პასუხებისაგან, რომლებსაც 

სამსახურში ცუდად ყოფნის დროს იძლეოდნენ (იხილეთ ილუსტრაცია 7). ზოგი ფაქტორი მტკიცედაა დაკავშირებული 

სამსახურით კმაყოფილებასთან, ხოლო დანარჩენი - უკმაყოფილებასთან. კმაყოფილი რესპონდენტები 

მიუთითებდნენ ისეთ ფაქტორებზე, როგორებიცაა: დაწინაურება, აღიარება და პასუხისმგებლობა, უკმაყოფილო 

რესპონდენტები კი - ზედამხედველობაზე, ანაზღაურებასა და სამუშაო პირობებზე.  

ჰერცბერგის თეორიის მიხედვით, უკმაყოფილების ფაქტორების აღმოფხვრა ამცირებს უკმაყოფილებას, თუმცა არ 

ზრდის კმაყოფილებას. შესაბამისად, ჰერცბერგმა ფაქტორები ორ კატეგორიად დაყო. ფაქტორები, რომლებიც 

სამსახურით კმაყოფილებას იწვევენ, განცალკევებულია და განსხვავდება იმ ფაქტორებისაგან, რომლებიც სამსახურით 

უკმაყოფილების მიზეზია. პირველ კატეგორიას მან მოტივატორები უწოდა, ხოლო მეორეს - ჰიგიენური ფაქტორები. 

ილუსტრაცია # 5 კმაყოფილებისა და უკმაყოფილების გამომწვევი ფაქტორების შედარება 
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F.Herzberg, "One More Time: How Do You Motivate Employees?",Harvard Business Review, 1968. 

დ. მაკლელანდის TNT თეორია  

ამერიკელი ფსიქოლოგის, დევიდ მაკლელანდის მოტივაციის თეორია, რომელიც რამდენიმე სახელით არის 

ცნობილი (სამი საჭიროების - Three Needs Theory, შეძენილი საჭიროებების - Acquired Needs Theory, მოტივაციური 

საჭიროებების - Motivational Needs Theory, ნასწავლი საჭიროებების - Learned Needs Theory), გვეუბნება, რომ ინდივიდის 

საჭიროებები დროთა განმავლობაში, მისი გამოცდილების შესაბამისად ყალიბდება. ის სამი ტიპის მამოტივირებელ 

საჭიროებას აღწერს: მიღწევის, ძალაუფლებისა და მიკუთვნების (McClelland, 1955). 

მაკლელანდის თეორიის მიხედვით, ადამიანებში სამი ტიპის მამოტივირებელი საჭიროება არსებობს. შეიძლება, 

სამივე ერთდროულად იყოს წარმოდგენილი, თუმცა თითოეულის „წონა“ ინდივიდების მიხედვით განსხვავდება.  

 მიღწევის საჭიროება გამოიხატება რთული ამოცანების გადაჭრის, წარმატების მიღწევის, საკუთარი თავის 

სხვებზე უკეთესად წარმოჩენის სურვილში. წარმატების მიღწევის სურვილთან ერთად ამ ადამიანებს 

წარუმატებლობის ძლიერი შიშიც აქვთ.  

 მიკუთვნების საჭიროება - ამ საჭიროების მქონე ადამიანები ცდილობენ, მოიპოვონ სხვა ადამიანების 

აღიარება, კეთილგანწყობა, ისინი ყოველთვის ცდილობენ, განავითარონ ურთიერთობები.  

 ძალაუფლების საჭიროება - ამ საჭიროების მქონე ადამიანები ყოველთვის ეძებენ სხვა ადამიანებზე 

კონტროლისა და ზეგავლენის განხორციელების შესაძლებლობას. ისინი ლიდერობისკენ მიილტვიან.  
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5.3. მოტივაციის პროცესის თეორიები 

ვ. ვრუმის მოლოდინის თეორია  

მიჩიგანის უნივერსიტეტისა და იელის ბიზნესსკოლის პროფესორი, ვიქტორ ვრუმი თავის თეორიაში, რომელსაც 

მოლოდინის თეორია ეწოდა, მოტივაციას მოლოდინებს უკავშირებს. მოლოდინის თეორიის ძირითადი თეზისებია: 

ინდივიდის ცნობიერი გადაწყვეტილება კონკრეტული ქცევის განხორციელების შესახებ მიიღება რამდენიმე ასპექტის 

გათვალსიწინებით: სასურველი შედეგი, რომელიც უნდა მიიღწეს; შედეგის მისაღწევად საჭირო ძალისხმევა; 

მოლოდინები შედეგთან დაკავშირებული ჯილდოს მიმართ. 

მოტივაციაზე რამდენიმე ფაქტორის ურთიერთქმედება ახდენს გავლენას:  

 მოლოდინი, რომ გაწეული ძალისხმევა სასურველ შედეგს გამოიღებს;  

 მოლოდინი, რომ შედეგის მიღწევას ჯილდო მოჰყვება;  

 მოლოდინი, რომ ჯილდო ღირებული იქნება;  

 ასევე მნიშვნლოვანია მოლოდინი იმისა, რომ ჯილდო იარსებებს.  

ურთიერთკავშირი აღნიშნულ ფაქტორებს შორის განსაზღვრავს მოტივაციის ძალას. პროცესი შეგვიძლია მარტივი 

ფორმულით გამოვსახოთ:  

ძალა = ვალენტობა × მოლოდინი 

სადაც ძალა მოტივაციის ინტენსივობას გამოსახავას, ვალენტობა - შედეგის მიღების სურვილს, მოლოდინი კი 

აღწერს, რამდენად სჯერა ადამიანს, რომ მისი ქცევა სასურველ შედეგს გამოიღებს.  

მენეჯერისთვის მნიშვნელოვანია:  

1. განსაზღვროს, რა შედეგებია თანამშრომლებისთვის განსაკუთრებით ღირებული; 

2. რა ტიპის საქმიანობის შესრულება მოეთხოვებათ მათ (მაგალითად, განმარტოს მიზანი და როგორ 

შეიძლება მისი მიღწევა); 

3. დარწმუნდეს, რომ შედეგი მიღწევადია; 

4. დააკავშიროს თანაშრომლისთვის სასურველი შედეგები მენეჯმენტის მხრიდან დასახულ შესრულების 

გზებთან; 

5. დარწმუნდეს, რომ ჯილდო საკმარისად მიმზიდველია, შესრულების შესაბამისი ხარისხის 

უზრუნველყოფისთვის. 

ჯონ ს. ადამსის სამართლიანობის თეორია 

სამართლიანობის თეორის ავტორი, ჯონ ს. ადამსი, ამბობდა, რომ ადამიანები საკუთარი სუბიექტური შეხედულებით 

აფასებენ ჯილდოს. ამ შეფასებაში მნიშვნელოვანია მათ მიერ მიღებული ჯილდოსა და გაწეული ძალისხმევის 

შეფარდების მიმართება სხვა, მსგავსი სამუშაოს შემსრულებელი თანამშრომლების მიერ გაწეული ძალისხმევისა და 

მიღებული ჯილდოს შეფარდებასთან. მათი აზრით, უსამართლო დაჯილდოება ფსიქოლოგიურ დაძაბულობას იწვევს. 

ზოგადად, თუ ადამიანი თვლის, რომ მისი მუშაობა სათანადოდ არ არის დაფასებული, იგი აღარ გასწევს იმავე 

ძალისხმევას. ხოლო თუ ადამიანი თვლის, რომ მისი მუშაობა ზედმეტად დაფასებულია, იგი ან ინარჩუნებს გაწეული 

ძალისხმევის მოცულობას, ან ზრდის მას. სამართლიანი მოპყრობა ქმნის მოტივაციას.  

5.4. მოტივაციის თანამედროვე თეორიები 

პიერ სტილისა და კორნელიუს კიონიგის (Steel & J.König, 2006) მოტივაციის ტემპორალური თეორია (Temporal 

motivation theory -TMT) რამდენიმე თეორიას ეფუძნება. ამ თეორიაში დრო მოტივაციაზე მოქმედ კრიტიკულ ფაქტორად 
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განიხილება. სხვადასხვა ავტორების მიხედვით (Schmidt, Dolis and Tolli), მოტივაციის ტემპორალური თეორია 

გვეხმარება გავიგოთ დროის, განსაკუთრებით კი ბოლო ვადის (deadline) ზეგავლენის მნიშვნელობა ყურადღების 

დინამიკური გადანაწილების საკითხში. მოტივაციის ტემპორალური თეორია გვეხმარება ადამიანის ქცევის, მიზნის 

დასახვის პროცესისა და პროკრასტინაციის (დროის ფლანგვის) არსის გაგებასა და მართვაში. თეორიის მიხედვით, 

მოახლოებული ბოლო ვადა მამოტივირებელ ძალას ზრდის. ყველაზე მარტივი ფორმით მოტივაციის მოდელი 

შემდეგი ფორმულით შეგვიძლია გამოვსახოთ:  

მოტივაცია = 
მოლოდინი X ღირებულება 

1+ იმპულსურობა X ჩამორჩენა 

სადაც მოტივაცია არის შედეგის მიღების სურვილი, მოლოდინი - წარმატების ალბათობა, ღირებულება - ჯილდო, 

რომელიც უკავშრდება შედეგის მიღებას, იმპულსურობა - ინდივიდის მიერ შეფერხების მიმართ სენსიტიურობა, ხოლო 

შეფერხება - რეალიზაციამდე დარჩენილი დრო.  

5.5. როგორ ვმართოთ თანამშრომლების მოტივაცია 

ყოველთვის რთული და სახიფათოა დიდი რაოდენობის კომპლექსური იდეების მარტივ ინსტრუქციებად დაშლა. 

ორგანიზაციებში თანამშრომლების მოტივაციის შესახებ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისთვის, უმჯობესია, 

რამდენიმე ვარაუდს დავეყრდნოთ:  

ინდივიდუალური განსხვავებების აღიარება. მენეჯერებმა ინდივიდუალურ განსხვავებებსა და კულტურულ 

კონტექსტებს უნდა მიაქციონ ყურადღება. თანამშრომლებს განსხვავებული საჭიროებები გააჩნიათ. მათ ერთნაირად 

ვერ მოვექცევით. საჭირო დრო უნდა დავუთმოთ თითოეული თანამშრომლის მოთხოვნილების დაზუსტებას. სამუშაო 

ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად უნდა დაიგეგმოს და ამგვარად, სამსახურებში მოტივაციის 

შესაძლებლობა მაქსიმალურად გაიზრდება. 

გამოიყენეთ მიზნები და უკუკავშირი. თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ მკაფიო მიზნები და რეგულარული უკუკავშირი 

მიზნების შესრულებასთან დაკავშირებით. მიეცით თანამშრომლებს საშუალება, მონაწილეობა მიიღონ იმ 

გადაწყვეტილებებში, რომლებიც მათზე ახდენს გავლენას. თანამშრომლებს შეუძლიათ, თავიანთი წვლილი შეიტანონ 

იმ გადაწყვეტილებებში, რომლებიც მათზე ახდენს გავლენას: დასახონ სამუშაო მიზნები, აირჩიონ საკუთარი 

დახმარების პაკეტები, გადაწყვიტონ პროდუქტიულობის, ხარისხისა და სხვა მსგავსი პრობლემები. ამან შეიძლება 

გაზარდოს თანამშრომლების პროდუქტიულობა, სამუშაო მიზნებისადმი ერთგულება, მოტივაცია და სამსახურით 

კმაყოფილება. 

 კავშირი ჯილდოებსა და ნაყოფიერებას შორის. ჯილდოები დაკავშირებული უნდა იყოს შრომის 

ნაყოფიერებასთან. მნიშვნელოვანია, რომ თანამშრომლებმა ეს კავშირი კარგად დაინახონ. თუ ადამიანი ამ 

კავშირს ვერ ხედავს ან კავშირი სუსტია, შედეგად ეცემა სამუშაოს შესრულების ხარისხი და კმაყოფილება, 

რაც რესურსების გადინებასა და გაცდენების ზრდას იწვევს.  

 შეამოწმეთ სისტემის სამართლიანობა. თანამშრომლებმა ჯილდოები სამსახურში მათ მიერ ჩადებული 

რესურსების ადეკვატურად უნდა აღიქვან. მარტივად ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ გამოცდილებამ, უნარ-

ჩვევებმა, შესაძლებლობამ, ძალისხმევამ და სხვა რესურსებმა უნდა ახსნას განსხვავებები სამუშაოს 

შესრულებაში და აქედან გამომდინარე, ანაზღაურებაში, სამუშაო დავალებასა და სხვა აშკარა ჯილდოებში. 

5.6. კომუნიკაციის მნიშვნელობა და ფუნქციები 

ადამიანები საკუთარი დროის 70%-ს წერას, კითხვას, საუბარსა და მოსმენაში ატარებენ, შეგვიძლია, თამამად 

დავასკვნათ, რომ ჯგუფის წარმატებული მუშაობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემაფერხებელი ფაქტორი ეფექტური 

კომუნიკაციის ნაკლებობაა. ჯგუფს ან ორგანიზაციას არ შეუძლია არსებობა კომუნიკაციის გარეშე. არაერთი კვლევა 

ადასტურებს, რომ სუსტი კომუნიკაცია ადამიანებს შორის კონფლიქტების ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. 

კომუნიკაცია ჯგუფში ან ორგანიზაციაში ოთხ ძირითად ფუნქციას ემსახურება: კონტროლს, მოტივაციას, ემოციურ 

გამოხატვასა და ინფორმაციის უზრუნველყოფას.  
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1. კონტროლი. კომუნიკაცია თანამშრომლების ქცევას რამდენიმე გზით აკონტროლებს. ორგანიზაციებში 

არსებობს ძალაუფლების იერარქია და ოფიციალური ინსტრუქციები, რომლებიც თანამშრომლებმა უნდა 

შეასრულონ. იმ შემთხვევაში, როდესაც თანამშრომლებს მოეთხოვებათ, სამსახურთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი უკმაყოფილების შესახებ კომუნიკაცია პირველ რიგში თავიანთ უშუალო უფროსებთან 

დაამყარონ, შეასრულონ თავისი სამსახურებრივი მოვალეობები ან იმოქმედონ კომპანიის პოლიტიკის 

შესაბამისად, კომუნიკაცია კონტროლის ფუნქციას ასრულებს. ქცევას არაფორმალური კომუნიკაციაც 

აკონტროლებს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო ჯგუფი „კიცხავს“ თავის წევრს, რომელიც 

„ზედმეტად პროდუქტულია“ (რის გამოც ჯგუფის დანარჩენი წევრების მუშაობა არადამაკმაყოფილებელი 

ჩანს), ქცევის მაკონტროლებელი სწორედ არაფორმალური კომუნიკაციაა.  

2. მოტივაცია. კომუნიკაცია აძლიერებს მოტივაციას, რადგან მისი საშუალებით ირკვევა, რა უნდა გააკეთონ 

თანამშრომლებმა, რამდენად კარგად მუშაობენ ისინი და რა შეიძლება გაკეთდეს მათი შესრულების 

მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად. კონკრეტული მიზნების დასახვა და ამ მიზნების მიღწევისას მიღებული 

უკუკავშირი სასურველი ქცევის განმტკიცების სტიმულია და მოტივაციას უწყობს ხელს. 

3. ემოციური გამოხატვა. ბევრი თანამშრომლისათვის ჯგუფში მუშაობა სოციალური ურთიერთქმედების 

უპირველესი წყაროა. ჯგუფში კომუნიკაცია ძირითადი მექანიზმია, რომლის მეშვეობითაც ჯგუფის წევრები 

იმედგაცრუებას და კმაყოფილებას გამოხატავენ. კომუნიკაცია გრძნობების ემოციური გამოხატვისა და 

სოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა. 

4. ინფორმაცია. კომუნიკაცია გადაწყვეტილების მიღებას აადვილებს. ალტერნატივების განსაზღვრისა და 

შეფასების მიზნით ის ინდივიდებსა და ჯგუფებს მონაცემების გადაცემით გადაწყვეტილებისთვის საჭირო 

ინფორმაციას აწვდის. 

დასახელებული ოთხი ფუნქციიდან ყველა თანაბარმნიშვნელოვანია. ჯგუფებს სამუშაოს ეფექტურად 

შესასრულებლად სჭირდებათ კონტროლის შენარჩუნება, წევრების სტიმულირება, ემოციური გამოხატვის 

საშუალებების შექმნა და გადაწყვეტილებებში არჩევანის გაკეთება. შეიძლება, ვივარაუდოთ, რომ ჯგუფში ან 

ორგანიზაციაში თითქმის ყველა კომუნიკაციური ურთიერთქმედება ამ ოთხი ფუნქციიდან ერთს ან მეტს 

ასრულებს. 
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