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Elaboration of e-Governance System Using Web-Technologies for Human Resource
Management and Communications
Abstract
The success of any organization is based on the combination of different factors,
including the financial and technological resource of the organization, its strengths
and competitive advantages, the ability to use them, possible weaknesses, the
expected threats and the ability to avoid them, the correctly developed vision and
mission of the organization, clear goals and objectives, strategies for achieving the
goals. Among them most essential is the organization's personnel and top
management - the organization's human resource. That's why for the organization's
activity is crucial to the optimal planning and effective management of human
resources. For this reason, top managers should have the respective technologies and
methods of human resources management. The practical experience confirms that the
organization, which uses modern HR management methods are successful but those,
which don't follow to the modern methods are close to bankruptcy failures. The main
reason of the failure of the companies is, along with other factors, a bad HR
management.
On the other hand, today it is impossible to implement management activities
without using of e-technologies. The work shows the advantages and capabilities
of e-governance system in personnel management process, the concept of egovernance and new structure of human resources management is formed. In
accordance with the concept and structure of the convenience and available
consumer-oriented original electronic system of human resource management is
designed in the work, which is the essential part of the effective and efficient
management of the organizations and responds to the latest international
requirements of e-governance;The developed e-governance system will enhance
the effectiveness of human resource management for people working in the sphere
of human resources management, expanding their professional perspectives and
enhancing creative capabilities, as well as professional development of public
service personnel. Also it promotes the development of digital democracy through
the elaboration of the latest systems of e-governance;• Develops mechanisms for
encouraging activism in the virtual space of citizens, which will increase their
engagement in public life and promote civil society in Georgia; Improve existing
practice of human resources management; Improves the assessment of arising and
existing problems for applicants getting to work of personnel positions in public
service. The possibility of optimizing the human resource management theory is
appeared, which can be analyzed in a new way not only in the management
mechanism, but also on ways to increase personnel management efficiency.For this
purpose the huge material about HRM has been studied; the “narrow places” of the
existing system of HRM has been identified and the conception and structure of
electronic system of effective governance has been formed.
In total the work considers the modern challenges and possibilities of HRM and egovernance. There are explained in the dissertation work, on the basis of scientific
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analysis, significant problems related to the development and use of management
principles and e-governance in public administration organizations, namely:
In the first chapter - Modern Challenges of Human Resource Management in the
organizations of Public Administration discuss modern requirements of human
resource management, analyzing the theory of human resource management, the
possibility of using of cybernetic method, importance of motivation factor, the
strategy of HR management and some other specific issues.
In the second chapter - Electronic Management System, the essence and purpose of
e-governance and the stages of e-governance development in Georgia are discussed.
The second chapter considers with the e-governance system, the essence and
purpose of e-governance, the stages of e-governance development in Georgia
In the third chapter is elaborated Electronic System for HRM, the concept and
structure of the HRM electronic system is reviewed and presented some modules of
electronic system made in frame of the presented work: The analysis of efficiency of
the company's performance, the monitoring module of the quality of electronic HRM
System, Identification service system. Information Processing module, Human
Resource Management Module.
The conclusion summarizes the work done. As a result the concept and structure of
customer-oriented human resources management electronic system is designed, which
constitutes the essential part of effective and efficient management of the organization
and responds to the latest international requirements of e-governance and changes
huge and routine work of personnel management with simple and easy to use
procedures that introduce significant social and economic effects
The issues discussed in the dissertation work and the results of the research are
presented in the text and author's abstract of the work, which are stored in the library
of Georgiaн Technical University. All interested readers can see the dissertation work
and its author's abstract without any obstacles.
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება

თემის აქტუალურობა. ნებისმიერი ორგანიზაციის საქმიანობაში
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანური რესურსების ოპტიმალურ
დაგეგმვასა და ეფექტიან მართვას. ამისათვის მმართველი მენეჯერები უნდა
ფლობდნენ ადამიანური რესურსების მართვის შესაბამის ტექნოლოგიებსა
და

მეთოდებს.

საყოველთაო

წარმატებულია

ის

გამოცდილება

ორგანიზაცია,

სადაც

ადასტურებს,

იყენებენ

რომ

მენეჯმენტის

თანამედროვე მეთოდებს, წარუმატებლობას კი, სხვა ფაქტორებთან ერთად,
განაპირობებს პერსონალის არასწორი მართვა.
მეორე მხრივ, დღეს მმართველობითი საქმიანობის განხორციელება
წარმოუდგენელია
ამდენად,

ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე.

წარმოდგენილი

სადისერტაციო

ნაშრომი

ეძღვნება

ფრიად

აქტუალურ საკითხს.
ნაშრომის სიახლე. ნაშრომში ნაჩვენებია პერსონალის მართვის
პროცესში ელექტრონული მმართველობის სისტემის უპირატესობები და
შესაძლებლობები, ჩამოყალიბებულია ადამიანური რესურსების მართვის
ელექტრონული
დამუშავებულია

მმართველობის

კონცეფცია

მომხმარებელზე

და

ახალი

ორიენტირებული

სტრუქტურა;
ადამიანური

რესურსების მართვის კომფორტული და ხელმისაწვდომი ორიგინალური
ელექტრონული სისტემის კონცეფცია და სტრუქტურა, რაც შეადგენს
ორგანიზაციათა ეფექტიანი და ეფექტური მართვის აუცილებელ ნაწილს და
უპასუხებს

ელექტრონული

მმართველობის

უახლეს

საერთაშორისო

მოთხოვნებს;
დაცვაზე წარმოდგენილი იქნება ხარისხის მაძიებლის მიერ პირადად
დამუშავებული

ადამიანური

რესურსების

მართვის

ე-მმართველობის

სისტემის კონცეფცია და სტრუქტურა, მიღებული მეცნიერული შედეგების,
ძირითადი

რეკომენდაციებისა

და

რომლებიც მოიცავს სიახლის ელემენტებს.
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ღონისძიებების

ერთობლიობა,

ნაშრომის მნიშვნელობა. წარმოდგენილი ნაშრომი მნიშვნელოვანია
თეორიული და პრაქტიკული თვალსაზრისით. თეორიული თვალსაზრისით
– ნაშრომში ნაჩვენებია პერსონალის მართვის პროცესში ელექტრონული
მმართველობის

სისტემის

ჩამოყალიბებულია
მმართველობის
თვალსაზრისით
ელექტრონული

უპირატესობები

და

შესაძლებლობები,

ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული

კონცეფცია
-

და

შექმნილია

ახალი

სტრუქტურა.

პრაქტიკული

ადამიანური რესურსების მართვის

სისტემის კონცეფცია და სტრუქტურა, რომელიც ხელს

შეუწყობს ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანობის ამაღლებას,
ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში მოღვაწე ადამიანებისათვის.
პროფესიული მსოფლმხედველობის გაფართოებას და შემოქმედებითი
შესაძლებლობების გაზრდას, ასევე საჯარო სამსახურის პერსონალის
პროფესიული განვითარებას.
კვლევის საგანი:


ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა;



ადამიანური რესურსების მართვის არსებული

ელექტრონული

სისტემები;


მართვის

ელექტრონული

სისტემების

მეშვეობით

პერსონალის

საქმიანობის ეფექტიანობის ანალიზი ;
კვლევის ობიექტია:


ადამიანური რესურსების მართვის განვითარების ეტაპები,



ელექტრონული მმართველობის შესაძლებლობების ანალიზი და მისი
გამოყენების მეთოდები როგორც პერსონალის მართვის ამოცანებში,
ისე ზოგადად საჯარო სივრცეში1.

◦ საკუთარი ორგანიზაციის საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული
ადამიანური რესურსების მართვის პროგრამების შემუშავების და
დანერგვის პროცესი.

1 ტერმინი «საჯარო სივრცე» ნიშნავს ყველა იმ ელექტრონულ სერვისს ან/და ნებისმიერი
სახელმწიფო,
საჯარო ორგანიზაციის მიერ ინიცირებულ, შექმნილ ელექტრონულ
რესურსს: ვებ გვერდი, სოციალური მედია და ა.შ. ნებისმიერი ელექტრონული სერვისის
ჩათვლით. (ტერმინი დამკვიდრებულია დოქტორ დავით ლელაძის მიერ)
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ნაშრომის მიზანი:


ადამიანური
შედარებით

რესურსების
უფრო

მართვის

კომფორტული,

არსებულ
უფრო

სისტემებთან
ხელმისაწვდომი

ელექტრონული სისტემის კონცეფციისა და სტრუქტურის შექმნა;


ელექტრონული მმართველობის უახლესი სისტემების დამუშავებით
„ციფრული დემოკრატიის“ განვითარების ხელშეწყობა;



მოქალაქეთა
წახალისების

ვირტუალურ
მექანიზმების

საჯრო
შემუშავება,

სივრცეში
რაც

აქტიურობის

აამაღლებს

მათ

ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ხელს შეუწყობს
სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას საქართველოში.


ადამიანური

რესურსების

მართვის

არსებული

პრაქტიკის

გაუმჯობესება


საჯარო

სამსახურში

თანამდებობებზე

პერსონალის

მიღების

არსებული პრობლემების შეფასების ჩატარება.
საკვლევი საკითხები


ადამიანური

რესურსების

მართვის

არსებული

მასალის

ანალიტიკური შესწავლა:


ვიწრო ადგილების გამოვლენა ადამიანური რესურსების მართვის
არსებულ სისტემაში;



ადამიანური რესურსების მართვის თეორიის ოპტიმიზაცია, რომლის
ბაზაზეც

შეიძლება

ახლებურად

გაანალიზდეს

არა

მხოლოდ

მენეჯმენტის მექანიზმი, არამედ დაისახოს გზები პერსონალის
მართვის ეფექტიანობის ამაღლების საქმეში.


ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის შექმნა
მისი ონლაინ რეჟიმში გამოყენების შესაძლებლობით.

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა.
სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერზე აკრეფილ 125 გვერდს.
მისი ტექსტი შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის,
დასკვნის, რეკომენდაციებისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისგან
(122 დასახელება). ნაშრომის შინაარსი შემდეგია:
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შესავალი
ლიტერატურის მიმოხილვა
თავი 1. ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე გამოწვევები
საჯარო მმართველობის ორგანიზაციებში
კიბერნეტიკული მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობა

1.1.

საჯარო მმართველობაში ადამიანური რესურსების
მართვის მიზნით
1.2.ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე გამოწვევები
1.3. ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის
განვითარების რეტროსპექტული ანალიზი
1.4. მოტივაციის ფაქტორი ადამიანური რესურსებს მართვაში
1.5. პერსონალის მართვის სტრატეგია
1.6. პერსონალის მართვის სპეციკური საკითხები
თავი 2 ელექტრონული მმართველობის სისტემა
2.1. ელექტრონული მმართველობის არსი და დანიშნულება
2.2. ელექტრონული მმართველობის განვითარება საქართველოში
თავი 3. ელექტრონული სისტემის დამუშავება ადამიანური
რესურსების მართვის მიზნით
3.1. ადამიანური რესურსების მართვის ელექრონული სისტემის
კონცეფცია და სტრუქტურა
3.2. კომპანიის მუშაობის ეფექტიანობის ანალიზი
3.3. ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის
ხარისხის მონიტორინგიის მოდული
3.4. ფიზიკურ პირთა საიდენტიფიკაციო სერვისის სისტემა
3.5. ინფორმაციის დამუშავების პროცესი
3.6. ადამიანური რესურსების მართვის მოდული
დასკვნა
გამოყენებული ლიტერატურა

8

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი
ნაშრომის შესავალში დასაბუთებულია თემის

აქტუალობა და

მოცემულია პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა, დასახულია კვლევის
მიზანი და ამოცანები, კვლევის საგანი და მეთოდები. წამოდგენილია
ნაშრომის მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული მნიშვნელობა.
ნაშრომის

ლიტერატურის

მიმოხილვაში

ნაჩვენებია,

რომ

სადოქტორო ნაშრომისა და კვლევის თემატიკა მოითხოვს მრავალი
სამეცნიერო-პრაქტიკული მიმართულების ლიტერატურული წყაროებისა
და მიღწეული შედეგების განხილვას. ერთი მხრივ, ეს არის ადამიანური
რესურსების

მართვის

საკითხები,

მეორე

მხრივ

-

ელექტრონული

ტექნოლოგიების გამოყენება ადამიანური რესურსების მართვისთვის, ხოლო
საბოლოო

ანგარიშით

ეფექტიანობის

ეს

ყოველივე

ამაღლებას

უნდა

ნებისმიერი

ეხმიანებოდეს

ორგანიზაციაში.

მართვის
ამდენად,

განხილულია ადამიანური რესურსების მართვისა და ელექტრონული
ტექნოლოგიების შესახებ არსებული თანამედროვე

ქართულენოვანი და

უცხოური ლიტერატურა, აგრეთვე სათანადო სადოქტორო დისერტაციები,
და სხვა წყაროები,

რომლებიც ეხება საჯარო მმართველობისა თუ

კომერციული ორგანიზაციების მართვაში ე-მმართველობის სისტემებს და
მიღწეულ პრქტიკულ შედეგებს.
პირველ თავში - განხილულია ადამიანური რესურსების მართვის
თანამედროვე

გამოწვევები

საჯარო

მმართველობის

ორგანიზაციებში;

გაანალიზებულია ადამიანური რესურსების მართვის თეორიები, ნაჩვენებია
კიბერნეტიკული

მეთოდის

გამოყენების

შესაძლებლობა,

ნაჩვენებია

მოტივაციის ფაქტორის მნიშვნელობა, პერსონალის მართვის სტრატეგია და
სხვა სპეციფიკური საკითხები.
ქვეყნის საჯარო მმართველობა მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს,
რომ ის ნამდვილად არის ქვეყნისა და მისი დამქირავებელი ხალხის
სამსახურში, თუ კი ის თავის, კანონით განსაზღვრულ საქმიანობას
ეფექტიანად ანხორციელებს. იმისათვის, რომ ეფექტიანად მართო ქვეყანა,
მხოლოდ კანონმდებლობისა და საკუთარი უფლება-მოვალეობების ცოდნა
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არ კმარა. ეფექტიანი მართვისთვის აუცილებელია საჯარო მოხელეს
ჰქონდეს

სათანადო

პიროვნული

თვისებები,

როგორც

ზნეობრივ-

მორალური ისე მენეჯერული თვალსაზრისით. ამასთანავე შესაძლებელი
უნდა იყოს, სხვადასხვა თვისებრივი და რაოდენობრივი მეთოდების
გამოყენებით

ობიექტურად

იქნეს

შეფასებული

პიროვნებისა

თუ

ორგანიზაციის სამიანობის შედეგები.
სახელმწიფო სამსახური
ორგანიზაცია
გამოყენებით
მოთხოვნებია,

შეიძლება
(ნახ.

1).

ზოგადად, მ.შ. საჯარო მმართველობის

განისაზღვროს

კიბერნეტიკული

მოდელის

სისტემის „შესასვლელში“ - საზოგადოების

„გამოსასვლელში“

-

სისტემის

შედეგები,

სისტემაზე

ზემოქმედებს სახელმწიფო გადაწყვეტილებათა ერთობლიობა. სახელმწიფო
სისტემაზე მოქმედებს აგრეთვე ე.წ. „ხმაური“, რაც საზოგადოდ სახელმწიფო
საქმიანობისთვის

ხელშემშლელ

მოვლენებს

წარმოადგენს.

იმის

და

მიხედვით თუ როგორ არის ორგანიზებული სახელმწიფო ხელისუფლება,
შესაძლებელია უზრუნველყოფილი იქნეს სახელმწიფო მმართველობის
ეფექტიანობა. სახელმწიფო სამსახურის ეფექტიანობა უნდა განისაზღვრება
სახელმწიფოს ფუნქციონირების

მთავარი კრიტერიუმების მიხედვით, ეს

კრიტერიუმებია: სახელმწიფოს სუვერენიტეტი, ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვა, ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა,
ეკონომიკური ზრდა და სხვ.

გადაწყვეტი
ლება
U

სისტემის
შესასვლელი
X

სახელმწიფო
სისტემა

“ხმაური”
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უკუკავშირი

სისტემის
გამოსასვლელი
Y

ნახ. 1. სახელმწიფო მართვის სისტემის კიბერნეტიკული მოდელი

კიბერნეტიკული

მოდელი

უზრუნველყოფს

ისეთი

გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც განაპირობებს სისტემის ოპტიმალურ
მართვას. სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობას განსაზღვრავს მართვის
სისტემაში უკუკავშირის რგოლის არსებობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მართვის
პროცესი

მუდმივად უნდა კონტროლდებოდეს. უკუკავშირი იძლევა

არსებული და შესაძლო პრობლემების იდენტიფიკაციას, გამოვლენასა და
შემდგომში მათ აღმოფხვრას. უკუკავშირის რგოლში საჭიროა გამოყენებულ
იქნეს

არა

მხოლოდ

განხორციელებული

მონიტორინგი, არამედ, აგრეთვე

საქმიანობის

სამთავრობო

დარგში არსებული პროფესიონალების

ცოდნა და გამოცდილება. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით ინტენსიურად
უნდა იქნეს გამოყენებული სისტემაზე მმართველი ზემოქმედებების
(გადაწყვეტილებების)

იმპლემენტაციის

შედეგების

პროგნოზირების

მიზნით.
მეორე მხრივ, ნებისმიერი ორგანიზაციის ეფექტიანობის ერთ-ერთ
აუცილებელ და უმთავრეს პირობას წარმოადგენს ადამიანური რესურსების
მართვა

(HR Management). ნებისმიერი

წარმატებული

ორგანიზაციის

მთავარი დასაყრდენი მასში დასაქმებული თანამშრომლებია. სწორედ ისინი
ქმნიან

იმ

განვითარებას.

პროდუქტს,
ამ

დროს

რომელიც

განაპირობებს

განსაკუთრებული

ორგანიზაციის

მნიშვნელობა

ენიჭება

ადამიანური რესურსების სწორად მართვას. ადამიანური რესურსების
მართვის სპეციალისტები უნდა იყვნენ შეიარაღებული თანამედროვე
მეთოდოლოგიით და ტექნოლოგიებით. ბუნებრივია, რომ ეს მოთხოვნები
ერთნაირად

საჭიროა

ორგანიზაციებისთვის,

როგორც
ისე

საჯარო

კომერციული

და

მმართველობის
არასამთავრობო

დაწესებულებებისთვის.
როგორ ვმართოთ ორგანიზაცია? როგორ მოვახერხოთ პერსონალის
ეფექტური და ეფექტიანი ჩართვა ორგანიზაციის საქმიანობაში დასახული
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მიზნების მისაღწევად? ეს ერთი შეხედვთ მარტივი კითხვები, რომლებიც
თეორიულად
სერიოზულ

თითქოსდა

გადაწყვეტილია,

პრაქტიკულად

აწყდება

პრობლემებს, ხშირად გადასაწყვეტად მეტად რთულ და

ზოგჯერ გაუგებარ წინააღმდეგობებს. სხვა საკითხია, რომ ორგანიზაციის
მიზნების მიღწევა უნდა მოხდეს განსაზღვრული გრაფიკის მიხედვით (და
არა

მაქსიმალურად

არაკომპეტენტური

სწრაფად,

როგორც

ტოპ-მენეჯმენტის

მიერ),

ხშირად

მოითხოვება

ხარისხიანად

და,

თუ

შესაძლებელია, მცირე დანახარჯებით. აქაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება
დანახარჯების

მინიმიზაციის

საკითხს,

რაც

კიდევ

ერთ

არასწორ

მოთხოვნამდე დაიყვანება: მაქსიმალური მოგების მიღება მინიმალური
დანახარჯებით. ასეთი

ეკონომიკური ფორმულა რეალურად სწორედ

საწინააღმდეგო შედეგებს იძლევა გრძელვადიან პერსპექტივაში.
ადამიანური

რესურსების

მართვის

ძირითადი

ფუნქციები

(ორგანიზება/დაგეგმვა, ორგანიზაციაში შემოსვლის მართვა, სამუშაოს
მართვა, ორგანიზაციიდან გასვლის მართვა), თავის მხრივ, მოიცავს
სხვადასხვა საკვანძო ქვეფუნქციასა და კონკრეტულ პროგრამებს. ეფექტიანი
საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა
აღნიშნული ფუნქცია სრულყოფილად ხორციელდებოდეს და, ამასთან,
ადამიანური რესურსები მართვის სისტემაში შემავალი ყველა ქვესისტემის
ფუნქციონირება

უნდა

ხდებოდეს

საერთაშორისოდ

აღიარებული

პრინციპებსა და ღირებულებების მიხედვით. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ
პერსონალის თითოეული ინდივიდის

„კაპიტალი“ ანუ მისი ცოდნა,

პროფესიული გამოცდილება, პიროვნული თვისებები, ინდივიდუალური
მიზნები, ინტერესები, მისწრაფებები და ა.შ. ადამიანური რესურსების
მართვა

აუცილებლად

ორგანიზაციის

გულისხმობს

ინტერესების

ამ

კაპიტალის

შესაბამისად.

გამოყენებას
ორგანიზაციის

ხელმძღვანელობამ უნდა შეძლოს განსხვავებული ხასიათის, ცოდნისა თუ
გამოცდილების მქონე ადამიანთა მართვა ორგანიზაციის საერთო მიზნების
მისაღწევად. როგორც კი იცვლება ორგანიზაციის მიზნები და სტრატეგია,
მაშინვე იცვლება კონკრეტული ამოცანები და შესაბამისად შეიძლება
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შეიცვალოს ორგანიზაციის პერსონალის სტრუქტურაც და შემადგენლობაც,
რომლის მართვა უმტკივნეულოდ და მნიშვნელოვანი დანაკარგების გარეშე
უნდა

განახორციელოს

პერსონალის

მართვის

არსებულმა

სისტემამ,

რომელსაც საამისოდ ესაჭიროება გარკვეული მოქნილობა და ადაპტაციის
უნარი ახალ პირობებთან.
დღეს ადამიანური რესურსების მართვა შეუძლებელია უახლესი
ტექნოლოგიური მიღწევების გამოყენების გარეშე. ასეთ ტექნოლოგიურ
მიღწევას წარმოადგენს ელექტრონული მმართველობის სისტემები.
მეორე თავში განხილულია ელექტრონული მმართველობის სისტემა,
ელექტრონული მმართველობის არსი და დანიშნულება, ელექტრონული
მმართველობის განვითარების ეტაპები საქართველოში.
საქართველოს

რეალობაში

განხორციელდა

მთელი

რიგი

წარმატებული რეფორმები ელექტრონული მმართველობის განვითარების
თვალსაზრისით. ეს მუშაობა დღესაც მიმდინარეობს. ე-მმართველობას
წარმატებით იყენებს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სახლი,
იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო სამსახურის ბიურო არსებობს ქონებრივი
დეკლარაციების,
ელექტრონული

დოკუმენტბრუნვისა
პროგრამები

და

და

ადამიანური

2016

ა.შ.

წელს

რესურსების

ძალაში

შევიდა

დადგენილება ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2016 -2017
წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ. მუშავდება ახალი კანონი სტანდარტების
შესახებ და სხვ.
ელექტრონული

მმართველობა

გულისხმობს

საჯარო

სექტორის

მხრიდან ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას
მომსახურებისა

და

გადაწყვეტილებების
მხარდასაჭერად,

ინფორმაციის
მიღების
ასევე,

მიწოდების

პროცესში
როგორც

გაუმჯობესებისათვის,

მოქალაქეთა

მონაწილეობის

ხელისუფლების

უფრო

ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის.
მეორე მხრივ,
ორგანიზაციის

სისტემას, რომელიც მიზნად ისახავს სამთავრობო

შიგნით,

სამთავრობო

ორგანიზაციებს

(ცენტრალურ,

ადგილობრივ) შორის და მთავრობასა და მოქალაქეებს/ბიზნესს შორის
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არსებული

ურთიერთობების

ეფექტიანობის,

პროდუქტიულობის,

გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდას და მოქალაქის
როლის გაძლიერებას სახელმწიფოს მართვის პროცესში, საინფორმაციო და
საკომუნიკაციაო ტექნოლოგიების უტილიზაციის გზით, ელექტრონულ
მთავრობას უწოდებენ.
ელ-მმართველობა

გულისხმობს

არა

მხოლოდ

არსებული

პროცედურების კომპიუტერიზაციას, არამედ მთლიანად პროცედურების
შეცვლასა და გამარტივებას.

იგი

მოიცავს სახელმწიფო მართვაში

ინფორმაციული ტექნოლოგიების (ძირითადად ინტერნეტის) გამოყენებას
მოქალაქეების, ბიზნესის და სხვა სამთავრობო დაწესებულებებისთვის
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით დაიძლევა იმის შესაძლებლობას,
რომ მოქალაქეებმა მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში, მოიპოვონ მათთვის სასურველი ინფორმაცია და მომსახურება
კვირის ნებისმიერ დღეს, 24 საათის განმავლობაში. ელ-მმართველობის
ფართოდ გავრცელება (რასაც ალტერნატივა არ გააჩნია) ხელს უწყობს
სამთავრობო მომსახურების გაუმჯობესებას, საიმედოობას და გაიაფებას.
ზოგადად, ელექტრონული მმართველობა არის სახელმწიფოს ნება,
გამოიყენოს თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებები,
რათა მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურება გახადოს უფრო ეფექტიანი,
მოქნილი და ადვილად ხელმისაწვდომი.
ელექტრონული მმართველობა მოიცავს:


სამთავრობო ინფორმაციის ადვილად ხელმისაწვდომობას;



მოქალაქეების ჩართულობას, სახელმწიფო მოხელეებთან უშუალო
კონტაქტის გზით;



მთავრობის ინფორმაციულ გახსნილობას, მისი საქმიანობის
მაქსიმალურად გამჭვირვალედ წარმოჩენის გზით;



ინტერაქტიულობას, რაც ხსნის საზღვრებს სხვადასხვა ქალაქებისა და
სოფლების

მოსახლეობისთვის

შესაძლებლობას

ონლაინ

და

რეჟიმში

აძლევს
მიიღონ

მომსახურებები, დაზოგონ დრო და ფინანსები.
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მათ

თანაბარ

სამთავრობო

ამასთანავე, უმნიშვნელოვანეია ის გარემოება, რომ ე-მთვარობის
სისტემები არამხოლოდ აუმჯობესებს სახელმწიფო მართვისა საჯარო
მმართველობის პროცესებს, ის ძირეულად ცვლის როგორც მმართველობის
სტილს, ისე ურთიერთობას სახელმწიფო სტრუქტურებსა თუ ადამიანთა
შორის

და

განუხრელად,

შეუქცევადად

ამკვიდრებს

დემოკრატიულ

პრინციპებს მთლიანად საზოგადოებაში ე.წ. დიჯიტალიაციის მეშვეობით.
თუმცა ამ პროცესს ერთგვარად აფერხებს არასაკმარისი ინტერნეტიზაცია.
აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული მმართველობა არ ვითარდება,
მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან ქვეყანაში მეტი კომპიუტერის შეძენითა
და ვებგვერდის შექმნით. ელექტრონული მმართველობა უპირველეს
ყოვლისა არის პროცესი, რომელიც მოითხოვს დეტალურ დაგეგმვას,
საინფორმაციო ტექნოლოგიური რესურსების გონივრულ გამოყენებასა და
პოლიტიკურ ნებას. ელექტრონული მმართველობა არის რევოლუციური
ფორმა, რომელიც ტექნოლოგიების გამოყენებით ქმნის ახალ, თანამედროვე
პლატფორმას სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის ურთიერთობისთვის.
ელექტრონული

მმართველობა

საშუალებას

აძლევს

სახელმწიფო

სტრუქტურებსა და მოქალაქეებს დაუკავშირდნენ ერთამანეთს თანაბარ
პირობებში,

განურჩევლად

მათი

დემოგრაფიული

გადანაწილებისა.

ელექტრონული მმართველობა აუმჯობესებს მოქალაქეების ცხოვრების
ხარისხს, როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად და ნაკლებად დასახლებულ
ადგილებში. სამთავრობო რესურსების ადვილად ხელმისაწვდომობის გზით
ელ-მმართველობა ქმნის თანაბარ პირობებს ყოველი მოქალაქისთვის.

რაც

მთავარია, მოქალაქეები აქტიურად ერთვებიან გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში, იზრდება მათი მონაწილეობა საზოგადოებრივ პროცესებში და,
საბოლოო

ანგარიშით,

მოქალაქეები

რეალურად

იღებენ

რეალურ

ძალაუფლებას, რაც ჭეშმარიტ მნიშვნელობას ანიჭებს ისეთ ცნებებს,
როგორიცაა „დემოკრატია“ და „რესპუბლიკა“.
ე–მთავრობას გააჩნია ოთხი ძირითადი პრინციპი. ესენია:
• სახელისუფლებო მომსახურების ჩამოყალიბება მოქალაქეთა და ბაზრის
მოთხოვნების შესაბამისად;
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• ხელისუფლების და მისი მომსახურების ხელმისაწვდომობის ამაღლება;
• საზოგადოების ჩართულობა;
• ინფორმაციის უკეთესად გამოყენება.
ტექნოლოგიური

რევოლუციის

ახალმა

ტალღამ

ციფრული,

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო გამოგონებების სფეროში დაასრულა
დასავლეთის ქვეყნებში ინდუსტრიული ეპოქა და ის პოსტინდუსტრიულ,
“საინფორმაციო საზოგადოებად" შეცვალა. „საინფორმაციო საზოგადოების“
ერთ-ერთ წამყვან ფაქტორად იქცა ქვეყნის ეკონომიკური სტრუქტურის
შეცვლა. ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტის უდიდესი წილი ამჟამად
უკვე ეფუძნება არა ინდუსტრიულ სექტორს (როგორც ეს ინდუსტრიულ
ეპოქაში იყო), არამედ მომსახურების სფეროს, კერძოდ კი, საინფორმაციო
ტექნოლოგიების წარმოებასა და მომსახურებას.
ტექნოლოგიურმა ძვრებმა შეცვალა არა მარტო ეკონომიკის, არამედ
საზოგადოების სოციალური შემადგენლობაც, რამაც ახალი გამოწვევებისა
და ამოცანების წინაშე დააყენა ქვეყნების პოლიტიკური სისტემები და მათი
მმართველობის

რეჟიმები.

ინფორმაციული

ტექნოლოგიებისა

და

კომუნიკაციების უპრეცედენტო ზრდის შედეგია ციფრული დემოკრატიისა
და

ელექტრონული

მმართველობის

დამკვიდრება

დასავლეთის

სახელმწიფოებში.
დემოკრატიის განვითარების ხარისხობრივად ახალი, უფრო მაღალი
საფეხურია ციფრული დემოკრატია, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის
დემოკრატიის პოტენციალს, მის ეფექტიანობასა და ქმედითობას. ციფრული
დემოკრატია ეფუძნება ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ინტერაქტივს,
ურთიერთქმედებას,

გლობალურ

სოციალურ

კავშირებს,

სიტყვის

თავისუფლების უპრეცედენტო შესაძლებლობებს, გლობალურ თავისუფალ
ასოციაციათა შექმნას და ინფორმაციის გავრცელებას, პროფესიული და
საზოგადოებრივი პერსპექტივების ზრდას, რაც შლის, გარკვეულწილად,
ერი-სახელმწიფოს იდენტურობას და აყალიბებს გლობალურ და ლოკალურ
იდენტურობებს. აძლევს ახალ შესაძლებლობებს ბიზნესსა და მთავრობებს.
ხელს

უწყობს

მოქალაქეების
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მონაწილეობას

სახელმწიფოთა

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. გაცილებით უფრო დინამიურს ხდის
საზოგადოებრივ ცხოვრებას.
ციფრული

დემოკრატიის

ფუნქციონირების

ერთ-ერთი

შემადგენელი

ნაწილი

მნიშვნელოვანი

და

მისი

ინსტრუმენტი

ელექტრონული მმართველობაა. ელექტრონული მმართველობა ეფუძნება
ინფორმაციისა და კომუნიკაციათა ტექნოლოგიების გამოყენებას ქვეყნის
მართვის

პროცესში.

ის

მოიცავს

როგორც

ადგილობრივ

თვითმმართველობას, ასევე სახელმწიფო მმართველობას ეროვნულ დონეზე
და

უშუალოდ

უკავშირდება

ელექტრონულ
ტრანსფორმაციის

სახელმწიფოთაშორის

მმართველობას

უზარმაზარი

ურთიერთობებს.

სახელმწიფო

პოტენციალი

გააჩნია.

სექტორის
ელექტრონულ

მმართველობას შეუძლია სახელმწიფო სექტორის ყოველდღიური მუშაობა
გახადოს გაცილებით უფრო რაციონალური, ხალხთან დაახლოებული და
ამასთან

გაცილებით

უფრო

ეკონომიური;

დაზოგოს

ფინანსები,

მატერიალური და ჰუმანური რესურსები; მისი მეშვეობით გაცილებით
უფრო ეფექტიანი ხდება სახელმწიფოს ურთიერთობა საზოგადოებასთან,
მოქალაქესთან,

რეგიონებთან,

ბიზნესთან,

ასევე

თვით

სახელმწიფო

სტრუქტურებს შორის ურთიერთობა; აადვილებს და აჩქარებს საქმეთა
წარმოებას და მოქალაქეთა მომსახურებას.
ელექტრონული

მმართველობის

სისტემები

სწრაფი

ვითარდება საქართველოშიც, განუხრელად ფართოვდება

ტემპებით

თანამედროვე

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების არეალი.
მესამე თავში დამუშავებულია ელექტრონული სისტემა ადამიანური
რესურსების მართვის მიზნით, განხილულია ადამიანური რესურსების
მართვის ელექტრონული
წარმოდგენილია

ნაშრომის

სისტემის კონცეფცია
ფარგლებში

და

სტრუქტურა

დამუშავებული

რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მოდულები.
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და

ადამიანური

თანამედროვე
ეფექტიანობას

პირობებში

განსაზღვრავს

ადამიანური
არა

რესურსების

მხოლოდ

სწორი

მართვის

მენეჯერული

მეთოდოლოგია, არამედ აგრეთვე უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევები,
რამაც დღეს ელექტრონული მმართველობის (ე-მმართველობა)

ფორმა

მიიღო.
ამავე

დროს

ე-მმართველობამ

უნდა

უზრუნველყოს

თვით

პერსონალის უკეთ ორგანიზება. იმისათვის, რომ პერსონალმა უკეთ
იმუშავოს ახალ პირობებში, მას საამისოდ უნდა ჰქონდეს სათანადო
შესაძლებლობები, კომუნიკაცია პერსონალს შორის უნდა იყოს დროული და
ეფექტიანი, ინფორმაცია ადვილად აღსაქმელი, რომელიც გამორიცხავს
ორაზროვნებას, და ა.შ.
დამუშავებულია ელექტრონული

სისტემის კონცეფცია, რომელიც

წარმოადგენს ვებ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ პროგრამას, რომლის
მუშაობის პრინციპი სქემატურად ნაჩვენებია ნახაზზე 2.

ნახ. 2. ადამიანური რესურსების მართვისა და კომუნიკაციების
ცენტრალიზებული ელექტრონილი სისტემის კონცეფცია

მომხმარებელი ვებ-ბროუზერის მეშვეობით

უკავშირდება ვებ-

სერვერს, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდება მართვის ვებ პროგრამას,
რომელიც ახორციელებს მონაცემების მიმოცვლას მონაცემთა ბაზასთან და
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ახდენს მომხმარებლის იდენტიფიცირებას მისი უნიკალური კოდისა და
პაროლის მიხედვით. იდენტიფიცირების შემდეგ მომხმარებელი მიმართავს
სხვადასხვა

მოდულებს

ან

ქვემოდულებს

მისთვის

დადგენილი

პრივილეგიების შესაბამისად ინფორმაციის კონფიდენციალობითა და
ფაილური სისტემების უსაფრთხოების სრული დაცვით.
მონაცემთა ბაზაში თავმოყრილია დიდი ოდენობით ყველა სახის
ინფორმაცია კომპანიის სტრუქტურული ერთეულების, თანამშრომლების,
ბრძანებების, მიმოწერის და სხვადასხვა სახის სპეციფიკური მონაცემების
შესახებ.

ვებ-პროგრამა

წარმოადგენს

მონაცემთა

ბაზის

რთული

არქიტექტურის მარტივ და გასაგებ ვიზუალიზაციას, რომელიც მოიცავს
მოდულებს,

ქვემოდულებს

და

ქმედებებს,

მომხმარებლებს

და

პრივილეგიებს (იხ. ნახაზი 3. ადამიანური რესურსების მართვისა და

კომუნიკაციების ვებ-პროგრამს სტრუქტურა). პროგრამის მოხმარებლები
არიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული კომპანიის თანამშრომლები,
რომელთაც ნებისმიერი ქმედების შესასრულებლად პროგრამულადვე აქვთ
გარკვეულ ქმედებებზე ჩართული პრივილეგია (მოქმედების შესრულების
უფლება).

ნახ. 3. ადამიანური რესურსების მართვისა და კომუნიკაციების ვებპროგრამის სტრუქტურა
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მაგ: რომელიმე სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომელს უფლება
აქვს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის თანამშრომელს გაუგზავნოს
შვებულების მოთხოვნის ფორმა მისთვის სასურველი (და დასაშვები)
პერიოდით. ამ სტრუქტურული ერთეულის მენეჯერეს აქვს უფლება
დაუდასტუროს შვებულებისეს
აქვს

უფლება

მოამზადოს

მოთხოვნა, ხოლო HR-ის თანამშრომელს

დადასტურებული

ბრძანება,

შვებულების

რომელზეც

ფორმის

რეზოლუციის

მიხედვით

დადების

უფლება

(პრივილეგია) აქვს მხოლოდ კომპანიის დირექტორს
მოდულებად შეიძლება განვიხილოთ სხვადასხვა სტრუქტურული
ერთეულების

სამუშაო

სპეციფიური

ქვე-პროგრამები:

ადამიანური

რესურსების მართვის მოდული; ხარისხის მართვისა და კონტროლის
მოდული;

სამეურნეო

ტექნოლოგიების

სამსახურის

მოდული;

მენეჯერის

მოდული;
მოდული;

საინფორმაციო
პირადი

გვერდის

მოდული; და სხვ.
ზემოთ განხილულ მაგალითში მონაწილეობს 3 მოდული: პირადი
გვერდი, HR, მენეჯერის

მოდული. სხვა შემთხვევაში, მაგალითად

თანამშრომელთა ცოდნის ტესტირების ამოცანაში საჭირო იქნება მხოლოდ
ერთი მოდული (ტრენინგ ცენტრი) თავისი ქვე-მოდულებით , რომელიც
ერთი მხრივ ითვალისწინებს ტესტირებისთვის საჭირო კითხვების და
პასუხების მართვას და საგამოცდოდ მომზადებას, ხოლო, მეორე მხრივ,
სამეცადინო ქვემოდულს და უშუალოდ გამოცდას, აგრეთვე ჩაბარებული
გამოცდების შედეგების ძებნასა და სტატისტიკებს.
კორპორაციებში

ანუ

ისეთ

დიდ

ორგანიზაციებში,

სადაც

ინფორმაციის ოპერატიულად გაცვლას თანამშრომელთა შორის (როგორც
ვერტიკალურად, ისე ჰორიზონტალურად)
ენიჭება

ორგანიზაციის

ეფექტიანად

გადამწყვეტი მნიშვნელობა
მართვის

თვალსაზრისით

აუცილებელი ხდება კორპორაციის ერთგვარი შიდა სოციალური ქსელის ინტრანეტის

შეუფერხებელი

ელექტრონული

ფუნქციონირება,

მმართველობის

ერთ-ერთ

რაც

კორპორაციათა

აუცილებელ

ელემენტს

წარმოადგენს, როგორც საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის,
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ისე

კომერციული

ინფორმაციის

ორგანიზაციებისთვის.

მიმოცვლის

არსებულ

ასეთი

სისტემებთან

უპირატესობა
(მაგ.

ელ-ფოსტა)

შედარებით, უნდა იყოს მისი სიმარტივე, რაც გულისხმობს:
•

user-friendly - მომხმარებლებისთვის ადვილად გასაგები და მარტივი;

•

cross-browser - პროგრამა არ უნდა საჭიროებდეს ინსტალაციას. მასში
სამუშაოდ შესაძლებელი უნდა იყოს

ნებისმიერი ბროუზერის

გამოყენება (Mozilla Firefox, Chrome, Opera, IE…), ხოლო პროგრამა არ
უნდა

საჭიროებდეს

ინსტალაციას.

ნებისმიერი

ოპერაციულ

სისტემაზე (Windows, Mac OS, Linux…)
•

სისწრაფე და სხვა თვისებები, რაც განაპირობებს ინფორმაციის
გაცვლის პროცესის ეფექტურად და ეფექტიანად მართვას, კერძოდ:
ინფორმაციის

მიწოდების

შესაძლებლობას

თანამშრომელთა

სხვადასხვა ჯგუფებისთვის სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მიზნის
არსებობისას, ინფორმაციის მიღების მონიტორინგს, შეტყობინებაზე
კომენტარების დაუყოვნებლივ გაკეთებისა და ფაილების მიმაგრების
შესაძლებლობას და სხვ.
თითოეული კორპორაცია საჭიროებს სტრუქტურულ იერარქიას,
რომლის

მიხედვითაც

განისაზღვრება

დეპარტამენტების

და

მათ

დაქვემდებარებაში მყოფი განყოფილებების თანამშრომლების უფლება
მოვალეობები. იქედან გამომდინარე, რომ ორგანიზაციებს განსხვავებული
დონის იერარქია შეიძლება ქონდეს, პროგრამას უნდა ქონდეს საშუალება,
რომ სტრუქტურული ერთეულები მარტივად იმართებოდეს და არ იყოს
დონეებში ჩაშლით შეზღუდული. ამით უფრო დეტალურად იქნება
შესაძლებელი თითოეული დეპარტამენტის დონეებად ჩაშლა.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ვებ პროგრამა მორგებული იყოს არა
კონკრეტულ ორგანიზაციაზე, არამედ ჰოლდინგზე, სადაც რამდენიმე
(შეუზღუდავი რაოდენობის) იურიდიული პირი იქნება გაერთიანებული.
ორგანიზაციების

წარმატებით

მუშაობისათვის

ერთერთი

მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, თუ როგორ მუშაობს ამ ორგანიზაციის
ცალკეული

სტრუქტურული

ერთეული
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და

თანამშრომელი.

ე-

მმართველობამ

უნდა

უზრუნველყოს

თვით

პერსონალის

უკეთ

ორგანიზება. იმისათვის, რომ პერსონალმა უკეთ იმუშავის ახალ პირობებში,
მას საამისოდ უნდა ჰქონდეს სათანადო შესაძლებლობები, კომუნიკაცია
პერსონალს შორის უნდა იყოს დროული და ეფექტიანი, ინფორმაცია
ადვილად აღსაქმელი, რომელიც გამორიცხავს ორაზროვნებას, და ა.შ. გარდა
ამისა მნიშვნელოვანია პერსონალის მუშაობის ხარისხის ეფექტიანი და
ეფექტური,

დროული

შემოწმება

და

შსაბამისად

ოპერატიული

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღება
ჩვენს მიერ წარმოდგენილია სწორედ ისეთი ცენტრალიზებული
ელექტრონული სისტემის ერთ-ერთი ნაწილი (მოდული),
ანხორციელებს როგორც

რომელიც

ადამიანური რესურსების, ისე მთლიანად

სტრუქტურული ერთეულებისა და მთლიანად ორგანიზაციის მუშაობის
ხარისხის იდენტიფიკაციას, შეფასებასა და მონიტორინგს.
ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეულებისა და თანამშრომელთა
მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხის იდენტიფიკაციის, შეფასებისა
და

მონიტორინგის

თვალსაზრისით

ორგანიზაცია

(კორპორაცია)

შესაძლებელია წარმოვადგინოთ, ნახ.4-ის სახით, როგორც ორგანიზაციაში
არსებული წესებისა და ორგანიზაციის თანამშრომელთა ერთობლიობა,
თანამშრომლებისა, რომლებმაც უნდა დაიცვან ორგანიზაციაში არსებული
წესები (შესაძლოა ეს იყოს ორგანიზაციის წესდება, შინაგანაწესი და სხვ.)
უმეტეს შემთხვევაში ვალდებულებები და მუშაობის სქემა წინასწარ
არის გაწერილი და სტანდარტიზებული. იმისათვის, რომ თანამშრომლებმა
ზუსტად

შეასრულონ

ორგანიზაციის

შინაგანაწესით

ან

მათი

სამსახურებრივი პოზიციით გათვალისწინებული ვალდებულებები, მათ
ზოგ შემთხვევაში უტარდებათ ტრენინგები და ტესტირება თეორიული
ცოდნის შესამოწმებლად. ზოგადად, ითვლება, რომ თუ თანამშრომელმა
აიმაღლა კვალიფიკაცია და მიიღო შესაბამისი სერტიფიკატი, ის ასევე
კარგად

შეასრულებს

ტრეინინგით

მასზე

დაკისრებულ

მოვალეობებს.

მაგრამ

მიღებული სერტიფიკატი შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს

საკმარისი, რადგან თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში და გამოცდილებაში
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გადმოტანა ხშირ შემთხვევებში არც ისე იოლია. ამდენად, ნახ. 4-ზე
გამოსახულ სქემაში თანამშრომლების ტრეინინგი უშუალოდ მუშაობის
ხარისხის იერარქიულ დონეზეა განლაგებული.

ნახაზი 4. ორგანიზაციის სტრუქტურული სქემა შესრულებული სამუშაოების
ხარისხის იდენტიფიკაციის, შეფასებისა და მონიტორინგის თვალსაზრისით

თეორიული ცოდნის შესამოწმებლად საკმარისია სტანდარტული
გამოცდა ან/და ტესტირება, მაგრამ პრაქტიკაში, იმის შესამოწმებლად თუ
როგორ

ასრულებს

თავის

სამუშაოს

რომელიმე

კონკრეტული

თანამშრომელი, ან თანამშრომელთა ჯგუფი (სტრუქტურულიე ერთეული),
უნდა ჩატარდეს მონიტორინგი და შესაბამისად აღირიცხოს ქმედებები
ან/და

შედეგები.

შესაბამისად

თანამშრომელთა

მუშაობის

ხარისხი

უშუალოდ არის განპირობებული ხარისხის მონიტორინგისა და მუშაობის
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შედეგების შეფასების სისტემით. მუშაობის ეს პრინციპი გამოსახულია
ნახ.5-ზე.

ნახაზი 5. სტრუქტურული ერთეულის მუშაობის ხარისხის
მონიტორინგის სტრუქტურული სქემა

იქედან გამომდინარე, რომ თითოეული რგოლის მუშაობამ შესაძლოა
ძალიან

დიდი

როლი

ითამაშოს

ორგანიზაციის

განვითარებაში

და

წარმატებაში, მენეჯმენტმა აუცილებლად უნდა იცოდეს სად რა პრობლემაა.
ეს პრობლემა შესაძლოა კონკრეტულ რგოლს ეხებოდეს ან გლობალური
სახისაც იყოს. პრობლემების აღმოსაფხვრელად პირველ რიგში საჭიროა
ინფორმაციის სწორად შეგროვება და დამუშავება, რის საშუალებასაც
იძლევა

ჩვენს

მიერ

დამუშავებული

კორპორაციაში

ინფორმაციის

მიმოცვლისა და მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის ერთ-ერთი
ნაწილი / მოდული.
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მონიტორინგის
ნებისმიერი

ელექტრონული

სისტემის

მეშვეობით

ხდება

სტრუქტურული ერთეულისა და თანამშრომელთა

მიერ

შესრულებული სამუშაოების ხარისხის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და
დამუშავება.
ინფორმაციის
შედგენილი

შეგროვება

შესაბამისი

ადმინისტრირებასაც

ხდება

აუდიტორის

კითხვარების

ახდენს

შესაბამისი

მიერ

წინასწარ

მეშვეობით,
რგოლის

რომლის

შემამოწმებელი

სამსახურის (აუდიტის) კომპეტენტური თანამშრომელი, მაგ: აუდიტის
მენეჯერი. კითხვარის შედეგებს აანალიზებს ანალიტიკოსი, რის შემდეგაც
მენეჯმენტი ღებულობს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
დასკვნაში

შეჯამებულია

ჩატარებული

სამუშაო.

საბოლოო

ანგარიშით ნაშრომში დამუშავებულია მომხმარებელზე ორიენტირებული
ადამიანური რესურსების მართვის

კომფორტული და ხელმისაწვდომი

ორიგინალური ელექტრონული სისტემის კონცეფცია და სტრუქტურა, რაც
შეადგენს ორგანიზაციათა ეფექტიანი და ეფექტური მართვის აუცილებელ
ნაწილს

და

პასუხობს

ელექტრონული

მმართველობის

უახლეს

საერთაშორისო მოთხოვნებს და ცვლის პერსონალის მართვის უზარმაზარ
და რუტინულ სამუშაოს

მომხმარებლისთვის მარტივი პროცედურებით,

რომლის დანერგვაც მოიტანს მნიშვნელოვან სოციალურ და ეკონომიკურ
ეფექტს.
შექმნილია მზა პროდუქტი, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული
იქნეს, როგორც პროფესიული მსოფლმხედველობის გაფართოებისთვის და
შემოქმედებითი

შესაძლებლობების

გაზრდისათვის,

ასევე

საჯარო

სამსახურის პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის.
გარდა ამისა დამუშავებული სისტემა ხელს შეუწყობს
o

„ციფრული დემოკრატიის“ განვითარებას;

o მოქალაქეთა
წახალისების

ვირტუალურ
მექანიზმების

საჯრო

სივრცეში

შემუშავებას,

რაც

აქტიურობის

აამაღლებს

მათ

ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ხელს შეუწყობს
სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას საქართველოში;
25

o ადამიანური

რესურსების

მართვის

არსებული

პრაქტიკის

გაუმჯობესებას;
o საჯარო

სამსახურში

თანამდებობებზე

პერსონალის

მიღების

არსებული პრობლემების შეფასების ჩატარებას;
o მართვის

ელექტრონული

სისტემების

მეშვეობით

პერსონალის

საქმიანობის ეფექტიანობის ანალიზს;
o საკუთარი ორგანიზაციის საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული
ადამიანური რესურსების მართვის პროგრამების შემუშავებასა და
დანერგვას.
მთლიანობაში
სტრუქტურა

ე-მმართველობის

იძლევა

სისტემის

პერსონალის

წარმოდგენილი

მართვის

გაუმჯობესების

შესაძლებლობებს, კერძოდ: ადამიანური რესურსების დაზოგვისა და
ოპტიმიზაციის შესაძლებლობას, პერსონალის მოტივაციის ამაღლებას,
კომუნიკაციის

გამარტივებას,

ინფორმაციის

გაცვლის

მონიტორინგს,

სტატისტიკის მარტივად წარმოებას (რომლის მეშვეობითაც მენეჯერებს
საშუალება ეძლევათ უკეთ დაგეგმონ მომავალი პროექტები და ბიუჯეტი).
გარდა

ამისა

აღიშნული

სისტემა

გამოირჩევა

რიგი

ინოვაციებით:

მოდულების ავტონომიურობით, მუდმივად და ადვილად განვითარების
შესაძლებლობით,

მომხმარებლებისათვის

პროგრამის

მოხმარების

სიმარტივით. ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მოწყობილობით, რომელიც
მუშაობს ინტერნეტში, და ნებისმიერ ადგილას სადაც არის ინტერნეტი, აქვს
დიდი მოცულობის ინფორმაციის ბევრ სხვადასხვა ჭრილში სწრაფად და
მარტივად მიღების შესაძლებლობა.
ნაშრომში

წარმოდგენილია ადამიანური რესურსების მართვის

ორიგინალური ელექტრონული სისტემის რამდენიმე მოდული, რომელთა
მოხმარება

შესაძლებელია

მომხმარებლისთვის

ონლაინ

კომფორტული

და

რეჟიმში

და

ხელმისაწვდომია.

რომელიც
მთლიანად

სისტემა (და შესაბამისი მოდულები) არის მომხმარებლებისთვის ადვილად
გასაგები

და

მარტივი,

დამუშავებული

პროგრამა

არ

საჭიროებს

ინსტალაციას, მასში სამუშაოდ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი
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ბროუზერი ნებისმიერ ოპერაციულ სისტემაზე. ამავე დროს სისტემა
გამოირჩევა

სისწრაფით

და

სხვა

თვისებებით,

რაც

განაპირობებს

ინფორმაციის გაცვლისა და სხვა პროცესების ეფექტურად და ეფექტიანად
მართვას.

დისერტაციის შესრულება:
მომზადდა

დოქტორანტურაში

სწავლის

დებულებით

გათვალისწინებული და დაცული ორი თემატური სემინარი:
I სემინარი.
თემის დასახელება - მოტივაციის არსი და მნიშვნელობა საჯარო
მმართველობის ორგანიზაციებში
თარიღი: 27.02.2017.
II სემინარი.
თემის დასახელება - პერსონალის მართვის სპეციფიკური საკითხები
თარიღი: 26.06.2017 წ.
და სამი კოლოკვიუმი:
I კოლოკვიუმი.
თემის დასახელება - ორგანიზაციათა, მათი
სტრუქტურულიერთეულებისა და თანამშრომელთა მიერ
შესრულებული სამუშაოების ხარისხის იდენტიფიკაციის, შეფასებისა
და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის დამუშავება
თარიღი: 27.02.2017 წ.
II კოლოკვიუმი.
თემის დასახელება - ფიზიკურ პირთა საიდენტიფიკაციო სერვისის
ელექტრონული სისტემის დამუშავება
თარიღი: 26.06.2017 წ.
III კოლოკვიუმი.
თემის დასახელება - ადამიანური რესურსების
ელექტრონული სისტემის დამუშავება
თარიღი: 28.02.2018 წ.
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მართვის

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები:
კვლევის შედეგების აპრობაცია. დისერტაცია განხილული იქნა
საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

ბიზნესტექნოლოგიების

ფაკულტეტის საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის
დეპარტამენტის

პროფესორ-მასწავლებლების,

დოქტორანტებისა

და

მაგისტრების ერთობლივ სხდომაზე.
ნაშრომში ფორმულირებული ძირითადი დებულებები ასახულია
ავტორის მიერ გამოქვეყნებულ შემდეგ სამ პუბლიკაციაში:
1. „ინფობოქსი“ - ორგანიზაციის თანამშრომელთა შორის ინფორმაციის
გაცვლის ელექტრონული სისტემა.
სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ # 3 (39),
2016.( თანავტორი პროფესორი ნუნუ ოვსიანიკოვა).
2. კიბერნეტიკული მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობა

საჯარო

მმართველობაში
სამეცნიერო ჟურნალი `ხელისუფლება და საზოგადოება

#1 (41),

2017. (თანავტორი ასოცირებული პროფესორი ნუნუ ოვსიანიკოვა).
3. ადამიანური

რესურსების

მართვისა

და

კომუნიკაციების

ცენტრალიზებული ელექტრონული სისტემის დამუშავება. სამეცნიერო
ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ # 1 (45), 2018

დისერტაციის

ძირითადი

დებულებები

წარდგენილი

იყო

შემდეგ

საერთაშორისო სამეცნიერო და სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებზე:
1. მე–9

ყოველწლიური

„ხელისუფლება

და

საერთაშორისო

სამეცნიერო

საზოგადოება“.

კონფერენცია

საქართველო.

-

თბილისი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015 წ. (მოხსენების თემა „კორპორაციაში ადამიანური რესურსების

მართვის ელექტრონული

სისტემის (ვებ- აპლიკაციის) დამუშავება“).
2. მე–10 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება

და

საზოგადოება“.

საქართველო.

თბილისი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016 წ. (მოხსენების თემა 28

„ორგანიზაციათა,

მათი

სტრუქტურული

თანამშრომელთა

მიერ

შესრულებული

იდენტიფიკაციის,

შეფასებისა

და

ერთეულებისა

სამუშაოების

მონიტორინგის

ხარისხის

ელექტრონული

სისტემის დამუშავება.“)
3.

მე–11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. საქართველო. თბილისი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017 წ. (მოხსენების თემა „კორპორაციაში ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული
სისტემის დამუშავება).
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და

