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Abstract 
 

A special role in the development process of independent Georgia is given to the 

factor of political leaders, which has a significant impact on the present and future of the 

country. In order the process of governance in the state to be effective, transparent, 

democratic and fair, it is necessary to reveal the appropriate political leaders and to realize 

their potential and capabilities for the best interests of the State. 

The aim of this Paper is to study and substantiate the importance of the leader factor 

in the process of public administration, the influence of the leader on the effectiveness of 

public administration, his impact in the introduction of novelties and innovations in 

governance. 

The concept of leadership, its principles, theories of various researchers and the 

importance of the institution of leadership in society are reviewed in the Paper. For 

example, according to J. L. Kermon, a Statesman is a person who is actively engaged in the 

management of the Country, but is not affiliated with a Specific Party; He is able to support 

the State get out of a difficult situation; The one who receives the absolute vote of the voters 

in a certain region is called “Notable”. According to J. L. Kermon, a Leader is a person who 

has a decisive influence on the party apparatus and has the ability to successfully fulfill the 

important governmental obligations. Based on the scientist’s concept, a Political Leader is a 

person who holds an important state position and can influence a social group or association, 

society as a whole. 

In addition to a general overview of leadership concepts, the psychological types of 

leaders are reviewed in the paper. Specific examples of Georgian leaders are highlighted, 

what was the prerequisite for their leadership, what mistakes were made and which steps 

they took were necessary; what achievements were conditioned by the work of this or that 

politician in the country and how it was reflected in the period after the achievement of 

independence in Georgia; what role it played in the country’s foreign relations and the 

establishment of the democratic process in the country. The paper highlights the views of 

Weber, who was one of the first to distinguish the types of leaders: traditional, charismatic 

and rational-legal, and who formulated their characterization. For example, Rational-legal 

leadership, when choosing a leader, is based on rationality, legality, giving the defined 

power. Obviously, this type of leadership is mainly based on the legal norms recognized by 

the society. His power is co-conditional. 

The paper discusses the main elements that determine the role of a leader in society 

and public administration. The influence of the leading politician on the effectiveness of 

public administration is analyzed in detail. The effectiveness of public officials is evaluated. 

Public service is an Institution oriented to the demands of society, the assessment of its 

effectiveness is important not only for the state administration and local self-government 

bodies, but also for society as a whole. Peculiarities of control of activities of civil servants 

are described. It is indicated that the control of State Institutions by the Society leads to the 

necessity of self-control by the leaders and employees of the governing structures and local 

self-government bodies. 

The impact of PR technologies and mass-media on the process of public 

administration is also extensively analyzed. Both the role of PR in the formation of a 

political leader, as well as the history of the importance of PR on the example of America, 
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how social relations have a great influence in the process of creating a leader’s image, are 

discussed. 

In order to better understand and study the leader-politician and to describe the 

sphere of influence of his skills in unity, the works of various scientists are reviewed. A 

great deal of attention has been paid to the peculiarities of the implementation of public 

administration in the wake of the development of technologies. The list of necessary skills 

of a modern leader is described on the background of technology development. 

The basics of innovation, its positive role in the process of democracy development, 

leadership role in introducing and developing innovations are discussed in the Paper. The 

practice of using modern technologies in public administration, through which the State 

offers the additional services to Citizens, is also investigated. The research proves that a 

large part of society is involved in the process of public administration and they support 

involvement in the process of governance by using new technologies. 

All the theories and studies discussed in the paper confirm the importance of the 

leader, especially in a Transitional Democratic State. 

The paper contains opinions about the necessary skills for a modern leader and gives 

recommendations to be considered for the elimination of systemic problems related to the 

issues provided by the leader-politician, which are necessary for the further proper 

development of the country standing at the stage of transitional democracy. 

 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

       მოცემულ ნაშრომში საკმაოდ ვრცლად არის მიმოხილული ლიდერობის ცნება, 

პრინციპები, სხვადასხვა მკვლევართა თეორიები და ლიდერის ინსტიტუტის 

მნიშვნელობა საზოგადოებაში. ლიდერობის ცნებათა ზოგადი მიმოხილვის გარდა, 

ნაშრომში განხილულია ლიდერის ფსიქოლოგიური ტიპები. ხაზგასმულია 

საქართველოს კონკრეტულ ლიდერთა მაგალითებში, რა იყო მათი ლიდერობის 

წინაპირობა, რა შეცდომები იქნა დაშვებული და მათ მიერ გადადგმული რომელი 

ნაბიჯები წარმოადგენდა აუცილებლობას. რა მიღწევები განაპირობა ქვეყანაში 

ამათუ იმ პოლიტიკოსის მოღვაწეობამ და როგორ აისახა იგი საქართველოში 

დამოუკიდებლობის მიღწევის შემდგომ პერიოდზე. რა როლი შეასრულა ქვეყნის 

საგარეო ურთიერთობებზე და ქვეყანაში დემოკრატიის პროცესის ჩამოყალიბებაზე. 

განხილულია ის ძირითადი ელემენტები რაც განაპირობებს ლიდერის როლს 

საზოგადოებასა და საჯარო მმართველობაში. დეტალურად არის გაანალიზებული 

ლიდერი პოლიტიკოსის გავლენა საჯარო მმართველობის ეფექტიანობაზე. 

შეფასებულია საჯარო მოხელეთა  ეფექტიანობა.აღწერილია საჯარო მოხელეთაა 

საქმიანობის კონტროლის თავისებურებები სპეცსამსახურებში. ასევე ვრცლად არის 
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განხილული  პიარტექნოლოგიებისა და მედიასაშუალებების გავლენა საჯარო 

მმართველობის პროცესზე.ერთიანობაში ლიდერი პოლიტიკოსის უკეთესად 

გამოსაკვლევად და მისი უნარების გავლენების სფეროს აღწერისათვის 

მიმოხილულია სხვადასხვა მეცნიერთა ნაშრომები.დიდი ადგილი აქვს 

დათმობილი საჯარო მმართველობის განხორციელების თავისებურებებს 

ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ     . ნაშრომში განხილულია ინოვაციის 

საფუძვლები, მისი პოზიტიური როლი დემოკრატიის განვითარების პროცესში. 

ლიდერის როლი ინოვაციების დანერგვასა და განვითარებაში. ნაშრომში 

განხილულია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების პრაქტიკა საჯარო 

მმართველობაში, რომლითაც სახელმწიფო დამატებით სერვისებს სთავაზობს 

მოქალაქეებს.  

საჯარო მმართველობის  ეფექტიანობის ამაღლება - ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების ძირითად  პირობას წარმოადგენს.  საჯარო 

მმართველობის პროცესში ინოვაციების დანერგვით  და დიგიტალიზაციის 

პროცესის ხელშეწყობით უზრუნველყოფილი იქნება  როგორც დემოკრატიის 

გაღრმავება ასევე მოსახლეობის ფართო ფენების აქტიური მონაწილეობა ქვეყნის 

მართვის პროცესში. 

საჯარო სამსახური  სოციუმის მოთხოვნებზე  ორიენტირევული  ინსტიტუციაა, 

რომლის  ეფექტიანობის შეფასება მნიშვნელოვანია არა მარტო სახელმწიფო 

მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის, 

არამედ მთლიანად საზოგადოებისთვის. 

საზოგადოების მიერ სახელმწიფო  ინსტიტუტების კონტროლი, უზრუნველყოფს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ხელმძღვანელთა და 

მოსამსახურეთა  მიერ თვითკონტროლის აუცილებლობას.   

  თემის აქტუალურობას განსაზღვრავს ის გარემოება, რომ თანამედროვე 

საჯარო მმართველობა მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის.  ევროინტეგრაციის 

უმნიშვნელოვანეს პროცესში საქართველოს აღებული აქვს ვალდებულება 

ძირეულად გარდაქმნას საჯარო მმართველობა გახადოს იგი დროის მოთხოვნებზე 

მორგებული, ეფექტიანი და აქტიური მოსახლეობის საჭიროებების გადაწყვეტის 

თვალსაზრისით. ამ მნიშვნელოვანი გარდაქმნების ავანგარდში  უნდა იდგნენ 
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ადამიანები, რომელთა აქტივობა, შრომა და მონდომება წარმართული იქნება 

ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების დაძლევისკენ. ამ თვალსაზრისით კი 

უმნიშვნელოვანესი როლი განეკუთვნება  ლიდერებს, რომლებიც თავისი 

შემოქმედებითი პოტენციალით, საქმისადმი ერთგულებით, სიახლისა და 

კრეატიულობის უნარებით შეძლებენ  ადამიანების მობილიზებას და მათი 

საქმიანობის სწორი მიმართულებით წარმართვას. მიუხედავად იმისა, რომ  

ლიდერობის, ლიდერის როლის თაობაზე  მმართველობით პროცესში   

მნიშვნელოვანი გამოკვლევები არსებობს, საქართველოს სინამდვილეში ეს თემა 

კვლავ აქტუალურობას ინარჩუნებს და მისი შესწავლა მნიშვნელოვანია საჯარო 

მმართველობის რეფორმის განხორციელების პროცესისთვის.  

 თემის მეცნიერული სიახლეს  წარმოადგენს ლიდერი პოლიტიკოსების 

მახასიათებლების გამოკვლევა თანამედროვე რეალობაში.  

დადგინდა თუ რა უნარები გახდა აუცილებელი ლიდერი პოლიტიკოსისათვის   

საზოგადოების განვითარებასთან ერთად?              განისაზღვრა შეიცვალა თუ არა 

პოლიტიკოსი ლიდერების სახეები და ფუნქციები და არის თუ არა კონკრეტული 

სახის ლიდერის   სრულყოფილი რეალიზება დამოკიდებული არსებულ 

მოცემულობაზე, საზოგადოების განწყობაზე, სახელმწიფოს განვითარების 

საფეხურზე, საზოგადოების ტემპერამენტზე, სახელმწიფოებრივ  მოწყობაზე და 

სხვა კონკრეტულ ფაქტორებზე.            

დადგინდა  შესაძლებელია თუ არა აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინების 

გარეშე დაბადებით ლიდერი ჩამოყალიბდეს ლიდერ პოლიტიკოსად და რამდენად 

არის მნიშვნელოვანი ლიდერთა ცვალებადობა განახლება განვითარებასთან 

ერთად? 

გამოკვლეულ იქნა შესაძლებელია თუ არა რომ ერთი ტიპის ლიდერი პოლიტიკოსი 

თავის თვისებებით იყოს მისაღები შეცვლილი გარემოებებისადმი გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, მაშინ როდესაც პოლიტიკური ლიდერი, არის პიროვნება რომელიც 

განსაზღვრავს პოლიტიკური გუნდის მიზანმიმართულ საქმიანობას. მისი 

დამოკიდებულება მნიშვნელოვანია სიახლეების  ინოვაციების დანერგვაში, 

რეფორმების გატარებაში. 
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განისაზღვრა, რომ  მიუხედავად  სხვადასხვა  სამეცნიერო თუ საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულია მნიშვნელოვანი კვლევები, ჯერ კიდევ 

არაერთი საკითხი ბუნდოვანია და შესაბამისად   მათ მიერ შემოთავაზებული 

რეკომენდაციები ხშირად არასისტემური და ფრაგმენტულიც კი არის.  

შემუშავებულ იქნა და წარმოდგენილი სათანადო წინადადებები და 

რეკომენდაციები.; 

კვლევის ობიექტია საქართველოს საჯარო  სამსახური. სახელმწიფო-პოლიტიკურ 

და პროფესიულ საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებული  პირები.  

კვლევის საგანია  პოლიტიკური ლიდერების ფორმირების პირობები, მათი 

საქმიანობის შედეგები, მათი ამოცანები და როლი  სახელმწიფო და საჯარო 

სამსახურის წარმატებული, ეფექტიანი ფუნქციონირების საქმეში.    

 კვლევის მიზანია  შესწავლილ იქნეს და  დასაბუთებული,   რომ ლიდერის ფაქტორი  

მნიშვნელოვანია  საჯარო მმართველობის განვითარების  პროცესში. ასევე 

გამოკვლეულ იქნას ლიდერის გავლენა სიახლეების, ინოვაციების დანერგვის 

კუთხით. ის თუ რამდენად  შესწევს  უნარი ლიდერს ზემოქმედება მოახდინოს 

საჯარო მმართველობის  ეფექტიანობაზე, შექმნას მყარი საფუძველი იმისა, რომ 

სახელმწიფო დაწესებულებებმა და საჯარო სამსახურებმა წარმატებული 

ურთიერთობა იქონიონ საზოგადოებასთან, რაც  ქვეყნის წინაშე არსებული 

გამოწვევების  გადაჭრის საფუძველი გახდება.  

კვლევის ამოცანებია: 

-  საქართველოს თანამდეროვე საჯარო სამსახურში მიმდინარე პროცესების 

შესწავლა; 

- საქართველოში საჯარო მმართველობის მოქმედი სამართლებრივი ბაზის 

ანალიზი; 

- სახელმწიფო ორგანოებისა და საჯარო დაწესებულებებისთვის 

შედეგიანობის მაჩვენებლების განსაზღვრა და მეცნიერული ანალიზი; 

- თანამედროვე მმართველობაში პოლიტიკოსის სახის განსაზღვრა; 

- პოლიტიკური  ლიდერის არსის და როლის  ანალიზი; 

- თანამედროვე ლიდერისათვის საჭირო  უნარების ანალიზი; 

- ინოვაციების დანერგვის პროცესში ლიდერის გავლენის შესწავლა. 
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კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს:  

 ქართველი და უცხოელი მეცნიერების ფუნდამენტალური გამოკვლევები 

ლიდერის როლისა და ამოცანების შესახებ მმართველობით საქმიანობაში. 

გამოყენებული გვაქვს   საჯარო მმართველობითი, პოლიტიკური, და 

სამართლებრივი ასპექტების კვლევის  თანამედროვე მეთოდები, რაც ეფუძნება 

სისტემურ-სტრუქტურულ და  ინსტიტუციონალურ ანალიზს. კვლევის პროცესში 

გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევის მეთოდები.  

ნაშრომის   პრაქტიკულ მნიშვნელობას განაპირობებს ის გარემოება, რომ    მასში 

შემუშავებული და წარმოდგენილი რეკომენდაციები შესაძლებელია გამოყენებულ 

იქნეს  ლიდერთა მომზადების პროცესში, ასევე აქ მოყვანილი დებულებები და 

ანალიზის შედეგები შესაძლებელია საფუძვლად დაედოს იმ  სასწავლო კურსების 

მომზადებასა და განხორციელებას, რომელიც დაკავშირებულია ლიდერობის 

სწავლების პროცესთან.   

ნაშრომის მოცულობა და  სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 125 

გვერდის ბეჭდურ ვარიანტს, რომელიც 3 თავის, 9 ქვეთავის, დასკვნისა და 

გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისგან. 

 ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. პოლიტიკური ლიდერობის თეორიული საფუძვლები. 

1.1.  მაქსიმელიან ვებერი ლიდერის შესახებ. 

1.2.  პოლიტიკური ლიდერი და მმართველობითი ფუნქციები. 

1.3.  პოლიტიკური ლიდერობა ცნება და ფუნქციები. 

1.4.  თანამედროვე პოლიტიკური ლიდერები ახალი გამოწვევების შესახებ. 

თავი 2. პიარის როლი ლიდერის ჩამოყალიბებაში. 

2.1. ლიდერის იმიჯი. 

2.2. თანამედროვე მასმედია როგორც პოლიტიკური კომუნიკაციის საშუალება. 

თავი 3. პოლიტიკური ლიდერი, როგორც საჯარო მმართველობის სუბიექტი. 

3.1. პოლიტიკოსი საჯარო სამსახურში. 

3.2. პოლიტიკური ლიდერობის გავლენა საჯარო სექტორის ინოვაციებზე. 

3.3. სახელმწიფო მენეჯმენტი და პოლიტიკის როლი ეფექტიანი საჯარო 
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მმართველობის განხორციელებაში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა. 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის პირველ თავში - პოლიტიკური ლიდერობის თეორიული საფუძვლები - 

განხილულია სხვადასხვა თეორიტიკოსების მოსაზრებები პოლიტიკური 

ლიდერობის საკითხთან დაკავშირებით. მაგალითად ჟ. ლ. კერმონის აზრით 

სახელმწიფო მოღვაწე -   არის პიროვნება, რომელიც ქვეყნის მართვაში 

მონაწილეობს, მაგრამ არ არის დაკავშირებული კონკრეტულ პარტიასთან; მას 

უნარი შესწევს  გამოიყვანოს სახელმწიფო რთული სიტუაციიდან;  იმას ვინც 

განსაზღვრულ რეგიონში ამომრჩევლების აბსოლუტურ ხმას  იღებს ის „ნოტაბლს“ 

უწოდებს.   ჟ.ლ. კერმონის ხედვით ლიდერია  ის პიროვნება, რომელსაც 

გადამწყვეტი გავლენა აქვს პარტიულ აპარატზე  და გააჩნია მნიშვნელოვანი 

სამთავრობო ვალდებულებების წარმატებით შესრულების უნარი. მეცნიერის 

კონცეფციიდან გამომდინარე, პოლიტიკური ლიდერი  ის ადამიანია, რომელსაც 

უკავია  მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი პოზიცია და მოახდინოს გავლენა 

სოციალურ ჯგუფზე თუ გაერთიანებაზე, მთლიანად საზოგადოებაზე. 

 არსებულ თეორიათა შორის   აქტუალობას ინარჩუნებს ლიდერის თვისებების 

თეორია. იგი იქმნებოდა იდეალური ლიდერების - გმირებისთვის 

დამახასიათებელი თვისებების გამოვლენის საფუძველზე. ამ თეორიის არსი ინაში 

მდგომარეობს, რომ ის ხსნის გამორჩეული თვისებების მქონე ადამიანის  

ლიდერობის ფენომენს, როგორც ამ თეორიის ერთერთი დამაარსებელი ე. 

ბოგარდუსი წერდა, „გადაჭარბებული ინტელექტუალური ნიჭი ანიჭებს 

პიროვნებას გამორჩეულ მდგომარეობას, რომელიც ადრე თუ გვიან ლიდერობამდე 

მიდის“. 

 ამავე თავში ვეცნობით თანამედროვე პოლიტოლოგიას, რომელიც 

პოლიტიკური ლიდერის სხვადასხვა განსაზღვრებებს მოიცავს,  პოლიტიკური 

ლიდერობა ეს არის:  

 ხელმძღვანელი თანამდებობა, გადაწყვეტილებების მიღებასთან 

დაკავშირებული მმართველობითი სტატუსი, სოციალური პოზიცია; 
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 განსაზღვრული პირის მხრიდან  საზოგადოებაზე, პოლიტიკურ 

ორგანიზაციასა ან დიდ სოციალურ ჯგუფზე მუდმივი პრიორიტეტული 

ზეგავლენა; 

 გაერთიანების, საზოგადოების სიმბოლო, პოლიტიკური ორგანიზაციის 

ქცევა, როგორც ნიმუში, რომელიც საკუთარ ინტერესებს ახორციელებს 

ხელისუფლების დახმარების ხარჯზე; 

   ურთიერთქმედების მეთოდი, რომლის დროსაც ლიდერი მნიშვნელოვან 

გავლენას ახორციელებს საზოგადოებაზე.  

ზემოთხსენებული განმარტებების გათვალისწინებით, შესამჩნევია ლიდერობის 

მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს მმართველისა და მიმდევარის 

ურთიერთქმედებას. აღნიშნული მექანიზმის შესაბამისად ლიდერის მოქმედებებს, 

აქტიურად უჭერენ მხარს მიმდევრები და რაც მთავარია ამას აკეთებენ 

გაცნობიერებულად, საკუთარი ნებით.  

აქვე განხილულია ლიდერობის სამეცნიერო ფსიქოლოგიური კვლევის 

ისტორია, რომელიც იდეალურად ჯდება მე-20 საუკუნის სივრცეში. ყველა 

საფუძველი არსებობს იმის დასამტკიცებლად, რომ ადამიანები ლიდერობის 

საკითხით დაინტერესებულნი არიან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, თითქმის 

დედამიწაზე გამოჩენის მომენტიდან.  ყოველივე ამის შემდეგ, მათი გადარჩენა ამ 

პლანეტაზე დიდ წილად იყო დამოკიდებული მათ წარმატებულ გადაწყვეტაზე, ანუ 

ხალხის ქმედებების ოსტატურად ორგანიზებაზე და მათ ოსტატურ მართვაზე.  

პრიმიტიული ადამიანის დროიდან დღემდე ისტორიამ მოგვაწოდა მენეჯერული 

პრაქტიკის ბრწყინვალე მაგალითები და შორეული წარსულის იმპერიების 

მრავალსაუკუნოვანი არსებობის ფაქტი უდავოდ საუკეთესო ილუსტრაციაა იმისა, 

თუ რა შეუძლიათ ეფექტურ ლიდერებს.  თუმცა, ლიდერობის, როგორც 

ადამიანების სოციალური ცხოვრების ფენომენის გაგება მაშინვე არ გამხდარა 

მკაცრი სამეცნიერო კვლევის საგანი.  იგი დაიწყო ანტიკური ხანის დიდი 

მოაზროვნეების - კონფუცის, პლატონის, პლუტარქეს ფიქრებით ძალაუფლების 

ბუნებისა და სახის შესახებ. 

 აღსანიშანვია ასევე მაქს ვებერის მიერ ჩამოყალიბებული ლიდერობის 

ტიპოლოგია, რომელსაც აქტუალურობა დღემდე არ დაუკარგავს. იგი 



 

11 

გულისხმობდა ლიდერობაში ავტორიტეტულ, ძალაუფლებიან ხელმძღვანელს, 

რომელიც გასცემს ბრძანებას, რაც მორჩილების უნარში გამოიხატება. მაქს ვებერი  

ლიდერობის ტიპოლოგიის საფუძვლად „ავტორიტეტს“ თვლიდა. შესაბამისად 

იმას, რომ „ალბათობას   ბრძანებები  ადამიანთა გარკვეული    ჯგუფის მხრიდან 

მორჩილებას იწვევენ.  

მ. ვებერმა გამოყო ლიდერის სამი ტიპი: ტრადიციული, ქარიზმატული, 

რაციონალურ-ლეგალური და ჩამოაყალიბა მათი დახასიათება. ტრადიციების, 

რიტუალების, ჩვევის ძალის   მექანიზმს ეფუძნება ტრადიციული ლიდერობა.  

ასეთი ტიპის ლიდერობა ბელადობას, უხუცესობას, მონარქობას გულისხმობს.  

ლიდერის არჩევისას გონიერებას, კანონიერებას, მისთვის განსაზღვრული 

ძალაუფლების მინიჭებას ემყარება რაციონალურ-ლეგალური ლიდერობა. ცხადია 

ასეთი ტიპის ლიდერობა ძირითადად   საზოგადოების მიერ აღიარებულ 

სამართლებრივ ნორმებს ეფუძნება. მისი ძალაუფლება   კონსტიტუციითა და  

ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტებით არის შემოფარგლული. 

ღმერთისაგან ბოძებულ ან უშუალოდ პიროვნების კონკრეტულ ბუნებრივი 

მიმზიდველ თვისებებს ეფუძნება ქარიზმატული ლიდერობა. მისი ქარიზმა 

ყალიბდება   რეალური უნარებით ან იმ თვისებებით, რომლებსაც მას ან ახასიათებს, 

ან უპირატესად მიმდევრები მიაწერენ. ცხადია ლიდერის ინდივიდუალური 

თვისებები თამაშობენ საგრძნობ როლს მისი ქარიზმის ფორმირებაში.  

ამავე თავში განხილულია პოლიტიკური ლიდერი და მმართველობითი 

ფუნქციები. პრობლემის საუკუნოვანი ძალიან ინტენსიური კვლევის შემდეგ, 

დღემდე არ არსებობს ლიდერობის ერთიანი მეცნიერული ინტერპრეტაცია, ანუ ეს 

გარემოება შეიძლება განიხილებოდეს ორგვარად. ერთი მხრივ,  კრიტიკულად, 

როგორც გაურკვევლობის ფაქტი,  არსებული არასაკმარისი თეორიული ცოდნისა 

და იდეების შეუსაბამობის მიზეზით. მეორეს მხრივ, დღესდღეობით არსებობს  

ოპტიმისტური შეხედულება არსებული მდგომარეობის შესახებ.  იგი ეფუძნება 

განსახილველი ფენომენის სირთულის გააზრებას, როგორც მისი შესწავლის 

ასპექტების, ასევე ფუნქციონირების რეალური ფორმების მრავალფეროვნებას 

(ლიდერობის ინტერპრეტაციების სიმრავლის მიუხედავად, ძნელი არ არის მათში 

გამოვყოთ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლები, რომელთა შესახებაც 
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ექსპერტები საკმაოდ ერთსულოვანნი არიან და რომლებიც რეალურად ქმნიან 

ლიდერის ფენომენის არსს.  

 აღნიშნულ თავში ვხვდებით ლიდერობის სხვადასხვა ინტერპრეტაციებს, 

პოლიტიკური ლიდერობის ფორმებს, მის ცნებასა და ფუნქციებს. განხილულია 

როგორც თანამედროვე სოციალური პარადიგმები ასევე თანამედროვე 

პოლიტიკური ლიდერების გამოწვევები. მაგალითისთვის მიმოხილულია   

საქართველოს უახლესი ისტორიის ლიდერი პოლიტიკოსები, მათი 

მახასიათებლები  და ფუნქციები. თუ რა შედეგი მოიტანა თითოეული ლიდერის 

ქმედებებმა სახელმწიფოს განვითარების პროცესში. 

ნაშრომის მეორე თავში -  “პიარის” როლი ლიდერის ჩამოყალიბებაში -  

განხილულია პიარის როლი პოლიტიკური ლიდერის ჩამოყალიბებაში, პიარის 

მნიშვნელობის ისტორია ამერიკის მაგალითზე, თუ რაოდენ დიდი როლი აქვს 

სოციალურ ურთიერთობებს ლიდერის იმიჯის შექმნის პროცესში. ცნობილია, რომ 

კომუნიკაციურ პროცესს უნდა მოჰყვეს კონკრეტული მოქმედება. საზოგადოების 

ყურადღება უნდა მიიპყროს კარგად გაფორმებულმა ბროშურებმა, ნიჭიერმა 

სტატიებმა, „კარგმა პრესამ“, კარგმა გამოსვლებმა, და ბოლოს, ხალხის 

მხარდასაჭერად საჭიროა რომ სიტყვები შესაბამისი საქმეებით განმტკიცდეს. 

საზოგადოების აზრზე ზემოქმედების ერთ-ერთი არსებითი ელემენტი  არის 

დარწმუნების პროცესი. სხვების დაჯერება - ეს არის პიარ პროგრამის მიზანი. 

დაჯერება-დარწმუნების საფუძველია რჩევა, ლოგიკური მტკიცებულებები.  

  წარმატებული და ხალხისათვის საყვარელი ლიდერები, ჯერ კიდევ 

ანტიკური ხანიდან მიიჩნევდნენ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან 

ურთიერთობაში გულწრფელობა და დარწმუნების ხელოვნების ცოდნა. როგორც 

აშშ-ს პრეზიდენტმა ჯონ ფ. კენედიმ თქვა: „იდეების ნაკადი, ინფორმაციის 

საფუძველზე გაკეთებული არჩევანი, კრიტიკა, ყველა ეს მოსაზრება, რომელსაც 

პოლიტიკური დემოკრატია ემყარება, ძირითადად ინფორმაციის მიწოდებას, 

კომუნიკაციას ეყრდნობა“. „ხელისუფლება იმდენად დიდ ინფორმაციას ფლობს, 

რომ მას ამ ინფორმაციის მიწოდების ეფექტიანი სისტემა სჭირდება და სწორედ ეს 

არის პრესმდივნის ფუნქცია“,- აღნიშნავდა პრეზიდენტ ბილ კლინტონის ყოფილი 

პრესმდივანი მაიკ მაკკარი - „პრესმდივანი ჰგავს კორესპონდენტს, რომელიც 

შიგნით მთავრობაში მუშაობს და აგროვებს საზოგადოებისათვის ინფორმაციას. 
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პრესმდივნის ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია 

გადასცეს საზოგადოებას“.  

 ნაშრომის მეორე თავში დეტალურად არის განხილული მასმედიის 

მნშვნელობა თანამედროვე მსოფლიოში, გამომდინარე იქიდან, რომ მასობრივი 

კომუნიკაციები პოლიტიკის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. მასმედიის 

დახმარებით ლიდერებს საშუალება ეძლევათ დროის მოკლე მონაკვეთში, 

საზოგადოებისათვის ცნობილი გახადონ მათი მოსაზრებები, სტრატეგიები, იდეები 

და სხვა. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად თანდათანობით დაიხვეწა 

პოლიტიკური კომუნიკაციაც, აღნიშნულმა კი ცალსახაა დადებითად იმოქმედა 

სოციალურად აქტიურ პირებზე და პოლიტიკოსებზე, რომლებიც ასევე აქტიურად 

ცდილობენ საზოგადოებასთან უშუალო კომუნიკაციასა და მათზე გავლენის 

მოპოვებას. პოლიტიკა და პოლიტიკური პროცესები მასობრივი ინფორმაციების 

საშუალებების გარეშე შესაძლოა წარუმატებელი აღმოჩნდეს, გამომდინარე იქედან, 

რომ პოლიტიკა საჭიროებს ინფორმაციების მუდმივ ცვლასა და მათი გავრცელების 

სპეციალურ საშუალებებს. ინფორმაციის მიმოცვლის გარეშე სირთულეები 

წარმოეშვებათ თავად პოლიტიკურ შემსრულებლებსაც, ვინაიდან ისინი 

დაკარგავენ გავლენას, რომელიც სწორედ მათ მიერ გასავრცელებელი 

ინფორმაციით მოიპოვება. პოლიტიკური კომუნიკაციის ერთ-ერთ განსაზღვრებად 

შესაძლოა მივიჩნიოთ ინდივიდებს შორის ინფორმაციისა და ზეგავლენის 

გადაცემის სახეობები. მკვლევარ-მეცნიერთა აზრით ინფორმაციისა და 

ზემოქმედების გამავრცელებელნი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ღრმა 

ინფორმირებულობით ან სრული უმეცრებით, გააჩნიათ უდიდესი გავლენა ან არიან 

სრულიად უუფლებონი, მუდმივად ჩართულნი არიან (პოლიტიკაში) ან - 

წარმოდგენაც არ აქვთ პოლიტიკურ ვითარებაზე. ფრანგი პოლიტოლოგის ჟ.-მ. 

კოტრეს აზრით, პოლიტიკური კომუნიკაცია იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორია 

მისი პირდაპირი ან ირიბი, უშუალო ან შუალობითი გავლენა პოლიტიკურ 

სისტემაზე. „საინფორმაციო საზოგადოების“ კონცეფციის შემქმნელთა - დ. ბელისა 

და ო. ტოფლერის აზრით, პოლიტიკური კომუნიკაცია წარმოადგენს 

განსაკუთრებულ სამეცნიერო-ინფორმაციულ კომპლექსს, რომელიც 

ფუნდამენტურ როლს ასრულებს  თანამედროვე განვითარებული საზოგადოების 

ჩამოყალიბებაში, განსაზღვრავს მმართველ ძალას და ამ განვითარებულ 
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საზოგადოებას, გამოარჩევს წარსული დროის შეზღუდული კომუნიკაციური 

საშუალებების მქონე, საზოგადოებისგან. გამოჩენილი ამერიკელი პოლიტოლოგისა 

და სინოლოგის, მასაჩუსეტსის ინსტიტუტის სპეციალისტის ლ. პაის აზრით,  

ნებისმიერ საზოგადოებაში პოლიტიკური ცხოვრება სრულიად წარმოუდგენელია 

პოლიტიკური კომუნიკაციის დამკვიდრებული მეთოდების გამოყენების გარეშე. 

 დისერტაციის მესამე თავში - პოლიტიკური ლიდერი, როგორც საჯარო 

მმართველობის სუბიექტი -   პოლიტიკური ლიდერი განხილულია, როგორც 

მმართველობითი ორგანოების ხელმძღვანელი, რომელიც წარმოადგენს გუნდს და 

თავისი უნიკალური უნარებითა და თვისებებით გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე. 

„ საჯარო მმართველობა ეს არის ორგანიზაციების ხელმძღვანელობა და 

ადამიანური და მატერიალური რესურსების მიმართვა  საჭირო მიზნის 

მისაღწევად.“ - აღნიშნავენ საჯარო მმართველობის ფუძემდებლური ნაშრომის 

ავტორები ჯ.მ. პფიფინერი და რ. პრისტიუსი. 

შემდეგი განმარტება - „სახელმწიფო მართვა წარმოადგენს მართვითი, 

სამართლებრივი პოლიტიკური თეორიებისა და პროცესების საკანონმდებლო, 

აღმასრულებელი და სასამართლო სახელმწიფო მანდატების გამოყენებას 

საზოგადოების ნორმატიული და სერვისული მომსახურებისათვის მისი მთლიანი 

ან ცალკეული სეგმენტებისათვის“ - ეკუთვნის დ. როზენბლუმს, საჯარო 

მმართველობის ერთ-ერთ გამორჩეულ მკვლევარს. საჯარო მართვის მისეული 

განმარტება აქვს ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს, ვუდრო ვილსონს რომლის 

აზრითაც საჯარო მართვა წარმოადგენს კანონმდებლობის მუდმივ გამოყენებას 

ყველა დეტალზე ორიენტირებით.  

სახელმწიფო მმართველობის განხორციელება მიმდინარეობს საზოგადოებაზე 

დაკვირვების, საზოგადოების შესწავლისა და მის მონაწილეთა უფლებამოსილების 

მოპოვების მეთოდოლოგიის გამოყენების გზით. 

ჩვენთვის უკვე ცნობილია, რომ საჯარო მმართველობის განხორციელების 

პროცესში, ამ პროცესის წარმატება დამოკიდებულია არა მხოლოდ ლიდერზე 

არამედ მის გუნდზეც, თუმცაღა საჯარო ინტერესების სარეალიზაციოდ 

აუცილებელ პირობას წარმოადგენს პოლიტიკური ლიდერის აქტიურობა და 

გავლენა საზოგადოებაზე. როდესაც პოლიტიკური ლიდერი საზოგადოების ფართო 

მასებისთვის წარმოადგენს დადებით პერსონას, საჯარო მმართველობის პროცესი 
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მარტივდება და სახელმწიფო წარმატებით ახორციელებს მმართველობით 

ფუნქციების წარმართვას. როდესაც საჯარო მმართველობის პროცესში 

საზოგადოება აქტიურად არის ჩართული, ლიდერის როგორც საჯარო 

მმართველობის სუბიექტის როლი იზრდება, ვინაიდან კარგ ლიდერს შესწევს 

უნარი დაიყოლიოს მიმდევრები, ის კრიტიკული გადაწყვეტილებების მიღების 

დროსაც კი ამ გადაწყვეტილებას ფუთავს და წარმოაჩენს იმგვარად, რომ არ 

გამოიწვიოს მიმდევართა გაღიზიანება და საზოგადოებაზე ზემოქმედების ხარჯზე 

მოახდინოს საჯარო ინტერესების უზრუნველყოფა სხვადასხვა ასპექტში. 

  აღნიშნულ თავში   საჯარო  სამსახური, განხილულია როგორც 

ობიექტირებული და სტრუქტურირებული სოციალური ინსტიტუტი. სადაც 

ამოცანების წარმატებით გადაწყვეტა დამოკიდებულია მიზნების ზუსტად 

განსაზღვრაზე,  შრომის სწორ განაწილებაზე, მის ორგანიზაციაზე, მართვის 

ელემენტების მოქმედების  და  კრიტერიუმების შესაბამისად განსაზღვრაზე.  ასევე 

განხილულია მართვის ეფექტიანობის კრიტერიუმები. საჯარო მმართველობის 

ეფექტიანობას მნიშვნელოვანწილად უზრუნველყოფენ ის  ადამიანები, რომელიც 

ახორციელებენ საჯარო მმართველობის  ფუნქციებს.  

საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლებისთვის ასევე აუცილებელია 

თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლება, რათა გაიზარდოს მათი 

პროდუქტიულობა, ამისათვის საინტერესო მეთოდს წარმოადგენს სამუშაოს 

შეფასების სისტემა. ეს ხელს უწყობს კომუნიკაციის დამყარებასა და დადებითი 

შედეგების მიღწევას.  საჯარო მოხელეთა  ეფექტიანობის  მაჩვენებლები  შგვიძლია 

დავყოთ 5 ჯგუფად, ესენია პროცენტული, რაოდენობრივი, რეიტინგული, 

ეკონომიკური და დროითი მაჩვენებლები.  აღსანიშნავია ამ მაჩვენებლების 

ოპტიმიზაციის კომპლექსურობა.  

მაქსიმალურად ზუსტი და ობიექტური შედეგების მისაღებად აუცილებელია 

ეფექტიანობის კრიტერიუმების მაჩვენებლების გამოყენება,  უმნიშვნელოვანესი 

კომპონენტია შედეგების სანდოობა. 

  საჯარო მოხელის  საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება მოიცავს: 

 შედეგების შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღებას შეფასებების; 

 იმ პროცედურის შემუშავებას, რომლითაც უნდა მოხდეს  ( მეთოდები, 

პერიოდულობა); 
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 შეფასებების შედეგების განხილვას; 

 ეფექტიანობის კრიტერიუმის განსაზღვრას თითოეული მუშაკის 

მიმართ  ; 

 სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით განხორციელებულ უშუალო 

შეფასებას; 

მართვის სუბიექტების მიერ სხვადასხვა სახით ხორციელდება კონკრეტული 

მაჩვენებლების  შერჩევა და  დასაბუთება, პრიორიტეტების განსაზღვრა: 

 მომხმარებელთა სოციალური გამოკითხვის შედეგებით;   

 ზემდგომი ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივ-

ნორმატიული აქტებით; 

 გადაწყვეტილების მიმღები პირის (შესაბამისი ხელმძღვანელის) 

ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით; 

 გარე აუდიტის მეშვეობით; 

 შეფასების ექსპერტული მეთოდით (ხელმძღვანელის მხრიდან 

შემდგომი დამტკიცებით); 

ამასთანავე, ნებისმიერ სიტუაციაში აუცილებელია  კურტ გედელის ცნობილი 

თეორიის გათვალისწინება, რომელიც გულისხმობს შემდეგს -„ ამა თუ იმ 

ლოგიკური სისტემის  სისრულე და ვარგისიანობა  შეიძლება დამტკიცდეს ამ 

სისტემის უფრო მაღალი დონის სისტემაში მოქცევით“. სისტემის ეფექტიანობა  

მხოლოდ მოცემული სისტემის ფარგლებში  შეუძლებელია დადგინდეს.  

 შესაბამისად, ზემოხსენებული ობიექტურობის განსაზღვრა შეუძლია მხოლოდ 

საზოგადოებას ან მაღალი დონის სუბიექტს. 

  აღსანიშნავია ამ თავის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილი, რომელიც მოიცავს 

პოლიტიკური ლიდერობის გავლენას საჯარო სექტორის ინოვაციებზე. 

თანამედროვე საზოგადოების მზარდი  პრობლემები მოითხოვს ინოვაციურ საჯარო 

სექტორს.  გლობალიზაციამ, ტექნოლოგიებმა, მოქალაქეთა საჭიროებების 

ცვალებადობამ და პარადიგმის გადანაცვლებამ მთავრობიდან მმართველობამდე 

აიძულა ტრადიციული საჯარო ბიუროკრატია გარდაიქმნას.  კერძო სექტორში, 

კონკურენტულ სიტუაციაში ინოვაციის შესაძლებლობა გადარჩენის გასაღებია.  

ასეთი კონკურენტული გარემოს არარსებობა და ბიუროკრატიული კულტურის 

დომინირება არის ზოგიერთი მთავარი არგუმენტი საჯარო სექტორში ჭეშმარიტი 



 

17 

ინოვაციის შესაძლებლობის წინააღმდეგ. ინოვაციის შემდგომი ბარიერი არის 

პოლიტიკური კომპონენტი, რადგან მოკლევადიანი ორიენტაცია, დრამატული 

დემოკრატია და რისკისა და წარუმატებლობის შიში არ უწყობს ხელს დიდ 

ინოვაციებს. თუმცა, არსებობს არგუმენტებიც, რომლებიც საპირისპიროს 

ამტკიცებენ.  კონტექსტების რთული და სწრაფად ცვალებადი ბუნების 

გათვალისწინებით, რომელშიც საჯარო აქტორები მოქმედებენ, ახალ 

გადაწყვეტილებებს მუდმივად ითხოვენ მოქალაქეები და საზოგადოებრივი 

საქონლის მომხმარებლები.  არსებობს მრავალი განსხვავებული შეხედულება 

ინოვაციაზე, რევოლუციური ან ინკრემენტული, როგორც პროცესის, ისე მთლიანი 

კონცეპტუალური მიდგომის გადახედვის სახით. 

  ინოვაცია თავისთავად ფართო ცნებაა, მაგრამ ინოვაციის თეორიის საწყისი 

წერტილი ძირითადად ეკონომისტ ჯოზეფ შუმპეტერის ნაშრომებშია ნაპოვნი.  მისი 

აზრით, ინოვაცია ჩადებულია შემოქმედებითი დესტრუქციის პროცესში, რომელიც 

ეძებს არსებული რესურსების ახალ კომბინაციებს. ორგანიზაციას შეუძლია დარჩეს 

კონკურენტუნარიანი და გადარჩეს გრძელვადიან პერსპექტივაში, მუდმივი 

ინოვაციით.  შუმპეტერზე დაფუძნებული ინოვაციის სხვადასხვა მოდელი 

არსებობს, რომლებიც დროთა განმავლობაში განვითარდა.  აქცენტი შეიცვალა 

მეწარმე ინდივიდიდან, ინოვაციაზე, რომელიც არის ღია და ინტერაქტიული 

პროცესი, რომლის დროსაც სხვადასხვა აქტორები იზიარებენ თავიანთ რესურსებს.  

ეს მოდელი განსაკუთრებით საინტერესოა საჯარო სექტორისთვის, რადგან 

რესურსები მიმოფანტულია საზოგადოებაში და ამგვარად, უფრო მეტი ინოვაციის 

მიღწევაა შესაძლებელი, თუ მთავრობებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ადგილობრივი 

ცოდნა.  თუმცა, ეს მოდელი არ არის დაპირისპირების გარეშე, რადგან ასეთ 

პროცესებში პოლიტიკური კონტროლი შეიძლება საფრთხის ქვეშ დადგეს.  

ინოვაციის მნიშვნელობის გაგების შემდგომი მცდელობა არის მისი 

დიფერენცირება უბრალო ცვლილებისგან.  „ცვლილებები და ინოვაციები 

გადაფარვის ფენომენებია“. მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილება უფრო მეტად ეხება 

მომსახურების დიზაინის, ორგანიზაციული სტრუქტურის ან ასეთი 

ორგანიზაციების მენეჯმენტის განვითარებას, ინოვაცია ცვლილების უფრო 

სპეციფიკური ფორმაა.  ეს არის უწყვეტი ცვლილება.  [როჯერსი (2003)], ინოვაცია 

არის "იდეა, პრაქტიკა ან ობიექტი, რომელიც აღიქმება როგორც ახალი 



 

18 

ინდივიდუალური ან სხვა შვილად აყვანის ერთეული".  

 ტექნოლოგიური სახის ინოვაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ემსახურება 

საჯარო მმართველობაში საზოგადოების ჩართულობას, ჩატარდა კვლევა, რომლის 

შედეგების გათვალისწინებით ცალსახაა, საზოგადოება პოზიტიურად იღებს 

ინოვაციებს და გამოკითხულთა დიდი პროცენტი იწონებს საჯარო სერვისებში 

ინოვაციების დანერგვას. ასევე ცალსახაა პოლიტიკური ლიდერების მიღწეული 

შედეგი და მზაობა ინოვაციების დანერგვის საქმეში, რადგან საზოგადოება 

გამოთქვამს კმაყოფილებას მიღწეული შედეგისადმი. კვლევა ასევე ადასტურებს 

გამოკითხულთა დიდ ნაწილის ჩართულობას  საჯარო მმართველობის პროცესში  

და დადებით შედეგს უჩვენებს  შემდგომი ინოვაციების დანერგვისადმი.   

 დისერტაციის მესამე თავი ასევე მოიცავს სახელმწიფო მენეჯმენტსა და 

პოლიტიკის როლს ეფექტიანი საჯარო მმართველობის პროცესში. პოლიტიკურ-

მმართველობითი მეცნიერების ჩამოყალიბება პირდაპირ კავშირშია  პოლიტიკური 

ქმედებების პროფესიონალიზაციასთან, რაც გულისხმობს საჯარო მოხელეთა, 

პოლიტიკური ლიდერების პროფესიონალიზაციის შესწავლასა და ანალიზს. იმ 

ფორმებისა და მეთოდების ძიების მიზნით, რაც უზრუნველყოფს ეფექტიან საჯარო 

მმართველობას, სახელმწიფო ორგანოებისა და სტრუქტურების გამართულ 

ფუნქციონირებას. შესაბამისად განსაკუთრებული ადგილი აქვს  განკუთვნილი 

პოლიტიკურ ანალიზს, რომელიც საშუალებას იძლევა  გამოიკვეთოს პოლიტიკური 

პროცესის ძირითადი ეტაპები და დაუკავშირდეს ის  სახელმწიფო მართვის ეტაპებს. 

ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო მართვა, ზოგადად საჯარო მმართველობა 

რამდენიმე ეტაპად იყოფა: სახელმწიფო მშენებლობა, საშემსრულებლო-

განმკარგულებელი მართვა, ოპერატიული და პრაქტიკული მართვა.  

სახელმწიფო მშენებლობის ეტაპი დაკავშირებულია სახელმწიფო პოლიტიკის 

ფორმირებასთან, შესაბამისად პოლიტიკურ მართვასთან, საშემსრულებლო-

განმკარგულებელი, ოპერატიული და პრაქტიკული ეტაპები დაკავშირებულია 

სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციასთან, სახელმწიფო მართვასთან ვიწრო 

გაგებით, ე.ი. ადმინისტრაციულ მართვასთან. 

პოლიტიკური მართვა ეს არის  ზოგადნაციონალური ამოცანების დასმა, 

პოლიტიკური კურსის შემუშავება, გადაწყვეტილებების მიღება ზოგადეროვნულ 

დონეზე, რომელშიც მონაწილეობენ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები, 
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კერძო სექტორი და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები  (პოლიტიკური და 

საზოგადოებრივი ინსტიტუტები) ვ.ბ გემენჩუკი თვლის, რომ „ პოლიტიკური 

ხელმძღვანელობა გამოდის, როგორც   მმართველობითი საქმიანობის 

განსაკუთრებული ფორმა პოლიტიკური პროცესის, კოორდინაციის, სხვადასხვა 

სოციალური ფენისა და ჯგუფის ინტერესების  დარეგულირების მიზნით“. 

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ  პოლიტიკური მართვა, როგორც ცოდნის გარკვეული 

ფორმა, როგორც რთული დისციპლინათა შორისი კომპლექსი ჩამოყალიბდა მე-20 

საუკუნეში. ამ სამეცნიერო კომპლექსის ფორმირება მოხდა  სოციალურ-

ჰუმანიტარულ დისციპლინათა საგნების გადაკვეთაზე, ისეთებისა, როგორიცაა: 

სოციალურ-პოლიტიკური (პოლიტიკური, სოციოლოგიური, ეკონომიკური 

მეცნიერებები), კოგნატიურ (ფილოსოფია, ფსიქოლოგია,  საინფორმაციო-

კომუნიკაციური კვლევების და მენეჯერული (სახელმწიფო- ადმინისტრირება, 

ორგანიზაციის თეორია, მენეჯმენტი). მოხდა სხვადასხვა სოციალურ-

ჰუმანიტარული ცოდნის, ასევე მათემატიკური და კიბერნეტიკული კვლევების  

სინთეზი. 

ცნება „პოლიტიკური მართვა“ გამოიყენება ისეთი ცნების გვერდით, როგორიცაა 

„პოლიტიკური მენეჯმენტი“. ცნობილია, რომ „პოლიტიკური მენეჯმენტი“  ეს არის  

მმართველობითი ურთიერთობების განსაკუთრებული სახეობა, სადაც სუბიექტი 

(პოლიტიკური ორგანიზაცია, სახელმწიფო მოღვაწე, ზემოქმედების ჯგუფი, 

ლიდერი)  ვერ ეყრდნობა მხოლოდ ნორმების ფორმირებისა და ზემოქმედების 

მხოლოდ ლეგალურ   ფორმებს. გამოჰყოფენ პოლიტიკური მენეჯმენტის ისეთ 

ფორმებს, როგორიცაა: პოლიტიკური იმიჯმეიკინგი, „პიარი“, ელექტორალური 

მენეჯმენტი, პოლიტიკური კონფლიქტების რეგულირება, ლობისტური საქმიანობა, 

პოლიტიკური კავშირების რეგულირება და დამყარება.  ასეთი საქმიანობისა და 

მათში ლიდერის როლის თაობაზე ჩვენ ზემოთ დეტალურად  გვქონდა მსჯელობა. 

პოლიტიკური  მენეჯმენტი გამოდის, როგორც  სოციოინჟინერინგის, პოლიტ 

ტექნოლოგიური საქმიანობისა და პოლიტიკური მიზნების გადაწყვეტილებებსა და 

პროგრამებში გამოხატვის სახესხვაობად. ეს არის ფორმებისა და მეთოდების 

ერთობლიობა, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს  საჯარო მმართველობის 

ორგანოებმა ან პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა მოქალაქეებზე ზემოქმედების 

პროგრამების შესაქმნელად. თანამედროვე მართვაში პოლიტიკური მენეჯმენტი 
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აღიქმება, როგორც : 1. პოლიტიკურ-სამართლებრივ ცხოვრებაზე, ძალაუფლების 

სტრუქტურებზე, მოსახლეობის საზოგადოებრივ, მასობრივ ცნობიერებაზე, 

მოქალაქეთა პოლიტიკურ საქმიანობაზე ზემოქმედების ინსტიტუტი; 2. სამეცნიერო  

დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის  პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ორგანიზაციულ-

ტექნოლოგიურ, სამართლებრივ, ფსიქოლოგიურ მექანიზმებს, რითაც 

ხორციელდება  საზოგადოებაში პოლიტიკური მართვა; 3. პოლიტიკური მართვის 

ან რეგულირების ხელოვნებას „ხელობას“, ე.ი. პოლიტიკური პროცესებისა და 

ურთიერთობების  ფორმების და მეთოდების შემუშავებისა და სრულყოფის 

მიზნით.  

პოლიტიკური მენეჯმენტის ხელობას ფლობენ პოლიტტექნოლოგები, 

კონსულტანტები, რომლებიც პროფესიულად ეწევიან პოლიტიკურ საქმიანობას, 

მიმართულს  თეორიის კონკრეტულ მიმართულებად, რეკომენდაციად 

გარდაქმნისთვის.  გამომდინარე იქედან, რომ  ძალაუფლებრივი ურთიერთობები 

გულისხმობენ იძულებას, ან ქმედებისკენ ბიძგს, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ  

პოლიტიკური მენეჯმენტი იყენებს მრავალფეროვან  საშუალებებსა და ფორმას 

მართვის პოტენციური ობიექტების  ქმედებისკენ ბიძგების მიზნით. ბუნებრივია ეს 

მეთოდები, ფორმები და საშუალებები კარგად უნდა ჰქონდეს ათვისებული 

თანამედროვე ლიდერებსაც.  

პოლიტიკური მენეჯმენტის საშუალებები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება 

თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო მმართველობის პრაქტიკაში. ამდენად 

არის ის საინტერესო, შესწავლისა და ანალიზისთვის.   

 

დასკვნა 

წინამდებარე ნაშრომში  გამოკვლეულია ლიდერი პოლიტიკოსის  როლი ეფექტიანი 

მმართველობის განხორციელების პროცესში. ყველა განხილული თეორია და 

კვლევა ადასტურებს ლიდერის მნიშვნელობას განსაკუთრებით გარდამავალი 

დემოკრატიის სახელმწიფოში. დემოკრატიულ  ქვეყნებში     მმართველობითი 

სისტემა არის   ჩამოყალიბებული და აწყობილი იმგვარად, რომ მცირდება ე.წ. 

ქარიზმატული,  გამოკვეთილი ლიდერის არსებობის აუცილებლობას. სისტემა 

თავად უზრუნველყოფს მმართველობითი შტოების კონკურენციის საფუძველზე 

ქვეყნის გამართულ ფუნქციონირებას და განვითარებას. რასაც ვერ ვიტყვით 
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გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებზე სადაც არის სისტემური პრობლემები და 

ლიდერის პიროვნული მახასიათებლების რეალიზებითა და ძალისხმევით უნდა 

განხორციელდეს დემოკრატიული მმართველობის გამართული სისტემური 

უზრუნველყოფა. მმართველობითი შტოები უნდა იქნას სისტემურად 

გათავისუფლებული კორუფციისა და ლობირებისგან. სისტემა ვერ 

უზრუნველყოფს ხარისხის მაჩვენებლებით ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლებების დაცვას დემოკრატიულ პრინციპებთან შესაბამისობაში. 

სისტემათა სათანადო გაუმართაობა თავის ხასიათით უთანაბრდება 

მმართველობით პროცესს კრიზისულ სიტუაციაში რაც თავისთავად ზრდის 

ლიდერის როლს მმართველობაში. 

ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში, ახალი გამოწვევებისთვის საჭიროა ლიდერ-

პოლიტიკოსს  ის მახასიათებლები და უნარები გააჩნდეს  რაც ქვეყნის ევროპულ 

ინტეგრაციას, სამართლებრივი სახელმწიფოს განვითარებას და ეკონომიკურ 

წინსვლას შეუწყობს ხელს. 

   დემოკრატიული მოწყობა ჩვენი საზოგადოებისთვის იყო ახალი, 

შესაბამისად მათი ქცევები იმართება საკანონმდებლო დონეზე მაშინ, როცა 

გარკვეული პერიოდის შემდეგ საზოგადოება ეჩვევა ამ ქცევის წესს და 

საკანონმდებლო რეგულირების გარეშეც ეს მისი ზნეობრივი, ბუნებრივი ქცევის 

წესად გადაიქცევა. 30 წელი არ არის ის დრო, რომ ჩვენი საზოგადოების ქცევის წესი 

გაუტოლდეს საშუალო ევროპელის ქცევის წესს, მაგრამ წინსვლა შეიმჩნევა, ახალი 

თაობა ინტეგრირდა და ისინი სრულფასოვან ევროპელებად ყალიბდებიან. 

საქართველოში ლიდერის როლი ჯერ კიდევ აქტუალურია ფართო მასების 

შეხედულებებიდან გამომდინარე  განვიხილოთ რა ტიპის ლიდერი შეიძლება იყოს 

აუცილებლი დღევანდელი რეალობისთვის: 

 თანამედროვე პოლიტიკური ლიდერი უნდა იყოს დაბადებით ლიდერი და მას 

უნდა ჰქონდეს ის ბუნებრივი ქარიზმა, რაც აუცილებელია ქართული 

საზოგადოების ტემპერამენტისათვის. დემოკრატიული სახელმწიფოს 

ლიდერობისთვის მას აუცილებელია გააჩნდეს დემოკრატიული ღირებულებების 

ბუნებრივი შეგრძნება. განსხვავებული აზრი მისთვის უნდა ოყოს მხოლოდ 

კონკურენციის საგანი და არ ქმნიდეს მისაგან მტრის ხატს. მას უნდა ჰქონდეს უნარი 

თავისუფალ დემოკრატიულ სახელმწიფოში განსხავებული აზრის პატივისცემისა 
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და თანაარსებობის. ხელისუფლებაში ყოფნა არის სახელმწიფოს მართვის  

პასუხიმგებლობა და კონკურენცია სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან.   ის არ  არის 

უსაზღვრო ძალაუფლება, რომლის შენარჩუნებისათვის ბრძოლა უნდა გაიმართოს 

ძალმომრეობით. ლიდერმა უნდა შეძლოს ორად გაყოფილი საზოგადოების 

დაბალანსება და გაერთიანება, საკუთარი მაღალი სტანდარტის მმართველობითა 

და კულტურით. 

   ბრძოლის ასპარეზია მეტი ქმნადობა  და შემოქმედება  ხალხის და ქვეყნის 

საუკეთესო ინტერესებისათვის. უპირველესი უნდა იყოს ქვეყნის და ხალხის 

საუკეთესო ინტერესი მათი სწორი და ღირსეული განვითარება. ამ ამოცანის 

შესრულებაში ოპოზიციური სპექტრის არსებობა ბუნებრივი, გამართლებული და 

აუცილებელია ხელისუფლების შტოების მეტი დამოუკიდებლობისათვის. ლიდერი 

და მისი პოლიტიკური გუნდი უნდა ამკვიდრებდეს პოლიტიკურ კულტურას, 

რომელიც დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობის აუცილებელი  კომპონენტია.  

  გარდა ლიდერობის შინაგანი ბუნებისა  მას მოეთხოვება კარგი განათლება. 

კარგი განთლების მქონე ადამიანი მეტად აფასებს სხვა ადამიანის ნიჭს და ის 

ორიენტირებულია მოახდინოს ნიჭიერი ხალხის აღმოჩენა და რეალიზაციის 

ხელისშეწყობა, ასევე წაახალისოს სიახლეების დანერგვა და ახალი ინიციატივები, 

კრეტიული აზროვნების უნარი. 
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 ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის პერიოდში დაცულ იქნა სამი                              

კოლოქვიული. 

კოლოკვიუმები: 

1. თანამედროვე პოლიტიკოსი და პოლიტიკური ლიდერობის 

ფუნქციები(2021). 

2. საჯარო და კერძო ინტერესების შეპირისპირება საჯარო მმართველო-

ბაში(2021). 

3. ლიდერის ფუნქციები(2022). 

 

დისერტაციის ავტორის მიერ გამოქვეყნებულია სტატიები  შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

 

1. რუხაძე მ. „ელექტრონული მმართველობის სახელმწიფო პოლიტიკა“ 

სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია, თეორია, 

პრაქტიკა)“, N2 (62), გვ. 14-21; 2022წ. 

2. რუხაძე მ. „ენერგოპოლიტიკის თანამედროვე განზომილებები 

საქართველოში“ სამეცნიერო ჟურნალი - „ხელისუფლება და საზოგადოება 

(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“, N1 (61), გვ. 68-77; 2022წ. 

3. რუხაძე მ. „საარჩევნო სისტემის ცვლილება ქართულ რეალობაში და მისი 

შედეგები“, სამეცნიერო ჟურნალი - „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, 

თეორია, პრაქტიკა)“, N 3 (51), გვ.152-161,  2019 

 

დისერტაციის ძირითადი დებულებები წარდგენილი იყო შემდეგ საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციაზე: 

1. რუხაძე მ. „ელექტრონული საჯარო მმართველობა საჯარო სამსახურის 

ეფექტიანობის ამაღლებისთვის(კვლევის შედეგების ანალიზი)“. სტუ, 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია - 2022“. 


