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Managing the internal organizational behavior of company personnel by psychological  
features 

 
ABSTRACT 

 
The dissertation - "Managing the internal organizational behavior of company 

personnel by psychological  features" - consists of an introduction, three chapters and a 
conclusion. 

In the introduction we present the urgency of the research problem, research goals and 
objectives, research subject and object, research methodology, research news, research 
purpose, etc.  

The first chapter of the dissertation - "Scientific foundations of company personnel 
behavior management" - is divided into three subsections. 

In the first subsection, "The Necessity and Necessity of Examining the 
Organizational and Intra-Organizational Behavior of Personnel in Modern Multina-
tional Companies," we discuss the fact that globalization has opened countries' borders and 
allowed labor resources to be employed by companies in different countries. Representatives 
of Asian and African countries are already working alongside Georgians in Georgian 
companies. These are people of other ethnic backgrounds who are brought up in other religions 
and other values. Obviously, they have different interests and qualities towards Georgians. If 
the values of the Georgian population are more or less similar, the psychological 
characteristics of immigrants are completely different. At such times they have to work in one 
team and strive for one goal. That's why studying this issue is essential to giving managers of 
multinational companies tips on how to manage staff in today 's extraordinary situation. 

In the second subsection - "The essence of organizational and internal organi-
zational behavior of staff and the factors affecting them" - we have given about them by 
various scholars - J. George, N. Faresashvili, R. Daft, N. Paichadze, R. Kochetkova and others - 
views. At the same time, we have separately characterized both organizational and internal 
organizational behavior and compared them with each other. 

In addition, we have listed and discussed the factors influencing staff behavior - 
professionalism, commitment to work, knowledge, incentives and more. 

In the third subsection, we discuss the psychological features of company personnel. 
These are: character, emotion, mood, aspiration, belief, inspiration and more. 

The second chapter of the dissertation - "Study of the psychological features of staff 
and internal organizational behavior in the context of compatibility with the held 
positions" - we have developed on the example of the company "Riviera-Mall". 

In the first subsection, we discussed the "psychological aspects of staff activity 
potential." The point is that if there is no healthy psychological climate (environment) in the 
company team, without it the potential for staff activity, which should be reflected in labor 
productivity, will not be realized. A healthy psychological climate is created by the 
compatible characters and attitudes of employees. 

When recruiting staff, the company should first take into account the psychological 
characteristics of the bidders, and only then - their education and competencies. 

In the second subsection - "Characterization of staff psychological types by the 
Mayer-Briggs method" - we discussed the 16 psychological types that are presented in the 
Mayer-Briggs method. The first eight types (1-8) are introverts, ie closed people, and the 
second eight types (9-16) are open, sociable people. Because of their nature, scientists Meyer 
and Briggs consider them different jobs, particularly where they will be more productive. 

In the third subsection, "Survey of the Psychological Climate and Psychological 
features of Employees at Riviera Mall," we conducted a survey using three different 
methods (direct interview, telephone interview, and online survey) in the target group of 100 
named companies. By answering these questions, we assigned them psychological type 
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statuses and determined their psychological compatibility-incompatibility balance with the 
standard psychological type required for the busy workplace. 

Employment in the company from the target group of 100 people surveyed showed an 
disbalance in terms of compatibility of psychological characteristics in 53 cases, and in 47 
cases – the balance. 

The third chapter of the dissertation - "Conceptual model for designing the internal 
organizational behavior of staff in Georgian companies" - we have also divided into three 
subsections. 

In the first subsection - "Challenges facing the psyche of employees in the 
conditions of modern technical civilization" - we talk about the most difficult and rapidly 
changing transformations that are taking place in the world today. This is the establishment of 
digital relationships. The problem is not only the instantaneous aging of human professions 
and the need to master a new profession, but also the need to radically change the psyche of 
people, their thinking, mentality. 

We have discussed the problem by presenting the views of both pessimistic and 
optimistic science. Their rivalry is almost equal. The fact is that digital relationships already 
require almost equal skills, behaviors, and attitudes from people today. At such times, people 
are psychologically different, which also distinguishes their behavior. 

In the second subsection - "Assessment of the internal organizational behavior of 
the staff of the company" Riviera Mall  according to J. Newstrom and K. Davis 
Methodology", we evaluated the internal organizational behavior of the staff of one of the 
Georgian companies "Riviera Mall" according to the method developed by American 
scientists Newstrom and Davis. 

Using the methodology of science, we have converted the psycho-social indicators of 
Riviera Mall employees into economic indicators. For this purpose, we evaluated the behavior 
of employees during the 11 processes (operations) in the company "Riviera Mall" and by 
converting them into the economic indicators of the company, we obtained a coefficient of 
7,874. The norm of behavior was 11 x 1,0 = 11. This means that the psycho-social 
characteristics of the staff of the company "Riviera Mall" were less taken into account when 
planning the work to be performed. 

In the third subsection - "Authorial project of staffing the company" Riviera Mall 
"with a psychological mark" - we have presented the required psychological characteristics 
of the staff employed in the 11 main processes in the company. These processes are: 
Procurement, Warehousing, Sales, Marketing, Finance, Human Resources, Economic 
Services, Management Services, Service Services and Advertising Services. 

We performed this work using the Mayer-Briggs Psychological tests of science, and in 
each process we determined the desired psychological type of its performers. The work done 
is our project, which we offer for use to the company "Riviera-Mall" and other companies. 

We strongly believe that if companies recruit staff not only on the basis of professional 
skills, but also on the basis of psychological qualities, their internal organizational behavior 
will bring them great benefits. 

The dissertation finishes with the conclusion. 
 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

თემის აქტუალურობა. თანამედროვე ეპოქა მუდმივი ცვლილებებითა და 

გარდაქმნებით ხასიათდება, ცვლილებებს ძირითადად იწვევს სიახლეები 

ტექნიკასა და ტექნოლოგიაში, მაგრამ ორგანიზაციების წარმატების საფუძველი 

არის ადამიანი და არა თავისთავად ტექნიკა. სწორედ სათანადო ცოდნით 
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აღჭურვილი ადამიანი ამუშავებს ტექნიკას, ტექნოლოგიას და წარმატებულს ხდის 

ორგანიზაციას. 

ადამიანის საქმიანობის წარმატება მის ქცევაზეა დამოკიდებული. ტეილორი 

იყო პირველი, ვინც ყურადღება მიაქცია დასაქმებულთა ქცევას ორგანიზაციაში. ეს 

საქმე შემდეგ გააგრძელეს ფაიოლმა, ემირსონმა და სხვებმა. დასაქმებულთა 

ქცევაზე, თავის მხრივ, არა მხოლოდ მისი პროფესიული უნარები, არამედ, მათი 

ფსიქოლოგიური მახასიათებლებიც მოქმედებენ. ესენია: დასაქმებულთა ხასიათი, 

ინტერესი, განწყობა და ა. შ. ორი, ერთი და იგივე პროფესიული უნარის მქონე 

ადამიანი ერთი და იგივე დავალებას სხვადასხვანაირად ასრულებს. ამას სწორედ 

ამ სამუშაოსთან მათი ფსიქოლოგიური თავსებადობა უდევს საფუძვლად. ჩვენს 

მიერ დამუშავებული პრობლემა აქტუალურია იმ გაგებით, რომ თუ გვინდა, რომ 

კომპანიაში დასაქმებული პერსონალი მაქსიმალურად პროდუქტული იყოს, მათი 

ქცევა პირველ რიგში უნდა ეფუძნებოდეს მათ ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს 

და, მხოლოდ ამის შემდეგ მათ უნარებს და კომპეტენციებს. ფსიქოლოგები გვარწ-

მუნებენ, რომ უნარს და კომპეტენციას განათლება იძლევა, ანუ იგი გარედან 

მოწოდებული რესურსია, შიდა რესურსი კი არის „ღვთით ბოძებული“ ფსიქო-

ლოგია, რომელიც ადამიანს დაბადებით ეძლევა, და, რომელიც მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე უცვლელი რჩება.  

ამ მიმართულებით კვლევებს საზღვარგარეთ მსხვილი ბიზნესსკოლები და 

კვლევითი ცენტრები აწარმოებენ, საქართველოში ასეთი კვლევები არ ტარდება, 

არც ინდივიდუალურად, და, არც სპეციალური ცენტრების მეშვეობით. ასეთი 

სტრუქტურები საერთოდ არ არსებობენ საქართველოში. ჩვენ ვთვლით, რომ 

სამუშაო ძალის ექსტენსიურმა გამოყენებამ თავის თავი ამოწურა, დროა 

საქართველოს კომპანიები გადავიდნენ სამუშაო ძალის ინტენსიურ გამოყენებაზე. 

ამის ერთ-ერთი გზა არის დასაქმებულთათვის ისეთი სამუშაო დავალებების 

მიცემა, რომლებიც მათ ფსიქოლოგიურ ტიპებს შეესაბამება. 

პრობლემის დასმა. ფსიქოლოგიური მახასიათებლებით პერსონალის 

შიდაორგანიზაციული ქცევის მართვის წარმოჩენა კომპანიაში. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია საქართველოს კომპანიებში 

დასაქმებულთა ქცევის მართვის საკითხის შესწავლა და რეკომენდაციების 

შემუშავება მისი სრულყოფის მიმართულებით. 
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კვლევის ამოცანებია:  

 პერსონალის შიდაორგანიზაციული ქცევის შესწავლის საჭიროების 

დასაბუთება; 

 პერსონალის შიდაორგანიზაციულ ქცევაზე მოქმედი ფაქტორების 

დახასიათება; 

 პერსონალის ფსიქოლოგიური მახასიათებლების დახასიათება; 

 მაიერ-ბრიგსის მეთოდით პერსონალის ფსიქოლოგიური ტიპების აღწერა; 

 კომპანია „რივიერა-მოლში“ პერსონალის ფსიქოლოგიური მახასიათებ-

ლების გამოკვლევა; 

 კომპანია „რივიერა-მოლში“ პერსონალის შიდაორგანიზაციული ქცევის 

ეკონომიკური შეფასება ნიუსტრომის და დევისის მეთოდიკით; 

 კომპანია „რივიერა-მოლში“ კადრების ფსიქოლოგიური მახასიათებლებით 

დაკომპლექტების ავტორისეული პროექტის შემუშავება. 

სადისერტაციო ნაშრომში ეს ამოცანები გადაწყვეტილია. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია დასაქმებულთა შიდაორგანი-

ზაციული ქცევა, ობიექტი კი სავაჭრო კომპანია, კოდური სახელწოდებით 

„რივიერა მოლი“. 

პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. უცხოენოვანი ლიტერატურის შეს-

წავლით დავადგინეთ, რომ ეს პრობლემა საზღვარგარეთ საკმაოდ შესწავლილია. 

ამჟამად, ყველაზე ინტენსიურად ამ პრობლემაზე მუშაობენ ტიმოთე ჯაჯი, სტივენ 

რობინზი, ნ. ერიაშვილი, ა. სტოლიარენკო, ნ. ფარესაშვილი, ვ. ვესნინი და სხვები. 

საქართველოში პიროვნების ქცევის ფსიქოლოგიური ასპექტები შესწავლილი აქვთ 

დ. უზნაძეს, ს. ნადირაშვილს, ლ. სვანიძეს, ს. თეზელაშვილს, მ. ონიანს, ნ. 

ჩარკვიანს, თ. ბაგრატიონს და სხვებს. ამის გარდა შექმნილია და დაბეჭდილია 

რამდენიმე მცირეზომიანი ნაშრომი, რომელშიც სხვა თემების კონტექსტში 

განხილულია პიროვნების ორგანიზაციული ქცევაც (მაგალითად, ხარხელი მ., 

ქეშელაშვილი გ. მენეჯმენტის საფუძვლები, თბ., 2013; ღუდუშაური ზ. 

თვითმენეჯმენტი, თბ., 2015; პაიჭაძე ნ. კადრების მართვა, თბ., 2010 და სხვები). 

კვლევის მეთოდი და მეთოდოლოგია. კვლევა ეფუძნება პერსონალის 

ქცევაზე, ფსიქოლოგიის თეორიაზე ]და კვლევის რაოდენობრივ და თვისობრივ 

მეთოდებზე შექმნილ ლიტერატურას. კერძოდ, გამოყენებული გვაქვს პროფესორების 
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გ. ბაღათურიას, გ. თუთბერიძის, ი. ჩოლოღლუს და თ. ხოშტარიას ნაშრომი - 

„ბიზნესკვლევის მეთოდები“, ლ. წულაძის - „რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები 

სოციალურ მეცნიერებებში“ და თ. ზურაბიშვილის - „თვისობრივი მეთოდები 

სოციალურ მეცნიერებებში“. 

სადისერტაციო თემაზე მუშაობისას გამოვიყენეთ კვლევის სხვადასხვა 

მეთოდები, კერძოდ: კაბინეტური კვლევის მეთოდი (აღწერის მეთოდი); დაკ-

ვირვება და შედარება; ანკეტირება და ინტერვიურება; ეკონომიკური ანალიზი და 

ეკონომიკური შეფასება; მოდელირება-დაპროექტება. 

კვლევის მეცნიერული სიახლეები სადისერტაციო ნაშრომში შემდეგი 

სიახლეებია მოცემული: 

1. დადგენილია კომპანია „რივიერა-მოლის“ დასაქმებული პესონალის 

ფსიქოფიზიოლოგიური შეუსაბამისობა დაკავებულ თანამდებობებთან.  

2. შეფასებულია კომპანია „რივიერა-მოლის“ პერსონალის შიდაორგანიზა-

ციული ქცევა ეკონომიკური თვალსაზრისით.  

3. შემუშავებულია კომპანია „რივიერა-მოლის“ სამუშაო ადგილებზე დასასაქ-

მებელი პერსონალის ფსიქოლოგიური თვისებების და აქედან გამომდინარე, 

მათთვის საჭირო ფსიქოლოგიური ტიპების მოდელი (პროექტი). 

ნაშრომის პრაქტიკული დანიშნულება. ნაშრომში მოცემული დასკვნები და 

წინადადებები შესაძლებელია გამოიყენონ საქართველოში მოქმედმა კომპანიებმა 

და ორგანიზაციებმა. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაცია. სადისერტაციო თემაზე დაცულია სამი 

კოლოკვიუმი. გაკეთებულია ერთი მოხსენება საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფე-

რენციაზე და გამოქვეყნებულია სამი სტატია რეფერირებად ჟურნალებში. 

სადისერტაციო ნაშრომოს მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო 

ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერზე დაბეჭდილ 121 გვერდს. ნაშრომი შედგება 

შესავლის, სამი თავის და დასკვნისგან. ნაშრომს ახლავს 13 ცხრილი და 7 ნახაზი. 

სადისერტაციო ნაშრომის დამუშავებისას გამოყენებულია 76 დასახელების 

ლიტერატურა. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1. კომპანიის პესონალის ქცევის მართვის მეცნიერული საფუძვლები 
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1.1. პერსონალის ორგანიზაციული და შიდაორგანიზაციული ქცევის შესწავლის 

აუცილებლობა და საჭიროება თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში 

1.2. პერსონალის ორგანიზაციული და შიდაორგანიზაციული ქცევის არსი და 

მათზე მოქმედი ფაქტორები  

1.3. პერსონალის ფსიქოფიზიოლოგიური მახასიათებლები, როგორც მისი ქცევის 

დომინირებული ფაქტორი  

თავი 2. პერსონალის ფსიქოლოგიური მახასიათებლების და შიდაორგანიზაციული 

ქცევის ანალიზი დაკავებულ თანამდებობებთან თავსებადობის კუთხით 

(კომპანია „რივიერა-მოლი“-ს მაგალითზე) 

2.1. პერსონალის აქტივობის და შრომისუნარიანობის პოტენციალის ფსიქო-

ფიზიოლოგიური ასპექტები  

2.2. პერსონალის ფსიქოლოგიური ტიპების დახასიათება (აღწერა) მაიერ-ბრიგსის 

მეთოდით  

2.3. კომპანია „რივიერა-მოლში“ ფსიქოლოგიური კლიმატის და დასაქმებული 

პერსონალის ფსიქოლოგიური მახასიათებლების გამოკვლევა  

თავი 3. კომპანია „რივიერა-მოლში“ პერსონალის შიდაორგანიზაციული ქცევის 

დაპროექტების კონცეპტუალური მოდელის შემუშავება 

3.1. დასაქმებულთა ფსიქიკის წინაშე მდგომი გამოწვევები თანამედროვე 

ტექნიკური ცივილიზაციის პირობებში   

3.2. კომპანია „რივიერა-მოლის“ პერსონალის შიდაორგანიზაციული ქცევის 

ეკონომიკური შეფასება მეცნიერების ჯ. ნიუსტრომის და კ. დევისის 

მეთოდიკის მიხედვით  

3.3. ფსიქოფიზიოლოგიური ნიშნით კომპანია „რივიერა-მოლის“ კადრებით 

დაკომპლექტების ავტორისეული მოდელის (პროექტის) შემუშავება  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურა  

 

სადისერტაციო ნაშრომის ამ შინაარსიდან ჩანს, რომ მასში პირველ თავად 

წარმოდგენილია „კომპანიის პერსონალის ქცევის მართვის თეორიული 

საფუძვლები“, რომელშიც სამი საკითხია განხილული: 1. პერსონალის ორგა-

ნიზაციული და შიდაორგანიზაციული ქცევის შესწავლის აუცილებლობა და 



9 

საჭიროება თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში. 2. პერსონალის 

ორგანიზაციული და შიდაორგანიზაციული ქცევის არსი და მათზე მომქმედი 

ფაქტორები. 3. პერსონალის ფსიქოფიზიოლოგიური მახასიათებლები, როგორც 

მისი ქცევის დომინირებული ფაქტორი. 

უკვე დიდი ხანია მსოფლიოს მეურნე-სუბიექტების მენეჯერები დადგნენ 

დასაქმებულთა ქცევის შესწავლის საჭიროების და აუცილებლობის წინაშე. ამ 

საკითხის აქტუალურობა კომპანიათა პერსონალის გამრავალაფეროვნებამ გა-

მოიწვია, რომელიც თავის მხრივ, გლობალიზაციამ განაპირობა. ადამიანები 

რთულნი და ურთიერთგანსხვავებულნი არიან. არა თუ ორი ან მეტი სხვადასხვა 

ასაკის და სხვადასხვა ეროვნების, არამედ, ერთი ეროვნების და ერთნაირი ასაკის 

ადამიანებიც ერთი და იგივე სიტუაციაში სხვადასხვანაირად იქცევიან. ასეთ დროს 

მრავალეროვნული კომპანია ათეულობით სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებისგან 

შედგება, რომელთა ქცევის ზუსტად ახსნა ან პროგნოზირება ხშირად შეუძლებე-

ლია. ამ ქცევაზე კი მიზეზ-შედეგობრივ კავშირშია მათი მუშაობის შედეგები. 

პერსონალის ქცევის შესწავლის მრავალი მიდგომა და თეორია (კლასიკური 

მიდგომა, კომუნიკაციური, კოგნიტური, ბიჰოვიორისტული) არსებობს. მათ შორის 

განსხვავება ქცევაზე მომქმედ ფაქტორთა დომინირებაშია. ყველა მიდგომა 

აღიარებს, რომ არსებობენ ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ და განსაზღვრავენ 

ადამიანთა ქცევას და მათი შესწავლა და პერსონალის მართვაში გათვალისწინება 

აუცილებელია. 

თანამედროვე მსოფლიო ცხოვრობს ბიზნესის გლობალურად კეთების 

სამყაროში. კომპანიები, რომლებიც ჩართული არიან გლობალურ ბიზნესში, ახლა 

არ წარმოქმნილან (მაგალითად, კომპანია „DuPont“-მა ბიზნესი წამოიწყო ჩინეთში 

ჯერ კიდევ 1863 წელს). მაგრამ ეს მოვლენა მნიშვნელოვნად გახშირდა მხოლოდ XX 

საუკუნის 60-იანი წლების შუა პერიოდიდან. ასე რომ, თუ 60-იან წლებამდე 

საერთაშორისო კომპანიები, რომელთა მიმართ ე. წ. გავრცელებული ფართო 

ტერმინი მულტინაციონალური კორპორაცია (MNC) იხმარება, უმცირესობაში 

იყვნენ, დღეს ისინი არიან უმცირესობაში, ვინც საერთაშორისო ბიზნესს არ 

ახორციელებენ. ცხადია, ასეთ მულტინაციონალურ კორპორაციებში მრავალი 

სხვადასხვა ეროვნების ადამიანია დასაქმებული, რომელთა ფასეულობები, 

ღირებულებები, ტრადიციები და მრწამსი სრულიად ურთიერთგანსხვავებულია 
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და შედეგად მათი ქცევაც - ურთიერთგანსხვავებული. ასე რომ, გლობალური 

ბიზნესის კეთება მარტივი სულაც არ არის. გლობალური კომპანიების მენეჯერებს 

სხვა მრავალრიცხოვან პრობლემებთან (საკანონმდებლო, ეკონომიკური, პოლიტი-

კური და ა. შ.) ერთად უხდებათ ამ განსხვავებულ ეთნოსის წარმომადგენლებთან 

ურთიერთობის პრობლემასთან შეჯახებაც, რაც დღეს ყველაზე დიდ გამოწვევად 

აღიქმება. მართალია, გლობალიზაცია ბიზნესისთვის კვლავაც რჩება აქტუალურ 

მოვლენად, მაგრამ აშკარაა, რომ მენეჯერებმა უნდა ისწავლონ და გაიაზრონ თუ 

როგორ მართონ გლობალური სამუშაო ძალა და მათი ქცევა ყველაზე უკეთესად. 

კომპანია, რომელიც ზრუნავს სამუშაო ძალის მრავალფეროვნების სწორ 

მართვაზე, ის აცნობიერებს იმ უზარმაზარ უპირატესობებს, რაც მოაქვს მრავალ-

ფეროვნებას. ეს უპირატესობები ფაქტიურად არის ის სარგებელი, რომელსაც 

კომპანია ამ გზით ღებულობს. იგი სამი სახისაა:1 

1. დასაქმებულთა უკეთ გამოყენების სარგებელი (დასაქმებულთა ნიჭის და 

უნარის უკეთ გამოყენება; პრობლემების გადასაჭრელი ძალისხმევის ზრდა; უფრო 

მეტი განსხვავებული თანამშრომლების მოზიდვის შესაძლებლობა). 

2. ორგანიზაციული შედეგიანობა (შრომის პროცესის მოქნილობის გაუმ-

ჯობესება; პრობლემათა გადაჭრის შესაძლებლობათა გაუმჯობესება; დასაქმებულ-

თა გაცდენა-მოცდენების შემცირება). 

3. სტრატეგიული უპირატესობები (ბაზრის შესახებ ცოდნის გაფართოება; 

გაყიდვების პოტენციალის ამაღლება; ინოვაციურობის დონის ზრდა და როგორც 

მისი ლოგიკური შედეგი კონკურენტული უპირატესობის მოპოვება). 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავის მეორე ქვეთავში განხილული გვაქვს 

- „პერსონალის ორგანიზაციული და შიდაორგანიზაციული ქცევის არსი და მათზე 

მომქმედი ფაქტორები“. 

პერსონალის ორგანიზაციული და შიდაორგანიზაციული ქცევა ერთმა-

ნეთისგან მოქმედების არეალით განსხვავდება. პერსონალის შიდა ორგანიზა-

ციული ქცევა ასახავს მათ ქცევას შრომით პროცესში, ხოლო ორგანიზაციული 

ქცევა ამის გარდა, მათ ქცევას კომპანიის გარეთაც. 

ზოგადად „ქცევის ქვეშ იგულისხმება ადამიანის ურთიერთდაკავშირებული 

 
1 რობინზი ს., კოულტერი მ. მენეჯმენტი, თბ., 2019, გვ. 121. 
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ქმედებების ერთობლიობა, რომელიც გარემოსთან ადაპტაციის მიზნით 

პიროვნული და სიტუაციური ფაქტორებით არის განპირობებული“.1 

ორგანიზაციული ქცევის ერთიანი განმარტება არ არსებობს, თუმცა, ყველა 

განმარტებაში იკვეთება ის საერთო აზრი, რომ ის არის ადამიანების ქცევითი 

მოქმედებების ერთობლიობა. ამდენად, მისი შესწავლის საგანი არის ცალკეული 

ადამიანი, ადამიანთა ჯგუფი ან მთლიანად კოლექტივი, ხოლო შესწავლის 

ობიექტი არის ორგანიზაცია (დაწესებულება, კომპანია, ასოციაცია და სხვა). 

როცა სპეციალისტები ორგანიზაციულ ქცევას შეისწავლიან, როგორც 

მეცნიერებას, ისინი ერთმანეთისგან განასხვავებენ ცალკეული ინდივიდის ქცევას 

და გუნდის (ჯგუფის) ქცევას.2 

ინდივიდის ქცევაში ერთი პიროვნების ქცევა იგულისხმება. როცა ის 

დამოუკიდებლად, ე. ი. გუნდში ჩართვის გარეშე მუშაობს, ის გუნდური მუშაო-

ბისგან განსხვავებულად იქცევა.  

გუნდებში გაერთიანებული ინდივიდები განსხვავებულად იქცევიან. გუნდში 

მათ ქცევებს აქვთ საერთო წყარო. ეს წყარო არის საქმიანობის პირობების ერთობა. 

ასე რომ, გუნდში შემავალ ინდივიდებს გააჩნიათ უკვე არა საკუთარი აზრი, 

არამედ, საერთო აზრი და გუნდის ნორმებს ექვემდებარებიან. ისინი მაშინაც კი არ 

ეწინააღმდეგებიან გუნდს, როცა პიროვნულად სხვანაირად ფიქრობენ, და, 

გუნდთან შეთანხმებულად იქცევიან. 

ნაშრომის პირველი თავის მესამე ქვეთავში გავაშუქეთ - „პერსონალის 

ფსიქოფიზიოლოგიური მახასიათებლები, როგორც მისი ქცევის დომინირებული 

ფაქტორი“. 

პერსონალის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები ორ ჯგუფად იყოფა: 

1. ინდივიდუალურ-ფსიქოლოგიური მაჩვენებლები. 

2. ჯგუფური სოციალურ-ფსიქოლოგიური მაჩვენებლები. 

ორივე ერთად ორგანიზაციის პერსონალის ფსიქოლოგიურ მდგენელს 

წარმოადგენს. პირველს ატარებს ორგანიზაციაში დასაქმებული ინდივიდი, 

მეორეს - ორგანიზაციაში დასაქმებულ ინდივიდთა ჯგუფი, ანუ მისი პერსონალი. 

 
1 Jons N. A. Organizational Factors and Work Involment, Organizational Behavor and Human Decision 
Progresses. 1985. p. 383. 
2 Thomas E. J. and Fink C. F. Effects of Group Size Psychological Bulletin. 2011. p. 374. 
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მართალია, ორგანიზაციის პერსონალი ინდივიდთა ჯგუფია, მაგრამ იგი 

განვითარების მაღალ დონეზე მაშინ დგას, როდესაც მისი დაკომპლექტება-

მართვისას თითოეული წევრის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები აღრიცხული და 

გათვალისწინებულია. პერსონალის მართვაში ეს არის სრულიად ახალი 

მიმართულება. არა თუ საქართველოში, არამედ, საზღვარგარეთაც კი, მისი 

გავრცელება ექსპერიმენტების დონეზეა. სხვადასხვა მეცნიერთა ჯგუფების მიერ 

შემუშავებულია 40-მდე ტესტი, რომელთა გამოყენებით ხდება პერსონალის 

ტესტირება, ანუ მათი ფსიქოლოგიური მახასიათებლების დადგენა. ეს საჭიროა 

ჰარმონიული, არაკონფლიქტური ჯგუფების (გუნდების) ჩამოსაყალიბებლად. 

საწარმოში ადამიანი მუშაობს არა როგორც მანქანის რაღაცა უგრძნობი 

რკინის ჭანჭიკი, არამედ, როგორც პიროვნება, რომელსაც აქვს თავისი ინდივიდუა-

ლობა, გრძნობები, ემოციები, ხასიათი, ინტელექტი, განწყობა და სხვა.1 

მეცნიერი ლ. მალინზი მიანიშნებს მენეჯერებს, რომ „მათ წინაშე დგას ამოცანა 

ანგარიში გაუწიონ დასაქმებულთა სოციალურ-ფსიქოლოგიურ თავისებურებებს, 

პატივი სცენ მათ ინტერესებს და შეხედულებებს, მისწრაფებებს... დაეხმარონ 

საკუთარი პოტენციალის რეალიზებაში“.2 

მეცნიერები საწარმოთა მენეჯერებს ავალებენ, რომ მათ დაამყარონ 

წონასწორობა საწარმოსა და დაქირავებული მუშაკის ინტერესებს შორის. ამას 

უცხოეთში „ფსიქოლოგიურ კონტრაქტს“ უწოდებენ. ეს არ წარმოადგენს რაიმე 

დოკუმენტს. ეს არის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფენომენი, რომელიც აღწერს 

საწარმოში მომუშავეთა მოლოდინების გამართლებას, და, ასევე, დასაქმებულებით 

საწარმოს ადმინისტრაციის მოლოდინის გამართლებას. 

ორივე მხარისთვის გამართლების ეს მოლოდინი შესრულდება, თუ საწარმოს 

დირექცია პერსონალს დაასაქმებს არა მხოლოდ მათი პროფესიული ნიშნის მხედ-

ველობაში მიღებით, არამედ, მათი ფსიქოლოგიური პორტრეტის გათვალის-

წინებითაც. 

დასაქმებულთა ფსიქოლოგიური პორტრეტის შედგენა ფსიქოგრაფიის 

ტექნოლოგიით ხდება. უფრო ზუსტად თითოეულ პროფესიაზე არსებობს 

ფსიქოლოგიური თვისებებზე მოთხოვნები, ანუ ტიპიური ფსიქოგრამა. ამ უკანასკ-

 
1 ერიაშვილი ნ., სტოლიარენკო ა. მენეჯმენტის ფსიქოლოგია, თბ., 2014, გვ. 96. 
2 Малинз Л. Менеджмент и организационное поведение, Минск, 2003, გვ. 68. 
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ნელში გამოჩნდება მისი ემოციები, ხასიათი, ტემპერამენტი, განწყობა და მრავალი 

სხვა. სპეციალისტის ფაქტიური ფსიქოგრამა უდარდება იმავე პროფესიაზე 

არსებულ ტიპიურ ფსიქოგრამას და თუ მისი ფსიქოლოგიური მახასიათებლები 

ემთხვევა ან ახლოსაა ტიპიური ფსიქოგრამის ანალოგიურ მახასიათებლებთან, 

მაშინ, ის მიიღება საწარმოში ამ პროფესიაზე სამუშაოდ. სხვა შემთხვევაში მას 

უარს ეტყვიან. 

დღეს ასე მუშაობენ საზღვარგარეთის მაღალგანვითარებული ქვეყნების 

მსხვილი კორპორაციები. 

პერსონალის ფსიქოლოგიური ტიპის დადგენა მხოლოდ ფსიქოლოგს 

შეუძლია. ის ფლობს ამის ფსიქოტექნიკას. ეს არის ფსიქოლოგის ოსტატობა, მისი 

დახელოვნებულობა პერსონალის ფსიქოლოგიური ტიპის გამოცნობაში. ეს ცოდნა 

კომპანიაში პერსონალის მენეჯერს არა აქვს და აქედან გამომდინარე, იგი 

ფსიქოდიაგნოსტიკის პროცესს ვერ ჩაატარებს. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავი - „პერსონალის ფსიქოლოგიური 

მახასიათებლების და შიდაორგანიზაციული ქცევის ანალიზი დაკავებულ 

თანამდებობებთან თავსებადობის კუთხით (კომპანია „რივიერა-მოლი“-ს 

მაგალითზე)“ - სამ ქვეთავად წარმოვადგინეთ. 

პირველ ქვეთავში - „პერსონალის აქტივობის და შრომისუნარიანობის 

პოტენციალის ფსიქოფიზიოლოგიური ასპექტები“ - დავახასიათეთ პერსონალის 

შრომისუნარიანობის პოტენციალი, რომელიც მის აქტივობაში გამოიხატება და 

აღვნიშნეთ, რომ მასზე მოქმედებს არა მხოლოდ გარე ფაქტორები - განათლების 

დონე, შრომის პირობები და ა. შ. არამედ, ადამიანების შინაგანი მდგომარეობაც, 

ანუ „ფსიქოლოგიური მე“. 

ადამიანის აქტივობას საფუძვლად მისი შრომისუნარიანობა უდევს. თავის 

მხრივ მას განსაზღვრავს ადამიანის ფსიქიკური და ფიზიოლოგიური 

ჯანმრთელობა. ორივეს ერთად შრომისუნარიანობის რესურსი ეწოდება. 

მაშასადამე, არსებობს ჯაჭვი, რომლის პირველი რგოლი არის ადამიანის 

შრომისუნარიანობის რესურსი, ხოლო ბოლო რგოლი ადამიანის აქტივობა: 

 

  

ფსიქოლოგები და ფიზიოლოგები გვისაბუთებენ, რომ შეიძლება ადამიანს 

ადამიანის შრომისუნა-
რიანობის რესურსი 

ადამიანის შრომისუნა-
რიანობა 

ადამიანის აქტივობა 
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მაღალი შრომისუნარიანობის რესურსი ჰქონდეს, მაგრამ ის ვერ იქცეს ასევე მაღალ 

აქტივობის რესურსად. ეს რომ მოხდეს საჭიროა პიროვნებამ კომპლექსურად 

შეაფასოს თავისი შრომისუნარიანი რესურსი და მის შესაბამისად მიიღოს 

გადაწყვეტილება დასაქმებაზე (ამ მიმართულებით, თუ იმ მიმართულებით, 

მთელი სამუშაო დღით, თუ შემცირებული დღით, ინდივიდუალურად თუ 

გუნდში და ა. შ.). მეცნიერები გვთავაზობენ1 პიროვნების აქტივობის რესურსის 

მართვის ალგორითმს, რომელიც სამი ეტაპისგან შედგება: პირველ ეტაპზე 

პიროვნება გულდასმით აფასებს თავის შრომისუნარიანობის პოტენციალს, 

კერძოდ, აკვირდება თავის ფიზიკურ და სულიერ შესაძლებლობებს და უდარებს 

მას საკუთარ ფაქტიურ მიღწევებს (შედეგებს). ისინი ან ტოლი აღმოჩნდება, ან 

ერთმანეთზე მეტი ან ნაკლები. თუ შესაძლებლობა ფაქტიური შედეგის ტოლია, 

მეორე და მესამე ეტაპი აღარ შედგება, მაგრამ თუ ფაქტიური შედეგი ნაკლებია 

შრომისუნარიანობის პოტენციალზე, მაშინ მეორე ეტაპზე პიროვნებამ უნდა 

შეიმუშაოს მისი ამაღლების პროგრამა და გაატაროს იგი თავის ცხოვრებაში. ეს 

შეიძლება იყოს სპორტული ვარჯიში, კვების სრულყოფილი განაწესი, ჯანმრთე-

ლობაზე ზრუნვა და სხვა. მესამე ეტაპზე პიროვნებამ უნდა გააკონტროლოს პროგ-

რამის შედეგი. გაკონტროლება ხდება საქმიანობის საბოლოო შედეგის შედარებით 

პირველ შედეგთან. 

როგორც ცნობილია, ადამიანის შრომისუნარიანობის სასიცოცხლო ციკლები 

ოთხ ფაზად იყოფა. ესენია: ბავშვობა და ყრმობა; ყრმობა და სიჭაბუკე; მოწი-

ფულობა და მოხუცებულობა; მოხუცებულობა და სიბერე. თითოეული ამ ციკლს 

შრომისუნარიანობის თავისი სპეციფიკა აქვს. 

სხვადასხვა ციკლის დროს ადამიანის შრომისუნარიანობის მახასიათებლები, 

და აქედან გამომდინარე, მისი შრომითი ქცევები, ურთიერთგანსხვავებულია. 

ყოველ ასაკს მისი შესაფერისი რესურსი აქვს. სწავლის შესაფერისი რესურსი 

ადამიანს ბავშვობაში, ყრმობასა და სიჭაბუკეში აქვს, მასშტაბური პროექტების 

განხორციელების რესურსი - მოწიფულობის ასაკში და ა. შ. ახალგაზრდობის 

ასაკში მართალია ადამიანებს „სისხლი უდუღთ“, მაგრამ მათ აკლიათ სიბრძნე და 

ამიტომ ვერ შეასრულებენ ისეთ პროექტებს, რომელთაც მოწიფული ადამიანის 

 
1 Самоменеджмент, под ред. Парахиной В. М., 2012. გვ. 118. 



15 

კრეატული აზროვნება სჭირდება. ამიტომ ის, რაც უნდა გაკეთდეს ახალგაზ-

რდობის ასაკში, არ უნდა გადაიდოს მოწიფულობის ასაკისთვის და პირიქით. 

ანგარიშგასაწევია ამ ციკლებში ადამიანის შრომის და დასვენების რეჟიმიც. 

დასაქმებულთა ასაკის მიხედვით ის ურთიერთგანსხვავებული უნდა იყოს.  

ადამიანის ქცევაზე და აქედან გამომდინარე, მის აქტივობაზე დიდ გავლენას 

ახდენენ ბიოლოგიური რიტმებიც.1 

ადამიანის ცხოველქმედების რიტმებიდან, რომლებიც დიდ გავლენას 

ახდენენ მის ქცევაზე შრომის პროცესში, ფსიქოლოგების მიერ ყველაზე კარგად 

შესწავლილია სადღეღამისო ბიორიტმები. ადამიანს ნორმალური ქცევა მხოლოდ 

ამ რიტმების გათვალისწინების შემთხვევაში შეუძლია. სადღეღამისო რიტმების 

მიხედვით ადამიანებს ყოფენ „ტოროლებად“, ანუ „დილის ადამიანებად“ და 

„ბუებად“, ანუ „ღამის ადამიანებად“. მათი მუშაუნარიან აქტივობის პიკი მათი 

სახელწოდებების შესაბამისია: „ტოროლებს“ აქტივობის პიკი დილის საათებში 

აქვთ, ამდენად, დილის საათებში მათი შრომითი მოქმედებები (ქცევა) მეტად 

პროდუქტიულია. „ბუებს“ კი პირიქით - აქტივობის პიკი ღამის საათებში აქვთ. 

დღეს საქართველოში კომპანიები კადრებს მათი კომპეტენციებით, ცოდნით 

და გამოცდილებით (პროფესიული სტაჟი) ირჩევენ. არავითარი ყურადღება არ 

ექცევა მათ ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს. როგორც მეცნიერები წერენ, 

მართალია, ადამიანში ბუნების მიერ ჩადებული ეს რესურსი ხილული არ არის, 

მაგრამ მას დიდი როლის შესრულება შეუძლია მათ წარმატებებში. საზღვარგარეთ 

ეს უკვე დიდი ხანია აღიარეს. 

საქართველოში ისეთი დიდია პროფესიული დეფიციტი, რომ კომპა-

ნიებისთვის მთავარ პრობლემად იქცა მაღალპროფესიონალი კადრის აღმოჩენა. 

მათი ფსიქოლოგიურ-სოციალური მახასიათებლების შესწავლა, როგორც ჩანს, 

უფრო მომავლის საქმეა, ვიდრე სადღეისო. იმის მიუხედავად, რომ ეს ასეა, 

ქართველ მეცნიერთა ერთმა ნაწილმა უკვე დაიწყო ამ საკითხის კვლევა და 

პრაქტიკოს მენეჯერებზე რეკომენდაციების გადაცემა. ერთ-ერთი ასეთი იქნება 

ჩვენი ნაშრომიც. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ადრე თუ გვიან, ქართველი მენეჯერები 

დაუჯერებენ მეცნიერებს და კადრებს დააკომპლექტებენ არა მხოლოდ მათი 

 
1 ერიაშვილი ნ., სტოლიარენკო ა. მენეჯმენტის ფსიქოლოგია. თბ., 2014. გვ. 68. 
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კომპეტენციის ნიშნით, არამედ, მათი ფსიქოლოგიური მახასიათებლების გათვა-

ლისწინებითაც. ასეთ შემთხვევაში მათი შიდაორგანიზაციული ქცევა იქნება უფრო 

პროდუქტიული, ვიდრე დღეს არის. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავის მეორე ქვეთავში - „პერსონალის 

ფსიქოლოგიური ტიპების დახასიათება (აღწერა) მაიერ-ბრიგსის მეთოდით“ - 

წარმოვადგინეთ და დავახასიათეთ ადამიანთა ინტრავერტი და ექსტრავერტი 

ტიპები. მეცნიერებს მაიერს და ბრიგს ადამიანები 16 ფსიქოლოგიური ტიპად 

ჰყავთ დაჯგუფებული. პირველი რვა ტიპი ინტროვერტები, ანუ ჩაკეტილი 

ადამიანები არიან. ეს ტიპებია: ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP, ISFP, INFP, INTP მეორე 

რვა ტიპი - ექსტრავერტები, ანუ გახსნილი ადამიანები. ეს ტიპებია: ESTP, ESFP, 

ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, FSFJ, ENTJ. 

ნაშრომში დახასიათებული გვაქვს ეს ტიპები - მათი თვისებები, მიდრე-

კილებები, ინტერესები და ამ მახასიათებლების შესაბამისი სამუშაო ადგილები. 

მეორე თავის მესამე ქვეთავში - „კომპანია „რივიერა-მოლში“ ფსიქოლოგიური 

კლიმატის და დასაქმებული პერსონალის ფსიქოლოგიური მახასიათებლების 

გამოკვლევა“ - წარმოვადგინეთ კომპანია „რივიერა მოლში“ ჩვენს მიერ 

ჩატარებული კვლევის შედეგები. 

კვლევა ჩავატარეთ კომპანიის 100 კაციან სამიზნე ფოკუს-ჯგუფში, რომელიც 

დაკომპლექტდა მოხალისეებით (ვოლონტიორები), ოთხი სახის კითხვარით: 1. 

ზოგადი ინფორმაციის ამსახველი (9 კითხვა). 2. სამუშაოთი დაკავებული თანამ-

დებობებით კმაყოფილების ამსახველი (10 კითხვა). 3. კოლექტივში არსებული 

ფსიქოლოგიური კლიმატის ამსახველი (16 კითხვა). 4. რესპოდენტთა 

ფსიქოლოგიური ტიპების ამსახველი (40 კითხვა). 

დადგინდა, რომ გამოკვლეულ რესპოდენტთა 94% მშვიდი, წყნარი ბუნებისაა, 

90% ბიოლოგიური რიტმით - „დილის“ ადამიანია („ტოროლა“), 97% თვლის, რომ არა 

აქვთ კარიერული ზრდის პერსპექტივა, 50% არ უყვარს თავისი სამუშაო, 55% ფიქ-

რობს სამსახურის შეცვლაზე, 83% თვლის, რომ კოლექტივი მეგობრულია და ა. შ. 

ჩვენს ემპირიულ კვლევაში რომელიც ანკეტირება-ინტერვიურებით განვა-

ხორციელეთ მთავარი იყო დაგვედგინა რესპოდენტების ფსიქოლოგიური ტიპები, 

რომ შემდეგ გაგვეგო დაკავებულ სამუშაო ადგილებთან მათი ფსიქოლოგიური 

თავსებადობა. ეს სამუშაო ჩავატარეთ 40-კითხვიანი კითხვარით და რადგან 
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თითოეული კითხვის პასუხი ურთიერთგანსხვავებულ ფსიქოლოგიურ შედეგს 

იძლეოდა, რესპოდენტების ფსიქოლოგიური ტიპები პასუხების მეტობით (50%-ზე 

მეტი) განვსაზღვრეთ. აქ ამ მეთოდოლოგიით კომპანია „რივიერა-მოლის“ 100 

რესპოდენტიდან 41 აღმოჩნდა ინტროვერტი, 59 კი - ექსტრავერტი. მიღებული 

შედეგის შედარებით მათ მიერ დაკავებულ თანამდებობებზე ტიპიური 

ფსიქოგრამით მოთხოვნილ ფსიქოლოგიურ ტიპებთან, 54-მა დისბალანსი 

გვიჩვენა. მათ შორის აღმოჩნდა თვით კომპანია „რივიერა-მოლის“ გენერალური 

დირექტორიც. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაფუძნებისას კომპანია „რივიერა-მოლის“ 

კადრები დაკომპლექტდა მათი ფსიქოლოგიური მახასიათებლების გათვალის-

წინების გარეშე და ამჟამადაც ასე ხდება. თუმცა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი 

გამოკვლევის შედეგები რამდენადმე სავარაუდოა (და არა საბოლოო და 

მტკიცებითი ხასიათის), რადგან შევასრულეთ იგი მხოლოდ ერთი სახის ტესტით - 

მაიერ-ბრიგსის ტესტით - და, ამის გარდა, კვლევაში არ გვყავდა ფსიქოლოგი 

ჩართული. მაიერ-ბრიგსის ტესტის გარდა, არსებობს სპილბერგერის ტესტი, 

კატტელას ტესტი, რავენას კითხვარი, აიზენკის ტესტი, ტომასის კითხვარი, 

ჯენკინსის ტესტი და სხვები. მაიერ-ბრიგსის ტესტისგან განსხვავებით, ისინი 

ადამიანის რომელიმე ერთ თვისებას - ხასიათი, აგრესიულობა, ღირსება, 

მიდრეკილება და სხვა - არკვევენ. ამ მიზეზით ჩვენ არჩევანი მაიერ-ბრიგსის 

ტესტზე შევაჩერეთ. 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის მიუხედავად, ჩატარებული სამუშაო და მისი 

შედეგები გვიჩვენებს, რომ საქართველოს კომპანიებში პერსონალის შიდაორგა-

ნიზაციული ქცევის სიღრმისეული შესწავლა უნდა დაიწყოს და მასზე 

პერსონალის ფსიქოლოგიური გავლენა გამოიკვეთოს. 

 სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში - „კომპანია „რივიერა-მოლში“ 

პერსონალის შიდაორგანიზაციული ქცევის დაპროექტების კონცეპტუალური 

მოდელის შემუშავება“ - სწორედ ეს სამუშაო ჩავატარეთ და იგი სამ ქვეთავად 

წარმოვადგინეთ: 1. დასაქმებულთა ფსიქიკის წინაშე მდგომი გამოწვევები 

თანამედროვე ტექნიკური ცივილიზაციის პირობებში. 2. კომპანია „რივიერა-

მოლის“ პერსონალის შიდაორგანიზაციული ქცევის ეკონომიკური შეფასება 

მეცნიერების - ჯ. ნიუსტრომის და კ. დევისის მეთოდიკის მიხედვით. 3. ფსიქო-

ფიზიოლოგიური ნიშნით კომპანია „რივიერა-მოლის“ კადრებით დაკომპლექ-
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ტების ავტორისეული მოდელის (პროექტის) შემუშავება. 

ამ თავის პირველ ქვეთავში ჩვენ მიმოვიხილეთ მსოფლიოს დღევანდელი 

გამოწვევები და აღვნიშნეთ, რომ დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ ტექნოლოგიური გარ-

დაქმნების უსწრაფესი ცვლილებების ეპოქაში. ციფრული ეკონომიკა, ხელოვნური 

ინტელექტი, ინდუსტრია 4,0, უსადენო კავშირგამბულობა, ნივთების ინტერნეტი 

და სხვა მრავალი, ყოველდღიური რეალობა გახდა. ბიზნესი სისტემურად ტრანს-

ფორმირდება, იქმნება ახალი მოდელები და დასაქმების ახალი პარადიგმები. 

ცხადია, ამ ვითარებამ პრობლემის წინაშე დააყენა მსოფლიოს მთელი 

კაცობრიობა - დასაქმებულიც და დაუსაქმებელიც. აშკარა გახდა, რომ ცოდნა, 

უნარი, პროფესია, კომპეტენცია უსწრაფესად ძველდება და საჭირო ხდება ახალი 

ცოდნის და უნარების შეძენა. ამასთან, მასთან ერთად და მის პარალელურად 

წარმოიშვება მნიშვნელობით არანაკლები დონის პრობოლემა - ადამიანთა 

ფსიქიკის, მათი აზროვნების, მენტალობის რადიკალურად შეცვლის პრობლემა. 

აღარავისთვის საეჭვო აღარ არის, რომ მსოფლიოში „ციფრული დიქტატურა“ 

მყარდება. იქმნება ახალი მმართველი კორპორაციული კლასი - ნეტოკრატები 

(გამრღვევი ციფრული ტექნოლოგიების შემქმნელები), მკვიდრდება პლატფორ-

მული ეკონომიკა, დასაქმების ახალი პარადიგმა - გიგაკონომიკა და სხვა მრავალი. 

უფრო ხანგრძლივი პროცესი იქნება მათზე ადამიანების ფსიქიკის მორგება, ანუ 

ადამიანებში არსებული მენტალობის (მსოფლაღქმა) შეცვლა. თუმცა, ეს პროცესიც 

უკვე დაწყებულია. ზრდასრულ თაობას უჭირს მისი მიღება, ან საერთოდ 

წინააღმდეგია მისი, მაგრამ მოდის (ნაწილობრივ მოვიდა კიდეც) ციფრული 

ეკონომიკის უპირობოდ მიმღები ახალი თაობა. ისინი თვითონ არიან ამ პროცესის 

მონაწილენიც, გადამცემებიც და მიმღებებიც. ეს განსაკუთრებით ითქმის XXI 

საუკუნეში დაბადებულებზე. ისინი ფაქტიურად ვირტუალურ სამყაროში ანუ 

ელექტრონულ სივრცეში ცხოვრობენ. მაგრამ რა ქნას წინა თაობამ, რომელიც 

დაიბადა და გაიზარდა ფიზიკურ (რეალურ) სივრცეში და რომლისთვისაც 

მატერიალიზებული, ხილული (ნივთიერი) სამყაროა მისაღები და არა 

ვირტუალური, როგორ მოერგოს მათი ფსიქიკა ვირტუალურ მოდელს? 

ამ მიზეზით ისინი კონფლიქტში შედიან კომპანიის ადმინისტრაციასთან. ეს 

მეტად უარყოფითად აისახება მათი შრომის შედეგზე. მეცნიერები წერენ, და, ჩვენც 

ვეთანხმებით მათ, რომ „მენეჯერებმა სამუშაო გარემოში უნდა გაითვალისწინონ 
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თანამშრომელთა ემოციები და გუნება-განწყობა, რადგან თითოეულ მათგანს 

დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია შრომის შედეგზე“.1 ასეთ სიტუაციაში 

როგორ უნდა მოიქცნენ მენეჯერები, რომლებიც თვითონაც დაქირავებულები 

არიან და შეიძლება თვითონაც ხვდებიან ამ ასაკის მქონე თაობაში? ასე რომ, ერთია, 

რომ ვიცით, რომ ციფრული სამყაროს პირობებშიც კი უნდა გავითვალისწინოთ 

დასაქმებულთა ფსიქოლოგიური მახასიათებლები (ხასიათი, განწყობა, ინტერესი 

და სხვა), მაგრამ როგორ გავაკეთოთ ეს, არავინ იცის. 

მაშასადამე, დღეს ერთის მხრივ, სახეზეა ციფრული გარემო და ციფრული 

ეკონომიკა, როგორც XXI საუკუნის ახალი რეალობა, როგორც ტრადიციული (მატე-

რიალური) ეკონომიკის განვითარების მაღალი საფეხური, რომელიც პროდუქციის 

(მომსახურების) წარმოება-მოხმარების მთელ პროცესს ციფრული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით ახორციელებს, და, მეორე მხრივ, გვექნება დაჩქარებული, მეტა-

ლიზებული, ავტომატიზებული, ექსტრავერტულ-სენსორული სამყარო მხოლოდ 

ციფრული ჩარევებით, სიმშვიდე-სიწყნარისა და თანაგრძნობის დეფიციტით... 

მეცნიერები ადამიანის ფსიქიკაზე ციფრული ტექნოლოგიის გავლენის უფრო 

პირქუშ შედეგებსაც წინასწარმეტველებენ, გრძელვადიან პერსპექტივაში კი, ახალ 

ტექნოლოგიებთან ადამიანის შერწყმას, ანუ ადამიანი 2-ის წარმოქმნას 

ვარაუდობენ. ისინი ასევე სვამენ კითხვას - „იქნება კი ასეთი განვითარება 

პროგრესი? ხომ არ აღმოვჩნდებით ადამიანები ზედმეტი?“ 

ციფრული ტექნოლოგიებისადმი ოპტიმისტურად განწყობილი მეცნიერები 

თვლიან, რომ „სრულიად რობოტიზებულ საზოგადოებაშიც კი ადამიანები 

გააკეთებენ იმას, რასაც მანქანები ვერ შეძლებენ. ეს არის ინტელექტუალური 

სამუშაო, კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნება, არასტანდარტული 

ამოცანების გადაწყვეტა, „დიდ მონაცემებთან“ ანალიტიკური მუშაობა და სხვა.2 

ამ „საჭირბოროტო“ საკითხებს შორის ფსიქოლოგები განსაკუთრებით 

გამოყოფენ ადამიანის, როგორც ბიოსოციალური არსების პიროვნებად შენარ-

ჩუნების პრობლემას. ადამიანი კი, პიროვნება მაშინ არის, როცა მისი ფსიქიკა არის 

ჯანმრთელი. ხელოვნური ინტელექტი კი არღვევს არა მხოლოდ ციფრულამდე 

 
1 ფარესაშვილი ნ. კონფლიქტების მართვის ზეგავლენა პიროვნების ქცევაზე. ჟ. „ეკონომისტი“. #4. 
2019. გვ. 171. 
2 Шваб К. Четвертая промишленная револуция. М., Эксмо. 2016. გვ. 27. 
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დაბადებულ თაობის ფსიქიკას, არამედ, დაარღვევს (თუმცა, ეს ჯერ შესწავლილი 

არ არის) მათ ფსიქიკასაც, ვინც ის შექმნა. 

მეცნიერები თვლიან, რომ საჭიროა შეიცვალოს ორიენტაცია, საჭიროა 

ყველანაირ გარდაქმნათა (ტექნიკური, ტექნოლოგიური თუ სხვა) ერთადერთ 

მნიშვნელოვან ფიგურად იქცეს თვითონ ადამიანი, კერძოდ, არა მისი ეკონო-

მიკური ინტერესები, არამედ, თვითონ ადამიანი, როგორც უმაღლესი ღირებუ-

ლება, ყოველგვარი მოღვაწეობის აქტიორი. დღეს იგი განიხილება და ადრეც 

განიხილებოდა როგორც უბრალოდ საქმის შემსრულებელი. ასეთ დროს, 

ადამიანის აზროვნება, განწყობა, ემოციები, უზარმაზარი შთაგონების წყაროებია. 

თანამედროვე სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესზე სხვადასხვა ლიტერატურის 

დამუშავებით,1 ჩვენ დავრწმუნდით იმაში, რომ ციფრული ტექნოლოგია შრომითი 

პროცესისთვის ადამიანებისგან ითხოვს თითქმის გათანაბრებულ ცოდნას, უნარ-

ჩვევებს, შეხედულებებს, შესაძლებლობებს და ა. შ. ასეთ დროს, ადამიანების 

ფსიქოლოგიური მახასიათებლები და აქედან გამომდინარე, მათი შესაძლებ-

ლობები ურთიერთგანსხვავებულია. ასეთი მიდგომით, მათი დასაქმებით ისინი 

სტანდარტული ტიპის ადამიანები გახდებიან, დაიკარგება მათი განსხვავებულობა 

და გამორჩეულობა და სოციუმის ინტერესი მათ მიმართ. ეს გაზრდის ადამიანების 

ურთიერთგათიშულობას და ურთიერთგაუცხოვებას, მოიშლება ხანგრძლივი კავ-

შირები. სამწუხაროა, მაგრამ ეს პროცესი მთელ მსოფლიოში უკვე დაწყებულია. 

„მომავალში მოსალოდნელი ცვლილებები, - წერს მეცნიერი გ. ჯოლია იქნება 

შეუქცევადი და შეუჩერებელი... მომავალში წარმატებული ის ეკონომიკა იქნება, 

რომელიც მცირე მატერიალური, მაგრამ მძლავრი ადამიანისეულ-ტექნიკური 

რესურსებით ზედმეტი ღირებულების გენერაციას შეძლებს“.2 ამ ამონარიდიდან 

აშკარად ჩანს, რომ ადამიანებისთვის მომავალშიც მთავარი ორიენტირი იქნება 

ზედმეტი ღირებულების დაგროვება, ანუ ეკონომიკური სარგებელი. ცხადია, ეს 

ვარაუდი კიდევ უფრო შემაშფოთებელია, და, კიდევ უფრო ცხადი ხდება 

გაფართოებული მეცნიერული კვლევების ჩატარება იმის დასადგენად, თუ როგორ 
 

1 Pobert D., Atkinson B. In Defenst of robots. National Review. April 17. 2017; Kissinger H., How the 
Enligtenment ends, The Atlantic, Technology. 2017; ჯოლია გ. განათლება და დასაქმება ციფრულ 
გარემოში. თბ., 2021; Белл Д. Грядушева постиндустриальное обшество. Опыт социального 
прогнозирования. М., Академиа. 2009; Головенчик Г. Цифровая экономика, как новый этап 
глобализаций. М., Ж.»цифровая трансфопмация». №1-2. 2018. 
2 ჯოლია გ. განათლება და დასაქმება ციფრულ გარემოში. თბ., 2021. გვ. 153. 
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შეცვალოს საზოგადოებამ ეკონომიკური სარგებელზე ორიენტაცია და მის 

ნაცვლად როგორ აქციოს ორიენტირად თვითონ ადამიანი, მისი სულიერი 

მოთხოვნილებები - ინტერესი, რწმენა, შემოქმედებითი იმპულსი და ა. შ. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავის მეორე ქვეთავად წარმოდგენილი 

გვაქვს - „კომპანია „რივიერა-მოლის“ პერსონალის შიდაორგანიზაციული ქცევის 

ეკონომიკური შეფასება მეცნიერების ჯ. ნიუსტრომის და კ. დევისის მეთოდიკის 

მიხედვით“. ეს სამუშაო შევასრულეთ კომპანიაში მიმდინარე სამი ჯგუფის 

საქმიანობის (კომერციული, უზრუნველმყოფი და ინფორმაციული) თერთმეტ 

პროცესზე - საქონლის შესყიდვა, დასაწყობება, საქონლის გაყიდვა, მარკეტინგული 

უზრუნველყოფა, ფინანსური უზრუნველყოფა, კადრებით და ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო მომსახურება (ცხრილი 1). გაანგა-

რიშებებში გამოვიყენეთ მეცნიერების ჯ. ნიუსტრომის და კ. დევისის მეთოდიკა1 

და კომპანია „რივიერა-მოლის“ 2020 წლის მუშაობის ეკონომიკური მაჩვენებლები - 

საქონლის შესყიდვების მოცულობა, რეალიზაციის მოცულობა, საქონლის დანა-

კარგი, რეკლამის ხარჯი და ა. შ. 

გაანგარიშებებმა გვიჩვენა (ცხრილი 1), რომ ჯამურად კომპანია „რივიერა-

მოლში“ 11 სხვადასხვა საქმიანობაში დასაქმებულ პერსონალის შიდაორგანიზა-

ციული ქცევის განვითარების დონე 7,874 კოეფიციენტს შეადგენს. მეცნიერები 

ნიუსტრომი და დევისი ასეთ გაანგარიშებას შემდეგნაირად აფასებენ. ისინი 

თვლიან, რომ თუ კონკრეტული ოპერაციის გეგმა შესრულდა მთლიანად, ანუ 

100%-ით (კოეფიციენტი 1,0), ეს ნიშნავს, რომ მასზე დასაქმებული პერსონალის 

შიდაორგანიზაციულ ქცევაში სრულად იყო ასახული მათი ფსიქოლოგია, რამაც 

სწორედაც გამოიწვია გეგმის შესრულება. ასეთი მიდგომით კომპანია „რივიერა-

მოლში“ თერთმეტი დასახელების ოპერაციის გეგმების შესრულების შემთხვევაში 

ჩვენ უნდა მიგვეღო 11, სინამდვილეში, მივიღეთ 7,874, ანუ მისაღებ ნორმაზე 11 – 

7,874 = 3,126-ით ნაკლები. პროცენტულად ეს არის 28,4%-ით ნაკლები 

. ეს იმას ნიშნავს, რომ ასე შეფასებული ქცევით „რივიერა მოლს“ 

2020 წელს რეალიზაციაში დააკლდა  ათასი ლარის ბრუნვა. ეს არ 

 
1 Ньюстром Дж., Девис К. Организационное поведение (пер. с англ.). Питер. 2000. გვ. 57. 
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მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ თითოეულ კონკრეტულ პროცესზე დასაქ-

მებულთა ქცევის კოეფიციენტი იქნებოდა 1,0 ან მეტი. 

 

ცხრილი 1 
კომპანია „რივიერა-მოლის“ დასაქმებულთა შიგაორგანიზაციული ქცევის  

განვითარების დონე სხვადასხვა ოპერაციებში 
 

ოპერაციის (საქმიანობის) 
დასახელება 

საანგარიშო 
ფორმულა 

პერსონალის შიდაორგანიზაციული 
ქცევის განვითარების დონე 

1. საქონლის შესყიდვა #1 730.0
8.14

13
==УРВП

ЗАК
 

2. სასაწყობო საქმე #2 3.0
8.5
0.2
==РВП

СКЛУ  

3. საქონლის გაყიდვა #3 684.0
19
13

==УРВП

прод
 

4. საკადრო უზრუნველყოფა #4 758,0958:733
6

5751:
6

4400
===УРВП

kagp
 

5. მარკეტინგი #5 06.1
5400
5751

==УРВП

MAP
 

6. ფინანსურ იუზრუნველყოფა #6 13.1
8.9515

10800
==УРВП

ФИН
 

7. ლოჯისტიკური 
მომსახურება 

#7 83.0
8.7
5.6
==УРВП

ЛОГ
 

8. რეკლამა #8 6.003.0:02.0
5751

8.137:
4400

3.121
===УРВП

PEK
 

9. ადმინისტრაციულ-
სამეურნეო მომსახურება 

#9 538.0
5.100
1.54
==V РВП

axo
 

10. სერვისული მომსახურება #10 625.004.0:025.0
5751
223:

4400
110

===УРВП

CEP
 

11. მმართველობითი 
მომსახურება 

#11 
619.0338:209

14
5751:

21
4400

===УРВП

уnр
 

სულ  7,874 
წყარო: ცხრილი შედგენილია ჩვენს მიერ 
 
 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავის მესამე ქვეთავში - „ფსიქოფიზიოლო-

გიური ნიშნით კომპანია „რივიერა-მოლის“ კადრებით დაკომპლექტების 

ავტორისეული მოდელის (პროექტის) შემუშავება“ - ჩვენ კვლავაც მაიერ-ბრიგსის 

სახელმძღვანელო ტიპებით კომპანია „რივიერა-მოლის“ ყოველ სამუშაო ადგილს 

(ასეთი არის 113) დავუპროექტეთ მასთან თავსებადი ფსიქოლოგიური ტიპის 

ადამიანი და მისთვის საჭირო ძირითადი ფსიქოლოგიური თვისებები (ცხრილი 2). 

სახელმძღვანელოდ უპირატესობა მაიერ-ბრიგსის ტიპებს მივეცით მათი 

შედარებითი უნივერსალურობის გამო. ისინი ადამიანის ძირითად თვისებებს 

გვიჩვენებენ. 
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ცხრილი 2 
პერსონალის შიდაორგანიზაციული ქცევის განმპირობებელ ძირითად ფსიქოლოგიურ თვისებათა 

მოდელი (პროექტი) კომპანია „რივიერა-მოლში“ 
 
საქმიანობის სახე დასაქმე-

ბულთა 
რაოდენობა 
(ადამიანი) 

საჭირო ფსიქოლოგიური 
თვისებები 

ფსიქოლოგიური ტიპი 

შესყიდვები 
შესყიდვების 
მენეჯერი 

1 მოლაპარაკების კარგი 
უნარი 

ESFJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

შესყიდვის 
სპეციალისტები 

6 მოლაპარაკების კარგი 
უნარი 

ESFJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

დასაწყობებაში 
საწყობის გამგეები 3 ერთ საქმეზე კონცენტ-

რირების უნარი 
ENTPექსტრავერტ-ინტუიტ-
ლოგიკოს-ირაციონალი 

საწყობის მუშები 8 ერთ საქმეზე კონცენტ-
რირების უნარი 

ENTPექსტრავერტ-ინტუიტ-
ლოგიკოს-ირაციონალი 

საქონლის გაყიდვაში 
მენეჯერები 5 მოლაპარაკების კარგი 

უნარი 
ESFJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

სექციონერები 12 მოლაპარაკების კარგი 
უნარი 

ESFJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

გამყიდველები 9 მოლაპარაკების კარგი 
უნარი 

ESFJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

კონსულტანტები 9 მოლაპარაკების კარგი 
უნარი 

ESFJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

მოლარეები 3 მშვიდი წესრიგიანი ISFJ - ინტროვერტ-სენსორიკ-
რაციონალ-ეთიკოსი 

მარკეტინგში 
მარკეტინგის 
მენეჯერი 

1 ფაქტების განზოგადების 
უნარი 

ENFJ - ექსტრავერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

მარკეტოლოგები 4 ფაქტების  განზოგადების 
უნარი 

ENFJ - ექსტრავერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

ფინანსებში 
ფინანსური მენეჯერი 1 ფრთხილი 

ეკონომიური 
ISFJ - ინტროვერტ-სენსორიკ-
რაციონალ-ეთიკოსი 

მთ. ბუღალტერი 1 მშვიდი 
წესრიგიანი 

ISFJ - ინტროვერტ-სენსორიკ-
რაციონალ-ეთიკოსი 

ფინანსისტები 2 ფრთხილი 
ეკონომიური 

ISFJ - ინტროვერტ-სენსორიკ-
რაციონალ-ეთიკოსი 

ბუღალტრები 2 მსვიდი 
წესრიგიანი 

ISFJ - ინტროვერტ-სენსორიკ-
რაციონალ-ეთიკოსი 

ლოგისტიკაში 
სატრანსპორტო 
მომსახურების 
მენეჯერი 

1 პასუხისმგებლიანი ENTJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

მძღოლები 3 პასუხისმგებლიანი ENTJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

ექსპედიტორები 3 პასუხისმგებლიანი ENTJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

მუშები 3 პასუხისმგებლიანი ENTJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

კადრებით უზრუნველყოფაში 
კადრების მენეჯერი 1 წესრიგიანი 

სწავლისკენ მსწრაფი 
INFJ - ინტროვერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

სპეციალისტები 2 წესრიგიანი 
სწავლისკენ მსწრაფი 

INFJ - ინტროვერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო მომსახურებაში 
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უფროსი მენეჯერი 1 პასუხისმგებლიანი ESTJ -ექსტროვერტ-სენსორიკ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

სპეციალისტები 4 პასუხისმგებლიანი ESTJ -ექსტროვერტ-სენსორიკ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

მმართელობით მომსახურებაში 
გენერალური 
მენეჯერი 

1 წესების მოყვარული ESTJ - ექსტროვერტ-სენსორიკ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

გენერალური 
მენეჯერის მოადგილე 

1 წესების მოყვარული ESTJ - ექსტროვერტ-სენსორიკ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

ფილიალების 
დირექტორები 

5 შთაგონების უნარი ENTJ - ექსტროვერტ-ინტუიტ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

იურისტები 2 ცივი გონების ISTP - ინტროვერტ-სენსორიკ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

ფსიქოლოგი 2 ადამიანების მოყვარული ESPJ - ექსტროვერტ-სენსორიკ-
ლოგიკოს-რაციონალი 

ოფის-მენეჯერები 2 ორგანიზებული ESFP - ექსტროვერტ-სენსორიკ-
ეთიკოს-რაციონალი 

სერვისულ მომსახურებაში 
სერვისის მენეჯერი 1 უყვარს სხვისი 

მომსახურება 
INFJ - ინტროვერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

სპეციალისტები 7 უყვარს სხვისი 
მომსახურება 

INFJ - ინტროვერტ-ინტუიტ-
ეთიკოს-რაციონალი 

სარეკლამო მომსახურებაში 
რეკლამის მენეჯერი 1 კომუნიკალური ESFP - ექსტროვერტ-სენსორიკ-

ეთიკოს-რაციონალი 
სპეციალისტები 6 კომუნიკალური ESFP - ექსტროვერტ-სენსორიკ-

ეთიკოს-რაციონალი 
წყარო: ცხრილი შედგენილია ავტორის  მიერ 
 
ჩვენს მიერ შემუშავებული ეს მოდელი წარმოადგენს ამ საკითხის გადაჭრის 

გარკვეულ ცდას. იგი არ შეიძლება ჩაითვალოს ერთმნიშვნელოვნად საბოლოო 

გადაწყვეტილებად და საჭიროა მასზე მეცნიერული კვლევების გაგრძელება, 

თუმცა, ამ ეტაპზე, როდესაც არ არსებობს პერსონალის შიდაორგანიზაციული 

ქცევის საბოლოოდ დამტკიცებული ნორმები და არც მათი განმპირობებელი 

ძირითადი ფსიქოლოგიური მახასიათებლებია საბოლოოდ გამოკვეთილი, ჩვენს 

მიერ პირველი მიახლოვებით შემუშავებული ეს მოდელი შეიძლება მისაღები და 

გამოსადეგი იყოს. 

 
დასკვნა 

 
სადისერტაციო ნაშრომის - „კომპანიის პერსონალის შიდაორგანიზაციული 

ქცევის მართვა ფსიქოფიზიოლოგიური მახასიათებლებით“ - დამუშავების შემდეგ 

ვაკეთებთ შემდეგ შემაჯამებელ დასკვნებს: 

1. მსოფლიო ბიზნესი დღეს დგას იმ რეალობის წინაშე, როდესაც დასაქ-

მებული პერსონალის ექსტენსიური გამოყენების შესაძლებლობები ამოწურულია 

და უნდა დაიწყოს პერსონალის ინტენსიური გამოყენება. ამის ერთ-ერთი 
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რეზერვი, რომელიც დღემდე არ არის გამოყენებული, არის დასაქმებულთა 

ფსიქოლოგიური მახასიათებლების შესაბამისებრ გამოყენება. 

2. კომპანიაში დასაქმებულთა ფსიქოლოგიური მახასიათებლები განსაზ-

ღვრავენ მათ ქცევას. ეს უკანასკნელი კი საფუძვლად უდევს კომპანიის დირექციის 

მიერ გადაწყვეტილებების მიღებას. მათ შორის პირდაპირი მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირი არსებობს. 

3. დასაქმებულთა ფსიქოლოგიური თავისებურებების შესწავლა განსა-

კუთრებით აუცილებელი გახდა გლობალიზაციის შემდეგ, რადგან, კომპანიების 

სამუშაო ძალა გახდა მრავალფეროვანი, რომელთა ღირებულებები და 

ფასეულობები ურთიერთგანსხვავებულია. 

4. გლობალური კომპანიების მენეჯერებს უხდებათ განსხვავებული ხა-

სიათის, ტრადიციების და ინტერესების მქონე ადამიანებთან ურთიერთობა. ეს 

დღეს დიდ გამოწვევად აღიქმება. მენეჯერებმა უნდა ისწავლონ, თუ როგორ მართონ 

მრავალფეროვანი სამუშაო ძალა და აქედან გამომდინარე მათი ქცევა. 

5. პერსონალის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები მათი ქცევის დომინი-

რებული ფაქტორებია. ადამიანს, როგორც პიროვნებას, აქვს თავისი ინდი-

ვიდუალურობა - გრძნობები, ემოციები, ხასიათი, რწმენა, განწყობა და სხვა 

თვისებები. ორი ადამიანიც კი არ მოიძებნება, რომელთაც ერთნაირი ფსიქო-

ლოგიური მახასიათებლები აქვთ. ამდენად, მათი ქცევაც ორგანიზაციაში 

ურთიერთგანსხვავებულია და შედეგიც - არა ტოლზომადია. 

6. დასაქმებულთა ფსიქოლოგიური პორტრეტის შედგენა ფსიქოგრაფიის 

ტექნოლოგიით ხდება. საზღვარგარეთის მაღალგანვითარებული ქვეყნების 

კომპანიებში დასაქმებულ პერსონალზე ფსიქოგრამები არის შედგენილი. 

კომპანიის მესვეურნი ფსიქოგრამებს იყენებენ კადრების დაკომპლექტებისას. 

7. საქართველოში კომპანიებს (იშვიათი გამონაკლისის გარდა) შტატში არც 

ფსიქოლოგები ჰყავთ და არც დასაქმებულთა ფსიქოგრამები აქვთ შედგენილი. 

კომპანიებში კადრების დაკომპლექტებისას მათ ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს 

არავითარი ყურადღება არ ექცევა. 

8. დასაქმებულთა შიდაორგანიზაციულ ქცევაში არსებული აქტივობები 

უკავშირდება არა მხოლოდ მათი საქმიანობის მიმართულებას, არამედ, მათ 

ემოციურ-ფსიქოლოგიურ და ზნეობრივ სტრუქტურას, აგრეთვე, ბიოლოგიურ 
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სადღეღამისო რიტმებს - „დილის ადამიანის“ (ე. წ. „ტოროლა“) აქტივობის პიკი 

დილის საათებია, ღამის ადამიანების (ე. წ. „ბუები“) კი - ღამის საათებში. 

9. ფსიქოლოგიური მახასიათებლების მიხედვით ადამიანები 16 ტიპად არიან 

დაყოფილნი. პირველი რვა ტიპი (1-8) ინტერვერტები, ანუ ჩაკეტილი ადამიანები 

არიან, მეორე რვა ტიპი (9-16) - ექსტრავერტები ანუ გახსნილი ადამიანები. ეს 

კლასიფიკაცია შეიმუშავეს მეცნიერებმა მაიერმა და ბრიგსმა. 

10. მაიერ-ბრიგსის მეთოდიკით კომპანია „რივიერა-მოლში“ 100 კაციან 

მიზნობრივ ჯგუფში 41% აღმოჩნდა ინტროვერტი, 59% კი - ექსტრავერტი. ამასთან, 

დაკავებულ თანამდებობასთან ფსიქოლოგიური თვისებების სრული თავსებადობა 

გვიჩვენა გამოკითხულთა 46%-მა, ხოლო დისბალანსი - 54%-მა. ეს იწვევს 

კონფლიქტებს, მღელვარებას და პერსონალის დენადობას. 

რადგან არა მხოლოდ „რივიერა-მოლში“, არამედ, საქართველოს არცერთ 

ორგანიზაციაში კადრების დაკომპლექტება არ ხდება მათი ფსიქოლოგიური 

მახასიათებლების გათვალისწინებით, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მეტ-ნაკლებად 

მათთანაც იგივე მდგომარეობაა. შექმნილი მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით 

ვიძლევით შემდეგ რეკომენდაციებს: 

1. უცხოეთის მაღალგანვითარებულ ქვეყნების მსგავსად, საქართველოს 

რეგიონულ ცენტრებში გაიხსნას ფსიქოლოგიური ცენტრები, რომლებიც 

იმუშავებენ შრომისუნარიანი, ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის ფსიქო-

ლოგიური ტიპების დადგენაზე და ფსიქოგრამების შედგენაზე. 

2. მსხვილ და საშუალო სიდიდის საწარმოებს მოეთხოვოთ შტატში (ან 

მოწვევით) ფსიქოლოგის აყვანა, რომელიც რამოდენიმე სხვადასხვა ტესტით და 

ფსიქოლოგებისთვის ცნობილი ტექნიკებით გამოიკვლევს იქ დასაქმებულთა 

ფსიქოლოგიურ ტიპებს და შეადგენს მათზე ფსიქოგრამებს. 

3. სამუშაო ადგილთან დასაქმებული პერსონალის ფსიქოლოგიური 

თავსებადობის გასარკვევად ფაქტიური შედეგი უნდა შეუდარდეს ტიპიური 

ფსიქოგრამების მახასიათებლებს. ნაშრომში ამის ნიმუში წარმოდგენილია. ამ 

შედარების შედეგად, ფსიქოლოგი ადგენს დასაქმებული პერსონალის სამუშაო 

ადგილებზე ადგილმონაცვლეობის პროექტს და წარუდგენს მას შესასრულებლად 

კომპანიის ხელმძღვანელობას. 

4. კომპანიის ხელმძღვანელობა არ უნდა მოერიდოს ამ პროცესის განხორ-
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ციელების სირთულეს და სენსიტიურობას, რადგან ზოგიერთ დასაქმებულს 

სამსახურის დატოვებაც კი მოუწევს, სამაგიეროდ, ახლად ფორმირებული 

კოლექტივი ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, სრულ თავსებადობაში იქნება 

მათზე გაპიროვნებულ სამუშაოებთან და მათი შიდაორგანიზაციული ქცევაც 

უფრო მაღალი ეკონომიკური შედეგის იქნება. 

5. საქართველოში ყველა საწარმომ, განურჩევლად მათი სიდიდისა, თავისუ-

ფალი ვაკანსიების დაკომპლექტება მოახდინოს არა მხოლოდ პრეტენდენტების 

პროფესიული კომპეტენციის ნიშნით, არამედ, მათი ფსიქოლოგიური მახასიათებ-

ლების გათვალისწინებითაც. კანდიდატთა შემრჩევ კომისიაში ჩაირთოს 

ფსიქოლოგიც. 

6. კომპანიებს მიეცეთ დავალება შეადგინონ დასაქმებულთა ფსიქოგრამები. 

7. მიეცეს კომპანიებს ეკონომიკურ (ფინანსურ) სამსახურებს რჩევა 

მეცნიერების ჯ. ნიუსტრომის და კ. დევისის მეთოდიკით ეკონომიკურად შეაფასონ 

დასაქმებულთა შიდაორგანიზაციული ქცევა და იანგარიშონ ბრუნვის და, 

გამომდინარე აქედან, მოგების ის დანაკარგი, რაც მათ დღეისთვის აქვთ, სწორედ 

იმიტომ, რომ ყურადღებას არ აქცევენ დასაქმებულთა ფსიქოფიზიოლოგიურ 

მახასიათებლებს. ნაშრომში წარმოდგენილი გვაქვს ამ გაანგარიშების ნიმუშიც. 

8. ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ეს რეკომენდაციები სახელმძღვანელოდ 

გამოადგებათ არა მხოლოდ კომპანია „რივიერა-მოლს“, არამედ, სხვა კომპანიებსაც, 

ვისაც ამ საკითხის შესწავლა და დანერგვა თავის კოლექტივში (საწარმოში, 

ორგანიზაციაში), ჯერ არ დაუწყია. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცულ იქნა ორი თემატური სემინარი და  სამი კოლოკვიუმი: 

კოლოკვიუმები: 

კოლოკვიუმი 1 –  „კომპანიის პესონალის ქცევის მართვის მეცნიერული 

საფუძვლები“.  

კოლოკვიუმი 2 –  „პერსონალის ფსიქოლოგიური მახასიათებლების და 

შიდაორგანიზაციული ქცევის გამოკვლევა დაკავებულ თანამდებობებთან 

თავსებადობის კონტექსტში (კომპანია „რივიერა-მოლი“-ს მაგალითზე)“.  

კოლოკვიუმი 3 – „საქართველოს კომპანიებში პერსონალის შიდაორგანი-

ზაციული ქცევის პროექტირების კონცეპტუალური მოდელი“.  
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1. ბაკაშვილი დ. „ფსიქოლოგიური მახასიათებლებით პერსონალის ქცევის 

მართვის ზოგიერთი ასპექტი“. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია. 

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული 

ჟურნალი „მოამბე“. XXXVI. თბ., 2019. გვ. 32-37. 

2. ბაკაშვილი დ. „პერსონალის ორგანიზაციული (და შიდაორგანიზაციული) 

ქცევის შესწავლის აუცილებლობა და საჭიროება თანამედროვე მრავალ-

ეროვნულ კომპანიებში“. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია. 

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული 

ჟურნალი „მოამბე“. XXXIX. თბ., 2020. გვ. 76-82. 

3. ბაკაშვილი დ. (თანაავტორობა ქუთათელაძე რ.). „მაიერ-ბრიგსის მეთოდით 

დასაქმებულთა ფისოქოლოგიური ტესტირების შედეგები საქართველოს 

კომპანიებში“. European Science Review No1-2 2021 (January-February). “Premier” 

Publishing. ვენა. 2021. გვ. 55-58. 

4. ბაკაშვილი დ. „კომპანიაში დასაქმებული პერსონალის შიდაორგანიზაციული 

ქცევის შეფასება ჯ. ნიუსტრომის და კ. დევისის მეთოდიკის მიხედვით“. 

საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 

„ეკონომიკა“. ტ. 104. 6-9. თბ., 2021. გვ. 145-156. 

5. ბაკაშვილი დ. (თანაავტორობა ბაკაშვილი ნ.). „ლიდერობა და მოტივაცია“. 
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საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 

„ეკონომიკა“. ტ. 105. თბ., 2022. გვ. 282-294. 
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