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Sustainable Development of Organizational Learning in the Georgian Business Sector 
 

Abstract 

In the face of global competition, the interest in developing an organizational learning 
strategy is in the center of attention all over the world, because one of the main tasks for 
companies in the business sector is to obtain the latest information on the market and equip 
employees with the necessary competencies. 

Considering the factor of high competitiveness and constantly changing business 
environment, companies need to establish sustainable development of organizational learning. 
Practitioners agree on the fact that companies that have an organizational learning strategy are 
positioned more successfully in the market, unlike those that do not have a strategy in this 
direction. 

The urgency of the mentioned issue in the modern world and the need for a practical 
solution to the relevant problems facing the business sector determined the necessity of 
research on the topic "Sustainable development of organizational learning in the business 
sector of Georgia". 

The thesis "Sustainable development of organizational learning in the business sector 
of Georgia" includes an introduction, three chapters, eight subchapters, a conclusion and 
references. 

The relevance of the topic is substantiated in the introduction, the aims and objectives 
of the work are defined, the research subject and research methods are defined. The 
theoretical-methodological foundations, scientific innovations and the practical significance 
of the work are given, as well as the publications prepared by the author and the possibility of 
implementing the work in practice. 

Scientific works, reports, opinions and theories, studies and achievements published by 
Georgian and foreign authors are discussed and analyzed in the literature review. 

The first chapter of the work, "Sustainable development of organizational learning in 
the business sector of Georgia", includes the following sub-chapters: training industry, its 
essence, importance and history of development; Methodology of implementation of training 
in organizational learning. In the mentioned sub-chapters, importance and development 
history of the training industry are discussed, the methodology of training implementation in 
organizational learning is given, and key findings are mentioned. The first chapter presents 
the works of those authors, the achievements on which the organizational learning system 
stands on. 

The second chapter of the work "Sustainable development of organizational learning in 
the business sector of Georgia" includes such sub-chapters as: the essence and importance of 
corporate education for the sustainable development of the organization, challenges and 
peculiarities of the training industry in a changing environment; Training technologies for 
improving organizational learning. 

It gives the essence of corporate education and its importance for the business sector. 
Directions of corporate education, training technologies and ways of their assessment are 
listed. Challenges, peculiarities and latest trends of the training industry of the 21st century 
are given - the directions of the blended learning model, as well as ways to overcome the 
challenges of corporate learning are provided.  

In the same chapter, there is a study that solves such tasks as: detection of 
incomparability in the choice of training by training participants, determination of the 
operative period of the duration of training, determination of popular training methods in 
Georgia, determination and comparison of the error between the participant's expectation and 
the result obtained in the training, determination of the connection between the training and 
between benefits and employee turnover. Specific recommendations for the business sector 
have been developed in the work. Accordingly, in the research, the ways of solving the set 
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tasks and the peculiarities of the training industry are established. The second chapter also 
provides an optimal organizational learning system for Georgia. It is noteworthy that a similar 
study has not been conducted in Georgia before. 

The third chapter of the thesis is dedicated to ways of improving organizational 
learning and consists of the following sub-chapters: organizational learning strategy in 
Georgia and evaluation indicators, optimal European training evaluation model and 
organizational learning development mechanisms in the business sector. 

In the mentioned chapter, the ways of perfecting organizational learning are presented, 
the indicators of organizational learning evaluation are discussed by D. Kirkpatrick's 
European model, the implementation of which will be effective in the business sector of 
Georgia, outlines the ways of development of studies based on both local and international 
experience. A set of important recommendations are developed and proposed, which are 
prerequisites for planning, designing, implementing and evaluating effective trainings. 

The paper presents a study of the attitude of the Georgian business sector to the 
strategies of organizational learning in relation to the strengthening of their own 
organizational potential. The research reveals the key organizational capabilities required for 
a successful business and contributes positively to the practical implementation of the 
strategy. The paper examines and establishes the effectiveness of the training system and 
presents recommendations to increase the company's capabilities and competitiveness. 

The research results of the paper will contribute to: establishing an effective system of 
organizational learning in the business sector and increasing their potential and competitive 
advantage; Establishing an organizational learning strategy for the business sector in Georgia 
in the direction of best practices and models. 

In the final part of the paper, the findings and results of the paper are summarized and 
generalized. 
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ბიზნესსექტორისთვის თანამშრომლები ორგა-

ნიზაციის მნიშვნელოვან აქტივის წარმოადგენს. კომპანიის წარმატებაში დიდ 

როლს თამაშობს ადამიანური კაპიტალი. შესაბამისად, თანამშრომლების კომპე-

ტენციის მუდმივი ზრდა აუცილებელია წარმოების გაუმჯობესების, ტექნოლო-

გიური ცვლილებების ადაპტაციის, ხარჯების ოპტიმიზაციის, მომსახურების 

ხარისხის დონის ზრდის, თანამშრომლების პროდუქტიულობისა და მოტივაციის 

ამაღლებისთვის. თანამშრომლის განვითარებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების 

(მექანიზმებისა და საშუალებების) გამოყენებაა საჭირო. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი 

ადგილი უჭირავს კორპორაციულ განათლებას, როგორც კორპორაციულ სისტემას, 

რომელშიც შემავალი პროცესი წარმოადგენს ორგანიზაციული სწავლებას, ხოლო 

მასში შემავალი ტრენინგები ადამიანური კაპიტალის პროფესიულ ზრდას, რაც 

მათი უნარ-ჩვევების განვითარების ერთ-ერთი გლობალურად აპრობირებული 

საშუალებაა. 

ერთი მხრივ, ადამიანური რესურსების განვითარებას სულ უფრო მეტი 

ძალისხმევა ესაჭიროება, რათა გაუმჯობესდეს თანამშრომელთა შესრულებული 
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საქმე, თუმცა მიუხედავად გაზრდილი ინტერესისა, ჯერ კიდევ შეზღუდული 

რაოდენობის სამეცნიერო ლიტერატურა და კვლევებია ამ მიმართულებით, 

განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც. 

შესაბამისად, მცირე რაოდენობის სიღრმისეული კვლევებია აღიშნული საკითხის 

გარშემო - ნაკლებადაა შესწავლილი ორგანიზაციული სწავლების როლი, მიღწე-

ვები, გამოწვევები და პერსპექტივები. ძირითადი დატვირთვა მოდის პრაქტიკის 

ანალიზზე და უცხოეთის გამოცდილების გაზიარების მცდელობაზე, რომელიც 

რიგ შემთხვევაში რთულია მოერგოს ქართულ რეალობას.  

რეალურად კი აუცილებელია შესაბამისი პრაქტიკისა და მიგნებების შესწავ-

ლა და ანალიზი  ასევე, მათი ჩამოყალიბება, რაც დააჩქარებს ადამიანური კაპიტა-

ლის განვითარებას და განსაზღვრავს მიმართულებებს საქმიანობის წარმატე-

ბისთვის.  

სწორედ აღნიშნული საკითხის აქტუალურობამ, საქართველოს ბიზნესსექ-

ტორის წინაშე მდგარი პრობლემების გადაჭრის პრაქტიკული მოთხოვნის საჭი-

როებამ განსაზღვრა ნაშრომის „ორგანიზაციული სწავლების მდგრადი 

განვითარება საქართველოს ბიზნეს სექტორში“ დამუშავების საჭიროება.  

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები: სადისერტაციო 

ნაშრომის - „ორგანიზაციული სწავლების მდგრადი განვითარება საქართველოს 

ბიზნეს სექტორში“, თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველს წარმოადგენს 

ქართველი და უცხოელი ავტორების ფუნდამენტური შრომები, რომლებშიც 

განხილულია ტრენინგინდუსტრიის თეორიები და კვლევები, ასევე არაერთი 

საკვანძო და უმნიშვნელოვანესი მიგნება ამ სფეროში და გამოცემებისა და 

სამეცნიერო კრებულების ანალიტიკური მასალები, ონლაინ პლატფორმები, 

ორგანიზაციული გამოცდილება და პირადი პრაქტიკა. 

ნაშრომის ფარგლებში ჩატარდა ორი კვლევა.  

1. კვლევის მიზანი. ტრენინგ ინდუსტრიაში გამოწვევებისა და ახალი 

ტენდეციების დადგენა, პანდემიამდე არსებული რეალობის შეფასება და 

ტრენინგ პროცესების მოდიფიცირება.  

შესაბამისად, მიზნის განხორციელებისათვის, დღის წესრიგში დადგა 

შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა: 

 ტრენინგ მონაწილეების მიერ ტრენინგის არჩევისას  უპირატესობების 
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გამოვლენა. 

 ტრენინგის ხანგრძლივობის ოპტიმალური პერიოდის დადგენა. 

 საქართველოში სწავლების პოპულარული მეთოდის შემუშავება. 

 მონაწილის მოლოდინისა და ტრენინგებში მიღებულ შედეგს შორის 

ცდომილების განსაზღვრა და შეფასება. 

 კავშირი ტრენინგებსა და თანამშრომლების  დენადობას შორის.  

კვლევის საგანს წარმოადგენს  ტრენინგებისადმი დამოკიდებულების  

შესწავლა საქართველოს ბიზნესსექტორში. 

       კვლევის ჰიპოთეზა ტრენინგი, როგორც პრაქტიკის ერთ-ერთი ეფექტიანი 

საშუალება თანამშრომლებს ეხმარება ახალი უნარების ათვისებასა და არსებული 

უნარების გაუმჯობესებაში.  

კვლევების ინფორმაციულ ბაზას შეადგენს ავტორის მიერ განხორციელე-

ბული კვლევების პროცესში მოპოვებული მონაცემები (შესაბამისი თანამედროვე 

გამოწვევების  გათვალისწინებით, სპეციალურად შემუშავებული ანკეტა -კითხვა-

რის საფუძველზე გამოკითხვის შედეგად მიღებული პასუხები. აღნიშნული 

მიზნების მისაღწევად განხორციელებული იყო როგორც თვისებრივი, ისე რაოდე-

ნობრივი კვლევა.  

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს  წარმოადგენს  პირველადი კვლევე-

ბით მოპოვებული მონაცემების ანალიზი  და თვისებრივი და რაოდენობრივი 

კვლევები.  

 მოპოვებული მონაცემების თავმოყრა განხორციელდა Excel-ის საოფისე 

პროგრამაში.  მონაცემების დამუშავება-ანალიზის  შედეგი დათვლილია ზოგადი 

მაჩვენებლით, დადგენილია ხვედრითი წილები. აგებულია შესაბამისი სიხშირუ-

ლი განაწილების ცხრილები და დიაგრამები. მიღებული პასუხები დაანგარიშე-

ბულია Excel-ის მეშვეობით და დაზუსტებულია მონაცემთა დამუშავების და 

სტატისტიკური ანალიზსის სპეციალური კომპიტერული პროგრამათა პაკეტის 

SPSS-23 გამოყენებით.  

            კვლევას  საფუძვლად დაედო  ადგილობრივი და უცხოელი მეცნიერების 

შრომებში წარმოდგენილი ფუნდამენტური ცნებები.  

2. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა -  დაგვედგინა,  არსებობდა თუ არა 

საქართველოში ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგიის პრაქტიკა, 
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კომპანიებში სწავლების განმსაზღვრელი დონის ალგორითმი და მისი  

როლი ორგანიზაციულ განვითარებაში.  

შესაბამისად, მიზნის განხორციელებისათვის, დღის წესრიგში დადგა 

შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა: 

 როგორ ესმით თანამშრომლებს ორგანიზაციული სტრატეგია 

 რამდენად მნიშვნელოვანია კომპანიის თანამშრომლების ორგანიზა-

ციული განვითარების სტრატეგია 

 როგორ მოქმედებს კომპანიის განვითარებასა და დინამიურ მდგო-

მარეობაზე ტრენინგები 

 როგორია ორგანიზაციული სტრატეგიის სწავლების ხარისხი კომპა-

ნიაში და სხვა.  

კვლევის საგანს წარმოადგენს არსებული ორგანიზაციული სწავლების დონის 

განსაზღვრა საქართველოს ბიზნესსექტორში.  

კვლევის ჰიპოთეზა ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგიის და კომპა-

ნიებში სწავლების ხარისხის დონის განსაზღვრა მნიშვნელოვანია ტრენინგების 

ეფექტიანობისთვის. 

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველი: კვლევის კითხვარი შემუშავდა 

Google Form-ის მეშვეობით და მიღებული ლინკი რესპოდენტებს დაეგზავნათ რო-

გორც სოციალური ქსელით, ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. ასევე, 

მონაცემების დამუშავებისთვის გამოყენებულ იქნა Excel-ის პროგრამა და მონაცე-

მების დამუშავებისა და სტატისტიკური ანალიზის კომპიუტერული პროგრამა 

SPSS. 

კვლევის დიზაინი - კვლევის განსახორციელებლად გამყენებული იქნა სპე-

ციალურად შედგენილი ანკეტა-კითხვარი, რომელიც ეხებოდა ორგანიზაციული 

სწავლების პრაქტიკას, მნიშვნელოვან აქცენტებს და მეთოდებს, ორგანიზაციული 

სწავლების მექანიზმებს.  

კითხვარი მოიცავდა როგორც დემოგრაფიულ, ასევე ორგანიზაციულ-კულ-

ტურულ, ტრანსოფორმაციულ-ლიდერულ და ნებელობით ელემენტებზე 

კითხვებს.  

ასევე, განხორციელდა ექსპერტული კვლევა  მენეჯერებისთვის. კითხვარი 

მოიცავდა, როგორც ღია, ასევე დახურულ კითხვებს. 
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თემის შესწავლის მდგომარეობა. საქართველოს ბიზნსეს სექტორი ორგანი-

ზაციული სწავლების მდგრადი განვითარების სტრატეგიის არარსებობას განიც-

დის. თუმცა, აღნიშნული პრობლემის შესწავლისას, გამოვლინდა, რომ საკმაოდ 

დიდი გამოცდილებაა დაგროვილი საზღვარგარეთის მეცნიერების შრომებში, 

მაგრამ გათვალისწინებული არ არის საერთაშორისო, საუკეთესო პრაქტიკა 

საქართველოს ბაზაზე.  

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: 

1. ნაშრომი წარმოადგენს გზამკვლევს ბიზნესსექტორსა და ზოგადად, კორ-

პორაციულ განათლებაში ტრენინგინდუსტრიის, ტრენერებისა და ტრენინგის 

მონაწილეებისთვის.  

2. დაზუსტებულია ტრენინგინდუსტრიის ძირითადი ტერმინების განმარ-

ტებები: „კორპორაციული ტრენინგი“, „კორპორაციული სწავლება“, „კორპორაცი-

ული განათლება“, „ორგანიზაციული მდგრადობა“, „ორგანიზაციული სწავლება“. 

3. შემუშავებულია ორგანიზაციული სწავლების განვითარების მექანიზმები 

ბიზნესსექტორში. 

4. გამოკვლეულია თანამედროვე გამოწვევების ფონზე სწავლების შესაბამისი 

მოდელები, განხილულია Covid19-ის ფონზე მისი განხორციელების დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები და შემოთავაზებულია ამ მოდელების სამომავლო პერსპექ-

ტივები; 

5. შემუშავებულია იმ მნიშვნელოვანი რეკომენდაციების კომპლექსი, რომ-

ლებიც მნიშვნელოვანია გათვალისწინებულ იქნას ტრენინგების დაგეგმვის, 

დიზაინის შემუშავების, განხორციელების და შეფასების დროს. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ შემოთავა-

ზებული რეკომენდაციები, გზამკვლევი, მეთოდოლოგია შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას საქართველოს ბიზნესსექტორში ორგანიზაციული სწავლების მდგრადი 

განვითარებისთვის. ჩატარებული კვლევები თავის შედეგებით კი ტრენინგინდუს-

ტრიაში არსებული გამოწვევებისა და ტენდენციების იდენტიფიცირებისა და 

კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე მათი სწორი შეფასების საშუალებას 

იძლევა. 

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა. ავტორის მიერ წარმოდგენილი 

ნაშრომი  მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ტრენინგინდუსტრიაში, როგორც  თეო-
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რიულ გზამკვლევს ბიზნესსექტორისთვის ორგანიზაციული სწავლების 

სტრატეგიის შექმნისა და განვითარებისთვის.  

ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს კორპორაციული განათლების სისტემით 

დაინტერესებულ ბიზნესსუბიექტებს, ტრენინგცენტრებს და ტრენერებს.  

დისერტაციის თეორიული მნიშვნელობა არსებითია, რადგან ორგანი-

ზაციული სწავლების შესწავლა საშუალებას იძლევა გააზრებულ იქნას მისი როლი 

და ღირებულება თანამედროვე ბიზნესგარემოში, რაც ავსებს კორპორაციული 

სწავლების1 მიმართულებით კვლევის სფეროში არსებულ სიცარიელეს.  

ნაშრომი სასარგებლო იქნება ორგანიზაციული სწავლების მიმართულებით 

დაინტერესებული მაგისტრანტებისთვის და დოქტორანტებისთვის.  

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები. ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნი-

ერო დებულებები, შედეგები და დასკვნები წარმოდგენილია საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებზე, ადგილობრივ და უცხოურ 

საერთაშორისო რეცენზირებად და რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში. (ავ-

ტორის მიერ მოცემულ საკითხთან დაკავშირებული მიგნებები წარმოდგენილია 11 

ნაშრომად).  

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშ-

რომი მოიცავს 131  ნაბეჭდ გვერდს. იგი შედგება აბსტრაქტის, შესავლის, ლიტერა-

ტურის მიმოხილვის, სამი თავის, დასკვნის, შეჯამების და გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხისაგან. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურული მიმოხილვა 

თავი 1. ტრენინგინდუსტრიის შექმნისა და განვითარების თეორიულ-მეთო-

დოლოგიური საფუძვლები 

1.1. ტრენინგინდუსტრია - მისი არსი, მნიშვნელობა და განვითარების 

ისტორია 

1.2 ტრენინგის განხორციელების მეთოდოლოგია ორგანიზაციული 

სწავლებისას 

1 ორგანიზაციის გაძლიერებული უნარი შეიძინოს, გაავრცელოს და გამოიყენოს ცოდნა, რათა 
მოერგოს ცვალებად გარე და შიდა გარემოს, რათა ჰქონდეს კონკურენტული უპირატესობა Hoe & 
McShane (2010). 
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თავი 2. კორპორაციული განათლება, როგორც ორგანიზაციის განვითარების 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი 

2.1 კორპორაციული განათლების არსი და მნიშვნელობა 

2.2 ტრენინგინდუსტრიის გამოწვევები და თავისებურებები ცვალებად 

გარემოში 

2.3. ტრენინგტექნოლოგიები ორგანიზაციული სწავლების გაუმჯობესებისათვის 

თავი 3. ორგანიზაციული სწავლების სრულყოფის გზები 

3.1. ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგია საქართველოში და შეფასების 

ინდიკატორები 

3.2. ტრენინგების შეფასების ოპტიმალური ევროპული მოდელი 

3.3. ორგანიზაციული სწავლების განვითარების მექანიზმები ბიზნეს                                  

სექტორში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 გლობალური კონკურენციის პირობებში ორგანიზაციული სწავლების 

სტრატეგიის განვითარებისადმი ინტერესი ყურადღების ცენტრშია მთელ მსოფ-

ლიოში, რადგან  ბიზნსესსექტორში კომპანიებისთვის ერთ-ერთი მთავარი ამოცა-

ნაა მოიპოვონ ბაზარზე უახლესი ინფორმაცია და თანამშრომლები აღჭურვონ 

საჭირო კომპეტენციებით.  

მაღალი კონკურენტუნარიანობის და მუდმივად ცვალებადი ბიზნესგარემოს 

ფაქტორის გათვალისწინებით, კომპანიებს სჭირდებათ ორგანიზაციული სწავ-

ლების მდგრადი განვითარების დანერგვა. პრაქტიკოსები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, 

რომ კომპანიებს რომელთაც აქვთ ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგია უფრო 

წარმატებით პოზიციონირებენ ბაზარზე, განსხვავებით მათგან ვისაც აღნიშნული 

მიმართულებით სტრატეგია  არ აქვს.  

  თანამედროვე სამყაროში აღნიშნული საკითხის აქტუალურობამ და 

ბიზნსექტორის წინაშე მდგარი შესაბამისი პრობლემების გადაჭრის პრაქტიკული 

მოთხოვნის საჭიროებამ განსაზღვრა თემის „ორგანიზაციული სწავლების 

მდგრადი განვითარება საქართველოს ბიზნეს სექტორში“ კვლევის აუცილებლობა.  
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სადისერტაციო ნაშრომი „ორგანიზაციული  სწავლების   მდგრადი 

განვითარება  საქართველოს ბიზნეს სექტორში“ შედგება შესავლის, სამი თავის, 

რვა ქვეთავის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისგან.  

ნაშრომის პირველი თავი, „ორგანიზაციული სწავლების მდგრადი განვი-

თარება საქართველოს ბიზნესსექტორში“, მოიცავს შემდეგ ქვეთავებს: ტრენინგინ-

დუსტრია, მისი არსი, მნიშვნელობა და განვითარების ისტორია; ტრენინგის 

განხორციელების მეთოდოლოგია ორგანიზაციული სწავლებისას. აღნიშნულ 

ქვეთავებში განხილულია ტრენინგინდუსტრიის საფუძვლები, მნიშვნელობა და 

განვითარების ისტორია, მოცემულია ტრენინგის განხორციელების მეთოდო-

ლოგია ორგანიზაციული სწავლებისას, გამოყოფილია მიგნებები, რომლებიც 

ქმნიან ტრენინგინდუსტრიას. პირველ თავში წარმოდგენილია იმ ავტორების 

ნაშრომები, მიღწევები რომელზეც დგას ორგანიზაციული სწავლების სისტემა.    

ტრენინგის შეფასების მიზანია, გაიზომოს ტრენინგის ეფექტიანობა, მონაწი-

ლეების ჩართულობა. შეფასება უნდა დაეხმაროს ტრენერს შემდგომი ტრენინგების 

დაგეგმვასა და განვითარებაში. შეფასება უნდა დაეხმაროს მონაწილეს თვით-

შემოწმებასა და განვითარებაში. შეფასებამ უნდა აჩვენოს ტრენერისა და მონაწი-

ლის შედეგების მიღწევები [Merrill, 2002]. 

სწავლების და განვითარების ყველაზე გავრცელებული სანდო მეთოდო-

ლოგია, კლასიკურად დასახელება - ADDIE-ით არის ცნობილი, რომელიც 

გამოიყენება ტრენინგის დაგეგმარების და დაგეგმვის დროს.  

ADDIE2 - მოდელი არის ზოგადად პროცესი, რომელსაც ტრადიციულად 

იყენებენ სასწავლო პროცესების შექმნისას და ის მოიცავს კლასიკურად 5 ეტაპს: 

ტრენინგსაჭიროების ანალიზი, დიზაინი - შემუშავება, ტრენინგმოდულის განვი-

თარება, დანერგვა და შეფასება - ეს მოდელი წარმოადგენს დინამიურ, მოქნილ 

სისტემას ეფექტიანი ტრენინგის შექმნისთვის და ტრენინგის სწორად დაგეგ-

მვისთვის. ეს პროცესი ტრენინგების შექმნის ISD 3 მოდელად არის ცნობილი. 

წლების გასვლასთან ერთად პრაქტიკაში დაინერგა და პრაქტიკოსი ტრენინგმენე-

ჯერების მიერ ამ მოდელს დაემატება ერთ-ერთ ეტაპად ე.წ წინა შეფასება, 

რომელიც გულისხმობს ტრენინგის პრე ჩატარებას (ტრენინგის დემო ვერსიას) 

 
2 ADDIE - აკრონიმია და ნიშნავს- Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate 
3 Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model 
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მცირე ჯგუფზე, არსებული ბარიერების გამოსაკვეთად და დასაძლევად, ტრენერის 

შერჩევის დროს ერთ-ერთ პრაქტიკადაც განიხილება, რომ ტრენინგ ცენტრმა 

ტრენერს სთხოვოს წინასწარ ტრენინგის ჩატარება პრეანალიზისთვის თუ 

რამდენად სწორად განხორციელდა წინა პროცესები.  

 პირველ ეტაპზე იკვეთება ტრენინგის საჭიროებები და დგინდება სასწავლ 

მიზნები; დიზაინის ეტაპის დროს ხდება ოპტიმალური პროგრამის შემუშავება, 

რომელშიც შედის სასწავლო მიზნები, სესიების დაგეგმვა, შინაარსის ფორმა, 

შეფასების ინსტრუმენტები, სავარჯიშოები და სწორი ხელსაწყოების გამოყენება.  

განვითარება მოიცავს ნებისმიერ ტექნოლოგიურ დიზაინს, ფორმას. შესაბა-

მისად, მოიცავს ფორმებს. წინასწარი შეფასება ცნობილია, როგორც საპილოტე 

ტრენინგი და ზოგიერთ ქვეყანაში ეს აქტიურად არის დამკვიდრებული 

პრაქტიკაში, მაგრამ მასიურად არ გვხდება - ამ დროს ორგანიზებას უწევენ მცირე 

მასშტაბში ტრენინგის ჩატარებას და ხდება ტრენერისთვის უკუკავშირის მიცემა, 

რომელიც აუმჯობესებს ტრენინგის ჩატარებას უშუალო ჯგუფთან.  

 განოხორციელების ეტაპი არის უშუალოდ ტრენინგის ეფექტურად 

მიწოდების პროცესი და მისი უშუალო ჩატარება, რომელსაც უნდა ფარავდეს 

ფუნდამენტებს, რომელიც ტრენინგის აგება ეფუძნება.  

შეფასების, უკუკავშირის ეტაპი, მიმდინარე და არადასრულებული პროცე-

სია, რომელიც თითოეულ ეტაპზე შეიძლება მიიღოს ტრენერმა, ასევე შეჯამებითი 

დახურვაა პროცესის დროს, როცა ხდება ჩატარებული ტრენინგის შეფასება.  

 ახსნა - დემონსტრაცია პრაქტიკის შესაძლებლობა - უკუკავშირი პრაქტიკაზე 

დაფუძნებული შეფასება, თუ ამ პროცესს უნდა ვუწოდოთ ტრენინგი, ხოლო 

ტრენინგის დაგეგმარებისას ყველაზე გავრცელებული სანდო მოდელია: ADDIE - 

ტრენინგ საჭიროების ანალიზი, დიზაინი, განვითარება, პრე - შეფასება 

(საპილოტე), განხორციელება, შეფასება.  

 ეს აღნიშნული პრაქტიკული მიგნება გამოიყენება ყველაზე ეფექტიანი 

ტრენინგებისათვის და ეს ის მოდელია, რამაც ტრენინგინდუსტრიაში მნიშვნე-

ლოვანი ცვლილებები და გაუმჯობესება შემოიტანა.  

ნაშრომის მეორე თავში „ორგანიზაციული სწავლების მდგრადი 

განვითარება საქართველოს ბიზნეს სექტორში“ მოიცავს ისეთ ქვეთავებს, როგორიც 

არის: კორპორაციული განათლების არსი და მნიშვნელობა ორგანიზაციის მდგრა-
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დი განვითარებისათვის, ტრენინგინდუსტრიის გამოწვევები და თავისებურებები 

ცვალებად გარემოში; ტრენინგტექნოლოგიები ორგანიზაციული სწავლების 

გაუმჯობესებისათვის.  

მასში მოცემულია კორპორაციული განათლების არსი და მისი მნიშვნელობა 

ბიზნესსექტორისთვის. ჩამოთვლილია კორპორაციული განათლების მიმართულე-

ბები, ტრენინგტექნოლოგიები და მათი შეფასების გზები. მოცემულია ტრენინგინ-

დუსტრიის XXI საუკუნის გამოწვევები, თავისებურებები და უახლესი ტენდენ-

ციები - შერეული სწავლების მოდელის მიმართულებები, ასევე მოცემულია 

კორპორაციული სწავლების გამოწვევების დაძლევის გზები.  

კორპორტაიული ტრენინგის არსი ვლინდება მისი ძირითადი ფუნქციების 

საშუალებით, რომლებიც ზოგადად შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:  

• ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის ცოდნის და უნარების, საჭიროებების 

განსაზღვრა და ანალიზი; 

• ადამიანური რესურსის შესაძლებლობების ანალიზი და ორგანიზაციული 

სწავლების ყველაზე შესაფერისი სწავლების ფორმებისა და მეთოდების 

განსაზღვრა; 

• ორგანიზაციის თანამშრომელთა სამიზნე ჯგუფის, მისი პერსონალის, 

მატერიალური და ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით შიდა სწავლების 

ორგანიზება და ჩატარება; 

• თანამშრომლებისთვის ტრენინგის პირობების შექმნა და ტრენინგის შედე-

გების განხორციელების პრაქტიკაში გადატანის მოტივირება დატრენინგე-

ბული თანამშრომლების მიერ პროფესიული საქმიანობის პროცესში; 

• სწავლების შედეგების შეფასება. 

თანამედროვე ორგანიზაციის განვითარების წინაპირობის თანახმად, კონკუ-

რენტული უპირატესობა და სტრატეგული რესურსი არის ადამიანური კაპიტალი, 

რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას და ამიტომ მთელი გუნდის კორპო-

რაციული ტრენინგი4 და განვითარება აუცილებელია დასახული სტრატეგიული 

 
4 კორპორაციული ტრენინგი არის თანამშრომლების მომზადების პროცესი აქტივობების სისტემის 
მეშვეობით, რომელიც ასწავლის თანამშრომლებს სასწავლო პროგრამების სხვადასხვა ფორმების 
გამოყენებით. ის მოქმედებს როგორც თანამშრომლების წარმატების კატალიზატორი, რაც, თავის 
მხრივ, ნიშნავს თქვენი ბიზნესის/ორგანიზაციის წარმატებას მთლიანად. (Aguinis, Herman; Kraiger, 
Kurt 2009) 
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ამოცანების გადასაჭრელად. შეიძლება მოვიაზროთ, რომ გუნდის განვითარებაში, 

ინვესტიცია, ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო რესურსია სხვა ინვესტიციებთან 

ერთად და ეს მნიშვნელოვნად შეიძლება ზრდიდეს კომპანიის საქმიანობის 

რენტაბელობასა და მდგრადობას. საჭიროა გუნდის განვითარებისთვის 

გამოვიყენოთ რეალური სასწავლო ხელსაწყოები, რომლის შექმნის აუცილებლობა 

დგება შემდეგი პირობების დროს:  

1. ორგანიზაციის განვითარებისთვის არსებობს გრძელვადიანი, მდგრადი 

მიზნები. კომპანიაში შემუშავებულია ორგანიზაციული განვითარების 

სტრატეგია, რომელშიც აღწერილია თანამშრომელთა კომპეტენციის განვი-

თარების საჭიროებანი. 

2. კომპანიაში ადამიანური კაპიტალი აღიარებულია, როგორც სტრატეგიული 

რესურსი ორგანიზაციული განვითარებისთვის, კორპორაციული ტრენინ-

გის დანიშნულება არ წარმოადგენს მხოლოდ თანამშრომელთა კვალიფიკა-

ციის ერთჯერად რიგით გაუმჯობესებას, არამედ მისი სისტემატიზაცია 

ქმნის მდგრად, მოქნილ, ცვალებად, ადაპტირებულ, მედეგიან პოტენციას. 

3. თანამშრომლების კორპორაციული სასწავლო პროგრამების დანერგვა 

საშუალებას იძლევა შევინარჩუნოთ თანამშრომელთა კომპეტენციის დონე, 

რაც აუცილებელია ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველ-

საყოფად საქონლისა და მომსახურების ბაზარზე. 

 ამავე თავში მოცემულია კვლევა, რომელიც წყვეტს ისეთ ამოცანებს, 

როგორიც არის: ტრენინგ მონაწილეების მიერ ტრენინგის არჩევისას უპირატესო-

ბის გამოვლენა, ტრენინგის ხანგრძლივობის ოპერატიული პერიოდის დადგენა, 

საქართველოში სწავლების პოპულარული მეთოდების დადგენა, მონაწილის 

მოლოდინისა და ტრენინგებში მიღებულ შედეგს შორის ცდომილების განსაზღვრა 

და შედარება, კავშირის დადგენა ტრენინგებსა და თანამშრომლების დენადობას 

შორის. ნაშრომში შემუშავებულია კონკრეტული რეკომენდაციები ბიზნესსექტო-

რისთვის.  

ნაშრომის ფარგლებში კვლევამ აჩვენა, რომ ტრენინგს მოიაზრებენ, როგორც 

პრაქტიკის გავლის ერთ-ერთ ეფექტიან საშუალებას, მათ ტრენინგი ეხმარებათ 

ახალი უნარისა და არსებული უნარის გაუმჯობესებაში, ასევე საკმაოდ დიდი 

დადებითი მაჩვენებელი აქვს დებულებას, სადაც სამსახურისადმი ლოიალობა 
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გამოიკვეთებოდა, თუ მათ ტრენინგის გავლის საშუალება ექნებოდათ. 

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შესაძლო რეკომენდაციები ტრენინგ 

ორგანიზაციებსა და ტრენერებისათვის, შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:  

• მეტი პრაქტიკა - learn by doing მაგალითების სწავლება, როლური თამაშები, 

დისკუსია, შეცდომებზე სწავლება 

• ტრენინგის შემდგომ მასალების გაზიარება 

• ტრენინგის შეფასების შესაძლებლობა 

• მონაწილეთა მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფა ტრენინგის პროცესში 

• აქცენტი თემაზე, ტრენინგის დაინტერესებისას წამყვანია თემა და შემდეგ 

ტრენერი  

• გამოკითხულთა უმეტესობას გაუვლია ერთი და იგივე ტრენერთან 

სხვადასხვა ტრენინგი, თუმცა ერთი და იგივე ტრენინგს ორჯერ არ გადიან. 

ეფექტიანი იქნება ტრენინგის სხვადასხვა სახელით ან შინაარსით ლავირება 

• უმეტესობა უპირატესობას ანიჭებენ ტრენინგებს რომლებიც გრძელდება 2 

დღიდან და 3 კვირამდე. 

კვლევაში ჩამოყალიბებულია დასახული ამოცანების მისაღწევად გადაჭრის 

გზები და ტრენინგინდუსტრიის თავისებურებები. მეორე თავში ასევე მოცემულია 

საქართველოსთვის ოპტიმალური ორგანიზაციული სწავლების სისტემა. აღსანიშ-

ნავია ის ფაქტი რომ ანალოგიური კვლევა საქართველოში ადრე ჩატარებული არ 

ყოფილა. 

 მეორე თავშივე შეგვიძლია გამოვყოთ ძირითადი, რამოდენიმე მოთხოვნა, 

რომელსაც რეკომენდირებულია ითვალისწინებდნენ ორგანიზაციაში ამ თავში 

მოყვანილ ორგანიზაციულ სწავლების მეთოდებთან მიმართებაში: 

• სასწავლო პროგრამის გეგმას უნდა ჰქონდეს კონკრეტული მიზანი (მიზნები) 

• სასწავლო პროგრამას უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის მიზნებიდან 

გამომდინარე მრავალფუნქციური, მეთოდოლოგია, რომელიც პასუხობს 

ჯგუფის საჭიროებებს; 

• მიზნების მიღწევისას განსაზღვრული უნდა იყოს ვადები და სამუშაო სპე-

ციფიკა ორგანიზაციული საჭიროებების თავისებურებების გათვალის-

წინებით; 
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• ტრენინგი მიზნად უნდა ისახავდეს კონკრეტული ცოდნის, უნარების, 

ქცევის განვითარებას, რომელსაც საბოლოო ჯამში თანამშრომლისთვის 

მოაქვს სარგებელი; 

• პროგრამას საჭიროა ჰქონდეს კონკრეტული ტიპის შეფასების მექანიზმი 

რომლითაც შესაძლებელია შედეგების გაზომვა; 

• ტრენერის კომპეტენციების მუდმივი გადამოწმება და ასევე, ორგანიზაციაში 

ტრენერების გადამზადებაზე ყურადღების გამახვილება; 

• ტრენინგ მოდულში მიზნების, უნარების, იმ ცოდნისა და კომპეტენციების 

გამოკვეთა, რისი მიღებაც გვსურს შედეგად.  

 შეფასება - კორპორაციული ტრენინგის ეფექტიანობის შეფასების სისტემის 

დანერგვა კორპორაციული სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებას მიზანმიმართუ-

ლად უწყობს ხელს მასში ორგანიზაციის სტრატეგიულ და ოპერატიულ მიზნებს. 

აუცილებელია ის იყოს მოქნილი და ჩანდეს ინვესტიციის დაბრუნების გარკვეული 

გზები.  

 ტრენინგების და განვითარების ეფექტიანობის შესაფასებლად მრავალ-

კრიტერიუმიანი მიდგომა შემოთავაზებულია მთელი რიგი ავტორებისგან.  

 კორპორაციული ტრენინგის ეფექტიანობის შეფასების მრავალგან-

ზომილებიანი მოდელი გვთავაზობს ტრენინგის ეფექტიანობის შეფასების 

პროცესის განხილვას 3 ასპექტში: 

• პარამეტრების შეფასება-მონიტორინგი; 

• ორგანიზაციის მართვის დონეების კომუნიკაციის შეფასება ტრენინგის 

ეფექტიანობის შეფასების სისტემის მეშვეობით;  

• ტრენგინგის ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება;  

ამ სისტემის დანერგვამ საქართველოშიც შეიძლება უზრუნველყოს: 

• ტრენინგ სისტემაში ინვესტიციების ზრდა; 

• ტრენინგ პროგრამების შეფასება სტრატეგიული მიზნების მიღწევისა და 

შესრულების ინდიკატორების თვალსაზრისით; 

• ტრენინგის გრძელვადიანი ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა;  

• კორპორაციული ტრენინგის სისტემის გამჭირვალობის გაზრდა;  

• პერსონალის განვითარება მიზნობრივი ტრენინგების საშუალებით; 
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• ორგანიზაციის ტექნოლოგიური და ინტელექტუალური პოტენ-ციალის 

გამოვლენა და გამოყენება; 

• კორპორაციული ცოდნის მენეჯმენტის ეფექტიანობის შეფასება; 

• ინოვაციური განვითარების/პროექტების პრაქტიკაში განხორცილება. 

 სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში წარმოდგენილია ორგანიზაციული 

სწავლების სრულყოფის გზები, ორგანიზაციული სწავლების შეფასების 

ინდიკატორები, განხილულია დ. კირკპატრიკის ევროპული მოდელი, რომლის 

დანერგვა ეფექტიანი იქნება საქართველოს ბიზნესსექტორში, დასახულია სწავ-

ლების განვითარების გზები, როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო გამოც-

დილებაზე დაყრდნობით. შემუშავებული და შემოთავაზებულია მნიშვნელოვანი 

რეკომენდაციების კომპლექსი, რომლებიც წინაპირობაა ეფექტიანი ტრენინგების 

დაგეგმვის, დიზაინის შემუშავების, განხორციელების და შეფასების დროს. 

ტრენინგები ცალკეულად შესაძლოა არ იყოს ეფექტიანი, როცა ის არაა 

ორგანიზაციის სწავლების სტრატეგიასთან შესაბამისობაში, რომელიც მოიცავს: 

ორგანიზაციული სწავლების კულტურას, ტრანსფორმაციული ლიდერობის 

სტილს და ორგანიზაციულ გაძლიერებას, ასევე შესაძლოა ნებელობას; (ნებელობა-

ადამიანის მიერ საკუთარი ფსიქიკისა და საქციელის ცნობიერი მართვის 

გამოვლინება ცნობიერად დასახული მიზნისკენ სწრაფვისას წამოჭრილი 

სირთულეების გადალახვაში). 

მკვლევარების გამოცდილებას თუ შევაჯამებთ, ისინი გვთავაზობენ 

სწავლების სტრატეგიის მოდელს, სადაც სწავლება ორგანიზაციის ღირებულებაა 

და იზიარებს მას სრულიად, როგორც ორგანიზაციის მენეჯმენტი, ასევე 

თითოეული თანამშრმელი.  

სწავლება უნდა იყოს წახალისებული, ხელშეწყობილი კომპანიაში და 

შეიქმნას შესაბამისი გარემო. თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა 

მუდმივი ინტერაქციის, ცოდნის მიღების, განვითარების. ტრანსფორმაციული 

ლიდერობა დგას, სწორედ იმაზე რომ თანამშრომლებს ჰქონდეთ უფლება ჩაერთონ 

გადაწყვეტილებებში, შეეძლოთ გამოხატონ იდეები, ინიციატივები და სხვებს 

უწყობდნენ ხელს განვითარებაში.  

საფუძველი სწორედ ორგანიზაციული სწავლების კულტურასა და 

მენეჯმენტის მზაობაშია და არა მხოლოდ ტრენინგებში.  
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პირდაპირი კავშირით ეს ელემენტები ქმნიან კლიმატს კომპანიაში, რომელიც 

ერთიანად აყალიბებს სასწავლო წარმატებულ პროცესებს. აუცილებელია ინდივი-

დუალური და ერთიანი სტრატეგიი ჰარმონია, რომელიც იქნება მიმართული 

კომპანიის გამოწვევებისას. ნაშრომში მოცემულია კვლევა, თუ როგორი 

დამოკიდებულება აქვთ ქართულ ბიზნესსექტორს ორგანიზაციული სწავლების 

სტრატეგიებთან დაკავშირებით საკუთარი ორგანიზაციული პოტენციალის 

გაძლიერებასთან მიმართებაში. კვლევა ავლენს საკვანძო ორგანიზაციულ შესაძ-

ლებლობებს, რომლებიც საჭიროა წარმატებული ბიზნესისთვის და დადებით 

წვლილს შეიტანს სტრატეგიის პრაქტიკულ განხორციელებაში. ნაშრომში 

შესწავლილია და ჩამოყალიბებულია ტრენინგის სისტემის ეფექტიანობა და 

წარმოდგენილია რეკომენდაციები კომპანიის შესაძლებლობებისა და კონკუ-

რენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით. 

 ჩვენი მოსაზრებების გადასამოწმებლად განვახორციელეთ შესაბამისი 

კვლევა.  

კვლევის მიზანი იყო, დაგვედგინა საქართველოში არსებობდა თუ არა ორგა-

ნიზაციული სწავლების სტრატეგიის პრაქტიკა, კომპანიებში სწავლების განმსაზ-

ღვრელი დონის ალგორითმი და რა როლი გააჩნია მას ორგანიზაციულ განვითა-

რებაში.  

მიზნის განსახორციელებლად დავისახეთ შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა: 

1. როგორ ესმით თანამშრომლებს ორგანიზაციული სტრატეგია; 

2. რამდენად მნიშვნელოვანია კომპანიის თანამშრომლების ორგანიზაციული 

განვითარების სტრატეგია; 

3. როგორ მოქმედებს კომპანიის განვითარებასა და დინამიურ მდგომარე-

ობაზე ტრენინგები; 

4. როგორია ორგანიზაციული სტრატეგიის სწავლების ხარისხი კომპანიაში და 

სხვა.  

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ორგანიზაციული და განვითარების სტრა-

ტეგია მნიშვნელოვანია კომპანიების ნახევარზე მეტისათვის: 117 რესპოდენტიდან 

92%-მა თანხმობა დააფიქსირა. 

ცალკეულად ორგანიზაციული სწავლება, როგორც დროითი, ასევე 

ფინანსური და სხვა რესურსებით არის შემდგარი კომპანიაში. 
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 მსხვილი კომპანიიდან ეთანხმება 58-გამოკითხულიდან 44 ადამიანი (75%), 

ხოლო სიღრმისეულ გამოკითხვარში, თუ რა იგულისხმებოდა ორგანიზაციულ 

სწავლების სტრატეგიაში, რესპოდენტები ასახელებენ მხოლოდ ცალკეულ 

ტრენინგებს. 

გამოკითხული ტოპმენეჯერებიდან (10 შერჩეული რესპონდენტიდან) 

თითოეული მათგანი ამბობს, რომ ორგანიზაციული სწავლება მნიშვნელოვანია 

კომპანიაში, თუმცა მეორეს მხრივ მხოლოდ 50% ადასტურებს, რომ მათ 

ნამდვილად აქვთ დანერგილი აღნიშნული სტრატეგია საკუთარ კომპანიაში. 

 50% თანხმობის ფონზე ამბობს, რომ ორგანიზაცული სტრატეგიაში 

ტრენინგებს გულისხმობს და არა წახალისებას სწავლების გავრცელებისათვის 

თანამშრომლებს შორის.  

შემდგომი კითხვის ფორმულირებაც შესაბამისად რესპოდენტებთან 

შეცვლილი იყო, არა ერთიანი სტრატეგიის ფარგლებში, არამედ ტრენინგების 

ჭრილში, თუ რამდენად გააუმჯობესა ცალკეულმა ტრენინგებმა კომპანიის 

განვითარება და ფინანსური მდგომარეობა, რაზეც 10 რესპოდენტიდან 2 - 

დაეთანხმა აღნიშნულს (20%). თუ რატომ ატარებენ ისინი კომპანიაში ტრენინგების 

სტრატეგიას. პასუხი გამოიკვეთა, რომ ამით იყო განპირობებული თანამშრომ-

ლებისთვის მოტივაციის გაუმჯობესება.  

საინტერესოა, რამდენად მნიშვნელოვანია ორგანიზაციული სწავლების 

სტრატეგიისთვის კომპანიის კულტურა, ლიდერობა, ნებელობა, რამდენად ერთიან 

ჭრილშია სტრატეგია და მისი განმახორციელებელი ერთ-ერთი საშუალება 

ტრენინგები.  

გამოკითხვაში კი მკაფიოდ გამოჩნდა, რომ 85% ორგანიზაციულ სწავლებას 

ტრენინგებს უწოდებდა.  

 აღსანიშნავია, რომ თუ მსხვილ ბიზნესში გამოკითხული რესპონდენტები-

დან 50% თვლის, რომ აქვთ ორგანიზაციული სწავლება, ეს რიცხვი მცირე და 

საშუალო ბიზნესის 25%-საც არ აღემატება. მცირე და საშუალო ბიზნესში ტრენინ-

გებისადმი ხელმისაწვდომობა, შესაძლოა იყოს ნავარაუდევი, რომ შედარებით 

დაბალია. 

 კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ: 
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• გამოკითხულთა უმრავლესობა ტრენინგებს უწოდებს ორგანიზაციული 

სწავლების სტრატეგიას (86%);  

• მსხვილ ბიზნესში მეტია ფორმალური სასწავლო სისტემის არსებობა, 

როგორიც არის ტრენინგები; 

• 117 რესპოდენტიდან 92% თვლის, რომ ორგანიზაცული სწავლების 

სტრატეგია კომპანიებისთვის აუცილებელია; 

• მცირე და საშუალო ბიზნესში ორგანიზაციული სტრატეგიის სწავლების 

ხარისხი დაბალია; 

• აუცილებელია ისეთი თემის სიღრმისეული კვლევა, როგორიც არის: 

ტრანსფორმაციული ლიდერობა, ორგანიზაციული კულტურის და 

უფლებამოსილების გაზომვა. 

117 რესპოდენტიდან 67 მათგანი უარყოფს, რომ ორგანიზაცია მას ეხმარება 

მიზნების მიღწევაში და სამუშაოს ეფექტიანად შესრულებაში. თვით-განვითარებაში 

კი კოლეგების თანადგომას და ხელშეწყობას გრძნობენ.  

 რესპოდენტებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია, რომ შეაფასონ ორგანიზა-

ციული სტრატეგია კულტურის, მენეჯმენტის და უფლებამოსილების ჭრილში, რათა 

წარმოგვეჩინა კონკრეტული სკალა, თუმცა ერთიან ფორმატში, იშვიათად გამოიკვეთა 

ჩამოთვლილის სისრულე.  

ცხადია, გამოწვევის საგანია იმის ზუსტი დადგენა თუ როგორია ორგანიზა-

ციული სწავლების სტრატეგიის წარმატებული პრაქტიკა საქართველოში, თუმცა 

მიმდინარე პერიოდში, ორგანიზაციების წინაშე კვლავ დგას შემდეგი კითხვები: 

• როგორი მდგომარეობაა ორგანიზაციული სწავლების კულტურის 

მხრივ, აქვს თუ არა თუ არა კომპანიის ღირებულებები, მიზნები და 

მისია სწავლებისათვის განსაზღვრული? 

• რა მდგომარობაა ბიზნესსექტორში ტრანსფორმაციული ლიდერობის 

მხრივ და სწავლება თუ არის საოპერაციო პროცესების დონეზე 

•  როგორია კომუნიკაციაა თანამშრომლებსა და მენეჯმენტს შორის, 

როგორია მათ შორის ცოდნის გაზიარების არხი  

• აქვთ თუ არა თანამშრომლებს ნებელობა, უფლებამოსილება და 

წახალისება გაუზიარონ ერთმანეთს ცოდნა - გამოცდილება; კომპანიები 

ახალისებენ თუ არა შიდა კონკურენციას თუ შიდა სწავლებას. 
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ტრენინგების ეფექტიანობის შეფასებისათვის მესამე თავში მოცემულია  

დ.კირკპატრიკის ოთხდონიანი ტრენინგის შეფასების მოდელი. 

მესამე თავში განხიულია  მაგალითები, სადაც წარმატება ჰპოვა დოლანდ 

Kirkpatrick - ის 4 საფეხურიანმა შეფასების მოდელმა და მისი დანერგვით ხდება 

ევროპულ ქვეყნებში (და არა მხოლოდ) ტრენინგინდუსტრიის ეფექტიანობის 

გაზომვა.   

დონალდ კირკპატრიკის ოთხდონიანი ტრენინგის შეფასების მოდელი 

დაგვეხმარება განვსაზღვროთ რამდენად ეფექტიანია ტრენინგი ბიზნესსექტორში. 

ეს მოდელი წარმატებით გამოიყენება ევროპის ქვეყნებში. მოდელი დაგვეხმარება 

გავზომოთ ტრენინგის გავლენა ობიექტურად და გავაანალიზოთ, რამდენად 

ისწავლეს და გაიუმჯობესეს თანამშრომლებმა კომპეტენციები.  

 დ. კირკპატრიკმა, ვისკონსინის უნივერსიტეტის პროფესორმა, პირველად 

გამოაქვეყნა თავისი მოდელი 1959 წელს. მან განაახლა იგი 1975 წელს და შემდეგ 

1993 წელს, როდესაც წარმოადგინა თავისი ყველაზე ცნობილ ნაშრომში 

"ტრეინინგის პროგრამების შეფასება". 

 მოდელის ყოველი მომდევნო დონე წარმოადგენს სასწავლო პროგრამის 

ეფექტიანობის უფრო ზუსტ საზომს. იგი შემდგომში განავითარეს დონალდმა და 

მისმა ვაჟმა, ჯეიმსმა; შემდეგ კი ჯეიმსმა და მისმა მეუღლემ, ვენდი კეისერ 

კირკპატრიკმა. 

 2016 წელს ჯეიმსმა და ვენდიმ გადახედეს და განმარტეს თავდაპირველ 

თეორიას და შემოიღეს "ახალი მსოფლიო კირკპატრიკის მოდელი" თავიანთ 

წიგნში "სწავლების შეფასების ოთხი დონე". ერთ-ერთი მთავარი დამატებაა 

აქცენტი ადამიანთა ყოველდღიური სამუშაოსთვის ტრენინგის რელევანტური 

გახდომის მნიშვნელობაზე. 

 საქართველო შესაძლოა იყოს შემდეგი ქვეყანა, სადაც დაინერგება დ. 

კირკპატრიკის მოდელი, რომელზეც მეტწილად დგას ტრენინგინდუსტრიის ეფექ-

ტიანობა. განიხილება ოთხი დონე: რეაქცია, სწავლა, ქცევა და მათი შედეგები.  

საფეხური I : რეაქციის საზომი. 

 ემოციური საზომი. ორგანიზაციაში სურთ, რომ ადამიანებმა იგრძნონ, რომ 

ტრენინგი ღირებულია. იმის გაზომვა, თუ რამდენად ჩართულები იყვნენ ისინი, 

რამდენად აქტიურნი და როგორ რეაგირებდნენ ტრენინგზე, დაგვეხმარება 
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გავიგოთ, რამდენად კარგად აითვისეს მასალა, შეესაბამებოდა თუ არა ტრენერი 

მონაწილეების ორგანიზაციულ კულტურას და მოხდა თუ არა რეაქციულად 

ინფორმაციის დადებითად მიღება ემოციურ-რეაქციულ დონეზე.  

 რეაქციის საზომი - კითხვები მონაწილეთათვის მოიცავს, რომელიც საქარ-

თველოში ორგანიზაციებს შეუძლიათ დანერგონ დაუყოვნებლივ პრაქტიკაში, არის 

შემდეგი:  

• ტრენინგები ღირდა დროის დახარჯვად? (ემოციური საზომი) 

• ფიქრობთ, რომ ეს ტრენინგი წარმატებული იყო? 

• რა იყო ტრენინგის ყველაზე ძლიერი და სუსტი მხარეები? 

• მოგეწონათ ტრენინგის ჩატარების ადგილი? 

• მოგეწონათ ტრენერის პრეზენტაციის სტილი? 

• დაემთხვა თუ არა ტრენინგი თქვენს პერსონალურ სწავლის სტილს? 

• იყო თუ არა ტრენინგები საინტერესო? 

• რა არის სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ისწავლეთ ამ 

ტრენინგიდან? რაც გაიგეთ, რის გამოყენებას გეგმავთ თქვენს სამსახურში? 

• რა მხარდაჭერა შეიძლება დაგჭირდეთ ორგანიზაციის მხრიდან-ნასწავლის 

გამოსაყენებლად? 

„რეაქციის საზომი“ კითხვარით შესაძლებელია დადგინდეს ტრენინგის 

მონაწილეთა რეაქცია. შესაძლებელია ეს კითხვარი გაკეთდეს ტრენინგის დასრუ-

ლებისთანავე. ასევე აუცილებელია ტრენინგ მენეჯერი დააკვირდეს მონაწილეთა 

სხეულის ენას და ადგილზე სიტყვიერ გამოხმაურებას.  

 რეაქციის საზომი გვაძლევს საშუალებას გავაანალიზოთ გამოხმაურებები 

და განავახორციელოთ ცვლილებები.  

საფეხური II : ცოდნის საზომი  

 მე-2 დონე ფოკუსირებულია იმის გაზომვაზე, რაც ტრენინგის მონაწილეებმა 

მიიღეს ცოდნის სახით, იმაზე, თუ რა ისწავლეს.  

 ხელსაწყოს მე-2 დონე ასევე ზომავს, რისი გაკეთებაც მათ მიაჩნიათ, რომ 

შედეგად შეძლებენ განსხვავებულად და რამდენად მოტივირებულნი არიან 

ცვლილებების შეტანისთვის. 

 მეორე საფეხური აჩვენებს, თუ როგორ განავითარა ტრენინგმა მათი 

უნარები, დამოკიდებულებები და ცოდნა, ასევე მათი თავდაჯერებულობა და 
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ერთგულება. 

იმის გასაზომად, თუ რა ისწავლეს ტრენინგის მონაწილეებმა, ტრენინგს 

აუცილებლად უნდა ჰქონდეს კონკრეტული სასწავლო მიზნები, ამიტომ 

აუცილებელია განისაზღვროს მიზანი ტრენინგის დაგეგმვის საწყის ეტაპზე.  

 შესაძლებელია სწავლის შეფასება სხვადასხვა გზით ეს დამოკიდებულია 

ორგანიზაციის მიზნებზე. მეორეს მხრივ რეკომენდირებულია კომპეტენციების 

გაზომვა ტრენინგამდე და მის შემდეგ. ხშირად გამოიყენება მაგალითად პრე-პოსტ 

ტესტი ან უნარების მხრივ პრე-პოსტ ვიდეო ჩანაწერის გაკეთება სავარჯიშოს 

დროს.  

 ტრენინგის დაწყებამდე შესაძლებელია გაანალიზდეს მონაწილეების პრე 

ცოდნა, რათა დადგინდეს მათი ცოდნა, უნარები და დამოკიდებულებები. 

ტრენინგების დასრულების შემდეგ კი თავიდან გამოიცადონ მონაწილეები, 

რომლითაც შეფასდება თუ რა ისწავლეს და რას ფიქრობენ, როგორ გამოიყენებენ ამ 

ცოდნას. პრე-პოსტ ტესტის გარდა, ეს შესაძლებელია ჩატარდეს, მაგალითად, 

თანამშრომლებთან შეხვედრების სახით, სიტყვიერი შეფასებითაც.  

საფეხური III ქცევის საზომი (შეფასება) 

 ეს საფეხური გვეხმარება გაიგოთ, რამდენად კარგად იყენებენ ადამიანები 

თავიანთ ტრენინგს. მას ასევე შეუძლია გამოავლინოს, სად შეიძლება დასჭირდეს 

ადამიანებს დახმარება, მაგრამ ქცევა შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც ორგანიზაციაში ამის ხელსაყრელი პირობებია. 

 ვთქვათ, რომ ვაფასებთ ტრენინგის მონაწილეებს ვარჯიშის შემდეგ. თუ 

დავინახავთ მცირე ცვლილებას, შეიძლება დავასკვნათ, რომ რომ მათ არაფერი 

შეუსწავლიათ და რომ ტრენინგი არაეფექტიანი იყო. თუმცა, შესაძლებელია, რომ 

მათ ბევრი რამ ისწავლეს, მაგრამ ორგანიზაციული ან გუნდური კულტურა ხელს 

უშლის ქცევის ცვლილებას. შესაძლოა, არსებული პროცესები ნიშნავს, რომ ახალი 

აზროვნების გამოყენების მცირე შესაძლებლობა არსებობს.  

 შედეგად, ტრენინგის მონაწილე არ გრძნობს თავდაჯერებულობას ახალი 

ცოდნის გამოყენებაში, ან ხედავს ამის მცირე შესაძლებლობას ან, შესაძლოა, არ 

ჰქონოდა საკმარისი დრო ცოდნის პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. 

 აუცილებელია დავრწმუნდეთ, რომ განვავითარეთ პროცესები, რომლებიც 

ხელს უწყობს, აძლიერებს და აჯილდოვებს ქცევის პოზიტიურ ცვლილებებს 
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თანამშრომლებში. ამ პროცესებს „აუცილებელ მამოძრავებელ ძალებს“ უწოდებს 

დონალდ კირკპატრიკი. „თუ გუნდის წევრი ეფექტიანად იყენებს ახალ უნარს, 

ხაზი გაუსვით ამას და შეაქეთ იგი ამისთვის.“ დ.კირკპატრიკი.  

 ქცევის ეფექტიანი გაზომვა უფრო გრძელვადიანი პროცესია, რომელიც 

უნდა განხორციელდეს კვირების ან თვეების განმავლობაში საწყისი ტრენინგის 

შემდეგ.  

ქცევის გასაზომად დასმული კითხვები შემდეგია: 

• გამოიყენეს თუ არა მონაწილეებმა თავიანთი სწავლით მიღებული 

ცოდნა? 

• შეუძლიათ თუ არა მონაწილეებს ასწავლონ თავიანთი ახალი ცოდნა, 

უნარები ან დამოკიდებულებები სხვა ადამიანებს? 

• იციან თუ არა მონაწილეებმა, რომ შეცვალეს ქცევა? (თვითდი-

აგნოსტირება). 

 ქცევის გაზომვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა დაკვირვებისა და 

ინტერვიუების ჩატარება, ასევე ახალი უნარების გამოყენების ინტეგრირება იმ 

ამოცანებში, რომლებიც გუნდს დაუსახეს ტრენინგის დროს, რათა ადამიანებს 

ჰქონდეთ იმის დემონსტრირების საშუალება, რაც იციან. შესაძლებელია მათ 

ვთხოვოთ შესწავლილის გაზიარება და პრაქტიკული დემონსტრირების გარემო 

შევუქმნათ.  

საფეხური IV. შედეგის საზომი (შეფასება) 

 ამ დონეზე ვაანალიზებთ ტრენინგის საბოლოო შედეგებს. იგი მოიცავს 

შედეგებს, რომლებიც ორგანიზაციამ მიზნად დაისახა, რომელიც სასარგებლოა 

როგორც ბიზნესისთვის, ასევე თანამშრომლებისთვის და აჩვენებს ინვესტიციის 

კარგ უკუკავშირს (ROI). (მოდელის ზოგიერთ ადაპტირებულ ვერსიას აქვს მე - 5 

დონე, რომელიც ეძღვნება ROI-ს დამუშავებას.)  

მე - 5 დონე – ROI, ადამიანური რესურსები =  

= (მოგება-ხარჯები)/ხარჯები 

 IV დონე, სავარაუდოდ, ყველაზე ძვირადღირებული და შრომატევადია. 

ყველაზე დიდი გამოწვევაა იმის დადგენა, თუ რომელი შედეგები, სარგებელი ან 

საბოლოო შედეგებია ყველაზე მჭიდროდ დაკავშირებული ტრენინგთან და ამ 

შედეგების გრძელვადიან პერსპექტივაში გაზომვის ეფექტიანი ხერხის 
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გამომუშავება.  

 თანამედროვე ტრენერები ხშირად იყენებენ დ.კირკპატრიკის მოდელს 

შემდეგნაირად, ჯერ აცხადებენ შედეგებს, რომელთა ნახვაც სურთ, შემდეგ კი 

ავითარებენ ტრენინგს, რომელიც ყველაზე მეტ შედეგს მისცემს მათ. ეს ხელს 

უწყობს ტრენინგის მიზნების პრიორიტეტიზაციას და მის ეფექტიანობას.  

 აქ არის რამდენიმე შედეგის ინდიკატორი რომელიც შეიძლება იყოს 

გასათვალისწინებელი, ტრენინგის მიზნებიდან გამომდინარე: 

• გაიზარდა თანამშრომლების შენარჩუნება;  

• შემცირდა თანამშრომელთა დენადობა;  

• გაიზარდა წარმოება;  

• აუმაღლდათ ტრენინგის მონაწილეებს ქცევითი მორალი;  

• შემცირებული ნარჩენები; (დამოკიდებულია ორგანიზაციის სპეცი-

ფიკაზე);  

• გაზრდილი გაყიდვები;  

• უმაღლესი ხარისხის რეიტინგები;  

• გაიზარდა მომხმარებლის კმაყოფილება;  

• ნაკლები პერსონალის პრეტენზია;  

რეკომენდაციები:  საერთაშორისო პრაქტიკა მოწმობს, რომ ორგანი-

ზაციული სწავლების სტრატეგიას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეიტანოს 

კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ზრდაში და თანამშრომლების განვითარებაში. 

 ცალკეული ტრენინგები საერთაშორისო პრაქტიკით წარმოადგენს 

ცალკეულ ხელსაწყოს და არა მთლიანობას, საჭიროა ორგანიზაციული სწავლების 

სტრატეგიის შექმნისას ორგანიზაციული კულტურის, ტრანსფორმაციული 

მენეჯმენტის და უფლებამოსილების გათვალისწინება. 

 თანამშრომლებისთვის მნიშვნელოვანია განვითარება და ორგანიზაციულ 

სწავლების სტრატეგიისადმი მზაობა, შესაძლოა კმაყოფილების და პროდუქტი-

ულობის ზრდა არა მხოლოდ ტრენინგების დაგეგმვით, არამედ კიდევ უფრო მეტი 

შედეგის მისაღებად, ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგიის ჩამოყალიბებით 

და სხვა საოპერაციო ხელსაწყოებით. 

 სწავლებაში ჩართული უნდა იყოს კომპანიის თითოეული წევრი და არა 

მხოლოდ წინა ხაზი, რომლებსაც უტარებენ ტრენინგებს. აუცილებელია ამ 
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მიმართულებით კვლევების გააქტიურება. 

 ორგანიზაციული სწავლების განვითარებისათვის ბიზნსესსექტორში საჭი-

როა შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება:  

ტრენინგინდუსტრიას მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს ბიზნესსექტორის 

მხრიდან; 

• აუცილებელია ტრენინგი მოიცავდეს პრაქტიკულ ნაწილს, თუნდაც E 

- (ციფრული) პლატფორმების გამოყენებით;  

• მონაწილეებს სჭირდებათ მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფა 

ტრენინგის პროცესში, რომელიც უზურნველყოფილი უნდა იყოს 

როგორც პირისპირ ტრენინგებისას ისე დისტანციურად 

• ტრენინგების დაგეგმვასა და ჩატარებამდე აუცილებელია: ტრენინგ 

საჭიროების კვლევა, დიზაინი, მოდულის განვითარება.  განხორცი-

ელება-ჩატარება, ტრენინგი შეფასება 

• ტრენინგზე დასწრებისას გაითვალისწინეთ ტრენერის კომპეტენცია: 

ახსნა - ჩვენება - პრაქტიკა - პრაქტიკაზე დაფუძნებული უკუკავშირი-

ტრენერის მიერ ჯგუფის განვითარების შეფასება 

• ტრენინგინდუსტრია საჭიროა დაფიქრდეს შერეულ მოდელზე, სადაც 

ციფრულ - ტექნოლოგიურ ხელსაწყოებს თავის როლი აქვს 

• ტრენინგის ერთჯერადი ჩატარება - იცვლება ხანგრძლივი ორგანიზა-

ციული სტრატეგიული სწავლებით, მუდმივ პროცესად, რომელიც 

ორიენტირებულია მუდმივი სიახლეებისა და საჭირო უნარებით 

თანამშრომლების აღჭურვაზე 

• ტრენინგინუდუსტრიაში აუცილებელია ლოკალური ლიტერატურის 

განვითარება და სიღრმისეული კვლევების ჩატარება. 

 დისერტაციის შედეგები ნაშრომის კვლევის შედეგები ხელს შეუწყობს: 

ბიზნესსექტორში ორგანიზაციული სწავლების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალი-

ბებას და მათი  პოტენ¬ციალისა და კონკურენტული უპირატესობის გაზრდას; 

საქართველოში ბიზნესსექტორისათვის ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგიის 

ჩამოყალიბებას საუკეთესო პრაქტიკისა და  და მოდელების მიმართულებით. 

  ნაშრომის დასკვნით ნაწილში შეჯამებული და განზოგადებულია ნაშრომის 

მიგნებები და შედეგები. 
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დასკვნა 

სწრაფად მზარდი კონკურენციის გარემოში, კომპანიების ერთ-ერთი 

მთავარი ამოცანაა მუდმივად მოიპოვონ უახლესი ინფორმაცია და შესაბამისი 

საჭირო კომპეტენციები, რათა უპასუხონ სწრაფად ცვალებად ბიზნეს მოთხოვნებს. 

პრაქტიკოსების უმეტესობა თანხმდება იმ ფაქტზე, რომ კომპანიები რომლებსაც 

აქვთ ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგია უკეთესად პოზიციონირებენ 

ბაზარზე, განსხვავებით მათგან ვისაც ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგია არ 

აქვს. მკვლევარების აზრით, ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგიას დადებითი 

ზეგავლენა აქვს კომპანიის შესრულებულ სამუშაოზე. შესაბამისად აღნიშნულ 

სფეროს დიდი წვლილი აქვს კომპანიების განვითარებაში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესკომპანიებში ორგანიზაციული სწავლების 

სტრატეგიის მნიშვნელობა იზრდება, არანაირი კვლევა არ გამოქვეყნებულა 

იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იყენებენ საქართველოში ბიზნეს კომპანიების 

მფლობელები და მენეჯერები ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგიებს 

თავიანთი კომპანიის კომპეტენციების განსავითარებლად ან იმასთან დაკავში-

რებით, თუ რა კავშირი არსებობს ორგანიზაციულ სწავლებასა და ორგანიზაციულ 

სამუშაოს შესრულებას შორის. 

სადოქტორო ნაშრომის ფარგლებში კვლევამ გამოავლინა საქართველოს 

ბიზნესის კონტექსტში ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგიის არსებული დონე. 

ლიტერატურულ მიმოხილვაზე დაყრდნობით არსებობს ორგანიზაციული 

სწავლების სტრატეგიის სამი ძირითადი წინაპირობა, კერძოდ: ორგანიზაციული 

კულტურა, ტრანსფორმაციული ლიდერობა და უფლებამოსილება. მაშასადამე, 

ორგანიზაციული სწავლების შემადგენელი კომპონენტები და ეს სამი წინაპირობა 

განხილულია კვლევაში. 

ნაშრომის ფარგლებში პირველი კვლევის მიზანი და ამოცანები იყო შემდეგი: 

• გამოკვლეული ყოფილიყო თუ როგორ აღიქმება საქართველოში ბიზნეს 

საწარმოებში ორგანიზაციული სწავლება; 

• შეგვესწავლა საქართველოს ბიზნეს საწარმოთა ორგანიზაციული 

სწავლების პრაქტიკა საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ პროტოტიპის 

მოდელებს, რაც თავის მხრივ გვხვდება ლიტერატურის განხილვისას. 

კვლევის საგანი იყო: საქართველოს ბიზნესის კონტექსტში ორგანიზაციული 
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სწავლების სტრატეგიის არსებული დონის შესწავლა. 

კვლევის მიზნიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე, კვლევის ძირითადი 

ობიექტი იყო: საქართველოში დასაქმებული პირები და მენეჯერები; 

კვლევისას გამოყენებული იქნა, როგორც რაოდენობრივი ასევე ხარისხობ-

რივი მეთოდები, როგორიც არის: ანკეტირება, სტატისტიკური მეთოდები, 

ექსპერტული შეფასება, ანალიზი, სისტემური ანალიზი, ინდუქციის, დედუქციის,  

დიალექტიკური; ანალიზის მეთოდები, საოფისე პროგრამა Excel, ინფორმაციის 

მოსაპოვებლად გამოიყენებოდა ასევე ინტერნეტი.  

პირველადი მონაცემთა შეგროვებისათვის კვლევის მეთოდი წარმოადგენდა 

საქართველოს ბიზნეს საწარმოთა დასაქმებულებისა და მფლობელთა/ხელმძღვა-

ნელ პირთა კვლევას, როგორც მომსახურებაში ასევე კომერციულ სექტორებში. 

ჩატარდა ონლაინ კვლევა, რომლის საშუალებითაც გამოკითხულ იქნა 117 

დასაქმებული და 10 მენეჯერი, ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგიის 

არსებული მდგომარეობის შესახებ.  

მათ ორგანიზაციებში, გაესვა რა ხაზი მათ სარგებლიანობასა და უპირატე-

სობას სწავლებისას მიღწეული შედეგების პირობებში და გაუმჯობესდა რა 

ორგანიზაციული შესრულება. 

კვლევამ ცხადჰყო, რომ სხვადასხვა ქართულმა საწარმოებმა გაითავისეს ორ-

განიზაციული სწავლების სტრატეგია გარკვეულწილად მხოლოდ ვიწრო კუთხით, 

რომელიც ეყრდნობა ცალკეულ ტრენინგებს. აღსანიშნავია, რომ მკვლევარების 

აზრით ცალკეული ტრადიციული ტრენინგების ნაკლებად პროდუქტიულია. 

ჩვენი კვლევის საფუძველზე საქართველოში არსებულ ბიზნესკომპანიებს 

ვურჩევთ, რომ ორგანიზაციული სწავლების სტრატეგიის შესაქმნელად გააძლი-

ერონ შემდეგი მიმართულებები: ორგანიზაციული კულტურა, ტრანსფორმაციული 

ლიდერობა და უფლებამოსილება. სწორად აღნიშნული ფუნდამენტები უწყობს 

ხელს ორგანიზაციული სწავლების ეფექტანი სტრატეგიის ფორმულიებას.  

ნაშრომის ფარგლებში მეორე კვლევის კვლევის მიზანი და ამოცანა იყო 

დაგვედგინა ტრენინგინდუსტრიის გამოწვევები. 

კვლევის საგანი იყო, სადაც მონაწილეობდა 452 რესპოდენტი, ტრენინგინ-

დუსტრიაში გამოწვევებისა და ახალი ტენდეციების დადგენა, რაც ხელს შეუწყობს 

არსებული რეალობის უკეთ შეფასებასებას და მომავალში ადგილზე ტრენინგების 
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პროცესების გაუმჯობესებას.  

მენეჯმენტის და ტრენინგინდუტრიის გამოწვევების ანალიზით წარმოდ-

გენილია თუ როგორი უნდა იყოს კლასიკური ტრენინგმეთოდოლოგია იმისათვის, 

რომ თანამშრომლებისთვის დაგეგმილი ორგანიზაციული განვითარების 

ტრენინგის სტრატეგიული პროცესი წარმატებულად ჩაითვალოს.  

პრაქტიკული და თეორიული საფუძვლების კვლევის შედეგად კი თემის 

ბოლოს მოცემულია ის მკაფიო და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომელიც 

აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული ტრენინგების დაგეგმვის, 

დიზაინის შემუშავების, განხორციელების და შეფასების დროს. 

ავტორის აზრით, სწორედ ნაშრომში წარმოდგენილი კორპორაციული 

განათლების სრულყოფის სქემა, ლიტერატურული მიმოხილვა, ტრენინგების 

ევოლუციის მიმოხილვა, ტრენინგის დაგეგმვის, ჩატარების სრულყოფის გეგმის 

შემუშავება, ტრენინგის, ტრენერის შეფასების მოდელების განხილვა და 

ტრენინგის ეფექტიანობის გზების დასახვა, შეუწყობს ხელს ორგანიზაციული 

სწავლების მდგრად განვითარებას საქართველოს ბიზნესსექტორში და 

ტრენინგინდუსტრიაში მეტი ინვესტიცის მოზიდვას. 
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