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Summary 

Vasil Kavadze’s dissertational paper ,, Organizational Culture in Conflict 

Management’’ consists of three chapter, six paragraph, a conclusion and refrences. 

The urgency of the research topic is related to the high dynamics of organizational 

conflicts in the business sector of the society and the need to managing them, the 

stabilization of organizational relations, raising the competitiveness of business organizations 

in domestic and foreign markets.   

The structure and content of the paper is as follows:  

The first chapter of the paper "Theoretical-Methodological Problems of 

Organizational Conflict and their Management Research in Business Organizations" consists 

of 2 paragraphs.  

In the first paragraph of the chapter, “Organizational Conflicts in Scientific Space 

Discussion" the definition of the concept of conflict as a multifaceted approach to 

universalization is generalized. Functional and dialectical approaches to the study of the 

nature of conflict are described. The classification of conflicts according to their basis is 

given. The types of conflict and the criteria for their classification are defined. Describes 

ideas about the nature of the organization and transformation of views. It is about how to 

distinguish between conflicts in an organization and organizational conflicts. Conflict 

research based on the dialectical directions presented by Lewis A. Coser’s theoretical 

positions, organizational conflict is proposed by author's definition. Types of organizational 

conflicts are given, their essence and manifestation. 

The second paragraph of the chapter, "Organizational Conflict Management in 

Business Organizations: Theoretical Problems of Research " discusses the theoretical 

approaches in the field of research on organizational conflict management in the scientific 

space. The definition of business organization is specified. The causes of organizational 

conflicts are isolated and described. Organizational Conflict Management’s wide and narrow 

understanding is given. A conflict management algorithm with results from two stages is 

given. The 4 stages of the organizational conflict development process are described. An 

authorial definition of organizational conflict management is given. 

The second chapter of the paper " Potential of Organizational Culture in Management 

of Conflicts" consists of two paragraphs. 

In the first paragraph of the chapter, “The Potential of Organizational Culture of 

Organizational Conflict Management of Business Organizations: Theoretical Research 

Model” a strategy for methodological research on organizational conflict management is 

given. A research of methodological matrix is developed, which implies the theoretical 

approaches to the study of organizational culture and discusses the concepts of organizational 

culture, an analyzed definition, substantiation of the author's priorities in the given problem 

area, as well as presentation of the working conceptual apparatus. The importance of 

organizational culture governance in business organizations, in the prevention and resolution 



 

of organizational conflicts is also talked about. Approaches to the study of organizational 

culture presented in the works of various scholars, the interpretation of organizational 

culture rom the position of neo-institutionalism are given.   

In the second paragraph of the chapter, "Assessing the characteristics and 

management potential of organizational culture in modern society" the specifics of business 

culture are studied, analyzed and compared with Western culture. It is established that the 

vertical organizational dominates culture.  

Two types of organizational culture are proposed - vertical and horizontal. It is 

mentioned that the organizational environment conflicts is a characteristic that allows to 

identify the strengths and weaknesses of the organizational culture of the organization, to 

explain the reasons for its success or failure. It is noted that organizational culture allows to 

reduce the likelihood of any kind of conflict and in the event of resistance, the ability to 

manage the conflict with appropriate means and technologies.  

The connection of culture with the management of the organization is substantiated 

with object and subject areas. Among the key principles that lead to long-term success 

companies, is separated by orientation to a defined cultural values: values-goals and values-

means;  

Five organizational cultures are isolated and characterized. Organizational culture 

management and organizational algorithms required for culture diagnosis approach are 

given. Based on the experience of the best companies in the world, is discussed the most 

effective methods of managing organizational culture. The practice of the best companies in 

the world proves that purposeful management of organizational culture should be considered 

as a powerful resource for increasing the efficiency of organizational activities. 

In the third chapter of the paper –,, Assesing Organizational Conflict Management in 

Different Organizational Culture’’ - The first paragraph of the chapter “Types of 

Organizational Culture and Specifics of Organizational Conflicts’’ provides an analysis of 

modern classifications of organizational culture and a description of the conflicts within 

them. Based on the analysis of existing types of organizational culture, the authorial typology 

of organizational culture of business organizations is proposed and its correlation with 

known typologies is given. 

Factors that lead to purposeful changes of organizational culture are identified. 

They’re characterized by types of organizational culture-causes of occurrence, types of 

conflicts, methods of conflict management and approaches.  

The second paragraph of the chapter “Study of Organizational Conflict Management 

in Medical Organizations’’ describes a multi-stage system of conflict resolution. It is proposed 

to optimize the model of the traditional approach to conflict resolution, taking organizational 

culture into account.  

In the organizations, in terms of the types of organizational cultures formed in them, 

the activities of medical organizations are analyzed for the study of conflict management 

practice. A description of the research stages is given, the results of the research are analyzed. 



 

Conclusions and generalizations are given as an outcome of analyzing the test results 

on the strategy orientation of conflict level and team interdependence. Organizational 

conflict resolution in a generalized way is given, according to the type of organizational 

culture. Specific features of the process of the resolving organizational conflicts in 

organizations with different types of organizational culture are described. Based on the 

results of the analysis conducted within the empirical research, specific recommendations are 

proposed. 

The conclusion at the end of the paper provides generalized results of the research. 

 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

საკვლევი თემის აქტუალურობა. არასტაბილური და დინამიურად ცვალებადი 

სოციალური გარემოს პირობებში ყოველი საქმიანი ორგანიზაცია ცდილობს 

სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნებას, ცვალებადი რეალობის მორგებას და 

ორგანიზაციული პათოლოგიის რისკების თავიდან აცილებას თანამედროვე 

არასტაბილური, არამდგრადი, განუსაზღვრელი და არაპროგნოზირებადი საბაზრო 

ურთიერთობების სივრცეში. საქმიანი ორგანიზაციების მიერ აღნიშნული 

სტრატეგიული მიზნების მიღწევისთვის უკვე არასაკმარისია ეკონომიკური 

მაჩვენებლების გაზრდაზე ორიენტირებული ტექნოლოგიური ხერხებისა და 

მექანიზმების გამოყენება და ამიტომაც ეფექტიანი ორგანიზაციული განვითარების 

წინა პლანზე გამოდის მმართველობითი და ინტელექტუალური შრომის 

ინსტრუმენტარიუმით1, ორგანიზაციული ნორმებისა და ფასეულობების ხასიათით 

განსაზღვრული არაეკონომიკური ხასიათის ფაქტორები, რომელთა მეშვეობითაც 

იგება ურთიერთობათა სისტემა ორგანიზაციაში, ორგანიზაციული წესრიგი, 

პერსონალის სტიმულირების სისტემა და მთლიანად ორგანიზაციული კლიმატი. 

მკვლევარები სამართლიანად აღნიშნავენ, რომ ეკონომიკური მეთოდი, მიუხედავად 

იმისა, რომ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ორგანიზაციაში პერსონალის 

                                                           
1
 Горшков М.К. Российское общество как оно есть: (опыт социологической диагностики). В 2 т. Т. 1. / 

Горшков М.К. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Новый хронограф, 2016. 416 с. 



 

მოტივაციისა და სტიმულირების სისტემაში, არაეკონომიკური ხასიათის სხვა 

მეთოდების გამოყენების გარეშე შედეგიანი ვერ იქნება2. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სწორედ  ორგანიზაციული კულტურა ხდის 

ყოველ ორგანიზაციას უნიკალურს, მას გააჩნია საკუთარი სულისკვეთება და 

ფასეულობით-ნორმატიული სივრცე. იგი განსაზღვრავს თანამედროვე საქმიანი 

ორგანიზაციის პოტენციალს, რომელიც გულისხმობს ადამიანური კაპიტალის 

რეალიზაციის პერსპექტივების არსებობას. ეს ტრადიციული გაგებაა დასავლური 

მმართველობითი თეორიისა და პრაქტიკისთვის. მართალია, იგი უკვე აღარ არის 

ინოვაციური  სოციოლოგიური მეცნიერებისა და ორგანიზაციული 

პრაქტიკისთვისაც, თუმცა, რეალურად, ორგანიზაციული კულტურის სხვა 

პარადიგმაზე გადასვლა, რომელსაც შეეძლება მმართველობითი შრომის 

თანამშრომელთა პიროვნული და პროფესიული პოტენციალის, კრეატიული 

რესურსის ოპტიმალური რეალიზაცია, ძალზე წინააღმდეგობრივად მიმდინარეობს 

და არც მოიცავს ყველა ორგანიზაციას, რომელიც საჭიროებს ორგანიზაციულ 

გარდაქმნებს. 

ამაში ვხედავთ ჩვენ ორგანიზაციული კონფლიქტების და, მთლიანობაში,  

საქმიან სფეროებში ორგანიზაციული ურთიერთობების კონფლიქტოგენურობის 

ძირითად წყაროს, რაც განაპირობებს ორგანიზაციული კონფლიქტების 

სიღრმისეული  შესწავლის აუცილებლობას ჩამოყალიბებული ორგანიზაციული 

კულტურის სპეციფიკისა და ტიპის გათვალისწინებით. 

ამრიგად, ნაშრომის თემის აქტუალობა დაკავშირებულია ორგანიზაციული 

კონფლიქტების მაღალ დინამიკასთან საზოგადოების საქმიან სფეროში და მათი 

მართვის აუცილებლობით ორგანიზაციული ურთიერთობების სტაბილიზაციის, 

შიდა და საგარეო ბაზრებზე  საქმიანი ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებისათვის. იგი ერწყმის მენეჯმენტის თეორიისთვის მოცემული კვლევის 

                                                           
2 Ажиева И.А., Коргова М.А. К вопросу о мотивации и стимулировании руководителей среднего звена 

управления в эффективных организациях мира // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 2. 

№ 9. გვ. 187–192. 



 

რაკურსის მეცნიერულ მნიშვნელობას. აღნიშნულ თეორიებში ორგანიზაციული 

კონფლიქტები ერთიან მეთოდოლოგიურ სივრცეშია ორგანიზაციულ 

კულტურასთან, როგორც ორგანიზაციულ გარემოში კონფლიქტების 

მადეტერმინირებელი კონსტრუქციული და დესტრუქციული ვექტორი. 

საკვლევი თემის მეცნიერული დამუშავების ხარისხი. კვლევის არჩეული 

რაკურსი გულისხმობს მეცნიერული გაშუქებისა და თეორიული დამუშავების 

ანალიზისთვის მთელი რიგი მნიშვნელოვანი მიმართულებების გამოყოფას, 

რომლებიც დაკავშირებულია: 1) საქმიან როგანიზაციებში ორგანიზაციული 

კონფლიქტების; 2) ორგანიზაციული კულტურისა და მისი ტიპების; 3) სხვადასხვა 

ტიპის ორგანიზაციულ კულტურებში ორგანიზაციული კონფლიქტების სპეციფიკის 

და მათი მართვის სტრატეგიების შესწავლასთან. 

პირველი მიმართულების ფარგლებში უნდა გამოვყოთ იმ მკვლევართა 

ნაშრომები, რომლებმაც საფუძველი დაუდეს ორგანიზაციული კონფლიქტების 

შესწავლას და სოციოლოგიურ ტრადიციაში მათ მართვას. ეს გახლავთ ო. კონტის, მ. 

ვებერის, ტ. ვებლენის, ე. დურკჰეომოს, გ. სპენსერის, ჯ. მორენოს, ტ. პარსონსის, რ. 

მერტონის ნაშრომები, რომლებიც წარმოადგენდნენ მართვის კლასიკური პარადიგმის 

განვითარებისა და მის ბაზაზე წარმოქმნილი ორგანიზაციული კონფლიქტების 

მართვის კონცეფციის ზოგად თეორიულ საფუძველს.  

ორგანიზაციული კონფლიქტების კვლევაში ასეთივე მნიშნელოვანი როლი 

შეასრულა კლასიკური და თანამედროვე სკოლების წარმომადგენელთა ნაშრომებმა 

მართვის თეორიისა და ორგანიზაციათა სოციოლოგიის სფეროში. აქ უნდა აღინიშნოს 

ისეთი მეცნიერების წვლილი, როგორიცაა ფ. ტეილორი, გ. ფორდი, ა. ფაიოლი, ე. 

მეიო, დ. მაკგრეგორი, კ. არჯილისი, რ. ლაიკერტი, კ. ლევინი, უ. ოუჩი, ლ. პარსონსი, 

პ. დრუკერი, გ. საიმონი, ტ. პიტერსი, ბ. უოტერმანი, ა. მორიტა, ე. დეილი, რ. დევისი, 

ა. გოლდნერი, რ. ფალმერი და სხვ.3 

                                                           
3 Тейлор Ф. Принципы научного менеджмнета / Пер. с англ. А.И. Зак. М.: Контроллинг, 1991.104 с.; Форд Г. 

Моя жизнь, мои достижения / Пер. с англ. СПб.: Попурри, 2004. 352 с.; Fayol H. General and Industrial 

Management. Print-on-Demand, 2013; Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века / Друкер П., пер. с англ. М.: 



 

განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს კვლევები პოსტინდუსტრიული ეპოქის 

ორგანიზაციათა ნეოკლასიკური მენეჯმენტის სფეროში, რომლებიც წარმოდგენილია 

კ. ნორდსტრემის, უ. კოლინზის, კ. ჩინის, ი. ადიზესის, დ. მერსერის, ტ. შულცის, გ. 

ბეკერის, დ. ტორინგთონის, ჯ. შელდრეიკის4 და სხვ. ნაშრომებში, რომლებშიც 

დასაბუთებულია მართვის ახალი ინტერსუბიექტური მოდელების მნიშვნელობა 

თანამედროვე ორგანიზაციის განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობისთვის. 

ორგანიზაციული კონფლიქტისა და მათი მართვის ბუნების გაშუქებისთვის, 

შიდაორგანიზაციული ურთიერთობებისა და მამრთველო-ბითი პროცესების 

დინამიკასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია პ.მ. ბლაუს, ჯ. გიბსონის, ბ. ტრეისის, 

დ.ჰ. დონელი უმცროსის, პ. დრუკერის, ო. კრეგერის, ჯ.მ. ტიუსონის, ჯ.ვ. 

ნიუსტრომის, კ. დევისის, ვ. ტო,პსონის, გ. ზიმელის, მ. რობერის, ფ. ტილმანის, უ. 

ლინკოლნის, ლ. კოზერის, ე. ერიკსონის5 და სხვ. შრომები. 

კვლევები ორგანიზაციული კონფლიქტების სფეროში ეყრდნობა 

კონფლიქტისა და მისი მართვის თეორიებს, რომლებიც წარმოდგენილია ისეთი 

მეცნიერების შრომებში, როგორიცაა კ. ლევინი, მ. დოიჩი, ი. გალსტუნგი, ლ. კოზერი, 

რ. დარენდორფი და სხვ. 

ორგანიზაციულ კონფლიქტებზე შეხედულებების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ 

ყველაზე პოპულარულია თვალსაზრისი მათ ორმაგ - დესტრუქციულ და 

კონსტრუქციულ ბუნებასთან დაკავშირებით, რაც ეხმიანება ლ. კოზერის 

                                                                                                                                                                                           
«Манн, Иванов и Фербер», 2012. С. 256; Питерс Т.Дж. В поисках совершенства: уроки самых успешных 

компаний Америки / Т.Дж. Питерс, Р. Уотерман, пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2011; Фалмер Р. 

Энциклопедия современного управления: в 5 т. М.: ВИПК Энерго, 1992. 
4
 Нордстрем К. Бизнес в стиле фанк: Капитал пляшет под дудку таланта / Кьелл Нордстрем, Йонас 

Риддестрале, пер. с англ. [Павла Павловского]. 3-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 288 с.; Adizes I.K. 

LeadingtheLeaders: HowtoEnrich YourStyleofManagementand HandlePeople WhoseStyleisDifferentFromYours. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.adizes.com/wp -content/uploads/Leading-

_the_Leaders_Sample_CH.pdf; Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Пер. с англ. СПб.: 

Питер, 2001. 352 с. 
5 Трейси Б. Менеджмент с точки зрения здравого смысла / Б. Трейси, пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2003; 

Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Друкер, пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 

2004. 272 с.; Ньюстром Дж.В., Девис К. Организационное поведение [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://bookre.org/reader?file=592377; Концепция Э. Эриксона. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.psibook.com/books/01/018.html (дата обращения: 02.07.2015). 

http://www.adizes.com/wp


 

კონფლიქტოლოგიურ პარადიგმას, რომლის თანახმადაც საზოგადოებებს გააჩნიათ 

კონფლიქტებისა და ანტაგონიზ-მების, უკმაყოფილებისა და მტრული განწყობების 

არხების შეკავების ინსტიტუციონალური მექანიზმები და ასრულებენ ე.წ. „დამცავი 

სარქველების“ ფუნქციას.6 

თანამედროვე ორგანიზაციებში ორგანიზაციული კონფლიქტების კავშირი 

ორგანიზაციული კულტურის ხასიათსა და ტიპებთან ეფექტიანი ორგანიზაციების 

პრობლემის კონტექსტში სიღრმისეულად არის გაანალიზებული ვ.ვ. კოზლოვის, ი.ა. 

აჟევის, მ.ა. კორგოვის, ი.ს. ლეონოვის, ა.ი. პრიგოჟინის, ს.ვ. შეკშნიას7 და სხვ 

შრომებში. 

ორგანიზაციული კულტურის ფენომენის მრავალმხრივობა, მისი 

სტრუქტურული და ფუნქციური თავისებურებების, ტიპების კომპლექსური 

მახასიათებლები წარმოდგენილია მ. ვებერის, რ. მერტონის, რ. მორანის, ტ. 

პარსონსის, ა. პრიგოჟინის, დ. სმელზერის, ა. ჰარისის, ე. შეინის, გ. ჰოფსტედეს, ს. 

ოშიმურის და სხვ. ნაშრომებში. 

ორგანიზაციული კულტურის მართვის კონცეფციის შემუშავებით იყვნენ 

დაკავებული ი. ანსოფი, ტ. პიტერსი, რ. უოტერმენი, ე. შეინი, პ. ბერგერი, მ. ლუი, ა. 

პეტიგრიუ, ს. რობინსი, დ. სილვერმანი8 და სხვ. განსაკუთრებით საინტერესოა იმ 

ავტორების ნაშრომები, რომლებიც ყურადღებას ამახვილებდნენ ორგანიზაციულ 

                                                           
6 Козер Л. Функции социального конфликта / пер. с англ. О. А. Назаровой. М.: ИдеяПресс; Дом 

интеллектуальной книги, 2000. 208 с 
7 Козлов В.В. Организационная культура / Под ред. М.Н. Кулапова, В.В. Козлов, Ю.Г. Одегов, В.Н., 

Сидорова. М.: КНОРУС, 2013. 272 с.; Ажиева И.А., Коргова М.А. К вопросу о мотивации и 

стимулировании руководителей среднего звена управления в эффективных организациях мира // Успехи 

современной науки и образования. 2016. Т. 2. № 9. С. 187–192; Леонова И.С. Конфликтное поведение 

персонала предприятий в условиях организационных культур разного типа: дис. … канд. соц. наук.: 

22.00.08 Нижний Новг«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. 368 с.; Пригожин А. Организации. Системы 

и люди / А. Пригожин. М.: Ленанд, 2015.ород, 2015. 229 с.; Шекшня С.В. Управление персоналом 

современной организации / С.В. Шекшня. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. 368 с.; Пригожин 

А. Организации. Системы и люди / А. Пригожин. М.: Ленанд, 2015. 
8
 Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; под ред. Л.И. Евенко, пер. с англ. М.: Экономика, 

1989. 415 с.; Питерс Т.Дж. В поисках совершенства: уроки самых успешных компаний Америки / Т.Дж. 

Питерс, Р. Уотерман, пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2011; Шейн Э.X. Организационная культура и 

лидерство / Э.Х. Шейн, пер. с англ. СПб.: Питер, 2002. 336 с. 



 

კულტურაზე როგორც ორგანიზაციული მენეჯმენტის საგნობრივ სფეროზე. ეს 

ავტორებია: ა. აგეევი, ა. ზახაროვი, ს. ჩუხლები, მ. კოლგანოვი, რ. რიუტინგერი, ვ.ვ. 

შადრინი, ი.ა. ზამოშკინი. 

კულტურის როლი ორგანიზაციების მართვაში, მ.შ. მათში კონფლიქტების 

მოგვარების კუთხით, მეცნიერული ინტერესის საგანი გახდა ისეთი 

მეცნიერებისთვის, როგორებიცაა: ვ.დ. კოზლოვი, გ.ი. გერასიმოვი,  ნ.ი. ლაპინი, ა.ი. 

პრიგოჟინი, ე.ე. სტარობინსკი, ვ.ი. ფრანჩუკი, ს.ს. ფროლოვი, ე. შეინი, ჯ. შონოსი, ლ.პ. 

იაიროვი და სხვ. 

ცალკე ბლოკად უნდა გამოიყოს ნაშრომები, რომლებიც უშუალოდ ეძღვნება 

საქმიან სფეროში მმართველობითი პრობლემატიკისა და ორგანიზაციული 

ურთიერთობების კულტურული განპირობებულობის თვალსაზრისით საქმიანი 

ორგანიზაციის კვლევას. ასეთ საგნობრივ ველზე მუშაობდნენ ისეთი მეცნიერები, 

როგორებიცაა ა.ა. კიპი, ს.გ. პოღოსიანი9, თუმცა, კონცეპტუალური ნაშრომები, 

რომლებშიც  საქმიანი ორგანიზაცია განიხილებოდა მის სივრცეში წარმოქმნილი 

ორგანიზაციული კონფლიქტებისა და ჩამოყალიბებული ორგანიზაციული 

კულტურის ტიპის კონტექსტში, არ არსებობს, რაც სოციოლოგიის აღნიშნულ 

პრობლემურ ველს აყენებს იმ პრობლემების რიგში, რომლებიც საჭიროებენ 

სოციოლოგიურ კონცეპტუალიზაციასა და პრაქტიკულ გააზრებას  საქმიან 

ორგანიზაციებში ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის სტრატეგიებისა და 

პერსპექტივების თვალსაზრისით. 

ნაშრომის კვლევის მიზანია  საქმიან ორგანიზაციებში ორგანიზაციული 

კონფლიქტების მართვის კონცეფციის შემუშავება. 

                                                           
9
 Кипа А.А. Проектирование системы управления деловой организацией в России в условиях социальной 

неопределенности: дисс. ... канд. социол. наук: 22.00.08. Ростов-наДону, 2014. 194 с.; Погосян С.Г. 

Эффективные деловые организации в системе мирового менеджмента: принципы управления и 

перспективы их применения в российских организациях: автореферат дис. ... канд. соц. наук: 22.00.08. 

Ростов-на-Дону, 2015. 37 с.; Пригожин А.И. Деловая культура: сравнительный анализ // 

Социологические исследования. 1995. № 9. გვ. 74–80 



 

აღნიშნული მიზნის რეალიზაცია განაპირობებს შემდეგი კვლევითი 

ამოცანების გადაჭრის აუცილებლობას: 

- სამეცნიერო დისკურსის სივრცეში ჩამოყალიბებული თეორიული 

მიდგომებისა და წინააღმდეგობების განხილვას ორგანიზაციული 

კონფლიქტების კვლევაში; 

- ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის კვლევის თეორიული 

პრობლემების გამოვლენას; 

- ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის კვლევის თეორიული 

მოდელის შემუშავებას მათი ორგანიზაციული კულტურის ტიპით 

მოცემული პროცესის განპირობებულობის კონტექსტში; 

- ორგანიზაციული კულტურის დამახასიათებელი ნიშნების 

გამოვლენას და თანამედროვე  საზოგადოებაში მისი მმართველობითი 

პოტენციალის შეფასებას; 

- ორგანიზაციული კონფლიქტების მიზეზების გამოვლენასა და 

სპეციფიკის განსაზღვრას ორგანიზაციული კულტურის ტიპის 

კონტექსტში; 

- ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის პრაქტიკული 

გამოცდილების გაანალიზებას ორგანიზაციული კულტურის სხვადასხვა 

ტიპების პოტენციალის რეალიზაციის კონტექსტში. 

კვლევის ობიექტია  საქმიანი ორგანიზაციები. 

კვლევის საგანია  საქმიან ორგანიზაციებში ორგანიზაციული კონფლიქტებისა 

და მათი მართვის სპეციფიკა. 

კვლევის ჰიპოთეზა. ორგანიზაციული კონფლიქტები წარმოადგენს საქმიანი 

ორგანიზაციის ორგანიზაციული განვითარებისა და ფუნქციო-ნირების 

უმნიშვნელოვანეს მდგენელს, მაგრამ მათი როლი შეიძლება ორმაგი ხასიათის იყოს 

და ვლინდებოდეს როგორც კონსტრუქციული, ასევე დესტრუქციული ხასიათის 

შედეგებით. ორგანიზაციული ურთიერთობების სივრცეში ორგანიზაციული 



 

კონფლიქტების გადაუჭრელობამ რიგი მიზე-ზების გამო შეიძლება გამოიწვიოს 

ორგანიზაციული პათოლოგია, ანუ დისფუნქციურობა, რაც გულისხმობს 

ორგანიზაციის მხრიდან წარმატებით ფუნქციონირებისა და დასახული მიზნების 

მიღწევის უუნარობას. ბევრი რამ არის დამოკიდებული საქმიან ორგანიზაციაში 

ორგანიზაციული კონფლიქტების ეფექტიან მართვაზე, რაც განაპირობებს ინტერესს 

ორგანიზაციული კულტურის მიმართ მისი მაღალი მმართველობითი პოტენციალის 

გამო, ასევე ორგანიზაციული კულტურის ყველაზე ოპტი-მალური ტიპის 

განსაზღვრის აუცილებლობას საქმიანი ორგანიზაციების კონფლიქტოგენური 

პოტენციალის შემცირების პერსპექტივების, მათი კონკურენტუნარიანობის თუ 

კრიზისული და არასტაბილური ქართული რეალობის მიმართ ადაპტურობის 

ამაღლების თვალსაზრისით. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს 

ორგანიზაციული კონფლიქტებისა და მათი მართვის შესწავლის, ასევე 

ორგანიზაციული კულტურის მიმართულებით მმართველობითი აზრის კლასიკურ 

და ნეოკლასიკურ ტრადიციებში ჩამოყალიბებული მიდგომების ერთობლიობა. 

ორგანიზაციული კულტურა განსაზღვრავს კონფლიქტების დონესა და ხასიათს 

ორგანიზაციული ურთიერთობების სივრცეში სოცი-ალური არასტაბილურობისა და 

თანამედროვე რეალობის გაურკვევლობის პირობებში. 

საქმიან ორგანიზაციებში ორგანიზაციული კონფლიქტების პრობ-ლემების 

კონცეპტუალიზაციასა და პრაქტიკულ გააზრებასთან დაკავ-შირებული ამოცანების 

გადაწყვეტისას საფუძვლად იქნა აღებული ლ. კოზერის კონფლიქტოლოგიური 

პარადიგმა, ასევე ნეოინსტიტუციონალური თეორიის (დ. ნორტი) დებულებები, 

რომლებიც წარმოაჩენენ საქმიან გარემოში წარმოქმნილი ორგანიზაციული 

კონფლიქტების ბუნებას, ასევე მათი მართვის სპეციფიკას ქართული საზოგადოების 

ინსტიტუციონალური ბუნების შესატყვისი ორგანიზაციული კულტურის მეშვეობით. 

მოცემული კვლევის მეთოდოლოგიური პარამეტრები ასევე შეიცავს 

სისტემური მიდგომის დებულებებს, რომელიც კომპლექსურად ასახავს 



 

თანამედროვე საქმიანი ორგანიზაციის დინამიური განვითარებისთვის 

დამახასიათებელი პროცესებისა და მოვლენების მთელ გამას. აღნიშნული საქმიანი 

ორგანიზაციის შინაგან სამყაროს მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს გარე სამყაროს 

გამოწვევები და ტენდენციები, რომლებიც გლობალიზაციისა და ინფორმატიზაციის 

ეპოქაში ვითარდებოდა ღია ტიპის სისტემით. 

ნაშრომში გამოყენებულია მულტიდისციპლინური მიდგომის თეო-რიული და 

მეთოდური პოტენციალი, რომლის აუცილებლობა განპირ-ობებულია 

სოციოლოგიურ და მმართველობით დარგებში:  პერსონალის მართვაში,  

კონფლიქტოლოგიაში, მენეჯმენტში ორგანიზაციული კონფლი-ქტებისა და მათი 

მართვის შესწავლის სფეროში დაგროვილი მნიშვ-ნელოვანი გამოცდილებით. 

მეთოდური თვალსაზრისით კვლევისთვის სასარგებლო აღმოჩნდა 

შედარებითი, სტრუქტურულ-ფუნქციური მიდგომების პრინციპები და დებულებები, 

ასევე ემპირიული სოციოლოგიის მეთოდები: დაკვირვებები, ანკეტირება, 

ექსპერტული გამოკითხვა, სოციოლოგიური დიაგნოსტიკა, კონტენტ-ანალიზი. 

კვლევის ემპირიულ ბაზას შეადგენდა წარმომავლობითა და თემატური 

მიმართულობით განსხვავებული, მ.შ. საავტორო  კვლევების შედეგების შემცველი 

წყაროები, რომლებიც საფუძვლად დაედო მთელი რიგი პოზიციების შემოწმებას 

კვლევის ჰიპოთეზაში და სხვა წყაროების ემპირიულ მონაცემებთან ერთობლიობაში. 

მათ განსაზღვრეს პრაქტიკული დასკვნებისა და რეკომენდაციების ხასიათი საქმიანი 

ორგანიზაციებში ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის სფეროში. 

პირველადი კვლევის  მასალა მოგროვილ იქნა ავტორის მიერ 

დამოუკიდებელი  კვლევის ფარგლებში 2019-2021 წწ შემდეგ ორგანი-ზაციებში: 

თსსუ-სა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო 

კლინიკა, შპს დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი, ქირურგიის ეროვნული 

ცენტრი, პსპ დაზღვევა, მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო, კლინიკა ახალი სიცოცხლე, აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის 

სახელობის კლინიკა,"ავერსის კლინიკა"თბილისი, დიაკორი – დიაბეტის, ენდოკრ-

ინული და გულ-ფილტვის დაავადებების ცენტრი,  სამედიცინო ცენტრი “ ვივამედი“. 



 

ჩატარდა ოთხი  ემპირიული კვლევა: 

კვლევა თემაზე: „შრომითი კმაყოფილება“ (2019 წ.) გამოკითხვის მეთოდით 

სამედიცინო ორგანიზაციების თანამშრომელთა შემთხვევითი შერჩევის 

საფუძველზე, რათა განესაზღვრათ ორგანიზაციაში შრომის პირობებით, ხელფასით, 

ფსიქოლოგიური კლიმატით კმაყოფილების დონე. გამოკითხვაში მონაწილეობა 

მიიღო 120 ადამიანმა. 

ექსპერტული გამოკითხვის ტიპის  კვლევა თემაზე: „ხელმძღვანელის მართვის 

სტილის დიაგნოსტიკა თვითშეფასების მეშვეობით“ (2020წ.) მიზნობრივი შერჩევითი 

ერთობლიობის საფუძველზე. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სამედიცინო 

ორგანიზაციების უმაღლესი რგოლის წარმომადგენელმა 10 რესპონდენტმა. 

კვლევა თემაზე: „ორგანიზაციული კულტურის დიაგნოსტიკა“ (2021 წ.) 

ანკეტირების ფორმით მიზნობრივი შერჩევითი ერთობლიობის საფუძველზე. 

რესპონდენტები იყვნენ სხვადასხვა - საშუალო და დაბალი დონის ხელმძღვანელები, 

სამედიცინო ორგანიზაციების ტოპ მენეჯერები. მოცემულ კვლევაში მონაწილეობა 

მიიღო 20 ადამიანმა. 

ორგანიზაციული კონფლიქტებისა და მათი მართვის დიაგნოსტიკა (2021 წ.) 

ანკეტირების ფორმით, მიზნობრივი შერჩევითი ერთობლიობის საფუძველზე. 

რესპონდენტები იყვნენ სამედიცინო ორგანიზაციების მმართველობითი იერარქიის 

სხვადასხვა დონის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები. მოცემულ კვლევაში 

მონაწილეობა მიიღო 80 ადამიანმა. 

ნაშრომში გამოყენებულია გამოკითხვების ემპირიული მონაცემები, ასევე 

ცალკეული მეცნიერების10  დამოუკიდებელი ემპირიული კვლევების მონაცემები, 
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 Боенко Н.И. Специфика формирования российской организационной культуры [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1313 (дата обращения: 11.07.2015); Леонова 

И.С. Конфликтное поведение персонала предприятий в условиях организационных культур разного 

типа: дис. … канд. соц. наук.: 22.00.08 Нижний Новгород, 2015. 229 с.; Мясоедова Т.Г., Малышева Н.И. 

Организационная культура российских корпораций // Менеджмент в России и за рубежом. 2009. № 3 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://dis.ru/library/559/28128/ (дата обращения: 14.10.2014); 

Маликов Р.И., Комаров А.Г., Богданова С.Ю. Современные тенденции формирования организационной 

культуры молодежного предпринимательства // Проблемы современной экономики. 2014. № 3 (51). 

[Электронный ресурс] http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5075 (дата обращения: 15.10.2015); 



 

რომლებშიც წამოჭრილი და ემპირიულად გაზომილი იყო ნაშრომში განხილული 

პრობლემატიკის ზოგიერთი ასპექტები. 

კვლევითი ამოცანების გადაჭრის პროცესში მიღებული შედეგები გამოირჩევა 

მეცნიერული სიახლით: 

- განხილულია ორგანიზაციული კონფლიქტების კვლევაში ჩამოყალიბებული 

თეორიული მიდგომები და წინააღმდეგობები; 

- განსაზღვრულია მეთოდოლოგიური პრიორიტეტები ორგანიზაციული 

კონფლიქტების კვლევაში და დასაბუთებულია ორგანიზაციული კონფლიქტების 

ცნების ავტორისეული ინტერპრეტაცია; 

- შემუშავებულია ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის კვლევის 

თეორიული მოდელი აღნიშნული პროცესის ორგანიზაციული კულტურის ტიპით 

განპირობებულობის კონტექსტში; 

- გამოვლენილია საქმიან ორგანიზაციათა ორგანიზაციული კულტურის 

დამახასიათებელი ნიშნები; 

- შემოთავაზებულია ორგანიზაციული კულტურის ავტორისეული 

ტიპოლოგია; 

-  გაანალიზებულია საქმიან ორგანიზაციებში ორგანიზაციული 

კონფლიქტების მართვის პრაქტიკული გამოცდილება სხვადსხვა ტიპის 

ორგანიზაციული კულტურის პოტენციალის რეალიზაციის კონტექსტში ; 

 - შემოთავაზებულია რეკომენდაციები ორგანიზაციული კონფლიქტების 

მართვის პროცესის ოპტიმიზაციისათვის. 

ნაშრომის სამეცნიერო-პრაქტიკული და თეორიული მნიშვნელობა იმაში 

მდგომარეობს, რომ ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის კვლევის 

პერსპექტივას ორგანიზაციული კულტურის ტიპის, თანამედროვე საქმიან 

ორგანიზაციებში ფუნქციონირების რთულ პირობებში მათი მართვის მოდელებისა 

                                                                                                                                                                                           
Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П. Внедрение организационного конфликт менеджмента в систему 

стратегического управления // Интернет-журнал «Науковедение». Выпуск 5 (24), сентябрь - октябрь 2014 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://naukovedenie.ru (дата обращения: 15.10.2015).   



 

და ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, შეუძლია მნიშვნელოვნად გაამდიდროს 

თეორიული ცოდნა  თანამედროვე ორგანიზაციული სისტემების მართვის ახალი 

ფორმების შესახებ. 

ნაშრომის სტრუქტურა. იგი შედგება რეზიუმეს, შესავლის, 3 თავის, 6 ქვეთავის, 

დასკვნის, რეკომენდაციების, 8 ცხრილის, 7 ნახაზის და და გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხისაგან. მისი მოცულობა არის 153 ნაბეჭდი გვერდი. ნაშრომის 

შინაარსია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა  

I. შედეგები და მათი განსჯა 

თავი I. ორგანიზაციული კონფლიქტებისა და მათი მართვის კვლევის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური პრობლემები საქმიან ორგანიზაციებში 

1.1. ორგანიზაციული კონფლიქტები სამეცნიერო დისკურსის სივრცეში 

1.2. ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვა საქმიან ორგანიზაციებში 

თავი II. ორგანიზაციული კულტურის პოტენციალი ორგანიზაციული  

კონფლიქტების მართვაში   

2.1. ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვაში ორგანიზაციული 

კულტურის ორგანიზაციული კულტურის პოტენციალის კვლევის მოდელი 

2.2. თანამედროვე საზოგადოებაში ორგანიზაციული კულტურის 

მახასიათებლებისა და მართვის პოტენციალის შეფასება 

თავი III. ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის შეფასება  სხვადასხვა ტიპის 

ორგანიზაციულ კულტურაში 

3.1. ორგანიზაციული კულტურის ტიპები და ორგანიზაციული 

კონფლიქტების  წარმოქმნის სპეციფიკა 

 3.2. ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის კვლევა სამედიცინო 

პროფილის ორგანიზაციებში 

დასკვნა 



 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

ჩატარებული კვლევის შედეგების გათვალისწინებით დისერტაციის დაცვაზე 

გამოტანილია შემდეგი დებულებები: 

1. ორგანიზაციული კონფლიქტების კვლევის თეორიული ველი 

სოციოლოგიაში ჩამოყალიბდა ორგანიზაციის თეორიისა და კონფლიქტის თეორიის 

შერწყმით, რამაც თავისი მრავალფეროვნების წყალობით წარმოშვა საკმაოდ 

წინააღმდეგობრივი და მრავალწახნაგოვანი სივრცე აღნიშნული მოვლენის 

ინტერპრეტაციისთვის. განზოგადების დონეზე ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ სამი 

ძირითადი მიმართულება ორგანიზაციული კონფლიქტების კვლევაში, რომლებშიც 

აისახება მათი შეფასება ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე გავლენის 

თვალსაზრისით. პირველის ფარგლებში ორგანიზაციული კონფლიქტები 

ინტერპრეტირებულია როგორც დამანგრეველი, დესტრუქციული ხასიათის 

მოვლენა, რომელიც ახდენს ორგანიზაციის ეფექტიანი განვითარების ბლოკირებას. 

მისი საპირისპიროა მეორე მიმართულება, რომელიც ასაბუთებს ორგანიზაციული 

კონფლიქტების კონსტრუქციულ ხასიათს და მიიჩნევს მათ ორგანიზაციული 

ინოვაციებისა და ეფექტიანი ორგანიზაციული განვითარების წყაროდ. მესამე 

მიმართულების ფარგლებში, რომელიც მეთოდოლოგიურად მოცემული კვლევის 

კონცეპტუალური პოზიციების რელევანტურია და ყველაზე პოპულარულიც 

მართვის მეცნიერებაში, ორგანიზაციული კონფლიქტები განიხილება დიალექტიკურ 

ჭრილში. იგი განსაზღვრავს ორგანიზაციულ ურთიერთობათა და მთლიანად 

ორგანიზაციის განვითარებაზე მათი გავლენის ამბივალენტურ ხასიათს ზოგიერთი 

ფაქტორის გათვალისწინებით, რომელთაც გარეგანი (გარეშე ორგანიზაციული) და 

შინაგანი (ორგანიზაციული) ბუნება აქვს. მესამე მიმართულების პოზიცია ეყრდნობა 

ლ. კოზერის კონფლიქტოლოგიურ პარადიგმას და მის საფუძველზე მოცემულ 

კვლევაში ორგანიზაციულ კონფლიქტებში განიხილება ორგანიზაციულ 

ურთიერთობათა სივრცეში აქტორების (ორგანიზაციის თანამშრომელთა) 



 

ურთიერთქმედების გარდაუვალი და კანონზომიერი შედეგი, რაც ვლინდება 

ინტერესების, მიზნების, მოთხოვნილებების (ინდივიდუალური ან ჯგუფური) 

დაპირისპირებაში, რასაც შეიძლება ჰქონდეს კონსტრუქციული ან დესქტრუქციული 

ხასიათი, მ.შ. ორგანიზაციის განვითარებისთვის მისი შედეგების თვალსაზრისით. 

2. მოცემულ კვლევაში, საქმიან ორგანიზაციებში, როგორც სოციალური 

მნიშვნელობის საქმიანობაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციებში, ორგანიზაციული 

კონფლიქტების მართვაში ნაგულისხმევია ორგანიზაციულ ურთიერთობათა 

სივრცეში კონფლიქტური სიტუაციის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული პროცესი, 

რომელიც ხორციელდება კონფლიქტის მაპროვოცირებელი პრობლემების 

კონსტრუქციული გადაჭრისა და ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე მათი 

დესტრუქციული გავლენის აღკვეთის სიბრტყეში მისი გადაყვანის გზით. 

ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვას საქმიან ორგანიზაციებში განსაზღვრავს 

მათი წარმომქმნელი მიზეზების ბუნება. მოცემულ პრობლემურ ველში არსებული 

მიდგომების სისტემატიზაციამ და განზოგადებამ შესაძლებელი გახადა 

ორგანიზაციული კონფლიქტების მთელი რიგი ფუძემდებლური მიზეზების 

გამოყოფა. აღნიშნული მიზეზები დაკავშირებულია რესურსებისთვის ბრძოლასთან, 

ფუნქციური ურთიერთქმედების სირთულეებთან, კვალიფიციური საკადრო 

მენეჯმენტის არარსებობასთან, ორგანიზაციის თანამშრომელთა განსხვავებულ 

ფასეულობებთან, ორგანიზაციის რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან 

კონკურენტული ბრძოლის გამწვავების პირობებში, ასევე ორგანიზაციის 

თანამშრომელთა ორგანიზაციული ურთიერთობებისა და ქცევის მარეგულირებელი 

ფორმალური და არაფორმალური ნორმებისა და შეზღუდვების შეუსაბამობასთან. 

დასახელებული მიზეზების მნიშვნელოვანი ნაწილი თავისი ბუნებით 

დაკავშირებულია ორგანიზაციულ კულტურასთან, რაც განსაზღვრავს  საქმიან 

ორგანიზაციებში ორგანიზაციული კონფლიქტების თავიდან აცილებასა და 

გადაწყვეტაში მისი მართვის მნიშვნელობას და, შესაბამისად, მოცემული კვლევის 

მეთოდოლოგიურ სტრატეგიას.  



 

3. მდგრადი ორგანიზაციული კულტურა, რომელსაც საფუძვლად უდევს მისი 

შიდა კლიმატის, ორგანიზაციულ ურთიერთობათა სპეციფიკისა და მართვის 

კულტურის განმსაზღვრელი ორგანიზაციული ნორმები და ფასეულობები - საქმიანი 

ორგანიზაციის წარმატებული ფუნქციონირების საწინდარია. ეკონომიკური 

არასტაბილურობისა და კრიზისული ფაქტორების ზრდის პირობებში, ეკონომიკის 

ფუნქციონირებაში ორგანიზაციული კულტურის როლი მნიშვნელოვნად იზრდება, 

ვინაიდან იმ რეალობის ადეკვატური ეფექტიანი ორგანიზაციული კულტურის 

არსებობა, რომელშიც ფუნქციონირებს ორგანიზაცია, სოციალურ-ეკონომიკური 

გარემოს რისკებისადმი მოქნილად ადაპტირებისა და ორგანიზაციულ 

ურთიერთობათა კონფლიქტოგე-ნურობის პოტენციალის შემცირების 

შესაძლებლობას იძლევა. ორგანიზაციული კულტურა ყალიბდება განსაზღვრულ 

სოციოკულტურულ გარემოში კონკრეტული ეროვნული კულტურის და მისი 

ცალკეული სეგმენტების ფარგლებში და შეუძლებელია არ შეიცავდეს საზოგადოების 

სოციოკულტურული ბუნების შესაბამისი კულტურის ელემენტებს ჩამოყალიბებული 

მსოფლმხედველობრივი სისტემით, მენტალური განაწესებით, მმართველობითი 

კულტურისა და სოციალური ურთიერთქმედების თავისებურებებით. აღნიშნული 

დებულება თავსდება ნეოინსტიტუციონალური კონცეფციის თეორიულ ჩარჩოებში, 

რომლის პოზიციებიდან ორგანიზაციული კულტურა შეიძლება განვიხილოთ 

როგორც გარეგანი და შინაგანი ფაქტორების გავლენით დინამიურად ცვალებადი 

ორგანიზაციული ქცევისა და ურთიერთობების მარეგულირებელი ფორმალური თუ 

არაფორმალური ნორმებისა და შეზღუდვების კომპლექსი. ამრიგად, 

ორგანიზაციული კულტურის მართვის პოტენციალი მდგომარეობს როგორც 

გარეგანი, არასტაბილური და განუსაზღვრელი გარემოს, ასევე შიდა გარემოს 

გამოწვევების ადეკვატური ფორმალური და არაფორმალური შეზღუდვების, ქცევის 

ნორმებისა და წესების კომპლემენტარული სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელსაც 

განსაზღვრავს  ორგანიზაციის ხასიათი, მიზნები და მისია, ასევე მისი 

თანამშრომლების ფასეულობითი და ქცევითი განაწესები. 



 

4. ორგანიზაციული კულტურა, როგორც თანამშრომელთა პიროვნული და 

პროფესიული პოტენციალის გამოვლენასა და რეალიზაციაზე ორიენტირებული 

კულტურა, არ არის დამახასიათებელი თანამედროვე  საქმიანი ორგანიზაციების 

უმეტესობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ იგი მიჩნეულია თანამედროვე საქმიან 

სამყაროში უმნიშვნელოვანეს და საქმიანი ორგანიზაციის წარმატების განმსაზღვრელ 

ასპექტად. აღნიშნული გარემოება განსაზღვრავს  საქმიანი ორგანიზაციების 

ფუნქციონირების დაბალ ეფექტიანობას და მათ დაბალ კონკურენტუნარიანობას 

შიდა და მსოფლიო ბაზრებზე. ორგანიზაციული კულტურის მაღალი 

მმართველობითი პოტენციალის იგნორირება და მისი ინერტულობა საქმიან 

ორგანიზაციებში სოციოკულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების 

პირობებში ხდება ორგანიზაციული პათოლოგიის წყარო, რაც ვლინდება 

ორგანიზაციულ ურთიერთობათა კონფლიქტოგენურობაში. ეს ურთიერთობები 

რეალობაში უპირატესად იგება ვერტიკალური ტიპით.  

5. ორგანიზაციული კულტურის არსებული ტიპოლოგიის ანალიზის 

საფუძველზე შემოთავაზებულია ავტორისეული კლასიფიკაცია, რომლის 

თანახმადაც ორგანიზაციული კულტურა შეიძლება ვლინდებოდეს ოთხი ძირითადი 

ტიპის სახით: ძალაზე ორიენტირებული კულტურა (ავტორიტარული), როლზე 

ორიენტირებული კულტურა (ბიუროკ-რატიული), მიღწევებზე ორიენტირებული 

კულტურა (ინოვაციური) და მხარდაჭერაზე ორიენტირებული კულტურა 

(მონაწილეობითი კულტურა). ისტორიულად, მმართველობით და ორგანიზაციულ 

სფეროებში ჩამოყალიბდა ორგანიზაციული კულტურის ორი გაბატონებული ტიპი - 

ავტორიტარული და ბიუროკრატიული, რომლებიც თანამედროვე არასტაბილურ და 

სწრაფად ცვალებად რეალობაში ვერ პასუხობს საქმიანი ორგანიზაციის 

ეფექტიანობის პრინციპებს და ქმნის ორგანიზაციულ კონფლიქტებს. მსჯელობები 

საქმიანი ორგანიზაციებისთვის იდეალური ორგანიზაციული კულტურის, ამა თუ იმ 

ტიპის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით გრძელვადიანი პროგნოზების გაკეთების 

შესაძლებლობების შესახებ შეუძლებლად მიგვაჩნია იმის გამო, რომ გარე და შიდა 



 

გარემოს სწრაფი ცვლა აიძულებს საქმიან ორგანიზაციებს მზად იყონ მუდმივი 

ცვლილებებისთვის. ორგანიზაციული კულტურის ერთადერთი ტიპის გაბატონება, 

როცა იგი ბლოკავს ცვალებად გარემოსთან ორგანიზაციის ადაპტაციისთვის 

მნიშვნელოვან ორგანიზაციულ ცვლილებებს, შეიძლება განვიხილოთ 

ორგანიზაციულ პათოლოგიად და არა ნორმად. მიზანშეწონილია საუბარი 

ორგანიზაციული კულტურის ეფექტიანობაზე გარეშე და შიდა გამოწვევების 

ადეკვატური და საქმიანი ორგანიზაციის მიზნებისა თუ ამოცანების შესაბამისი 

ფასეულობით-ნორმატიული განაწესებით ორგანიზაციული ფასეულობებისა და 

ნორმების საბაზო მატრიცის შევსების უნარის თვალსაზრისით. სოციოლოგიურ და 

მარკეტინგულ კვლევებში დაფიქსირებული ორგანიზაციული კონფლი-ქტების 

მაღალი დონე  საქმიან ორგანიზაციებში, გვაძლევს საშუალებას დავასკვნათ, რომ 

ცვალებადი რეალობის გამოწვევების ადეკვატური ორგანიზაციული კულტურის 

შერჩევისთვის საქმიანი ორგანიზაციის თვითგამორკვევის ასეთი მოქნილი და 

პლასტიკური სტრატეგია პრაქტიკულად არ რეალიზდება, რაც განაპირობებს საქმიან 

ორგანიზაციებში ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის სფეროში 

კონცეპტუალური საფუძვლებისა და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავების 

აუცილებლობას ორგანიზაციული კულტურის პოტენციალის ოპტიმალური 

რეალიზაციის კონტექსტში. 

6. ავტორის მიერ  საქმიან ორგანიზაციებში ორგანიზაციული კონფლიქტების 

მართვის პრაქტიკის კვლევის კონცეპტალურ საფუძველს წარმოადგენს 

ორგანიზაციული კულტურის შემუშავებული ტიპოლოგია, ასევე დებულება იმის 

შესახებ, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციული კულტურის ტიპის საქმიან 

ორგანიზაციებში კონფლიქტური სიტუაციების გადაჭრის ალგორითმი პირველ 

რიგში ეყრდნობა ორგანიზაციული კულტურის ველის დიაგნოსტიკას და მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირების დამყარებას წარმოქმნილი ორგანიზაციული 

კონფლიქტების ხასიათთან. ჩატარებული კვლევის, მ.შ. ავტორის მიერ შექმნილი 

ემპირიული მასალის გამოყენების შედეგად დადასტურდა თვალსაზრისი 



 

ორგანიზაციული კონფლიქტების დესტრუქციულ მიმართულობასთან დაკავშირებით, 

რაც მეტწილად დამახასიათებელია ავტორიტარულ და ბიუროკრატიულ 

ორგანიზაციულ კულტურაზე ორიენტირებული ორგანიზაციებისთვის, მაშინ როცა 

ორგანიზაციული კონფლიქტების კონსტრუქციული ხასიათი მნიშვნელოვანწილად 

დაკავშირებულია მიღწევის (ინოვაციურ) ორგანიზაციულ კულტურასთან. 

ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის პროცესის ოპტიმიზაციისთვის 

შემოთავაზებული რეკომენდაციები ეფუძნება ორგანიზაციული კულტურის 

ველების, როგორც დესტრუქციული მიმართულობის ორგანიზაციული 

კონფლიქტების მინიმიზაციის ფაქტორის გაძლიერების სტრატეგიას და მოიცავს 

მთელ რიგ პოზიციებს, რომლებიც დაკავშირებულია: 

1) კლიენტზე ორიენტირებული ორგანიზაციული კულტურის 

ჩამოყალიბებასთან, რაც ხელს უწყობს ორგანიზაციასთან მიმართებით როგორც 

შინაგანი, ასევე გარეგანი კონფლიქტების გადაჭრას; 2) ერთიანი ორგანიზაციული 

ფასეულობებისა და მიზნების, როგორც ორგანიზაციული კულტურისა და 

ორგანიზაციის მისიის ბირთვის განმტკიცებასა და მდგრად აღწარმოებასთან, რაც 

მიზნად ისახავს ორგანიზაციული ფასეულობების მიუღებლობასთან 

დაკავშირებული ორგანიზაციული კონფლიქტების თავიდან აცილებას; 3) 

არაფორმალურ კავშირებსა და ურთიერთობებზე ყურადღების კონცენტირებასთან, 

ვინაიდან იგი აყალიბებს ნდობისა და თანამშრომლობის ოპტიმალურ ბალანსს 

ორგანიზაციული ურთიერთობების ყველა დონეზე. დასახელებული პოზიციებით, 

რასაკვირველია, არ ამოიწურება რეკომენდაციების ნაკრები საქმიან ორგანიზაციებში 

ორგანიზაციული კონფლიქტების ეფექტიანი მართვის ასამაღლებლად. ავტორისეულ 

კონცეფციაში იგი შემოიფარგლება ორგანიზაციული კულტურის მმართველობითი 

პოტენციალის მნიშვნელობით. 

ნაშრომის პირველი თავის -„ორგანიზაციული კონფლიქტებისა და მათი 

მართვის კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური პრობლემები საქმიან 

ორგანიზაციებში“-პირველ პარაგრაფში,“ორგანიზაციული კონფლიქტები სამეცნიერო  



 

დისკურსის სივრცეში“ განზოგადოებულია „კონფლიქტის“ ცნების განმარტების 

უნივერსალიზაციის მრავალმხრივი მიდგომის მცდელობები. აღწერილია 

ფუნქციური და დიალექტიკური მიდგომები კონფლიქტის ბუნების კვლევის 

სფეროში. მოცემულია კონფლიქტების კლასიფიკაცია მათი საფუძვლის მიხედვით. 

განსაზღვრულია კონფლიქტის სახეები და კრიტერიუმები  მათი 

კლასიფიკავიისთვის. აღწერილია ორგანიზაციის ბუნებაზე იდეებისა და 

შეხედულებების ტრანსფორმაცია. საუბარია თუ როგორ განვასხვავოთ კონფლიქტები 

ორგანიზაციაში და ორგანიზაციული კონფლიქტები. კონფლიქტების კვლევის 

დიალექტიკურ მიმართულებაზე დაყრდნობით, რომლებიც წარმოდგენილია ლ. 

კოზერის თეორულ პოზიციებში, შემოთავაზებულია ორგანიზაციული კონფლიქტის 

ავტორისეული განმარტება.  მოცემულია ორგანიზაციული კონფლიქტების სახეები, 

მათი არსი და გამოვლინება. 

პირველი თავის მეორე პარაგრაფში, „ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვა 

საქმიან ორგანიზაციებში: კვლევის თეორიული პრობლემები“ განხილულია საქმიან 

ორგანიზაციებში, ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვაზე სამეცნიერო სივრცეში 

საკვლევ დარგში არსებული თეორიული მიდგომები. დაზუსტებულია საქმიანი 

ორგანიზაციის განმარტება. გამოყოფილია და აღწერილია ორგანიზაციული 

კონფლიქტების  მიზეზები. მოცემულია ორგანიზაციული კონფლიქტის მართვის  

ფართო და ვიწრო გაგება. მოცემულია კონფლიქტების მართვის ალგორითმი, 

რომელიც შედეგება ორი ეტაპისგან. აღწერილია ორგანიზაციული კონფლიქტის 

განვითარების პროცესის 4 სტადია. მოცემულია ორგანიზაციული კონფლიქტების 

მართვის ავტორისეული განმარტება. 

ნაშრომის მეორე თავის - „ორგანიზაციული კულტურის პოტენციალი 

ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვაში“-პირველ პარაგრაფში, “ორგანიზაციული 

კულტურის პოტენციალი საქმიანი ორგანიზაციების ორგანიზაციული კონფლიქტების 

მართვაში: კვლევის თეორიული მოდელი“ მოცემულია ორგანიზაციული 

კონფლიქტების მართვის მეთოდოლოგიური კვლევის სტრატეგია. 



 

ჩამოყალიბებულია კვლევის მეთოდოლოგიური მატრიცა, რაც გულისხმობს 

ორგანიზაციული კულტურის კვლევისადმი თეორიული მიდგომების განსაზღვრას, 

ავტორის პრიორიტეტების დასაბუთებას მოცემულ პრობლემურ ველში, ასევე 

სამუშაო ცნებობრივი აპარატის პრეზენტაციას. საუბარია ორგანიზაციული 

კულტურის მმართველობით მნიშვნელობაზე საქმიან ორგანიზაციებში,  

ორგანიზაციული კონფლიქტების პრევენციასა და გადაჭრაში. 

განხილულია ორგანიზაციული კულტურის კონცეფციები. გაანალიზებულია 

სხვადასხვა მეცნიერთა ნაშრომებში წარმოდგენილი ორგანიზაციული კულტურის 

კვლევისადმი მიდგომები მოცემულია ორგანიზაციული კულტურის ინტერპრეტაცია 

ნეოინსტიტუციონალიზმის პოზიციიდან. 

მეორე თავის მეორე პარაგრაფში, „თანამედროვე საზოგადოებაში 

ორგანიზაციული კულტურის მახასიათებლებისა და მართვის პოტენციალის 

შეფასება.“ შესწავლილია და გაანალიზებულია საქმიანი კულტურის სპეციფიკა და 

შედარებულია  დასავლურ კულტურასთან. დადგენილია, რომ  ჩვენს ქვეყანაში 

დომინირებს ვერტიკალური ორგანიზაციული კულტურა  თანამშრომლობის დაბალი 

ხარისხით ჰორიზონტალურ ორგანიზაციულ ურთიერთობათა მიმართულებით;  

შემოთავაზებულია ორგანიზაციული კულტურის ორი ტიპი - ვერტიკალური და 

ჰორიზონტალური, ვინაიდან იგი ყველაზე ადეკვატურად ასახავს ჩვენს ქვეყანაში 

ფუნქციონირებადი ორგანიზაციების უმეტესობის ორგანიზაციული კულტურის 

ხასიათს. 

აღნიშნულია, რომ  ორგანიზაციული გარემოს კონფლიქტურობა ის 

მახასიათებელია, რომელიც იძლევა ორგანიზაციის ორგანიზაციული კულტურის 

ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენის, მისი წარმატების თუ წარუმატებლობის 

მიზეზების ახსნის შესაძლებლობას.  აღნიშნულია, რომ ორგანიზაციული კულტურა 

წარმოადგენს ცენტრალურ ფაქტორს, რომელიც გავლენას ახდენს ორგანიზაციის 

თანამშრომელთა ქცევაზე და წარმოადგენს მათი ქცევის წარმმართველი 

ელემენტების ერთობლიობას,  იგი იძლევა ნებისმიერი სახის კონფლიქტის 



 

წარმოქმნის ალბათობის შემცირების, ხოლო წინააღმდეგობის წარმოქმნის 

შემთხვევაში შესაბამისი საშუალებებითა და ტექნოლოგიებით კონფლიქტის მართვის 

შესაძლებლობას.    დასაბუთებულია კულტურის კავშირი ორგანიზაციის 

მენეჯმენტთან, მის ობიექტსა და საგნობრივ სფეროებთან. 

იმ ძირითად პრინციპებს შორის, რომლებმაც გრძელვადიან წარმატებამდე 

მიიყვანეს კომპანიები, გამოყოფილია ორიენტაცია განსაზღვრულ კულტურულ 

ფასეულობებზე: ფასეულობა-მიზნები და ფასეულობა-საშუალებები;  გამოყოფილია 

და დახასიათებულია ორგანიზაციული კულტურის ხუთი კომპონენტი. 

მოცემულია ორგანიზაციული კულტურის მართვისა და  ორგანიზაციული 

კულტურის დიაგნოსტირებისთვის საჭირო  ალგორითმები  და ფასეულობითი 

მიდგომა. 

მსოფლიოს საუკეთესო კომპანიების გამოცდილების მიხედვით, განხილულია 

ორგანიზაციული კულტურის მართვის ყველაზე ქმედითი მეთოდები. მსოფლიოს 

საუკეთესო კომპანიების პრაქტიკა მოწმობს იმას, რომ ორგანიზაციული კულტურის 

მიზანმიმართული მართვა განხილული უნდა იქნას როგორც ორგანიზაციული 

საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების მძლავრი რესურსი. 

ნაშრომის მესამე თავის „ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის შეფასება  

სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციული კულტურაში“ პირველ პარაგრაფში, 

„ორგანიზაციული კულტურის ტიპები და ორგანიზაციული კონფლიქტების  

წარმოქმნის სპეციფიკა“ მოცემულია ორგანიზაციული კულტურის თანამედროვე 

კლასიფიკაციების ანალიზი და მათში არსებული კონფლიქტების დახასიათება. 

განხილულია მკვლევარების მიერ შემოთავაზებული კულტურათა რამდენიმე 

კლასიფიკაცია სხვადასხვა საფუძვლების მიხედვით. ორგანიზაციული კულტურის 

ტიპების მიმართ არსებული მიდგომების განზოგადების საფუძველზე 

შემოთავაზებულია მათი კლასიფიკაცია   გამსხვილებული ნიშნებით. 

ორგანიზაციული კულტურის არსებული ტიპების ანალიზის საფუძველზე 

შემოთავაზებულია საქმიანი ორგანიზაციების ორგანიზაციული კულტურის 



 

ავტორისეული ტიპოლოგია, რომელიც დაფუძნებულია დომინანტურ 

ორგანიზაციულ ფასეულობებზე. დახასიათებულია სხვადასხვა ტიპის 

ორგანიზაციული კულტურები ორგანიზაციული კულტურის ნიშნების, 

ორგანიზაციული კულტურის უპირატესობებისა და ნაკლოვანებების, 

ორგანიზაციული კულტურის ფასეულობების მიხედვით.   მოცემულია ავტორის 

მიერ წარმოდგენილი ორგანიზაციული კულტურების ტიპოლოგიის კორელაცია, 

ცნობილ ტიპოლოგიებთან. განხილულია ორგანიზაციული კულტურის კავშირი 

ორგანიზაციული მენეჯმენტის ობიექტურ და საგნობრივ სფეროებთან 

(თანამშრომელთა პიროვნებისადმი დამოკიდებულება, დომინანტური 

ორგანიზაციული ურთიერთობები, ორგანიზაციული სტრუქტურის სახე, 

ხელმძღვანელობის სტილები, ლიდერობის ხასიათი, მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების მიღების პრინციპი, პერსონალის მართვის სისტემა).  

გამოყოფილია ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ ორგანიზაციული კულტურის 

უცილობელ მიზანმიმართულ ცვლილებებს. მოცემული მსჯელობების კონტექსტში  

საუბარია ორგანიზაციული კულტურის განსხვავებულ: სუსტი, საშუალო და ძლიერი 

ძალის მქონე ველებზე.   მოცემულია ორგანიზაციული კულტურის ტიპის 

კორელაცია ორგანიზაციის ცხოვრების სტადიების შესაბამისად. დახასიათებულია 

ორგანიზაციული კულტურის  ტიპების მიხედვით - კონფლიქტების წარმოქმნის 

მიზეზები, კონფლიქტების სახეები, კონფლიქტების მართვის მეთოდები და 

მიდგომები მისდამი. 

მესამე თავის მეორე პარაგრაფში, „ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის 

კვლევა სამედიცინო პროფილის ორგანიზაციებში“  დახასიათებულია ტრადიციულ 

(მმართველობით) პრაქტიკაში ჩამოყალიბებული კონფლიქტების გადაჭრის 

მრავალეტაპიანი სისტემა.   შემოთავაზებულია კონფლიქტის გადაჭრის 

ტრადიციული მიდგომის მოდელის ოპტიმიზება-ორგანიზაციული კულტურის 

გათვალისწინებით, ორგანიზაციული კონფლიქტის პროფილაქტიკისა და გადაჭრის 

პროცესის მოდელის სახით.  



 

საქმიან ორგანიზაციებში,  მათში ჩამოყალიბებული ორგანიზაციული 

კულტურების ტიპების ჭრილში, აღნიშნული კონფლიქტების მართვის პრაქტიკის 

კვლევისთვის გაანალიზებულია სამედიცინო  სფეროს ორგანიზაციათა საქმიანობა. 

მოცემულია კვლევის ეტაპების აღწერა, გაანალიზებულია კვლევის შედეგები. 

კონფლიქტურობის დონესა და კოლექტივსა თუ კოლექტივთან 

ურთიერთდამოკიდებულებათა ამა თუ იმ სტრატეგიაზე ორიენტირებულობაზე 

ტესტების შედეგების გაანალიზების შედეგად მოცემულია დასკვნები და 

განზოგადოებები. მოცემულია კონფლიქტური სიტუაციების გადაჭრის ალგორითმი 

განსხვავებული ტიპის ორგანიზაციული კულტურის მქონე ორგანიზაციებში, 

რომელიც  პირველ რიგში უნდა დაეფუძნოს ორგანიზაციული კულტურის ველის 

დიაგნოსტიკას და მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დამყარებას. მოცემულია 

ორგანიზაციული კონფლიქტების რეგულირების სისტემა განზოგადებული სახით, 

ორგანიზაციული კულტურის ტიპის შესაბამისად. აღწერილია განსხვავებული ტიპის 

ორგანიზაციული კულტურის მქონე ორგანიზაციებში ორგანიზაციული 

კონფლიქტების რეგულირების პროცესის სპეციფიკური თავისებურებები. 

ემპირიული კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ანალიზის შედეგებიდან 

გამომდინარე, შემოთავაზებულია კონკრეტული რეკომენდაციები. 

ჩვენი ემპირიული კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ანალიზის შედეგებიდან 

გამომდინარე, გთავაზობთ კონკრეტულ რეკომენდაციებს. პირველ რიგში ეს ეხება 

ორგანიზაციული კულტურის, როგორც ორგანიზაციული კონფლიქტების ველის  

პროფილაქტიკისა და რეგული-რების ქმედითი მექანიზმის ოპტიმიზაციას. 

მოცემული რეკომენდაციები, ჩვენი აზრით, შესაძლებლობას მისცემს 

ორგანიზაციული კულტურის შეფასების დაბალი მაჩვენებლების მქონე 

ორგანიზაციათა ხელმძღვანელებს გააუმჯობესონ სიტუაცია, ხოლო პოზიტიური 

დინამიკის მქონე ორგანიზაციათა ხელმძღვანელებს - გამოიყენონ ორგანიზაციული 

კულტუ-რის პოტენციალი (ჩვენს შემთხვევაში, ორგანიზაციული კონფლიქტების 

დასარეგულირებლად), დაასტაბილურონ შექმნილი სიტუაცია, შეიმუშაონ 



 

პრობლემური მომენტების გადაჭრის ალგორითმი და განამტკიცონ დადებითი 

ეფექტი. 

1. პირველ რიგში ყურადღება უნდა მიექცეს თანამედროვე ორგანიზაციებში 

კლიენტზე ორიენტირებული ორგანიზაციული კულტუ-რის, როგორც ახალი ტიპის 

კულტურის ჩამოყალიბების აუცილებლობას, რომელიც დაფუძნებული იქნება არა 

მხოლოდ ორგანიზაციის საბაზო ფასეულობებზე, არამედ ჩამოყალიბებული იქნება 

ორგანიზაციის შიდა და გარე გარემოს თავისებურებების გათვალისწინებით. ამასთან, 

გათვალის-წინებული უნდა იქნეს ორგანიზაციული კულტურის ფორმირების დონე 

და ორგანიზაციული კონფლიქტების რაოდენობას/ხარისხს შორის მჭიდრო კავშირი, 

მათი აღკვეთისა და გადაჭრის საშუალებები.  

უნდა განვმარტოთ, რომ მოცემულ შემთხვევაში, მომხმარებლებზე საუბრის 

დროს ჩვენ მხედველობაში გვაქვს არა მხოლოდ გარეშე რეფერენტული ჯგუფების 

წარმომადგენლები (მომხმარებლები, პარტნიორები, მომწოდებლები, კონკურენტები 

და ა.შ.), არამედ თავად თანამშრომლები, პერსონალის წარმომადგენლები, ვინაიდან 

გარკვეულ სიტუაციებში პერსონალიც ურთიერთქმედებს ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელობასთან მომხმარებლის რანგში, წარმოებრივი საქმიანობის ფარგლებში 

ორგანიზაციის ძალებით და მასში შექმნილი პირობების მეშვეობით იკმაყოფილებს 

საკუთარ მოთხოვნილებებს, ამბიციებს, რეალიზებას უწევს საკუთარ პოტენციალს და 

ამაღლებს პირად ეფექტიანობას. როგორც პრაქტიკამ გვიჩვენა, თუ მსგავსი პირობები 

არ იქნება დაცული და ორგანიზაცია გვევლინება პერსონალთან მიმართებით 

მხოლოდ მისი პოტენციალის მომხმარებლად, იზრდება შრომის საერთო პირობებით 

დაუკმაყოფილებლ-ობისა და კერძო მმართველობითი გადაწყვეტილებებით 

უკმაყოფილება, შესაბამისად იზრდება ორგანიზაციული კონფლიქტების რიცხვი. 

უფრო მეტიც, მომხმარებელზე ორიენტირებული ორგანიზაციული კულტურა 

მოითხოვს ყურადღების მიპყრობას ე.წ. გარეშე კონფლიქტების, ანუ გარე გარემოსთან 

კონფლიქტების გადაჭრის საკითხებისადმი, რომლებიც სამართლიანად შეიძლება 

მივაკუთვნოთ ორგანიზაციულ კონფლიქტებს, თუმცა სათანადოდ არ არის 

გაშუქებული და დამუშავებული არც თეორიაში და არც ჩვენ მიერ შესასწავლი 



 

საკითხის პრაქტიკაში. ამასთან, მომხმარებელზე ორიენტირებული ორგანიზაციული 

კულტურა მოწოდებულია იმავდროულად დააკმაყოფილოს ტოპ-მენეჯმენტის 

ინტერესები, პერსონალის მოთხოვნილებები და გარანტირებულად უზრუნველყოს 

მომხმარებელთა ჯგუფების მომსახურების ხარისხი, რაც ხელს შეუწყობს 

ორგანიზაციის რეპუტაციის გამყარებას ბაზარზე და შეამცირებს 

კონფლიქტოგენურობის დონეს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ საუბარია გარე 

გარემოს არამდგრადობაზე/ტურბულენტურობაზე. 

2. როგორც ადრე აღინიშნა, ძლიერი ორგანიზაციული კულტურის საფუძველს 

ერთმნიშნელოვნად წარმოადგენს დეკლარირებული და შემდგომში პერსონალის 

მიერ ადაპტირებული ორგანიზაციული ფასეულობები. თანამედროვე პრაქტიკა 

დამაჯერებლად ასაბუთებს, რომ სწორედ ფასეულობები წარმართავენ ადამიანთა 

ქცევას, შესაბამისად, ნებისმიერი არაპროდუქტიული ორგანიზაციული კონფლიქტი, 

რომელსაც არ აქვს ობიექტური საფუძველი, შესაძლებელია განხილულ იქნეს 

როგორც კორპორაციის ფასეულობებზე უარის თქმა. ორგანიზაციული 

ფასეულობების მიღების პირველი და ძირითადი ნიშანია პერსონალის ლოიალურობა 

ამ ფასეულობების, შესაბამისად კორპორაციის მიმართ. თავის მმართველობით 

საქმიანობაში ორგნიზაციის ტოპ-მენეჯმენტი ასევე უნდა ხელმძღვანელობდეს 

ფასეულობითი ორიენტირებით და ისინი მსხვერპლად არ შესწირონ პიროვნულ 

მიზნებსა და სწრაფვებს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი ბალანსის 

დაცვა პერსონალის მოლოდინებსა და რეალურად შექმნილ სიტუაციას შორის, 

ხელმძღვანელის სიტყვასა და საქმეს შორის, ასევე არაპროდუქტიული 

ორგანიზაციული კონფლიქტების საერთო რაოდენობის შემცირება. 

3. შემოთავაზებული რეკომენდაციების ფარგლებში განსაკუთრებული 

ყურადღება უნდა დაეთმოს ფორმალური და არაფორმალური ურთიერთობების 

სისტემას. აღნიშნული ელემენტები წარმოადგენს ორგანიზაციული კულტურისა და 

ნებისმიერი ტიპის საწარმოთა მართვის სისტემის უცვლელ ელემენტს. მენეჯმენტის 

პრაქტიკაში ადამიანური ფაქტორის აქტუალიზაციამ მიგვიყვანა არაფორმალური 

ურთიერთობების ტრანსფორმაციამდე შემსრულებლებისა და ხელმძღვანელების 



 

ურთიერთქმედების ახალ ფორმებად. ამასთან დაკავშირებით, ურთიერთობათა 

თანამედროვე ტიპი ფორმალური ველის მიღმა შეიძლება დაბეჯითებით 

განვიხილოთ როგორც მართვის ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს 

თანამშრომელთა ლოიალურობის განმტკიცებას ორგანიზაციასთან მიმართებით. 

„ლოიალურობის“ კატეგორია არ წარმოადგენს პრინციპულად ახალ 

კატეგორიას თანამედროვე მენეჯმენტის სისტემისთვის, თუმცა უკანასკნელ ხანს იგი 

რამდენადმე იქნა ტრანსფორმირებული და შეივსო ფსიქოლოგიური შინაარსის 

ასპექტებით. დღეისათვის შეუძლებელია „ლოიალურობის“ განხილვა 

ინდივიდისთვის უმაღლესი ფასეულობის მქონე ერთგვარ მრწამსად, რომელიც 

გამოიხატება მის ქცევაში როგორც მიმდინარე მდგომარეობა, პროცესი და ვლინდება 

ინდივიდის ხანგრძლივ ქცევაში, როგორც მტკიცე გადაწყვეტილება არჩეული კურსის 

ერთგულებისა. 

როგორც ჩვენმა დაკვირვებებმა და ჩატარებულმა ანალიზმა გვიჩვენა, 

ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტიანობა და შედეგიანობა დამოკიდებულია არა 

მხოლოდ მის ფორმალურ სტრუქტურაზე, არამედ ორგანიზაციაში ჩამოყალიბებული 

არაფორმალური ურთიერთდამოკიდებულებების სიმტკიცეზე, რომელთა 

საფუძველს წარმოადგენს თანამშრომელთა ურთიერთნდობა და პერსონალის ნდობა 

ხელმძღვა-ნელობის მიმართ. უმეტესწილად სწორედ ეს უკანასკნელი ფაქტორი 

განსაზღვრავს ორგანიზაციის პერსონალის ლოიალურობის დონეს. სხვა სიტყვებით 

რომ ვთქვათ, ახალი ტიპის ორგანიზაციული კულტურის ფორმირებისას თანაბრად 

უნდა დავეყრდნოთ როგორც ფორმალურ სტრუქტურებს, სისტემებს, 

დამოკიდებულებებს, ხელმძღვანლის ავტორიტეტს, ასევე არაფორმალურს, ასევე 

არაფორმალური ლიდერის ავტორიტეტს. ძლიერი ორგანიზაციული კულტურის 

ველის მქონე ორგანიზაციებში ეს პროცესები დაბალანსებულია. 

არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ორგანიზაციული კულტურის 

ყოველ ველს შეესაბამება საკუთარი არაფორმალური ურთიერთობების ტიპი. ასე, 

მაგალითად, ავტორიტარულ-ბიუროკრა-ტიული ტიპის ორგანიზაციებში 



 

დომინირებს ვერტიკალური ტიპის პატერნალისტური არაფორმალური 

ურთიერთობები, რომლებიც ეფუძნება „მამობრივ“ მფარველობას ხელმძღვანლის 

მხრიდან და თანამშრომელთა ლოიალურობის შენარჩუნებას ორგანიზაციასთან 

მიმართებით უმეტეს-წილად მატერიალური სტიმულირებისა და გარკვეული 

გარანტიების არხებობის ხარჯზე. მონაწილეობითი კულტურის მქონე 

ორგანიზაციებში დომინირებს პარტნიორული ურთიერთობები, რომლებიც 

სტიმულს აძლევენ თანამშრომელთა ლოიალურობას არა მხოლოდ მატერიალური, 

არამედ მორალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების ხარჯზე, რაც უდავოდ ამაღლებს 

ორგანიზაციისა და წარმოებრივი ურთიერთობების ეფექტია-ნობას. ინოვაციური 

ტიპის კულტურის მქონე კორპორაციებისთვის დამახასიათებელია გუნდური 

ურთიერთობები, გუნდური და არა მხოლოდ ჯგუფური  ურთიერთქმედება. 

ურთიერთობათა მოცემული ტიპი ეყრდნობა ერთსულოვნებას, 

ურთიერთმხარდაჭერას, ენთუზიაზმს, მჭიდრო, ღია და მიზანმიმართულ 

თანამშრომლობას. მსგავსი ტიპის კულტურის მქონე ორგანიზაციებში განვითარების 

მიზნები გააზრებულად არის მიღებული და გაზიარებული როგორც 

ხელმძღვანელების, ასევე პერსონალის მიერ. 

ამრიგად, ძირითადი რეკომენდაციები მოცემული ტიპის შენიშვნებთან 

დაკავშირებით შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ: ორგანიზაციული 

კულტურის ველის გაძლიერება და, შესაბამისად, პერსონალის კონფლიქტურობისა 

და ორგანიზაციის გარე და შიდა გარემოს კონფლიქტოგენურობის დონის შემცირება 

შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციაში არაფორმალური ურთიერთობების 

არსებობის აღიარებით და მათი რეგულირების სისტემის მიზანმიმართული 

ჩამოყალიბებით, რაც ავტომატურად ამცირებს წინააღმდეგობას არაფორმალური 

ჯგუფების მხრიდან და ასუსტებს ბუნებრივად წარმოქმნილ დაძაბულობას. 

აქცენტი ორგანიზაციულ კულტურაში არაფორმალურ ურთიერთობებსა და 

მის ოპტიმიზაციაზე მდგრადობის ამაღლებისა და ორგანიზაციული გარემოს 

კონფლიქტურობის შესამცირებლად, მკვლევარები ორგანიზაციული კულტურის 



 

საბაზო მახასიათებლებად გამოყოფენ დინამურობას, როგორც ორგანიზაციის 

მზაობას გარდაქმნებისა და შესაბამისი აქტიური მოქმედებებისათვის; 

თანაზიარობა/გაზიარებას, როგორც ორგანიზაციის საქმიანობაში თანამშრომელთა 

ჩართულობისა და ეფექტიანო ორგანიზაციული ურთიერთქმედების 

გამოხატულებას; მომხმარებელზე ორიენტირებულობას, როგორც ორგანიზაციის 

მომხმა-რებელთა მოთხოვნილებების მაღალხარისხიანი დაკმაყოფილების 

საშუალებას; ძალას, რომელიც განსაზღვრავს ორგანიზაციის მხრიდან გარე გარემოს 

ნეგატიური გავლენებისა თუ გამოწვევების წინააღმდეგობისა და ბლოკირების უნარს; 

არაფორმალობას დისციპლინისა და მოქმედებათა თავისუფლების დაბალანსებული 

კონცენტრაციით.11 

დასკვნა  

ორგანიზაციული კონფლიქტების კვლევის თეორიული სივრცე შეიქმნა 

ორგანიზაციის თეორიისა და კონფლიქტის თეორიის შერწყმით. ამ მიმართულებით 

არსებულმა მრავალრიცხოვანმა მიდგომებმა წარმოქმნა საკმაოდ წინააღმდეგობრივი 

და მრავალწახნაგოვანი სივრცე ორგანიზაციული კონფლიქტების ცნების 

ინტერპრეტაციისთვის. 

მთლიანობაში, თუ განვაზოგადებთ არსებულ მიმართულებებსა და 

მიდგომებს, შეგვიძლია გამოვყოთ სამი ძირითადი მიმართულება ორგანიზაციული 

კონფლიქტების კვლევაში, რომლებშიც აისახება მათი შეფასება ორგანიზაციის 

ფუნქციონირებაზე გავლენის თვალსაზრისით.  

პირველი მიმართულების მიხედვით, ორგანიზაციული კონფლიქტები 

დამანგრეველი, დესტრუქციული ხასიათის მოვლენებად არის მიჩნეული, რომლებიც 

ახდენენ ორგანიზაციის ეფექტიანი განვითარების ბლოკირებას.  
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მეორე მიმართულება ამტკიცებს ორგანიზაციული კონფლიქტების 

კონსტრუქციულ ხასიათს და მიიჩნევს მათ ორგანიზაციული ინოვაციებისა და 

ეფექტიანი ორგანიზაციული განვითარების წყაროდ.  

მესამე მიმართულების ფარგლებში, ორგანიზაციული კონფლიქტები 

განიხილება დიალექტიკურ ჭრილში, რომელიც განსაზღვრავს ორგანიზაციულ 

ურთიერთობათა და მთლიანად ორგანიზაციის განვითარებაზე მათი გავლენის 

ამბივალენტურ ხასიათს ზოგიერთი ფაქტორის შესაბამისად, რომელთაც გარეგანი 

(გარეშე ორგანიზაციული) და შინაგანი (ორგანიზაციული) ბუნება აქვს. 

სწორედ მესამე მიმართულებას მივიჩნევთ ჩვენ მოცემული კვლევის 

კონცეპტუალური პოზიციების მეთოდოლოგიურად რელევანტურ პოზიციად. 

აღნიშნული პოზიციიდან, რომელიც ეყრდნობა ლ. კოზერის, რ. დარენდორფის 

კონფლიქტოლოგიურ პარადიგმას, 

 ორგანიზაციულ კონფლიქტებად მიჩნეულია ორგანიზაციულ 

ურთიერთობათა სივრცეში აქტორების (ორგანიზაციის თანამშრომელთა) 

ურთიერთქმედების გარდაუვალი და კანონზომიერი შედეგი, რაც ვლინდება 

ინტერესების, მიზნების, მოთხოვნილებების (ინდივიდუალური ან ჯგუფური) 

დაპირისპირებაში, რასაც შეიძლება ჰქონდეს კონსტრუქციული ან დესქტრუქციული 

ხასიათი, მ.შ. ორგანიზაციის განვითარებისთვის მისი შედეგების თვალსაზრისით. 

თავის მხრივ, ორგანიზაციული კონფლიქტები მითითებული მეთოდოლოგიური 

პოზიციებიდან შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ურთიერთობები, რომლებიც 

წარმოიქმნება აქტორებსა (ორგანიზაციის თანამშრომლებს) და ნორმებითა თუ 

წესებით რეგულირებულ ორგანიზაციულ კულტურას შორის, რომელიც 

განსაზღვრავს მათ შემოქმედებთ /  დამანგრეველ პოტენციალს შექმნილ შიდა 

(ორგანიზაციულ) და გარე (გარეორგანიზაციულ) გარემოში. 

მოცემულ ნაშრომში საქმიან ორგანიზაციად მოიაზრება ორგანიზაცია, 

რომელიც თავის სოციალურად მნიშვნელოვან საქმიანობაში ორიენტირებულია 

მოგების მიღებაზე, საქმიან ორგანიზაციებში ორგანიზაციული კონფლიქტების 



 

მართვის პრობლემის თეორიული ანალიზის შედეგად ჩვენ მიერ შემოთავაზებულია 

ამ მოვლენაში ვიგულისხმოთ პროცესი, რომელიც დაკავშირებულია კონფლიქტური 

სიტუაციის აღმოფხვრასთან ორგანიზაციული ურთიერთობების სივრცეში 

კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზების კონსტრუქციული გადაჭრის სიბრტყეში და 

ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე მათი დესტრუქციული გავლენის აღკვეთის გზით. 

ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვას საქმიან ორგანიზაციებში 

განსაზღვრავს მათი წარმომქმნელი მიზეზების ბუნება. ვინაიდან დასახელებული 

მიზეზების მნიშვნელოვანი ნაწილი თავისი ბუნებით დაკავშირებულია 

ორგანიზაციის ორგანიზაციულ კულტურასთან, გაკეთდა დასკვნა მისი მაღალი 

მმართველობითი მნიშვნელობის შესახებ საქმიან ორგანიზაციებში ორგანიზაციული 

კონფლიქტების თავიდან აცილებასა და გადაწყვეტაში, რამაც განსაზღვრა მოცემული 

კვლევის მეთოდოლოგიური სტრატეგია. 

ორგანიზაციული კულტურა შეიძლება განვიხილოთ როგორც გარეგანი და 

შინაგანი ფაქტორების გავლენით დინამიურად ცვალებადი ორგანიზაციული ქცევისა 

და ორგანიზაციული ურთიერთობების მარეგულირებელი ფორმალური და 

არაფორმალური ნორმებისა და შეზღუდვების კომპლექსი. აღნიშნული 

ავტორისეული განმარტება მოცემულია ნეოინსტიტუციონალური მიდგომის 

პოზიციიდან, როგორც ყველაზე ადეკვატური ფორმულირება როგორც 

ორგანიზაციული ურთიერთობების სივრცეში წარმოქმნილი კონფლიქტების, ასევე 

ორგანიზაციის გარე და შიდა გარემოს პირობების ადეკვატური ფორმალური თუ 

არაფორმალური შეზღუდვების, ნორმებისა თუ წესების ჩამოყალიბებით მათი  

მართვის ასახსნელად.   

იმის მიუხედავად, რომ ადამიანური ფაქტორი, მათ შორის ორგანიზაციული 

კულტურის მახასიათებლებში, აღიარებულია უმნიშვნელოვანესად და თანამედროვე 

საქმიან სამყაროში საქმიანი ორგანიზაციის წარმატების განმაპირობებლად,  

თანამედროვე საქმიანი ორგანიზაციებისთვის იგი არ წარმოადგენს ცენტრალურ 

საკითხს ურთიერთობებისა და საქმიანობის ჩამოყალიბებაში. ეს გარემოება 



 

განსაზღვრავს ქართული საქმიანი ორგანიზაციების დაბალეფექტიან 

ფუნქციონირებას და ასევე დაბალ კონკურენტუნარიანობას შიდა და მსოფლიო 

ბაზარზე. ორგანიზაციული კულტურის მაღალი მმართველობითი პოტენციალის 

იგნორირება და მისი ინერტულობა  საქმიან ორგანიზაციებში სოციოკულტურული 

და სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების მაღალი დინამიურობის პირობებში 

წარმოადგენს სწორედ ორგანიზაციული პათოლოგიის წყაროს, რომელიც ვლინდება 

ორგანიზაციული ურთიერთობების კონფლიქტოგენურობაში, რაც ჩვენი ქვეყნის 

პირობებში იგება ვერტიკალური და ერთპიროვნული მართვის კულტის ტიპით.  

ნაშრომში შემოთავაზებულია ორგანიზაციული კულტურის ტიპოლოგია, 

რომლის ფარგლებშიც გამოყოფილია ოთხი ძირითადი ტიპი: ძალაზე 

ორიენტირებული (ავტორიტარული), როლზე ორიენტირებული (ბიუროკრატიული), 

მიღწევებზე ორიენტირებული (ინოვაციური) და მხარდაჭერაზე ორიენტირებული 

(მონაწილეობითი) კულტურის ტიპები. ჩვენი საზოგადოებისთვის, როგორც  

თეორიული და პრაქტიკული კვლევები გვიჩვენებს, მმართველობით და 

ორგანიზაციულ სფეროებში უპირატესად დამახასიათებელია ორი დომინანტური 

კულტურის ტიპი - ავტორიტარული და ბიუროკრატიული, თუმცა ისინი საკმაოდ 

დაბალეფექტიანია არასტაბილურობის, რისკოგენურობის, კრიზისულობისა და 

გაურკვევლობის პირობებში, რაც დამახასიათებელია ქვეყნის ამჟამინდელი 

რეალობისთვის. ამით განისაზღვრება ავტორიტარული და ბიუროკრატიული 

კულტურის მქონე ორგანიზაციათა კონფლიქტურობის მაღალი დონე, რაც 

დაადასტურა ჩვენ მიერ ჩატარებულმა  ემპირიულმა კვლევამ. 

ჩატარებული კვლევის შედეგად ასევე შევძელით დაგვესაბუთებინა, რომ 

ავტორიტარულ და ბიუროკრატიულ ორგანიზაციულ კულტურაზე 

ორიენტირებული ორგანიზაციებისთვის მეტადაა დამახასიათებელი 

დესტრუქციული ორგანიზაციული კონფლიქტები, ვიდრე ინოვაციური და 

მონაწილეობითი კულტურის მქონე ორგანიზაციებისთვის.   



 

ჩვენი კვლევის შედეგად შემოთავაზებული რეკომენდაციები ორგანიზაციული 

კონფლიქტების მართვის პროცესის ოპტიმიზაციისათვის ეფუძნება ორგანიზაციული 

კულტურის ველების, როგორც დესტრუქციული მიმართულების ორგანიზაციული 

კონფლიქტების მინიმიზაციის  ფაქტორის გაძლიერების სტრატეგიას და მოიცავს 

პოზიციებს, რომლებიც დაკავშირებულია შემდეგ ფაქტორებთან: 1) კლიენტზე 

ორიენტირებული ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბებასთან, რომელიც ხელს 

უწყობს ორგანიზაციის როგორც შიდა, ასევე გარეშე კონფლიქტების გადაჭრას; 2) 

ერთიანი ორგანიზაციული ფასეულობებისა და მიზნების, როგორც ორგანიზაციული 

კულტურისა და ორგანიზაციის მისიის ბირთვის განმტკიცებასა და მდგრად 

აღწარმოებასთან, რათა აღკვეთილ იქნეს ორგანიზაციული ფასეულობების 

მიუღებლობასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული კონფლიქტები; 3) 

არაფორმალურ კავშირებსა და ურთიერთობებზე ყურადღების აქცენტირებასთან, 

როგორც ნდობისა და თანამშრომლობის ოპტიმალური ბალანსის შექმნის ფაქტორზე 

ყველა დონის ორგანიზაციულ ურთიერთობებში. 

ჩვენ ვაღიარებთ, რომ მოცემული პოზიციებით, რასაკვირველია, არ 

ამოიწურება რეკომენდაციების შესაძლო ნაკრები საქმიან ორგანიზაციებში 

ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის ეფექტიანობის ასამაღლებლად. 

მოცემული პრობლემის ავტორისეული ხედვა შემოიფარგლება კვლევის არჩეული 

რაკურსით, რომელიც დაკავშირებულია აქცენტთან ორგანიზაციული კულტურის 

მმართველობითი პოტენციალის მნიშვნელობაზე.  

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე დაცულ იქნა სამი კოლოკვიუმი: 

კოლოქვიუმი I-„ ორგანიზაციული კონფლიქტებისა და მათი მართვის კვლევის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური პრობლემები საქმიან ორგანიზაციებში.  2021 

კოლოქვიუმი II ორგანიზაციული კულტურის პოტენციალი ორგანიზაციული  

კონფლიქტების მართვაში  2021. 

კოლოქვიუმი III ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვის შეფასება  სხვადასხვა 



 

ტიპის ორგანიზაციულ კულტურაში. 2022 

სტატიები:  

1. ქუთათელაძე რ., ძნელაძე ნ., „საქართველოს სამედიცინო ლაბორატორიების 

მენეჯმენტი და განვითარების პერსპექტივები ავერსისკლინიკის 

ლაბორატორიის მუშაობის მაგალითზე“ , გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე გამოწვევები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

შრომების კრებული I ნაწილი, თბილისი 2019, გვერდი 210  
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