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 1. ორგანიზაციები და 
ორგანიზაციული თეორიები 

1.1. რა არის ორგანიზაცია  

ორგანიზაცია შეიძლება განვსაზღვროთ, როგორც ადამიანებისა და/ან ჯგუფების გაერთიანება, რომელიც 

შეთანხმებული წესებისა და მეთოდების შესაბამისად იღწვის ერთი ან რამდენიმე დასახული ამოცანის 

განხორციელებისათვის.  

ორგანიზაციები ყალიბდება ნებისმიერი სახის ამოცანისა და საქმიანობის განხორციელების მიზნით. არ არის 

აუცილებელი ორგანიზაცია იყოს ოფიციალურად რეგისტრირებული სამართლებრივი სუბიექტი; საკმარისია 

მის წევრებს გააჩნდეთ დასახული მიზნების საერთო ხედვა, ნათლად ჰქონდეთ წარმოდგენილი მათი 

მიღწევის გზები, რაც თავის მხრივ არაერთჯერად, რეგულარულ და ორგანიზებულ ხასიათს უნდა ატარებდეს 

და ასევე, შეთანხმებული იყვნენ ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობის წესებზე.  

ორგანიზაცია არის: 

 მიზნების მისაღწევად, მისიის განსახორციელებლად შექმნილი სხვადასხვა როლის და 

ფუნქციების მქონე ადამიანთა ჯგუფი, კოლექტივი 

 კოორდინირებული და მიზნის მქონე საქმიანობების სისტემა 

 სამართლებრივი ფორმის მქონე ორგანიზაციული ერთეული (იურიდიული პირი) 

 ორგანიზების პროცესი, აქტი 

რა ძირითადი კომპონენტები ახასიათებს ორგანიზაციას? 

 სოციალური ერთეული, რომელიც მოიცავს ადამიანებს, გარკვეული ტიპის რესურსებსა და 

ტექნოლოგიას 

 მიზანზე ორიენტირებული, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად შექმნილი ორგანიზაციული ერთეული  

 სტრუქტურული მექანიზმი, სადაც ამოცანები სხვადასხვა საქმიანობებად არის დაყოფილი და 

კოორდინირებული; 

 შეკავშირებული ორგანიზაციული ერთეული დადგენილი საზღვრებით, რაც საშუალებას იძლევა 

აღვიქვათ ის [მისი] გარემოდან განცალკევებით  

რას წარმოადგენს ორგანიზაციის სამუშაო გარემო? 

 “სპეციფიური ელემენტები, რომლებთანაც ორგანიზაცია ურთიერთქმედებს მუშაობის პროცესში” 

(Anheier, 2014);  

 “იმ ძალების და პირობების ერთობლიობა, რომლებიც გავლენას ახდენს (ბიზნეს) ორგანიზაციის 

ნედლეულის მოძიებასა და პროდუქციის გასაღების უნარზე. ეს ძალები სწრაფად და უშუალოდ 

მოქმედებს მენეჯერის ყოველდღიურ საქმიანობაზე” (დოლიძე, 2013) 

1.2. ინტეგრირებული ორგანიზაციული მოდელი  

ინტეგრირებული ორგანიზაციული მოდელი (integrated/integral organization model) შეიძლება გამოვიყენოთ ორგანიზაციისა 

და მისი ძირითადი ელემენტების აღწერის, ანალიზისა და დიაგნოსტირებისთვის. როგორც ნებისმიერი სხვა მოდელის 

შემთხვევაში ინტეგრირებული ორგანიზაციული მოდელი წამოადგენს უფრო რთული და კომპლექსური რეალობის 
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გამარტივების მცდელობას, რათა შესაძლებელი იყოს ყველა განსხვავებული და ერთმანეთზე ზემოქმედების მქონე 

ასპექტის გათვალისწინება, ანალიზი. 

არსებული ელემენტები დამოუკიდებლადაც შეიძლება განვიხილოთ, თუმცა ისინი ყველა ურთიერთდაკავშირებულია და 

იდეალურ შემთხვევაში - დაბალანსებულია. როდესაც არაა ადეკვატური ბალანსი ორგანიზაციის, ან ქვედანაყოფის 

სხვადასხვა ელემენტებს შორის ორგანიზაცია არ ფუნქციონირებს ოპტიმალურად და საჭირო ხდება ორგანიზაციული 

ცვლილებები. 

 ინტეგრირებული ორგანიზაციული მოდელი მოიცავს 5 გარე და 6 შიდა კომპონენტს. ამ მოდელს ჰქვია ინტეგრირებული, 

რადგან ამ კომპონენტებს შორის ბალანსი არსებობს. 5 გარე კომპონენტი, რომელიც აღწერს ორგანიზაციის გარემოს, 

ან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ გარემოსთან: მისია, შენატანები, შედეგები, ზოგადი გარემო (Factors), სპეციფიკური 

გარემო (Actors). 6 შიდა კომპონენტი, რომელიც აღწერს ორგანიზაციის შიდა წყობას: სტრატეგია, სტრუქტურა, 

სისტემები, შტატი, მენეჯმენტის სტილი, ორგანიზაციული კულტურა.  

 

ინტეგრირებული ორგანიზაციული მოდელი არის კონცეპტუალური ინსტრუმენტი, რომელიც იძლევა ორგანიზაციის 

ერთიანი მიმოხილვის საშუალებას. ეს მოდელი არა იმდენად სიღრმისეული ანალიზის ინსტრუმენტს, არამედ 

ორგანიზაციის კონცეფციას წარმოადგენს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ არ გამოტოვოთ მნიშვნელოვანი ელემენტები 

სტრატეგიული დაგეგმვის ან ორგანიზაციის შეფასების პროცესში.  

1.3. ორგანიზაციული თეორიები არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების კონტექსტში 

რა კავშირია ორგანიზაციის სტრუქტურასა და მის სამუშაო გარემოს შორის? რამდენად რაციონალური არიან 

ორგანიზაციები? რა ახდენს გავლენას ორგანიზაციებსა და მათ განვითარებაზე? რა განაპირობებს 

ორგანიზაციის სიცოცხლისუნარიანობას? ამ და სხვა მსგავს კითხვებზე პასუხის გაცემაში ორგანიზაციული 

თეორია გვეხმარება.  
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„ორგანიზაციული თეორია - ორგანიზაციის შესწავლა მაკრო პერსპექტივიდან, შეისწავლის ორგანიზაციულ 

სტრუქტურას, იერარქიას, ძალაუფლების გადანაწილებას და განხორციელების ვექტორებს, 

დეცენტრალიზაციის ხარისხს; ორგანიზაციაზე მისი გარემოს, მიზნების, სტრუქტურის, ტექნოლოგიებისა და 

სხვა ფაქტორების გავლენას“ (დოლიძე, 2013).  

პოლიტიკური, ეკონომიკური, ტექნოლოგიური განვითარების შედეგად და პარალელურად იცვლებოდა, 

ორგანიზაციებისა და მათზე ზემოქმედი ფაქტორების აღქმა. თუ ორგანიზაციული თეორიის განვითარების 

საწყის ეტაპზე აქცენტი რაციონალიზმზე, ეფექტიანობასა და სტანდარტიზაციაზე კეთდებოდა და ორგანიზაცია 

უპირატესად ჩაკეტილ სისტემად აღიქმებოდა, თანდათანობით ჩამოყალიბდა უფრო რთული 

კონცეპტუალური მოდელები, რომლებიც ორგანიზაციას აღწერს, როგორც ღია სისტემას, ითვალისწინებს 

გარემოს პროგნოზირებადობის ხარისხს, ინდივიდებისა და ორგანიზაციების ქცევის მოტივაციების 

მრავალფეროვნებას, რესურსებზე თანაბარი წვდომის შეუძლებლობას და თავად ორგანიზაციების 

განვითარებაზე მოქმედ შიდა ფაქტორებს, რომლებიც სხვადასხვა ფორმას იძენს ორგანიზაციის 

განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე.  

ორგანიზაცია, როგორც ბიუროკრატია  

ორგანიზაციული თეორიების მიმოხილვა მიზანშეწონილია დავიწყოთ ვებერის ბიუროკრატიის თეორიით. „ამ 

თეორიის მიხედვით, ადმინისტრაციული რაციონალურობა მიიღწევა სამუშაოს ცალკეულ ადმინისტრაციულ 

ფუნქციებად დაყოფის, თითოეულ განყოფილებაზე სპეციფიკური ფუნქციების დანაწილების, 

უფლებამოსილებებისა და კომპეტენციის მკაფიო გამიჯვნის, ძალაუფლების იერარქიული ორგანიზების, 

მკაცრი დისციპლინისა და ორგანიზაციული წესების შესრულების გზით“ (დოლიძე, 2013) 

ვებერის თეორიის შესაბამისად, ორგანიზაციის ბიუროკრატიული ფორმა საუკეთესოა სტაბილური, რუტინული 

სამუშაო გარემოს შემთხვევაში, ანუ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია ამოცანის დამოუკიდებელ და მეტ-

ნაკლებად განსხვავებულ ეტაპებად დაყოფა, ამოცანის მოცულობა და ხასიათი სტაბილური და 

პროგნოზირებადია, ხოლო თანამდებობის პირთა სამუშაოს შესრულების მონიტორინგი (ანგარიშგების 

მეშვეობით) მარტივია. ამასთან ერთად, ბიუროკრატია არაეფექტურია ცვალებადი სამუშაო გარემოს 

შემთხვევაში, რომელსაც ბუნდოვანების მაღალი ხარისხი ახასიათებს.  

ცხადია, ბიუროკრატიის ელემენტები, როგორიცაა: დაწერილი წესები, ფორმალური სამუშაოს აღწერილობა 

და სამუშაოს შესრულების კრიტერიუმები და იერარქიული წყობა, სამივე სექტორის ორგანიზაციათა 

უმეტესობაში გვხვდება.  

ორგანიზაცია, როგორც „საწარმო“ 

ბიუროკრატიულ ეფექტიანობაზე აქცენტი მფლობელებისა და მენეჯერების ხარჯების მინიმიზაციის 

სურვილიდან მომდინარეობდა, განსაკუთრებით წარმოების სფეროში. ფრედერიკ ტეილორის სამეცნიერო 

მენეჯმენტი ერთ-ერთი პირველი მცდელობა იყო სამუშაოს ეფექტიანობის ორგანიზებისას სამეცნიერო 

მეთოდების გამოყენების თვალსაზრისით. იგულისხმება კონკრეტულ ვადებში მინიმალური შენატანებით 

მაქსიმალური შესაძლო პროდუქტიულობის მიღება. ტეილორიზმს საფუძვლად უდევს პირდაპირი კავშირი 

უშუალო შედეგს, პროდუქტიულობასა და ანაზღაურებას შორის, ვარაუდი, რომ მუშები დაყაბულდებიან 

ძლიერ კონტროლს მენეჯმენტის მხრიდან და დანაწევრებულ, რუტინულ სამუშაოს შედარებით უფრო მაღალი 

ანაზღაურების სანაცვლოდ. მეორე ვარაუდი, რომელსაც სამეცნიერო მენეჯმენტი ემყარება, არის 

„მიმღებლობის თეორია“ (acceptance theory), ჩამოყალიბებული ჩესტერ ბარნარდის მიერ (Barnard, 1938). ეს 

თეორია ამბობს, რომ უფლებამოსილება (ძალაუფლება) ორგანიზაციაში ეფუძნება არა მარტო მენეჯერულ 

შესაძლებლობებს, არამედ დაქვემდებარებულთა მზაობას ზემდგომისგან მიიღონ დირექტივები, ბრძანებები.  

ადამიანური რესურსების/ურთიერთქმედების მოდელმა (Human Relations Model) ტეილორიზმის ორივე 

ვარაუდი საეჭვო გახადა. კერძოდ, პრიმიტიული მოტივაციის მოდელი, სადაც მოტივაცია მხოლოდ 

ანაზღაურებაზეა მიბმული და აქცენტი გადატანილია იერარქიაზე მენეჯმენტისა და დაქირავებულების 

ურთიერთობებში. 
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ადამიანური რესურსების/ურთიერთქმედების მოდელები 

ტეილორის სამეცნიერო მენეჯმენტისგან განსხვავებით, ადამიანური რესურსების მოდელი მოტივაციისა და 

სტიმულის უფრო ფართო სპექტრს მოიცავს, როგორებიცაა: თვითრეალიზაცია, ავტონომია და სოციალური 

საჭიროებები; მცირე ჯგუფის ქცევა და კრიტიკული თანხვედრა ორგანიზაციების ფორმალურ და 

არაფორმალურ სტრუქტურებს შორის. ეს მიდგომები ყურადღებას ამახვილებს ლიდერობისა და 

კონტროლის განსხვავებაზე და ვარაუდობს, რომ ადეკვატური და [დაქვემდებარებულების მიერ] აღიარებული 

ლიდერობა უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ზემოდან ქვემოთ მართული არა პერსონიფიცირებული კონტროლი 

(Perrow 1986).  

ტეილორის სამეცნიერო მენეჯმენტი და ადამიანური რესურსების/ურთიერთობების მიდგომა თანამედროვე 

მენეჯმენტის თეორიისთვის საკვანძო ხედვას გვაძლევს: მენეჯმენტის მიდგომები არის იდეოლოგიები, 

რომლებიც ხსნის, აანალიზებს და ლეგიტიმურობას მატებს იმას, თუ როგორ არის ჩამოყალიბებული და 

მართული ორგანიზაციები. 

ორგანიზაციები, როგორც რაციონალური და პოლიტიკური ინსტიტუტები 

მენეჯმენტისა და ორგანიზაციული დიზაინის თანდაყოლილი პოლიტიკური ხასიათის გაცნობიერებამ 

გამოიწვია ვებერისა და ტეილორის ადმინისტრაციული რაციონალობის კონცეფციისგან განსხვავებული 

შეზღუდული რაციონალობის კონცეფციის განვითარება (საიმონი, 1976). ამ კონცეფციიდან გამომდინარე, 

მენეჯერებს:  

 არ აქვთ ადეკვატური ინფორმაცია არა მარტო მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, არამედ 

ალტერნატიულ გადაწყვეტილებებსა და მათ შესაძლო შედეგებზე; 

 გადაწყვეტილების მიღება უწევთ მოკლე დროში და შეზღუდული დანახარჯებით; 

 ახასიათებთ გარკვეულ წინასწარი „ჩარჩოების“ ფარგლებში გადაწყვეტილების მიღება, რაც იწვევს 

სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ასპექტის უგულებელყოფას და სხვა ასპექტებზე ზედმეტი ყურადღების 

გამახვილებას.  

რაციონალური ორგანიზაციის საპირისპიროდ შეიძლება დავასახელოთ კოენის (1972) კონცეფცია. ამ 

თეორიის შესაბამისად, ორგანიზაცია არის ერთგვარი ორგანიზებული ანარქია („ნაგვის ყუთი“), სადაც 

რაციონალურობას დიდი ადგილი არ უკავია, მიზნები და საშუალებები ბუნდოვანია, რაც პრობლემებისა და 

მათი მოგვარების გზების თვალსაზრისით დაბნეულობას იწვევს, მენეჯერებსა და ორგანიზაციულ 

ქვედანაყოფებს უჭირთ პირადი და ორგანიზაციული ინტერესების დიფერენციაცია და პირადი ინტერესებით 

ნაკარნახებ სტრატეგიას ანიჭებენ უპირატესობას.  

აქვე უნდა აღვნიშნოთ ახალი ინსტიტუციონალიზმის თეორია (Powell and DiMaggio 1991), რომლის თანახმად, 

ორგანიზაციული ქცევის ჩამოყალიბებაზე ზემოქმედებს ინსტიტუტების, კერძოდ კი დამკვიდრებული 

სოციალური წესების, ნორმებისა და ღირებულებების ერთობლიობა. ამგვარი ინსტიტუტები ზღუდავს და 

აყალიბებს როგორც ინდივიდების, ისე ორგანიზაციების ქცევას - ხელმისაწვდომი ალტერნატივების სპექტრი 

იზღუდება, იმის მიხედვით, რამდენად ლეგიტიმური და მისაღებია ისინი დამკვიდრებული სოციალური 

წესებიდან, ნორმებიდან თუ ღირებულებებიდან გამომდინარე. ამიტომ ამგვარი ლეგიტიმურობა, ანუ 

დამკვიდრებულ ინსტიტუტებთან შესაბამისობა, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ხდება ორგანიზაციის 

გრძელვადიანი გადარჩენის თვალსაზრისით.  

რადგან ერთსა და იმავე სფეროში მოღვაწე ყველა ორგანიზაციის წინაშე მსგავსი ინსტიტუციონალური 

მოლოდინი და დაბრკოლებები წარმოიშობა, დროთა განმავლობაში ეს ორგანიზაციები ერთგვაროვანი, 

ჰომოგენური გახდება, რაც იზომორფულ ტენდენციებში აისახება: 

 ორგანიზაცია განიცდის პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზეწოლას, რათა შეესაბამებოდეს 

ინსტიტუციონალურ მოლოდინს.  
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 გარემოს ბუნდოვანების შემთხვევაში ორგანიზაცია შეიძლება ეცადოს. დაემსგავსოს იმ 

ორგანიზაციებს, რომლებიც წარმატებულად და სამაგალითოდ ითვლება.  

 ორგანიზაციული ქცევა იცვლება პროფესიული ნორმებისა და სტანდარტების ზემოქმედებით, რაც. 

თავის მხრივ. ორგანიზაციების ჰომოგენურობას უწყობს ხელს. მინცბერგის (1979) პროფესიული 

ბიუროკრატიები ამის კარგი მაგალითია.  

ორგანიზაციული გარემო და განვითარების პერსპექტივები 

ქვემოთ ჩამოთვლილია რამდენიმე ძირითადი თეორია და მიდგომა, რომლებიც ორგანიზაციულ გარემოსა 

და ორგანიზაციების განვითარების, ევოლუციის კონცეფციებს უკავშირდება.  

ორგანიზაციების პოპულაციური ეკოლოგიის სკოლა, ორგანიზაციული ეკოლოგია, ორგანიზაციული 

დემოგრაფია (Organizational Population Ecology) იყენებს ისეთ ცნებებს, როგორებიცაა: „ნიშები“, „რესურსებზე 

დამოკიდებულება“, „ფარდობითი უპირატესობა“ და „გარემოს წარმადობის მოცულობა“, რათა დაადგინოს, 

რა პირობებში წარმოიქმნება, იზრდება და კვდება ორგანიზაციები.  

ამ კონცეფციის შესაბამისად, ორგანიზაციული ფორმები ღია კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან. როდესაც 

პოლიტიკა თამაშის წესებს აყალიბებს, იცვლება სხვადასხვა ორგანიზაციული ფორმის პოტენციალი და მათ 

წინაშე არსებული დაბრკოლებები, იზრდება ან მცირდება მათი კონკურენტული უპირატესობაც და 

გადარჩენის ალბათობა.  

აქვე უნდა აღვნიშნოთ რესურსებზე დამოკიდებულების (Resource dependency) მიდგომაც, რომელიც 

ორგანიზაციებს აღიქვამს, როგორც ღია სისტემებს და მიიჩნევს, რომ ორგანიზაციებს გარემო 

დაბრკოლებები აქვთ იმ რესურსებზე გარე კონტროლის სახით, რომლებიც ოპერაციული ეფექტურობისა და 

მდგრადი განვითარებისთვის სჭირდებათ.  

რადგან ძალიან ცოტაა ისეთ ორგანიზაცია, რომელიც რესურსებზე არაა დამოკიდებული, ორგანიზაციათა 

უმეტესობა ურთიერთდამოკიდებულია გარემოზე. ეს ნიშნავს, რომ ერთი მხრივ, გარე აქტორები, რომლებიც 

კრიტიკულ რესურსებს აკონტროლებენ, ორგანიზაციაზე ზეგავლენის მოხდენას ეცდებიან და მენეჯერულ 

ავტონომიას საფრთხეს შეუქმნიან. მეორე მხრივ, ორგანიზაციები ეცდებიან სხვადასხვა სტრატეგიის 

გამოყენებას ავტონომიისა და დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად და საბოლოო ჯამში, ზეგავლენას 

მოახდენენ და შეცვლიან გარემოს.  

რესურსებზე დამოკიდებულების კონცეფციის მაგალითია აშშ-სა და დასავლეთ ევროპაში არსებული 

არასამეწარმეო ორგანიზაციებისთვის დამახასიათებელი ტენდენცია მიისწრაფოდნენ დივერსიფიცირებული 

შემოსავლებისკენ სამთავრობო დაფინანსებაზე ზედმეტი დამოკიდებულების თავიდან ასაცილებლად, რაც 

ბიუროკრატიზაციას და ავტონომიის დაკარგვასაც გულისხმობს. არასამეწარმეო ორგანიზაციების გაზრდილი 

დამოკიდებულება სახელმწიფოს დაფინანსებაზე შეიძლება აღვიქვათ, როგორც არასამეწარმეო 

ორგანიზაციების მარცხი სამთავრობო რესურსებზე დამოკიდებულების განეიტრალების თვალსაზრისით. 

მეორე მხრივ, სამოქალაქო ჩართულობის გააქტიურების ტენდენცია წარმოადგენს მცდელობას ჩანაცვლდეს 

ასეთი რესურსები, შემცირდეს სახელმწიფო რესურსებზე დამოკიდებულება და შედეგად გაიზარდოს 

მენეჯერული ავტონომია (Anheier, 2014).  

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორგანიზაციები მხოლოდ გარეშე ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად არ 

ვითარდება, შიდა ორგანიზაციული ფაქტორებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამ მხრივ აღსანიშნავია 

ორგანიზაციების სასიცოცხლო ციკლისა და განვითარების ეტაპების ცნება (Kanter et al. 1992; Scott 2002), 

როდესაც ორგანიზაციის დაარსების ეტაპზე ფორმალური პროცედურები არ არსებობს ან ცოტაა, 

ორგანიზაციული კულტურა ანტრეპრენიორული და არაფორმალურია, ხოლო უპირატესობა ორგანიზაციის 

გადარჩენას ენიჭება. დროთა განმავლობაში აქცენტები და პრიორიტეტები იცვლება, სტრუქტურა, შეიძლება, 

უფრო ბიუროკრატიული და ფორმალური გახდეს, აქცენტი ეფექტიანობაზე გადავიდეს და ა.შ. 

მაგალითისთვის იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი ცხრილები: 
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ორგანიზაციული განვითარება და ეტაპი (Anheier, 2014) 

 
    

     

    
 

 
 

 
  

     

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

ორგანიზაციის სასიცოცხლო ციკლი (Anheier, 2014) 
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 2. არასამეწარმეო ორგანიზაციები და 
სამოქალაქო საზოგადოება  

2.1. სამოქალაქო საზოგადოება 

სამოქალაქო საზოგადოების კონცეფცია, თუმცა მჭიდროდაა დაკავშირებული არასამეწარმეო 

ორგანიზაციებთან, ამ ორგანიზაციათა ერთობლიობით არ შემოიფარგლება. მიუხედავად მრავალგვარი და 

ნაწილობრივ განსხვავებული დეფინიციებისა, სამოქალაქო საზოგადოება ხშირად აღიქმება, როგორც ის 

სივრცე, სადაც მოქალაქეებს (კერძო პირებს), ორგანიზაციებს, თუ ინსტიტუტებს ნებაყოფლობით 

ურთიერთქმედება, საკუთარი ინტერესების წარმოჩენა და დაცვა, თვითრეალიზაცია, თუ გარკვეული 

ღირებულებების პოპულარიზაცია თავისუფლად და სახელმწიფო აპარატისგან დამოუკიდებლად შეუძლიათ. 

სამოქალაქო საზოგადოება ვერ იარსებებს ერთის მხრივ აქტიური მოქალაქეების და მეორეს მხრივ 

არასამეწარმეო სექტორის გარეშე, რომელიც ხშირად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციულ 

ინფრასტრუქტურადაც არის აღქმული. აქვე მოვიყვანთ სამოქალაქო საზოგადოების რამდენიმე 

განსაზღვრებას:  

. 

 

 

ამასთან ერთად, მრავალფეროვანი და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება თანამედროვე დემოკრატიული 

და პლურალისტური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია. გამომდინარე აქედან არაა 

გასაკვირი, რომ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და დატვირთვას 

იძენს იქ, სადაც მიზეზთა გამო რიგითი მოქალაქეების გავლენა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროცესებზე 

შედარებით დაბალია. შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოება იმ საერთო ვითარებისა და გამოწვევების 

ანარეკლია რაც მთლიანად სახელმწიფოსა და ფართო საზოგადოების წინაშე დგას. თუ ერთგან ადამიანის 

უფლებების დაცვა და დემოკრატიული მმართველობის განვითარებაა უპირატესი, მეორეგან ძირითადი 

აქცენტი შეიძლება ისეთ საკითხებზე იყოს გადატანილი, როგორიცაა დაბერება (aging), ან თუნდაც რეკრეაცია.  

მიუხედავად ასეთი განსხვავებებისა, რომლებიც თავის მხრივ სხვადასხვა სახელმწიფოებსა და რეგიონებში 

მნიშვნელოვნად განსხვავებული პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური თუ კულტურული წინაპირობებით 

არის განსაზღვრული, თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარება და გლობალიზაციის სხვა ტენდენციები 

ასევე მოქმედებს სამოქალაქო საზოგადოებაზე. შედეგად ვიღებთ ისეთ მოვლენას, რომელსაც „გლობალურ 

სამოქალაქო საზოგადოებასაც“ უწოდებენ - ანუ ისეთ სამოქალაქო საზოგადოებრივ ჯგუფებსა, თუ სოციალურ 

მოძრაობებს, რომლებიც მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ქვეყნებში ოპერირებენ და მხარდამჭერები 

ყავთ, ასევე ისეთ ვითარებას, როდესაც ერთი სახელმწიფოს მოქალაქეები სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეების 

მხარდასაჭერად მოქმედებენ (მაგ. გლობალური კამპანიები, ფართომასშტაბიანი სამომხმარებლო ბოიკოტი 

და სხვა). ამ ვითარებაში არასამეწარმეო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ჯგუფების 

ადგილობრივი, რეგიონული თუ გლობალური ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობა კიდევ უფრო ცხადი ხდება 

(იხ. თემა 3).  
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2.2. არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ცნება და განმარტებები 

თანამედროვე საზოგადოებებში არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები განცალკევებული, 

დამოუკიდებელი ინსტიტუციონალური სექტორია და ასეთადვე განისაზღვრება როგორც 

სახელმწიფოებრივი, ისე საერთაშორისო ეკონომიკური სტატისტიკის თვალსაზრისით (Anheier, 2014). 

არასამეწარმეო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გვხვდება განათლების, სამეცნიერო-კვლევით, 

ხელოვნებისა და კულტურის, ჯანდაცვისა და სამედიცინო მომსახურების, სოციალური მომსახურების, 

გარემოს დაცვის, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების, სოფლის მეურნეობის, სპორტის, ადამიანის 

უფლებების, რელიგიისა და სხვა სფეროებში. 

არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ემსახურებიან და წარმოადგენენ საზოგადოების 

სხვადასხვა ჯგუფს, როგორც ადგილობრივ, ისე რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე. მათი დაფინანსებისა 

და შემოსავლების ფორმირების წყაროებიც განსხვავებული და მრავალფეროვანია, შესაბამისად 

განსხვავდება მათი ორგანიზაციული ფორმები და მიდგომები მართვისა და მენეჯმენტის მიმართ. 

არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მრავალფეროვნება და კომპლექსურობა ამ 

ორგანიზაციების დასახასიათებლად გამოყენებულ ტერმინოლოგიაშიც აისახება. რამდენიმე ყველაზე 

გავრცელებული დასახელება იხილეთ ქვემოთ: 

 NPO, Nonprofit, Not-for-profit organization - არასამეწარმეო, მოგების არ გამანაწილებელი 

ორგანიზაცია; 

 NGO, Non-Governmental Organization - არასამთავრობო ორგანიზაცია; 

 Voluntary organization - სამოხალისეო, მოხალისეობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, 

ნებაყოფლობითი ორგანიზაცია; 

 CSO, Civil Society Organization – სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, საზოგადოებრივი 

ორგანიზაცია; 

 Charity, charity organization – საქველმოქმედო ორგანიზაცია. 

იმისათვის, რომ ორგანიზაცია არასამეწარმეო ორგანიზაციად ჩაითვალოს, მიზანშეწონილია, 

გავითვალისწინოთ მისი სტრუქტურის, ორგანიზებისა და ფუნქციონირების საფუძველი. ამ მხრივ შედარებით 

სრულყოფილია არასამეწარმეო ორგანიზაციების სტრუქტურულ-ოპერაციული დახასიათება, რომელიც 

სალამონმა და ანჰაიერმა (1997) ჩამოაყალიბეს. ამ განმარტების შესაბამისად, ორგანიზაცია ჩაითვლება 

არასამეწარმეოდ, თუ დააკმაყოფილებს შემდეგ ხუთ მახასიათებელს: 

1. ორგანიზაციული, ინსტიტუციონალური ფორმის მქონე ერთეული - ორგანიზაცია, სასურველია, 

ფორმალურად დარეგისტრირებული იყოს, თუმცა ეს არაა სავალდებულო, თუ არსებობს 

ინსტიტუციონალური ფორმის სხვა მახასიათებლები: ორგანიზაციული წესები და პროცედურები, 

რეგულარული შეხვედრები, მკაფიოა განსხვავება წევრებსა და არაწევრებს შორის, გამიჯნულია 

ორგანიზაციული და კერძო პასუხისმგებლობები და სხვა. 

2. კერძო ორგანიზაცია, ანუ ინსტიტუციონალურად დამოუკიდებელი სამთავრობო 

სისტემისაგან - იგულისხმება, რომ ორგანიზაცია არ უნდა იყოს სამთავრობო აპარატის, უწყებრივი 

სისტემის ნაწილი. ორგანიზაცია სტრუქტურულად დამოუკიდებელია მთავრობისაგან. ეს არ ნიშნავს, 

რომ არასამეწარმეო ორგანიზაციებს არ შეუძლიათ სამთავრობო ფინანსური თუ მატერიალური 

დახმარების მიღება. თუმცა მნიშვნელოვანია, ორგანიზაციას ჰქონდეს სახელმწიფოსგან 

დამოუკიდებელი, საკუთარი იდენტობა და არ იყოს სახელმწიფო უფლებამოსილების 

განმახორციელებელი. 

3. თვითმმართველი, საკუთარ საქმიანობებზე სრული კონტროლის მქონე - ორგანიზაცია 

სრულად უნდა აკონტროლებდეს საკუთარ საქმიანობებს, რაც გადაწყვეტილების მიღებისა და 



9 
 

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი © 2019 

ფუნქციონირების ავტონომიურობის მაღალ ხარისხს და შესაბამისი მმართველობითი ფუნქციების 

არსებობას გულისხმობს.  

4. მოგების არ გამანაწილებელი - ორგანიზაციები დამატებით მოგებას იყენებენ მისიის 

შესასრულებლად და არ ანაწილებენ დამფუძნებლებზე, წევრებზე, გამგეობაზე და ა.შ. შესაბამისად, 

არასამეწარმეო ორგანიზაციების არსებობის ძირითადი მიზანი არ უნდა იყოს მოგების მიღება და 

მაქსიმიზაცია, მათი საქმიანობის განმსაზღვრელი არ უნდა იყოს კომერციული მიზნები და 

მოსაზრებები.  

5. ნებაყოფლობითი და მოხალისეობაზე დაფუძნებული - იმისათვის, რომ ორგანიზაცია 

არასამეწარმეოდ ჩაითვალოს, მოხალისეობის ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს. ეს გულისხმობს 

როგორც მოხალისეების ჩართვას ორგანიზაციის ფუნქციონირებაში (თუნდაც ნაწილობრივ ან მცირე 

მასშტაბით), ისე ორგანიზაციის ნებაყოფლობით ხასიათს. ანუ მათში მონაწილეობა, გაწევრიანება თუ 

დაფინანსება ნებაყოფლობითი და არასავალდებულო უნდა იყოს, რათა ორგანიზაცია 

არასამეწარმეოდ ჩაითვალოს.  

ქართული კანონმდებლობა ასეთ ორგანიზაციებს შემდეგნაირად განმარტავს: 

. 

2.3. არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფუნქციები 

და მაინც, რატომ არსებობენ არასამეწარმეო ორგანიზაციები? ამ კითხვაზე სხვადასხვა პასუხი არსებობს. 

მაგალითად, ეკონომიკურ თეორიებს თუ დავუჯერებთ არასამეწარმეო, არამომგებიანი ორგანიზაციები 

განსაკუთრებულ აქტუალობას მაშინ იძენენ, როდესაც საზოგადოებაში არსებობს მოთხოვნა გარკვეულ 

მომსახურებებზე, ან კოლექტიურ სიკეთეზე, მაგრამ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ვერც თავისუფალი 

ბაზარი ვერც სახელმწიფო ახერხებს (Weisbrod 198б Hansmann 1987). თავის მხრივ, პოლიტიკური მეცნიერებები 

არამომგებიან სექტორსა და ორგანიზაციებს უპირველეს ყოვლისა სამოქალაქო ჩართულობის 

უზრუნველყოფის, სხვადასხვა ინტერესთა წარმოჩენისა და მრავალფეროვან ღირებულებათა გამოხატვის 

შეუცვლელ საშუალებად აღიქვამს. ერთი სიტყვით, არამომგებიანი სექტორის ორგანიზაციებს 

მნიშვნელოვანი როლი აქვთ როგორც საზოგადოებაში ნდობის ზრდისა და სოციალური კაპიტალის 

განვითარების კუთხით, ასევე საჯარო პოლიტიკის ცვლილებების, მომსახურების მიწოდებისა თუ 

ეკონომიკური თვალსაზრისით1.  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, არასამთავრობო ორგანიზაციები ინსტიტუციონალური ფორმების, ზეგავლენის 

არეალის და საქმიანობის სფეროების, ასევე ღირებულებების მიხედვით მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან 

ერთმანეთისგან, თუმცა მათი ძირითადი ფუნქციების კატეგორიზაცია მაინც შესაძლებელია. მაგალითისთვის 

სალამონისა და ანჰაიერის (Anheier, 2014) მიერ შემოთავაზებულ ტიპოლოგიას გთავაზობთ, რომელიც 

არამომგებიანი ორგანიზაციების 4 ზოგადი როლის აღწერას მოიცავს:  

 მომსახურების მიწოდება (Service-provider role) – არასამეწარმეო ორგანიზაციებს, კოლექტიური 

პროდუქტებისა და მომსახურების გაწევის თვალსაზრისით, მრავალფეროვანი და მნიშვნელოვანი 

ფუნქციების განხორციელება შეუძლიათ, განსაკუთრებით როდესაც ეს უმცირესობების 

საჭიროებებიდან გამომდინარე, უმრავლესობისგან განსხვავებულ მომსახურებას ეხება.   

                                                                 

1 Elisabeth T. Boris, Nonprofit Organizations in a Democracy: Varied Roles and Responsibilities 
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არასამეწარმეო ორგანიზაციები შეიძლება გახდნენ მომსახურების მიმწოდებლები იმ შემთხვევებში, 

როდესაც არც სახელმწიფოს და არც ბიზნესს არ სურთ ან არ შეუძლიათ მომსახურების მიწოდება.  

მათ შეუძლიათ დანარჩენი ორი სექტორის მიერ მიწოდებული მომსახურების შევსება და/ან 

ჩანაცვლება, მაშინ როდესაც განსხვავებული ხარისხია საჭირო, როდესაც მოთხოვნა უფრო 

მრავალფეროვანია, ვიდრე ამის დაკმაყოფილების საშუალება სახელმწიფოს აქვს. 

ინოვაციის ხელშეწყობა, ნოვატორობა (Vanguard role2) – ითვლება, რომ არასამეწარმეო ორგანიზაციებს 

უფრო თავისუფლად შეუძლიათ ექსპერიმენტირება და ინოვაციური მიდგომების, პროცესებისა თუ 

პროგრამების გამოყენება თავის საქმიანობაში, ვიდრე ბიზნესს და მით უმეტეს სახელმწიფო უწყებებს. ბიზნეს  

ორგანიზაციებისაგან განსხვავებით, ისინი არ განიცდიან ზეწოლას დაინტერესებული მხარეებისგან მოგების 

მაქსიმიზაციის თვალსაზრისით და არც საარჩევნო პროცესის შეზღუდვები და გამოწვევები აქვთ საჯარო 

სექტორისგან განსხვავებით. წარმატების შემთხვევაში არასამეწარმეო ორგანიზაციების მიერ აღმოჩენილი 

ინოვაციური მეთოდები, შეიძლება, დანერგოს როგორც საჯარო, ისე ბიზნეს სექტორმა. ამ მხრივ ერთ-ერთი 

საინტერესო მაგალითია სოციალური საწარმოები (იხ. თემა 4) 

 თვითგამოხატვის ხელშეწყობა ღირებულებების წარმოჩენისა და დაცვის მეშვეობით (Value-

guardian role) – არასამეწარმეო ორგანიზაციები ის ძირითადი წყაროა, რომელიც ხელს უწყობს 

პარტიკულარული ღირებულებების პოპულარიზაციას და დაცვას, საშუალებას აძლევს 

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფს, გამოხატონ თავიანთი რელიგიური, იდეოლოგიური, 

პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული თუ სხვა დამოკიდებულებები, ღირებულებები და 

მსოფლმხედველობა. გამოხატვის მრავალფეროვნება, თავის მხრივ, ხელს უწყობს საზოგადოების 

დემოკრატიზაციას. ამის საპირისპიროდ, საჯარო უწყებები შეზღუდული არიან კონსტიტუციით ან 

უმრავლესობის ნებით, ხოლო ბიზნესისთვის ღირებულებების გამოხატვა და დაცვა უპირატეს მიზანს 

არც წარმოადგენს. 

 ადვოკატირება (Advocacy role) – არასამეწარმეო ორგანიზაციები ხშირად გვევლინებიან იმ 

ერთადერთ ხმად და საშუალებად, რომელსაც შეუძლია წარმომადგენლობის არმქონე ან 

დისკრიმინირებული ჯგუფების ინტერესების დაცვა და გადაწყვეტილების მიმღებ ინსტიტუტებამდე 

მათი საჭიროებებისა და სატკივარის მიტანა. ამ თვალსაზრისით, არასამეწარმეო ორგანიზაციები 

საჯარო, სახელმწიფო სექტორის კრიტიკოსებად და მაკონტროლებლებად („watchdog“) 

გვევლინებიან, რომელთა მიზანია სოციალური თუ სხვა პოლიტიკების ცვლილების მიღწევა და/ან 

გაუმჯობესება. 

2.4. არამომგებიანი სექტორის სისუსტეები  

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ დადებითი როლისა და ზეგავლენის გარდა არამომგებიან სექტორს რიგ 

შემთხვევებში უარყოფითი ზეგავლენის მოხდენაც შეუძლია, რაც სექტორის სისუსტეებითაც შეიძლება აიხსნას, 

კერძოდ: 

 არასაკმარისი რესურსები - ვითარება, როდესაც არამომგებიან ორგანიზაციას არ ხელეწიფება 

პრობლემის აღმოსაფხვრელად საჭირო რესურსების მობილიზება. მაგალითად მაშინ, როდესაც 

საზოგადოებისთვის, თემისთვის ყველაზე „ცხელი“ და მნიშვნელოვანი საკითხის ნაცვლად ისედაც 

მწირი რესურსები სხვა, შედარებით უფრო ძლიერი დაინტერესებული მხარეებისთვის მნიშვნელოვან 

საკითხებზე გადამისამართდება. შედეგად, არამომგებიან ორგანიზაციას არ შეუძლია მდგრადი 

მომსახურების უზრუნველყოფა ან გრძელვადიან პერსპექტივაში პრობლემის გადაჭრა, 

ორგანიზაციის სამიზნე ჯგუფების მოლოდინი კი გაცრუებულია.  

 პარტიკულარიზმი - ეს თვისება ერთგვარი ორპირი მახვილია, როგორც დადებითი ასევე 

უარყოფითი მახასიათებლების მატარებელი. ერთის მხრივ არამომგებიანი ორგანიზაციები თავისი 

                                                                 

2 ასევე იხილე მოდული 1 თემა 4 
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არსით პარტიკულარისტული ღირებულებების და ინტერესების გამომხატველები არიან, რაც 

უმცირესობებს, და/ან წარმომადგენლობის არმქონე ჯგუფებს გამოხატვისა და საზოგადოებრივ 

პროცესებში მონაწილეობის საშუალებას აძლევს. მეორეს მხრივ, ამ პარტიკულარისტული 

ღირებულებების მხარდაჭერა-გამოხატვის პროცესში არამომგებიან ორგანიზაციებს შეუძლიათ იმ 

ადამიანთა და ჯგუფთა დისკრიმინირება (მაგ. მომსახურების არ მიწოდება) ვინც ანალოგიურად 

მძიმე მდოგმარეობაშია, მაგრამ ვისთანაც ღირებულებითი (რელიგიური, ეთნიკური, კულტურული 

და სხვა) დამთხვევა არ აქვს ორგანიზაციას. ასეთი „ფავორიტიზმი“ თავის მხრივ საზოგადოებაში 

უთანასწორობის კიდევ უფრო გაღვივებას შეუწყობს ხელს.  

 პატერნალიზმი - მიდგომა, როდესაც არამომგებიანი ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის 

დამფინანსებელი თვლიან, რომ ბენეფიციარებსა და სამიზნე ჯგუფზე უკეთ წარმოუდგენიათ ამ 

ჯგუფის საჭიროებები და როდესაც არამომგებიანი ორგანიზაციის დღის წესრიგს უფრო მეტად მისი 

დონორების ინტერესები განსაზღვრავს და არა ბენეფიციართა და სამიზნე ჯგუფების საჭიროებები. 

ასევე, ვითარება როდესაც ორგანიზაციაზე დამოკიდებულ ადამიანებს თავს ახვევენ ისეთ 

რელიგიურ, პოლიტიკურ, მორალურ მრწამსს, რომელსაც ეს ჯგუფები სხვაგვარად არ 

გაიზიარებდნენ.  

 გადამეტებული აქცენტი პროფესიონალიზაციაზე, ან პირიქით - დილეტანტიზმი - 

არამომგებიანი სექტორის ორგანიზაციებში ვხვდებით როგორც ზედმეტად პროფესიონალურ 

ორგანიზაციებს, რომელთაც მეტწილად დაკარგული აქვთ კონტაქტი იმ ჯგუფებთან ვისაც 

დეკლარირებულად წარმოადგენენ (და ნაწილობრივ ისეთივე სურათს ვიღებთ, როგორც 

პატერნალიზმის შემთხვევაში), ასევე ზედმეტად დილეტანტური ორგანიზაციები, რომლებიც 

ეფექტურად ფუნქციონირებას ვერ ახერხებენ სათანადო პროფესიული კომპეტენციების არ ქონის 

გამო.  

 ანგარიშვალდებულების პრობლემა - მეხუთე სისუსტე არამომგებიან ორგანიზაციათა 

ანგარიშვალდებულებას ეხება. მაშინ როდესაც სამეწარმეო ორგანიზაციების შემთხვევაში 

(თავისუფალი ბაზრის პირობებში) ანგარიშვალდებულება პროდუქტის/მომსახურების ხარისხზე არის 

მიბმული, ხოლო მთავრობის ანგარიშვალდებულების მექანიზმები დემოკრატიულ სახელმწიფოში 

არჩევნებთან არის მიბმული, არამომგებიანი ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულების მექანიზმები 

მეტწილად თვითრეგულირებას გულისხმობს. ითვლება, რომ რადგან არამომგებიან ორგანიზაციებს 

არ გააჩნიათ მოგების მიღების და ზრდის სტიმული, ისინი საზოგადოების და საკუთარი სამიზნე 

ჯგუფების ინტერესებიდან და არა საკუთარი, ოპორტუნისტული ინტერესებიდან გამომდინარე 

იმოქმედებენ. სამწუხაროდ ეს ყოველთვის ასე არაა და მით უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს 

ორგანიზაციის ლიდერებისა და წევრების სანდოობა და კეთილსინდისიერება. 

არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთ–ერთი პრინციპული განსხვავება ბიზნეს 

ორგანიზაციებისაგან საქმიანობის მოტივაციაში უნდა ვეძიოთ, რომელიც მოგების ნაცვლად მისიასა და 

ღირებულებებზე ორიენტაციაში გამოიხატება. ნათელია, რომ არასამეწარმეო ორგანიზაციების შემთხვევაში 

ღირებულებებს უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია და განსაზღვრავს როგორც მათ საქმიანობასა და შიდა 

ორგანიზაციულ მოწყობას, რაზეც ქვემოთ გვექნება საუბარი, ისე მათ როლსა და ფუნქციებს საზოგადოებაში.  
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 3. არასამეწარმეო ორგანიზაციები 
გლობალურ კონტექსტში 

მსოფლიოს მასშტაბით არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართული როგორც 

საერთაშორისო განვითარების, ასევე ჰუმანიტარულ საქმიანობებში. ჰუმანიტარული დახმარებისა და 

შესაბამისი აქტივობების შემთხვევაში ვგულისხმობთ ისეთ შედარებით მოკლე-ვადიან და დაუყოვნებლივ 

განსახორციელებელ საქმიანობებს, რომელთა მთავარი მიზანი ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენაა 

მასშტაბური კრიზისების, ბუნებრივი კატაკლიზმების, კონფლიქტებისა თუ ომების დროს. ხოლო განვითარების 

პროგრამები, რომელზეც ქვემოთ გვექნება საუბარი, როგორც წესი გრძელვადიან საქმიანობებს 

გულისხმობს, რომელთა მიზანი სოციო-ეკონომიკურ ფაქტორებზე ზემოქმედება და სიცოცხლის ხარისხის 

გაუმჯობესებაა. რიგ შემთხვევებში განვითარების ინტერვენციები ჰუმანიტარული საქმიანობის შემდგომ 

საფეხურსაც წარმოადგენს და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი (განსაკუთრებით საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციები) ორივე ამ მიმართულებით მუშაობს. არასამთავრობო ორგანიზაციები 

გვევლინებიან ერთის მხრივ, როგორც არაფორმალურად ურთიერთდაკავშირებული გლობალური 

სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი, ხოლო მეორეს მხრივ როგორც უფრო ფორმალური საერთაშორისო 

განვითარებისა და დახმარების სისტემების აქტიური მონაწილე.  

3.1. გლობალიზაცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები, გლობალური 
სამოქალაქო საზოგადოება  

გლობალიზაცია ინტერაქციისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო პროცესია, რომელიც ზეგავლენას ახდენს 

გარემოსა და ეკონომიკაზე, პოლიტიკურ სისტემებზე და კულტურაზე, ადამიანებსა და საზოგადოებებზე 

მსოფლიოს მასშტაბით. გლობალური სამოქალაქო საზოგადოება გლობალიზაციის ერთ-ერთი პირდაპირი 

შედეგია. John Keane-ის განსაზღვრებას თუ დავეყრდნობით, გლობალური სამოქალაქო საზოგადოება 

წარმოადეგნს „ურთიერთდაკავშირებული სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტების დინამიურ 

არასამთავრობო სისტემას, რომელიც მთელ დედამიწას სწვდება, და რომლის საქმიანობის მრავალმხრივი 

შედეგები ყველგან იგრძნობა. ის არ არის არც სტატიკური ობიექტი, და არც fait accompli. ის არის ქსელები, 

პირამიდები, კლუბები იმ სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტებისა და მოქმედი პირებისა, რომლებიც 

სამყაროს ახლებურად აერთიანებენ და მიისწრაფვიან პლურალიზმისა და ძალადობის აცილებისკენ; 

შესაბამისად, მათი საქმიანობის მშვიდობიანი ანუ სამოქალაქო შედეგები იგრძნობა ყველგან, ყველა დონეზე“ 

(Keane, 2003). Keane გლობალურ სამოქალაქო საზოგადოებას მსოფლიო მასშტაბის მქონე დინამიურ 

ბიოსფეროს ადარებს, რომელსაც ურთიერთდაკავშირებული აქტორების მრავალფეროვნება ახასიათებს და 

რომელიც მოიცავს როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 

სოციალურ მოძრაობებს, მოხალისეებს, ეთნიკურ თუ ლინგვისტურ უმცირესობათა ჯგუფებს, სხვადასხვა ტიპის 

ქსელებს, ბიზნესებს და ა.შ. შესაბამისად, გლობალური სამოქალაქო საზოგადოება შეიძლება 

წარმოვიდგინოთ, როგორც: 

 არასამთავრობო - მოიცავს ინდივიდებს, ოჯახებს, ბიზნესებს, არაკომერციულ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს, სოციალურ მოძრაობებს, თემებსა და სხვა („ყველაფერი, სახელმწიფოს გარდა“) 

 საზოგადოება - წარმოადგენს მეტ-ნაკლებად დაკავშირებული საზოგადოებრივი პროცესების 

ნაერთს 

 ცივილური, კორექტული - გულისხმობს სხვათა პატივისცემას, უცხოთა, განსხვავებულთა 

არაძალადობრივ და ეთიკურ მიღებას, როდესაც პრიორიტეტი ურთიერთობის არაძალადობრივ, 

კორექტულ, ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ ფორმებს ენიჭება.  

 პლურალისტული და ამასთან გააჩნია კონფლიქტის დიდი პოტენციალი  
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 გლობალური - გულისხმობს და მოიცავს ისეთ სოციალური ურთიერთობებს, რომლებიც ცდება 

სახელმწიფოთა საზღვრებს. წარმოადგენს „საზოგადოებათა საზოგადოებას“ 

ამჟამად, ორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოების დამახასიათებელ ელემენტს სხვადასხვა ტიპის 

ფედერაციები და ქსელები წარმოადგენენ, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ადგილობრივ და საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს აკისრიათ.  

3.2. არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო განვითარება  

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან განვითარების კონცეფცია საერთაშორისო ურთიერთობების ერთ-ერთი 

წამყვანი იდეა გახდა, რომელიც ე.წ. „მესამე მსოფლიოს“ ქვეყნებში პოზიტიური ცვლილებებისკენ იყო 

მიმართული. „განვითარება“ თავდაპირველად აღიქმებოდა, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და 

ინდუსტრიალიზაციის პრიზმიდან დანახული პროგრესი და მოდერნიზაცია და გულისხმობდა ე.წ. 

„გლობალური ჩრდილოეთის“ მდიდარი და ძლიერი სახელმწიფოების მიერ „გლობალური სამხრეთის“ 

ღარიბი სახელმწიფოების დახმარებას. დროთა განმავლობაში განვითარების ეს კონცეფცია ცვლილებებს 

განიცდიდა, შეიცვალა დამოკიდებულება სიღარიბისადმი და მნიშვნელოვანი გახდა ცხოვრების ხარისხისა 

და „ჰუმანური განვითარების“ კონცეფციები. ანალოგიურად იცვლებოდა ის მექანიზმები და გზები, რომლითაც 

საერთაშორისო დახმარება ხორციელდებოდა - ერთის მხრივ განვითარების მოძველებული თეორიების 

კრიტიკის საპასუხოდ და მეორეს მხრივ ახალი საჯარო მენეჯმენტის (New Public Management) პოპულარობის 

ზრდის პარალელურად გაიზარდა აქცენტი არასამთავრობო აქტორებზე, რადგან ეს უკანასკნელნი უფრო 

მოქნილ, ეფექტურ და რიგ შემთხვევებში უფრო დემოკრატიულ და პლურალისტურ ინსტიტუტებს 

წარმოადგენდნენ ტრადიციულ ბიუროკრატიულ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან შედარებით. კერძოდ: 

 სამთავრობო უწყებებისგან განსხვავებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეეძლოთ უფრო 

ეფექტურად ემუშავათ მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებთან (ღარიბებთან, 

უმცირესობებთან და ა.შ.), ანუ მოეცვათ მოსახლეობის ის სეგმენტები, ვინც ყველაზე მეტად 

საჭიროებდა დახმარებას და სხვაგვარად ვერ იღებდა მას. 

 არასამთავრობო ორგანიზაციები ნაკლებად იყვნენ მიბმული სახელმწიფოების გეოპოლიტიკურ 

ინტერესებზე და მეტი ავტონომიურობა გააჩნდათ.  

 არასამთავრობო ორგანიზაციები საშუალებას აძლევდნენ „გლობალური ჩრდილოეთის“ 

დაინტერესებულ მოქალაქეებს ჩართულიყვნენ სიღარიბის დაძლევისა და სოციალური 

სამართლიანობის დამკვიდრების საქმეში, როგორც მხარდამჭერები, შემომწირველები, 

მოხალისეები და სხვა.  

დღეს დღეობით ე.წ. „განვითარების ინდუსტრია“ წარმოადგენს საჯარო და კერძო ინსტიტუტებს ძლიერ და 

კომპლექსურ სისტემას, რომელიც მოიცავს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს (მაგ. მსოფლიო ბანკი) 

გაეროს სააგენტოებს, სახელმწიფოთა დონორ სააგენტოებს (მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტო - USAID) და დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების 

დეპარტამენტი - DFID), საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სხვა.  

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) 

მსოფლიოს წინაშე არსებული გამოწვევების საპასუხოდ 2015 წელს გაეროს 193 წევრი სახელმწიფო 

შეთანხმდა ე.წ. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგზე, რომელიც თავის მხრივ 2000-2015 წლების 

ათასწლეულის განვითარების მიზნების ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენს. „მდგრადი განვითარების 

მიზნები“ არის ხედვა და ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს მსოფლიოს გეზსა და საერთაშორისო 

განვითარების პრიორიტეტებს 2030 წლის ჩათვლით ეკონომიკური ზრდის, სოციალური ინკლუზიისა და 

გარემოს დაცვის მიმართულებით. ეს დღის წესრიგი მოიცავს 17 მიზანს და 169 ამოცანას, რომელთა 

განხორციელებაში მნიშვნელოვანი როლი სახელმწიფოებისა და მთავრობათშორისი საერთაშორისო 

ინსტიტუტების გარდა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ეკისრებათ (იხ. 

მონაწილის რვეული).  
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არასამეწარმეო ორგანიზაციების წინაშე არსებული გამოწვევები და შესაძლებლობები 

საერთაშორისო სისტემების განვითარება, ახალ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს ქმნის არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისთვის, მით უფრო რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართული 

საერთაშორისო განვითარების საქმიანობებში მთავრობებისა და დონორი სააგენტოების მხარდამხარ. ასეთ 

რეალობაში, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე 

დგება დონორთა დღის წესრიგზე და პრიორიტეტებზე დამოკიდებულებაა, რაც ბევრი არასამთავრობო 

ორგანიზაციის შემთხვევაში პირდაპირ აისახება ფინანსურ და ორგანიზაციულ მდგრადობაზე. ერთის მხრივ 

არასამთავრობო, არამომგებიანმა ორგანიზაციებმა ეფექტურად უნდა შეძლონ თავისი სამიზნე ჯგუფების 

ინტერესების დაცვა და ორგანიზაციული ავტონომიურობის შენარჩუნება, ანუ იმ მიზნის და მისიის 

განხორციელება რის გამოც შეიქმნენ, მეორეს მხრივ კი, დააკმაყოფილონ დონორთა მოთხოვნები. (იხ. თემა 

1, „რესურსებზე დამოკიდებულების თეორია“). ასეთი ბალანსის დაცვა ორი ბატონის მსახურებას გავს და 

ბევრი გამოცდილი და წარმატებული ორგანიზაციისთვის კი შეიძლება რთული იყოს. შედეგად 

არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად ანგარიშვალდებულების კუთხით პრობლემების წინაშე დგებიან. 

ზემოთ თქმულის პარალელურად აღსანიშნავია ასევე დაფინანსების კუთხით კონკურენციის ზრდა, როგორც 

სექტორის შიგნით, ასევე კომერციულ ორგანიზაციებთან და ე.წ. „მენეჯერიალიზაცია“, ამ შემთხვევაში 

ვგულისხმობთ მართვის ისეთი მიდგომების გამოყენებას, რომელიც საქმიანობის ეფექტურობის გაზომვის და 

ფორმალიზებული, თვისობრივი და რაოდენობრივი ინდიკატორებით შედეგების შეფასების საშუალებას 

იძლევა. ეს დონორებთან და საბოლოო ჯამში შესაბამის გადასახადის გადამხდელთა წინაშე 

ანგარიშვალდებულებას ამარტივებს, მაგრამ შესაძლოა შეზღუდოს არასამთავრობო ორგანიზაციის 

მოქნილობა, ინოვაციურობა.  

მეორეს მხრივ, რადგან არც არასამთავრობო ორგანიზაციები, არც დონორები და არც საერთაშორისო 

განვითარებისა და დახმარების სისტემები სტატიკური და უცვლელი არაა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს 

თავად აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა ზეგავლენა მოახდინონ დონორთა დღის წესრიგზე. 

მაგალითისთვის, სწორად არასამთავრობო ორგანიზაციების მცდელობის შედეგია, რომ დროთა 

განმავლობაში თანამონაწილეობითი დაგეგმვა, გენდერული და გარემოსდაცვითი საკითხები და სხვა, 

დონორთა დღის წესრიგის ნაწილი გახდა (Lewis, 2014).  
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 4. არასამეწარმეო ორგანიზაციები და 
სოციალური ინოვაციები 

ამჟამად არსებული და ბევრგან ნორმად აღიარებული სოციალური პოლიტიკისა და მომსახურებების დიდი 

ნაწილი თავის დროზე რადიკალურ სიახლეს წარმოადგენდა - საინტერესო იდეებს, რომელთა 

განხორციელება ბევრს წარმოუდგენლად მიაჩნდა. საყოველთაო ჯანდაცვა და მისი ელემენტები, 

პროფესიული კავშირები, კოოპერატივები, მიკრო დაფინანსება, დისტანციური სწავლება მხოლოდ მცირედი 

მაგალითებია იმისა, რაც მარგინალური ინიციატივების სახით დაიწყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში 

ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა. 

4.1. სოციალური ინოვაციები 

ასეთ სიახლეებს, ინოვაციებს3, რომლებიც სოციალური პრობლემის ახლებურ, უფრო ეფექტურ, სამართლიან 

და მდგრად გადაწყვეტილებას წარმოადგენს, სოციალურ ინოვაციებსაც უწოდებენ. რიგ შემთხვევებში 

სოციალური ინოვაციები უფრო მასშტაბური სოციალური ცვლილებების4 კატალიზატორი ხდება.  

ევროსაბჭოს სოციალური ინოვაციების სახელმძღვანელო სოციალურ ინოვაციას განმარტავს, როგორც 

„საზოგადოებრივი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და ახალი სოციალური ურთიერთობებისა და 

თანამშრომლობის შესაქმნელად საჭირო ახალი იდეების, პროდუქტების, მომსახურებისა და მოდელების 

შექმნისა და დანერგვის პროცესს.“5 სოციალური ინოვაცია მიმართულია როგორც მთლიანად საზოგადოების 

კეთილდღეობის გაუმჯობესებისკენ, ასევე ამ პროცესში ინდივიდების ჩართულობის გაზრდისა და 

ხელშეწყობისკენ. განსხვავება ინოვაციასა და სოციალურ ინოვაციას შორის ამ უკანასკნელის დამატებითი, 

სოციალური დატვირთვა - საზოგადოებისთვის სასიკეთო შედეგის მიღწევაა. გამომდინარე აქედან, 

სოციალური ინოვაცია დაინტერესებულ მხარეთა ფართო წრისთვის (აქტიური მოქალაქეები, ადგილობრივი 

თემი, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ბიზნეს სექტორი, სახელმწიფო უწყებები) კარგ 

შესაძლებლობას წარმოადგენს კერძო და საზოგადოებრივი მისწრაფებების განხორციელების 

თვალსაზრისით.  

თანამედროვე საზოგადოების წინაშე არსებულ გამოწვევებს სოციალური ინოვაცია უდგება როგორც 

შესაძლებლობას და არა პრობლემას. სოციალური ინოვაციისთვის დამახასიათებელი მულტი 

დისციპლინური მიდგომა, დაინტერესებულ მხარეთა უფრო მრავალფეროვანი წრის ჩართვა, პროცესის 

მონაწილეების გაძლიერება (მათ შორის ისეთების, ვინც სხვა შემთხვევაში პასიურ, დახმარების მიმღებ 

ჯგუფებად აღიქმებიან). 

აქედან გამომდინარე სოციალური ინოვაცია:  

 ხელს უწყობს ცოდნის გაზიარების ღია მიდგომებს,  

 პრობლემის გადაჭრისას ერთ დარგზე, ან ერთ უწყებაზე მიბმული გადაწყვეტილებების ნაცვლად 

უპირატესობას მულტი დისციპლინურ და ინტეგრირებულ მიდგომებს ანიჭებს  

                                                                 

3 ინოვაცია - სიახლე, ახალი მეთოდი, იდეა, პროდუქტი და ამ სიახლის შექმნის პროცესი 

4 სოციალური ცვლილებები (Social change) - დროთა განმავლობაში არსებული, დამკვიდრებული სოციალური 
სტრუქტურებისა (დამკვიდრებული სოციალური იერარქიები, ურთიერთობები და ქსელები) და კულტურული სქემების 
(ცხოვრებისა და აზროვნების დამკვიდრებული ნორმები, ცოდნა, რწმენები, ღირებულებები და ა.შ.) მნიშვნელოვანი 
ცვლილება  

5 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Guide_to_Social_Innovation.pdf  
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 წარსულში აპრობირებული ზემოდან ქვემოთ (top-down) და ექსპერტების მიერ მართული 

მიდგომებისგან განსხვავებით მეტად არის ორიენტირებული მოქალაქეთა გაძლიერებასა და 

თანამონაწილეობაზე  

 [საბაზრო ურთიერთობებში] არსებული მოთხოვნით მეტად არის განპირობებული, ვიდრე 

მიწოდებით.  

ზემოხსენებულიდან ნათელია, რომ სოციალური ინოვაციები ნებისმიერი სექტორის ორგანიზაციიდან 

შეიძლება დაიწყოს. მეტიც, ახალი იდეების განსახორციელებლად ყველაზე ნაყოფიერ ნიადაგს ამ 

სექტორებს შორის არსებული თანამშრომლობა წარმოადგენს. ამასთან ერთად ამ მიმართულებით 

სამოქალაქო საზოგადოება და არასამეწარმეო ორგანიზაციები ხშირად უპირატესობას ფლობს, რადგან 

სახელმწიფო და ბიზნეს სექტორზე უფრო თავისუფლად შეუძლია ექსპერიმენტირება და ინოვაციური 

პროცესების წამოწყება.6 

4.2. სოციალური მეწარმეობა 

სოციალური ინოვაციებისა და სოციალური ცვლილების ცნებებთან მჭიდროდაა დაკავშირებული სოციალური 

მეწარმეობის (Social Entrepreneurship) ცნებაც. სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის განვითარებას და 

ფართოდ გავრცელებას მე–20 საუკუნის ბოლო ათწლეულებში სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად 

ახლებური, ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საჭიროებამ, არასამეწარმეო ორგანიზაციების როლისა და 

ფუნქციების გაზრდამ, ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით დისკრიმინირებული და 

მარგინალიზებული ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერების მნიშვნელობის გააზრებამ გამოიწვია.  

 

 (  

ამ კონცეფციის განმარტებისთვის მნიშვნელოვანია ავხსნათ, რას გულისხმობს ცნებები „მეწარმე“ 

(entrepreneur) და „მეწარმეობა“ (entrepreneurship) ეკონომიკისა და მენეჯმენტის მეცნიერებებში. მაგალითად, 

შუმპეტერის მოსაზრებით (Anheier H. K., 2014), ანტრეპრენიორი არის კაპიტალისტური ეკონომიკის 

წარმმართველი ძალა, ნოვატორი, რომელსაც შეუძლია ახალი მიდგომებით, ახალი ბიზნეს მოდელებით, 

რესურსების ახალი კომბინაციებით პროდუქტებისა და სერვისების შექმნა, მიწოდება და შესაბამისი რისკების 

საკუთარ თავზე აღება. ამ თვალსაზრისით, ჩვენ ვლაპარაკობთ ეკონომიკური საქმიანობით დაკავებულ 

პირზე, რომელსაც ჩვეული, ნაცადი ხერხებით მოგების მიღება არ აკმაყოფილებს და რომელსაც გააჩნია 

ხედვა და უნარები, რათა არსებული თამაშის წესები ნაწილობრივ მაინც შეცვალოს (ხელი შეუწყოს 

ეკონომიკისა და მენეჯმენტის განვითარებას).  

რაც შეეხება სოციალურ მეწარმეობას, ის აერთიანებს როგორც მეწარმისთვის დამახასიათებელ 

ზემოხსენებულ თვისებებს, ისე სოციალური აგენტის მახასიათებლებს. სოციალური ანტრეპრენიორები, 

სოციალური მეწარმეები განსხვავდებიან ბიზნეს ანტრეპრენიორებისაგან, რადგან მათი საქმიანობის არსი 

სოციალური, საზოგადოებრივი სარგებლის, ღირებულების შექმნაა და არა ფულადი ან ეკონომიკური 

სარგებლის მაქსიმიზაცია. ისინი მკაფიოდ ხედავენ პრობლემებსა და შესაძლებლობას და შეუძლიათ 

ნაკლები რესურსით მეტი შედეგის მიღება. შესაბამისად მათი წარმატება განისაზღვრება მიღწეული 

დადებითი სოციალური ცვლილებებით და არა წმინდა მოგების მაჩვენებლებით (Anheier H. K., 2014).  

ანჰაიერი (Anheier H. K., 2014) მაირისა და მარტის შრომაზე დაყრდნობით (Mair and Marti, 2006:37) სოციალურ 

მეწარმეობას ახასიათებს, როგორც: 

                                                                 

6 სამოქალაქო საზოგადოებისა და ორგანიზაციების თავისებურებებზე იხილეთ მოდული 1, სესია 2.  
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 რესურსების ახლებური კომბინაციებით ღირებულების შექმნის პროცესს. 

 რესურსების ისეთ კომბინაციას, რომლის უპირველესი მიზანია სოციალური ცვლილების 

სტიმულირებით ან სოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილებით სოციალური ღირებულების 

შესაქმნელად საჭირო შესაძლებლობების მოძიება და გამოყენება. 

 საქონლისა და მომსახურების მიწოდებას და ახალი ორგანიზაციების შექმნას.  

ამასთან ერთად სოციალური მეწარმეობის განმსაზღვრელი როლი არის ორგანიზაციის შიდა სტრუქტურის 

მიღმა არსებული მონაწილეების (ბენეფიციარების, მოსარგებლეების, პარტნიორების) გაძლიერება, რათა 

ისინი პრობლემის გადაწყვეტილების ნაწილი გახდნენ (Anheier, 2014). აღსანიშნავია ისიც, რომ სოციალური 

მეწარმეობის ორგანიზაციული ფორმა შეიძლება იყოს კომერციულიც და არაკომერციულიც, მოიცავდეს 

როგორც არასამეწარმეო, ისე კერძო ბიზნესკომპანიებს, თუ ამ უკანასკნელთ სოციალური მიზნები აქვთ 

(Anheier, 2014; დათუაშვილი, 2013). 

მოყვანილი განმარტებების მრავალფეროვნება ზოგ შემთხვევაში ინტერპრეტაციის საკმაოდ დიდ 

თავისუფლებას იძლევა – როგორ ორგანიზაციას შეიძლება ვუწოდოთ სოციალური საწარმო? რა 

კონკრეტული მახასიათებლები უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციას, რომ სოციალურ საწარმოდ ჩაითვალოს?  

ამ მხრივ აღსანიშნავია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური 

მეწარმეობის სახელმძღვანელოში (2013) მოცემული ევროპული კვლევითი ქსელის კრიტერიუმები, 

რომლებიც მახასიათებლების სამ ჯგუფს მოიცავს – ეკონომიკურ, სოციალურ და თანამონაწილეობითი 

მმართველობის კრიტერიუმებს. ამ კრიტერიუმების გათვალისწინება დაეხმარება დაინტერესებულ 

ორგანიზაციებს თვითშეფასებასა და შესაბამისი სამოქმედო კურსის შერჩევაში.  

სოციალური მეწარმეობის მიდგომების სწორად დანერგვის, განვითარებისა და წარმატების შემთხვევაში 

სარგებელი დიდია როგორც საზოგადოებისთვის (იხ. ჩანართი 1), ისე სოციალური მეწარმეობის 

განმახორციელებელი პირებისა და ორგანიზაციებისთვის. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მდგრადი განვითარებისა და დამოუკიდებლობის ხელშესაწყობად, 

კერძოდ, დონორთა რესურსებზე და შესაბამისად მათ პრიორიტეტებზე ზედმეტი დამოკიდებულების თავიდან 

აცილების თვალსაზრისით.  

ჩანართი 1 – სოციალური მეწარმეობის გავლენა და როლი 

ინდივიდებისთვის სოციალური საწარმო შეიძლება იქცეს სოციალური ინკლუზიის მექანიზმად, რაც მათ 
დაეხმარება დამოკიდებული მდგომარეობიდან განთავისუფლებაში და დამოუკიდებლობის მოპოვების 
რეალურ შანსს მისცემს. 

 ორგანიზაციებისთვის სოციალური საწარმო არსებობისთვის საჭირო რესურსების 

გენერირების ეფექტური მექანიზმია, რაც უზრუნველყოფს სხვა ინსტიტუტებზე 
დამოკიდებულებისგან თავის დაღწევის და სექტორში ოპერირებისას მხოლოდ საკუთარი 
წევრებისა და დამფუძნებლების თვალსაზრისის გათვალისწინების საშუალებას. სტრატეგიას, 
დაფუძნებულს მხოლოდ საკუთარ რესურსებზე, რასაც შედეგად მოაქვს ჭეშმარიტი 
თვითრეგულირება და საერთო კეთილდღეობა. 

 სახელმწიფოსთვის კი სოციალური საწარმო წარმოადგენს სოცუზრუნველყოფის მახიდან“ 

თავის დაღწევის რეალურ გზას. 

 თემისთვის სოციალური საწარმო წარმოადგენს დამოუკიდებელი განვითარების საშუალებას 

(მურღულია, მოდებაძე, & დათუაშვილი, 2013) 

ამასთან ერთად სოციალური მეწარმეობის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე მნიშვნელოვანია, 

არასამეწარმეო, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა კარგად გაიაზრონ სოციალური მეწარმეობის 

მიდგომების შესაბამისობა და ეფექტურობა ორგანიზაციის მისიიდან და მიზნებიდან გამომდინარე. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია საკუთარი შესაძლებლობებისა და შეზღუდვების გათვალისწინება, მათ შორის 
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ინოვაციურობის, რისკის მიმღებლობის თვალსაზრისით. ამგვარი საქმიანობის დასაწყებად 

დაინტერესებულმა არასამეწარმეო ორგანიზაციამ უნდა შეძლოს ჩვეული, განვითარების პროექტებზე 

მორგებული ხედვის, სისტემისა და მართვის მოდელისგან განსხვავებული ბიზნეს ხედვებისა და მიდგომების 

გამოყენება, მათი საჭიროებისამებრ ინტეგრირება არსებული შიდა (ორგანიზაციული) თუ გარე (პოლიტიკური, 

საკანონმდებლო, ეკონომიკური და სხვა) შეზღუდვების გათვალისწინებით. სხვა შემთხვევაში (მაგალითად, 

ზერელე ან ზედაპირული დაგეგმვა-დანერგვისას და/ან გარემოს, ბაზრისა თუ საკუთარი ორგანიზაციული 

შესაძლებლობების გაუთვალისწინებლად), რეალური, გრძელვადიანი და დადებითი ეფექტის მიღება, გინდ 

ორგანიზაციული და გინდ საზოგადოებრივი თვალსაზრისით, ნაკლებად სავარაუდოა.   
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 5. მენეჯმენტის თავისებურებები 
არასამეწარმეო ორგანიზაციებში 

მენეჯმენტი არის დაგეგმვის, ორგანიზების, მართვისა და კონტროლის საქმიანობების პროცესი 

ორგანიზაციისა და მისი წევრების დეკლარირებული ამოცანების შესასრულებლად. ცნება „მენეჯმენტი“, 

„მართვა“ განსხვავდება „მმართველობისგან“ (governance), თუმცა გვხვდება გარკვეული თანხვედრა ორივე 

ფუნქციას შორის. მენეჯმენტი შესაძლებელს ხდის ორგანიზაციული მისიის შესრულებას და მუშაობს ამ მისიით 

განსაზღვრული ამოცანების განსახორციელებლად.  

სანამ თავად მენეჯმენტის მიდგომებზე გადავალთ, მიზანშეწონილია, გავითვალისწინოთ, რა ძირითადი 

განსხვავებებით ხასიათდება სახელმწიფო, ბიზნეს და არასამეწარმეო სექტორი მიზნების, 

ანგარიშვალდებულებისა და შემოსავლის ფორმირების წყაროების თვალსაზრისით (Anheier H. K., 2014):  

იდეალურ შემთხვევაში სახელმწიფო, საჯარო სექტორის უწყებებისთვის უპირველეს საზრუნავს ქვეყნის 

ყველა მოქალაქე და საზოგადოება წარმოადგენს. სახელმწიფო უპირატესად საზოგადოებრივ სიკეთეებს 

აწარმოებს და სოციალური სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე ანაწილებს. მოგების ფორმირების 

ძირითადი წყარო დაბეგვრაა, სახელმწიფო სისტემა არაპირდაპირ ამომრჩეველის მიმართ არის 

ანგარიშვალდებული, ხოლო პირდაპირ - უწყებრივად ზედა იერარქიულ საფეხურთან. 

ამის საპირისპიროდ ბიზნეს ორგანიზაციების ძირითადი მიზანი მოგების მიღებაა. მოგების მიღება გაცვლას 

ემყარება და დამოკიდებულია ბაზარზე არსებულ მოთხოვნასა და მიწოდებაზე. ბიზნესსექტორი უპირატესად 

კერძო სიკეთეებს აწარმოებს და კომერციული საქმიანობიდან მიღებული მოგებიდან ფინანსდება. ბიზნეს 

ორგანიზაციები მფლობელებისა და აქციონერების წინაშე არიან ანგარიშვალდებული.  

რაც შეეხება არასამეწარმეო ორგანიზაციებს, როგორც წესი, მათი მიზანია წევრების ან სამიზნე ჯგუფების 

სარგებლის მაქსიმიზაცია, მათ მიერ წარმოებული სიკეთეები საზოგადოებრივი ან კვაზი საზოგადოებრივი 

ხასიათისაა და განაწილების პრინციპი უპირატესად სოლიდარობას ეფუძნება. არასამეწარმეო 

ორგანიზაციები შემოწირულობებსა და ფილანტროპულ რესურსებზე არიან დამოკიდებული 

(ინდივიდუალური და კორპორატიული შემოწირულობები, გრანტები, საწევრო გადასახადები, სუბსიდიები და 

სხვა), თუმცა კომერციული საქმიანობის წარმოებაც შეუძლიათ თავიანთი მისიისა და მიზნების 

მხარდასაჭერად. არასამეწარმეო ორგანიზაციები, უპირველეს ყოვლისა, ანგარიშვალდებული გამგეობის 

და/ან წევრების მიმართ არიან.  

1990-იანი წლებიდან მოყოლებული არასამეწარმეო სექტორში მართვის, მენეჯმენტის კუთხით ცოდნის, 

უნარებისა და ტრენინგის საჭიროება მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ეს ნაწილობრივ გამოწვეულია როგორც 

არასამეწარმეო ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური გარემოს მნიშვნელოვანი ცვლილებებით, ისე 

არასამეწარმეო ორგანიზაციების გაზრდილი როლით საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, 

პოლიტიკის დღის წესრიგის ფორმირებისა და განხორციელების ჩათვლით (Anheier H. K., 2014).  

მიუხედავად ამისა, დღემდე არაა ჩამოყალიბებული სპეციფიკური, მხოლოდ არასამეწარმეო, 

არასამეწარმეო ორგანიზაციებისთვის გამიზნული მენეჯმენტის მიმართულება. არ არსებობს კონსენსუსი 

იმაზე, თუ რას წარმოადგენს და რას მიეკუთვნება არასამეწარმეო ორგანიზაციების მენეჯმენტის დარგი: 

ბიზნეს მენეჯმენტს, საჯარო სექტორის ადმინისტრირებას, თუ ახალი და ამ ორისგან დამოუკიდებელი 

მენეჯმენტის დისციპლინაა. შესაბამისად, არასამეწარმეო მენეჯმენტზე ზეგავლენას ახდენს როგორც ბიზნეს, 

ისე საჯარო სექტორის მართვისა და ადმინისტრირების იდეები და კონცეფციები.  

ამ მხრივ აღსანიშნავია „ახალი საჯარო მენეჯმენტი“ (New Public Management), რომელმაც არასამეწარმეო 

სექტორზე ზეგავლენა მოახდინა სახელმწიფოსთან სახელშეკრულებო ურთიერთობების, ორგანიზაციული 

სტრუქტურისა და მმართველობის კუთხით. მეორე მხრივ, მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა ბიზნეს 

ადმინისტრირების მიდგომებმაც, რაც მომხმარებლებზე გაზრდილი ორიენტაციის, მარკეტინგის 



20 
 

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი © 2019 

კონცეფციებისა და სოციალურ მეწარმეობაზე აქცენტის გაზრდაში გამოიხატა. შესაბამისად, გაიზარდა 

აქცენტი არასამეწარმეო ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობაზე, ეფექტურობასა და მდგრადობაზე.  

ანჰაიერი ეყრდნობა და იზიარებს 1993 წელს გომესისა და ციმერმანის მიერ შემუშავებულ მენეჯმენტის იმგვარ 

მოდელს, რომელიც უკეთ ასახავს არასამეწარმეო ორგანიზაციის რეალიებს (Anheier H. K., 2014). მათი 

მიდგომის ძირითადი ასპექტები ქვემოთაა მოცემული: 

 ორგანიზაციის ჰოლისტიკური, ერთიანი კონცეფცია, რომელიც აქცენტს აკეთებს ორგანიზაციასა 

და მის გარემოს შორის ურთიერთობაზე, ორგანიზაციების მიღმა და მის შიგნით ორიენტაციების 

მრავალფეროვნებაზე და მის მიმართ არსებული მოთხოვნების კომპლექსურობაზე.  

 მენეჯმენტის ნორმატიული განზომილება, რომელიც არა მხოლოდ ეკონომიკურ ასპექტებს 

მოიცავს, არამედ ღირებულებებისა და პოლიტიკის ზეგავლენის მნიშვნელობას, რის მაგალითიც 

არასამეწარმეო ორგანიზაციების ადვოკატირებისა და ღირებულებების დამცველის როლის 

შემთხვევაში გვევლინება.  

 სტრატეგიული და განვითარების განზომილება, რომელიც ორგანიზაციას აღიქვამს, როგორც 

ევოლუციის პროცესში მყოფ სისტემას, რომელსაც უწევს პრობლემებთან და შესაძლებლობებთან 

გამკლავება, რაც ხშირად მენეჯმენტის კუთხით ფუნდამენტური დილემების არსებობას გულისხმობს.  

 ოპერაციული განზომილება, რომელიც ორგანიზაციის ყოველდღიურ ფუნქციონირებას 

უკავშირდება, როგორიცაა ადმინისტრაცია, ბუღალტერია, ადამიანური რესურსები, სერვისების 

მიწოდება.  

ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში წარმოგვიდგება როგორც ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემა, 

რომელსაც ნორმატიული, სტრატეგიული და ოპერაციული განზომილებები აქვს.  

როგორც ვთქვით, მენეჯმენტის ძირითადი ფუნქციები მოიცავს დაგეგმვას, ორგანიზებას, ლიდერობასა და 

კონტროლს. მენეჯერი კი იმის შესაბამისად ფასდება, რამდენად ეფექტურად ახერხებს ამ ფუნქციების 

განხორციელებას. 

ამ მხრივ, ერთი შეხედვით, მნიშვნელოვანი განსხვავება სამეწარმეო და არასამეწარმეო ორგანიზაციების 

მენეჯერებს შორის არ არის – მენეჯერი არის პირი, რომელსაც ზემოხსენებული ფუნქციების ეფექტურად 

განხორციელება ევალება. თუმცა არასამეწარმეო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მენეჯერის წინაშე 

დამატებითი სირთულეებია, რომლებიც, ერთი მხრივ, არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

მოგების განაწილების აკრძალვასა და მატერიალური რესურსების სიმცირეს უკავშირდება (ანუ ძალიან 

ხშირად ფინანსური მოტივაცია გამორიცხულია), ხოლო მეორე მხრივ, არასამეწარმეო ორგანიზაციების 

კომპლექსურობითა და დაინტერესებული პირების სიმრავლით არის გამოწვეული. ეს უკანასკნელი კი იმ 

პრინციპული განსხვავებით აიხსნება, რაც კომერციულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ერთმანეთისგან 

მიჯნავს – კერძოდ, ორგანიზაციის არსებობის განმსაზღვრელი მიზეზითა და მიზნით.  

ბიზნეს ორგანიზაციები მოგებაზე არიან ორიენტირებული და მათი განმსაზღვრელი არსი, მიზანი და 

წარმატების ინდიკატორი ფინანსურია. არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები კი 

ღირებულებებსა და მისიაზე არიან ორიენტირებული და მათი წარმატება ფინანსური მიზნის მიღწევით სულაც 

არ განისაზღვრება – მათ ხშირად რამდენიმე წამყვანი, განმსაზღვრელი მიზეზი და მიზანი აქვთ, რომელთა 

სრულყოფილი გაზომვა ფინანსური ინდიკატორებით შეიძლება საერთოდ ვერ მოხერხდეს.  

გავიხსენოთ ისიც, რომ ხშირად არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები რამდენიმე ფუნქციას 

ერთდროულად ასრულებენ (მომსახურების მიწოდება, ადვოკატირება, ღირებულებების დაცვა, ინოვაცია) 

რაც მნიშვნელოვნად განსხვავებული კომპეტენციების საჭიროებას და განსხვავებულ, მრავალფეროვან 

დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობას გულისხმობს.  

მეტიც, განსხვავებით კომერციული ორგანიზაციებისგან, სადაც შემოსავლის ფორმირების გზა ერთია – 

ეკონომიკური საქმიანობა, არასამეწარმეო ორგანიზაციებისთვის შემოსავლების ფორმირება რამდენიმე 
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წყაროდან არის შესაძლებელი (გრანტი, შემოწირულობა, საწევრო გადასახადი, შემოსავალი ეკონომიკური 

საქმიანობიდან და სხვა), რაც ფინანსურ მართვასაც უფრო კომპლექსურს ხდის.  

არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეს თვისება დეტალურად აქვს განხილული ჰელმუტ 

ანჰაიერს, რომელიც მიიჩნევს, რომ არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მსგავსი ზომის ბიზნეს 

ორგანიზაციებზე მეტად რთული და კომპლექსური არიან (Aheier, 2000). შესაბამისად, არასამეწარმეო, 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მენეჯერის ფუნქციების ეფექტურად შესრულება რეალურად ბევრად 

უფრო მრავალფეროვან კომპეტენციებს გულისხმობს, ვიდრე მსგავს პოზიციაზე მყოფი საჯარო სექტორის ან 

ბიზნესსექტორის მენეჯერის შემთხვევაშია მოსალოდნელი.  

არასამეწარმეო ორგანიზაციები მრავალი კომპონენტისგან შედგება და დაინტერესებული მხარეების 

თვალსაზრისით, რთული შიდა კოალიციების არსებობით ხასიათდება. კომპლექსური, მრავალფუნქციური 

არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ხშირად რამდენიმე ორგანიზაციის კომბინირებულ 

წარმონაქმნს უფრო ჰგავს, ვიდრე ერთიან, მთლიან ორგანიზაციულ ერთეულს. არასამეწარმეო 

ორგანიზაციის სტრუქტურა შეიძლება მოითხოვდეს მრავალმხრივ, მოქნილ მიდგომას მენეჯმენტის მიმართ 

და არა ტიპური, მზა მოდელების რეპლიკაციას, იქნება ეს ბიზნეს თუ საჯარო სექტორის მართვის მოდელები.  
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 6. მმართველობითი პროცესი 
არასამეწარმეო ორგანიზაციებში  

6.1. რა არის მმართველობა 

ტერმინი „მმართველობა“ ბიზნეს სამყაროდან მომდინარეობს. კორპორატიული მმართველობის სისტემა 

არის სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ხდება ორგანიზაციათა გაძღოლა და კონტროლი. კორპორატიული 

მმართველობის სტრუქტურა განსაზღვრავს კორპორაციის სხვადასხვა მონაწილეს შორის უფლებებისა და 

ვალდებულებების განაწილებას, კერძოდ, მმართველობას, მენეჯერებს, აქციონერებსა და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებს შორის. მმართველობა ასევე განსაზღვრავს იმ წესებსა და პროცედურებს, 

რომლებიც კორპორატიული ურთიერთობების ფარგლებში გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება. ამ გზით 

ყალიბდება სტრუქტურა, რომლის მეშვეობითაც ორგანიზაცია განსაზღვრავს ამოცანებს, აღწევს ამ ამოცანებს 

და ამ მიღწევის პროცესის მონიტორინგს ახორციელებს.  

მმართველობა განსხვავდება მენეჯმენტისგან, რომელიც, უპირველეს ყოვლისა, პერსონალის ფუნქციაა, 

თუმცა ბევრ მცირე და საშუალო ზომის ორგანიზაციაში ამ ფუნქციების გადაფარვას ვხედავთ. 

მიზანშეწონილია, გამგეობა (სამეურვეო საბჭო, „ბორდი“) წარმოვიდგინოთ საკვანძო მმართველობით 

ორგანოდ, ხოლო დირექტორი, აღმასრულებელი ოფიცერი – მენეჯმენტის საკვანძო ინსტანციად. 

შესაბამისად, მმართველობა მოიცავს ორგანიზაციის მუშაობასა და მის სტრატეგიულ კურსზე 

პასუხისმგებლობას. მმართველობა უპირატესად ორგანიზაციისთვის კურსის მიცემის, გაძღოლის ფუნქციაა. 

6.2. გამგეობა, მმართველობითი ფუნქციები და საქმიანობები 

სამეურვეო საბჭო, გამგეობა ან მისი ეკვივალენტი არასამეწარმეო ორგანიზაციის მმართველობითი 

ორგანოა, სადაც კონცენტრირებულია მმართველობის ფუნქცია. რას გულისხმობს მმართველობის ფუნქცია? 

უპირველეს ყოვლისა, სტრატეგიული დონის გადაწყვეტილებების მიღებასა და ორგანიზაციის 

მეთვალყურეობასა და კონტროლს. არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სამეურვეო 

საბჭოების, გამგეობების შემთხვევაში ამას ორგანიზაციის მხარდაჭერის, დახმარების ფუნქციაც ემატება, 

რომელიც შეიძლება გამოიხატებოდეს როგორც ფონდების მოძიებისას დახმარებაში, შემოწირულობისა თუ 

მხარდამჭერების მოზიდვაში, ისე საველე ადვოკატირების ან რიგითი მოხალისის ფუნქციების 

განხორციელებაში, აღმასრულებელი მენეჯერების მენტორობისა და კონსულტირების როლში და სხვა. 

მმართველობას წარმომადგენლობითი ფუნქციაც აქვს, განსაკუთრებით როდესაც ეს საკანონმდებლო 

ხელისუფლებას და ფართო საზოგადოებას ეხება. არასამეწარმეო ორგანიზაციებში, სადაც არ არსებობს 

„მფლობელის“ ზუსტი ეკვივალენტი, გამგეობას, სამეურვეო საბჭოს აბარია ორგანიზაცია, სწორედ ამიტომ 

არიან ისინი „მეურვეები“. გამგეობის, მეურვეთა საბჭოს ამოცანაა, უზრუნველყოს ორგანიზაციის მისიის 

შესასრულებლად საჭირო საქმიანობა (იხ. ჩანართი 1).  

მმართველობა უზრუნველყოფს ორგანიზაციის მისიის, მისი საქმიანობისა და სამუშაოს ურთიერთ 

შესაბამისობას. ამ შემთხვევაშიც განსხვავება ბიზნეს ორგანიზაციებსა და არასამეწარმეო, საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებს შორის სწორედ მიზნებსა და ღირებულებებშია. არასამეწარმეო ორგანიზაციებს წარმართავს 

მისია და არა მოგება. მაშინ როდესაც კომერციული, ბიზნეს ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი ბიზნესის 

მფლობელთათვის მაქსიმალური მოგების უზრუნველყოფაა, არასამეწარმეო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების გამგეობისთვის ასეთი მიზანი მისიის განხორციელებაა. ამისათვის ეფექტური გამგეობის 

წევრები დაკავებული არიან ორგანიზაციის მონიტორინგით, მენეჯმენტის საუკეთესო და ორგანიზაციისთვის 

შესაფერისი პრაქტიკის ხელშეწყობით და სხვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ყოველდღიური მართვისა 

და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში არიან ჩართული. სამეურვეო საბჭოს ძირითადი 

უფლებამოსილება პოლიტიკის, სტრატეგიისა და მიმართულებების განსაზღვრას და მათი შესრულების 

კონტროლს უკავშირდება. 
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ჩანართი 1 – არამომგებიანი ორგანიზაციების გამგეობის, სამეურვეო საბჭოს 10 ძირითადი 

ვალდებულება 

1. მისიისა და მიზნის განსაზღვრა;  

2. აღმასრულებელი დირექტორის შერჩევა;  

3. აღმასრულებლის, დირექტორის მხარდაჭერა და შეფასება;  

4. ეფექტური დაგეგმვის უზრუნველყოფა;  

5. პროგრამებისა და მომსახურების მონიტორინგის განხორციელება და მათი გაძლიერების 

ხელშეწყობა; 

6. ადეკვატური ფინანსური რესურსების უზრუნველყოფა;  

7. აქტივების დაცვა და სათანადო ფინანსური ზედამხედველობა;  

8. კომპეტენტური გამგეობის, სამეურვეო საბჭოს ჩამოყალიბება;  

9. სამართლებრივი და ეთიკური პატიოსნების უზრუნველყოფა;  

10. გააძლიეროს ორგანიზაციის საზოგადოებრივი პოზიციები, იმიჯი. 

 (Anheier H. K., 2014) 

უორთი (2013) აყალიბებს გამგეობების სამ ტიპს წევრთა შერჩევის პროცესიდან გამომდინარე:  

 არჩეული გამგეობა, სამეურვეო საბჭო – ხშირია წევრობაზე დაფუძნებული და ადვოკატირების 

ფუნქციის მქონე ორგანიზაციებში. ასეთ შემთხვევაში გამგეობის წევრების შერჩევა თავად 

ორგანიზაციის რიგებიდან ხდება;  

 მუდმივი, უცვლელი გამგეობა ახალი წევრების შერჩევას ამ როლის მქონე გამგეობის არსებულ 

წევრებს ანდობს; 

 დანიშნული და ჰიბრიდული გამგეობები შედგება წევრებისგან, რომელსაც ორგანიზაციის გარეთ 

მყოფი უფლებამოსილი პირი არჩვს. 

მიუხედავად ზემოთ მოყვანილი ტიპოლოგიისა, კარგი მმართველობის შემთხვევაში არასამეწარმეო, 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციის სამეურვეო საბჭო, გამგეობა, ისევე როგორც ბიზნეს ორგანიზაციის 

დირექტორთა საბჭო ან გამგეობა, შემდეგ საქმიანობაზეა პასუხისმგებელი:  

 ორგანიზაციის ძირითადი პოლიტიკისა და სტრატეგიული მიზნების ფორმულირება; 

 მნიშვნელოვან ტრანზაქციებზე ან სხვა მნიშვნელოვან საქმიანობებზე ნებართვის გაცემა; 

 ორგანიზაციისთვის კრიტიკული საკითხების კონტროლი, რაც უპირველეს ყოვლისა შერჩეული 

ბიზნეს მოდელის სიცოცხლისუნარიანობას, შიდა სისტემებისა და კონტროლის მექანიზმების 

ადეკვატურობას ან ფინანსური ანგარიშების სიზუსტეს ეხება; 

 რისკის შეფასება;  

 ორგანიზაციის რესურსებზე პასუხისმგებლობა, რაც არა მარტო ბიუჯეტის რევიზიას, არამედ 

მომავალი კაპიტალური საჭიროებებისთვის დაგეგმვასაც გულისხმობს; 

 ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის, მენეჯმენტის მენტორობა, შესაბამისი რესურსებისა და 

რეკომენდაციების მიცემა მუშაობის დაწყებისას და ა.შ. 

სამეურვეო საბჭოს, გამგეობის წევრებს უწევთ დაინტერესებული მხარეების მრავალფეროვან სეგმენტთან 

ურთიერთობა და შერეული, კომპლექსური ფინანსური მოდელების ზედამხედველობა და კონტროლი ისეთ 
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ვითარებაში, როდესაც მათი შრომის კომპენსაცია არ ხდება (გავიხსენოთ მოგების განაწილების 

დაუშვებლობის პრინციპი). თანაც, მფლობელებისა და აქციონერების არარსებობის პირობებში ისინი 

ანგარიშვალდებული უპირატესად საკუთარ თავთან არიან, რაც ეთიკისა და მორალური 

სტანდარტების მაღალ ხარისხს მოითხოვს. ამასთან ერთად, ღირებულებების თანხვედრა გამგეობის 

წევრებსა და ორგანიზაციას შორის უმნიშვნელოვანესია, რადგან ჩამოთვლილი ფუნქციების სათანადოდ 

განხორციელების წინაპირობა, გამგეობის წევრის კომპეტენტურობის და კეთილსინდისიერების გარდა, მისი 

მოტივაცია და ღირებულებებია.  

6.3. ინტერესთა კონფლიქტი  

როგორც აღვნიშნეთ, არასამეწარმეო ორგანიზაციის გამგეობის, სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს ვალდებულებას ფინანსური ზედამხედველობა და სამართლებრივი და ეთიკური 

პატიოსნების უზრუნველყოფა წარმოადგენს. ხოლო არასამეწარმეო ორგანიზაციების სამეურვეო საბჭოს, 

გამგეობის ანგარიშვალდებულება საკუთარ თავთან, მოგების განაწილების დაუშვებლობა, მრავალი 

დაინტერესებული მხარის არსებობა დამატებით გამოწვევებს ქმნის ინტერესთა კონფლიქტების მართვის 

თვალსაზრისით. რას მოიცავს ინტერესთა კონფლიქტი არასამეწარმეო ორგანიზაციაში? მეტწილად იგივეს, 

რასაც სხვა სექტორებში, ანუ ისეთ ვითარებას, როდესაც გამგეობის წევრის პირადი ინტერესები და 

სარგებელი ორგანიზაციის ინტერესებს უპირისპირდება - როდესაც არსებობს გამგეობის ან სხვა 

გადაწყვეტილების მიმღები პირის მიერ ფინანსური ტრანზაქციის მეშვეობით (ან სხვა საშუალებით) პირადი 

სარგებლის მიღების შესაძლებლობა, რომელიც თავის მხრივ ორგანიზაციისთვის საზიანო შეიძლება იყოს. 

გამგეობის წევრის ბიზნეს ორგანიზაციისგან საბაზროზე მაღალ ფასად პროდუქტის ან სერვისების შეძენა, 

ისევე როგორც კონკურსის გარეშე მაღალანაზღაურებად პოზიციაზე დირექტორის არაკვალიფიციური 

ნათესავის დაქირავება ამის კლასიკური მაგალითებია. ასეთი რისკებისგან თავის დაცვის კარგ ინსტრუმენტს 

ინტერესთა კონფლიქტის პოლიტიკა წარმოადგენს, რომელიც საშუალებას აძლევს თანამშრომლებს, 

მენეჯმენტს, გამგეობასა და მოხალისეებს წინასწარვე იცოდნენ რა ქმედებები წარმოადგენს ინტერესთა 

კონფლიქტს და როგორია ქცევის პროტოკოლი ამ შემთხვევებში. ხშირად დონორები, მარეგულირებლები 

და თავად არასამეწარმეო ორგანიზაციებიც მხოლოდ ამ კუთხით განიხილავენ ინტერესთა კონფლიქტს და 

არასამეწარმეო ორგანიზაციებისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები გაუთვალისწინებელი რჩებათ. ამ 

შემთხვევაში ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ე.წ. „ორმაგ ლოიალობას“ ვგულისხმობთ, მაგალითად ისეთ 

ვითარებას, როდესაც ერთიდაიგივე პირი ორი სხვადასხვა არასამეწარმეო ორგანიზაციის გამგეობის წევრია. 

რომელი ორგანიზაციის ინტერესები უნდა იყოს მისთვის უპირატესი, თუ ორივე ორგანიზაცია ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებლად ერთიდაიგივე საგრანტო კონკურსში იღებს მონაწილეობას? როგორ უნდა მოიქცეს, თუ 

ერთ-ერთ ორგანიზაციაში თავისი პოზიციიდან გამომდინარე ისეთ, თუნდაც არაკონფიდენციალურ, 

ინფორმაციაზე მიუწვდება ხელი, რომელიც ამ ორიდან მხოლოდ ერთ არასამეწარმეოს აყენებს უპირატეს 

მდგომარეობაში? ანალოგიურად, სათემო ორგანიზაციის შემთხვევაში, რომლის სამეურვეო საბჭო თემის 

წევრებითაა დაკომპლექტებული, რა ხდება თუ ორგანიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე ისეთი 

სერვისების შეკვეცა, გაუქმებაა საჭირო, რომლითაც თავად გამგეობის წევრთა ნაწილი სარგებლობს? ეს 

ისეთი სიტუაციები, რომლებიც შეიძლება პირად ფინანსურ სარგებელს სულ არ უკავშირდება, მაგრამ მაინც 

საკმაოდ საჩოთირო მდგომარეობაში აყენებს როგორც გამგეობის წევრს, ასევე ორგანიზაციებს და ფართო 

გაგებით ასევე წარმოადგენს ინტერესთა კონფლიქტს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია არასამეწარმეო 

ორგანიზაციებმა ჩამოყალიბონ ინტერესთა კონფლიქტის ისეთი პოლიტიკა, რომელიც მხოლოდ ფინანსური 

ასპექტებით არ შემოიფარგლება და ფართოდ იქნება გაზიარებული ორგანიზაციის ყველა წევრს შორის.  

  



25 
 

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი © 2019 

 7. სტრატეგიული მართვა და დაგეგმვა 
არასამეწარმეო ორგანიზაციებში I - 
მიმოხილვა 

7.1. სტრატეგიული მენეჯმენტის არსი  

ფართო გაგებით სტრატეგია სამოქმედო გეგმაა, რომელიც გრძელვადიანი კონკრეტული მიზნის ან მიზნების 

მისაღწევად გვჭირდება, მათ შორის ნაკლებად პროგნოზირებადი გარემოს პირობებში. თავის მხრივ, 

სტრატეგიული მენეჯმენტი არის პროცესი, რომლის მეშვეობითაც ორგანიზაციები აყალიბებენ და 

განსაზღვრავენ თავიანთ გრძელვადიან ხედვას, მიზნებს, მიმართულებებს, პროგრამებსა და სამუშაოს. 

სტრატეგიული მენეჯმენტი ეხმარება ორგანიზაციას, გახდეს უფრო თანამიმდევრული და გაიკვალოს გზა 

ნაკლებად პროგნოზირებად და კომპლექსურ გარემოში. სტრატეგიული მენეჯმენტი აერთიანებს 

ორგანიზაციის ფუნქციებსა და განყოფილებებს ყოვლისმომცველი, ერთიანი სტრატეგიის ფარგლებში. ის 

მოიცავს მთელ ორგანიზაციას: მისიას, მიზნებს, შემოსავლის წყაროებს, დაინტერესებულ პირებს, 

ითვალისწინებს და აანალიზებს არსებულ გარემოს ორგანიზაციის პოზიციის უკეთ განსაზღვრისა და 

შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შესამუშავებლად, ცდილობს, წინასწარ განსაზღვროს საშუალო და 

გრძელვადიან პერსპექტივაში მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რათა უზრუნველყოს 

ორგანიზაციის მზაობა ამ შესაძლო ცვლილებებისადმი და ხელი შეუწყოს ორგანიზაციის მიზნებისა და მისიის 

ეფექტურ განხორციელებას (Anheier H. K., 2014). 

სტრატეგიული მენეჯმენტი ფართო კონცეფციაა, რომელიც მოიცავს სტრატეგიულ დაგეგმვას და გულისხმობს 

„ორგანიზაციის მასშტაბით სტრატეგიული დაგეგმვისა და [სტრატეგიის] დანერგვის, განხორციელების 

სისტემატურ, მუდმივ ინტეგრაციას მისიის მიღწევის, მანდატებთან შესაბამისობის და საზოგადოებრივი 

ფასეულობის შექმნის ხელშეწყობის მიზნით“ (Bryson, 2011). როგორც ვხედავთ, სტრატეგიული მენეჯმენტი 

მოიცავს როგორც სტრატეგიულ დაგეგმვას, ასევე ამ გეგმის უწყვეტ, მიმდინარე რეჟიმში განხორციელებისა 

და დანერგვის პროცესს. შესაბამისად, სტრატეგიული დაგეგმვა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც 

სტრატეგიული მენეჯმენტის განუყოფელი, შემადგენელი, მაგრამ არა ერთადერთი ნაწილი. სტრატეგიული 

მენეჯმენტის მეორე შემადგენელ ნაწილს ასეთ შემთხვევაში გეგმის „განხორციელება“, „დანერგვა“ 

წარმოადგენს, ანუ „ორგანიზაციის მისიის, მიზნებისა და სტრატეგიების, მანდატების, უწყვეტი ორგანიზაციული 

სწავლებისა და საზოგადოებრივი ფასეულობის შექმნის პრაქტიკაში განხორციელება“ (Bryson, 2011).  

სტრატეგიული მენეჯმენტი განსხვავდება ორგანიზაციის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ყოველდღიური 

მენეჯმენტისა და ოპერაციული საქმიანობებისგან. ეს ორგანიზაციის მართვისა და ფუნქციონირების სამ 

სხვადასხვა, მაგრამ მჭიდროდ დაკავშირებულ დონეს მოიცავს:  

 სტრატეგიული დონე – ხედვის, მისიის, პროგრამების განსაზღვრა; 

 მენეჯმენტის დონე – რესურსების განაწილება, მონიტორინგი; 

 ოპერაციული დონე – ყოველდღიური საქმიანობა, მომსახურების მიწოდება და სხვ. 

იმის გათვალისწინებით, რომ ორგანიზაციათა უმეტესობა ბუნდოვან, ნაკლებად პროგნოზირებად (ზოგჯერ - 

არასტაბილურ) გარემოში მოღვაწეობს, რაც ორგანიზაციის წინაშე ცვლილებების საჭიროებას წარმოშობს, 

სტრატეგიული მართვის, მენეჯმენტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო ცხადი ხდება.  

მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიული მართვის პროცესი სამივე სექტორის ორგანიზაციებში გამოიყენება, 

მისი გამოყენების მიზეზი, შეიძლება, სხვადასხვა იყოს. კერძოდ, ბიზნეს ორგანიზაციებში სტრატეგიული 

მენეჯმენტი ემსახურება კომპანიის საშუალო და გრძელვადიანი მოგების მაქსიმიზაციას. არასამეწარმეო 

ორგანიზაციები კი სტრატეგიულ მართვას იყენებენ, ერთი მხრივ, მისიისა და ამოცანების 
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ფორმულირების ან რეფორმულირებისთვის, ხოლო მეორე მხრივ, ამ მისიისა და ამოცანების უფრო 

ეფექტურად და ეფექტიანად მიღწევისთვის.  

სტრატეგიული მენეჯმენტის სისტემები (იგივე შედეგებზე ორიენტირებული მენეჯმენტის სისტემები) 

სტრატეგიული მართვის მიმდინარე ორგანიზაციულ სქემებსა და მექანიზმებს წარმოადგენს, რომელთა 

მიზანია შეთანხმებული სტრატეგიების განხორციელება, შეფასება და გადახედვა, ან ახალი სტრატეგიების 

შემუშავება. Poister-ისა და Streib-ის მიხედვით სტრატეგიულ მენეჯმენტს ესაჭიროება შემდეგი: 

 ორგანიზაციასა და მის გარემოს შორის შესაბამისობის, თანხვედრის მუდმივი მონიტორინგი და 

ორგანიზაციაზე ზეგავლენის მქონე გარეშე ტენდენციებისა და ძალების თვალყურის დევნება 

 როგორც შიდა, ასევე გარე აუდიტორიებისთვის მკაფიო ხედვის ჩამოყალიბება და კომუნიკაცია იმის 

თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს და რისკენ ისწრაფვის ორგანიზაცია  

 სხვადასხვა დონეზე და ორგანიზაციის სხვადასხვა დანაყოფისთვის სტრატეგიული დღის წესრიგის 

შემუშავება და იმის უზრუნველყოფა, რომ ეს დღის წესრიგი იყოს ყველა სხვა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესის განმსაზღვრელი და საფუძველი 

 მენეჯმენტის ყველა პროცესის ინტეგრირებული გაძღოლა აღნიშნული სტრატეგიული დღის 

წესრიგის მხარდაჭერისა და გაძლიერებისთვის. (Bryson, 2011) 

როგორც აღვნიშნეთ, სტრატეგიული მენეჯმენტი ითვალისწინებს და გულისხმობს როგორც ცვლილებების 

არსებობას, ისე ორგანიზაციას რეაქციას ამ ცვლილებებზე. 

7.2. სტრატეგიული დაგეგმვის არსი  

სტრატეგიული დაგეგმვა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც „სათათბირო ხასიათის დისციპლინირებული 

მცდელობა იმ ფუნდამენტურ გადაწყვეტილებათა მისაღებად, რომლებიც განსაზღვრავენ ორგანიზაციის 

რაობას - რას წარმოადგენს ორგანიზაცია, რას აკეთებს ორგანიზაცია და რატომ“ (Bryson, 2011). 

ისევე, როგორც საჯარო სექტორის ორგანიზაციების შემთხვევაში, არამომგებიანი, სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების არსებობაც განპირობებული და გამართლებულია არა მოგების მიღების და 

მაქსიმიზების მოტივით, არამედ საზოგადოებასა და საზოგადოების ცალკეულ ჯგუფებში არსებული რეალური 

საჭიროებებით. შესაბამისად, დემოკრატიულ გარემოში არამომგებიანი, სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები საზოგადოებრივი ფასეულობის შექმნის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მექანიზმს 

წარმოადგენენ და „არსებობენ რეალური [საჭირო] მომსახურების გასაწევად; ის ორგანიზაციები, რომლებიც 

შეცვლილ ვითარებაშიც ახერხებენ ამ [საჭირო] მომსახურების გაწევას - განაგრძობენ არსებობას“ (Bryson, 

2011). სტრატეგიული დაგეგმვა არამომგებიან, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ეხმარება 

სწორედ ასეთი რეალური საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და შეცვლილი გარემოებების 

გათვალისწინებაში.  

სტრატეგიული დაგეგმვა შეიძლება ორგანიზაციას დაეხმაროს როგორც ეფექტურობისა და მდგრადობის 

გაუმჯობესებაში, ასევე გადაწყვეტილების მიღების პროცესის დახვეწასა და განვითარებაში. გარდა ამისა, 

სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესს შეუძლია გაზარდოს ორგანიზაციის ლეგიტიმაციის ხარისხი, 

განსაკუთრებით როდესაც საქმე დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობას, მონაწილეობას ეხება: 

„ორგანიზაციები, რომელთაც ძალუძთ საკვანძო დაინტერესებულ მხარეთა დაკმაყოფილება მათი 

[დაინტერესებული მხარეების] კრიტერიუმების შესაბამისად და რომლებიც გონივრული დანახარჯებით 

ქმნიან საზოგადოებრივ ფასეულობას იმსახურებენ არსებობის უფლებას“ (Bryson, 2011). ამასთან ერთად, 

სტრატეგიული დაგეგმვა ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებთა და პროცესში მონაწილე სხვა პირებს უკეთ 

შეასრულონ დაკისრებული მოვალეობები. სტრატეგიული დაგეგმვის სწორად წარმართული პროცესი ხელს 

უწყობს გუნდის ფორმირებას და შეკვრას, ზრდის თანამშრომელთა მოტივაციას და პროფესიული უნარების, 

კომპეტენციების განვითარებასაც უწყობს ხელს. 
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ზემოხსენებულის მიუხედავად მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ სტრატეგიული დაგეგმვა არ წარმოადგენს 

პანაცეას. მეტიც, არსებობს სიტუაციები, როდესაც მიზანშეწონილი არაა სტრატეგიული დაგეგმვის 

განხორციელება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ორგანიზაცია კრიზისულ მდგომარეობაშია და 

დაუყოვნებლივი ზომებია საჭირო. ასევე მაშინ, როდესაც ორგანიზაციას არ გააჩნია პროცესის ეფექტურად 

წარმართვისთვის საჭირო რესურსები და კომპეტენციები, ან როდესაც საკვანძო გადაწყვეტილების მიმღებნი 

არ უჭერენ მხარს ამ პროცესის სათანადოდ წარმართვას; ასევე მაშინ, როდესაც სხვადასხვა მიზეზების გამო 

ფაქტიურად გამორიცხულია შეთანხმებული მიზნების განხორციელება. ასეთ დროს სტრატეგიული დაგეგმვა 

დროის უაზრო ხარჯვის ტოლფასია. მნიშვნელოვანია ორგანიზაციებს ახსოვდეთ, რომ სტრატეგიული 

დაგეგმვის ფორმალურ პროცესმა არ უნდა შეუშალოს ხელი დაუგეგმავი, მოულოდნელი, მაგრამ 

სასარგებლო შესაძლებლობების იდენტიფიცირებას და რომ „ორგანიზაციები გახსნილი უნდა იყვნენ 

გაუთვალისწინებელი შესაძლებლობებისა და ცვლილებისთვის.“ (Bryson, 2011)  
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 8. სტრატეგიული მართვა და დაგეგმვა 
არასამეწარმეო ორგანიზაციებში II - 
პროცესი  

8.1. სტრატეგიული დაგეგმვის მოდელები  

სტრატეგიული დაგეგმვის სხვადასხვა მოდელისა და ინსტრუმენტის საშუალებით საკუთარი საქმიანობის, 

მიღწეული შედეგებისა და დასახული მიზნების ანალიზი, ისევე როგორც გარემოს ანალიზი, სტრატეგიული 

მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი ნაწილია. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სტრატეგიული მენეჯმენტის 

კონკრეტული მოდელებისა და ინსტრუმენტების გამოყენება დამოკიდებულია გარემო პირობებზე, 

ორგანიზაციის ტიპზე, მოღვაწეობის სფეროზე და ა.შ. 

საბაზისო სტრატეგიული დაგეგმვა  

საბაზისო სტრატეგიული დაგეგმვა მიზანშეწონილია მცირე ზომის, ნაკლებად ფორმალური 

ორგანიზაციებისთვის. როგორც წესი, მოიცავს გამგეობას, სამეურვეო საბჭოს, თანამშრომლებს და ძირითად 

დაინტერესებულ პირებს. დაგეგმვის პროცესს ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა უძღვება და ძირითადად 

მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

 ხედვისა და მისიის განაცხადის გადახედვა და ფორმულირება; 

 მისიიდან გამომდინარე მიზნების შერჩევა - პრიორიტეტული მიზნები მიღწეულ უნდა იქნეს 

საიმისოდ, რომ განხორციელდეს ორგანიზაციის მისია; 

 თითოეული პრიორიტეტული მიზნისთვის შესაბამისი განხორციელების სტრატეგიის 

იდენტიფიცირება; 

 თითოეული სტრატეგიის განხორციელებისთვის პროგრამებისა და საქმიანობების 

იდენტიფიცირება, მათი პროგრესისა და წარმატების კრიტერიუმების განსაზღვრა; 

 გეგმის მონიტორინგი და განახლება გამგეობის, მენეჯმენტის, პერსონალისა და სხვა 

დაინტერესებული პირების რეგულარული მონაწილეობით. 

საგნობრივი დაგეგმვა (ISSUE-BASED PLANNING) 

ეს მიდგომა ფოკუსირდება არა მთელ ორგანიზაციაზე, არამედ კონკრეტულ საკითხებზე ან სფეროებზე, 

რომელთაც სტრატეგიული ყურადღება და მენეჯმენტის მოქმედება სჭირდება საშუალო და გრძელვადიანი 

მდგრადობის გასაუმჯობესებლად. 

ALIGNMENT MODEL  

ამ მოდელის მიზანია, უზრუნველყოს ძლიერი კავშირი ორგანიზაციის მისიასა და ორგანიზაციისთვის 

ხელმისაწვდომ ან პოტენციურად ხელმისაწვდომ რესურსების ბაზასთან. მოდელს საფუძვლად უდევს 

მოსაზრება, რომ ორგანიზაციის სტრუქტურა, პროგრამები და საქმიანობები უნდა ასახავდეს როგორც მისიას, 

ისე რესურსებს. ამ მოდელს ხშირად იყენებენ ის ორგანიზაციები, რომლებსაც ახასიათებს საოპერაციო 

არაეფექტიანობა, ზედმეტად დიდი არეალის მოცვას ცდილობენ, მეტისმეტად ამბიციური გეგმა აქვთ და ა.შ.  

ალტერნატიული სცენარების განსაზღვრა (SCENARIO PLANNING) 

ეს მოდელი გულისხმობს ორგანიზაციის ალტერნატიული მომავლის განსაზღვრას არსებულ ტენდენციებსა 

და მოვლენებზე დაყრდნობით. ორგანიზაციის შესაძლო მომავლის განსასაზღვრავად ხდება 

ალტერნატიული სცენარების შეჯერება. მიზანია ცვლილებების ძირითადი გამომწვევი ფაქტორების, 
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მნიშვნელოვანი საფრთხეების, შესაძლებლობებისა და წარმატებისთვის კრიტიკული ფაქტორების 

იდენტიფიცირება.  

8.2. სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი და ეტაპები 

სტრატეგიული დაგეგმვის ეტაპები 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სტრატეგიული დაგეგმვა სხვადასხვა ორგანიზაციულ კონტექსტში სხვადასხვა 

ფორმით შეიძლება განხორციელდეს, თუმცა როგორც წესი ყოველთვის მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:  

 დაგეგმვის მოსამზადებელი ეტაპი - შეთანხმება სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესსა და მიზნებზე, 

პროცესის მონაწილეთა და საკვანძო გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა იდენტიფიცირება და მათი 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 

 ორგანიზაციის მისიისა და ხედვის გადახედვა და/ან შემუშავება;  

 ორგანიზაციის შიდა და ორგანიზაციის სამოქმედო გარემოს ანალიზი და შეფასება; 

 სტრატეგიული საკითხების იდენტიფიცირება - ამ ეტაპზე ორგანიზაცია ადგენს ერთის მხრივ რა 

მდგომარეობა მის უშუალო გარემოში, რა მნიშვნელოვანი ფაქტორებს და ტენდენციებს შეუძლია 

ორგანიზაციის მდგრადობაზე, მის პროგრამებსა და მისიაზე ზეგავლენის მოხდენა და რა რესურსები 

და შესაძლებლობები გააჩნია მისიისა და ხედვის განსახორციელებლად;  

 პრიორიტეტული მიზნების, ინდიკატორებისა და განხორციელების გზების იდენტიფიცირება 

- მოიცავს წინა ეტაპებზე დაყრდნობით მიზნების დადგენასა და კონკრეტული წარმატების 

ინდიკატორებისა და განხორციელების სტრატეგიებზე შეთანხმებას;  

 სამოქმედო გეგმის ფორმულირება - გულისხმობს დროში გაწერილი სამოქმედო, სამუშაო გეგმის 

ფორმულირებას და პასუხისმგებლობების დანაწილებას; 

 გეგმის შემდგომი რევიზიის, განხორციელების მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმების 

შემუშავება და შეთანხმება. 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში დგება, არის შეთანხმება იმაზე, 

თუ რატომ არსებობს ორგანიზაცია, ვის ემსახურება და რისკენ მიისწრაფვის. ამ თვალსაზრისით 

უმნიშვნელოვანესია სტრატეგიული დაგეგმვის საწყისი ეტაპები, როდესაც ერთის მხრივ ხდება 

დაინტერესებული პირების დადგენა, ხოლო მეორეს მხრივ ორგანიზაციის მისიაზე შეთანხმება.  

დაინტერესებული პირები 

როგორც ზემოთ ვახსენეთ, სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ერთ-ერთ საკვანძო ეტაპს ორგანიზაციის 

დაინტერესებული პირების (დაინტერესებული მხარეების) იდენტიფიციკია და ორგანიზაციის მიზნებიდან და 

საქმიანობებიდან გამომდინარე მათი საჭიროებებისა და ინტერესების დადგენა წარმოადგენს. 

დაინტერესებული პირების/მხარეების ცნება მნიშვნელოვანია როგორც არამომგებიანი ორგანიზაციის 

პროექტებისა და პროგრამების მართვის კუთხით, რაზეც სხვა სასწავლო მოდულებშიც იქნება საუბარი7, ასევე 

მთლიანად არამომგებიანი ორგანიზაციის სტრატეგიული დაგეგმვისა და მართვის თვალსაზრისით. პირველ 

შემთხვევაში დაინტერესებული პირის განსაზღვრა ხდება მხოლოდ კონკრეტული პროექტისა თუ პროგრამის 

ფარგლებში, ხოლო მეორე შემთხვევაში მთლიანად ორგანიზაციისა და მისი სამოქმედო გარემოს 

გათვალისწინებით.  

არასამეწარმეო ორგანიზაციის კონტექსტში „დაინტერესებული პირი/მხარე“ შეიძლება იყოს პირი და 

ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია რეალური (ან წარმოსახვითი) ინტერესი ორგანიზაციის, მისი საქმიანობისა 

                                                                 

7 იხილე მოდული 4, „შედეგზე ორიენტირებული პროექტების ეფექტური მართვა“  
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თუ მდგრადობის თვალსაზრისით. ორგანიზაციიდან გამომდინარე დაინტერესებული პირები/მხარეები 

შეიძლება მოიცავდნენ წევრებს, მეურვეებს, თანამშრომლებს, მოხალისეებს, კლიენტებსა და 

მომხმარებლებს, დამფინანსებლებს, კონტრაქტორებს, სამთავრობო და მარეგულირებელ უწყებებს, სათემო 

ჯგუფებს, „ვოჩდოგ“ ორგანიზაციებსა და სხვა. (Anheier, 2014). შესაბამისად დაინტერესებული პირი/მხარე არის 

ნებისმიერი ჯგუფი ორგანიზაციის შიგნით ან მის გარეთ, რომელიც შეიძლება მონაწილეობდეს, 

აფინანსებდეს, მართავდეს, ზეგავლენის მოხდენას ცდილობდეს ორგანიზაციის საქმიანობაზე, ან თავად 

განიცდიდეს მნიშვნელოვან ზეგავლენას ორგანიზაციის მხრიდან. დაინტერესებული პირები შეიძლება 

სხვადასხვაგვარად დავაჯგუფოთ, ერთ-ერთი ასეთი დაჯგუფების მაგალითი წარმოდგენილია ქვემოთ 

(TACSO, 2017): 

 პირველი რიგის დაინტერესებული მხარეები: ადამიანთა ის ჯგუფები, ვის გამოც არსებობს 

ორგანიზაცია, ვისი მდგომარეობის გაუმჯობესება, შეცვლა სურს ორგანიზაციას, ვისაც ემსახურება 

და ა.შ. მაგალითად: ლტოლვილები, ქალები, ბავშვები, სხვადასხვა მოწყვლადი, 

დისკრიმინირებული და/ან მარგინალიზებული ჯგუფები და ა.შ.  

 მეორე რიგის დაინტერესებული მხარეები: ჯგუფები, ვის წინაშეც ორგანიზაციას 

სამართლებრივი, ფორმალური ვალდებულება გააჩნია. ეს ჯგუფი შეიძლება მოიცავდეს 

თანამშრომლებს, მმართველ ორგანოს (სამეთვალყურეო, სამეურვეო საბჭო), ასევე 

დამფინანსებლებს და დონორებს, სახ. სტრუქტურებს, ოფიციალურ პარტნიორებს და ა.შ.  

 მესამე რიგის დაინტერესებული მხარეები: ადამიანები, ჯგუფები და ორგანიზაციები, ვისაც 

მნიშვნელოვანი ინტერესი გააჩნია ორგანიზაციის მიმართ და ცდილობს მასზე ზეგავლენის 

მოხდენას რაგინდარა პირადი ან იდეოლოგიური მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ეს შეიძლება 

მოიცავდეს როგორც მხარდამჭერ ორგანიზაციებს, სერვის პროვაიდერებს, საჯარო ინსტიტუტებს, 

მედიას. ამ ჯგუფშივე ერთიანდება ორგანიზაციის მოწინააღმდეგე სუბიექტები, ოპონენტები, 

მაგალითად საწინააღმდეგო ღირებულებების მქონე ჯგუფები, ან ელიტები ვისაც მოწყვლადი და 

დისკრიმინირებული ადამიანების გაძლიერება, მათი უფლებების რეალიზაცია არ აწყობს. 

დაინტერესებული პირების კვლევა, გამოკითხვა (Stakeholder Survey) 

ასეთი კვლევა გულისხმობს ორგანიზაციის ძირითადი დაინტერესებული პირების სხვადასხვა მოსაზრებისა 

და შეფასების შეკრებას და ანალიზს. გამოკითხვა, შეიძლება, შემოიფარგლოს გამგეობის წევრებით, 

პერსონალით, მოხალისეებით, დონორებით, წევრებით, ბენეფიციარებით, შეიძლება, მოიცავდეს სხვა 

არასამეწარმეო ორგანიზაციების, მთავრობისა და ბიზნეს ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.  

ორგანიზაციის მიერ სამუშაოს შესრულებაზე მონაცემებისა და დაინტერესებული პირების კვლევის შედეგების 

კომბინაცია მნიშვნელოვანია კომპლექსური დაგეგმვის პროცესისთვის. განსაკუთრებით იმის 

გათვალისწინებით, რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია, თუ ქსელი შეიძლება იქცეს ერთგვარ ბრძოლის ველად, 

სადაც ინდივიდები და ჯგუფები იბრძვიან ყურადღების, რესურსების და შედეგების გასაკონტროლებლად. 

ბრაისონის მიხედვით (2011) დაინტერესებული პირების ანალიზის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანი ამ 

ბრძოლის ველისა და მოთამაშეების ზუსტი სურათის დადგენაა. ამასთან ერთად, დაინტერესებული პირების 

საჭიროებებისა და ინტერესების დადგენა ორგანიზაციებს ეხმარება მისიისა და ხედვის დადგენაშიც.  

ორგანიზაციის მისია და ღირებულებები (ფასეულობები) 

მისია ორგანიზაციის არსებობის მთავარი მიზეზი და არსია, რომელიც შესაბამისი მისიის განაცხადის 

მეშვეობით გამოიხატება. მისიის განაცხადი მიზანშეწონილია მოიცავდეს განაცხადს ორგანიზაციის ხედვისა 

და ღირებულებების თაობაზე. ითვლება, რომ კარგი მისიის განაცხადი უნდა იძლეოდეს წარმოდგენას 

ორგანიზაციის დანიშნულებასა და გრძელვადიან მიზნებზე, იმ საჭიროებებზე რომელსაც ორგანიზაცია 

პასუხობს, ძირითად ფასეულობებსა და სამოქმედო პრინციპებზე და ორგანიზაციის სამომავლო 

მისწრაფებებზე. ამ განცხადებებში მოცემული უნდა იყოს ყველა ის ელემენტი, რომელიც მთლიანობაში 

ორგანიზაციის უნიკალურ პროფილს ქმნის.  
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როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ორგანიზაციის მისიის გადახედვა და/ან ხელახლა ფორმულირება სტრატეგიული 

დაგეგმვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული 

ორგანიზაციის დაინტერესებული პირების საჭიროებების იდენტიფიცირებასთან. არამომგებიანი 

ორგანიზაციების არსებობა გამართლებულია ორგანიზაციის მიღმა, გარემოში არსებული საჭიროებებით - 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში მათი არსებობა განპირობებულია იმ საზოგადოებრივი სარგებლითა და 

ფასეულობით, რომელსაც მსგავსი ორგანიზაციები ქმნიან სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად ან მასთან 

თანმშრომლობით, რიგ შემთხვევებში კი დაპირისპირების პირობებშიც. სწორედ ამიტომ სარგებლობენ 

არამომგებიანი, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები განსაკუთრებული სტატუსითა და შეღავათებით. 

გამომდინარე აქედან, ნებისმიერი არამომგებიანი, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციისთვის 

უმნიშვნელოვანესია იცოდეს რა ჭირდებათ იმ ჯგუფებს, ვისაც ამა თუ იმ ფორმით ემსახურება ეს ორგანიზაცია 

და რამდენად ეფექტურად და წარმატებით ახერხებს ამ საჭიროებების დაკმაყოფილებას. სხვა შემთხვევაში, 

ასეთი არამომგებიანი ორგანიზაციის ლეგიტიმაციის ხარისხი დაბალია, ხოლო მისი არსებობა 

გამართლებული არაა. ამ თვალსაზრისით მიზანშეწონილია ორგანიზაციებმა სტრატეგიული დაგეგმვისა და 

განსაკუთრებით საკუთარი მისიისა და მიზნების ფორმირების პროცესში შემდეგ კითხვებზე გასცენ პასუხი:  

1. ვინ არიან ორგანიზაციის საკვანძო დაინტერესებული პირები? 

2. რა საჭიროებები და ინტერესები აქვთ მათ? 

3. რა კრიტერიუმებს იყენებენ სხვადასხვა დაინტერესებული პირები ორგანიზაციის (და მისი 

საქმიანობების) შეფასებისას? 

4. რამდენად შეესაბამება ორგანიზაციის მიღწევები და საქმიანობა დაინტერესებული პირების 

კრიტერიუმებს? 

5. რა ჭირდება ორგანიზაციას სხვადასხვა დაინტერესებული პირებისგან? 

საკვანძო დაინტერესებული პირების იდენტიფიცირებისა და მათი დაკმაყოფილება ერთ-ერთ სირთულეს 

ისიც წარმოადგენს, რომ არამომგებიანი ორგანიზაციების შემთხვევაში ხშირია სიტუაცია, როდესაც 

დამფინანსებელი და მომსახურების მიმღები სხვადასხვა დაინტერესებული პირია. ამ შემთხვევაში 

ორგანიზაციას უწევს ორმაგი ძალისხმევის გაწევა და ადეკვატური ბალანსის დაცვა, რათა ერთის მხრივ არ 

დაკარგოს იმ ჯგუფის ნდობა და ლეგიტიმაცია, რომელსაც წარმოადგენს და/ან ემსახურება და ასევე 

სათანადოდ შეასრულოს დამფინანსებლის, დონორის მოთხოვნები.  
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 9. სტრატეგიული მართვა და დაგეგმვა 
არასამეწარმეო ორგანიზაციებში III 
- შეფასება 

9.1. ორგანიზაციის შეფასების მიმოხილვა 

არამომგებიანი ორგანიზაციების ეფექტურობასა და შედეგებზე გაზრდილი ყურადღების პარალელურად 

უკანასკნელ ათწლეულებში ასევე გაიზარდა მესამე სექტორის ორგანიზაციების მუშაობის, წარმატებისა და 

ზეგავლენის შეფასების მოთხოვნაც. ორგანიზაციის ფუნქციონირებისა და მისი სამუშაოთი გამოწვეული 

ცვლილებების, მისი ზეგავლენის გაზომვა სოციალური მეცნიერებების არსენალში არსებული 

მრავალფეროვანი ინსტრუმენტებისა და მიდგომების გამოყენებას გულისხმობს. მიუხედავად ამისა, მესამე 

სექტორის ორგანიზაციების მრავალფეროვნებისა და არაერთგვაროვანი ამოცანების გათვალისწინებით 

არასამეწარმეო ორგანიზაციების ეფექტურობისა და წარმატების გაზომვა კვლავაც რთულ საკითხად რჩება.  

როგორც წინა თავებში ვახსენეთ, არასამეწარმეო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შეფასება, მათი 

წარმატებისა თუ მდგრადობის ხარისხის განსაზღვრა უფრო რთულია, ვიდრე მსგავსი ზომის ბიზნეს 

ორგანიზაციების შემთხვევაში, რადგან, როგორც წესი, არასამეწარმეო ორგანიზაციები ერთი 

განმსაზღვრელი მიზნის ნაცვლად მრავალი განმსაზღვრელი მიზნით ხასიათდებიან (profit-driven vs. mission-

driven, profit bottom-line vs. multiple bottom-lines). 

ზოგადად ორგანიზაციის შეფასებისთვის შეიძლება სხვადასხვა კრიტერიუმი გამოვიყენოთ, რომლებიც 

აღწერენ ორგანიზაციას სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით. ქვემოთ წარმოდგენილია 6 კრიტერიუმი: 

შესაფერისობა, ლეგიტიმურობა, ეფექტურობა, ეფექტიანობა, უწყვეტობა და მოქნილობა. ორგანიზაციის 

შეფასება თითოეული ამ პარამეტრით შეიძლება, თუმცა მათი კომბინაცია უფრო სრულფასოვანი ანალიზის 

საშუალებას იძლევა.  

 შესაფერისობა აფასებს, „ვარგისია“ თუ არა ორგანიზაცია სპეციფიკური შედეგების (პროდუქცია, 

მომსახურება) შეთავაზებისათვის საჭირო საქმიანობის განსახორციელებლად. ყველა ორგანიზაცია 

ერთნაირად არ გამოდგება იმ პასუხისმგებლობის ასაღებად, რომელიც საჭიროა დასახული 

მიზნების მისაღწევად. საქმიანობა, რომელშიც ორგანიზაცია არის ჩართული, მისი ზომა (საჭიროა, 

მცირე, მაგრამ წარმატებული ორგანიზაცია არ გადაიტვირთოს ზედმეტი რესურსებითა და 

პასუხისმგებლობებით), ორგანიზაციის ტიპი და სხვა მრავალი ფაქტორი განსაზღვრავს 

ორგანიზაციის მდგრადობას. ამ კრიტერიუმის გამოყენებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

მიექცეს ორგანიზაციის მისიას, შენატანებსა და შედეგებს. 

 ლეგიტიმურობა განსაზღვრავს, რამდენად აღიარებული და მორგებულია ორგანიზაცია გარემოს. 

ორგანიზაცია უნდა მოერგოს გარემოს, რომელშიც ის საქმიანობს, რაც მოითხოვს ადეკვატურ 

კავშირებს სხვა ორგანიზაციებთან, დაწესებულებებთან, საზოგადოებასთან, მიზნობრივ ჯგუფებთან 

და ა.შ. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ორგანიზაციის მისიას, შედეგებს, ურთიერთობებს, 

აგრეთვე იმ სოციალურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ 

ორგანიზაციის იმიჯზე, ნორმებსა და წესებს, რომლებიც ზემოქმედებენ მის საქმიანობაზე. 

 ეფექტურობა განისაზღვრება იმით, თუ რამდენად აკმაყოფილებს ორგანიზაციის პროდუქცია და 

მომსახურება მიზნობრივი ჯგუფების მოთხოვნილებებს და/ან რა დონეზე აღწევს ორგანიზაცია 

დასახულ მიზნებს და ასრულებს თავის დეკლარირებულ მისიას. ეფექტურობა განსხვავდება 

სერვისისა თუ პროდუქციის ხარისხისაგან. ეფექტურობაზე მსჯელობისას ყურადღებას აქცევენ 

შედეგებს და მოქმედ პირებს, ანუ მიზნობრივ ჯგუფს. 
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 ეფექტიანობა განისაზღვრება იმით, თუ როგორია მიმართება გამოყენებულ რესურსებსა 

(შენატანებს) და შედეგებს შორის. კითხვა ისმის შემდეგნაირად: რამდენად ეკონომიურად იქნა 

გამოყენებული რესურსები პროდუქციისა და მომსახურების მისაღებად? უნდა შედარდეს 

ერთმანეთს დანახარჯები და მიღებული შედეგები ფინანსურ, ეკონომიკურ და სოციალურ 

ასპექტებში. მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს, შეეძლო თუ არა ორგანიზაციას მეტი შედეგის მიღწევა 

დახარჯული შენატანებით და შეეძლო თუ არა, უფრო ნაკლები დანახარჯებით მიეღო იგივე 

შედეგები. 

 უწყვეტობა (მდგრადობა) არის ალბათობა იმისა, რომ ორგანიზაციას შეუძლია გააგრძელოს 

ძირითადი საქმიანობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. უწყვეტობა მნიშვნელოვანი 

კრიტერიუმია, რომელსაც დიდ ყურადღებას აქცევენ დონორები. მათ აინტერესებთ, შეუძლია თუ არა 

ორგანიზაციას ფუნქციონირება რათა გადაწყვიტონ, ღირს თუ არა მის გასაძლიერებლად ან მასთან 

თანამშრომლობაში ინვესტიციის ჩადება. კითხვები, რომლებსაც პასუხი უნდა გაეცეს ორგანიზაციის 

ამ პარამეტრით შეფასების დროს, შემდეგია: რამდენად შესწევს ორგანიზაციას უნარი მოთხოვნის 

შესაბამისად აწარმოოს პროდუქცია და სერვისი? რამდენად შეუძლია ორგანიზაციას საჭირო 

შენატანების უზრუნველყოფა? რამდენად დიდია მოქმედი პირების (მიზნობრივი ჯგუფების, 

დამფინანსებლების და ა.შ.) მხარდაჭერა? არსებობს თუ არა მნიშვნელოვანი საფრთხე 

ორგანიზაციისათვის? აქვს თუ არა ორგანიზაციას ადეკვატური სტრატეგია გარემოში არსებული 

საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად და შესაძლებლობების გამოყენების მიმართ? 

 მოქნილობა არის ორგანიზაციის უნარი ადაპტაცია განიცადოს ცვალებად გარემოში. ძირითადი 

კითხვები, რომლებიც დაისმის ორგანიზაციის მოქნილობის შესაფასებლად, არის შემდეგი: 

რამდენად შესაძლებელია არსებული შენატანების (შენობები, მანქანა-დანადგარები, შტატი და ა.შ.) 

შეცვლა ან ადაპტირება სიტუაციის ცვლილების პარალელურად? რამდენად შესაძლებელია 

ორგანიზაციის მიერ პროდუქციისა და მომსახურების შეცვლა? შეუძლია თუ არა ორგანიზაციას 

საჭიროების შემთხვევაში სტრუქტურის ადაპტირება სიახლეებთან? შესაძლებელია თუ არა 

სისტემების შეცვლა? 

ორგანიზაციამ შეფასება შეიძლება გამოიყენოს როგორც შიდა ორგანიზაციული დიაგნოსტირებისთვის, 

მაგალითად სტრატეგიული დაგეგმვის საწყის ეტაპზე, ასევე გარე დაინტერესებულ პირებთან, არსებულ და 

პოტენციურ დამფინანსებლებთან, პარტნიორებთან, მედიასთან და ა. შ. ურთიერთობისას (იხ. მონაწილის 

რვეული). 

აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციისა და მისი საქმიანობის შეფასების საზომების, ინდიკატორების უმეტესობა 

ან სახელმწიფო, ან ბიზნეს სექტორიდან მომდინარეობს, რაც მათი ადაპტირების საჭიროებას გულისხმობს. 

ქვემოთ წარმოდგენილია რამდენიმე მიდგომა, რომელიც არამომგებიანი ორგანიზაციების შემთხვევაშიც 

გამოიყენება. 

POW (Production of Welfare) framework - ლონდონის ეკონომიკის სკოლაში შემუშავებული ჩარჩოა, რომლის 

მეშვეობითაც შესაძლებელია როგორც სოციალური მომსახურების მიმწოდებელთა, ისე ადვოკატირებისა და 

არაფორმალური ორგანიზაციების მიერ სამუშაოს შესრულებისა და ზეგავლენის შეფასება (კენდალი და კნაპი 

2000:114). ეს მიდგომა საშუალებას იძლევა, გაიზომოს როგორც შენატანები, ისე უშუალო და გრძელვადიანი 

შედეგები ეკონომიურობის, ეფექტიანობის, ეფექტურობისა და სამართლიანობის კრიტერიუმების 

გათვალისწინებით. ეს მიდგომა მეტადაა მორგებულია დიდი ზომის ორგანიზაციებზე, რომლებსაც 

მოცულობითი მონაცემების ანალიზის საშუალება აქვთ.  

ასევე აღსანიშნავია ჰადსონის (2003) ინდიკატორები, რომლებიც, POW-სგან განსხვავებით, მცირე ზომის 

ორგანიზაციისთვისაც შეიძლება მარტივად გამოსადეგი იყოს (Anheier H. K., 2014). 

შედეგებისა და ინდიკატორების საერთო ჩარჩო ასევე შემუშავებულია ურბანული ინსტიტუტის მიერ. გარდა 

ამისა, ცალკეულ განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოებსა და დონორ ინსტიტუტებს საკუთარი 

მიდგომები და ინსტრუქციები აქვთ იმასთან დაკავშირებით, რა უნდა შეფასდეს და როგორ, განსაკუთრებით, 

როდესაც ეს მათი ფულით დაფინანსებულ პოზიტიურ ცვლილებას ეხება.  
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აქვე უნდა აღვნიშნოთ შედეგებზე ორიენტირებული მენეჯმენტის (Results-Based Management) წვლილი 

არასამეწარმეო ორგანიზაციების შეფასების კუთხით. RBM თავდაპირველად ბიზნესსექტორში დაინერგა, 

ხოლო შემდეგ საჯარო სექტორისა და არასამეწარმეო ორგანიზაციების მენეჯმენტის ერთ-ერთ 

აპრობირებულ მოდელად ჩამოყალიბდა.  

ამ სექტორებში შედეგებზე ორიენტირებული მენეჯმენტის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ინსტრუმენტი არის ე. 

წ. ლოგიკური ჩარჩო. „ლოგიკური ჩარჩო წარმოადგენს ანალიტიკურ მეთოდს, რომელიც გამოიყენება 

საქმიანობებისა და პროექტების დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასებისათვის. მისი სახელწოდება 

მიუთითებს პროექტის ცალკეული აქტივობების ფარგლებში საშუალებებსა და მიზნებს შორის არსებულ 

ლოგიკურ კავშირზე“ (დოლიძე, 2013).  

გასათვალისწინებელია, რომ არასამეწარმეო ორგანიზაციების პროექტების პროგრესის, წარმატების 

გაზომვის გარდა, ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანია საკუთარი შესაძლებლობების ადეკვატური 

შეფასება და გაზომვა, რაც შესაბამისი მეთოდოლოგიის ცოდნას და რესურსების არსებობას გულისხმობს. 

სამწუხაროდ, ხშირია ისეთი ვითარება, როდესაც ორგანიზაცია რომელიმე დონორის ზეწოლით აფასებს 

მხოლოდ ამ დონორის მიერ დაფინანსებული კონკრეტული პროექტის ან პროგრამის შედეგებს, მაგრამ არა 

საკუთარ ორგანიზაციულ შესაძლებლობებსა და ორგანიზაციულ მდგრადობას (ან სხვა ორგანიზაციულ 

პარამეტრებს). რაც საბოლოო ჯამში ორგანიზაციას განვითარების გზას და პროცესს ურთულებს და 

უხანგრძლივებს. 
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 10. სტრატეგიული მართვა და დაგეგმვა 
არასამეწარმეო ორგანიზაციებში IV 
- ინსტრუმენტები 

10.1. სტრატეგიული დაგეგმვის ინსტრუმენტები 

სტრატეგიული დაგეგმვის ინსტრუმენტების მიზანია დაეხმაროს ორგანიზაციას, შეკრიბოს და გააანალიზოს 

ინფორმაცია. ქვემოთ წარმოდგენილია PEST და SWOT ანალიზი, რომელიც დაინტერესებულ პირთა 

ანალიზთან ერთად სტრატეგიული დაგეგმვის სხვადასხვა ეტაპზე გამოიყენება, როგორც ორგანიზაციის 

დიაგნოსტირებისას, ასევე გარემოს შეფასებისა და პრიორიტეტების განსაზღვრისას.  

PEST ანალიზი 

PEST ანალიზი (პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალურ-კულტური და ტექნოლოგიური ფაქტორების 

ანალიზი) ორგანიზაციას საშუალებას აძლევს შეაფასოს თავისი საარსებო და სამუშაო სივრცე, მოძებნოს ის 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ტექნოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც მნიშვნელოვნად 

მოქმედებს ორგანიზაციაზე: 

 პოლიტიკური ფაქტორები პოლიტიკის შემმუშავებელ და მარეგულირებელ გარემოსთანაა 

დაკავშირებული, მოიცავს იმ ფართო პოლიტიკურ და საკანონმდებლო გარემოს რომელშიც 

ორგანიზაცია ფუნქციონირებს. ის შეიძლება ასევე მოიცავდეს მნიშვნელოვანი დაინტერესებული 

მხარეების როლსაც. მათ შორის უნდა  განხილული იქნეს:  

 რამდენად სტაბილურია ზოგადად პოლიტიკური გარემო? 

 მოსალოდნელია ახალი კანონების მიღება, რომლებიც მნიშვნელოვნად იმოქმედებენ 

ორგანიზაციის სამოქმედო გარემოზე? (მაგ. რეგულაციები, რომლებიც იმოქმედებს 

ორგანიზაციის დაფინანსებაზე, ცვლილებები შრომის კოდექსში, სოციალური უზრუნველყოფის 

რეფორმა და სხვა) 

 ხომ არ იცვლება საბიუჯეტო პოლიტიკა და თუ კი, რა მიმართულებით? 

 რა დგას ზედამხედველი უწყებების (ან სხვა მნიშვნელოვანი დაინტერესებული მხარეების) დღის 

წესრიგში?  

 ეკონომიკური ფაქტორები მოიცავს ფართო გაგებით ეკონომიკის მდგომარეობასა და 

ტენდენციების. ასევე იმ კონკრეტულ ფაქტორებს, რომლებიც ორგანიზაციის სამოქმედო სივრცეზე 

და მის ნიშაზე ზემოქმედებს. ფინანსური და სხვა რესურსების ხელმისაწვდომობა, კონკურენტები, 

უმუშევრობის დონე, ორგანიზაციაზე მოქმედი მოთხოვნა-მიწოდების ასპექტები და ა.შ.  

 სოციო-კულტურული საკითხები ერთის მხრივ მოიცავს სოციო-დემოგრაფიულ ცვლილებებს, 

როგორიცაა მოსახლეობის ზრდა (კლება), მიგრაცია, გენდერული ასპექტები და ა.შ. მეორეს მხრივ 

კი მოიცავს საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს, მათ 

ცვლილებებს, რომელთაც ორგანიზაციის საქმიანობაზე გავლენის მოხდენა შეუძლიათ.  

 ტექნოლოგიური ფაქტორები მოიცავს ტექნოლოგიურ განვითარებას და სიახლეებს ფართო 

გაგებით. ორგანიზაციის წინაშე ახალი საჭიროებები დგება ტექნოლოგიური ფაქტორების გამო? 

მოქმედებს საქმიანობაზე, შემოსავლებზე და ა. შ.? ტექნოლოგიური ფაქტორებიდან გამომდინარე 

მოსალოდნელია კომუნიკაცია-კოორდინაციის კუთხით ცვლილებები როგორც ორგანიზაციის 

შიგნით ასევე მის გარეთ, მაგ. დაინტერესებულ მხარეებთან? 
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ორგანიზაციული კვლევა (SWOT analysis) 

ორგანიზაციული კვლევა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდია ორგანიზაციის სუსტი და ძლიერი 

მხარეების გამოსავლენად და საფრთხეებისა და შესაძლებლობების იდენტიფიცირების თვალსაზრისით.  

 ძლიერი და სუსტი მხარეები შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც შიდა ორგანიზაციული 

ფაქტორები, რომელზეც ორგანიზაციის გამგეობასა და მენეჯმენტს ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია. 

ეს ასევე გულისხმობს საკვანძო დაინტერესებულ პირთა დამოკიდებულება ორგანიზაციის მიმართ, 

რაც ორგანიზაციის იმიჯზე, რეპუტაციაზე, სანდოობაზე დადებითად ან უარყოფითად აისახება. 

 შესაძლებლობები და საფრთხეები ისეთი გარე ფაქტორებია, რომლებზეც ორგანიზაციას 

ნაკლები ან არანაირი ზეგავლენის მოხდენა არ ძალუძს.   

SWOT-ის ჩარჩოს გამოყენება საშუალებას აძლევს ორგანიზაციას, გაითვალისწინოს მისთვის 

დამახასიათებელი სისუსტეები და საფრთხეები, უკეთ გამოიყენოს ძლიერი მხარეები და ყურადღება 

გაამახვილოს იმ მიმართულებებზე, რომლებიც მეტი შესაძლებლობის მატარებელია ორგანიზაციისთვის. 

SWOT ანალიზის დროს ისმება კითხვები დასაგეგმი საკითხის ან არსებული პრობლემის ირგვლივ. ამ 

კითხვებს ან ინდივიდუალურად ან ჯგუფური პროცესის დროს უნდა გაეცეს პასუხი. ამის შემდეგ პასუხები 

იკრიბება, ხდება მათი ანალიზი, ინტერპრეტირება და დაგეგმვის პროცესში ინტეგრაცია. ქვემოთ 

წარმოდგენილი ფორმატი საშუალებას იძლევა SWOT-ზე დაყრდნობით სათანადო სტრატეგიული 

ალტერნატივები განსაზღვროთ: 

TOWS სტრატეგიული ალტერნატივების მატრიცა 
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ასეთი ფორმა გაძლევთ საშუალებას შემდეგ კითხვებზე გასცეთ პასუხი:  

 ძლიერი მხარეები და შესაძლებლობები (SO) – რა უნდა მოიმოქმედოთ საიმისოდ, რომ 

მაქსიმალურად გამოიყენოთ არსებული ძლიერი მხარეები და სრულად მოახდინოთ 

შესაძლებლობების რეალიზება?  
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 ძლიერი მხარეები და საფრთხეები (ST) – რა უნდა მოიმოქმედოთ საიმისოდ, რომ არსებული 

ორგანიზაციული სიძლიერის მეშვეობით თავიდან აირიდოთ რეალური ან პოტენციური 

საფრთხეები?  

 სუსტი მხარეები და შესაძლებლობები (WO) – რა უნდა მოიმოქმედოთ საიმისოდ, რომ 

გამოიყენოთ შესაძლებლობები არსებული სისუსტეების გადასალახად ან აღმოსაფხვრელად?  

 სუსტი მხარეები და საფრთხეები (WT) – რა უნდა მოიმოქმედოთ საიმისოდ, რომ გადალახოთ 

არსებული ორგანიზაციული სისუსტეები და ამასთან ერთად საფრთხეები აიცილოთ თავიდან? 

ორივე ინსტრუმენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინდივიდუალურად, თუმცა შედარებით უფრო 

სრულფასოვანი და მრავალმხრივი სურათის მისაღებად მიზანშეწონილია სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფის 

აქტიური მონაწილეობა ამ პროცესში.   
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 11. სტრატეგიული მართვა და დაგეგმვა 
არასამეწარმეო ორგანიზაციებში V 
- სტრუქტურა 

ორგანიზაციული სტრუქტურა და სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი  

ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მახასიათებელია მისი სტრუქტურა. ამიტომ ბევრი ადამიანი 

საკუთარი ორგანიზაციის დახასიათებას სწორედ სტრუქტურის აღწერით იწყებს. 

ორგანიზაციის სტრუქტურა არის ფორმალური და არაფორმალური წესების ერთობლიობა, 

რომლებიც აკავშირებენ და ათანხმებენ ერთმანეთთან ორგანიზაციაში ინდივიდებისა და ჯგუფების 

სამუშაოს იმგვარად, რომ მიღწეულ იქნეს ორგანიზაციის მიზნები.  

ორგანიზაციის სტრუქტურა ძირითადად შემდეგი ოთხი ელემენტისაგან შედგება:  

 ორგანიზაციის წევრებისათვის ამოცანებისა და პასუხისმგებლობების განაწილება, რაც მათ 

სამუშაოს განსაზღვრავს; 

 ინდივიდუალურ სამუშაოთა გაერთიანება განყოფილებებსა და გუნდებში, რაც ქმნის 

ორგანიზაციულ იერარქიას; 

 მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ორგანიზაციაში ვერტიკალურ კოორდინაციას (ვინ 

არის ანგარიშვალდებული ვის მიმართ; ვის აქვს უფლებამოსილება, მოახდინოს სამუშაოსა და 

ძალაუფლების დელეგირება სხვაზე და ა.შ.); 

 მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ორგანიზაციაში ჰორიზონტალურ კოორდინაციას 

(იერარქიის ერთ დონეზე მყოფ განყოფილებებს, პროგრამებს შორის). 

რა ფაქტორები ახდენს გავლენას ორგანიზაციის სტრუქტურის ფორმირებაზე 

ორგანიზაციის ჩამოყალიბების პროცესში, როდესაც მისი ხელმძღვანელები ფიქრობენ, როგორი 

სტრუქტურის ორგანიზაცია „ააწყონ“, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რამდენიმე ფაქტორს.  

ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი, მისი მისია არის ერთ-ერთი ის ფაქტორი, რომელიც მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს ორგანიზაციულ წყობას. დიდი ყურადღება ეთმობა აგრეთვე გარე გარემოს. მიზნობრივი 

ჯგუფი, პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა, გარემოს სტაბილურობის ხარისხი და ა. შ. გარემოს ის 

ასპექტებია, რომლებმაც, შეიძლება, მნიშვნელოვანი სტრუქტურული გადაწყვეტილებებისკენ უბიძგოს 

ორგანიზაციის მესვეურთ.  

შემდეგ განისაზღვრება ძირითადი ამოცანები (სამუშაოები), რომლებიც ორგანიზაციის წევრებმა უნდა 

შეასრულონ . შესასრულებელ ამოცანათა დანაწილების წესი ორგანიზაციის სტრუქტურას კიდევ უფრო 

ნათელს გახდის. თუმცა ამოცანათა დანაწილება შეუძლებელია ორგანიზაციაში მომუშავე ადამიანების 

შესაძლებლობების გაუთვალისწინებლად. და ბოლოს, ტექნოლოგია და სამუშაოს მიდგომა შეიძლება 

გახდეს ორგანიზაციის სტრუქტურის კიდევ ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი.  

ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, განვმარტოთ, რა იგულისხმება სამუშაო გარემოს 

მახასიათებლებში და როგორ ზემოქმედებს გარემოს არასტაბილურობა, ბუნდოვანება ორგანიზაციაზე. 

გარემო ბუნდოვანება მოიცავს ორ პარამეტრს, კომპლექსურობასა და დინამიკურობას, რომლებიც 

გვკარნახობს, რამდენად ბიუროკრატიული ან ანტრეპრენიორული უნდა იყოს ორგანიზაცია (Anheier H. K., 

2014): 
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კომპლექსურობა - ორგანიზაციის სამუშაო გარემოში არსებული ელემენტების რაოდენობა და მათი 

მრავალფეროვნება, არაერთგვაროვნება მოთხოვნისა და მოლოდინების თვალსაზრისით. თუ ორგანიზაციას 

შედარებით ცოტა და ერთმანეთის მსგავსი ელემენტი აქვს, მაშინ სამუშაო გარემო ჰომოგენურია.  

დინამიკურობა - ელემენტების ცვლილებების სიჩქარისა და პროგნოზირების ხარისხი. თუ ელემენტები 

იშვიათად ან ნელა იცვლება და შედარებით პროგნოზირებადია, მაშინ სამუშაო გარემო სტაბილურია.  

 დაბალი ბუნდოვანება (სტაბილური გარემო) - ჰომოგენური ელემენტები უცვლელია ხანგრძლივი 

პერიოდის განმავლობაში;  

 დაბალი-საშუალო ბუნდოვანება - არაერთგვაროვანი, ჰეტეროგენული ელემენტების დიდი 

რაოდენობა და დაბალი დინამიზმი; 

 საშუალო-მაღალი ბუნდოვანება - ჰომოგენური, ერთგვაროვანი ელემენტების მცირე რაოდენობა 

და მათი ხშირი და არაპროგნოზირებადი ცვლილება; 

 მაღალი ბუნდოვანება (არასტაბილური გარემო) - ბევრი არაერთგვაროვანი ელემენტის ხშირი 

და არაპროგნოზირებადი ცვლილება. 

სტრუქტურული თვალსაზრისით,  

 დაბალი ბუნდოვანების პირობებში მიზანშეწონილია შედარებით უფრო ბიუროკრატიულ 

ორგანიზაციად ჩამოყალიბება: მცირე ზომა, რათა ერთგვაროვნების შენარჩუნება შესაძლებელი 

იყოს და ბიუროკრატიულობა, რათა ორგანიზაციის ეფექტიანობა გაიზარდოს.  

 მაღალი ბუნდოვანების შემთხვევაში მიზანშეწონილია ანტრეპრენიორულ ორგანიზაციებად 

ჩამოყალიბება, სადაც მცირეა ბიუროკრატიული ელემენტები და აქცენტი მოქნილობასა და 

ინოვაციაზე კეთდება.  

 საშუალო ბუნდოვანების პირობებში მოქმედმა ორგანიზაციებმა უნდა იპოვონ საჭირო ბალანსი 

ბიუროკრატიულ ეფექტიანობასა და ცვალებად გარემოსთან ადაპტირებისთვის საჭირო 

მოქნილობას შორის.  

ამას შეგვიძლია დავამატოთ შეკავშირების ხარისხი და ინტერაქციების კომპლექსურობის განზომილება, რაც 

ცენტრალიზაცია/დეცენტრალიზაციის საკითხის გადაჭრაში დაგვეხმარება: 

 სუსტი/ძლიერი შეკავშირება - რამდენად მჭიდროდაა შეკავშირებული ორგანიზაციის თითოეული 

დანაყოფი დროის, თანამიმდევრულობის თვალსაზრისით, რამდენად მოქნილია ოპერაციებისა თუ 

თანამშრომელთა მიერ სამუშაოს შესრულების თვალსაზრისით.  

 სწორხაზოვანი/კომპლექსური ინტერაქციები - ოპერაციის შემადგენელი რამდენი ინტერაქციაა 

კარგად ცნობილი, მკაფიო, არაორაზროვანი, პროგნოზირებადი.  

 სუსტი შეკავშირება და კომპლექსური ინტერაქციები - დეცენტრალიზებული ორგანიზაციული 

სტრუქტურები; 

 ძლიერი შეკავშირება და სწორხაზოვანი ინტერაქციები - ცენტრალიზებული სტრუქტურა, 

რადგან ოპერაციები კარგად არის ცნობილი და დაბალი ავტონომიაა საჭირო, ცენტრალიზებული 

ბიუროკრატია მიზანშეწონილია; 

 სუსტი შეკავშირება და სწორხაზოვანი ინტერაქცია - შესაძლებელია როგორც ცენტრალიზაცია, 

ისე დეცენტრალიზაცია, დამოკიდებულია კულტურულ და პოლიტიკურ პრეფერენციებზე, რომლებიც 

ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე ზემოქმედებს; 

 ძლიერი შეკავშირება და კომპლექსური ინტერაქციები - ორგანიზაციული დიზაინის 

არათანმიმდევრულობა. ძლიერი შეკავშირება გადაწყვეტილების მიღების ცენტრალიზებას ითხოვს, 

ხოლო კომპლექსურობა - დეცენტრალიზებულ სტრუქტურას.  
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აღსანიშნავია, რომ ზოგი არასამეწარმეო, არასამეწარმეო ორგანიზაცია სუსტი შეკავშირებისა და 

სწორხაზოვანი ინტერაქციების კომბინაციას შეესაბამება. რადგან ამ შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც 

ცენტრალიზაცია, ისე დეცენტრალიზაცია, არასამეწარმეო ორგანიზაციები გამგეობის ან სხვა 

ორგანიზაციული ელიტების კულტურული და პოლიტიკური პრეფერენციების ობიექტად იქცევა.  

როგორც ვხედავთ, ორგანიზაცია დინამიკური სისტემაა. ფაქტორები, რომლებიც მისი სტრუქტურის 

ფორმირებაში მონაწილეობენ, მეტ-ნაკლები სიხშირით შეიძლება განიცდიდნენ დიდ თუ მცირე ცვლილებებს. 

ამდენად, გასაგები ხდება, რომ სტრუქტურაც მუდმივი ფორმირების პროცესში იმყოფება. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, ორგანიზაციას დროდადრო მართებს, გადახედოს სტრუქტურას და განაახლოს იგი იმ ფაქტორთა 

ცვლილებების კვალდაკვალ, რომლებიც მის ფორმირებაზე ახდენენ გავლენას. 

ხშირად ორგანიზაციის სტრუქტურის აღწერის მიზნით ე. წ. ორგანიგრამას იყენებენ. ორგანიგრამა 

გრაფიკული სურათია (იხ. ნახაზი #1), რომელიც აჩვენებს ორგანიზაციის შიდა იერარქიას, აგრეთვე იმას, 

როგორ არის დაყოფილი ორგანიზაცია დეპარტამენტებად თუ სექციებად. ყველაფერი ერთად აჩვენებს, 

როგორი წყობისაა ორგანიზაცია, როგორ არის ის აგებული, ანუ რა სტრუქტურის მატარებელია 

(კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, 2015). 

 

ორგანიზაციული სტრუქტურის ამგვარად წარმოდგენა მეტად გავრცელებულია მისი მოხერხებულობის გამო. 

იგი ნათლად გვაჩვენებს ორგანიზაციის ჩონჩხს, ანუ სტრუქტურის შედარებით სტატიკურ ნაწილს. 

ორგანიგრამამ, შეიძლება, წარმოდგენა მოგვცეს იმაზე, ძირითადად რა ტიპის საქმიანობებს ეწევა 

ორგანიზაცია თავისი მიზნების მისაღწევად. აგრეთვე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, რამდენად დიდია 

კონტროლი იერარქიის ზედა ფენაში, როგორია ხელმძღვანელობის სისტემა, როგორ არის განაწილებული 

ძალაუფლება და ა.შ. 

მინცბერგის მოდელი 

კანადელმა მენეჯმენტის თეორეტიკოსმა, ჰენრი მინცბერგმა, სტრუქტურის ალტერნატიული მოდელი 

შემოგვთავაზა. მან შეიმუშავა ორგანიზაციის ე. წ. ძირითადი ნაწილების კონცეფცია. მინცბერგმა რამდენიმე 

წლიანი კვლევების შედეგად გამოავლინა 5 სხვადასხვა ფუნქცია, რომლებიც ნებისმიერი ორგანიზაციის 

შიგნით სრულდება. მისი აზრით, თითოეული ეს ფუნქცია დაკავშირებულია რომელიმე ძირითად ნაწილთან. 

სტრატეგიული თავი შედგება უმაღლესი ხელმძღვანელებისგან; შემდეგ, უფრო დაბალ საფეხურზე არის 

განთავსებული შუა ხაზი, რომელშიც თავს იყრიან ოპერაციული მენეჯერები. დაბოლოს, ყველაზე დაბალ 

საფეხურზე მოთავსებულია ოპერაციული ბირთვი, ანუ ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ გარდაქმნიან 

შენატანებს პროდუქციად თუ მომსახურებად. ოპერაციული ხაზის (სტრატეგიული თავი – შუა ხაზი – 

ოპერაციული ბირთვი) გარდა, ორგანიზაციაში გვხვდება კიდევ ორი სხვა ფუნქციის შემსრულებელი 

ძირითადი ნაწილი: ტექნოსტრუქტურა, რომელსაც ეხება ორგანიზაციის ძირითადი პროცესების 

ეფექტურობისა და ეფექტიანობის გაზრდა, შეფასება, აგრეთვე ახალი ტექნოლოგიებისა და 

მეთოდოლოგიების დანერგვა; და დამხმარე სტრუქტურა, რომელიც პირდაპირ არ არის ჩართული 

ძირითად პროცესში, მაგრამ ოპერაციულ დახმარებას უწევს მას.  

გამგეობა დირექტორი

პროექტი 1
კორდინატორი 1 

პროექტში ჩართული 
შტატი

პროექტი 2
კორდინატორი 2 

პროექტში ჩართული 
შტატი

პროექტი 3
კორდინატორი 3 

პროექტში ჩართული 
შტატი



41 
 

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი © 2019 

ჰენრი მინცბერგის აზრით, მთელი ორგანიზაციის საქმიანობა შეიძლება ამ ხუთი ფუნქციით შესრულდეს. 

შესაძლებელია ამ მოდელის ვიზუალიზაცია (ნახაზი # 2).  

იმის მიხედვით, თუ როგორია რეალური სტრუქტურა 

ორგანიზაციაში, ნახატმა, შეიძლება, სხვადასხვა ფორმა 

მიიღოს. თითოეული ნაწილის ზომა პროპორციულად 

იზრდება შესაბამისი ფუნქციის მატებასთან ერთად. 

მაგალითად, თუ ორგანიზაცია ძალზე დიდ დროსა და 

ძალისხმევას ხარჯავს ორგანიზაციის მართვასა და ახალი 

სტრატეგიების ჩამოყალიბებაში, მაშინ მისი ზედა ნაწილი, 

რომელიც სტრატეგიულ თავს აღნიშნავს, უფრო დიდი 

ზომის იქნება, ვიდრე სხვა ნაწილები. 

იმისათვის, რომ შეძლოთ მინცბერგის მოდელის 

პრაქტიკაში გამოყენება, უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი 

გარემოება: ორგანიზაციის სხვადასხვა 

ფუნქციის/ძირითადი ნაწილების დომინანტურობის 

ხარისხის დადგენა არ ხდება იმის მიხედვით, 

ფორმალურად რამდენი ადამიანი მუშაობს ორგანიზაციის ამა თუ იმ განყოფილებაში თუ თანამდებობაზე. თუ 

გსურთ, თქვენი ორგანიზაციის სტრუქტურის ანალიზის დროს რეალური სურათი მიიღოთ ამ მოდელის 

საშუალებით, უნდა შეაფასოთ, სამუშაო ძალისხმევისა და დროის რა ნაწილი ეთმობა თითოეულ ფუნქციას.  
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