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ანოტაცია
სტატიაში თეორიული და ემპირიული კვლევების საფუძველზე ნაცადია ქართულ
ორგანიზაციულ კულტურაში ორგანიზაციის მართვის, ორგანიზაციული ქცევის და
შრომის ორგანიზაციის ეფექტიანობის ამაღლების გზების და მექანიზმების
გამოვლენა. ორგანიზაციების ეფექტიანობის ამაღლება წარმოადგენს ყველაზე უფრო
ადეკვატურ გზას განვითარებადი ქვეყნების (მათ შორის საქართველოს) სოციალურეკონომიკური განვითარებისთვის. ორგანიზაციულ ქცევაზე ჩვენს მიერ
ჩატარებული ემპირიული კვლევის საფუძველზე შესაძლებელი გახდა ქართულ
ორგანიზაციებში მიღებული შედეგები შედარებულიყო აშშ-ს და იაპონიის
ორგანიზაციებში წარმოებული ანალოგიური კვლევების შედეგებთან. როგორც
შედარებითმა ანალიზიმა გვიჩვენა, ქართული ორგანიზაციების ეფექტიანობის
ამაღლების ამოცანებისთვის ყველაზე უფრო მისაღებია ორგანიზაციული ქცევის
იაპონური მოდელის ისეთი კომპონენტების ათვისება, რომლებიც შეესატყვისებიან
ქართული ორგანიზაციული კულტურის სპეციფიკურ თავისებურებებს.
საკვანძო სიტყვები: ორგანიზაციული ფსიქოლოგია, ორგანიზაციული ქცევის
მოდელი.
საქართველოში ფუნქციონირებად ორგანიზაციებში მიმდინარე შრომით პროცესებში
ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული ეფექტიანობის ის დონე, რომელიც ორგანიზაციებს
განვითარების ძლიერ იმპულსს შესძენდა. ბევრ ორგანიზაციებში ისევ ძალაშია
ორგანიზაციის მართვისადმი, ორგანიზაციული ქცევისადმი და შრომის ორგანიზაციისადმი საბჭოური მიდგომები. თანამედროვე განვითარებად მსოფლიოში მიმდინარე
კონკურენტული პროცესების ფონზე, საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციების წინაშე
მწვავედ დგება ეფექტიანობის, შრომის და პროდუქციის ხარისხის ამაღლების ამოცანების
გადაწყვეტის აუცილებლობა. ხშირია ისეთი ხასიათის ინოვაციების განხორციელება,
რომლებიც არ ესადაგებიან არსებული ორგანიზაციული და ეროვნული კულტურის
თავისებურებებს, რის შედეგადაც მათი ეფექტიანობის ამაღლება პრობლემატური ხდება.
ასეთ ვითარებაში აუცილებელია ისეთი კვლევების განხორციელება, რომელთა შედეგების
საფუძველზეც შესაძლებელი გახდება თანამედროვე მსოფლიოში ორგანიზაციული
პროცესების მართვის წარმატებული მოდელების შესწავლა, ჩვენი კულტურისთვის
ადეკვატური კომპონენტების სელექცია და შემდეგ მათი იმპლემენტირემა ორგანიზაციებში.
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საქართველოსთვის,
როგორც
განვითარებადი
ქვეყნისთვის,
მნიშვნელოვანია
განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკაში და ბიზნესში დამკვიდრებულ სხვადასხვა
ორგანიზაციული სისტემების საფუძვლიანი შესწავლა და მათში ყველაზე უფრო ქმედითი
კომპონენტების გამოკვეთა. ორგანიზაციის მართვის, ორგანიზაციული ქცევის და შრომის
ორგანიზაციის აპრობირებული ეფექტიანი პრაქტიკები, რომლებიც დამკვიდრებულია
განვითარებულ ქვეყნებში, მრავალია, თუმცა მათ სიმრავლეში შეიძლება გამოიკვეთოს
ძირითადი მიმართულებები. განვითარებულ ქვეყნებს შორის ყველაზე უფრო ტიპიურ
წარმომადგენლებად გვევლინებიან დასავლეთ სამყაროში ამერიკის შეერთებული შტატები
და დასავლეთ ევროპა, ხოლო აღმოსავლეთში - იაპონია. რაც შეეხება ევროპულ ქვეყნებს,
ისინი იკავებენ შუალედურ პოზიციებს ამერიკულ და იაპონურ მიდგომებს შორის და
განსაკუთრებული სიახლე მათ კონცეფციებში არ აღინიშნება. აღნიშნული ორი ქვეყნის
ორგანიზაციებში შრომის ორგანიზაციის ისეთი ფორმებია შემოღებული, რომლებიც
შესაბამისობაშია მოყვანილი ეროვნული კულტურის თავისებურებებთან და ემსახურება
ორგანიზაციების ეფექტიანობის მაქსიმიზაციას.
აშშ-ში დასაქმებულთა ნახევარი დაკავებულია მცირე ბიზნესის საწარმოებში, რომლებიც
იძლევიან ქვეყნის მთელი პროდუქციის ნახევარს და გარდა ამისა ახალ იდეებს და
ინოვაციურ ნაკეთობებს. იაპონიაში დასაქმებულთა 9/10-ია დაკავებული მცირე ბიზნესში,
რომლის ხვედრითი წილი საერთო გაყიდვებში შეადგენს 70%. მრავალრიცხოვანი
კვლევების შედეგების ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა მართვისა და შრომის
ორგანიზაციის იაპონური და ამერიკული მოდელების სპეციფიკური თავისებურებანი და
შესაძლებელი ხდება მათი მახასიათებლების შედარება (იხ. ტაბულა # 1).
ტაბულა # 1
იაპონია
მმართველური გადაწყვეტილებების
მიღება ხდება კოლექტიურად
ერთსულოვნების საფუძველზე
კოლექტიური პასუხისმგებლობა
მართვის მოქნილი სისტემა (მოცემული
ორგანიზაციისთვის ინდივიდუალური)
კონტროლის არაფორმალური
ორგანიზაცია
კოლექტიური კონტროლი

აშშ
გადაწყვეტილების მიღების ინდივიდუალური ხასიათი

ინივიდუალური პასუსმგებლობა
მკაცრად ფორმალიზებული მართვის
სტრუქტურა
კონტროლის მკვეთრად
ფორმალიზებული სტრუქტურა
ხელმძღვანელობის
ინდივიდუალური
კონტროლი
მომუშავის შრომის შენელებული შეფა- შრომის შედეგების სწრაფი შეფასება და
სება და სამსახურებრივი დაწინაურება
დაჩქარებული სამსახურებრივი დაწინაურება
ხელმძღვანელის ძირითადი თვისება ხელმძღვანელის ძირითადი თვისება მოქმედებათა კოორდინაციის და
პროფესიონალიზმი და ინიციატივა
კონტროლის განხორციელების უნარი
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ჯგუფზე ორიენტირებული მართვა
მართვის შეფასება-კოლექტივში
ჰარმონიის მიღწევით და კოლექტიური
შედეგით
დაქვემდებარებულებთან
არაფორმალური ურთიერთობები
სამსახურებრივი დაწინაურება უფროსობის და მუშაობის სტაჟის მიხედვით
უნივერსალური ტიპის ხელმძღვანელების მომზადება
შრომის ანაზრაურება ჯგუფის მუშაობის მაჩვენებლების და სამუშაო სტაჟის
მიხედვით
ორგანიზაციაში ხელმძღვანელის და
მომუშავეების გრძელვადიანი დასაქმება

პიროვნებაზე ორიენტირებული მართვა
მართვის შეფასება - ინდივიდუალური
შედეგის მიხედვით
დაქვემდებარებულებთან ფორმალური
ურთიერთობები
სამსახურებრივი დაწინაურება განისაზღვრება ინდივიდუალური შედეგებით
ვიწროდ სპეციალიზირებული
ხელმძღვანე-ლების მომზადება
შრომის ანაზღაურება ინდივიდუალური
მიღწევების მიხედით
სამუშაოზე დაქირავება მცირე ვადით

მე-20 საუკუნის 70-იან წლებამდე მთელ მსოფლიოში წარმოებული პროდუქციის
მოცულობით და შრომის ნაყოფიერების მაჩვენებლებით ლიდერობდა ამერიკის
შეერთებული შტატები. ეს უმთავრესად მიეწერებოდა ამერიკული მენეჯმენტის
ეფექტიანობას. 70-იანი წლების შემდეგ ამერიკის ნაცვლად მსოფლიო ეკონომიკაში
ლიდერად უკვე გვევლინება იაპონია, რომლის მენეჯმენტის თავისებურებამ მიიპყრო
მრავალი მეცნიერის ყურადღება. იაპონური მენეჯმენტი მკვეთრად განსხვავდება
ამერიკულისგან და ხშირ შემთხვევაში მისი საპირისპიროც კი არის. მეცნიერები სწორედ
იმით დაინტერესდნენ, თუ მენეჯმენტის რა თავისებურებებმა შეაძლებინა იაპონიას რომ
გამხდარიყო მსოფლიო ლიდერი. აშშ-ში გადაწყვეტილებათა მიღების მექანიზმი
გამოირჩევა მრავალსაფეხურიანობით და ავტორიტარულობით, ხოლო იაპონიაში
იერარქიის საფეხურების რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია და გადაწყვეტილებები
მიიღება კოლექტიურად, ყველას აზრის გათვალისწინებით ვისაც კი ეხება ისინი. ეს ორი
ქვეყანა მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან ორგანიზაციული კულტურითაც. აშშ-ს
ორგანიზაციული კულტურა მიმართულია თანამშრომელთა კონკურენციაზე, მკაფიო
თანამდებობრივ ინსტრუქციებზე, თანამდებობების მკაცრ კლასიფიკაციაზე, სოციალურ
სტატუსებს შორის დიდ განსხვავებებზე თანამდებობიდან გამომდინარე. ეს ყოველივე
აფერხებს თანამშრომლების ურთიერთდახმარების შესაძლებლობების რეალიზებას და
შეუძლებელს ხდის ხელმძღვანელობის კრიტიკას. ორგანიზაციული კულტურა იაპონიაში
უმთავრესად გამოირჩევა მუშაობის გუნდური ხასიათით, თანამშრომლობით, არ არის
უფლებების და მოვალეობების მკაცრი განაწილება, შრომის ანაზღაურებებს შორის
განსხვავებები არ არის დიდი, თანამდებობა არ იძლევა გარკვეულ პრივილეგიებს,
განსაკუთრებულ სტატუსს. იაპონიის ორგანიზაციებში მმართველურ გადაწყვეტილებებში
მონაწილეობას ღებულობს თანამშრომელთა 65%, ხოლო აშშ-ში - 12%. იაპონიაში პირადი
და ორგანიზაციული ინტერესების თანხვედრა აღინიშნება თანამშრომელთა 93%-ში, ხოლო
აშშ-ში თანამშრომელთა 9%-ში [ 1 ].
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როგორც ამ მოკლე მიმოხილვიდან ჩანს, მთლიანობაში იაპონიის კომპანიებში მართვისა
და შრომის ორგანიზაციის სისტემა ორიენტირებულია ადამიანური რესურსებისთვის
დასაქმების მაქსიმალური გარანტიების შექმნაზე, შრომაში ჩართულობის მაღალი
ხარისხის შენარჩუნებაზე, ორგანიზაციისადმი ერთგულების მაღალი მაჩვენებლების
მიღწევაზე, თანამშრომლური და დადებითი ორგანიზაციული კლიმატის შექმნაზე,
სტატუსური უთანასწორობის მინიმიზაციაზე და შრომითი კმაყოფილების მაჩვენებლის
ამაღლებაზე. უახლესი ტექნოლოგიების ათვისების თვალსაზრისით იაპონია მთელ
მსოფლიოში გამორჩეული ქვეყანაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ადამიანურ ფაქტორს ამ
კოლექტივისტურ კულტურაში ძალიან მაღალი პრიორიტეტი აქვს მინიჭებული. მხოლოდ
ასეთ პირობებში ხდება შესაძლებელი ადამიანური რესურსების პოტენციალის
მაქსიმალური გამოყენება ორგანიზაციების გაძლიერებისა და განვითარებისთვის. ეს
ყოველივე მეტყველებს ადამიანური ფაქტორის დიდი მნიშვნელობის გაცნობიერების
სასარგებლოდ და სწორედ ამის საფუძველზე გახდა შესაძლებელი ის, რომ იაპონია
დღემდე ინარჩუნებს ლიდერის პოზიციებს მსოფლიოს ეკონომიკაში. აშშ-ს ორგანიზაციები
უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ ტექნოლოგიების განვითარებას და ნაკლებ
მნიშვნელობას ანიჭებენ ადამიანური რესურსების პოტენციალის მაქსიმალურ
რეალიზებას. ეს არის მათი მართვის ადმინისტრაციული სტილის თავისებურება. იმის
გამო, რომ თანამედროვე განვითარებული ქვეყნები ტექნოლოგიური განვითარების
თვალსაზრისით დიდად უკვე აღარ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, როგორც ეს იყო მე-20
საუკუნის 70-იან წლებამდე, როდესაც აშშ ლიდერობდა მსოფლიოში, მენეჯმენტის
ამერიკული მოდელი თანდათან კარგავს თავის მიმზიდველობას და სულ უფრო მეტი
ქვეყნები ცდილობენ, რომ მართვისა და შრომის ორგანიზაციის მოდელებში შეიტანონ
იაპონური მოდელის ელემენტები.
რაც შეეხება განვითარებად ქვეყნებს, რომელთა რიცხვსაც მიეკუთვნება საქართველო,
მათი ეკონმიკური განვითარება შესაძლებელია ხდებოდეს ზემოთ გამოკვეთილი ორი
ძირითადი მიმართულებით: 1. თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისების; 2. მართვის,
შრომის ორგანიზაციის და ორგანიზაციული ქცევის ეფექტიანი მოდელების დანერგვის.
პირველ შემთხვევაში ეტალონური მნიშვნელობა ენიჭება ამერიკულ სინამდვილეში
აპრობირებულ პრაქტიკას, ხოლო მეორე შემთხვევაში - იაპონურ სინამდვილეში
აპრობირებულ პრაქტიკას. თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისების შემთხვევაში საჭირო
ხდება კოლოსალური თანხების გაღება, რაც განვითარებადი ქვეყნების მცირე რესურსების
პირობებში განუხორციელებელ ამოცანას წარმოადგენს. ამ კუთხით გარკვეული
პროგრესის მიღწევა შესაძლებელი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუკი განვითარებული
ქვეყნები დახმარების ფორმით ხელშემწყობ პროგრამებს განახორციელებდნენ. მაგრამ,
როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ამის ალბათობა სასურველზე გაცილებით უფრო ნაკლებია.
აქედან გამომდინარე, განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარებისთვის
ყველაზე უფრო რეალურს და ადეკვატურს წარმოადგენს ორგანიზაციებში მართვის და
შრომის ორგანიზაციის იაპონური მოდელის ელემენტების დანერგვა, რომელიც უკვე
არსებული მატერიალური რესუსრსების და ადამიანური პოტენციალის მაქსიმალური
ეფექტიანობით გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა. ორგანიზაციული ქცევის მოდელის
ამ ელემენტების სელექტციის ფუნქციას ასრულებს ორგანიზაციული კულტურა, რომელიც
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ასახავს ეროვნული კულტურის თავისებურებებს და მის სპეციფიკურ ნაირსახეობას
წარმოადგენს. ორგანიზაციის ეფექტიანობის განმსაზღვრელ ფაქტორთა შორის აგრეთვე
მნიშვნელოვანია ორგანიზაციული კლიმატი და შრომითი განწყობები (შრომაში
ჩართულობა, ორგანიზაციისადმი ერთგულება და სამუშაოთი
კმაყოფილება).
ორგანიზაციების მაქსიმალური ეფექტიანობა მიიღწევა ყველა ზემოხსენებული ფაქტორის
მაღალ დონეზე ფუნქციონირების საფუძველზე.
ორგანიზაციაში მიმდინარე რთული პროცესების შესწავლა საჭიროებს მთლიანობითი
მიდგომის შემუშავებას და გამოყენებას ორგანიზაციაში არსებული ისეთი მოვლენების და
მასში მიმდინარე პროცესების კვლევისთვის, როგორებიცაა: ორგანიზაციის დაგეგმარება,
შრომითი ჯგუფების ფორმირება, ჯგუფთაშორისი ურთიერთობები, ლიდერობა,
კომუნიკაცია, შრომითი განწყობები, მომუშავეთა პიროვნული თვისებები, შრომითი
მოტივაცია, გადაწყვეტილების მიღება, შრომითი კარიერა, შრომის დაგეგმარება, კადრების
შერჩევა და ატესტაცია. ყველა ამ მოვლენის და პროცესის კომპლექსური გააზრება
ორგანიზაციული ქცევის მოდელის ფარგლებში არის შესაძლებელი. ორგანიზაციული
ქცევის მოდელის სხვადასხვა ნაირსახეობა არსებობს, თუმცა მათში შესაძლებელია რიგი
ბაზისური იდეების გამოფა ადამიანისა და ორგანიზაციის შესახებ, რომლებიც
წარმოადგენენ ხანგრძლივი პრაქტიკით გამოცდილ პრინციპებს. ორგანიზაციული ქცევის
შესწავლისას ერთის მხრივ გამოყოფენ პროცესებს, რომლებიც ინდივიდის დონეზე
მიმდინარეობენ და მეორეს მხრივ - პროცესებს, რომლებიც ორგანიზაციის დონეზე
მიმდინარეობენ. ორივე ერთად ქმნიან კომპლექსურ წარმოდგენას ორგანიზაციული ქცევის
მოდელის და მთლიანად ორგანიზაციის ფუნქციონირების შესახებ. ქვემოთ მოყვანილ #2
ტაბულაში სისტემატიზირებულია ორგანიზაციული ქცევის მოდელის ორივე დონის
ბაზისური მახასიათებლები:
ტაბულა # 2
ადამიანი

ორგანიზაცია

ინდივიდუალური თავისებურებები

ფორმალური და არაფორმალური
სოციალური სისტემები

აღქმის სუბიექტურობა

ინდივიდუალურ და ორგანიზაციულ
ინტერესთა საერთოობა

პიროვნების მთლიანობითი ბუნება
მოტივირებული ქცევა
თანამონაწილეობისკენ სწრაფვა

ეთიკური პრინციპები

პიროვნების ღირებულება

ინდივიდუალური

თავისებურებანი.

ადამიანებს
მკვეთრად
განასხვავებს
ერთმანეთისგან მათი გენეტიკური განსაზღვრულობა და ინდივიდუალური გამოცდილება.
ინდივიდუალური განსხვავებების არსებობა განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ მომუშავეების
ყველაზე უფრო ეფექტიანი შრომა მიიღწევა მაშინ, როდესაც მენეჯერი ყოველი
მათგანისთვის იყენებს სპეციფიკურ მიდგომებს.
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აღქმის სუბიექტურობა. ყოველი ადმიანი ინდივიდუალურად აღიქვამს მის გარშემო
მიმდინარე მოვლენებს სისტემატიზაციისა და ინტერპრეტაციის იმ მექანიზმების
მეშვეობით, რომლებიც მიღებული გამოცდილების საფუძველზე ყალიბდება.
პიროვნების მთლიანობითი ბუნება. ორგანიზაციებს, რომლებიც სამსახურში
ღებულობენ ადამიანებს, საქმე აქვთ მთლიან პიროვნებებთან და არა მათ ცალკეულ
თავისებურებებთან. ადამიანის პირადი ცხოვრება არ შეიძლება იყოს სრულებით
მოცილებული შრომის პროცესისგან. ორგანიზაციული ქცევა გულისხმობს, რომ
ორგანიზაციის ადმინისტრაციას ესაჭიროება არა უბრალოდ კვალიფიციური მომუშავეები,
არამედ განვითარებული პიროვნებები.
მოტივირებული ქცევა. ადამიანის მოტივები არ არის ისეთები, როგორებადაც ჩვენ მათ
ვთვლით, ისინი წარმოადგენენ იმას, რაც სურთ თავად ადამიანებს. მომუშავეების
მოტივაცია ყოველი ორგანიზაციის აუცილებელი ატრიბუტია. რაც არ უნდა
ტექნოლოგიებს ფლობდეს იგი, მათი ეფექტიანი გამოყენება შეუძლებელია წინასწარ
მოტივირებული ადამიანების გარეშე.
თანამონაწილეობისკენ სწრაფვა. ბევრი თანამშრომელი აქტიურად ისწრაფის
გამოიყენოს საკუთარი ნიჭი და იდეები ორგანიზაციის წარმატებისთვის, გაუზიაროს
თანამშრომლებს პირადი გამოცდილება. ორგანიზაციები უნდა ცდილობდნენ, რომ ასეთ
ადამიანებს შეუქმნან მაქსიმალური ხელშეწყობის პირობები ამ შესაძლებლობათა
გამოყენებისთვის ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად.
პიროვნების ღირებულება. ორგანიზაციის ყოველ თანამშრომელს სურს, რომ
ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა მის მიმართ იყოს ყურადღებიანი და მისი
პატივისმცემელი. დიდი ხანია ადამიანი აღარ ითვლება ერთერთ ეკონომიკურ
ინსტრუმენტსდ.
ფორმალური და არაფორმალური სოციალური სისტემები. ორგანიზაციაში
ერთდროულად თანაარსებობს
ორი
სოციალური
სისტემა: ფორმალური
და
არაფორმალური, რომელთა მოქმედება განისაზღვრება როგორც საზოგადოების მიერ
აღიარებული კანონებით, ისე ფსიქოლოგიური კანონებით. ამ სოციალურ სისტემებში
შემავალი ყველა ელემენტი დაკავშირებულია ერთმანეთთან და ყველა მათგანი
ერთმანეთის ურთიერთზეგავლენას განიცდის.
ინდივიდუალურ და ორგანიზაციულ ინტერესთა საერთოობა. ორგანიზაცია და
ადამიანები ესაჭიროებიან ერთმანეთს. ხელმძღვანელებს ესაჭიროებათ დაქირავებული
მომუშავეები, რომელთა გარეშე შეუძლებელია ორგანიზაციის ამოცანების გადაწყვეტა.
თანამშრომლებს ესაჭიროებათ ორგანიზაცია, რომელიც მათ ეხმარება პირადი მიზნების
მიღწევაში.
ეთიკური პრინციპები. იმისათვის, რომ მოიწვიონ და შეინარჩუნონ ღირებული
თანამშრომლები, ორგანიზაციები თავიანთ საქმიანობას წარმართავენ ეთიკური
პრინციპების დაცვით. ისინი ქმნიან ეთიკურ კოდექსებს, ახდენენ თანამშრომლების
ეთიკური ქცევების წახალისებას, ახდენენ დადებითი ქცევის ნიმუშების რეკლამირებას და
აყალიბებენ შიდა პროცედურებს, რომლებითაც ხდება მორალური პრინციპების დაცვის
გაკონტროლება. ეს არის სამმაგი სარგებლის სისტემის წარმოშობის წინაპირობა:
თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა ხელს უწყობს ინდივიდების შრომითი
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კმაყოფილების წარმოშობას, ვინაიდან ისინი ღებულობენ დასწავლის და პიროვნული
განვითარების შესაძლებლობებს, განიცდიან, იმას რომ შეაქვთ მნიშვნელოვანი წვლილი
საერთო მიზნების მიღწევაში. ამით მთლიანობაში იზრდება ორგანიზაციის ეფექტიანობა
და კმაყოფილდება საზოგადოების მოთხოვნები [2], [3], [4], [5].
ორგანიზაციული საქმიანობის პრაქტიკაში დიდი ხანია დამკვიდრებულია ისეთი
მოვლენების კვლევა, რომლებიც წარმოადგენენ ორგანიზაციული ქცევის ზემოაღწერილი
კომპონენტების სხვადასხვა ხასიათის კომპლექსებს. ეს კომპლექსური მოვლენები
ხსენებულ კომპონენტებთან ერთიანობაში ქმნიან ორგანიზაციული ქცევის მთლიანობით
მოდელებს, რომელთა შორის განსხვავებებიც განპირობებულია სხვადასხვა ქვეყნების
საზოგადოებრივი მოწყობით და კულტურის თავისებურებებით. მაგრამ მიუხედავად
განსხვავებებისა, ხშირია მიდგომებში თანხვედრა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უფრო
განაპირობებს ორგანიზაციის ეფექტიანობას. ამ თვალსაზრისით ნიშანდობლივია
ორგანიზაციული დონის ისეთი მოვლენების კვლევა, როგორებიცაა ორგანიზაციული
კულტურა და ორგანიზაციული კლიმატი, ხოლო ინდივიდის დონის ისეთი მოვლენების
კვლევა, როგორებიცაა: შრომაში ჩართულობა, ორგანიზაციისადმი ერთგულება და
სამუშაოთი კმაყოფილება.
ორგანიზაციული კულტურა ყველაზე უფრო მასშტაბური და მდგრადი წარმონაქმნია,
რომელშიც ასახულია ზემონახსენებ მახასიათებელთა ერთობლიობის დიდი ნაწილი.
ორგანიზაციული
კლიმატი,
როგორც
ორგანიზაციული
კულტურის
მთავარი
შემადგენელი, ძირითადად გულისხმობს იმ სუბიექტური ხედვების, აღქმების
ერთობლიობას, რომელიც გააჩნიათ ორგანიზაციის წევრებს მთლიანად ორგანიზაციის,
მისი ხელმძღვანელობის, თანამშრომლების და სამუშაოს სპეციფიკის შესახებ. იგი
შედარებით უფრო დინამიური მოვლენაა და იცვლება მენეჯმენტის მიდგომების შეცვლის
შესაბამისად. ორივე ერთად ბევრწილად განაპირობრბენ ორგანიზაციის ეფექტიანობის
მაჩვენებლებს.
შრომაში ჩართულობა წარმოადგენს შრომითი განწყობის ნაირსახეობას, რომელიც
თანამონაწილეობისკენ სწრაფვის და პიროვნების ღირებულების კომპონენტებს და
მეტწილად მიზნების დასახვასა და გადაწყვეტილებების მიღებაში კოოპერირებას
გულისხმობს. შრომაში თანამშრომელთა ჩართულობის მაჩვენებლების გაზრდა წარმოშობს
ორგანიზაციის შრომითი კოლექტივის პროდუქტულობის გაზრდის შესაძლებლობებს.
ამის გამო თანამედროვე ორგანიზაციებში ხშირად ცნობიერდება გადაწყვეტილების
მიღების დეცენტრალიზაციის საჭიროება. შრომაში ჩართულობის უზრუნველმყოფ
პროგრამებს შეუძლიათ განაპირობონ ორგანიზაციული ქცევის და შრომის ნაყოფიერების
გაუმჯობესება. ეს ხდება განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც პერსონალს გააჩნია
სამუშაოს შესრულებისთვის უფრო სრულყოფილი ცოდნა, ვიდრე მენეჯმენტს და შეუძლია
პირდაპირ იმოქმედოს ამ ცოდნაზე დაყრდნობით.
ორგანიზაციისადმი ერთგულება განიმარტება, როგორც მომუშავის იდენტიფიკაცია
ორგანიზაციასთან. ასეთი ინდივიდი ითავისებს ორგანიზაციის მიზნებს და ამოცანებს.
ერთგული ინდივიდი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შესაძლებელი ალტერნატივებიდან პრიორიტეტს ანიჭებს ჯგუფის ან ორგანიზაციის პოზიციებს და არა თავის
ინტერესებს.
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სამუშაოთი კმაყოფილება წარმოადგენს მომუშავის განწყობისეულ მდგომარეობას, და
შეიცავს პიროვნების მთლიანობის, მოტივირებული ქცევის, თანამონაწილეობისკენ
სწრაფვის, პიროვნების ღირებულების და ეთიკური პრინციპების კომპონენტებს. მასზე
ბევრად არის დამოკიდებული კვალიფიციური კადრების შენარჩუნებისა და ორგანიზაციის
ეფექტიანობის მაღალი დონის მაჩვენებლების უზრუნველყოფის ამოცანების გადაწყვეტა.
სამუშაოთი კმაყოფილება განისაზღვრება როგორც შრომისადმი ადამიანის ზოგადი
შეფასებითი დამოკიდებულება, რომელიც რეალურად მიღწეულ და სუბიექტურად
სასურველ შედეგებს შორის სხვაობას გამოხატავს [ 6 ], [ 7 ]. ამ მოვლენისადმი დიდი
ინტერესი განპირობებულია იმით, რომ იგი მჭიდრო კავშირშია სამუშაოს გაცდენებთან,
კადრების დენადობასთან და შრომის ხარისხთან, რომლებიც ბევრად განსაზღვრავენ
ორგანიზაციის ეფექტიანობის მაჩვენებლებს.
მიუხედავად მიდგომების სხვადასხვაობისა, მეცნიერები ერთიანდებიან იმ აზრში, რომ
ორგანიზაციული კლიმატი, შრომაში ჩართულობა, სამუშაოთი კმაყოფილება და
ორგანიზაციისადმი
ერთგულება
მნიშვნელოვან
ზეგავლენას
ახდენენ
შრომის
ნაყოფიერებაზე და მთლიანად ორგანიზაციის ეფექტიანიობაზე [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [10].
ამრიგად ეჭვგარეშეა, რომ ზემოაღწერილი მოვლენები ბევრწილად განსაზღვრავენ
ორგანიზაციის ეფექტიანობას და ამ თვალსაზრისით საინტერესო ხდება იმის დადგენა თუ
რა ვითარებას აქვს ადგილი განხილულ მოვლენებთან დაკავშირებით ქართულ
ორგანიზაციებში და როგორ შეიძლება შედარდეს მათი ცალკეული მონაცემები
განვითარებული ქვეყნების ორგანიზაციების ანალოგიურ მონაცემებს. ეს ემსახურება იმას,
რომ გამოიკვეთოს ჩვენი ქვეყნის ორგანიზაციების ეფექტიანობის ამაღლების ახალი
პერსპექტივები.
ამ მიზნით ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა გამოკვლევა 6 ქართულ ორგანიზაციაში
(ელენე აბაშიძესთან აქტიური თანამშრომლობით), რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 103-მა
რესპონდენტმა. კვლევა ეხებოდა ორგანიზაციული კლიმატის, შრომაში ჩართულობის,
ორგანიზაციისადმი
ერთგულების
და
სამუშაოთი
კმაყოფილების
შესწავლას
(ორგანიზაციული კულტურა კვლევის ამ ეტაპზე არ ყოფილა გათვალისწინებული).
ორგანიზაციული კლიმატის საკვლევად გამოყენებული იყო 6 ფაქტორიანი კითხვარი,
რომლის დებულებები ეხება: მენეჯმენტს, მოტივაციას, კომუნიკაციას, გადაწყვეტილების
მიღებას, მიზნების დასახვას, კონტროლს [11]. შრომაში ჩართულობის საკვლევად
გამოყენებული იყო ამავე კითხვარიდან გამოყოფილი 2 ფაქტორი: გადაწყვეტილების
მიღება და მიზნების დასახვა. სამუშაოთი კმაყოფილების საკველვად გამოყენებული იყო 5
ფაქტორიანი კითხვარი, რომლის დებულებები ეხება: სამუშაოს, ხელმძღვანელობას,
ხელფასს, დაწინაურებას, თანამშრომლებს [12]. ორგანიზაციის ერთგულების საკვლევად
გამოყენებული იყო 3 ფაქტორიანი კითხვარი, რომლის დებულებები ეხება:
იდენტიფიკაციას, მიჯაჭვულობას, ლოიალობას [13]. მიღებული შედეგების ზოგადი
სურათი წარმოდგენილია ქვემოთ მოყვანილ #3 ტაბულაში:
ტაბულა # 3
SD
M%
M M
V ვარიაციის
Fmax
სტანდარტ.
კოეფიციენტი
საშუალო ფაქტორის
გადახრა
მაქსიმუმი
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ორგანიზაციული
კლიმატი
ორგანიზაციისადმი
ერთგულება
SromaSi
CarTuloba
სამუშაოთი
კმაყოფილება

26.83

67

5.024

18.73 %

40 %

27.12

51

3.837

14.12 %

57 %

17.74

26

2.760

15.56 %

60 %

29.7

64

6.405

19.59 %

51 %

საერთო შედეგები 4 ფაქტორის მიხედვით
სადაც M არის ფაქტორის საშუალო სიდიდე; Fmax არის ფაქტორის მაქსიმალური
მნიშვნელობა; SD არის სტანდარტული გადახრა; V არის ვარიაციის კოეფიციენტი; M %
არის ფაქტორის საშუალოს პროცენტული სიდიდე, რომელიც აღნიშნავს იმას, თუ
ფაქტორის მაქსიმალური მნიშვნელობის რამდენ პროცენტს შეადგენს საშუალო.
ვარიაციის კოეფიციენტის მნიშვნელობები მოქცეულია მაღალი სტატისტიკური
სანდოობის დიაპაზონში – 0% - 20%, რაც მეტყველებს იმის შესახებ, რომ ამ ფაქტორთა
საშუალოების შედარება სხვა ფაქტორების ასეთივე სანდოობის მქონე საშუალოებთან
დასაშვებად მიიჩნევა. რაც შეეხება ფაქტორთა საშუალოების პროცენტულ სიდიდეებს,
როგორც #3 ტაბულიდან ჩანს, ყველა ისინი ფაქტობრივად საშუალო სიდიდეების
დიაპაზონში არის მოქცეული, რაც იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ჩვენ მიერ გამოკვლეულ
ორგანიზაციებში შრომითი კოლექტივები განახევრებული პოტენციალით უძღვებიან
თავიანთ შრომით საქმიანობას. აღნიშნული ვითარება მეტყველებს ამ ორგანიზაციების
ეფექტიანობის არასასურველ დონეზე და დღის წესრიგში აყენებს მათი ეფექტიანობის
ამაღლებისთვის როგორც მენეჯმენტის მიდგომების შეცვლას, ისე სათანადო
ცვლილებების განხორციელებას. ეს ღონისძიებები სასურველი შედეგებით შეიძლება
გატარებული იქნეს მაშინ, თუკი აღნიშნული ორგანიზაციები გაითვალისწინებენ და
გამოიყენებენ მოწინავე ქვეყნების პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ორგანიზაციული ქცევის
წარმატებულ მოდელებს ან მათ ცალკეულ ელემენტებს. როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული,
ასეთ მოდელებად შეიძლება იქნეს მიჩნეული ორგანიზაციული ქცევის ამერიკული და
იაპონური მოდელები და მათი ცალკეული მახასიათებლები.
ჩვენ ინტერესის საგანს წარმოადგენდა ორგანიზაციული ქცევის ამერიკული და
იაპონური მოდელების კვლევის შესახებ ისეთი მასალების მოძიება, რომელთა
მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდებოდა აღნიშნული მოდელების ცალკეული მახასიათებლების შედარება ქართულ კულტურაში დამკვიდრებული ორგანიზაციული ქცევის
მოდელის ანალოგიურ მახასიათებლებთან. ვინაიდან ასეთი ხასიათის კვლევების დიდი
არჩევანი არ არსებობს, გვიხდება არსებული კვლევებით დაკმაყოფილება. როგორც აშშ-ს
ორგანიზაციების კვლევების მასალებში [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23],
[24], ისე იაპონიის ორგანიზაციების კვლევების მასალებში [25], [26], [27], [28], [29], [30],
[31], [32], [33], [34], [35], [36], [37] მოცემულია ორგანიზაციისადმი ერთგულების,
ორგანიზაციული კლიმატის, სამუშაოთი კმაყოფილების და შრომაში ჩართულობის
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საშუალო სიდიდეები, მათი სტანდარტული გადახრები, რომლებსაც თვალსაჩინოებისთვის დამატებული აქვს მათი ვარიაციის კოეფიციენტებიც (იხ. ტაბულა # 4)
ტაბულა # 4
აშშ (M)
ორგანიზაციული
კლიმატი
ორგანიზაციისადმი
ერთგულება
შრომაში
ჩართულობა
სამუშაოთი
კმაყოფილება

იაპონია (M)

საქართველო (M)
26.83

30.42

46.7

33.5

54.3

27.12

21.05

39.08

17.74

23.09

52.26

29.7

მოცემულ შემთხვევაშიც ვარიაციის კოეფიციენტები მოქცეულია მაღალი სტატისტიკური
სანდოობის დიაპაზონში (0% - 20%). რაც იძლევა ამ საშუალოების სტატისტიკურად სანდო
სხვა საშუალოებთან შედარების შესძლებლობას.
იმისთვის რომ ორგანიზაციული ქცევის ამერიკული და იაპონური მოდელების
მახასიათებლები მაღალი სიზუსტით გახდეს შედარებადი ქართულ კულტურაში
გავრცელებულ ორგანიზაციული ქცევის მოდელის მახასიათებლებთან,
საჭიროა
კვლევების განხორციელება ერთი და იგივე მეთოდებით და თანაბარი პირობების დაცვით
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იაპონიაში და საქართველოში. ცხადია, რომ ასეთი
კვლევის ჩატარება მხოლოდ საერთაშორისო კომპლექსური პროგრამის ფარგლებში არის
შესაძლებელი. მოცემული მომენტისთვის ჩვენ ხელთ არსებული მასალების საფუძველზე
შესაძლებელი ხდება მხოლოდ გარკვეული ცდომილებების ფარგლებში ტენდენციების
გამოკვეთა ქართულ კულტურაში დამკვიდრებული ორგანიზაციული ქცევის მოდელის
მახასიათებლების შედარებისას ამერიკული და იაპონური მოდელების ანალოგიურ
მახასიათებლებთან. ვინაიდან კვლევებში გამოყენებულია სხვადასხვა სკალები,
აუცილებელი გახდა შესაბამისი ტრანსფორმაციების განხორციელება მონაცემების
გადაყვანით ერთნაირ სკალებზე სათანადო კოეფიციენტის გამოყენებით, რაც
სტატისტიკაში დასაშვებ პროცედურად ითვლება, ვინაიდან არ ცვლის მონაცემთა
თანაფარდობას. ამდენად, მისაღები ცდომილებების ფარგლებში, დასაშვებად შეიძლება
ჩაითვალოს ის, რომ ერთი და იგივე ფაქტორები ნაკვლევია ერთი და იგივე მეთოდებით.
ქვემოთ მოყვანილ #5 ტაბულაში წარმოდგენილია ორგანიზაციული ქცევის იაპონური,
ამერიკული და ქართული მოდელების შემადგენელი 4 ფაქტორის საშუალო სიდიდეები:
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ტაბულა # 5
აშშ
MM
საშუალო

იაპონია

SD
MM
V
სტანდ.
ვარიაციის საშუალო
გადახრა კოეფიციენ
ტი
4.512
14.83 %
46.7

SD
სტანდ.
გადახრ
ა
7.24

V
ვარიაციის
კოეფიციენ
ტი
15.5 %

ორგანიზაციული 30.42
კლიმატი
3.27
9.76 %
54.3
2.80
5.16 %
ორგანიზაციისად 33.5
მი ერთგულება
21.05
5.31
13.59 %
39.08
4.23
10.82 %
შრომაში
ჩართულობა
23.09
3.63
15.72 %
52.26
8.41
16.09 %
სამუშაოთი
კმაყოფილება
როგორც #5 ტაბულაში წარმოდგენილი მონაცემებიდან ჩანს, ჩვენს კულტურაში
დამკვიდრებული ორგანიზაციული ქცევის მახასიათებლები გამორჩევიან მეტი
მსგავსებით ორგანიზაციული ქცევის ამერიკული მოდელის მახასიათებლებთან. ე.ი.
როგორც ამერიკულ, ისე ქართულ სინამდვილეში მეტი პოპულარობით სარგებლობს
ორგანიზაციების მართვის, ორგანიზაციული ქცევის და შრომის ორგანიზაციის
ადმინისტრაციული სტილი, რომელიც თანამედროვე მსოფლიოში უკვე დრომოჭმულ
მიდგომად არის მიჩნეული. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენი ორგანიზაციების
ეფექტიანობის მაჩვენებლების ამაღლება ორგანიზაციული ქცევის ამერიკული მოდელის
შემადგენელი ელემენტების ათვისებით და დანერგვით სასურველი შედეგების მომტანად
არ უნდა ჩაითვალოს. ამ თვალსაზრისით თავს უფრო ქმედითად გამოავლენს მათ მიერ
ორგანიზაციული ქცევის იაპონური მოდელის ცალკეული ელემენტების ათვისება და
დანერგვა.
ამრგად, ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ
ქართულ კულტურაში არაეფექტიანად ფუნქციონირებადი ორგანიზაციების ეფექტიანობის
ამაღლების მწვავე ამოცანების ადეკვატურად გადაჭრა შესაძლებელი ხდება ორგანიზაციული ქცევის იაპონური მოდელის საფუძვლიანი შესწავლის, მისი შემადგენელი
ელემენტების სელექციის, ქართული კულტარის თავისებურებებთან მათი შესაბამისობაში
მოყვანის და ქართულ ორგანიზაციებში მათი იმპლემენტაციისთვის ადეკვატური
სამუშაოების განხორციელების საფუძველზე. მსჯელობათა განვითარების ასეთი ლოგიკა
სრულ შესაბამისობაშია თანამედროვე მსოფლიოში გავრცელებულ იმ ტენდენციებთან,
რომლებშიც მკაფიოდ იკვეთება ორგანიზაციების მართვის, ორგანიზაციული ქცევის და
შრომის ორგანიზაციის იაპონური მოდელის გამოყენების საფუძველზე ორგანიზაციების
ეფექტიანობის ამაღლების დიდი პერსპექტივები.
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