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Abstract 

  The dissertation "Innovative Human Resource Management Development in 
Georgian Public Schools" consists of an introduction, three chapters, nine subsections, a 
conclusion and a reference literature. The introduction to the paper has the standard 
content. 

  The introduction highlights the relevance of the research, outlines the goals and 
objectives of the research, defines the subject, object and methods of the research, as well 
as provides scientific news, theoretical-methodological foundations and practical 
significance of the paper, data on the approbation of the paper and author publications. 

Literature review: Analyzed and discussed various scientific sources of the 
dissertation, which present the theories, achievements, opinions and shortcomings of 
Georgian and foreign authors. 

The first chapter of the paper: "Theoretical-methodological foundations of 
innovative-active public schools" discusses the essence and importance of innovation in 
modern school management, innovative methodological aspects of human resource 
management development, incentive management systems and elements. 

The correspondence / ratio of the concepts of innovation, innovation process and 
innovative activities of public schools is given. In human capital management methodology, 
school staff is presented as the main management object, the main implementer of human 
resource management principles and methods of school tasks and objectives. 

The same chapter focuses on the methodological basis for identifying and evaluating 
innovatively active schools, as well as human resource management practices as a key tool 
in shaping work behavior. Information is provided on the relationship between human 
resource management practices and innovative school activities. Its innovative work and 
organizational behavior as a key factor in the effective management of the school's 
innovative activities. 

The formation of human capital management envisages the setting of key objectives 
between innovative management, personnel management systems and the management 
aspects of the organization as a whole. 

The second chapter of the paper: "Criteria for the effectiveness of the introduction 
of innovations in school management" presents and analyzes the innovations in the content 
of management information and methods of school control of human resource 
management. The same chapter provides feedback on the effectiveness and criteria for 
implementing innovations in human resource management. 

The third chapter of the paper: "Study of the effectiveness of the introduction of 
innovations in school management" gives the stages of the research, the results obtained 
and analyzed.  

The first phase of the study is the study of the relationship between human resource 
management and innovative work behavior in innovatively active public schools, as well as 
a comparative study of human resource management practices and innovative work 
behavior in non-innovative public schools. 

The second stage of the research is to identify the peculiarities of human resource 
management in innovatively active public schools, research methodology, selection, its 
structure and modeling of variables, comparative study of human resource management 
practices in public school research groups, comparison of innovative approach indicators in 



4 

public schools, Identify features. Develop a model of human resource management in 
innovatively active public schools and practical recommendations for its use. 

Conclusion: The dissertation generalized and summarized the information obtained 
from the research. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა.  ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის განვითარების 

ამჟამინდელ ეტაპზე, სკოლისადმი წაყენებული თანამედროვე მოთხოვნები საჭი-

როებს მის მუდმივ რეფორმას და რესტრუქტურიზაციას, ასევე, მნიშვნელოვანია 

მენეჯმენტის როლის განსაზღვრა ამ მიმართულებით. 

ვინაიდან სკოლის მართვის მიზნები, ამოცანები და შინაარსი განისაზღვრება 

საზოგადოების ობიექტური საჭიროებებითა და მოთხოვნილებებით, აუცილებელია 

მათი შესწავლა საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების მიმდინარე 

ტენდენციების გათვალისწინებით. ეს განსაკუთრებით აქტუალური ხდება სკოლის 

წინაშე მუდმივი მზარდი გამოწვევების და შესაბამისად, მასში ორგანიზებული 

სასწავლო პროცესის მართვის ფონზე. დღეისათვის საქართველოს საჯარო 

სკოლების ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი საჭიროებს მიზნისკენ სავალი 

მეთოდებისადმი დამოკიდებულების შეცვლას, მისი ორგანიზაციის ტრადიციული 

ფორმებიდან გადახვევას, სუბიექტ-ობიექტის ურთიერთობის ცვლილებას და 

სტრუქტურის რესტრუქტურიზაციას.  

საქართველოს საჯარო სკოლლებში ადამიანური რესურსის  სერტიფიცირება 

და კვალიფიკაციის ამაღლება ითხოვს მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანას 

სკოლის ადმინისტრაციის მართვის პრაქტიკულ საქმიანობაში. 

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში ინოვაციების პრობლემის არასაკმა-

რისმა თეორიულმა დამუშავებამ და მენეჯმენტის პრაქტიკაში ინოვაციების 

დანერგვის აუცილებლობამ, საჭირო გახადა საქართველოს საჯარო სკოლებში 

დაინერგოს ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამეროვე ტენდენცია „ინოვაციები 

თანამედროვე სკოლის მენეჯმენტში“. გლობალიზებულ ეკონომიკაში, ცვალებად 

საბაზრო გარემოსა და დინამიკურ კონკურენციაში, ინოვაციის უნარი არა მხოლოდ 

კონკურენტული უპირატესობის მთავარი წყაროა, არამედ კომპანიის 

გრძელვადიანი წარმატების საწინდარი/საფუძველი. ინოვაციებისადმი გაზრდილი 

ინტერესი ასევე განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით:  
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• ბაზრის ლიბერალიზაცია;  

• საქონლისა და ტექნოლოგიების გართულება, რაც ზრდის ინოვაციის 

სუბიექტებს შორის ურთიერთობის დონეს;  

• კიდევ უფრო მოწინავე მენეჯმენტის ტექნოლოგიების გაჩენა;  

• ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ფორმირება და 

განვითარება; 

• მზარდი მოთხოვნები სკოლის პროდუქტის მომსახურების, მომხმარებლების 

მხრიდან; 

            ცხადია, ამ სფეროში კვლევის მთავარი საგანია ინოვაციური საქმიანობის 

სტიმულირების ინსტრუმენტების ძიება. უცხოურ და ადგილობრივ ლიტერატუ-

რაში კი ნაკლებად, ფინანსური და საკანონმდებლო წახალისების გარდა, ინოვაცი-

ური საქმიანობის მასტიმულირებელ ერთ-ერთ უმთავრეს ფაქტორად ადამიანური 

რესურსებიც არის გამოყოფილი. 

            თანამედროვე უკვე ინოვაციურად შემდგარ სკოლებში, ადამიანური 

რესურსების მენეჯმენტი მიზნად ისახავს, ახალი მიდგომების პოპულარიზაციას 

მენეჯმენტისა და საქმიანობის ორგანიზების მიმართ, რომელშიც თანამშრომლების 

მოქნილობა და სკოლისადმი მათი ერთგულება, ისევე როგორც ბაზრის ცვალებად 

პირობებზე სწრაფი რეაგირების სურვილი, იდენტიფიცირებულია, როგორც 

სკოლების კონკურენტული უპირატესობის ძირითადი წყაროები; ვინაიდან 

თანამშრომლების ცოდნა, მათი კრეატიულობა არის ძირითადი ელემენტები 

ინოვაციის პროცესში, HRM1-ის კონკრეტული პრაქტიკის იდენტიფიცირება ხელს 

უწყობს ცოდნის უფრო ეფექტურ შეძენას, უკეთეს ურთიერთობებსა და ქცევას 

გუნდში, რაც თავის მხრივ იწვევს ინოვაციური საქმიანობის დონის ზრდას.  

             მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობა HRM-ს და სკოლების ინოვაციურ 

საქმიანობას შორის აღწერილია მრავალ თანამედროვე ნაშრომში, თავად 

ურთიერთქმედების პროცესი ნაკლებად არის შესწავლილი, რაც ამცირებს 

მიღებული შედეგების პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობას. 

              XX საუკუნის მიწურულს გაჩნდა ახალი სამეცნიერო მიმართულება, 

რომელშიც კვლევის ძირითად აქცენტად ინოვაციურ პროცესში ადამიანური 

 
1 HRM – human resource management - ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. 
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ფაქტორი გამოიკვეთა. ამ მიმართულებას „ინოვაციური სამუშაო ქცევა“ ჰქვია. 

არსებობს ვარაუდი, რომ ინოვაციური სამუშაო ქცევა შეიძლება გახდეს 

აუცილებელი კავშირი HRM პრაქტიკასა და სკოლის ინოვაციურ შესრულებას 

შორის, რითაც იმოქმედებს, როგორც ამ ურთიერთქმედების ერთგვარი შუამავალი. 

             ინოვაციურ სკოლებში HRM მოდელის აგება ემპირიული კვლევის შედეგებზე 

დაყრდნობით ხელს უწყობს ადამიანური რესურსების მართვის სფეროს, ვინაიდან 

საშუალება გვეძლევა,  ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკა დავუკავშიროთ 

სკოლების ინოვაციურ საქმიანობას. 

            კვლევის მიზანი და ამოცანები. სადისერტაციო კვლევის მიზანია, 

საქართველოს საჯარო სკოლებში  ადამიანური რესურსების მართვის სტრუქტურის 

შესწავლა და ინოვაციური მოდელის შემუშავება. სადისერტაციო კვლევაში მიზნის 

მისაღწევად წარმოჩენილია შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტის გზები/საშუა-

ლებები/მეთოდები: 

1. ინოვაციის, ინოვაციური პროცესის და ინოვაციური საქმიანობის ცნებების 

განსაზღვრის ანალიზისა და მიდგომების სისტემატიზაციაზე დაყრდნობით, 

ინოვაციური სკოლის ცნების დაზუსტება. 

2. ადამიანური რესურსების მნიშვნელობის თეორიული დასაბუთება სკოლის 

ინოვაციური შედეგების მიღწევაში. 

3. საქართველოში ადამიანური რესურსების მართვისა და სკოლების 

ინოვაციურ საქმიანობას შორის ურთიერთობის არსებული კვლევების ანალიზი. 

4. ინოვაციური საქმიანობის შეფასების და მათზე დაყრდნობით სკოლის 

საკვლევი ჯგუფების ფორმირების კრიტერიუმების დაზუსტება. 

5. ინოვაციური სამუშაო ქცევის ანალიზი, როგორც სკოლის ინოვაციური 

საქმიანობის ეფექტური მართვის ფაქტორი. 

6. ინოვაციური სამუშაო ქცევის, როგორც სკოლის ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტისა და ინოვაციური საქმიანობის დამაკავშირებელი შუამავალი 

მექანიზმის როლის შესწავლა. 

7. საქართველოს საჯარო სკოლებში ადამიანური რესურსების მართვის 

ინოვაციური მოდელის შემუშავება  კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით. 

8. სკოლებში ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკული და ქმედითი 

რეკომენდაციების შემუშავება. 
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კვლევის საგანი და ობიექტი.   კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოს 

საჯარო სკოლები, რომლებიც მიეკუთვნება განათლების სფეროს და არიან ან სურთ 

რომ იყვნენ ინოვაციურად აქტიური. კვლევის საგანია, ინოვაციურ აქტიურ 

სკოლებში ფართოდ გავრცელებული ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკა. 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები.  კვლევა იძლევა 

თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლების შემდგომი განვითარების 

შესაძლებლობას ადამიანური რესურსების მართვისა და ინოვაციების მართვის 

სამეცნიერო სფეროებში. კვლევის შედეგები შესაძლებელს ხდის შემოთავაზებული 

მოდელის საფუძველზე ინოვაციურ სკოლებში ადამიანური რესურსების მართვის 

სისტემის გაუმჯობესებას. კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს 

შემეცნების დიალექტიკური მეთოდის ფუნდამენტური პრინციპები:  

 ასვლა აბსტრაქტულიდან კონკრეტულზე; 

 შესასწავლი ფენომენის განვითარების უწყვეტობის გათვალისწინებით; 

თეორიისა და პრაქტიკის ერთიანობა;  

 სუბიექტურ-მეთოდური ადეკვატურობა, რაც ნიშნავს, რომ შესწავლილი 

ობიექტის სირთულის დონე შეესაბამება მისი კვლევის დონეს; 

კვლევის მეთოდები: 

ინდუქციისა და დედუქციის მეთოდი - გამოკვლეულია ფაქტები 

კონკრეტული მოვლენებიდან ზოგადი მიმართულებით და პირიქით. საკვლევ 

სკოლებში ადამიანური რსურსების ინოვაციურ მენეჯმენტზე ზეგავლენას ახდენს 

სხვადასხვა ფაქტორი. დაკვირვებიდან გამომდინარე, აღნიშნული ფაქტორებია: 

ფინანსური სისტემა, შრომის ანაზღაურება, წახალისების მოდელები, შრომის 

შინაარსი და პირობები, სამუშაო სპეციფიკა, კარიერული განვითარების და ზრდის 

საკითხები, თვითდ საქმესთან დაკავშირებული რისკი, ორგანიზაციული და 

შინაგანი კულტურა. 

ნორმატიულ ბაზად გამოყენებულია - ის ოფიციალური საკანონმდებლო 

დოკუმენტები, რომლებიც არეგულირებენ ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის 

საქმიანობას. 

კვლევის ემპირიულ ბაზად გამოყენებულია - საქართველოს შრომის კოდექსი, 

კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ, სკოლის ხარისხის მართვის 

საკანონმდებლო აქტები და მონაცემები საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
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სამსახურიდან.(გვ.116) 

კონტენტ-ანალიზი ანუ დოკუმენტების ანალიზი - საკვლევ ობიექტად შეირჩა 

ათი საჯარო სკოლა, სკოლების „ქ.თბილისის 84-ე, 89-ე, 102-ე, 151-ე და 171-ე საჯარო 

სკოლები“, ასევე „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ.ვარციხის საჯარო სკოლა“, 

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ.ვარციხჰესის საჯარო სკოლა“, „ქ.ქობულეთის 

სოფ.კოხის საჯარო სკოლა“, „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. სართიჭალის 3-ე 

საჯარო სკოლა“ და „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნორიოს საჯარო სკოლა“ 

აღნიშნულ სკოლებში მოპოვებული, დამუშავებული და შესწავლილი ინფორმაციის 

საფუძველზე, გაანალიზდა ადამიანური რესურსის მართვის მექანიზმები, ანალიზი 

დაწყებულია საჯარო სკოლების ხედვების შედარებით, განხილულია ასევე მიზნები 

და სტრატეგიები ადამიანური რესურსების ინოვაციური მენეჯმენტის 

მიმართულებით კონკრეტულ გარემოში.(გვ.115) 

ანკეტური გამოკითხვა - მეთოდი ნაშრომის მესამე თავშია გამოყენებული 

(გვ.122). გამოიკითხა ათი საჯარო სკოლის 451 რესპოდენტი, ადამიანური 

რესურსების შერჩევის, აყვანის, მართვის და კარიერული წინსვლის საკითხებზე. 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, წინასწარ შეიქმნა კითხვარი და განხორციელდა 

რაოდენობრივ-თვისობრივი კვლევა. გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ საჯარო 

სკოლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პროფესიონალი კადრების 

აყვანას, მაგრამ ამ მხრივ მძიმე დეფიციტს განიცდის სოფლად არსებული საჯარო 

სკოლები, რის გამოც მეტი ძალისხმევა და ძიება ხდება საჭირო კვალიფიციური 

კადრის მოძიების და შემდეგ მისი გადამზადების.  შედარებით უკეთეს 

მდგომარეობაშია დედაქალაქში არსებული საჯარო სკოლები, სადაც უფრო 

დახვეწილია პერსონალის შერჩევის, აყვანის, სწავლების, ადაპტაციის და საქმიანი 

პროცესების მართვის კუთხით. აუცილებელია პერსონალის სამიანობის შეფასება, 

მოტივაცია, ქცევის მართვა და ახალი თანამშრომლებიც აყვანაც კი, რადგან სიახლე 

და ნოვაცია ხელს უწყობს სამუშაოს სივრცის და ატმოსფეროს გაჯანსაღებას. 

შედარებითი ანალიზი - მეთოდი მესამე თავშია გამოყენებული, სადაც 

შედარებულია ინოვაციურად აქტიური და არაქტიური საჯარო სკოლების 

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის მდგომარეობა, ანალოგიის და შედარების 

მეთოდოლოგიის გამოყენებით გამოვლენილია სხვადასხვა განსხვავებები. ანალიზი 

იწყება სკოლების ხედვათა შედარებით, განხილულია სტრატეგიები და მიზნები. 
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განსხვავებულიც და ხშირ შემთხვევებში ინდივიდუალური აღმოჩნდა თითოეული 

საჯარო სკოლის მოთხოვნები პერსონალთან დაკავშირებით, რაც გამოიხატება  

ადამიანური რესურსების მართვის პროცესის განვითარებისა და სისტემურ 

მიდგომებს შორის.(გვ.130) 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე - სადისერტაციო კვლევის სიახლე 

მდგომარეობს ადამიანური რესურსების მართვის ახლებური მოდელის 

შემუშავებაში, რომელიც ხელს უწყობს სკოლების ინოვაციურ საქმიანობას. 

სადისერტაციო კვლევის სამეცნიერო სიახლეს გამოარჩევს ყველაზე მნიშვნელოვანი 

შედეგები: 

1. დაზუსტებულია სკოლების ინოვაციური საქმიანობის ქართულ პირობებში 

შეფასების კრიტერიუმები; 

2. შემოთავაზებულია ინოვაციური სამუშაო ქცევის ცნების გამოყენება 

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტსა და სკოლების ინოვაციურ საქმიანობას 

შორის ურთიერთობის შუამავალ ელემენტად; 

3. დაზუსტდა ინოვაციური სამუშაო ქცევის განმარტება და პირველად შიდა 

ემპირიულ კვლევებში ინოვაციური სამუშაო ქცევა განიხილება, როგორც პროცესი, 

რომელიც შედგება რამდენიმე თანმიმდევრული ეტაპისგან; 

4. შეფასდა ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის ფუნქციური 

ელემენტების გავლენის მნიშვნელობა ინოვაციურ სამუშაო ქცევაზე; 

5. სკოლებისთვის დამახასიათებელი ადამიანური რესურსების ინოვაციური 

მართვის მახასიათებლები; 

6. შემუშავებულია სკოლებში ადამიანური რესურსების მართვის მოდელი, 

რომელიც სკოლის მენეჯერებს აძლევს საშუალებას მართონ ინოვაციური 

საქმიანობის შედეგები, პერსონალის ინოვაციური სამუშაო ქცევიდან გამომდინარე. 

ეს მოდელი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ორგანიზაციებისთვის 

პრაქტიკული რეკომენდაციების საფუძველი. 

■ ახლებურად წარმოჩინდა თანამედროვე სკოლის მენეჯმენტში ინოვაციების 

არსი და სპეციფიკა, რომელიც მოიცავს შემოქმედებითად დანერგილ ცვლილებებს 

მართვის საქმიანობის მიზნებში, ფორმებში, მეთოდებსა და საშუალებებში; 

■ განხორციელდა საგანმანათლებლო დაწესებულების მენეჯმენტში 

სიახლეების დანერგვის სამეცნიერო და თეორიული დასაბუთება, მენეჯმენტის 
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ინფორმაციის შინაარსსა და სასკოლო კონტროლის მეთოდებთან დაკავშირებით; 

■ განისაზღვრა მენეჯმენტში ინოვაციების დანერგვის ეფექტიანობის 

კრიტერიუმები (მართვის აპარატის სუბიექტურობა, მენეჯმენტის შედეგების 

ოპტიმალურობა, ინოვაციების სირთულე, ინოვაციების განხორციელების 

უწყვეტობა და ა.შ.); 

■ დამყარდა კავშირი ინოვაციებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ფუნქციონირების საბოლოო შედეგებს შორის - კურსდამთავრებულთა განათლების 

ხარისხის გაუმჯობესება. 

               კვლევის შედეგების თეორიული მნიშვნელობა განპირობებულია მისი 

წვლილით ისეთი აქტუალური პრობლემის განხილვა-განვითარებაში, როგორიც 

არის სკოლის მართვის მხარდაჭერა განვითარების/რეფორმის რეჟიმში; 

ინოვაციების დანერგვის ეფექტიანობის კრიტერიუმების იდენტიფიცირება, 

რომლებიც წარმოადგენს საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის 

წარმატების ობიექტურ ინდიკატორებს მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში და 

საუკეთესო მიმართულებების არჩევისას სასწავლო და მოსწავლეებთან მუშაობისას. 

კვლევის მიღებული შედეგები შეიძლება გახდეს თეორიული საფუძველი 

განათლების ხარისხის მართვის პრობლემის გადასაჭრელად. 

კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ მისი შედეგები 

შესაძლებელს ხდის უფრო ღრმად და სრულად გამოავლინოს თანამედროვე სკოლის 

მენეჯმენტში სიახლეების დანერგვის აუცილებლობა და ხელი შეუწყოს მის 

შემდგომ გაუმჯობესებას. შემოთავაზებული სიახლეები და მათი ეფექტიანობის 

განსაზღვრის კრიტერიუმები შეიძლება წარმატებით იქნას გამოყენებული 

განათლების მენეჯმენტის თანამედროვე ლიდერებისა და სპეციალისტების 

მართვის პრაქტიკაში, განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 

კვლევის შედეგებისა და მათ საფუძველზე გაკეთებული დასკვნების 

სანდოობას უზრუნველყოფს საწყისი მეთოდოლოგიური პოზიციები, HRM 

კვლევის მეთოდების ნაკრები, მისი საგნის, მიზნისა და ამოცანების შერჩევის ზომის 

რეპრეზენტაციულობა, კვლევის ხანგრძლივობა, ცვალებადი პირობების 

გათვალისწინებით, ექსპერიმენტული მონაცემების რაოდენობრივი და თვისებრივი 

ანალიზი მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების გამოყენებით, ემპირიული 

მონაცემების კომპიუტერული დამუშავება.( გვ.132) 
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სადისერტაციო კვლევის შედეგების თეორიული მნიშვნელობა - კვლევის 

შედეგების თეორიული მნიშვნელობა განპირობებულია მისი წვლილით ისეთი 

აქტუალური პრობლემის განხილვა-განვითარებაში, როგორიც არის სკოლის 

მართვის მხარდაჭერა განვითარების/რეფორმის რეჟიმში; ინოვაციების დანერგვის 

ეფექტიანობის კრიტერიუმების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენს 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმატების ობიექტურ 

ინდიკატორებს მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში და საუკეთესო 

მიმართულებების არჩევისას სასწავლო და მოსწავლეებთან მუშაობისას. 

 კვლევის მიღებული შედეგები შეიძლება გახდეს თეორიული საფუძველი 

განათლების ხარისხის მართვის პრობლემის გადასაჭრელად, ასევე კვლევის 

შედეგები შესაძლებელს ხდის შემოთავაზებული მოდელის საფუძველზე 

საქართველოს საჯარო სკოლებში გაუმჯობესდეს ადამიანური რესურსების 

ინოვაციური მენეჯმენტის მართვის სისტემა. 

სადისერტაციო კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა: 

მიღებული მონაცემების საფუძველზე ჩამოყალიბდა პრაქტიკული 

რეკომენდაციები საქართველოს საჯარო სკოლებში ადამიანური რესურსების 

მართვის ინოვაციური მიდგომების პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად; 

ინოვაციურად აქტიური სკოლების იდენტიფიცირების შემოთავაზებული 

მეთოდოლოგია შეიძლება გახდეს ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში 

შემდგომი კვლევის ინსტრუმენტი ინოვაციური საქმიანობის სხვადასხვა დონის 

მქონე სკოლებში; 

კვლევის შედეგები საშუალებას იძლევა შერჩეული იქნას გარკვეული HRM 

პრაქტიკა, რომელიც შეესაბამება ინოვაციური სკოლების კონკრეტულ მიზნებსა და 

ამოცანებს; 

სადისერტაციო კვლევის დებულებები და დასკვნები შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას ადამიანური რესურსების მართვის, ინოვაციების მენეჯმენტის კურსების 

წაკითხვისას. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები - სადისერტაციო კვლევის შედეგები 

და მნიშვნელოვანი დასკვნები წარმოდგენილია საერთაშორისო სამეცნიერო  

კონფერენციაზე, ასევე სადისერტაციო თემის ირგვლივ, სამეცნიერო ჟურნალებში  

გამოქვეყნებულია 3 სტატია. 
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სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა - სადისერტაციო 

ნაშრომი შედგება 125  ნაბეჭდი გვერდიდან, რომელიც მოიცავს: სატიტულო გვერდს, 

ხელმოწერების, საავტორო და მადლიერების გვერდებს, ასევე რეზიუმეს ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე, შინაარსის გვერდს, შესავალსს, ლიტერატურის მიმოხილვას, 

სამ თავს, დასკვნას და გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალს. 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

პირველი თავი - „ინოვაციები სკოლის ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტში“ - შედგება ექვსი ქვეთავისგან: 

1. ინოვაციების არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე სკოლის მენეჯ-

მენტში. 

2. „ინოვაციის“, „ინოვაციური პროცესის“ და „საჯარო სკოლების 

ინოვაციური საქმიანობის“ ცნებების შესაბამისობა/თანაფარდობა. 

3. მიზნის დასახვა სკოლის ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის 

ინოვაციურ საქმიანობაში. 

4. ინოვაციური სკოლების იდენტიფიკაციისა და შეფასების 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

5. სკოლებში ადამიანური რესურსების მართვის თეორიული 

საფუძვლები. 

6. ურთიერთკავშირი ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკასა და 

სკოლების ინოვაციურ საქმიანობას შორის. 

ნაშრომის პირველი თავის პირველ ქვეთავში „საუბარია ინოვაციების და 

ინოვაციური მიდგომების მნიშვნელობაზე თანამედროვე სკოლების ადამიანური 

რესურსების მენეჯმენტში“ - ამჟამად, სკოლების ხელმძღვანელების მზარდი 

რაოდენობა ჩართულია ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში ინოვაციების ძიების 

და დანერგვის პროცესში, განათლების ხედვაზე დაფუძნებულ აქტივობებში, 

როგორც სოციალურ-კულტურული გარემოს განვითარების ერთ-ერთ უმთავრეს 

გზაზე, რომელიც ქმნის ახალ შინაარსს, მეთოდებს, ფორმებს. ადამიანური 

რესურსის მენეჯმენტის პროცესის ორგანიზება და მათზე ადეკვატური მართვის 

სისტემები, რაც ხელს უწყობს ოპტიმალური შედეგების მიღწევას. თანამედროვე 
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საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი მიზანია: 

განათლების შინაარსის, მეთოდებისა და განათლების ორგანიზაციული ფორმების 

განახლების პრობლემების გადაჭრა; მოსწავლის პიროვნების განვითარების 

უზრუნველსაყოფად გზების შემუშავება და ტესტირება, მისი თვითგანვითარების, 

თვითგამორკვევისა და თვითგანათლების შესაძლებლობები.         

გამორკვეულია ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში ინოვაციის არსის 

გამოვლენა, რომელიც მოითხოვს კონცეპტუალური და ტერმინოლოგიური 

თვისებების გარკვევას; კერძოდ, ადამიანური რესურსების მართვის 

ლიტერატურაში ფართოდ გამოიყენება ცნებები: "ინოვაცია", "ნოვაცია", "სიახლე", 

"სიახლის დანერგვა", "ინოვაციური საქმიანობა", "ინოვაციური პროცესი". ეს ცნებები 

ფორმირების პროცესშია და საჭიროა მათი გარკვევა, რათა ერთი და იგივე ცნება არ 

იყოს გამოყენებული სხვადასხვა მნიშვნელობით და არ შეიცვალოს ერთმანეთით. 

მეორე ქვეთავში - „ინოვაციის“, „ინოვაციური პროცესის“ და „საჯარო 

სკოლების ინოვაციური საქმიანობის“ ცნებების შესაბამისობა“ - საუბარია 

ინოვაციურ პროცესებზე პერსონალის მართვის საქმიანობაში,            სკოლები 

შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც დაგეგმილი ცვლილებები, რომლებიც 

მიმართულია ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად, მაგალითად, 

განათლების ხარისხის და კონკურენტუნარიანობის გაზრდა ახალი პროდუქტების, 

ტექნოლოგიების დანერგვით და ა.შ. შესაბამისად, ამ გზამკვლევში გამოიყოფა 

ინოვაციის შემდეგი მახასიათებლები: 

• შედეგის გაურკვევლობა, რადგან არ არის ცნობილი, მიგვიყვანს თუ არა 

კვლევა და განვითარება ბაზარზე ახალი პროდუქტის წარმატებამდე, ისევე როგორც 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების ოდენობა, რომელიც უნდა დაიხარჯოს 

ახალი პროდუქტის დანერგვაში. ტექნოლოგია, მეთოდი და ა.შ. 

• ინვესტიციის საჭიროება, რომელიც მოიცავს, როგორც ძირითადი, ისე 

„იმპლიციტური“ აქტივების შეძენას, ასევე ხელფასების გადახდასთან 

დაკავშირებულ ხარჯებს. 

• მასალები და მომსახურება, რომელსაც შეუძლია შემოსავალი გამოიმუშაოს 

მომავალში; 

• ინოვაციის გავრცელება, რაც ნიშნავს, რომ კრეატიული ინოვაციის 

სარგებელი იშვიათად რჩება ინიციატორი საწარმოს სრულ საკუთრებაში, ვინაიდან 
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ზოგიერთი სახის ინოვაციისთვის იმიტაციის ხარჯები მნიშვნელოვნად დაბალია, 

ვიდრე შიდა კვლევისა და განვითარებისათვის; 

• ახალი ცოდნის გამოყენება ან უკვე არსებული ცოდნის კომბინაციის 

ახლებურად გამოყენება, რომელიც ხორციელდება საკუთარი კვლევისა და 

განვითარების შედეგად ან უცხოური ახალი ტექნოლოგიების შეძენის გზით; 

• ფოკუსირება საწარმოს ეფექტურობის გაზრდაზე კონკურენტუნარიანობის 

გაზრდის გზით ახალი პროდუქტების ან სერვისების შეთავაზებით, ასევე საწარმოს 

ხარჯების შემცირებით ახალი წარმოების ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად          

ინოვაციების თვისებებისა და მახასიათებლების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ ინოვაციას უნდა ჰქონდეს სამი ძირითადი მახასიათებელი:  

• სიახლე; 

•  პრაქტიკული გამოყენებადობა; 

• კომერციული მიზანშეწონილობა, სულ მცირე, ერთი კომპანიის პრაქტიკაში. 

მესამე ქვეთავში - „მიზნის დასახვა სკოლის ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტის ინოვაციურ საქმიანობაში“ - განხილულია ყველა ის საწიროება რაც 

მნიშვნელოვანია მიზნის მისაღწევად. მენეჯმენტის საქმიანობაში მიზნის 

კონცეფცია დაკავშირებულია მისი ფუნქციური მნიშვნელობის 

იდენტიფიცირებასთან. თუ მენეჯმენტს განვიხილავთ კიბერნეტიკული სისტემის 

პოზიციიდან, მაშინ ეს პროცესი ეფუძნება უკუკავშირის მიღებას, რომლის გარეშე 

არც კიბერნეტიკური სისტემის მართვა და თვითრეგულირება არ იქნება 

სრულყოფილი. ზოგადად, შესაძლოა ვთქვათ, რომ ეს არის სისტემა: 

"საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაცია - პედაგოგიური, სასკოლო და 

მშობელთა კოლექტივები" და საყოველთაოდაა ცნობილი, რომ რაც უფრო 

სრულყოფილი და აქტიური იქნება უკუკავშირი, მით უკეთესი იქნება მართვის 

პროცესი. ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი ხდება სკოლის ადმინისტრაციის 

მართვის საქმიანობის მიზნების გარკვევა. ოპტიმალური კონტროლის სისტემის 

შექმნა დაკავშირებულია თანამედროვე სკოლის წინაშე არსებული პრობლემების 

გადაჭრის პრაქტიკასთან მიზანმიმართულ მიდგომასთან. დასმული პრობლემის 

გადასაჭრელად აუცილებელია „მიზნის“ ცნების არსის გარკვევა. 

მეოთხე ქვეთავში - „ინოვაციური სკოლების იდენტიფიკაციისა და შეფასების 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები, გამომდინარე იქიდან, რომ სკოლების 
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ინოვაციური საქმიანობის განმარტება რთული და მრავალმხრივია, ჯერ კიდევ არ 

არის შემუშავებული ერთიანი სისტემატური მიდგომა კომპანიების ინოვაციური 

საქმიანობის შეფასებისას. ბევრი ავტორი იდენტიფიცირებს კვლევისთვის 

ინოვაციურ აქტიურ კომპანიებს წამყვანი ექსპერტული ორგანიზაციების მიერ 

შექმნილ რეიტინგებზე, ისევე როგორც თოვლის ბურთის მეთოდზე, ანუ ცნობილი 

ინოვაციური კომპანია აცნობებს მკვლევრებს ინდუსტრიის სხვა ინოვაციური 

კომპანიების შესახებ.29  

• წარმოებული პროდუქციის ინოვაციურობის ინდიკატორი, რომელიც 

განისაზღვრება, როგორც გაგზავნილი ინოვაციური პროდუქტებისა და გადაზი-

დული პროდუქციის მთლიანი მოცულობის თანაფარდობა; 

• კაპიტალური დანახარჯების ინოვაციური ორიენტაციის ინდიკატორი, 

რომელიც განისაზღვრება, როგორც ტექნოლოგიური ინოვაციების ნაწილი შეძენი-

ლი აღჭურვილობის ხარჯებისა და კაპიტალური ინვესტიციების მოცულობის 

თანაფარდობა; 

• ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე მოთხოვნა, რომელიც 

განისაზღვრება, როგორც პატენტებში, ლიცენზიებში, ნოუ-ჰაუს უფლებებში 

დაბანდებული სახსრების თანაფარდობა და არამატერიალური აქტივების ოდენობა; 

• პერსონალის განვითარების მაჩვენებელი, რომელიც გამოითვლება 

ინოვაციებთან ასოცირებული პერსონალის განათლებისა და მომზადების 

ღირებულებისა და ორგანიზაციის სახელფასო ფონდის თანაფარდობით. 

მეხუთე ქვეთავში - „სკოლებში ადამიანური რესურსების მართვის 

თეორიული საფუძვლები“ - საუბარი მართვის მოდელებზე სტრატეგიული 

მენეჯმენტის განვითარებასთან ერთად შეიცვალა ადამიანური რესურსების 

მართვის მიდგომებიც, რის შედეგადაც გაჩნდა ადამიანური რესურსების 

სტრატეგიული მართვის მიმართულება. სტრატეგიული HRM შეიძლება 

განისაზღვროს, როგორც ადამიანური რესურსების მართვის ზოგადი მიდგომა 

კომპანიის განზრახვების შესაბამისად სამომავლო მიმართულების არჩევასთან 

დაკავშირებით.  

ქვეთავში განსაზღვრულია სტრატეგიული HRM-ი, როგორც ადამიანური 

რესურსების განაწილებისა და ორგანიზაციის საერთო მიზნებისა და ამოცანების 

მიღწევისკენ მიმართული აქტივობების განხორციელების მოდელს. ეს განმარტება, 
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ერთი მხრივ, ასახავს ურთიერთობას HRM პრაქტიკასა და ორგანიზაციის 

სტრატეგიული მართვის პროცესს შორის, ხოლო მეორე მხრივ, ხაზს უსვამს 

სხვადასხვა HRM პრაქტიკის კოორდინაციის აუცილებლობას. 

შესაბამისად, ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის მნიშვნე-

ლოვანი ელემენტია HRM სტრატეგია. პერსონალის მართვის სტრატეგია არის 

ორგანიზაციის განზრახვა, როგორც აშკარა, ასევე იმპლიციტური, მართოს თავისი 

თანამშრომლები, გამოხატული ფილოსოფიაში, პოლიტიკასა და პრაქტიკაში. 

ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია გრძელვადიანი ხასიათისაა, ვინა-

იდან ის მიმართულია მოტივაციის, პროფესიული კვალიფიკაციის, პერსონალის 

სტრუქტურის და სხვათა შეცვლაზე, რაც ხანგრძლივი პროცესია. 

მეექვსე ქვეთავში - „ურთიერთკავშირი ადამიანური რესურსების მართვის 

პრაქტიკასა და სკოლების ინოვაციურ საქმიანობას შორის“ - ძირითადად 

მიმართულია ცოდნის განვითარებასა და ჯვარედინი ფუნქციური გუნდების 

მუშაობის შენარჩუნებაზე, რაც, სავარაუდოდ, განპირობებულია ყველა 

ინდუსტრიაში ახალი მართვისა და წარმოების მეთოდების დანერგვის ზოგადი 

ტენდენციით. ინტენსიურ საწარმოებში, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში 

მთავარი აქცენტი კეთდება არაფორმალურ სწავლაზე მიმართულ პრაქტიკაზე, 

თანამშრომლების ჩართვა ექსპერიმენტებში, გამოცდილების გაზიარება, სწავლება 

და კომპლექსურ პროექტებში მონაწილეობა. 

ზოგჯერ ფინანსური ჯილდოები არ უწყობს ხელს თანამშრომლების 

შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, შესაბამისად, არ იმოქმედოს შედეგებზე 

და კომპანიების ინოვაციურ საქმიანობაზე, არ არსებობს წრფივი კავშირი 

ფინანსური ჯილდოს ზრდასა და ინოვაციურ საქმიანობაში ჩართული 

თანამშრომლების პროდუქტიულობის ზრდას შორის. ზოგიერთი ავტორი 

ყურადღებას ამახვილებს ორგანიზაციული სწავლის როლის განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობაზე HRM-სა და ინოვაციებს შორის ურთიერთობაში, ინოვაციური 

შედეგების მიღებაზე. შესაძლებელია მხოლოდ იქ, სადაც HRM პრაქტიკა მიზნად 

ისახავს ორგანიზაციული სწავლის ციკლის სამი ეტაპის მართვას - შექმნას, ცოდნის 

გადაცემა და გამოყენება.  

              ნაშრომის მეორე თავი - „სკოლის მენეჯმენტში ინოვაციების დანერგვის 

ეფექტურობა“  - შედგება ოთხი ქვეთავისაგან. 
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მეორე თავის პირველ ქვეთავში - „ინოვაციები მენეჯმენტის ინფორმაციის 

შინაარსსა და სასკოლო კონტროლის მეთოდებში“ - საუბარია იმაზე, რომ სკოლის 

მუშაობა განვითარების რეჟიმში გულისხმობს, როგორც ამას პრაქტიკული 

გამოცდილება ადასტურებს, უკუკავშირის პრინციპის საფუძველზე განხორციე-

ლებული ამ სამუშაოს მართვის უწყვეტ გაუმჯობესებას.  

• მართვის სისტემის სრულყოფის საფუძველია შემდეგი ამოცანების 

გადაწყვეტა:  

 სკოლაში არსებული მდგომარეობის ანალიზი;  

 პერსონალის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენასთან 

დაკავშირებული შიდა რესურსების მობილიზება;  

 გარე ურთიერთობების დამყარება და უპირველეს ყოვლისა, 

სოციალურ მომხმარებლებთან; 

 პროგრამული მოქმედებების შემუშავება/დასახვა. 

      იდენტიფიცირებულია ამოცანები, რომელიც მოითხოვს ახალი 

მეთოდების ძიებას და პრაქტიკაში დანერგვას, რაც საშუალებას გვაძლევს 

მივაღწიოთ მენეჯმენტის ოპტიმალური ინფორმაციის უსაფრთხოებას. საუბარია 

ინფორმაციის მოპოვებისა და კონტროლირებადი სისტემის ინდიკატორების 

შეფასების ობიექტური მეთოდების შემუშავებასა და განხორციელებაზე. 

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის პროცესის ეფექტურობა დამოკიდებულია 

„უკუკავშირის არხით შემოსული ინფორმაციის რაოდენობაზე, მისი მიღების 

უწყვეტობასა და დროულობაზე“ გარდა ამისა, აუცილებელია  ციკლური 

კონტროლის აუცილებლობა, რაც ხასიათდება იმით, რომ საკონტროლო ობიექტმა 

უნდა მიიღოს უწყვეტი გამოხმაურება კონტროლირებადი ობიექტის საქმიანობის 

შესახებ, რის საფუძველზეც მას შეუძლია შეცვალოს თავისი მენეჯერული 

გავლენები მსვლელობისას. წინა პლანზე დგება ადამიანური რესურსების 

ინოვაციური მენეჯმენტის საქმიანობის ორგანიზების ახალი მიდგომების 

დანერგვის პრობლემა. საჭიროა პროფესიონალი კადრი, რომელიც, ცვალებადი 

სოციალურ-ეკონომიკური პირობებისა და განათლების სისტემაში არსებული 

ზოგადი მდგომარეობის გათვალისწინებით, შეძლებს აირჩიოს საუკეთესო 

ვარიანტები თვითმენეჯმენტის პროცესის ორგანიზებისთვის, გამოთვალოს მათი 

შედეგები, შექმნას საკუთარი  კონცეფცია, რომელიც ეფუძნება საკუთარი თავის 
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რწმენას, პიროვნული განვითარების რეალურ შესაძლებლობას. 

მეორე თავის მეორე ქვეთავში - „ადამაინური რესურსების მენეჯმენტში 

ინოვაციების დანერგვის ეფექტურობის კრიტერიუმები“ - საუბარია, რომ             

თანამედროვე სკოლის ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში სიახლეების 

დანერგვის პრობლემა თავისთავად გულისხმობს კრიტერიუმების მოძიებას და 

დასაბუთებას, რომლებიც ემსახურება მათი ეფექტურობის ობიექტურ 

მაჩვენებლების პრეზენტირებას. 

მენეჯმენტს კონკრეტულ სისტემად განვიხილავთ, ვეყრდნობით დიალექტი-

კური თეორიის გარკვეულ დებულებებს, რომლებშიც ეფექტურობა არის „შინაგანი 

და გარე საქმიანობის ერთიანობა, სისტემისა და მისი გარემოს ერთიანობა, სისტემის 

არსებობა და განვითარება“  

რა თქმა უნდა, სკოლის ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ხარისხი 

ძირითადად მოწმდება სასწავლო პროცესის ეფექტიანობის კრიტერიუმების 

მიხედვით, კერძოდ:  

• სწავლება; 

•  აღზრდა; 

•  განვითარება;  

ამავდროულად, სკოლების უმეტესობაში პრაქტიკაში გამოიყენება განათლე-

ბის ეფექტურობის მხოლოდ ერთი კრიტერიუმი - ტრენინგი, რაც შეეხება განვითა-

რებას და აღზრდას, ისინი ან საერთოდ არ არის წარმოდგენილი ანალიზში. სკოლის 

მენეჯმენტის ან არ არის წარმოდგენილი ნათლად, ზოგადად, შეფასების სისტემის 

გარეშე. 

მეორე თავის მესამე ქვეთავში - „ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკა, 

როგორც სამუშაო ქცევის ფორმირების ინსტრუმენტი“ - საუბარია ადამიანური 

რესურსების მართვაზე, სადაც  პრაქტიკა არის მთავარი ინსტრუმენტი, რომლის 

მეშვეობითაც სკოლის მენეჯერებს შეუძლია ჩამოაყალიბოს და გავლენა მოახდინოს 

თანამშრომლების უნარებზე, დამოკიდებულებებსა და ქცევაზე, რითაც მიაღწევს 

თავის მიზნებსა და ამოცანებს. თანამედროვე სკოლებში ადამიანური რესურსების 

მართვის პრაქტიკა მიზნად ისახავს ახალი მიდგომების პოპულარიზაციას 

მენეჯმენტისა და საქმიანობის ორგანიზების მიმართ, რომელშიც მთავარია სკოლის 

ერთგულება და თანამშრომლების მოქნილობა, ისევე როგორც მათი მზადყოფნა 
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სწრაფად უპასუხონ ცვალებად საბაზრო პირობებს და ტექნოლოგიურ გამოწვევებს, 

რომელიც ასე მნიშვნელოვანი სახით გვევლინება თანამედროვე მენეჯმენტში.                       

ძირითადი HRM პრაქტიკა არის: 

 ორგანიზაციული პროცესის განვითარება და მიზნებისა და ამოცანების 

დასახვა (ტექნოლოგიური, სამუშაო შინაარსი, როტაცია და ა.შ.) 

 პერსონალის დაგეგმვა (დასაქმება, შერჩევა, დანერგვა, კარიერის 

განვითარება, განათლება და ტრენინგი, სამსახურიდან გათავისუფლება და 

ა.შ.); 

 შესრულების შეფასება და პერსონალის ანაზღაურება (სერტიფიკაცია, 

ანაზღაურება შედეგების მიხედვით, პრემიები და ა.შ.); 

 კომუნიკაციებისა და გადაწყვეტილების მიღების სისტემის (ინფორმირება, 

ლიდერობა, მონაწილეობა და ა.შ.) შენარჩუნება. 

მეორე თავის მეოთხე ქვეთავში - „ინოვაციური სამუშაო, ორგანიზაციული  

ქცევა, როგორც სკოლის ინოვაციური საქმიანობის ეფექტური მართვის ფაქტორი“ - 

განხილულია საქმიანი ურთიერთობები და კავშირები პერსონალის ინოვაციურ 

მართვასა და სკოლების საქმიანობას შორის, ინოვაციური სამუშაო ქცევა არის 

პერსონალთა გონებრივი და ფიზიკური აქტივობის კომპლექსი, რომელიც მიზნად 

ისახავს მთელი რიგი ამოცანების გადაჭრას, რაც ხელს უწყობს მთავარი მიზნის 

მიღწევას. ინოვაციური განვითარება განსაზღვრავს ინოვაციურ სამუშაო ქცევას, 

როგორც ახალი იდეების მიზანმიმართულ შექმნას, განხორციელებას და 

გამოყენებას ინდივიდუალურ მუშაობაში, ჯგუფის ან ორგანიზაციის მუშაობაში, 

როგორც მთლიანობაში, რათა გაიზარდოს დონე. ინდივიდის, ჯგუფის ან 

ორგანიზაციის პროდუქტიულობა. ინოვაციური სამუშაო ქცევა მიზნად ისახავს 

გარკვეული სარგებლის შექმნას და აქვს მკაფიო გამოყენებითი კომპონენტი. 

ამრიგად, ინოვაციური სამუშაო ქცევა გულისხმობს თანამშრომლების გონებრივ და 

ფიზიკურ აქტივობას, სადაც ფართოდაა გამოყენებული ადამიანური რესურსების 

მართვის მეთოდები და საშუალებები. ადამიანური რესურსების მართვის 

მეთოდების და პრაქტიკის გამოყენება გამოიწვევს თანამშრომლების მხრიდან 

გარკვეული ქცევის შექმნას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საერთო მიზნების 

მიღწევას და შეესაბამება სკოლების პოლიტიკას და სამოქმედო სტრატეგიას.  

ქვეთავსი საუბარია ინოვაციური სამუშაო ქცევაზე, რომელიც მოიცავს 
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თანამშრომლების კრეატიულობას, ანუ პროდუქტების, სერვისების, პროცესებისა 

და პროცედურების ახალი და სასარგებლო იდეების შექმნას, ასევე მათ განხორ-

ციელებას. ინოვაციურ სამუშაო ქცევას უკავშირდება ინოვაციურ პროცესი  და 

განასხვავებს ინოვაციური სამუშაო ქცევის ოთხ თანმიმდევრულ და ურთიერთ-

დაკავშირებულ ეტაპებს: 

პირველი ეტაპი - პრობლემის იდენტიფიკაცია, ეხება პრობლემებისა და 

საჭიროებების ამოცნობას და გააზრებას, რაც ქმნის სამუშაო კონტექსტში 

პროდუქტებისა და პროცესების ცვლილებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობებს.  

მეორე ეტაპი - იდეების გენერირების ეტაპი - მოიცავს ინოვაციური 

განვითარების დაწყებას პროდუქტებისა თუ პროცესების იდეების შექმნისა და 

შეთავაზების გზით, რომლებიც არის ახალი, შესაფერისი და პოტენციურად 

გამოსადეგი/შესაბამისი პრობლემების ან არსებული პრობლემების გადასაჭრელად, 

რომლებიც არსებობს კონკრეტულ სამუშაო კონტექსტში.  

მესამე ეტაპი - იდეის პოპულარიზაცია - ახასიათებს იდეის ადვოკატირებას 

და ლეგიტიმაციას შემოთავაზებული ინოვაციის სოციალური გარემოს დარ-

წმუნებით და საქმიანი კოალიციის შექმნით, რომელიც იღებს პასუხისმგებლობას 

და უზრუნველყოფს საჭირო ინფორმაციას, რესურსებს და მხარდაჭერას.  

მეოთხე ეტაპი - იდეის განხორციელება - მოიცავს ექსპერიმენტების ჩატა-

რებას ერთ-ერთ იდეაზე, იდეის ფიზიკური ან ინტელექტუალური პროტოტიპის 

შექმნას მისი ადეკვატურობის შესამოწმებლად და გასაუმჯობესებლად და 

ორგანიზაციულ პროცესში ინტეგრაციის სტრატეგიის დაგეგმვას. მოსაზრებას, რომ 

ინოვაციური სამუშაო ქცევები დადებითად არის დაკავშირებული სკოლის 

საქმიანობასთან, ინოვაციური სამუშაო ქცევის განვითარებაზე გავლენას ახდენს 

HRM პრაქტიკა. ინოვაციური სამუშაო ქცევა არის საინიციატივო ქცევა, რომელიც 

ხასიათდება ინოვაციების აღქმის, შექმნისა და განხორციელების უნარით. ქცევას 

უნდა ჰქონდეს მიზეზი, იყოს მოტივირებული, მიზანმიმართული და გაზომვადი. 

ამრიგად, ინოვაციური ქცევის სტიმულირების საკითხში მთავარი როლი ენიჭება 

პერსონალის ეფექტური მოტივაციის პრაქტიკას. სისტემაში შიდა მოტივაციისა და 

გარე ჯილდოს პრაქტიკის გამოყენება დადებითად მოქმედებს თანამშრომლების 

შემოქმედებითი შესაძლებლობების განვითარებაზე და მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს ინოვაციურ სამუშაო ქცევაზე; წამახალისებელი პროგრამების გრძელვა-
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დიანი დაგეგმვის პრაქტიკა დადებითად მოქმედებს ორგანიზაციის ინოვაციურ 

შედეგებზე. 

მესამე თავში - „საქართველოს საჯარო სკოლებში ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტში ინოვაციების დანერგვის ეფექტურობის კვლევა“ - მოცემულია 

კვლევის კომპონენტი, რომელიც შედგება ხუთი ქვეთავისგან. 

მესამე თავის პირველ ქვეთავში - „კვლევის შინაარსი“ საუბარია კვლევაზე, 

რომელიც მიზნად ისახავდა იმის დამტკიცებას, რომ მენეჯმენტში ინოვაციების 

დანერგვა დიდად უწყობს ხელს განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას, რაც 

გამოიხატება სკოლის მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებასა და 

მათი პიროვნული ზრდის რიგ ინდიკატორებში. 

საკვლევ ობიექტებს ქ.თბილისის 84-ე, 89-ე, 102-ე, 151-ე, 171-ე, საჯარო 

სკოლები, ასევე ბაღდათის რ-ნი სოფ. ვარციხის საჯარო სკოლა,  წყალტუბის რ-ნი 

სოფ. ვარციხჰესის საჯარო სკოლა, ქ.ქობულეთის სოფ. კოხის საჯარო სკოლა, 

გარდაბნის რ-ნი სოფ. ნორიოს და სოფ. სართიჭალის 3-ე საჯარო სკოლების 

მმართველები და პედაგოგიური პერსონალი წარმოადგენდა. კვლევის მასობრივი 

ხასიათი შეადგენდა ნიმუშების მნიშვნელოვან რაოდენობას (მენეჯერები - 20 და 

პედაგოგები - 431 ადამიანი). 

აღნიშნულ საკვლევ ობიექტებზე, როგორც სკოლის მმართველებთან, ასევე  

პერსონალთან ჩატარდა ანკეტური გამოკითხვა, სადაც შექმნილი იყო სპეცალური 

შეკითხვები, რომლის საფუძველზეც შესწავლილი იქნა სკოლებში ადამიანური 

რესურსების მართვის მდგომარეობა და მასში ინოვაციის და ინოვაციური 

მიდგომების არსებობა. 

კვლევის მსვლელობისას ხორციელდებოდა სკოლის მმართველების და 

პედაგოგების აქტივობებისადმი მათი დამოკიდებულების ცვლილება, გამოკითხვა, 

მოსწავლეთა პროგრესის მონიტორინგი, პროფესიული ცვლილებები. მასწავლე-

ბელთა ინდიკატორები, პერსონალის განვითარებისთვის განხორციელებული 

ღონისძიებები და ა.შ. 

მესამე თავის მეორე ქვეთავში - „ინოვაცია, ინოვაციური მიდგომები, როგორც 

ადამიანური რესურსების მართვის ერთ-ერთი მეთოდი და მისი ზემოქმედება  

საკვლევ ობიექტებზე“ - საკვლევ სკოლებში განხორციელებული კვლევის 

კითხვარი, მოიცავდა ადამიანური რესურსების მართვისა და ინოვაციების მართვის 
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არსებულ მდგომარეობას, შემდეგ ასპექტებთან დაკავშირებით: 

1. კორპორატიული ღირებულებების თავისებურებები; 

2. დაგეგმვის თავისებურებები; 

3. ინოვაციებში ჩართული თანამშრომელთა კატეგორიების მახასიათებლები; 

4. სკოლაში ინოვაციების მხარდაჭერის ფორმები; 

5. თანამშრომელთა ინოვაციური და შემოქმედებითი საქმიანობის ფორმები; 

6. ინოვაციური პროექტების სახეები, რომლებშიც თანამშრომლები 

მონაწილეობენ; 

7. ცვლილებები საინოვაციო საქმიანობაში ბოლო წლებში; 

8. ფორმები, რომლებშიც სკოლა ახორციელებს პერსონალის ინოვაციურ 

საქმიანობას; 

9. პრობლემები, რომლებსაც კრეატიული თანამშრომლები და ინოვაციური 

პროექტები აწყდებიან სკოლებში; 

10. სკოლაში ნოვატორთა ნიჭის და ღვაწლის აღიარების ფორმები; 

11. თანამშრომლებისთვის მნიშვნელოვანი ინოვაციური აქტივობების 

მხარდაჭერა; 

12. ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები; 

13. თვისებები, რომლებსაც სკოლის მმართველები აფასებენ და წაახალისებენ 

თანამშრომლებს;  

კვლევის ობიექტი იყო 10 საჯარო სკოლა, რომელიც მდებარებს საქართველოს 

ქალაქებს და სოფლებში, რესპონდენტები იყვნენ სკოლის როგორც უფროსი და 

საშუალო დონის მენეჯერები, ასევე პედაგოგები. გამოკითხვაში მონაწილე სკოლები 

მოქმედებენ განათლების სფეროში, 10 წელზე მეტია ემსახურებიან საგანმანათ-

ლებლო სფეროს. 

მესამე თავის მესამე ქვეთავში - „კვლევის შედეგები“ მოცემულია ჩატარებუ-

ლი კვლევის შედეგები. დისერტაციაზე მუშაობისას კვლევა ჩატარდა 10 საჯარო 

სკოლაში, ანკეტური გამოკითხვის მეთოდით და ათივე სკოლის რესპოდენტების-

თვის შეიქმნა ერთნაირი კითხვები, სადაც დაცული იყო ანონიმურობა. 

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 451 რესპოდენტმა, შესწავლილია და 

გაანალიზებულია მიღებული შედეგბი, კვლევა ჩატარდა როგორც რაოდენობრივი, 

ისე თვისობრივი. 
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 სკოლების დასახელება 

საჯარო სკოლები გამოკითხლთა 
რაოდენობა 

პროცენტი ვალიდური 
პროცენტი 

ქ. თბილისის 84-ე 54 15.0 15.0 

ქ. თბილისის 89-ე 67 17.0 17.0 

ქ. თბილისის 102-ე 55 15.0 15.0 

ქ. თბილისის 151-ე 71 17.5 17.5 

ქ. თბილისის 171-ე 64 16.8 16.8 

სოფ. ნორიო  35 13.0 13.0 

სოფ. სართიჭალის 3-ე 39 13.1 13.1 

სოფ. ვარციხე 31 12.8 12.8 

სოფ. ვარციხჰესი 21 10.9 10.9 

სოფ. კოხი 19 10.1 10.1 

ჯამი 451 100 100 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ. 

 

საჯარო სკოლების დასახელება 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ. 

როგორც ცხრილიდან და დიაგრამიდან ჩანს, გამოკითხული 451 

რესპოდენტიდან, უმრავლესობა 311 რესპოდენტი დაახლოებით 70% ქ. თბილისის 

საჯარო სკოლებიდანაა, დანარჩენი 140 რესპოდენტი საქართველოს სხვადასხვა 

რაიონების სოფლების სკოლებიდან. 



24 

მესამე თავის მეოთხე ქვეთავში - „კვლევის ანალიზი“ გაკეთებულია 

ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის ანალიზი. კვლევის 

სამუშაოს განმსაზღვრელი ეტაპის მიზანი იყო საჯარო სკოლაში დასაქმებული 

პერსონალის მუშაობის საწყისი მდგომარეობის განსაზღვრა, ადამიანური 

რესურსების განვითარების ჭრილში, რომელთანაც შედარება განხორციელდება 

მენეჯმენტში ინოვაციური მიდგომების დანერგვის ეფექტურობის შეფასებისას. 

ანალიზი ჩატარდა შემდეგი პარამეტრების მიხედვით: სკოლის საკადრო 

პოტენციალი (მათ შორის ადამიანური რესურსის  მეთოდოლოგიური უნარ-

ჩვევების დონე). სკოლის ადამიანური რესურსის საჭიროების პროფესიული ზრდის 

შესაძლებლობების გამოსავლენად, შევიმუშავე კითხვარები, რომლებიც 

საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს თვითგანვითარების საჭიროების საკუთარი 

თვითშეფასების თავისებურებები. 

მიღებული მონაცემების ანალიზით სკოლის პერსონალის უმრავლესობა 

მზადაა მიიღოს მონაწილეობა ინოვაციური მენეჯმენტის დანერგვაში, აიმაღლონ 

კვალიფიკაცია, რადგან  დარწმუნებულნი არიან  თავის შესაძლებლობებში და 

უნარებში, ასევე ფიქრობენ, რომ ინოვაციური მიდგომები შეცვლის და გააჯანსაღებს 

მათ მიდგომებს საქმესთან მიმართებაში, იქნებიან უფრო შედეგიანები და 

პროდუქტიულები. 

მესამე თავის მეხუთე ქვეთავში - „საქართველოს საჯარო სკოლებში 

ადამიანური რესურსების მართვის ინოვაციური მოდელის შემუშავება და მისი 

გამოყენების პრაქტიკული რეკომენდაციები“ - გაკეთებულია რეკომენდაციები. 

საქართველოს საჯარო სკოლებში ადამიანური რესურსების მართვის მთავარი 

პრობლემა არის თანამშრომლების ინოვაციური შედეგებისკენ მოტივაციისა და 

სტიმულირების ეფექტური ინსტრუმენტის არარსებობა. ეს კვლევა გვთავაზობს 

მრავალი პერსონალის მართვის პრაქტიკის გამოყენებას, რომელიც მიზნად ისახავს 

თანამშრომლების ინოვაციური სამუშაო ქცევის ფორმირების წინაპირობების 

შექმნას, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს სკოლების ინოვაციურ საქმიანობაზე. 

ინოვაციურ აქტიურ სკოლებში ადამიანური რესურსების მართვის მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია კადრების მომზადება და განვითარება. რეკრუტირების ეტაპზე 

აუცილებელია კანდიდატის სწავლის უნარისა და განვითარების პოტენციალის 

იდენტიფიცირება კანდიდატების ფრთხილად შერჩევის მეთოდებით, რათა 



25 

თავიდან იქნას აცილებული უარყოფითი შერჩევის ეფექტი. სამომავლოდ, 

პერსონალის მომზადება და განვითარება სკოლამ უნდა განიხილოს, როგორც 

გრძელვადიანი ინვესტიცია ადამიანური კაპიტალის ღირებულების გაზრდის 

მიზნით, რადგან ინოვაციური საქმიანობა მოითხოვს თანამშრომლებისგან მაღალ 

ინტელექტუალურ და შემოქმედებით მუშაობას. უფრო მეტიც, ადამიანური 

რესურსების მართვის მნიშვნელოვანი ასპექტია სამუშაო უსაფრთხოება. 

გრძელვადიანი კონტრაქტები ქმნის სტაბილურობის განცდას, რაც დადებითად 

მოქმედებს თანამშრომლების ინოვაციურ სამუშაო ქცევაზე. თუმცა, პირველ რიგში 

აუცილებელია პერსონალის შეფასების და განვითარების მკაფიო სისტემის 

შემუშავება, რათა თავიდან ავიცილოთ შრომის ეფექტურობის შემცირება. კვლევის 

შეჯამებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ინოვაციური საქმიანობის დონის 

ასამაღლებლად აუცილებელია ადამიანური რესურსების მართვის აქტივობების 

განხორციელების სისტემატური მიდგომა. აქედან გამომდინარეობს, რომ ადამიანს 

სჭირდება სამოქმედო მოდელი, რომელიც უნდა იყოს შემუშავებული სკოლის 

მთავარი ბიზნეს სტრატეგიის შესაბამისად. ადამიანური რესურსების მართვის 

სტრატეგიის განხორციელებისას აუცილებელია პრაქტიკის დანერგვა და 

გამოყენება, რომელიც მიმართულია ინოვაციური სამუშაო ქცევის ჩამოყალიბებაზე.  

 

დასკვნა 

პირველი - განხორციელდა ფუნდამენტური ცნებების თეორიული შესწავლა, 

რომლებიც დაკავშირებულია ინოვაციასთან, საინოვაციო პროცესთან, საინოვაციო 

აქტივობასთან და კომპანიების ინოვაციურ საქმიანობასთან.   სისტემატიზებულია 

„ინოვაციის“ ცნებები და შემოთავაზებულია მათი კლასიფიკაცია, განასხვავებენ 

„ინოვაციური პროცესის“ და „ინოვაციური საქმიანობის“ ცნებებს და 

დაზუსტებულია „ინოვაციური კომპანიის“ ცნება. სკოლების რესურსის კონცეფციის 

თეორიული ანალიზის საფუძველზე აჩვენა, რომ ადამიანური რესურსები მთავარ 

როლს თამაშობს კონკურენტული უპირატესობების მიღწევაში. 

მეორე - განხილულია ინოვაციურად აქტიური სკოლების იდენტიფიცირების 

არსებული მეთოდოლოგიები, რის საფუძველზეც იქნა შემოთავაზებული 

ინოვაციური აქტიური კომპანიების იდენტიფიცირების მეთოდოლოგია რიგი 

ეკონომიკური მაჩვენებლების გაანგარიშებით. წარმოდგენილია ადამიანური 
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რესურსების მართვის სფეროში თანამედროვე კვლევების თეორიული ცნებები და 

შედეგები და მისი ურთიერთობა კომპანიების ინოვაციურ საქმიანობასთან  

თეორიულად დასაბუთებულია ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის 

ნაკრების იდენტიფიცირების შესაძლებლობა უნივერსალური და სიტუაციური 

მიდგომების გათვალისწინებით. 

            მესამე - შემოთავაზებულია განიხილოს ადამიანური კაპიტალი, როგორც 

ერთადერთი რესურსი, რომელსაც შეუძლია ცოდნის, უნარების, შესაძლებლობების 

დაგროვება, ასევე შემოქმედებითი კომპონენტი და იდეების გენერირების უნარი, 

რაც მას არა მხოლოდ კომპანიების კონკურენტული უპირატესობის წყაროდ აქცევს, 

არამედ საკვანძო ელემენტი ინოვაციური საქმიანობის სტიმულირების პროცესში. 

           მეოთხე - სკოლის სტრატეგიიდან გამომდინარე, ადამიანური რესურსების 

მართვის სხვადასხვა პრაქტიკა შეიძლება გამოიკვეთოს საერთო ორგანიზაციული 

მიზნების მისაღწევად. 

           მეხუთე - შემოთავაზებულია და თეორიულად დასაბუთებულია ინოვაციური 

სამუშაო ქცევის კონცეფციის გამოყენება, როგორც ახსნა-განმარტებითი ფაქტორი 

HRM პრაქტიკასა და სკოლების ინოვაციურ საქმიანობას შორის ურთიერთქმედების 

მექანიზმში. 
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