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გლაზლი ფრ., ლივეხუდი ბ., საწარმოს დინამიკური განვითარება 

“ფრეიეს გეისტესლებენ” – “ჰაუპტი”, შტუტგარტი, ბერნი, ვენა 2016. 

 

ისტორია 

40 წლის წინ გამოჩნდა გერმანული თარგმანი (1974 ) ბერნარდ  ლივეხუდის  

წიგნისა“ორგანიზაციები ცვლილევის პროცესში” (“Organisationen im Wandel”). masSi 

ამომწურავად წარმოდგენილი იყო ორგანიზაციის განვითარების სამი საფეხური 

პიონერული ფაზა, დიფერენციაციის ფაზა, ინტეგრაციის ფაზა;  და პრაქტიკული 

გამოცდილებებით დასურათებული შესავალი ნაწილის მიზანია მკაფიოდ 

დაგვანახოს რამდენად აქტუალურია დღესაც კი ლივეხუდის ხედვა ორგანიზაციის 

განვითარების საკითხისა ორგანიზაციის მართვის თანამედროვე თორიებში. 

როდესაც დღეს „სისტემურ-ევოლუციურ ორგანიზაციის თეორიებზე“ მიმდინარეობს 

დისკუსია, და „Lean Enterprise კონცეფცია პრაქტიკაში გამოიყენება, ადასტურებს 

განვითარების კონცეფცია ლივეხუდის მიერ წარმოდგენილი ზუსტად ისეთივე 

მიმართულების მიმცემია, როგორც 40 წლის წინ.  

1.1. ლივეხუდის განვითარების კონცეფცია და მისი თეორია დროის ჭრილში.  

70 იან წლებში მისი კონცეფცია ორგანშტოებად განვითარდა. მეწარმეებისა და 

ეკონომიკის მმართველი ძალები, ასევე საავადმყოფოების მმართველები, 

მკვლევარები და ა.შ დაინტერესდნენ კონცეფციით და მადლიერებით გაიზიარეს. 

მათ მიერ მიჩნეული იყო, როგორც სინამდვილესთან ახლოს და დამხმარე, რადგან 

ეს მათ ეხმარებოდა მმართველობის ის აადვილებდა ორგანიზაციის მართვაში 

პრობლემის ამოცნობასა და  ამ პრობლემის  უფრო ფუნდამენტური ცვლილების 

სიმპტომად აღქმა.   წიგნმა აჩვენა თავისი პრაქტიკული ღირებულება დაამტკიცა 

ორგანიზაციის მიერ იმ  გამოწვევების შერჩევის დროს, რომლებიც 

ორგანიზაციაში ენდოგენური და ექსოგენური ცვლილებების შედეგად 

აღმოცენდება.  აქედან გამომდინარე შესაძლებლობა მისცა ადამიანებს საჭირო 

ცვლილებების სწორ მიმართულებებზე ემსჯელათ და მიზანმიმართული 

ნაბიჯები გადაედგათ. სწორედ ეს იყო მთავარი ფუნქციები, რასაც ლივეხუდი ამ 

კონცეფციით მოიაზრებდა.  

წიგნი  1969 წელს გამოჩნდა ორიგინალში (ჰოლანდური) „organisaties in 

ontwikeling“). ის არამარტო პრაქტიკოსების მიერ, არამედ ჰოლანდიელი 

მეცნიერების მიერ ინოვაციურად იქნა აღიარებული. რასაც ვერ ვიტყვით 

გერმანელ მეცნიერებზე. მათ ამ წიგნისთვის ყურადღება არ მიუქცევიათ და არც 

გაუაზრებიათ მისი მნისვნელობა. ამის მიზეზად ალბათ იმდროინდელი 

სიტუაცია უნდა ჩავთვალოთ.  

1950 Entscheidungs Theorie / გადაწყვეტილების თეორია (ჰაინენი, მარჩი/სიმონი, 

მულერი და ა.შ) მოქმედებდა,  

1960 Kybernet. Fuehrung-Org. Modelle  კიბერნეტ მმართველობის მოდელი. (ბირი, 

ბუკლი, ულრიხი) უფრო და უფრო ყურადღების ცენტრში მოექცა.   

1970 Kontingenzdenken  კონტიგენციური აზროვნება (ვუდვარდი, ლაურენსი/ლორში, 

კიზერი, გაბელი და ა.შ)  

1969/ 1974 წიგნის გამოცემა, ნიდერლანდებსა და გერმანიაში. ბოლო გამოცემა 2016 წ. 
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ბერნარდ ლივეხუდის სოციალური სისტემის ევოლუციის კონცეფცია, რომელიც 

შედარებას ახდენდა მცენარის, ცხოველის და ადამიანის ზრდის, მომწიფებისა და 

განვითარების პროცესთან, მაშინ უარყოფილი იქმა როგორც „ბიოლოგიზმი“ ან 

„არამეცნიერული“, თუმცა ეს არ არის გასაკვირი, რადგან ბერნარდ ლივეხუდი იყო 

ექიმი, ფსიქიატრი და პედაგოგი, რომელმაც მოგვიანებით მნიშვნელოვანი 

ინსპირაცაციის წყაროდ  მმართველობისა და ორგანიზაციის თეორიებში ჰუმან და 

ბიომეცნიერებებში  გამოიყენა.   

ამ კონცეფციის შემდგომი ფორმირება მოხდა ორგანიზაციის კვლევით ინსტიტუტში, 

რომელიც თავად ბერნარდ ლივეხუდმა დააარსა. სწორედ აქ მოხდა თეორიის 

პრაქტიკაში გამოცდა, თუ რას ნიშნავს განვითარება: 1. ინდივიდუალურ დონეზე. 2. 

კოლექტივის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ასპექტში (მმართველობა და 

ორგანიზება. (1967-1985 წლებში გლაზლი მოღვაწეობდა ამ ინსტიტუტში და 

მონაწილეობდა ამ კვლევაშიც. 

NPI  ინსტიტუტის ჩამოყალიბება –Interdisziplinaer Teamarbeit (ინტერდისციპლინურ 

ჯგუფებში მუშაობა)…. Praktisch umgesetzt (პრაქტკაში იქნა გადატანილი): 

ორგანიზაციები, როგორც სოციალური ორგანიზმები. ორგანიზმებს აქვთ უნარი 

შინაგანი დინამიკით იმართონ და შეიცვალონ. ლივეხუდისა და NPI ის მიერ 

ორგანიზაციები აღქმულ იქნენ არა როგორც უბრალოდ ადამიანებისგან შემდგარი 

რაციონალური კონსტრუქცია, არც როგორც ნებაყოფლობით შექმნილი ატრეფაქტი, 

არამედ, როგორც შედეგი გარე და შიდა სამყაროს ფაქტორების რთული 

ურთიერთქმედებისა.  

90 იან წლებში „ევოლუციური მენეჯმენტი“, „ფაზებზე ორიენტებული მმართველობა 

და ორგანიზება“ (პუმპინ 1991) და მსგავსი თეორიები, ე.წ „სისტემურ ევოლუციური 

თეორიები“ აღიარებული კონცეფციები გახდა, რომლებმაც თეორიული ასევე 

პრაქტიკული მნიშვნელობები დაამტკიცა.  

1.2 მმართველობისა და ორგანიზაციის თეორიის ევოლუცია  

რათა ლივეხუდის კონცეფციის ადვილად გაგება შეძვლოთ ზედაპირულად 

მიმოვიხილოთ მისი განვითარების კონცეფცია მართვასა და ორგანიზაციის 

განვითარებაში.  მე-19 საუკუნის დასასრულს სხვადასხვა საფეხურები 

მმართველობისა და ორგანიზაციის თეორიებისა წარმოიშვა. მათ შორის 

ორგანიზაციის ხატის კონსტიტუციური დიმენსიები გაფართოვდა.  დღეის 

გადასახედიდან  ორგანიზაციის მთლიანობა წარმოადგენს ე.წ 7 კონსტიტუციურ 

ელემენტს (ფ. გლაზლი 1990, გვ 115) რომელიც მომდევნო სურათზე (1) ნაჩვენებია.   

სურათი 1 ზე ნაჩვენებია 7 კონსტიტუციური ელემენტი,   მარცხნივ საწარმოს შიგნით, 

ხოლო მარჯვნივ მისი ურთიერთობა გარემოსთანა გამოყოფილი (გამოხატვის 

ფორმაზე მინდა კიდევ ერთი შენიშვნა გავაკეთო:  რათა ადვილად შესამჩვენი 

ყოფილიყო, ელემენტები ერთმანეტი მიმდევრობითაა ჩამოწერილი. სოციალურ 

სინამდვილეში მიმდინარეობს ერთმანეთის გავლენა და ცვლილებები, ხაზებით მათი 

გამოსახვა  2 დიმენსიულ გრაფიკში, გაურკვევლობასა და დაბნეულობას 

გამოიწვევდა.  მისი სიბრტყეზე გამოსახვა ქმნის პრობლემებს, ამიტომ ხდება მისი 

შემცირება.  გამოსახვის პრობლემა დაახლოებით იგივეა, როგორც ეს ადამიანის 

ანატომიაში და ფიზიოლოგიაში: ანატომიური ატლასი გვაჩვენებს ძვლების 

აგებულებას, მეორე გვერდზე კი მუსკულატურას. მესამე გვერდზე სისხლის 

ცირკულაციას,  შემდეგ კი ნერვულ სისტემას და ა.შ.   დამკვირვებელის ამოცანა კი 

ისაა, რომ ერთ მტლიანობაში მოაქციოს და სქემატური დასურათებები გაამთლიანოს.   
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          შიდა სისტემა 

1.იდენტობა - ორგანიზაციის მისია,აზრი, 
მიზანი, ფილოსოფია, ძირითადი 
ღირებულებები, შიდა იმიჯი.. 
2. პოლიტიკა, სტრატეგია, პროგრამები: 
გრძელვადიანი პროგრამები, საწარმოს 
პოლიტიკა, წამყვანი საწარმოო ინსტრუქციები, 

საბაზრო, ფინანსურ და ფასების პოლიტიკის 

შესახებ. 

3. სტრუქტურა, წესდება.ორგანიზაციის აგების 
პრინციპები, მმართველობის იერარქია, 
ცენტრალიზებულ/დეცენტრალიზებული 
სისტემა. 

4. ადამიანები, ჯგუფები, კლიმატი - 

თანამშრომელთა ცოდნა, ურთიერთობები, 

ხელმძღვანელობის სტილი, არაფორმალური 

კავშირები და დაჯგუფებები,ძალაუფლება და 

კონფლიქტები. 

5. ცალკეული ფუნქციები, ორგანიოები -
დავალებები, კომპეტენცია და 

პასუხისმგებლობა, კომისები, ორგანოები, 

სპეცალისტები, კოორდინაცია 

6. პროცესები- ძირითადი სამუშაო, მეორე და 

მესამე ხარისხოვანი პროცესები, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სამუსაო 

პროცესი, მეორე და მესამე ხარისხოვანი 

პროცესი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, 

მმართველობისა და დაგეგმარების პროცესი.  

7.ფიზკური საშუალებები- ინსტუმენტები  

მანქნაები,ხელსაწყოები, ავეჯი, ტრანსპორტი, 

შენობა, დანადგარები.  

 გარემო 

1მომხმარებლებთან იმიჯი, ბანკების, 

მიმწოდებლების, პოლიტიკოსების და ა.შ 

თვალში. კონკურენციის მხარე, საბაზრო 

მდგომარეობა .  

 

2. წამყვანი ინსტრუქციები, 

მომმარაგებელთან, მომხმარებელთან... 

ურთიერთობისას,საბაზრო სტრატეგია. 

 

3. სტრუქტურული  კავშირები გარე 

ჯგუფებთან, სტრატეგიული ალიანსები.  

  

4. არაფორმალური ურთიერთობის 

განვითარება გარე სტრუქტურებთან , 

ძალაუფლების განაწილების სტილი 

გარემოცვასთან მიმართებაში. 

 

5. დამოკიდებულება საწარმოში მიღებულ 

შეხედულებაზე,მომსახურების ფუნქციები.  

 

6. რესურსების განაწილების პროცესები- 

მიტანის პროცესი, აქტივობა გარე 

ინფორმაციის შეგროვებისას  

 

7. ადგილი გარემოცვაში, ინფორმაციის 

მიწოდების საშუალებები. 

 

სურათი 1. ორგანიზაციის ერთიმტლიანი კონცეფცია :7 კონსტიტუციური 

ელემენტი 

მართვისა და ორგანიზაციის განვითარების თეორიის ისტორია გვიჩვენებს, თუ 

როგორ ახდენენ სხვადასხვა თეორიები ამ კონსტიტუციური ელემენტების 

სხვადასხვა ასპექტზე კონცენტრაციას, ისე რომ სხვას არც კი აკვირდებოდნენ. (იხ. 

სურათი 2)  

მთავარი ელემენტი  

1. იდენტობა 

2. პოლიტიკა, სტრატეგია, პროგრამა 

სუბსისტემა 

კულტურული სუბსისტემა  

3. სტრუქტურა, ორგანიზაციის 

აგებულება 

4. ადამიანები, ჯგუფები, კლიმატი, 

მმართველობა 

5. თითოეული ფუნქცია, ორგანო  

 

 

სოციალური სუბსისტემა 

6. პრიცესი, მიმდინარეობა 

7. ფიზიკური/მატერიალური 

საშუალება 

ტექნიკურ-ინსტრუმენტული 

სუბსისტემა  

სურათი 2. 7 კონსტუტუციური ელემენტი 3 სუბსისტემაში.  
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1.2.1 კლასიური ტექნო-სტრუქტურული ორგანიზაციის თეორია.  

ტეილორმა ძირითადი 8 ელემენტიდან ყურადღება მხოლოდ 5, 6 7 ელემენტებზე 

გაამახვილა. (იხილეთ თავი 3.2) ის მოიაზრებდა და ავითარებდა სათითაო სამუშაო 

ელემენტს (6) და ბაზისად დებდა მე-5 ელემენტს დავალება, პასუხისმგებლობა, 

კომპეტენცია. ამით შესაძლებელი გახდა რაციონალური პროცესები მე-6. ახალი 

თეორია დამზადების ტექნიკაზე, ტრანსპორტ სისტემაზე და მისგვარებს - 

სიმობლოდ იქცა ერთი მიმდინარე ხაზი (fließband) - შესაძლებელი უნდა 

განვითარებულიყო, რათა განვითრარების ლოგიკა გამართლებულიყო. მოგვიანებით 

„ფორდიზმი“   განვითარდა და გაიზარდა მასიური წარმოება. ტეილორის 

შეხედულებები ადამიანებზე კონკრეტული ზემოქმედების შესახებ (4) უფრო 

გლობალური იყო. ადამიანები უნდა დავატრენინგოთ, ვასწავლოთ როგორ გახდნენ 

ამა თუ იმ საქმიანობის სპეციალისტები. ერგონომიას უნდა დაეზოგა ფიზიკური 

დაღლილობები, ზარალის გავლენები.  გერმანულ სივრცეში ეს REFA, MMT და მსგავს 

ორგანიზაციებში პერფექციას მიაღწია.          

ანრი ფაიოლი  (1916) ერთგული დარჩა სოციალური სუბსისტემის და სიმძიმის 

ცენტრი მასზე გადაიტანა. მან საფუძვლად დაუდო დავალებების სტანდარტიზებას 

(5) - განსაკუთრებით ადმინისტრაციულ განყოფილებაში. აქედან გამომდინარე შექმნა 

მხარდამჭერი პრინციპები წესებად (4) და შესაძლებელია საშტაბო-ხაზობრივი-

მოდელის ასაშენებელი სტრუქტურის  (3) საფუძველად აღვიქვათ.  ბიოროკრატიულ-

ადმინისტრაციული მიდგომა. დავალებების სტანდარტიზება 5 ადმინისტრაციულ 

განყოფილებაში. პრინციპების სემუშავება ქმნადობის პროცეში დახმარებისთვის 4. 

და შეიძლება ეს საფუძველი გახდეს საშტაბო-ხაზობრივი- მოდელის ჩამოყალიბების. 

ფაიოლის მიდგომა გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა მაქს ვებერის სოციოლოგიური 

თეორიების (1921/1972) მათ შორის ასევე კ.ჰენინგის ნაშრომის (1934), ფ. ნორდსიკის 

(1934) ჰ. ულრიხის (1949) და სხვების, ე.წ „ბიუროკრატიულ-ადმინისტრაციული 

თეორიის“ გამავითარებლების.  აქ უფრო და უფრო მეტად ტეილორიზმი 

კონსტიტუციური ელემენტების ფუნქციებით 5-მიმდინარეობა 6-მმართველობა და 

ორგანიზაციის აგებულებასთან (3) დაკავშირებული.    

 1.2.2 ფსიქო სოციალურზე ორიენტებული მმართველობა და ორგანიზაციის 

თორიები.  

ცოტა მოგვიანებით შემდგომში კი პარალელურა მიმდინარეობდა კლასიკური 

ტექნოსტრუქტურული თეორიის, რომელიც აშშ -ში “Human Relations Schule” მთავარი 

ინტერესი ადამინი და სოციალური სუბსისტემაა. ჰუმანისტური ურთიერთობის 

სკოლაში, რომლის ინტერესი იყო ადამიანურ და სოციალური სუბსიტემა. მეიომ 

(1946) ყურადღება მიაქცია, რომ მმართველ ძალას დიდი გავლენა ჰქონდა 

პროდუქციულობაზე.  ტეილორიზმი მანამდე ამას გვერდით მოვლენად აღიქვამდა. 

კურტ ლევინმა და მისმა კოლეგებმა გამოიკვლიეს სხვადასხვა მმართველობის 

სტილის გავლენა პროდუქტიულობის ზრდაზე. ეს არის დასაწყისი მმართველობის 

ემპირული კვლევისა: მართვა, მოტივირება, ჯგუფური დინმიკა ორგანიზაციაში. ეს 

სკოლა აჯამებს კონსტუტუციური ელემენტებიდან 3 და 4 არაფორმალური 

სტუქტურის ჭრილში. 4 ადამიანები და მართვა 4 ძალიან ცოტას საუბრობს 5  

ფაქტორზე. ორგანიზაციის ცალკეული ფუნქციები : დავალებები, კომპეტენციები, 

პასუხისმგებლობები, დავალების შინაარსი ამ და სხვა საკითხებზე მსჯელობს ა. 

მასლოვი „ადამიანური-რესურსების მოძრაობაში“ და „ადამიანის ფსიქოლოგიაში“ 

ადამიანი ცენტრალური ფიგურაა, ის არის სულიერი (geistigen ), ფიზიკური, 

მატერიალური მოთხოვნილებების მქონე არსება. მიზნის დასახვის პრიცესი 1, 2. 

ჯგუფური დინამიკის პროცესებს შეუძლია ასევე ლაიტმოტივი (2) გახდეს 

ინტეგრაციის საფუძველი შესაძლებლობებისა, რომელსაც ადამიანები 

ორგანიზაციაში გამოიყენებენ (დ. მაკგრეგორი 1970, რ. ლიკერტი 1972).  ესაა მთავარი  
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ფუნქციები მოტივაციის ფაქტორების(4) (ფ. ჰერცბერგი, ბ.მაუსნერი, ბ.ბიდერმანი 

1959). კრიტერიუმები კი ადამიანებზეა მიმართული და წარმოქმნიან უამრავ 

ადამიანისადმი მიმართულ ფუქციების გავითარებას (5): სამუშაოს გამდიდრება, 

სამუშაო პროცესის ჰუმანიზება. შესამჩნევია, რომ ეს თეორია თავისი 

გადაწყვეტილებით ე.წ შვიდ კონსტიტუციური ელემენტშია ჩართული. 

კონკრეტულად მიმდინარეობა 6 და ფიზიკური მატერიალი 7 ყურადღების გარეშე 

რჩება.   

1.2.3  გადაწყვეტილების მიღების  თეორიული მიდგომა.  

1950  წლიდან გადაწყვეტილების მიღების თორიული მიდგომები ხდება ცნობილი (ჯ. 

მარჩი/ ჰ. საიმონი 1958, ი. ანსოფი, ე.ჰაინენი 1966 და ვ. კირში 1970, 1971 ) ცოტა 

მოგვიანებით მათ ასევე მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს სისტემური მიდგომის 

განვითარებაში.  ეს თეორიები კონცენტრირდებიან ნებისმიერი სახის 

გადაწყვეტილებასა და განვითარების პროცესზე (6,1, 2) და აქედან გამომდინარე 

აყალიბებენ ფუნქციონირებისთვის (5) მნიშვნელოვან კრიტერიუმებს 

სტრუქტურისთვის (3).  ასევე მმართველობისთვის დამახასიათველი ქცევა (4). 

მაშასადამე აქ იდენტობას ცოტა ყურადღება ეთმობა. ერთჯერადად მიღებული 

საჭიროების ოპტიმიზაცია არის საფუძველი მიზნის განვითარების; სტარატეგიის 

ფორმულირებისთვის, პოლიტიკისთვის და პროგრამისთვის (2)  ამ თეორიაში 

უამრავი ნაყოფიერი შენიშვნებია.  

სოციალური სუბსისტემა უფრო ფორმალური ასპექტით დგას ცენტრალურ ადგილას 

განვითარების წესებში (Gestaltungsregeln). ეს მეტნაკლებად დანახულია როგორც 

ადგილი, სადაც ინტერესები არტკულირდებიან და ძალაუფლებით , გავლენის 

ფორმებით  გამოიხატებიან. ამიტომ კოალიციების შექმნის დინამიკა ეხმაურება 

თამაშის თეორიას (ჯ. ნოიმანი/ო.მორგენსტერნი 1944). ორგანიზაციები ჩანან როგორც 

„ინტერესთა სასაკლაოებად“  (“Schlachtfelder der Interessenkaempfe” )  სტრუქტურა 3  

უფრო გაუმჭვირვალეა. უფრო სწორად „სედიმენტები“ რომელთა დაპირისპირება 

განიცდის ძალაუფლბისა და გავლენების ზემოქმედებას.  

გადაწყვეტილების მიღების თორია აქედან გამომდინარე მრავალმხრივი იმპულსების 

მომცველია ცალკეული ფუმქციების  კომპეტენციების საკითხში (5). კომპიუტერული 

ტექნიკის განვითარებამ ეს თეორია უფრო მეტად ფიზიკურ რესურსების (7) 

საჭიროების გავლენის ქვეშ მოაქცია.   

1.2.4 Kybernetische Systemtheorien (neo-Taylorismus) კიბერნეტული სისტემთეორია 

  გადაწყვეტილების მიღების თეორიიდან ნაბიჯი კიბერნეტულ მოდელის 

თეორიამდე პატარაა. (რ. აშბაი 1958, შტ. ბირ 1962, რ. აკოფი 1964, მოგვიანებით ჰ. 

ულრხი 1968 და გერმანულენოვანი სივრციდან  „სანტ გალერის სკოლა“ 

წარმოადგენდნენ მმრთველობასა და ორგანიზაციულ მიდგომებში  კიბერნეტული 

სისტემური თეორიას.   მთავარი იდეა და გამომავალი კავშირები იყო საწარმოს 

სტრუქტურული (3) მიმდინარეობის (6), მთლიანად პრაქტიკული შედეგების 

განვითარებაში. ფუნქციები 5 თავისი წვლილით სისტემის მმართველობაში 

დანახულია როგორც კომპეტენციაზე მიმართული დავალებებით, მეტნაკლებად 

ტექნიკური წესებითა და კონტროლის გაგებით. 

კიბერნეტული თეორია იმ დროისთვის კიდევ უფრო მეად აღნიშნავს საგნისა და 

ტექნიკის მნიშვნელობას.  მ. მაიამასთან (ეყრდნობა გ. პრობსტის 1984 წ ციტირებას)  

ამ ფაზას კიბენეტიკა 1 შეგვიძლია ვუწოდოთ: აქ საქმე ეხება უკუკავშირებს, 

ულტრასტაბილობას, მულტისტაბილობას, ადაპტაცას, ზრდას, კონსერვატულ 

თვითორგანიზება, როგორც სისტემის მმართველობა შერბილებული კორიგირებისა 
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და სტაბილური მდგომარეობის მეშვეობით. ადამიანური და  სოციალური ასპექტები 

თავისი ცალმხრივობიდან გამომდინარე არაა აღიარებული და ამის გამო მყარი 

რაციონალური წესების კონსტრუქციას ესადაგება.  ასე დანახული კიბერნეტიკა- 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ჩქარი ათვისების და მათი მექანიკური მოდელების 

მეშვეობით ძლიერდება- ნეო ტეილორიზმი. ე.წ  რბილი ფაქტორები (”weiche 

Faktoren”), ეს ნიშნავს საწარმოს იდენტობის ძირეული ფასეულობა (1), რომელიც 

მართვის პროცეში არარაციონალურ გადაწყვეტილების ასპექტს (4 და 6)  და 

ადამიანთშორისი, ჯგუფთაშორისი დამოკიდებულებაა (4) რჩებიან კიბერნეტიკა 1 ში 

ყურადღების გარეშე. 

სისტემური თორიის პირველი ნაბიჯი ისაა, რომ ბუნებაზე უფრო მეტად 

ორიენტებულია, ვიდრე ტექნიკაზე, უხსნის შესაძლებლობას „რბილი ფაქტორების“: 

ადამიანები, ურთიერთობები,  კულტურა. მარიამა უწოდებს კიბერნეტიკა 2-ს: აქ 

საქმე ეხება მიზნის დეფინირებას, გამოყენებას, არასტაბილობას, გამაძლიერებელი 

პროცესის შერბილებას, ფლექსიბელობას, ინოვაციური სწავლებას – რათა მოხდეს 

ევოლუციიდან კოევოლუციისაკენ სვლა.   

ვიკერსი (1972) განასხვავებს რბილ და მაგარ სისტემურ თეორიებს, ეს არის ფართო 

გზის მიმცემი მომდევნო სისტემური თეორიებისთვის(პ. ჩეკლანდი 1987). ჩეკლანდი 

განმარტავს, რომ საფუძველი „მაგარი“ სისტემურო თეორიისა არის „ოპტიმირება“ და  

ასეა ახნილი:  

-  განმარტე რა სისტემა დგას კითხვის ქვეშ 

-  განმარტე სისტემის მიზანი 

- მიმართე სისტემა ისე, რომ მიზანი მიღწეულ იქნას. 

 ვიკერსი (ჩეკლანდი 1987) გამოყოფს ერთმანეთთან დამოკიდებულ ასპექტებს, 

რომლებსაც კულტურული ბუნება გააჩნიათ და ასევე სწავლასა და 

განვითარებასთან კავშირში არიან. ვიკერსის მიხედვით, „მაგარი“ არის:  

- გადაწყვეტილება არა გარედან შემოდის, არამედ წარმოიქმენება შიგნით. 

დევიგირებას ახდენენ მიზნისკენ.  

-  მიზნის ორიენტაცია განისაზღვრება არ არის სასურველი ან არასასურველი. 

-   (subjektiv). (ადამიანებს სურთ, რომ აზრიანს ემსახურებოდნენ 

- სოციალური სისტემები ყოველთვის გარემოსკნ უნდა იყვნენ მიმართული, აქვე 

ნორმატიული წარმოდგენები 

-  ცენტრალური ადგილი უჭირავს შეფასებას, რა არის რელევანტური.  

-  არამარტო რაციონალური ქმედებაა არამედ უფრო მეტად ზემოქმედებენ : აღქმა, 

ფიქრი, გრძნობა და სურვილი. 

ვიკერსის მიერ აღნიშნული ასპქტები კულტურული ბუნების და საქმე გვაქვს 

სწავლასა და განვითარებასთან. ჩეკლანდი (1987) „მაგარ“ და „რბილ“ სისტემურ 

თეორიას აჯამებს და ეს მე-3 სურათზეა ნაჩვენები.  

განსხვავება რბილსა და „მაგარს“ შორის მოგვიანებით ჩნდება, როცა საწარმოს 

კულტურული საკითხები წინაპლანზე გამოდის.   

  

1.2.5. Kontingenztheorien   (სიტუაციური თეორია).  

გარემოს გავლენა, ორგანიზაცია როგორც ღია, დინამიური სისტემა). 

მნიშვლელოვანი გამოყენება  (წარმოდგენა) მე-3 სტურუქტურირების განვითარებაზე 

(Gestaltung) ისევე როგორც, მოქმედების დიფერენცირებისა და ფუნქციების 

ინტეგრირებაზე (მე-5 ზე).    ფიდლერმა ემპირიულად გამოიკვლია მმართველობის 
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კონცეფცია, „სიტუაციური მმართველბის“ თეორიის განვითრებისთვის პრაქტიკაში 

ბევრი იმპულსია. მზერა დამსაქმებელზეა მიპყრობილი.   

 

სურათი 3. „მაგარი“ და „რბილი“ სისტემური მიდგომა ჩეკლანდის (1987) მიხედვით.  

 კულტურულ სუბსისტემა 1,2 აქ ყველაზე კარგადაა გამოყენებული. ფირმის 

იდენტობა და ფირმის კულტურა ქმნის სისტემურ ევოლუციურ თეორიას. (ტექნიკურ 

- ინსტრუმენტული სუბსისტემა თავიდან ყურადღებას არ უთმობდა (გარდა 

ვუდენვარდისა) კონტინგენცთეორიების დაკვირვებას. სოციალური სუბსისტემა 

თავისი ფორმალური გამოხატვით არის მარცვალი კონტინგენცთორიული 

პუბლიკაციების.  კონტინგენც თეორიამ ორი რამ აჩვენა:  რომ არ არსებობს 

საუკეთესო ორგანიზაციის ფორმა, რომელიც უნივერსალური იქნება. დაკვირვება 

ორგანიზაციასა და გარემოზე, ყურადღების მიქცევა გარემოზე და მის ცნობიერ, 

აქტიურ აღქმაზე (?) გადაიანა.. “Lean Enterprise” კონცეფციას აქვს საკმაოდ 

დახურული წარმოდგენა ორიგინალურ სტრუქტურირებასა და 

მრავალგანზომილებიან გარემოფაქტორებზე). 

1.2.6. სისტემურ-ევოლუციური თეორიები 

80 იანი წლებიდან კონცეფცია, რომელიც მუდმივი დაკვირვებიდან გამომდინარეობს. 

საწყისები სოციო-ტექნიკური თეორიებში ემერისთან, ტრისტთან (გარდა ტავისტოკ 

ინსტიტუტისა) განვითარდა. ნაყოფი ამ მსჯელობის არის: „სოფტ ტექნოლოგიები“ ეს 

ნიშნავს ადამიანები და ჯგუფების ტექნოლოგია  6 მიმდინარეობა არამარტო 7-სმიერი 

იძულება, არამედ თანაბრად ადამიანებისკენ მიმართული. კულტურული 

სუბსისტემა საერთოდ უყურადღებოდ დარჩა. ხოლო სოციალური სუბსისტემისთვის 

იძლევა ინოვაციურ გაფართოების კონცეფციას, ეს ეხება ფუნქციების განვითარებას 5, 

სტურქტურულ ქსელს 3 და ჯგუფის მართვას  (მიცენბერგმა სტრატეგიების 2 და 

ორგანიზაციის სტრუქტურების 3 შესახებ მოსაზრება წამოწია წინ). ამ თეორიის 

თანახმად, საქმის მსვლელობა ფორმირდება არა მხოლოდ ტექნიკის არსებობის 

აუცილებლობით, არამედ ადამიანის მოთხოვნების არსებობითაც. თეორეტიკოსებს, 

რომლებიც სცდებიან სოციო-ტექნოლოგიური თეორის საწყისებს, მიეკუთვნებიან 

ბლეიჩერი, ქირში, გაბელი, ისინი ეყრდნობიან კიბერნეტულ სისტემას. სწორედ ისინი 

უფრო და უფრო უახლოვდებოდნენ საწარმოს კულტურულ ასპექტებს სოციალური 

და ტექნიკური ქვესისიტემაზე დაყრდნობით.  ამის პარალელურად, უფრო დიდ 

გავლენას ახდენს ორგანიზაციის თორიაზე ოჯახური თერაპიის განხილვა, მისი 

  „მაგარი“ სისტემის თეორია 50-

60იან წლებში: 

 (მიზანზე ორიენტირებულია, 

სინამდვილე შედგება 

გაცნობიერებადი სისტემებისგან. ეს 

ეხება პრობლემას და მის გადაჭრას) 

   დადებითი 

მძიმე ტექნიკის გამოყენების 

შესაძლებლობა 

  უარყოფითი 

ამ გარემოში პროფესიონალის 

გამოყენებაა საჭირო 

     „რბილი“ სისტემა 80-90 წლებში 

სწავლაზე ორიენტირებული. სინამდვილე 

პრობლემატურია. შესაძლებელია სისტემის 

მოდელებით კვლევა. სისტემური მოდელები 

ინეტელექტუალური კონსტრუქტებია. ეხება 

„დეტალურ გამოკითხვებს“ და  „მიახლოება“ 

   დადებითი 

პრობლემის „მფლობელი“ თავადაა 

პროფესიონალიზმის გამომყენებელიც. პრობლემურ 

სიტუაციაში შეუზლია გამოიყენოს ადამიანური 

რესურსებიც.  

   უარყოფითი 

არავითარი საბოლოო პასუხები. მიღებულია მხოლოდ 

ერთი პოზიცია როგორც საჭირო, დაუსრულებელი 

პროზესისთვის. 
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გამოცდილების გაზიარება და ეხმარება იგივე სახის ქაოსიდან გამოსვლისგან რაც იმ 

დორისთვის ქიმიასა და ბიოლოგიაში არსებობდა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, 

ორგანიზაცია განიხილება როგორც სიცოცხლისუნარიანი სისტემა, რომელიც 

ადამიანისა და სისტემის ურთიერთობის წყალობით თავად არის 

თვითგანვითარების, თვითრეფლექციის, და ორგანიზების წყარო. წერტილი დაესვა 

აზრს ორგანიზაციის აბსოლუტური ჩამოყალიბების შესახებ -ორგანიზაცია 

ვითარდება ისევე, როგორც მასში მომუშავე ადამიანები. ამას ხაზი ბერნარდ 

ლივეხუდმა ჯერ კიდევ 30 წლის წინ გაუსვა. 

დიდი მსგავსებაა სისტემურ-ევოლუციურ თეორიასა და ბერნარდ ლივეხუდის 

კონცეფციას შორის, თუმცა მათ შორის არსებითი სხვაობას არსებობს.  სისტემურ-

ევოლუციური სწავლება ეხება ადამიანის მოდელს, რომელიც თავად არის 

მრავალსახოვანი „კომპლექსური პიროვნება“. როგორც ცნობილია, ბერნარდ 

ლივეხუდი ეყრდნობა რუდოლფ შტაინერის ანტროპოსოფიას და აღნიშნავს 

ადამიანის სამსახოვნებას: ფსიქიკა და ფიზიკური სხეული არის ძირითადი 

შემადგენელი ადამიანური არსება, ხოლო სული, მესამე. ცხოვრობს მათ შორის. 

ბერნარდ ლივეხუდი ასევე განიხილავს პრობლემას ინდივიდისა  და  გარემოცვის 

შესახებ. იგი მიიჩნევს, რომ ეს არის ორი პოლარული მხარე, რომელიც ქმნის 

დაძაბულობას ერთმანეტში ურთიერთობისას და ნაყოფიერია, ხოლო ორგანიზაცია 

და საზოგადოება წარმოადგენს ადამიანისთვის ერთდროულად როგორც 

შესაძლებლობას ასევე შეზღუდვასაც. ბერნარდ ლივეხუდის ორგანიზაციას აქვს 

განვითარების კანონზომიერებები, როგორც მცენარე იზრდება, უყალიბდება ფესვი, 

ღერო, ეზრდება ფოთლები, შემდგომ კი ნაყოფი, ასევეა ორგანიზაციაც. მსგავსება 

ორგანიზაციისა და ადამიანს შორის არის ის, რომ ორივე თავად განსაზღვრავს თავის 

მიზნებს, სწავლობს და შემდგომ გაცნობიერებულად აკეთებს არჩევანს, რათა სხვას 

გადასცეს მიღებული ცოდნა. ორგანიზაციის იდენტობ ადამიანის „მე“ საც შეგვიძლია 

შევადაროთ. sxva sistemur-evoluciuri modelebisaTvis და ბერნარდ ლივეხუდისთვისაც 

ცენტრალური მნიშვნელობა აქვს  განვითარებისა და ევოლუციის აღქმას.მაგალითად 

რიდლის დასკვნები ძალიან ახლოს დგას ლივეხუდის პოზიციასთან, რომელიც 

განარჩევს  ცვლილებას, ზრდას და განვითარებას. განვითარება ეს არის 

დისკრეტული პროცესი, romelic gadadis globalizaciis, diferenciaciis da integraciis stadiebs, 

romelsac mivyavarT ierarqiuli sferoebis CamoyalibebasTan. bernard livexudi yovelgvar 

ganviTarebas xedavs rogorc progresuli da regresuli Zalebis daZabulobas, მისი აზრით,  

სისულელე იქნებოდა, რომ განვითარებაში მნიშვნელოვნად მივიჩნიოთ მხოლოდ 

პროგრესული ძალების მონაწილეობა, რადგან ყოველი სოციალური მიღწევა იწვევს 

საწინააღმდეგო ქცევას. 

გამოცემული ბესტსელერით „საუკეთსო შესრულების ძიებაში“ (“auf suche nach 

Spietzenleistungen”) თ. პეტერსის/რ.ვათერმანის მიერ პირველად მოხდა კულტურული 

ასპექტის მნიშვნელობის აღიარება. ეს თეორია გამოიყენება რჩევების და 

მმართველთა ტრენინგების დროს. სუბსისტემის ზოგი ელემენტი ერთმანეთს არ 

ეწინააღმდეგება, მაგრამ აქვთ დაძაბული ურთიერთკავშირი, რომელიც ენერგიას 

ზრდის. საწარმო სტუქტურასა  და სტრატეგიაში ცალმცრივი გარედან 

დეტერმინებული არაა,  არამედ ხდება განსაზღვრა საკუთარი პასუხსმგებლობებისა 

დაძაბულობის გარემოს „გარეთ და შიდას“ შორის. ორგანიზაციები განიხილება 

როგორც მუდმივად სწავლის უნარიანი სისტემა, რომელიც ადამიანთა ინტერაქცით 

სისტემაში თვით განვითარებას ახდენს“ ანუ : Selbstgestaltung(თვითგაფორმება),  

Selbstreflexion(თვითრეფლექცია), selbstorganisation (თვითორიენტაცია)  უნარი აქვთ. 

სოციალური სისტემის  საკუთარი დინამიკა ნებას აძლევს  მხოლოდ 

შემოსაზღვრული გეგმები და კონსტრუირებული ორგანიზაცია. სისტემის ისტორია   

საწინააღმდეგო ფაქტები, რომლებიც ერთმანეთისგან მრჩეველებმა ( BeraterIn) 

ერთმენეთისგან უნდა გააცალკევონ, როცა ადამიანს აქვს უნარი ევოლუცია და 

მმართველობა გაიგოს და ამოიცნოს, ამ შემთხვევაში შეუძლია სასურველი 

მიმართულებისთვის  მრავალმხრივად ინტერვენციით მოახდინოს გავლენა  
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1.3. ორგანიზაციის განვითარება და სისტემურ-თეორიული მიდგომა 

NPI-s  ორგანიზაციის განვითარების კონცეფცია თავიდანვე სისტემურ-თეორიული 

შინაარსით იყო გაჯერებული. ლივეხუდისა და NPI-თვის განსაკუთრებულად 

მიმზიდველი იყო სისტემური თეორიების ისეთი ურთიერთკავშირი, სადაც არა 

პირდაპირი, არამედ რთული, კომპლექსური ურთიერთკავშირი იყო დამყარებული. 

სხვადასხვა მეცნიერები საკუთარ ცნებებს და გაგებას ავითარებდნენ და ერთმანეთს 

არ უსმენდნენ, ლივეხუდმა, ბაბილონური  ენის არევის შიშით ჩამოაყალიბა 

საკუთარი სისტემური თეორიები, რომლებიც სხვადასხვა  რეალობისა და 

მოქმედების საფუძველზე დაალაგა. 

1. სტატიკურად დახურული სისტემა- რაღაც განსაზღვრული დროში ნებისმიერი 

ქვა ან ხიდი არის სტატიკურად დახურული სიტემა, რადგან ელემენტები და 

ურთიერთდამოკიდებულება მათ შორის  არ იცვლება. 

2. დინამიურად დახურული სისტემა-ამ სისტემის შიგნით იცვლებიან 

ელემენტები და მათ შორის კავშირები გარეგანი ზემოქმედების გარეშე. 

როგორც მაგალითად მექანიკური საათი და სხვა ტრივიალური მექანიზმები. 

3. სტატიკურად ღია სისტემა- ესეთი სიტემა ღიაა გარედან მომავალი 

ფაქტორების შესვლა გამოსვლისთვის, რომლებიც კავშირში შედიან  

ელემენტებთან, მათი კავშირებისა და თავად ელემენტების ცვლილების გარეშე 

და შემდეგ კვლავ ტოვებენ სისტემას. მაგალითად ყავის მანქანა, ტუალეტში 

წყლის ჩამრეცხავი და ა.შ. 

4. დინამიურად ღია სისტემა-სისტემა ღიაა შემომავალი და გამავალი 

ფაქტორებისთვის, ისინი ცვლიან ელემენტებს და მათ ურთიერთკავშირს. მაგ.: 

უბრალო, კომპლექსური ცხოველი, რომელის მდგომარეობა  საჭმლის მიღებით 

და გამოყოფით იცვლება. 

5. დინამიურად ღია  სისტემა მუდმივად ცვლად გარემო პირობებში - ანუ რაღაც 

დროში სისტემას გარემოპირობები ასხვაფერებს.  რის გამოც  მუდმივად 

იცვლება  ინფორმაციის მიღება და გადმოცემა. ეს ცვლილებები ზემოქმედებენ 

როგორც გარემოპირობებზე, ისევე პირიქიტაც. მაგალითად, როგორც 

ნებისმიერი ადამიანი. 

იმისთვის, რომ ზუსტი დეფინირება მომხდარიყო მექანიკური და ორგანული 

სისტემებისა, ლივეხუდმა შეიმუშავა  სისტემების სისტემა. 

1. Framewerk-System (Rahmen Systeme) - სივრცულად სტატიკური სტრუქტურა 

ჩარჩო სისტემები-  ეს არის სივრცობრივი, როგორც კრისტალი, ქიმიური 

ფორმულები 

2.  Clockwork System(Uhrwerk Systeme)საათის მუშაობის სისტემა - უბრალო 

დინამიური სისტემა  განსაზღვრული მოძრაობებით, როგორიცაა საათი, 

ტრივიალური მექანიზმები. 

3.  Kybernetische-Systeme კიბერნეტული სისტემა- თერმოსისტემები მონაცემთა 

უკან დაბრუნების წინასწარ მოცემული  მარტივი  სიდიდეებით, როგორიცაა 

მაგალითად ორთქლის მანქანა 

4. Offene sich selbst erhaltene Systeme - ღია თვითმიღწევადი სისტემა -  როგორებიც 

არიან მარტივი უჯრედები, რომლებსაც შეუძლიათ მზარდ გარემოებებს 

მოერგონ. 

5. Genetisch-Soziale Systeme გენეტიკურ სოციალური სისტემა- უჯრედები, 

რომლებსაც წინასწარ მოცემული ფორმების მიხედვით მომუშავე ორგანოების და 

სტრუქტურების შექმნა და წარმოება  შეუძლიათ. 

6. Animalische Systeme ცხოველური  სისტემა - ეს სისტემები  უკვე აღწერილი 5 

სისტემის საზღვრებს სცდებია, რადგან მათ შეუძლიათ ინფორმაციის მიღება, 

გადამუშავება და შენახვა, ასევე შეუძლიათ ცნობიერების შექმნა და 

თვითრეფლექსირება. 

7.  Menschliche Systeme -ადამიანური სისტემა -ინდივიდუალური ადამიანური 

არსებებიც როგორც სისტემა, ისე აღიქმებიან. მათაც აქვთ ინფორმაციის მიღების, 
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გადამუშავების, შენახვის უნარი. ასევე ცნობიერების შექმნის და თვით 

რეფლექსიის. ეს ხდება სიმბოლების, ენის და სწავლის საშუალებით. 

8. Soziale Systeme  სოციალური სისტემა- ეს რთული სისტემები შედგებიან 

ინდივიდებისგან, რომელთაც შეუძლიათ საკუთარი ფასი, იდეები და მიზნები 

განსაზღვრონ. ამას მივყავართ კულტურასთან, ურთიერთობების სისტემასტან 

და ა.შ. 

9. Transzendentale Systeme- ტრანსცენდენტალური სისტემა-  ესენი არიან 

არამატერიალური სისტემები, რომლების მხოლოდ სულიერისგან შედგებიან, 

როგორც რელიგიური და ფსიქოლოგიური წარმოდგენები. 

    სურათი 4ც დასახაზია.   

რედუქციონიზმი მე 3 და მე2 პუნქტები მე7 და მე 8 აერთიანებს.  

ორგანიზაციის მართვის  სწავლებაში დიდი ხნის განმავლობაში ხდებოდა 

კიბერნეტიკული აზროვნება 1-ის პროპაგანდა. ძირითადი ხედვა იყო, რომ 

ორგანიზაციის აბსოლუტური მართვა შესაძლებელი იყო. მოგვიანებით  აღმოჩნდა, 

რომ რწმენა ორგანიზაციის 100% მართვის შესახებ ცრურწმენა  და მეტი არაფერი იყო, 

რადგანაც ორგანიზაციას გააჩნია საკუთარი ზრდის და განვითარების უნარი და 

დინამიკა, რომლებიც ორგანიზაციის მართვისა და დაგეგმარების დროს 

გათვალისწინებულ უნდა იქნენ. 

ტექნიკურ-ინსტრუმენტული სუბსისტემა(Das technisch-instrumentale Subsystem): 
(WE7) შენობები, მანქანები, ინსტრუმენტები და მათთან დაკავშირებული პროცესები 

(W6) ფორმირდებიან აგების სისტემების 1..3 ზოგჯერ 4 მდე სისტემების მიხედვით. 

სოციალური სუბსისტემა(Das soziale Subsystem):  ეს სუბსისტემა მოიცავს 

ელემენტებს (WE5) ცალკეული ფუნქციები და ორგანოები, (WE4) ინდივიდები, 

მათი ურთიერთობები დანარჩენ ადამიანებთან და კლიმატი ასევე 

(WE3)ორგანიზაციის აგების ფორმალური და არაფორმალური სტრუქტურები. ეს 

სისტემა მხოლოდ აგების სისტემების 4..8 მდე პრინციპების მიხედვით შეიძლება 

აიგოს და მოხდეს მისი ფორმირება. 

კულტურული სუბსისტემა:  ეს სისტემა აგება, გაგება და ფორმირება მხოლოდ 

(WE2) პროგრამები, სტრატეგიები, პოლიტიკადა ასევე (WE1)ორგანიზაციის 

იდენტობა ამ ელემენტების მიხედვით და სისტემის საფეხურების 7...9 

გათვალისწინებითაა შესაძლებელი.  

საფუძვლიანად უნდა გავიაზროთ, რომ ორგანიზაციის მართვის სტილის აგება 

მხოლოდ 7და 8 სისტემური საფეხურთანაა დაკავშირებული.  ასევე ყურადგება 

უნდა მივაქციოთ, რომ დეტერმინირებული აზროვნებისთვის მხოლოდ 1...3 

სუბსისტემებია შესაფერისი. და მაინც დეტერმინიზმი ხშირად სოციალურ და 

კულტურულ  სუბსისტემაში გადააქვთ. სოციალური და კულტურული 

სუბსისტემისტვის  ფინალურ-ნორმატიული მოდელებია დამახასიათებელი. 

ორგანიზაციის მართვისას მნიშნელოვანია სხვადასხვა მენტალური მოდელები 

კარგად გავითავისოთ და არსებული რეალობის შესაბამისად გამოვიყენოთ. 

რედუქციონიზმს იქამდე მივყავართ, რომ რეალობა მწარედ გვიბრუნდება უკან, 

როდესაც მის კომპლექსურობას მოუმზადებლები ვუახლოვდებით. თანამედროვე 

გარემოს პროლემები სწორედ ამის  ნათელი მაგალითია, როდესაც ისე ვმოქმედებთ, 

რომ შედეგებს არ ვითვალისწინებთ. მაგალითად, გენტექნოლოგიის შემთხვევაში 

საერთოდ არ ვითვალისწინებთ ბუნების კომპლექსურ ქსელს მთლიან, ძირითად 

სისტემასთან, რომ არაფერი ვთქვათ ამ ქმედების გრძელვადიან შედეგებზე.  

სისტემურ თეორიებზე საუბრისას, ხშირად ეშლებათ ლივეხუდის სისტემური 

თეორია და სისტემური მოდელები, რომელიც 1990 წლიდან გერმანიაში ძირითად  

სწავლებად ითვლება. მართალია მათ ბევრი აქვთ საერთო, მაგრამ იდენტურები არ 

არიან. 
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განსაკუთრებით ორგანიზაციის თეორია და ორგანიზაციის კონსულტირების 

კონცეფციებში არსებობს არსებითი სხვაობები. ისმის კითხვა, რამდენად 

შესაძლებელია მაკრო-სოციალური სისტემების (ოჯახი)  მეზო- სოციალური 

სისტემაზე (ორგანიზაცია), ან მაკრო-სოზიალურ სისტემაზე (ეკონომიკის სისტემა) 

გადატანა. ლივეხუდისთვის, როგორც ექიმისთვის და ფსიქიატრისთვის ნაცნობი 

იყო მიკრო-სოციალური დინამიკა, თუმცა ყოველთვის აღნიშნავდა  განსხვავებებს 

მეზო და მაკრო სოციალურ  სისტემებს შორის. მისი ორგანიზაციის 

სისტემურთეორიული გაგება ყოველთვის დიდ ყურადგებას უთმობდა საზღვრის 

გავლებას ოჯახურ სისტემებსა და სხვა მიკრო-სოციალურ სისტემებს შორის, 

როგორც ერთი პატარა სამეზობლო ჯგუფისა. 

ერთ-ერთი განსხვავება მაგალითად იმაშია, რომ ორგანიზაციული კონსულტირების 

პრაკტიკაში გამოყენებისას ხშირად ინდივიდის მოქმედება ეწინააღმდეგება 

თეორიით განსაზღვრულ ქმედებას.  მართალია, მისი ფორმირება და განვითარება 

სისტემის მიერ შეზღუდულია, მაგრამ ინდივიდის შესაძლებლობები იმაზე მეტია, 

ვიდრე ეს დღევანდელობაში გაბატონობეული სისტემური თეორიის მიერაა  

დანახული. ამ ხედვას ეთანხმება რ.სპრენგერი (1995) თავის დაპირისპირებაში 

სისტემურ თეორიასთან. მის კონტრპასუხში ფ.სიმონი ინდივიდუმის 

შესაძლებლობას თავისუფლებისა, მხოლოდ ზედაპირულად უდგება. 

 

1.4. ლივეხუდის ორგანიზაციული განვითრების კონცეფცია. 

იმის მიუხედავად, რომ ევოლუციური მართვისა და ორგანიზაციის თეორიას ბევრი 

საერთო ლივეხუდის თეორიასთან აქვს, არსებობს ასევე განსხვავებები, მაგ.: 

განვითარების გაგების თვალსაზრისით.  სისტემ ევოლუციური თეორია აღიქვამს/ 

განიხილავს ადამიანს  ზოგადად, როგორც „კომპლექსური ადამიანი“ რომელიც 

თავისთავად ბევრ დიმენსიას ქმნის. საუბორობენ ასევე ადამიანის სულიერებაზე, ეს 

კი ორგანიზაციისთვის დახურულია. ლივეხუდი საუბრობს ადამიანის 

სამბუნებოვნებაზე: სული, სხეული, და მესამე  რომელიც მათ შორის ცხოვრობს 

(გერმ, Seele. ) სული  ადამიანის სული(Geist) უცვლელი მარცვალია, რომლიც 

დაბადებამდე და გარდაცვალების შემდეგაც არსებობას განაგრძობს.  

სული (Seele) დგას სულსა (Geist) და სხეულს შორის და მათი შეხვედრის საჭიროება 

ხდება  როცა თავისუფლებისა და ფიზიკური ინსტიქტები ერთმანეთს გადაკვეთს. 

შუალედური სულის ადგილას ხდება ურთიერთგავლენა და თვითპასუხისმგებლობა 

(შტაინერის ფილოსოფიის მიხედვით).   სისტემურ ევოლუციონური თეორიის 

დამოკიდებულება ძალიან ჭრელია ადამიანის ქმედების მიმართ, როგორიც არის 

თვითორიენტირება  უცხო გარემოში. ინდივიდები უმეტესად  ახდენენ 

სიტუაციასთან შეგუებას.  მალიკის (1984) მიხედვით, ადამიანური ჯგუფების 

უპირატესობა არის მიმართულების ნაკადის სიდიდე, რომელსაც შერჩევით 

მექანიზმამდე მივყავართ, ეს კი კონკრეტულ სახეობებს აძლევს უპირატესობას 

გადარჩეს, ვიდრე სხვებს. ადამიანური სისტემები არიან მიზანმიმართულები. 

ადამიანების მოქმედება და შედეგები არის ცვლადი, მათ შეუძლიათ მიზნები 

გააცნობიერონ და არამარტო შეეგუონ, არამედ უკეთ შეასრულონ, კიდევ ერთხელ 

შეამოწმონ, შეცვალონ და ახალი შედეგები მიიღონ. სხვაგვარი ფორმულირებაა 

პრობსტთან (1984): ადამიანური სისტემები ეკუთვნიან სისტემურ ტიპს (მიზანზე 

ორიენტებული). მათი ქმედება და შედეგები არაიან ცვლადები და არჩეული. .....  და 

სურათი 5ც.  

ფუქსი საუბრობს დამსაქმებელი ფორმების შესახებ, რომლებსაც იგივენაირად 

შეუძლიათ თავიანთი მიზნები შეცვალონ, გააცნობიერონ და ცნობიერი ორგანოები 

იყვნენ, ანუ გაცნობიერებული მეტამორფოზა მოახდინონ. ამას ადასტურებს 

ლივეხუდის კონცეფიაც. ის არამარტო ერთი ადამიანის გავლენას განიხილავს, 

არამედ მასთან ერთად სოციალურ გარემოდა და მის ადამიანთან მიმართებაში 
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ცვლილებასაც.   ლივეხუდი ადამიანსა და გარემოს განიხილავს როგორც ორ პოლუსს, 

და მათ შორის დილემას ხედავს. ეს ორი პოლუსი ერთმანეთთან კი არ იბრძვის, 

არამედ, ნაყოფიერ ურთიერთკავშირს ამყარებს. ორანიზაცია შედარებულია 

ადამიანთან. დიდი პრიორიტეტი ენიჭება კულტურულ სუბსისტემას, რომელიც 

იგივეა რას სულიერი პოლუსი. ტექნიკურ ინსტრუმენტული სუბსიტემა 

გაიგივებულია, როგორც ფიზიკურ პოლუსთან. შუაში კი სოციალური სუბსიტემაა, 

რომელიც გაიგივებულია სულიერ პოლუსთან, მასში აქტიურ ფუნქციას ადამიანები, 

როლები, ურთიერთობები, ცალკეული თვისებები, საერთო სტურქტურა ახდენენ. 

NPI კონცეფცია მმართველ ორგანიზმს პირდაპირ  არ აიგივებს ადამიანთან, არამედ  

ორგანიზმების კლასიფიკაციას ახდენს, როგორც ეს ბუნებაში ხდება.  მეცგერი მარტო 

ანალოგიებს კი არ ხედავს როგორც არასულიერ და სულიერ ორგანიზმს შორის და 

მათ კავშირს აღწერს, არამედ მიიჩნევს, რომ ამ პროცესში კლასიფიცირებული 

ორგანიზმების ურთიერთშეტანხმება (uebereinstimmung) უნდა მოხდეს. 

ადამიანებთან ერთად ორგანიზაციას აქვს შესაძლებლობა მიზნები განსაზღვრონ, 

ისწავლონ, ნასწავლი კი ცნობიერად ახალი შედეგისკენ წარმართონ. დამსაქმებლის 

იდენტობა შეიძლება დასაქმებულმა პირადულთან გააიგივოს და ყველა აღქმა, 

ფიქრი, გრძნობა, ორგანიზაციის შესახებ მოსაზრება, სულიერება, მატერიები 

დაუკავშიროს.  აქედან წარმოიშვა კონცეფცია ორგანიზაციის ხატი-სული-სული-

მატერია (Organisationsbild Geist-seele-Materie).  ლივეხუდი  განასხვავებს ამ პროცეშში 

ცვლილებებს, ზრდას, მომატებას შემდეგი პრნციპების მიხედვით:  

განვითარება არის დისკონტუირებული პროცესი, რომელიც თავისი თამაშის წესებით 

ვითარდება და შეუქცევადია. განვითარება მიმდინარეობს ფაზებით ან სტადიებით. 

მაგ. გლობალიზაცია და ა.შ. 

ამ ფაზის შიგნით ყალიბდება მისთვის დამახასიათებელი სტუქტურა.  

ორგანოთა ჩამოყალიბება ხდება იერარქიულად.  

  ამ ფაზის შიგნით ხდება სუბსისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც დომინანტური 

ხდება.  

 მომდევნო ფაზა განასხვავებს კომპლექსურობას წინამიმდინარე პროცესებიდან 

(დიფერენცირებისა და ინტეგრაციის ფაზა)? .  

განვითარება მიილტვის ფინალისკენ, რომელიც ტექნოლოგიური განითარებისკენაა 

მიმართული.  

 განვითარება არ შეიძლება უკუქცევად პროცესად იქცეს : ევოლუცია უპირისპირდება 

რეგრესიასა და არა ევოლუციას. 

ძალიან მნიშვნელოვანია დაკვირვება, რადგან განვითარება სოციალურ სისტემაში 

მოიცავს მეტამორფოზის დაუსრულებელ პროცესს. ამით ანაქრონიზმები და 

დანარჩენი წინა მიმდინარე ფაზები ქმნიან კონფლიქტის პოტენციალს.  ასე ხვდება 

პიონერული ფაზა დიფერენციაციის ფაზაში, რომლის ქვეშ არაფორმალური 

ორგანიზაციებიც განაგრძობენ არსებობას. მაშინვე, როგორც კი დიფერენციაციის 

ფაზა ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდება, შეიძლება ინფორმაციულმა ორგანიზაციებმა 

წინაპლანზე წამოიწიონ და მახეში გაბმით ფორმალური ორგანიზაცია უკან დაწიონ.  

ლაივხუდი განვითარებას ხედავს  როგორც  ერთ, გაბმულ ელექტრო სადენს 

პროგრესულ და რეგრესულ ძალებს შორის. 2 მოსაზრება ფირმის/დამსაქმებლის 

განვითარების ფაზებზე. 

1.5. ამ წიგნის საგანი. 

პირველი თავში მოთხრობილი იყო  
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მომდებნო თავებში  

 

2.ორგანიზაციის განვითარების ფაზები 

ნებისმიერი ორგანიზაცია, სულერთია იქნება ეს ინდუსტრიული ორგანიზაცია, 

საავადმყოფო, სკოლა, თეატრი თუ სხვა მსგავსი დაწესებულება, დაფუძნების შემდეგ 

გადის  ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ფაზას.  ძირითადად განვითარების  

საერთო მოდელი ჩამოყალიბდა: ჯერ ფუძნდება გლობალური ობიექტი, რომლის 

დიფერენცირება ხდება შემდეგ ფაზაში და საბოლოო ინტეგრაცია ხდება სხვა 

სირთულის ფაზაში და  უკვე შეუძლია მიიღოს გამოწვევა და შეერწყას გარემოს და 

თან მოახდინოს ფუნქციების დიფერენცირება და შემდეგ კვლავ ინტეგრირება.  

ნებისმიერი ორგანიზაცია განვითარების ნებისმიერ საფეხურზე  პოულობს 

ორგანიზაციის მართვის  და გარემოსთან შეთავსების შესაფერის ფორმას. სხვადასხვა 

ფაზაში  ორგანიზაცია განსხვავებულ დამოკიდებულებას იჭერს მომხმარებლებთან, 

მომწოდებლებთან, კოლეგებთან და ა.შ. 

 

                                        მეორეხარისხოვანი 

პრობლემა 

                                       ძალაუფლების დაკარგვა 

          ძირითადი 

დავალება 

                        მეორეხარისხოვანი 

პრობლემა 

         

          ძირითადი 

დავალება 

                  მეორეხაროსხოვანი პრობლემა 

                       

          ძირითადი 

დავალება 

მეორეხარისხოვანი პრობლემა 

 

           ძირითადი 

დავალება 

 

 ყველა ორგანიზაცია დაფუძნების შემდეგ გადის რამდენიმე ფაზას მაგ. ზრდისა და 

სიმწიფის ფაზას. დაკვირვების შედეგად გამოვლინდა ზოგადი წესი:  წარმოიქმნება 

გლობალური განსაზღვრება, რომელიც დიფერენცირებას მომდევნო ფაზაში 

4.ასოცირების ფაზა. კომპანიის 

დაქსელიანება მსოფლიოში 

3.ინტეგრაციის ფაზა. მთლიანი  

ორგანიზმის განვითარება 

2.დიფერენცირებისფაზა. მართვადი, 

დამორჩილებადი აპარატის შექმნა. 

1.პიონერული ფაზა. ორგანიზაციის 

ფორმირება 

ადამიანის გარშემო. 

ძალაუფ. 

გაერთიანებები 

გარემო-პრობლემები 

ადამიანური 

ურთიერთობები 

სისტემის გამჭირვალობა 
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პოულობს  და საბოლოოდ ინტეგრირდება კომპლექსურობის სიბრტყეზე და 

შეუძლია ახალი შესაძლებლობები შექმნას, როგორიცაა გარემოსთან შეგუება/შერწყმა, 

აქ იკვეთება კიდევ ერთხელ დიფერენცირების ფუნქცია და შემდგომ ისევ 

ინტეგრირება. ორგანიზაცია განვითარების ფაზაში პოულობს სწორი მმართველობის 

ფორმასა და ორგანიზებას, რითაც გარემოსთან ახდენს შეგუებას.  თითოეული 

განვითარების ფაზაში ჩნდება დომინანტური ფუნქცია: დომინანტური სუბსისტემა.  

სადაც ფაზები პასუხობენ გადამწყვეტ  გამოწვევებს ორგანიზაციისა და  თითოეული 

ფაზაში  პრობლემის გადაჭრის მარცვალზე (კვანძზე) კონცენტრირებას ახდენენ.   ამ 

პრობლემის გადაჭრის დროს თავს იჩენენ ახალი პრობლემები, რომლებიც გვერდითი 

მოვლენების სახეს ატარებენ. ესენი იზრდებიან და წარმოქმნიან ახალ საკანძო 

პრობლემას, რომელიც მთავარია ყურადღების ახალი ფაზაში გადასვლიკსკენ 

მიმართვისთვის. 

   2.1 პიონერული ფაზა 

მთელი დამსაქმებლობა/მეწარმეობა სავსეა/განპირობებულია პიონერული 

პიროვნების თვისებებით. აქ ყველაფერი ადამიანების და პიროვნული თვისებების 

მიხედვით იგება. პიონერულ პიროვნების თვისებას აქვს ე.წ „ვიზია“. 

ხელმძღვანელობა და დასაქმებულებიც იდენტიფიცირებას ახდენენ იდეალთან  და 

მცდელობას არ აკლებენ/ ბეჯითად მუშაობენ. ტიპურია სპონტანური, ინტენსიური 

და პირდაპირი კონტაქტი კლიენტებთან. ეს ერთი დიდი ოჯახივითაა. ამოსავალი 

პუნქტი კლიენტის სურვილია და ასე მოიპევებენ ნდობას. მმართველობა 

ქარიზმატულ-ავტოკრატიულია, ანუ პირდაპირ იმართება და ადამიანებისგან 

სრულად მიღებულია, ეს იმიტომ, რომ  ყველა ყველას იცნობს, და კარგად იციან რა 

რას ნიშნავს. საერთოდ არ ხდება პროცესების დაგეგმარება, უმეტესად 

იმპროვიზებულია. ამის გამოა პიონერული მეწარმეობა ძალიან ფლექსიბელური და 

ეფექტური. ამ ფაზაში ძლიერად ხდება გარედან შიგნით პროცესების წარმართვა- 

მისი ლოზუნგია: რაც კლიენტს სურს, ვაკეთებს/ვუსრულებთ ჩვენც.  

კრიზისი დგება : გადამწიფებულ პიონერულ ფაზას ბევრი პრობლემის წარმოქმნა 

შეუძლია. წარმომქმნელი მიზეზები: პიროვნების კულტი, შემცირებული ქარიზმა, 

მიმდევრობა/ მემკვიდრეობა და ინტერესთა კონფლიქტები, თვითნებობა, ქაოსი, 

დამოკიდებული-არა თვითრეგულირებადი თანამშრომლები.  

2.2 დიფერენციაციის ფაზა 

წარმოება  ცდილობს არა გამოცდილი ქაოტური განვითარების წრის  მიხედვით აღარ 

გავითარდეს, იბრძვის გამჭვირვალობისთვის, სისტემურობის, ლოგიკური და 

განვითარებისთვს. ეს იმით მიიღწევა, რომ მთავარი პრინციპი - კლასიკური ტექნო-

სტრუქტურული ორგანიზაციული სწავლებაზე დაყრდნობით,  რაციონალურად 

კონსტრუირდება: სტანდარტიზაცა, სპეციალიზაცია, კოოორდინაცია, მექანიზაცია, 

ავტომატიზაცია, ფორმალიზაცია. იქმნება აპარატი, რომელსაც უპრობლემოდ 

ფუნქციონირება შეუძლია. ამ საფეხურზე, ანალიზდება ბაზარი და იწმინდება 

პროდუქციის პალიტრა. ბაზარი ანონიმური მეთოდებითა და ინსტრუმენტებით 

ფუნქციები სისტემაში ექცევა, ხდება სტანდარტიზება და თვითაღწერა. 

დაგეგმარების, შემვსებისა და მაკონტროლებლის ფუნქციები შორდება და 

განსხვავებული განყოფილებები იქმნება.  ორგანიზაცაში წარმოიქმნება მრჩეველთა  

გადაწყვეტილების შემსრულებელი  შტაბები. ხშირად მომხდარი პროცესები 

ანალიზდება და ფორმალური ინსტრუქციები წინასცარ მკაცრადაა გაწერილი, რათა 

თვითნებობა და იმპროვიზაცია გამოირიცხოს. მმართველობა არის რაციონალური, 
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უფრო საგნისმიერი, ტექნიკურ-ინსტრუმენტალობის საჭიროებაზე ორიენტირებული. 

ე.წ. „საგნობრივი იძულება“.   

კრიზისი დგება:  მაშინ, როცა ამ ფაზაში გადაჭარბები ბევრია , ნელი 

გადაწყვეტილებები, განსხვავებული განყოფილებები და მმართველობის დონე 

საკუთარ მოსაზრებებსა და სამუშაოს ავითარებენ და განსხვავებულ ენაზე 

საუბრობენ.  უფრო მეტი რეგულაციებია, ორგანიზებულია, და დაგეგმილია, ვიდრე 

საჭიროა. ორგანიზაცია ხდება ბიუროკრატიული და კარგავს თანამშრომელთა 

ერთიანობას, რაც მანამდე ჰქონდა.  

2.3.ინტეგრაციის ფაზა 

მწარმოებლობაში შემაერთებელი კოორდინაციის მექანიზმებს კი არ ეძებენ, არამედ 

მმართველობის მიმართულების მიცემას ერთობლიობის ე.წ. „მიისის“, მიზნის 

შესრულების დროს. ამიტომ ინვესტირება ხდება  საუბრებში, რომელიც ახსნის 

მწარმოებლის სტრატეგიას, პოლიტიკას მიზნების  გაერთიანებაზე(მიმდინარეობს 

კამათი რომ განსაზღვრონ მიზანთა ერთობლიობა, პოლიტიკა და სტრატეგია). ამ 

ფაზაში ყველაფერი კლიენტის მოთხოვნილებებზეა ორიენტებული. ორგანიზაციაში 

იქმნება გამჭვირვალე გაერთიანებები(ქვეორგანიზაციები), რომლებიც ძლიერ 

ორიენტირებულნი არიან საკუთარ პროდუქციაზე ან ბაზრის სეგმენტზე და 

შეძლებისდაგვარად დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტილებას და მოქმედებენ. 

ორგანიზაციული გაერთიანებები იღებენ დავალებებს მაგამ თავად შეუძლიათ 

დაგეგმონ, ორგანიზება გაუკეთონ და თვითონ აკონტოლონ. ცენტრალური შტაბები 

არ უწესებენ რეგლამენტს და იქცევიან ისე, როგორც დეცენტრალიზებულ 

სტრუქტურბში ხდება. ადამიანები და სამუშაო ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არ 

მოდიან. ამ ფაზაში კულტურული სუბსისტემაა წინ წამოწეული. ხოლო ტექნიკურ-

ინსტრუმენტული და სოციალური სუბსისტემა თანაბარ დონეზე დგანან.  ამ 

ინტეგრაციის ფაზაში, გათანაბრებულია (მხედველობაში მიიღება) შიდა და გარემო 

ფაქტორებზე ორიენტაცია.   

კრიზისი დგება:  მაშინ როცა    მმართველობის პროცესი, სტრატეგიის კონსტრუქტებს  

გადაჭარბებულად  კარგავს და  წარმოება თავის შიდა სამყაროზე 

კონცენტრირებულია, ხოლო ინტეგრაცია ოპტიმიზაციის მეშვეობით იქცევა 

„კორპორატიულ ეგოიზმად“.  

2.4. ასოციაციის ფაზა 

ინტეგრაციის ფაზაში მმართველობა და ორგანიზაცია მთელი დროის განმავლობაში 

(ფორმირდებოდაა) იცვლებოდა: საზღვრები ორგანიზაციაში, ყველაფერთან ერთად 

არიან საზღვრები განვითარების (გეშტალთუნგ) შესაძლებლობისა და 

პასუხისმგელობებისა.  შემდგომი განვითარება მოაქვს - როგორც პრაქტკაშია 

„მოხდენილ საწარმოებს“. ცნობიერი პროცესები გაფართოებულია: ლიფერანტებთან 

და ადრინდელ ლიფერანტებთან ერთობლივი სტრატეგიის საფუძველზე, 

ინტენსიური მრავალწლიანი ნდობითი ურთიერთობებია აშენებული. სამუშაოს 

გამდიდრების(?)-აქტივობები გაღრმავებულია, რათა ავტონომიური ჯგუფები 

ჩამოყალიბდეს. პროდუქციის პერმანენტული გაუმჯობესებები და მეთოდები 

ყოველდღიურად მოცემულია. დასაქმებულთა გავითარება არის ამოსავალი 

წერტილი (რომელსაც გვერდს ვერ აუვლი) „სწავლადი“ (განვითარებადი) 

ორგანიზაციისთვის. ამ ფაზაში ყურადღება გადატანიალია გარემო ფაქტორებსა და 

პარტნიორებზე.  ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიექცეს 3 სუბსისტემის კავშირს. 

მთავარი კითხვებია: როგორია სამეწარმეო კულტურის თავსებადობა? არიან 
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სოციალური სიტემები ერთმანეთის მიმართ საკმარისად ღია? არიან ტექნიკურ-

ინსტრუმენტული სუბსისტემები კავშირუნარიანი? 

კრიზისი დგება:  მაშინ როცა ამ ფაზაში შენდება საქმიანი ქსელები, რომლებიც 

მონოპოლიისკენ მიილტვიან, სახელმწიფო, სახელმწიფოში ხდებაინ. გლობალურად 

გაერთიანების შესაძლებლობის მქონე კომპანიებმა, შეიძლება შექმნან ალიანსები, ან 

ასოციაციური თანამშრომლობები  საქმიანი ბლოკვები კი ხდება დამოკრატიულ 

სახელმწიფოში, სადაც საორგანზაციო და მაკონტროლებელი ორგანო ერმთანეთის 

წინააღმდეგ არიან.   

2.5. განვითარება არაა სავალდებულო 

აქამდე განვითარების მხოლოდ ოთხი ემპირიული  ფაზის აღწერა იყო შესაძლებელი. 

მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ორგანიზაციის განვითარების ბოლო წერტილი. 

უკვე მიდის სპეკულაციები მეხუთე ფაზის თაობაზე, რომელიც ნაკლებად 

მატერიალიზებული და დროსა და ადგილზე ნაკლებად დამოკიდებილი შეიძლება 

იყოს. 

საჭიროა  თუ არა პიონერული ფაზა ? დიდი კონცერნების მცდელობა, გაეხსნათ 

ფილიალი ან შვილობილი კომპანია პიონერული ფაზის გამოტოვებით, პირდაპირ 

დიფერენციაციის ფაზიდან, ყოველთვის წარუმატებელი იყო. დასაწყისისთვის ყველა 

კომპანია საჭიროებს პიონერული ფაზის სითბოს და თავისუფლებას. როდესაც 

ნაპოვნ იქნებიან ქარიზმატული  მმართველები, მაშინ შეიძლება ახალი ცხოვრების 

დაწყება. წინააგმდეგ შემთხვევაში , ეს იქნება საკმაოდ ძნელი დასაწყისი, შეიძლება 

ჩანასახშივე სასიკვდილოდ განწირულიც კი.  

ეს უნდა გაითვალისწინონ სწორედ იმ ქვეყნებმა, რომლებიც საბჭოთა კავშირში 

შედიოდნენ, რადგან როგორც წესი ამ ქვეყნებში ორგანიზაციები დიფერენციაციის 

ფაზის ბიუროკრატიული მოდელის მიხედვით ყალიბდებოდნენ და იმართებოდნენ. 

შესაძლებელია თუ არა გადავახტეთ დიფერენციაციის ფაზას?  ეს მცდელობებიც 

ცუდი შედეგით მთავრდება. თუმცა ბევრი საერთო აქვთ ინტეგრაციისა და 

პიონერულ ფაზებს, ისინი განსხვავდებიან მენტალობით, ცოდნით და უნარით. 

ინტეგრაციის ფაზა მხოლოდ იმ შემთხვევაში განვითარდება, თუ საკმარისი ადგილი 

აქვს თავისუფალ, გადაწყვეტილებებს, მოქმედებებს და აზროვნებას. ამის 

წინაპირობაა, რომ შეეძლოთ ობიექტური აზროვნება, სხვადასხვა ფუნქციების და 

ადამიანების გაგება და პატივისცემა. უნდა იცნობდნენ დავალებების და 

კომპეტენციის  სფეროს და ითვალისწინებდნენ ამას მუშაობის პროცესში. ამ 

ყველაფრის შესწავლა კი ხდება დიფერენციაციის ფაზაში. 

როდესაც ორგანიზაცია პიონერული ფაზიდან პირდაპირ ინტეგრაციის ფაზაში 

გადადის, იქმნება საშიშროება, რომ ჩვეული მენტალობა ყველაფერს გადაფარავს და 

მიგვიყვანს ინტეგრაციის ფაზად მონათლულ თავიდან ჩამოყალიბებულ პიონერულ 

ფაზამდე. 

თუ ორგანიზაციის შესწავლა ინდივიდუალურ და ორგანიზაციულ დონეზე   

პერსონალის და სისტემის აუცილებელ კვალიფიკაციამდე მიაღწევს, მაშინ  

შესაძლებელია საკმაოდ მოკლე დროში დიფერენციის ფაზის დასრულება და მისი 

შდეგის, ორგანიზაციის განვითარების მომდევნო  საფეხურზე ინტეგრაციის ფაზაში  

გამოყენება. 



 

 

17 

შეუძლია ორგანიზაციას პირდაპირ ასოცირების ფაზაში მოხვედრა?  ასოცირების 

ფაზის მთავარი  მიღწევაა შექმინის პროცესში  მუდმივი, ორგანიზებული 

ურთიერთობა მეწილეებს , როგორც პარტნიორ ორგანიზაციებს (მომწოდებლები, 

მომხმარებლები) შორის. შედეგად შირად წარმოიქმნება ინტერესთა კონფლიქტი. 

სწორედ ამიტომ უნდა იყოს უკვე შესწავლილ-გათავისებული ორგანიზაციის 

კულტურა, როგორც ინტეგრირებული ძალისა: ნათელი, გათავისებული გაგება 

ორგანიზაციისა, კოოპერატიულად განვითარებული პოლიტიკა და სტრატეგია, 

ორგანიზაციის სტრუქტურა და ა.შ. თუ ეს ფაზა არ აქვს დაძლეული ორგანიზაციას, 

მუდმივად დაუბრუნდება ამ პრობლემებს და იქნება მუდმივი განხეთქილების 

ზღვარზე. 

სწორედ ამიტომ ძალზედ დამხმარეა  განვითარებისთვის საჭირო რეალისტური 

ქმედებებისთვის, გაგება „ორგანიზაციის შესწავლა(Organisazionslernen).“ 

 

2.6. სწავლაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია(Die lernende Organisation). 

დიდი ხნის განმავლობაში სწავლის პროცესი მხოლოდ ინდივიდების აქტივობად 

აღიქმებოდა. პერსონალის განვითარების საშუალებით მოხდა სწავლების სამსახურს 

გარეთ “off the job”ორგანიზება. შემდეგ უკვე შესაძლებელი იყო შეძენილი უნარების 

სამუშაო ყოველდღიურობაში გადატანა. 

სოციალური სისტემის თვისებების დაკვირვების საშუალებით ყურადგება 

გამახვილდა ასეთი სისტემების სწავლაზე. გარკვეული უნარები ჯერ ინდივიდის 

მიერ იქნა შესწავლილი და შემდეგ გახდა საზოგადოების საკუთრება. ანუ ცოდნა  

შესაძლებელია ინდივიდუმისგან მთელ ჯგუფზე, ან ორგანიზაციაზე გავრცელდეს, 

გადავიდეს. ეს ხდება როცა ორგანიზაცია, თანამშრომლები თავის შეცდომებზე 

სწავლობენ, ან როცა მომხმარებლების კრიტიკის, უკმაყოფილების შეფასებას ახდენენ 

და ამავდროულად,  ორგანიზაციის ნაკლის გამოსწორებაზე ზრუნავენ. 

როდესაც ორგანიზაცია ვითარდება, მას ესაჭიროება ერთობლივი ზემოქმედება 

ინდივიდულური და ორგანიზაციული სწავლისა. სწავლის პროცესი მხოლოდ ერთია 

ორგანიზაციის განვითარების 7 საბაზისო პროცესისა, რომლებიც ერთმანეთში არიან 

გადახლართულნი: 

1. Soll-Entwurfsprozesse: ორგანიზაციის განვითარებისას ყოველთვის მთავარია 

მიზნები, ფასეულობები,წაროდგენები რა არის სასურველი (Sollvorstellungen) 

მიზნები, ლეიტმოტივები, და ა.შ. ანუ ეს ეხება სურვილების შექმნას 

ორგანიზაციაში. 

2. Diagnose-Prozesse-დიაგნოზური პროცესები- განვითარების პროცესები 

ითვალისწინებენ, რომ ადამიანი თავის სიტუაციას ხედავს და აფასებს. ანუ ეს 

ფაზა ცნობიერების ჩამოყალიბების პროცესს ეხება. აქ საქმე ეხება ცნობიერების 

შექმნას ორგანიზაციაში. 

3. Psyco-soziale Veraenderungsprozesse- ფსიქო-სოციალური ცვლილებების 

პროცესი: ახალმა სტრუქტურებმა და პროცესებმა ურთიერთობები,განწყობა, 

როლების განაწილების სურათი, ადამიანები უნდა შეცვალოს. ანუ ადამიანები 

ერთ ნავში არიან, ერთი ჯგუფია. 

4. Lernprozesse- სწავლის პროცესი(ვიწრო გაგებით):ახალი ცოდნის და უნარების 

საფუძველზე დროული მოქმედება, პროექტების წარმართვა. Es geht hier um 

Empowerment-Bevollmaechtigung, Ermaechtigung. 
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5. Informations- und Kommunikationsprozesse - ინფორმაციის და კომუნიკაციის 

პროცესი: მართალია ბევრი ორგანიზაციის გეგმებში და მისი განვითარების 

პროცესებში აქტიურად არიან ჩართულები, დანარჩენებიც ინფორმირებულნი 

უნდა იყვნენ და  სრული სურათი უნდა ჰქონდეთ ამ გეგმებისა და მიზნებისა. 

აქ საქმე ეხება ცოდნის გაზიარებასა და გაგებას. 

6. Umsetzungsprozesse- განხორციელების პროცესები: მონახაზები და გეგმები 

რეალობაში უნდა იქნენ განხორციელებულნი. Die Entwuerfe und Beschluesse 

muessen umgesetzt warden. Es geht hier um das Tun. 

7. Prozesse des Managements der Basisprozesse საბაზისო პროცესი- მენეჯმენტი 

მიმდინარეობა: საწარმოს განვითარება მრავალ საფეხურს გადის, განვითარება 

გულისხმობს იმას, რომ უნდა დაიგეგმოს, რესურსებით აღიჭურვოს, ამსთვის 

უნდა შეიქმნას უამრავი ორგანოები (რეზონანსული ჯგუფები, საქმის 

წარმმართველი, ხელმძღვანელი ჯგუფები, პროჯექტ ორგანიზაციები და ა.შ), 

რათა აქტივობების კოორდინაცია მოხდეს. აქ საქმე ეხება საწარმოს 

განვითარების თვითმართველობის გაძლიერებას. 

აქ ორგანიზაციის განვითარების ფაზების განსახილველად  იდეალური 

მოდელია აღებული. მთავარია განვითარების დიაგნოზი დადგინდეს, ანუ 

იდეალურად წარმოდგენილი „განვიარების დიაგნოზი“(Entwicklungs diagnose) 

ნიშნავს მიმდინარე განვითარების ფაზი დადგენას და  შემდეგ ფაზაში 

გადასვლამდე მნიშვნელოვან პრობლებებს ამოიცნობს. სისტემის 

კვანტიტატურ ანალიზის დროს საქმე არა ტექნიკის კვანტიტატურ ანალიზს 

ეხება, არამედ სწავლად, სისტემი შიგნით მიმდინარე სუბსისტემისადმი 

დაისვას კითხვები.  

3.1. Die Pionierphase. (პიონერული ფაზა) 

პიონერული  დაწესებულება თავისი ფორმით არის დამფუძნებლის მიერ მართული, 

რომელიც ერთი ადამიანის შემოქმედებითი პროცესის ნაყოფია. ეს ადამიანი არის 

თვით „საწარმო“ და აქვს „რეალური ფანტაზია“. სადაც სხვები იტყოდნენ რომ „ რამე 

უნდა მოხდეს“ ან „აქ რაღაცაა გასაკეთებელი“ გადაწყვეტილება პიონერულ მეწარმეს 

მიღებული აქვს უკვე და შემოქმედებითი პასუხით ამ მოთხოვნილების 

ნაკლს/ცარიელ ორმოს ავსებს ან რაღაც საფასურის გადახდას სთავაზობს, რომლის 

გადასახდელადაც მომხმარებელი მზადაა. რამდენიმე თანამშრომლით, მინიმალური 

კაპიტალით არსდება საწარმო. პიონერი დაინტერესებულია ეკონომიკურ-ტექნიკური 

დატვირთვაზე. მისი მოსაზრებები შემოფარგლულია პროდუქტზე, მარკეტის 

შექმნაზე, რომელსაც უნდა მიაღწიონ. მათი მიზანი დასმულია ისე, რომ ახლად  

ჩამოყალიბებულმა საწარმომ მიწანმიმართული ორგანიზაციის ფორმა მიიღოს.  

3.1.1 Die Fuehrung ist Autokratisch (მმართველობის სტილი ავტოკრატიულია) 

მმართველობის სტილი ეხება პრესტიჟს, რომელიც პიონერს „თავის“ ხალხში აქვს.  

ზოგადად ავტოკრატიული მმართველობა კრიტიკულად აღიქმება, მაგრამ ამ 

შემთხვევაში სოციუმისთვის მისაღებია და როგორც საჭირო ასე მიიჩნევა, ვინაიდან 

როგორც რეპუტაცია და ნდობა, მასთან იგივდება. პიონერს აქვს ხარიზმა. მისი 

შეუვალი ავტორიტეტი რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული:  

- ყველა თანამშრომელს პირადად იცნობს და ოჯახური მდგომარეობაც იცის. 

თანამშრომლები პირადად დაასაქმა და ეს „მისი“ ხალხია.  

-მან ყველა საქმე იცის,ყველა საქმეში გამოცდილება აქვს. შეუძლია ქურთუკი 

გაიხადოს, თანამშრომლის ადგილად დაჯდეს და მისი საქმე შეასრულოს. 
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- მას აქვს საზოგადოებაში წარმატება და ეს სიტუაცია მისი პრესტიჟია.   

3.1.2. პირდაპირი კომუნიკაცია 

პიონერების ურთიერთობა არის პირდაპირი, ვინაიდან ყველა ერთმანეთს იცნობს და 

ყოველდღიური ურთიერთობები აქვთ, ერთმანეთს ოფიცილაურად არ მიმართავენ. 

პირდაპირი კონტაქტები იმიტომაა საჭირო,  რომ ბევრი მეორადი კომუნიკაცია  

შესაძლებელი (იქვე შეიძლება წამოჭრილი პრობლემა მალევე გადაიჭრა) და 

დავალებები ადამიანის ხასიათს იღებს. პიონერები თავიანთი თანამშრომლების 

ენაზე საუბრობენ. ეს ხშირად იმიტომაც ხდება, რომ მათ პირველი წელი ერთად აქვთ 

ნამუშევარი და ბევრი სამუშაო კონტაქტი ჰქონდათ. ფუნქციების აღწერა, წესების 

შემოღება, პასუხისმგებლობების განაწილება არ არსებობს.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.1.3. ორგანიზაციის სტილი ადამიანის პიროვნულ ფაქტორებზეა დამოკიდებული.  

ორგანიზაცია დასაქმებულებზეა ორიენტებული. ყველა თანამშრომელი ცდილობს, 

რომ დაინტერესებული იყოს და თავისი შესაძლებლობებით შესაბამისად იმუშაოს. 

ასე ნელ-ნელა იქმნება ფლექსიბელური დავალებების შემოსაზღვრა. ჯანსაღ 

პიონერულ საწარმოში მოტივაცია ძალიან მაღალია. როდესაც საწარმო ძალიან დიდი 

ხდება, ამის მაგალითი 72 წელი გვისურათებს, იქმნებოდა საწარმოები, 

ფართოვდებოდა და ჯერ კიდევ არ არსებობდა დავალებების განაწილება.  ამიტომ 

ნელ-ნელა ასეთ საწარმოში არაჯანსაღი სიტუაცია იქმნებოდა.  

3.1.4. მუშაობის სტილი-იმპროვიზაცია:  

პიონერული საწარმო თავის პრობლემებს იმპროვიზაციული გზით წყვეტს, რაც 

განაპირობებს ნებისმიერი სიტუაციისთვის მორგების მაღალ ხარისხს. მომუშავეები 

არ არიან შეზღუდულნი, მათ აქვთ ფართო სპეციალიზებული ცოდნა და შეუძლიათ 

შეუზღუდავად შეასრულონ ერთზე მეტი დავალება. გარდა ამისა, საწარმო სწრაფად 

ახდენს ადაპტირებას შეცვლილ გარემოში, განსაკუთრებით კი ძალზე სწრაფად 

ცვალებად საბაზრო პირობებში. 

3.1.5. თანამშრომელი როგორც ერთი ოჯახი 

რაც შეეხება თანამშრომლებს, პიონერულ საწარმოში საკმაოდ მარტივი გადაწყვეტა 

არსებობს- როდესაც ბაზარზე მოთხოვნა იზრდება საწარმო ცდილობს აიყვანოს 

დამხმარე ძალა, როცა მცირდება ათავისუფლებს მას. ვინც უძლებს ასეთი სტილით 

მუშაობას ხდება ორგანიზაციის ნაწილი, ვინც ვერა მეტწილად ,,უხმაუროდ“ ქრება 

ორგანიზაციიდან. ყოველი შემთხვევისთვის პერსონალზე ზრუნვა პიონერულ 

საწარმოს არ ახასიათებს. 

3.1.6. პიონერული დაწესებულება ბაზარზე , მომხმარებლის მოთხოვნილებაზე 

დამოკიდებული.  

პიონერული საწარმო ძირითადად მოღვაწეობს განსაზღვრულ გეოგრაფიულ 

არეალში, სადაც იცნობს მთელ თავის მომხმარებელს, მისი ძირითადი მიზანი ხომ 

მათთან ურთიერთობის ქონაა პირადი კონტაქტების დონეზე. 

3.1.7. პიონერული საწარმო მუშაობს შეკვეთიდან შეკვეთამდე.  

იწარმოება ის, რაც უკვე გაყიდულია. რაც შეკვეთილია სწორედ ის იწარმოება. ძველი 

და კარგად ნაცნობი მომხმარებლისთვის ხშირად სხვა სამუშაოებიც სრულდება. ამ 

დროს პიონერმა მმართველმა არ იცის, თუ რამდენი უჯდება გარკვეული სახის 
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მომსახურება და სამუშაო. ის მხოლოდ საერთო მოგებით ინტერესდება. დანარჩენზე 

ეყრდნობა ინტუიციას და გამოცდილებას. 

3.1.8. ძველი პიონერული საწარმო იზრდება 

პიონერი მეწარმე ერთი თავით მაღლა დგას თავი თანამშრომლებზე. მას არ შეუძლია 

აღიქვას ფაქტი კიდევ ერთი ლიდერის არსებობისა მასთან ერთად. იგივე ხდება 

შვილების შემთხევაშიც. პიონერთა შვილები ხშირ შემთხვევაში პრაქტიკას სხვა 

ადგილებში ღებულობენ და მაინც უმძიმთ სიტუაციის კონტროლი თუ მათი 

მშობელი ისევ მმართველობის სადავეებთანაა. პიონერი მმართველი 

ხელმძღვანელობს საწარმოს და არ ავითარებს მენეჯმენტს, სწორედ ამიტომაცაა 

ხშირად მათი წინსვლა გარდაუვალ კრიზისს რომ ნიშნავს.  

პიონერული საწარმო ჯანსაღია მანამ სანამ : 

 პიონერი პირადად იცნობს ყველა თანამშრომელს; 

 პიონერი პირადად იცნობს ყველა მომხმარებელს; 

 დაგროვილი გამოცდილება ტექნიკისა და ბაზრის სტაბილურობის სფეროში 

თამაშობს გარკვეულ როლს; 

 წარმოების პროცესი და სამუშაო ბოლომდე აღქმულია; 

 პიონერი აღიქვამს საწარმოს როგორც დახურულ დინამიურ სისტემას, რომლის 

ნაწილიები  პერსონალიც და მომხმარებელიც არიან, ნებისმიერ ჩარევას ამ 

ურთიერთობაში კი მტკივნეულად აღიქვამს. 

3.1.9.  პიონერულ საწარმოში კრიზისი :  

ამ დახურულობაშია ერთდროულად მისი სიძლიერეც და სისუსტეც. პიონერული 

საწარმო აღწევს პიკს თავისი შესაძლებლობების, როდესაც: 

 გარე სამყარო იცვლება და აღარ ემთხვევა პიონერის ,,სამყაროს მოდელს“; 

  ტექნიკის ცვლილებისას, როდესაც მხოლოდ ახალ პროდუქციას შეუძლია 

დააკმაყოფილოს მომხმარებელი; 

 ბაზარზე შემოდის ახალი კონკურენტი, რომელიც ითვისებს მის 

მომხმარებელს; 

 როდესაც ბაზარი იზრდება და პირადი კონტაქტები მომხმარებელთან 

შეუძლებელი ხდება; 

 მნიშვენელოვანი სოციალური ძვრისას. მაგალითად, თუ სამსახურში  მიიღეს 

ახალი თანამშრომლები აბსოლუტურად სხვა წარმოდგენებით 

მმართველობაზე; 

თუ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით არ ხდება ახალი თვისებების შეძენაა და  ასევე 

არსებობს პიონერული საწარმოს ხანდაზმულობის ფაქტორიც, რომელსაც ასევე 

მივყავართ კრიზისამდე, რომელიც გამოიხატება თანამშრომელთა უნდობლობით 

საწარმოს ხელმძღვანელობის ინტუიციის სისწორესთან მიმართებაში. 

 მოგების შემცირება; 

 კონფლიქტების აღმოცენება ხელმძღვანელობაში; 

 მომხმარებელთა პრეტენზიების ზრდა; 

 კომუნიკაციის დარღვევა; 

 ინფორმაციის ნაკლებობა; 

 მოტივაციის დაქვეითება; 
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  ეს არის კრიზისული სიტუაციის სიმპტომები. ამ დროს პიონერი შეიძლება 

შიშმა მოიცვას მისი ინტუიცია და გამოცდილება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ 

შექმნილი სიტუაცია განმუხტოს, თანამშრომლები ამჩნევენ მათ უფროსს სისუსტეს 

და ნელ-ნელა იწყება ღია ბრძოლა ძალაუფლების გადასანაწილებლად. 

3.1.10. შეჯამება:  

პიონერული საწარმოს სიძლიერე მის პოტენციალში და იდენტურობაშია, რაც თავს 

პიონერის პიროვნებაში იჩენს. გრძელვადიანი დაგეგმვა აქ არ გვხვდება. ძირითადად 

ადგილი აქვს იმპროვიზაციას. ასევე არ ვხვდებით ფართო იერარქიულ სისტემას, 

ძირითადად პიონერული ორგანიზაცია ჰორიზონტალური ან განივი სტრუქტურით 

ვითარდება. დავალებათა განაწილება პრიორიტეტებით ხდება.   ზემოთ აღწერილ 

პიონერული მმართველობის სტილს ადგილი აქვს ნებისმიერი საწარმოს ისტორიაში, 

რომელიც პატარა საწარმოდან უფრო მოცულობით საწარმოდ იქცა. 

 

3.1.11. საწარმოს გაზრდისთვის პრაქტიკაში ხშირად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: 

1. ,,კონგლომერატის ფორმა“- თავდაპირველი საწარმო იშლება უფრო მცირე 

ნაწილებად, რომელთა მართვაც თავის მხრივ პიონერული სტილით ხდება, 

ხოლო ცენტრალური საწარმო ხდება ე.წ. ,,ფინანსური ჰოლდინგი“. სამუშაოდ 

მიიღებიან ახალგაზრდები პიონერული მენტალიტეტით.  ყოველი 

შვილობილი კომპანია ვალდებულია ანგარიშით წარსდგეს პიონერთან 

ცენტრალურ საწარმოში. დიდი წარმატებით ხორციელდება აგრესიული 

საბაზრო პოლიტიკა. 

2. ,,ოჯახური საწარმო“- ერთი შეხედვით ცოტა უცნაურია რა კავშირი შეიძლება 

ქონდეს მას პიონერულ სტილთან, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ ამ 

უკანასკნელისგან გამომდინარეობს, განსაკუთრებით მმართველობის სფეროში. 

ე.ი. პიონერული საწარმო ,,ოჯახური საწარმოა“: 

 როცა საწარმოს ხელმძღვანელობა ერთი ოჯახის ხელშია ( ერთ თაობაზე მეტი); 

 როცა ხელმძღვანელის ოჯახის წევრები შედიან მრჩეველთა კომისიაში ან 

მსგავს ორგანოში; 

 როცა საწარმოს მმართველობის სტილი ოჯახური მმართველობის სტილის 

იდენტურია; 

 როცა ოჯახი აფინანსებს საწარმოს; 

 როცა ადგილი ოჯახში განსაზღვრავს ადგილს საწარმოში; 

ოჯახური საწარმოს სისუსტეები: 

 ოჯახური კონფლიქტი და წევრთა ინტერესების შეჯახება; 

 ნეპოტიზმი-ოჯახის წევრებმა ,,უნდა“ დაიკავონ წამყვანი ადგილები 

საწარმოში; 

 პანიკური შიში გარე ფინანსირების მიმართ; 

 წარმოებული პროდუქციის ღირებულების შეუფასებლობა; 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთმა ოჯახურმა საწარმომ დიდ წარმატებას 

მიაღწია, მაგრამ ეს მოხდა იმ ,,,რკინის კანონის“ წყალობით, რომელიც 

ითვალისწინებს იმას, რომ ოჯახის წევრი მხოლოდ მაშინ ხდება საწარმოს ნაწილი, 

როცა ის მიაღწევს წარმატებას თავისი საწარმოს ფარგლებს გარეთ. 

3.2. დიფერენციაციის ფაზა 
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დიფერენციაციის ფაზა გახლავთ ლოგიკური პასუხი პიონერული საწარმოს 

პრობლემატიკაზე და ეწოდება მეცნიერული სამეწარმეო მმართველობა. საწარმოს 

მთავარი ნოუ ჰაუ  მდგომარეობდა პროფესიონალიზმი რჩებოდა ოსტატის დონეზე: 

რომელიც 2 პრინციპით წარმოიშვა, შესრულების უნარით  და წლების განმავლობაში 

გამოცდილებით. ამ სიტუაციის გათვალისწინებით ტეილორმა დაიწყო ორ საკითხზე 

ფიქრი: პირველი, თანამშრომელთა სამსახურიდან წასვლა დაბალი ანაზღურებისა, 

ხანგრძლივი სამუშაო დროის და მაღალი სამუშო ტრავმების გამო. და მეორემხრივ, 

პროდუქციის რაციონალიზაციაში, რომელსაც წარმოების გაზრდა უნდა მოეტანა. 

ამით შეუძლიათ დასაქმებულებს ნაკლები წვალებით უფრო მეტი ხელფასი მიიღონ 

და ადამიანურ პირობებში იმყოფებოდნენ. დამსაქმებლებმა  მაღალი მოგება უნდა 

ნახონ, რომლითაც ტექნიკურ გაუმჯობესების გადახდა/ანაზღურება შეძლონ. სწორედ 

ეს გახდა ტეილორის პიროვნულ ტრაგედია. 

 საწარმოს მმართველობის ახალი ფილოსოფიის სათავეებთან ორი პიროვნება დგას. 

ორი ინჟინერი ამერიკელი ფ.უ. ტეილორი და ფრანგი ა.ფაიოლი. მათი თეორიები 

ერთმანეთს ავსებს. პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ წლებში, ორივემ გააერთიანა 

ორგანიზაციის შესახებ საწარმოს მმართვლობის სამეცნიერო თეორიებიდან 

პრაქტიკაში აპრობირებილი სწავლება 

ორივე მათგანი ერთსა და იმავე მოსაზრებაზე მუშაობდა, უბრალოდ ტეილორი 

ქვემოდან იწყებს  პირველადი პროცესებიდან, შრომის სისტემატიზებული 

განაწილებიდან და სპეციალიზაციიდან, ასევე სამუშაო ადგილების რაციონალური 

ორგანიზაებიდან დამხმარე საშუალებებისა და მანქნა-დანადგარების დახმარებით. 

ის არ ეხება იერარქიის ზედა საფეხურს, ანუ მეწარმეს. 

ფაიოლი კი პირიქით, ზემოდან იწყებს და agebs Tavidan bolomde centralizebul 

organizacias. Tumca pirvelad procesebTan misi principebi TiTqmis ver aRweven. mas 

sawarmos racionalur mmarTvelobad “administracia” warmoudgenia. Sesabamisad misi 

kiTxvac Semdegnairad JRers: “rogor SeiZleba davimorCilo mTeli sawarmo zemodan, 

avtoritetisa da pasuxismgeblobis logikurad agebuli ierarqiuli struqturis meSveobiT?” swored 

ფაიოლს ეკუთვნის პირველი დიდი სქემა “naZvis xis” tipisa _ saTaveSi varskvlavi da 

Semdgom თითო ტოტზე  CamonaTvali funqciebisa da davalebebisa.  

ფაიოლმა ჩამოწერა ორანიზაციისთვის საჭირო პასუხისმგებლობების პრინციპები. 

ყველაზე ცნობილები კი შემდეგი 14 პრინციპია: 1. მუშაობის ხელმძღვანელობა 2. 

ავტორიტეტი და პასუხისმგებლობა. 3. დისციპლინა 4. სამუშაო დავალებების 

ერთიანობა. 5. მიზნების დასახვის ერთიანობა 6. პიროვნული ინტერესი არის 

საწარმოს ინტერესზე დაწვემდებარებული 7. დასაქმებულთათვის კარგი ხელფასი. 8. 

ცენტრალიზება 9. იერარქიული სტრუქტურა 10. წესრიგი. 11. სამართლიანობა. 12. 

თანამშრომელთა თანამდებობრივი სტაბილურობა. 13. ინიციატივები 14. Esprit de 

corps მოხდენილი საწარმო.   

დიდი ხნის განმავლობაში მიდიოდა უთანხმოება ფაიოლისტებსა და ტეილორისტებს 

შორის, სანამ თავად მოხუცმა ფაიოლმა არ განმარტა ორივეს მნიშვნელობა და 

განაცხადა, რომ არცერთი მათგანი არ მოდის წინააღმდეგობაში მეორესთან.  

„მეცნიერული საწარმოს მმართველობა“ აფუძნებს ლოგიკურ კავშირს ფუნქციების, 

დავალებების, პროცესის თანმხლები საგნებისა და მთავარი პრინციპით 

ხელმძღვანელობს - რაც უფრო დიდი ხდება ორგანიზაცია, ადამიანები მით უფრო 

წარმატებულებია არიან, მათი ქცევა თანხვედრაშია ფორმალური  ორგანიზაციულ 

გეგმას. ნორმატიულ აქტებს სამუშაო პროცესში ქცევის შესახებ მივყავართ 
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მზაობისკენ, რასაც ტექნიკური პროცესი გვისახავს. მათი განვითარების პრონციპი 

არის ანტითეზები რომელშიც პიონერული ფაზის პრობლემური მახასიათებლების 

ამოცნობა შეიძლება. pionerul fazasTan mimarTebaSi diferenciaciis faza upiratesobas 

aniWebs: 

- წესრიგი თავისუფლების ნაცვლად; 

- დაგეგმარება იმპროვიზაციის ნაცვლად; 

- racionaluri sistema gandevnis spontanurobas, moqmedebis emociur 

fons; 

- araformalizebuli adgils uTmobs formalizebuls; 

- pirovnebis nacvlad centrSi dgeba saqme da a.S.; 

diferenciaciis fazis ganviTarebis Semdgom etapze gamoiyofa Semdegi 

aspeqtebi: 

- მექანიზაცია 

- სტანდარტიზაცია 

- სპეციალიზაცია 

- კოორდინაცია; 

- ფორმალიზაცია; 

3.2.1  მექანიზაციისა და ავტომატიზების პრინციპი  

 ა მ  პ რი ნ ცი პ ი ს  თა ნ ა ხ მ ა დ და მ ხ მ ა რე  ტე ქ ნ ი კ ური  ს ა შ უა ლე ბ ი ს  
gamoyeneba rekomendebulia yvelgan sadac ki es SesaZlebelia. 

ა და მ ი ა ნ ური  შ რომ ა  unda Secvalos manqanam, ramdenadac es 

SesaZlebelia. magram meqanizacia ar izRudeba mxolod manqana-

danadgarebis gamoyenebiT, man unda moicvas warmoebisa da informaciuli 

procesebi. მექანიზაცია შეიცავს თავისთვად სოციალური სუბსისტემის 

ელემენტებსაც, როგორიცაა გადაწყვეტილებები, ადამიანური ურთიერთობები, 

შეფასებები, კარიერული სვლა.  

3.2.2 სტანდარტიზაციის პრინციპი 

 am principis azri SemdgomSi mdgomareobs: erTnairoba / erTgvaroba da 

urTierTCanacvlebadoba. მ ი ს ი  მ ი ხ ე დვ ით,  yoveli nivTis, yoveli 

procesis, warmoebis yvela saSualebis reducireba xdeba zustad 

gansazRvruli sistemis Tanaxmad. warmoebis procesis meqanizacia 

ararentabeluri iqneboda, rom ara standartizacia seriuli da masiuri 

produqciisa. standartizaciis principi teqnikuri aspeqtebidan aseve 

gadadis adamianzec. 

qvedanayofTa umravlesobisaTvis, romlebic pirdapir an iribad 

ukavSirdebian warmoebis process, faqtiurad saxaven mizans: “gegmis 

Sesruleba nebismier fasad”. Sesabamisad sawarmos mizani- kerZod ki 

sabazro moTxovnilebaTa dakmayofileba, aseTi qavedanayofebisaTvis 

ukana planze iwevs. im dros ki rodesac meTodebi da teqnikuri 

saSualebebi Sida aparatis ganviTarebisaTvis srulyofilebas aRweven 

samecniero safuZvelze, praqtikaSi isev muSaobis pioneruli stili 

xorcieldeba. sawarmo cxovrobs SekveTidan SekveTamde da eyrdnoba 



 

 

24 

Tavis pirad kontaqtebs momxmareblebTan. erTiს  mxriv normebis da 

standartebis Camoyalibebis Semdeg is kargad axdens orientirebas 

warmoebaSi da produqciis TviTRirebulebaSi, meoreს  mxriv ki cota ram 

ician samomxmareblo fasebze da momxmareblebTan sxvagvarad qcevis 

SesaZleblobebze. aseT ganviTarebas mivyavarT bazarze agresiul 

qcevasTan: sawarmo Tavis produqcias “stenis” momxmarebels. 

3.2.3 სპეციალიზაციის პრინციპი 

     am principis miyolas mivyavarT iqamde, rom garkveul SezRudul 

sferoze koncentraciis wyalobiT da codnis gaRrmavebisa da 

SesaZleblobaTa srulyofis meSveobiT umjobesdeba samuSaos raodenoba 

da xarisxi. meqanizacia moiTxovs mudmiv srulyofas aparaturisa, aseve 

koncentrirebul codnasa da gamocdilebas TiToeul aspeqtTan 

mimarTebaSi. standartebs SeiZleba pasuxobde mxolod maSin, rodesac 

kontrolis qveSaa yvela mizezi da Sedegic, umciresi detalebis 

CaTvliT, romlebic raime rols mainc asruleben obieqtisTvis, romlis 

standartizaciac unda moxdes. amis miRweva ki specializaciis gziT 

xorcieldeba. 

 difernciaciis faza sami formis specializacias icnobs: 

ფუნქციური სპეციალიზაცია, მმართველობის სპეციალიზაცია, სამუშაო ფაზების 

სპეციალიზაცია.  

1.ორგანიზაცია ჰორიზონტალური ან განივი სტრუქტურით ვითარდება. დავალებათა 

განაწილება პრიორიტეტებით ხდება.(აქ იგულისხმება ჰორიზონტალური - 

ორგანიზაციის დაყოფა ფუნქციები მიხედვით და ვერტიკალური თანამშრომელთა 

სუბორდინაცია. კონტროლის დიაპაზონი ფართო და განივი? ) 

2. სპეციალიზაცია მმართველობის დონეზე _ aq ikveTeba vertikalurad 

danawevrebuli struqtura mmarTvelobis sami feniT: - zemoTa fenaSi 

koncentracia xdeba miznebis dasaxvaze da mmarTvelobiTi principebis 

SemuSavebaze ---> konstituciuri mmarTveloba 

-Sua fenaSi გ ა და ა ქ ვ თ ე ს პ რი ნ ცი პ ი  organizaciul RonisZiebebSi da 

xelmZRvaneloben TavianT daqvemdebarebaSi arsebul materialur da 

adamianur resursebs ---> organizaciuli mmarTveloba 

-qveda fenaSi ki es yvelaferi moqmedebaSi mohyavT ___>diriJoruli 

mmarTveloba 

 3. samuSao fazebis specializacia_ mosazrebas imis Sesaxeb, rom 

yvelaferi rac logikurad garCevadia aseve organizaciulad garCevadic 

unda iyos mivyavarT iqamde rom sami urTierTdakavSirebuli samuSao 

faza, kerZod ki dagegmarebis, aRsrulebisa da kontrolis, Seicnoba 

Tavisi individualobiT da Sesabamisad erTmaneTisagan gamoyofili unda 

iyos. iqmneba ganyofilebebi, romlebic dakavebulni arian mxolod 

dagegmarebiTa da momzadebiT, aseve kontrolis funqciis mqonenic 

(xarisxis kontroli, finansuri kontroli da a.S.) 

3.2.4 კ ოორდი ნ ა ცი ი ს  პ რი ნ ცი პ ი   

     koordinacia xorcieldeba pirdapir an iribad, misi aRsrulebis 

gansxvavebuli xerxebi gamoiyofa: 
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1. erTpirovnuli xelmZRvaneloba_ raTa aRvkveToT erTmaneTis 

sawinaaRmdego brZanebebi, risTvisac TiToeuls unda hyavdes erTi 

ufrosi. horizontaluri urTierTobebic unda xorcieldebodes zemdgomi 

pirovnebis mier. 

2. kontrolis diapazoni_ ramdenadac urTierToba ufrossa da 

daqvemdebarebul pirebs Soris Sendeba brZanebebisa da kontrolis 

meSveobiT, rac moiTxovs ufrosisgan dawvrilebiT codnas masze 

daqvemdebarebul pirTa ufleba-movaleobebisa, rac SesaZlebelia 

mxolod im SemTxvevaSi roca pirdapir daqvemdebarebulTa ricxvi 6-8 

adamians ar aRemateba. 

3.  Stabur-xazobrivi organizacia_ rodesac specialistTa ricxvi 

izrdeba, ufro da ufro rTuli xdeba erTpirovnuli xelmZRvanelobis 

principis gatareba. es problema ki swored Stabur-xazobrivi 

organizaciis CamoyalibebiT gvardeba. specialistebi Staburi 

danayofebidan xazobrivi danayofebis specialistebisgan gancalkevebiT 

moRvaweoben, maT mxolod saTaTbiro funqcia aqvT, Sesabamisad xazobrivi 

danayofis kompetenciad rCeba gadawyvetilebis miReba da direqtivebis 

gacema. 

4. fuladi jildo_ momdinareobs im mosazrebidan, rom adamiani SeiZleba 

iyos kargad motivirebuli mxolod maRali xelfasiT. adamiani moqmedebs 

racionalurad, is eZiebs maqsimalur mogebas, rasac aRwevs Tavisi 

interesebis miyoliTa da dacviT. 

5.komunikaciis saSualebebi_ informaciuli danayofebis ganviTarebuli 

qseli unda zrunavdes imaze, rom xelmZRvanelobam icodes 

daqvemdebarebul pirTa moqmedebebis Sesaxeb, xolo daqvemdebarebuli 

pirebi iyvnen saqmis kursSi xelmZRvanelobis gegmebisa. 

6. momzadebisa da swavlebis programebi_ xdeba adamianis momzadeba da 

codnis gadacema Tu rogor Seasrulon TavianTi samuSao, rac ZiriTadad 

arasamuSao dros xdeba. 

3.2.5. ფორმალიზაციის პრინციპი 

ეს პრინციპი პირდაპირი პასუხია მომწიფებული, სპონტანური ურთიერთობების, 

სტრუქტურების და მუშაობის რაციონალური ხერხის სიცხადისა. დავალებები, 

კომპეტენციები, სამუშაოს სტილი უფრო ზუსტად, ლოგიკურ-რაციონალურად 

ლაგდება, იღწერება და მტკიცდება. ამ ყველაფერს მივყავართ თანამდებობების, 

ვალდებულებების, საბუღალტრო წიგნების, ფორმულარების  დოკუმენტირებასთან, 

რომლებიც პერიოდულად გადახედვას და თანამედორვე მდგომარეობის შესაბამისად 

კორექტირებას მოითხოვენ. ფორმალიზება მომავალი ავტომატიზირების 

წინაპირობაა. 

დიფერენციაციის ფაზაში ყურადღება მიმართულია ჯერ სამუშაოს ანალიზზე და 

შემდეგ ამ სამუშაოს  ადამიანებზე გადანაწილებაზე, ხოლო პიონერულ ფაზაში 

მთავარი ჯერ პერსონალის მოტივირება და შემდეგ სამუშაო იყო. ამ ფაზაში საწარმოს 

მართვა და დამორჩილება მენეჯმენტის ძირითადი დავალება ხდება. 

საწარმოს „მეცნიერულმა მართვამ“ ტექნიკურ-ორგანიზატორული წესრიგის 

საშუალებით პრუდუქტიულობის მატებას შეუწყო ხელი. მექანიზების და 

სტანდარტიზების საშუალებით  მასობრივი წარმოების ახალი მეთოდები წარმოიქმნა, 
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რომლებმაც დასავლეთის მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას 

საგრძნობლად შეუწყო ხელი. 

პიონერულ ფაზაში ლაპარაკი იყო საცალო წარმოებაზე. ყოველი პრუდუქტის 

მთლიანად წარმოება ხდებოდა. როგორც მაგალითად გემის, ელექტრული 

ინსტალაციების, ან დიდი დიზელის მოტორების დაკვეთის შემდეგ ხდებოდა მათი 

აწყობა თანმიმდევრულად, შესაბამის განყოფილებებში.  საცალო ინდუსტრიაში წინა 

პლანზე წამოწეული იყო დაკვეთის პოლიტიკა, ხოლო დიფერენციაციის ფაზაში  

უკვე მასობრივი წარმოება გადადის წინა პლანზე.  მასობრივი წარმოება ძველი და 

ახალი  სტილით. 

ძველი სტილით მასობრივი წარმოებისას გამოიყენება ძველი, სტანდარტული, 

შეცვლადი ნაწილები და დამზადების სტანდარტული მეთოდები. საბოლოო 

პროდუქტის მხოლოდ ერთი ვარიანტი არსებობს.  მომხმარებელი არსებული 

სორტიმენტით უნდა დაკმაყოფილდეს. სერიული წარმოების ხარჯზე საკმაოდ იწევს 

დამზადების ფასები, განსხვავებით პიონერული ფაზის საცალო წარმოებისგან.  

 

3.2.6. დიფერენციაციის ფაზის კრიზისი  

 diferenciacias gardauvlad mivyavarT danayofTa 

mravalferovnebasTan, romlis drosac Tavs iCens rigi problemebi, 

romelTa gacnobierebis faqts TavisTavad mohyveba imis gacnobierebac, 

rom ganviTarebis axali etapi unda daiwyos. 

 ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომებია: 

1. gaxeveba_ organizaciis elastiuroba formalizaciisa da 

biurokratizaciis Sedegad sagrZnoblad mcirdeba. rac sabediswero 

SeiZleba gaxdes Tuki sabazro da socialuri urTierTobebis dinamika 

izrdeba, da ufro rTuldeba swrafi da Seqmnili viTarebisaTvis 

Sesabamisi gadawyvetilebi miReba. 

2. koordinaciis problemebi_ specializaciisa da qvespecializaciis 

Sedegad danayofebi sul ufro da ufro scildebian erTmaneTs, Semdgom 

ki Znelad pouloben saerTo enas. yalibdeba mcire “samefoebi”, 

damoukidebeli erTeulebi sakuTari miznebiTa da normebiT, rac kidev  

ufro arTulebs koordinacias. 

 koordinaciis problemis gadasaWrelad cdiloben dasaxmareblad 

moixmon iseTi pirovneba, romelic gamoirCeva Zlieri lideruli 

TvisebebiT, rasac Tavis mxriv mivyavarT isev da isev mmarTvelobis 

pionerul fazasTan. 

3. vertikaluri komunikaciis problemebi_ es problema Tavs iCens maSin, 

rodesac ferxdeba komunikacia ganyofilebebsa da qvedanayofebs Soris, 

rac Tavis mxriv iwvevs aseTive problemebis warmoSobas vertikalur 

ierarqiul mwyobrSic. 

4. Stabur-xazobrivi organizaciis problemebi_ am tipis organizacia 

agebulia ori funqciis urTierTSeTavsebaze- es aris konsultacia da 

gadawyvetilebis miReba, krizisis dros ki ver xerxdeba maTi 

xangrZlivad gamoyeneba, es ufro erTjerad funqcias emsgavseba, romelic 

organizacias odesRac hqonda. profesionalTa rCevebi, romlebic 
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Tavdapirvelad Cafiqrebuli iyo rogorc maTi prerogativa, gadadis 

brZanebebSi, riTac irRveva xazobrivi sistema. 

5. motivacia_ erT-erTi yvelaze seriozuli problema_ motivaciisa da 

TviTproduqtiulobis daqveiTeba. amis gamomwvevi bevri mizezis 

dasaxelebaa SesaZlebeli _ adamianebi grZnoben, rom samsaxuri sulierad 

fitavT, Tavs dacarielebulad grZnoben, aRiqvamen sakuTar Tavs rogorc 

ubralo “nomers”, manqanas, ver pouloben azrs TavianT samsaxurSi. 

6. ”Managment by drives” rTuldeba meore fazis struqturuli agebuleba, 

top-menejerebi cdiloben damoukideblad gadaWran problemebi, rasac, ra 

Tqma unda, uaryofiTi Sedegi moaqvs, rogorc sistemis SigniT 

urTierTobebze aseve saboloo Sedegzec. 

ასეთი  საფუძვლიანი სტრუქტურული ცვლილების გარეშე საქციელს მივყავართ 

უფრო შემცირებულ სასურველ შედეგამდე. აქ გავლენას ახდენს ე.წ. „კანონი 

შემცირებული შემოსავლების შესახებ“ „შედეგი ასეთი მენეჯერული 

მმართველობისა“ - ხარჯები და შემოსავალი ერთმანეთის არაპროპორციულად 

იზრდება, მანამ, სანამ ნეგატიური ტენდენცია არ შეიქმნება. აქ დიფერენციაციის 

ფაზა, როგორც კაუზალურ-დეტერმინალური სისტემაა აღწერილი: ის მიმართულია 

ტექნიკურ ინსტრუმენტული სისტემის აშენებაზე, ანუ ყველაფერზე რაც პროდუქციას 

და ორგანიზაციის ტექნიკას შეეხება. უმაღლესი მმართველები დროის, ყურადღების  

დიდ ნაწილს უთმობენ ინტერნული აპარატის შესწავლას, შექმნას. მფლობელები ან 

მათ მიერ დანიშნული მენეჯერები მშვიდ, უმოძრაო მდგომარეობაში არიან და ამ 

ეტაპზე ნაკლებად შესწევთ ძალა სპეციალისტები მოიზიდონ.    

ორგანიზაციის სიღრმის გამო - რომელიც 5 სიბრტყეს მოიცავს მწვერვალსა და 

მმართველობას შორის-უკვე  მე-3 სიბრტყე მიზანმიმართულება დამსაქმებლის, 

როგორც ერთი მთლიანობის ამოუცნობი ხდება შეუძლებელი. აქ წინაპლანზე 

გამოდის სუბსისტემის მიზნები: შესყიდვა, პროდუქცია, მმართველობა, გაყიდვა. 

მოდელის მეორე ფაზისთვის არაა საჭირო  უფრო ფართო ჰორიზონტი. ადამიანებთან 

დამოკიდებულება ინსტრუმენტულია. ორგანიზება და  ადამიანები არაინ საშუალება 

მიზნის მიღწევისა. რაც წინასწარმეტყველებით, რაციონალური ქმედებებამდე 

შემცირებით ეკონომიკურ გამღიზიანებლებზე რეაგირების საშუალებას იძლევა. 

თანამშრომელთა მოტივირება კი მხოლოთ ხელფასის გაზრდის საშუალებით ხდება. 

უსულო ხდება ბიუროს სამუშაო და შეუძლებელი ხდება ნამდვილი სიამოვნების 

განცდაც. მაშინ როცა პონერულ ფაზაში მიზნების დასახვას, პირდაპირ კონტროლსა 

და მიზნების მიღწევას  განვითარებამდე მივყავდით, ტექნიკურ-ინსტუმენტალური 

ფაზის განვითარება, ყველაფრის დაგეგმარება ამ ფუნქციას აკარგვინებს.  

მეორე ფაზაში ხდება მნიშვნელოვანი ცვლილებები დამსაქმებლების ექსტერნულ 

ურთიერთობებისაც. პიონერულ ფაზაში ეს იყო: მომხმარებლებთან დაკავშირება და 

იმ პროდუქციის წარმოება, რასაც ისინი უკვეთავდნენ.  ის განეკუთვნებოდა სისტემის 

უნივერსუმს. ის იყო ნაცნობი სიდიდე, რომელიც გვკარნახობდა რაღაცის “ ასე და არა 

სხვაგვარად“ ქონა სურდა.  პროდუქციის პროცესის  და პროდუქციის ტექნიკის 

ანალიზით საწარმოს პროდუქციულობა ძალიან გაზრდილია. მანქანებს უნდა 

ჰქონდეთ განსაზღვრული  დატვირტვა და პროდუქცირების ნაკადის შეწყვეტა არ 

ხდება. მასიური პროდუქტი სერიულად იწარმობა და ფაბრიკა გადის „ანონიმურ 

მარკეტზე“. ეს ანონიმური მარკეტის მოდელი მწარმოებლის მხარდაჭერით შეიქმნა. 

თუ მანამდე იყიდებოდა ის, რაც მყიდველს სურდა, ახლა გაყიდვის ტექნიკა უფრო 

აგრესიულია: მყიდველმა თავისი სურვილები შეთავაზებულს უნდა მოარგოს. 
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სწორედ ეს (აგრესიული გაყიდვა) ტექნიკაა დიფერენციაციის ფაზას  რაციონულ-

ანალიტიკური ტექნიკით ხელმისაწვდომი და სძენს სპეციალურ ფუნქციას: 

„გაყიდვების ფუნქციას“. რეკლამები და  სხვა ტექნიკები ახდენენ დიდ გავლენას. 

მომსახურე პერსონალზე ხდება დიდი ზეწოლა, თუმცა მასში ჯერ კიდევ ცოცხალია 

წარსული ურთიერთობების სურათი, პირადი ურთიერთობების მონაპოვარი კი 

იკარგება.  იმ მყიდველებზე კი, რომლბზეც ზეწოლა მიმდინარეობს ახდენს 

საწინააღმდეგო ძალის წარმოებას. ამ ორ ფრონტს შორის წარმოიქმნება ძაბვა, 

რომელიც მწარმოებლის იმიჯს აფუჭებს.  

ამ პროცესში ყველაზე შესამჩნევია, რომ ეს იგივე ადამიანები არიან, რომლებიც 

შიგნით და სამუშოს გარეთ ერთსა და იმავე მოდელით ზეწოლას განიცდიან. ჰენრი 

ფორდი იყო პირველი, ვინც ეს შეამჩნია, 20 იან წლებში მისმა  თანამშრომლებმა, 

ვისაც მაღალი ხელფასი ჰქონდა, თავისი საწარმოს შექმნილი ავტომობილები 

შეიძინეს.  

დიფერენციაციის ფაზა იყო გადამწიფებული პიონერული ფაზის ლოგიკური პასუხი. 

სადაც  წინა პლანზე იწევს ეკონომიკური მიზნები და აპარატის შეუფერხებლად 

მუშაობა მნიშვნელოვანია.  იწყება მასობრივი  ხანგრძლივი წარმოება, რომელის 

დროსაც იკლებს მოტივაცია  და ყველგან აჩვენებს შემოსავლის შემცირების 

ტენდენციას.  

 

 

1.ქცევა მარკეტში პიონერულ ფაზაში 2. ქცევა მარკეტში დიფერენციაციის ფაზაში.  

3.3. ინტეგრაცის ფაზა 

ორგანიზაციის შემთხვევაში ინტეგრაციის ფაზა გულისხმობს, რომ საწარმოში უკვე 

სოციალური ქვესისტემაც „აყვავდა“. ამისთვის უნდა შეიქმნას სინთეზი უკვე 

არსებულ კულტურულ და ტექნიკურ ქვესისტემებთან. კულტურული და ტექნიკური 

ქვესისტემები არ უნდა შევიდნენ ახალ ფაზაში უცვლელად. ამის წყალობით 

გაერთიანდება 3 თანასწორი ქვესისტემა და შეიქმნება ახალი მთლიანი ერთობა. 

ჩამოყალიბდება ორგანიზაციის ახალი კონცეფცია, რომელიც მიმართული იქნება 

იმაზე, რომ მომუშავეებს სურდეთ და შეეძლოთ გააზრებულად იმოქმედონ 

მიზნისკენ. ეს მიზანი კი მხოლოდ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიღწევა.  სირთულეები რომლებიც 

წამოიქმნება მეორე ფაზის ბოლოს: 

                 extern 

Kunde/მყიდველი 

Produkte aufs Bestellung/ 
პროდუქცია შეკვეთით 

Unternehmer/ Eigentumer 
მფლობელი 
Improvisierende Arbeiter/ 
იმპროვიზაციის უნარის 
მქონე თანამშრომელი 

                intern 

           Extern 

   anonymer 
markt/ანონიმუ
რი მარკეტი aggressiver 
Verkauf/აგრესი
ული გაყიდვა 

Direktion 

"/ზეწოლირებ
ული სამუშაო 

            Intern 

Konsument/ 
მომხმარებელ
ი 

Produkte/
პროდუქ
ცია 

Produktions 
Technik/პროდუქ
ციის ტექნიკა Arbeiter 
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 კომუნიკაციის შინაგანი პრობლემები: მიზანი ხდება ბუნდოვანი და მას ყოველ 

ნაბიჯზე  ენაცვლება უფრო ოპერატიული და მოკლევადიანი მიზნები. 

უკუკავშირი ფერხდება თითქმის ყველა დონეზე. ზედა რგოლში არ იციან რა 

ხდება რამდენიმე საფეხურით ქვემოთ; 

 კომუნიკაციის გარეგანი პრობლემები: მომხმარებლებთან იკარგება კონტაქტი. 

წინა პლანზე გამოდის მზა პროდუქცია და წინადადებების მზა ნაკრები 

ნაცვლად მომხმარებელთა პრობლემების განხილვისა. პროფკავშირებთან და 

ხელისუფლებასთან ურთიერთობა ანტაგონიზმის მდგომარეობაში გადადის. 

 პროცესების ფლობის პრობლემები: მაგალითად კონვეიერულ სისტემაში 

სადაც პროდუქტის ერთ ნაწილს ქმნიან ერთ ადგილზე ხოლო მეორეს 

მეორეზე, იწყება არათანხვედრის პროცესი და პასუხისმგებლობას გაურბის 

ყველა. შედეგად წარმოების მთელი სერია იღუპება. როგორც წესი, პროცესების 

ფლობის პრობლემები თავს იჩენს იქ სადაც სტატიკური სიტუაციაა. მესამე 

ფაზაში უნდა შემუშავდეს პროცესების მსვლელობის მრავალი ვარიაცია და 

მოხდეს მათი მართვა. 

 „გაყინვის“ პრობლემა და ხარისხობრივი არაპროდუქტულობა : მეორე ფაზის 

ბოლოს მეტისმეტი ორგანიზებულობა და გადამეტებული ფორმალიზაცია 

ქრება. ამასთან ყველას უნდა უფროსობა და იბრძვის შესაფერისი ჯგუფის 

ინტერესებისათვის. ყველა ცვლილება იწვევს უარყოფას და ხილულ ან ფარულ 

საბოტაჟს. 

   ამ პრობლემების გადალახვა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ პერსონალი 

ხელოსნებისა და მომუშავეების ჩათვლით იქნებიან სტიმულირებული 

ორგანიზაციის მიზნების ერთობლივი მიღწევისათვის. 

    ორგანიზაცია მხოლოდ მაშინ არის სიცოცხლისუნარიანი და ნაყოფიერი 

როდესაც შესაძლებელია მისი ზრდა და გადასხვაფერება. ვერტიკალზე 

ორიენტაციის ნაცვლად ორგანიზაცია და ყოველი მისი თანამშრომელი 

ორიენტირებული უნდა იყოს ჰორიზონტზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა 

აინტერესებდეს არა უფროსობა, არამედ სამუშაო პროცესი. ორგანიზაცია 

მუდმივად უნდა აახლებდეს პროდუქციას, ბაზარს, სტრუქტურას, 

ტექნოლოგიებს და ა.შ. და ეს უნდა ხდებოდეს მისთვის ნორმა. სწორედ ასეთი 

ორგანიზაცია ხდება სწავლებადი სისტემა. 

   სოციალური ქვესისტემა მთლიანად უნდა შეერწყას ზოგად სისტემას. 

მხოლოდ მაშინ შეძლებს ორგანიზაცია ფუნქციონირებას და მუდმივად 

ცვალებადი კულტურული, პოლიტიკური, საზოგადოებრივ- ეკონომიკური და 

ტექნოლოგიური სიტუაციებისთვის თავის გართმევას. 

  ფრიდრიხ ჰეგელის მიხედვით, უნდა მოხდეს პირველი და მეორე ფაზების 

დადებითი ელემენტების სინთეზი და უნდა დავუმატოთ ახალი 

ელემენტი,რომელიც შესაძლებელს გახდის მათ შერწყმას. ამის შედეგად 

მივიღებთ მესამე ფაზას, რომელსაც შემდგომში ინტეგრაციის ფაზის სახელით 

მოვიხსენიებთ. 

    ინტეგრაცის ფაზა ყურაღებას ამახვილებს ადამიანზე. თითოეულ ადამიანს 

სურს განვითარდეს. სამუშაოდან მიღებული ნამდვილი კმაოფილება 

დაკავშირებულია,თუ რამდენად აძლევს სამუშაო მომუშავეს რეალიზების 

საშუალებას. ეს შესაძლებლობა ისეთ ორგანიზაციებში განიხილება სადაც 

ყოველ მომუშავეს მარტო ან ჯგუფთან ერთად ეძლევა უფლება იმოქმედოს 

მიზნიდან გამომდინარე ინტერესთა ფარგლებში. ამისათვის მთავარია 

დავსახოთ მთავარი მიზანი. ხელმძღვანელობამ უნდა შეიმუშაოს მხოლოდ 

მუშაობის სტილი და ნორმები, რომლის მიხედვითაც მიიღწევა საწარმოს 
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მიზანი. 

    და ბოლოს, გარანტირებული უნდა იყოს უწყვეტი პირადი  განვითარება, 

რომ ადამიანს შეეძლოს მუდმივად მიიღოს ახალი პასუხისმგებლობა და 

მუდმივად იცვლებოდეს სიტუაცია,რათა არ შეიქმნას სტატიკურობა. ეს 

ნიშნავს, იმას რომ არ არსებობს „one- best way” , არამედ მუდმივად ხდება 

მიზნების შეჯამება , უამრავი ინიციატივის და შესაძლებლობების წარმოჩენა 

რაც განაპირობებს იმას, რომ მიღწეულ შედეგამდე თვითკონტოლირება ხდება.  

ამ ყველაფერს კი მმართველთა  მენტალიტეტის ცვლილება სჭირდება. მეორე 

ფაზის დასასრულს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრა ხდება 

პროფესიონალების კოოპერაციით.  პიონერული ფაზა იცნობდა მხოლოდ 

ბრტყელ, განივ ორგანიზაციის ფორმას, დიფერენციაციის ფაზა შედარებით 

უფრო ღრმა, აგებს პირამიდის ფორმის მმართველობის კონსტრუირებისა და 

კონტორლირების ფორმას.  მესამე ფაზაში კი წარმოიქმნება კონცეფცია 

„პროგრესული ორგანიზაციისა“, ეს ცნობილა როგორც „სამყურას-პროცეს 

მენეჯმენტის“ სახელით.  ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველადი პროცესები, 

მმართველობა მყიდველის ინტერესებიდან გამომდინარეობს. მენეჯმენტი 

პირამიდის წვერში კი არ არის, რომლის ამოცანაც მართვა და კონროლია, 

არამედ იწყება „ გადაკვეთის“ პროცესი.  მენეჯმენტი ყველა კომუნიკაციის და 

ინფორმაციის 4 პროცესის გათვალისწინებით ახდენს მიზნების შეჯერებას და 

ახალი საფუძველის ჩაყრას. „სამყურა-პროცესმენეჯმენტის“ პროცესს აქვს 

საინტერესო ფრომა „Input-Output-Modells”-ისა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Input output 

   

 

Input: ძირითადი მასალა, არა დაქვემდებარებული, უმართავი ინფორმაცია. 

Throughput: შუალედური პროცესი 

Output: ურთიერთობებზე ზრუნვა, პროდუქტი ან მომსახურებები, რომლებიც 

კლიენტებთან წარმოქმნილ პრობლემების გადაჭრით არიან დაკავებულები.  

ინფორმაციული სერვისი/მმართველობა/ 

  ინტერნული ურთიერთობების 

ლეიტმოტივი- 

განვითარება. 

ექსტერნული 

დამოკიდებულე

ბა. მარკეტინგი.  

მართვის 

პროცესი 

რესურსები 

და მზაობა  

Throughput          
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ინპუტსა და აუტპუტს შორის მიმდინარეობს ღირებულებათა შექმნის 

პროცესი, რომელიც დროზე დამოკიდებილებით ურთიერთ გავლენის 

პროცესებს წარმართავს. პროცესები თავისთავად ჰორიზონტალურად 

მიმდინარეობს. რომლებსაც ვერტიკალურად მიმდინარე პროცესები კვეთენ, აქ 

იგულისხმება ადამიანები, შენობები, სხვა მასალები, ადამიანთა 

შესაძლებლობები,პროფესიონალიზმი და მათი სურვილი რომ ჩაერთონ 

პროცესებში და სამუშაო განახორციელონ.    

 მიზნების შეჯერების მთავარი ამოცანა ისაა, რომ სწორედ ამას მოქვს 

ფინანსური მოგება: უნდა უპასუხოს სასურველ მოთხოვნილებას რაიმე 

საფასურის გადახდის შემდეგ. ამის შემდეგ მუდმივად ისმება კითხვა: რომელი 

პროდუქციის შექმნის პროცესია საჭირო? აქედან გამომდინარეობს კიდევ: 

რომელი მასალაა საჭირო, რომ პროცესმა კარგად იმუშაოს.  მარკეტის 

გამოკვლევამ უნდა უპასუხოს სწორედ ამ კითხვებზე.  ისინი გვეხმარებიან 

დავადგინოთ : მიზნები, ლაიტმოტივები, სტრატეგიები.  

მენეჯერის ამოცანაა, რომ მიზნები, მთელ სისტემასთან თანხვედრაში 

გადაამუშაოს, ინფორმაციის სერვისის გამოყენებით მყისიერად გადაამუშაოს 

პროცესისთვის  საჭირო  მასალის ინტეგრირება.  ამ პროცესში 

გაითვალისწინოს მოსაზრებები, ინიციატივები და სისტემატურად 

მხედველობაში ჰქონდეს 5 განვითარების (გეშტალტუნგს) ფუნქციები.    

ინტეგრაციის ფაზაში საწარმოს მართვას 6 ძირითადი ფუნქცია აქვს: 

 

 შიდა და გარე კავშირებზე ზრუნვა 

 პროცესების მართვა 

 რესურსების მომზადება და გამოყენება 

 საწარმოს პოლიტიკის ძირითადი დებულებების შექმნა 

 შიდა კონტაქტების შენარჩუნება და ინფორმაციული უზრუნველყოფა 

 საწარმოს ხელმძღვანელობა 

 

3.3.1 გარეგან კავშირებზე ზრუნვა, მარკეტინგი 

 

ინტეგრაციის ფაზისათვის მნიშვნელოვანია გარეგანი კავშირები კლიენტებთან. 

საწარმომ უნდა განიხილოს ბაზარზე არსებული მოთხოვნები და მიაწოდოს მათ 

პროდუქცია. კლიენტთა მოთხოვნების შესწავლა ეს არის ინტეგრაციის ფაზაში 

მოქმედების საწყისი. დანარჩენი ყველაფერი გამომდინარეობს ამ ამოცანის 

შესრულებიდან. 

    შემდგომში მნიშვნელოვანია ურთიერთობის დამყარება პროფკავშირებთან და 

სხვადასხვა დაწესებულებებთან. 

 

3.3.2 პროცესების მართვა 

    საწარმოს შიგნით შესასვლელსა (input)   და გამოსასვლელს (output) შორის 

სხვადასხვა მოქმედებები სრულდება: მატერიალური და არამატერიალური. 

თითოეული მოქმედება თანმხლებია  და საკუთარი წვლილი შეაქვს ძირითადი 

სისტემის არსებობისათვის. “Kunden-Lieferanten-beziehung” ჰორიზონტალური 

ურთიერთობის შიგნით პროდუქციის წარმოებისას კლიენტის მოთხოვნის 

დაკმაყოფილებისკენაა მიმართული, ეს თანამშრომელთა დატვირთვაზე, სამუშაო 

პროცესზე გავლენას ახდენს და ასე წარმოქნება ინტერნული „კლიენტი-
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ლიფერანტი-ურთიერთობის“ პრინციპი.  იმისათვის, რომ საწარმოში პროცესების 

დროს არ წარმოიქმნას პრობლემები მოქნილად უნდა მუშაობდეს :  

 ბაზრის კვლევა, მისი სიდიდისა და არსებული პრობლემების დადგენა  

 პროცესების მართვა და რესურსების განსაზღვრა 

 ინფორმაციული აღჭურვა 

 საწარმოს მართვა მოქნილად და ინტეგრირებულად უნდა ხდებოდეს. 

 

3.3.3. რესურსების მომზადება და გამოყენება (მართვა) 

   საწარმოში მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის მატერიალების შეძენა,მართვა, მომზადება 

საჭირო დროს ადგილას და საჭირო რაოდენობით. ორგანიზაციისათვის რესურსების 

მომზადება  და ეფექტურობისა და უწყვეტობის შექმნა ხელს უწყობს მასში მომუშავე 

ადამიანებისათვის საწარმოს ერთიანი მიზნის ჩამოყალიბებას. რესურსებში 

იგულისხმება არამარტო მატერიალური საშუალებები, როგორიცაა კაპიტალი, 

შენობები, მანქანები, ასევე არამატერიალური რესურსები, დასაქმებული ადამიანები, 

know-how ერთიანობები.  know-how შედგება ნაწილობრივ შესაძლებლობებისა და 

ცოდნისგან.  ეს არამატერიალური ღირებულებები  მესამე ფაზისვის ისეთივე 

მნიშვნელოვანია,როგორც ფული და კაპიტალი.  დამსაქმებლის ამოცანაა 3 

მნიშვნელოვან ფუნქციას თანაბრად  მიუდგეს და განავითაროს. მარკეტინგი და 

არამატერიალური ღირებულებების განვითარებას უნდა დაუთმოს ყურადღება და ეს 

განსაკუთრებით მესამე ფაზის დასაწყისში.  

3.3.4. საწარმოს პოლიტიკის ძირითადი დებულებების შექმნა 

  ინტეგრაციის ფაზაში თანამშრომლები იმდენად კარგად მუშაობენ რამდენადაც 

განიცდიან პასუხისმგებლობას დაკისრებული სამუშაოსადმი. ძალიან ბევრი 

კოორდინაციის მექანიზმი ქრება.  ასეთ ორგანიზაციას აქვს ნათელი მითითებები, 

პრინციპები და ძირითადი დებულებები, ეს აყალიბებს კრიტერიუმებს, რათა 

მთლიანმა საწარმომ იმოქმედოს ერთსულოვნად. ეს პრინციპები კლიენტებზე 

ზრუნვის პარალელურად ყალიბდება და არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი 

ინტეგრაციის ფაზის.  ასეთი ლაიტმოტივები დროის ხანგრძლივ მონაკვეთში 

უცვლელი არაა, დამოკიდებულია მარკეტის მოთხოვნასთან და მის ცვლილებასთან 

ერთად ფორმულირებებიც იცვლება.  მმართველობის ამოცანა კი ხდება ის, რომ 

ამგვარი ცვლილებების შესახებ აცნობოს თანამშრომლებს, გაუცნობიეროს და 

პროცეში დანერგონ.  მაშასადამე, მენეჯმენტის პროცესის მთავარ ფუნქციას საწარმოს 

პოლიტიკის ძირითადი დებულებების შექმნა და მართვა წარმოადგენს და ის უფრო 

მეტს ნიშნავს ვიდრე შიშველი „ინფორმაციის მენეჯმენტი“. 

3.3.5 შიდა კონტაქტების შენარჩუნება და ინფორმაციული უზრუნველყოფა 

   შიგნით მიმართულ ურთიერთობებსა და  დამოკიდებულებებს სხვა ხასიათი აქვთ, 

ვიდრე გარეთ მიმართულს. ამ ფაზაში მნიშვნელოვანია შიდა ურთიერთობები 

თანამშრომლებს შორის. ის განსაზღვრავს ხელმძღვანელობის მუშაობის ახალ სტილს, 

რომელიც მეტ ადგილს უტოვებს პირად ინიციატივასა და თვითკონტროლს. 

  ინფორმაციული გადამუშავების მეთოდით მართვა ინტეგრაციის ფაზაში იმდენად 

იზრდება, როგორც ხარისხით ასევე რაოდენობით, რომ ის უნდა გადავიდეს 

პროფესიონალიზმში. ამიტომ პროცესების ფორმირების ფუნქცია არის ცენტრში 

„სამყურას პროცეს მენეჯმენტის“ დროს. სხვა 4 ძირითადი ფუნქციის გადაკვეთის 

ადგილზე, როგორც ნერვული სისტემა. 

   ამ ორგანიზაციის ფუნქციაა ინფორმაცია მიაწოდოს იქ, სადაც ის არის საჭირო, რათა 

ის ნაწილი მოქმედებდეს გააზრებულად და მთლიანი მიზნების შესაბამისად. მიზნის 
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მიღწევისთვის საჭიროა, ექსტერნული მიზნის მომზადებისას და ინტერნული 

მმართველობის პოლიტიკის დაგეგმის დროს, უფრო მეტი თანამშრომელი ჩაერთოს 

და მონაწილეობა მიიღოს. ეს გაადვილებს მართვის პროცესებს- ინფორმაცისს 

მოგროვების, გადამუშავებისა და გადაცემის. მენეჯმენტი ხომ საბოლოო მიზნის 

ეფექტურად მიღწევისთვისკენაა მიმართული. „ინფორმაციული სერვისი“  აქ 

ექსტერნული სერვის ორგანიზაციის ფუნქციონირებისთვისაა საჭირო.  

 

3.3.6. საწარმოს ხელმძღვანელობა სამყურას  შუაგულში არის საწარმოს 

ხელმძღვანელობა. ის აღარ არის სათავეში, არამედ ყველა საკომუნიკაციო გზის 

გადაკვეთის წერტილში.  

ასეთი მმართველობა უნდა მუშაობდეს როგორც ერთი მთლიანი გუნდი. ეს ნიშნავს 

იმას, რომ მის წევრებს უნდა ჰქონდეთ ინტერესი და შესაბამისი ცოდნა 4 ძირითადი 

ფუნქციის ფორმირებისთვის ( მარკეტინგი, ძირითადი დებულებების განვითარება, 

პროცესების მართვა, რესურსების განსაზღვრა). მესამე ფაზისთვის ნაკლებად 

მნიშვნელოვანია მაღაზიის (გაყიდვებზე) ორიენტირება (პროდუქცირებზე, 

დაფინანსებაზე, ამაღლებაზე...) , რა თქმა უნდა, ასეთი ფუნქციის ერთ-ერთ 

განყოფილებასაც უწევს კონტროლს, მაგრამ მასთან ერთად არის სხვა განყოფილებაც 

მაგალითისთვის გეორგრაფიული გაერთიანება, განსაზღვრული მაღაზიის არეალები 

და მისდაგვარები. არ არსებობს სტრუქტურული კითხვების გადაჭრის გზა, რომელიც 

ყველა სიტუაციისთვის აბსოლუტურად უკეთესი იქნება.  

 ინტეგრაციის ფაზაში სტრუქტურული პრობლემისთვის არ არსებობს 

გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება ყველა სიტუაციისთავის საუკეთესო. 

მენეჯმენტი, ანუ გუნდი განსაზღვრავს გარეგან მიზნებსა და შინაგან დებულებებს 

ე.ი. მიზნის მიღწევის გზებს: პოლიტიკას და სტრატეგიას. თითოეული გუნდის წევრი 

არის პასუხისმგებელი იმაზე მეტზე, ვიდრე ფუნქციების განყოფილებაა. საუძვლის 

შექმნის დროს ინსტანციები კონცერნის შიგნით დასმულ, ინიცირებულ კითხვებს  

მენეჯერს სთავაზობს, მას კი  ამისათვის უნდა ჰქონდეს საკმარისად შორსმხედველი 

აზროვნება, რათა განჭვრიტოს შესაძლო განვითარებები ტექნიკურ სოციალურ და 

კულტურულ სფეროებში. 

3.3.7 სოციალური ქვესისტემის მნიშვნელობა  

მას მერე რაც ჩვენ გლობალური თვალსაზრისით განვიხილეთ ძირითადი მონახაზი 

მესამე ფაზისა, მისი ორიენტაციის ცვლილებაზე, შესაბამისად შესაძლებელია 

შემდგომი განხილვა თუ, რომელი მთავარი ელემენტები უნდა განავითაროს 

საწარმომ გადამწიფებული მეორე ფაზიდან ინტეგრაციის ფაზაში გადასასვლელად. 

ამისათვის კი საჭიროა სოციალური ქვესისტემის სხვაგვარი გაგება, ასევე უამრავი ad-

hoc- ღონისძიებები,რომლებიც ნაწილობრივ პრობლემებს გადაჭრიან, ვალდებულები 

არიან გადაჭრან ან უნდა იცოდნენ , როგორ უნდა მოხდეს ახალ მოდელზე გადასვლა, 

მაგრამ ამ მოდელის გამოყენება არის მხოლოდ გადაუდებელი საჭიროების, არა 

ურთიერთდაკავშირებული  გადაწყვეტილებები და არა მუდმივი. dawyebuli 

“moZraobidan adamianuri urTierTobebisaTvis” socialuri qvesistema 

xSirad gamxdara ganxilvis sagani. safuZveli Cayril iqna cnobili 

houTorn-kvlevebiT(maio 1946). am kvlevis Sedegebma sagrZnoblad Seasusta 

rwmena imisa rom “mxolod puriT cocxlobs adamiani”. fizikur 

moTxovnilebebTan erTad mas fsiqikuri moTxovnilebebic aqvs. uaxloes 

nabijad Tanamedrove motivaciis Teoriis aRqmisa gaxda 
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damakmayofilebelisa (satisfier) da aradamakmayofilebelis 

(dissatisfiers) ა ღმ ოჩ ე ნ ა . es niSnavs imas, rom aRviZebdnen 

daukmayofileblobisa da agresiis grZnobas, romelic samuSaos 

motivaciaze axdenda gavlenas. magaliTad, ar iyo მ ოწ ე ს რი გ ე ბ ული  

ჰ ი გ ი ე ნ ი ს  ს ა კ ითხ ე ბ ი , tualetebi da es iwvevda ukmayofilebas 

samsaxurSi mxolod namdvili “damakmayofilelebi” rCebodnen, visac sxva 

miznebi da survilebi ა მ ოძ რა ვ ე ბ და , isini samusao process 

ა ღი ქ ვ ა მ დნ ე ნ  როგ ორც  ganviarebis axal etapad da garemo faqtorebi 

მეორეხარისხოვანი იყო. შემდგომში ამ მიმართულებით იმუშავა პიტერ დრუკერმა 

და თავისი „მიზნობრივი მმართველობით“ (management by objectives) 50-იან წლებში 

მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა. დრუკერმა პირველად გააკეთა იმ დროისათვის 

ხმამაღალი განაცხადი: “თვითკონტროლი ყოველთვის უფრო ეფექტურია, ვიდრე 

კონტროლი გარე მხრიდან”. თუმცა თვითკონტროლი, როგორც საკუთარი სამუშაოს 

შეფასების საშუალება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მას წინ სდევს  მატერიალური 

საწინდარი: მიზნების მკაფიო შეთანხმება; უკუკავშირი (ruckkopplung/feedback), 

შედეგის შესახებ ინფორმაციის მიბრუნება; ტექნოლოგიური პროცესის 

გაუმჯობესების შესაძლებლობა; და სხვა სახასიათო და სიტუაციური საწინდარი. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, “დამაკმაყოფილებელი” სოციალური სისტემის შიგნით 

წარმოიქმნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა საწარმო დაკავებულია 

არამატერიალური ფასეულობების განვითარებით. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც 

ტექნოლოგიათა, ნორმათა და საზღვრების დაწესება გარედან ხდება, “კვდება ქათამი, 

რომელიც ოქროს კვერცხებს დებს“, სწორედ ის  წარმოადგენს სოციალური 

ქვესისტემის შემოქმედებით პოტენციალს. ასეთ დროს ხშირად ვაწყდებით იმ ფაქტს, 

რომ თანამშრომლებს აქვთ განვითარების პოტენციალი, მაინც ტოვებენ 

ორგანიზაციას, რადგან აუტანელი ხდება ყოველ დღე ერთი და იგივე რუტინული 

სამუშაოს შესრულება.  ამ დროს ორგანიზაციაში უნდა მოხდეს ცვლილებები, უნდა 

შეიქმნას სისტემა ინფორმაციის გაცვლისთვის და გარდა ამისა, უნდა დაისვას 

კითხვები რომლებიც შეიძლება მცირედ, მაგრამ მაინც  შედეგომ გამოიღოს შედეგი: 

რამდენად ღრმად უნდა შევიჭრა ბრძანების გაცემისას? რამდენი თავისუფალი 

ადგილი უნდა დავტოვო თვითმმართველობისთვის? და ა.შ. დავალების 2 სახეს 

განასხვავებს ელიოტ ჯაკესი. „prescribed” (ნაბრძანები) და “discretionary work” 

(შემოქმედებითად თავსუფალი სამუშაო). რუტინული სამუშაო არის ისეთი, რომლის 

დროსაც ადამიანი, როგოც მომუშავე მანქნა ისე აღიქმება.  “discretionary work“ 

ნიშნავს, რომ ადამიანი თავისუფალია გადაწყვეტილებებში, ის უფრო 

მნიშვნელოვნად აღიქვამს თვს, განვითარების თავისუფლება გააჩნია (გეშტალტუნგს 

თავისუფლება) აქ წარმოიშობა მოტივაცია, პრობლემების გადაჭრის. ძალიან ბევრი 

შესაძლებლობა არსებობს განვითარების, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ არ ვიცით რა 

მეთოდებით, შესაძლებლობებით უნდა მოხდეს ადამიანების განვითარება. 

მმართველობის საფუძველში არის წესი, რომლისკენაც მიილტვის, „ადამიანური 

ფაქტორი“ იქ გამოიყენოს, სადაც ეს აუცილებლად საჭიროა. მეორე თავის ბოლოში 

იკვეთება პრინციპები, რომლებიც მესამე ფაზის დასაწყიში უფრო უკეთსად 

ყალიბდება ად-ჰოკ- ღონისძიებები უფრო შესამჩნევია: ადამიანებთან ურთიერთობა, 

როგორც პროცესუალური ფუნქციის ნაწილი, ინფორმაციული სერვისები, 

მარკეტინგული ტექნიკები. თუ განვითარების პროცესში სწორი სტრატეგია შეირჩა, 

მაშინ მომსახურე პერსონალი ისეთ შესაძლებლობებს ავითარებს, რომელიც 

ნებისმიერ რთულ სიტუაციაში დაეხმარება.   

3.3.8 უმაღლესი მმართველობის ჯგუფი (მენეჯმენტის ზედა საფეხური) 
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mesame fazis ganviTarebisaTvis aucilebeli winapirobaa menejmentis zeda 

safexuris (Top management) გუნდის ჩამოყალიბება, რომელიც ურთოერთობს 

მმართველობის სხვადასვა დონის გუნდებთან. ამ გუნდში სამუშაოს გადანაწილების 

პროცესი შეიძლება წარმოვიდგინოთ პროცესუალური მენეჯმენტის სამყურას 

მოდელი. სწორედ ამ გუნდში ibadeba axali forma organizaciisa. am gundis 

wevrebi valdebulni arian erToblivad ganixilon ძ ი რითა დი  

პ რობ ლე მ ე ბ ი . gadawyvetilebis miRebamde maT aqvT SesaZlebloba 

moagrovon informaciა , faqtebi mocemul problemaze da Camoayalibon 

sakuTari azrebi, romelTagan TiToeuli unda iqnas gaTvaliswinebuli da 

ganxiluli saboloo gadawyvetilebis miRebisas. rodesac Camoyalibdeba 

gaxsnili da elastiuri gundi, romelic mzad aris erToblivi 

muSaobisaTvis mxolod maSin gaxdeba SesaZlebeli ა ხ ა ლი  

ხ ე ლმ ძ ღვ ა ნ ე ლობ ი ს   ს ტილი ს   შ ე მ ოღე ბ ა , kerZod ki erToblivi 

pasuxismgebloba da Tanamonawileoba gadawyvetilebis miRebaSi, შ ე ე ხ ოს  

ქ ვ ე და  ს ა ფე ხ ურე ბ ს ა ც . ა ს ე  წ ა რმ ოი ქ მ ნ ე ბ ა  ხ ე ლმ ძ ღვ ა ნ ე ლობ ი ს  

ს ი ს ტე მ ა  ე .წ .  “interlocking rings”, როგ ორც  მ ა ს  დონ ა ლდ 

მ ა კ გ რე გ ორმ ა  უწ ოდა . 

 es sistema gamoirCeva ი მ ით, რომ  aerTianebs sxvadasxva gundebs da 

informirebulobis donec Sesabamisad izrdeba. qselSi gaerTianebul 

gundebs შ ე ა ქ ვ თ წ ვ ლილი , რა თა  gazardon  gundebSi  Semaval 

adamianebs Soris კ ა ვ შ ი რი . Tumca erTi ram aqve unda gavarkvioT, 

ს ი ს ტე მ ა  “interlocking rings” ar gamoricxavs damoukideblad 

miRebul gadawyvetilebebsac. calkeul problemaTa garkveuli nawili 

Zveleburad personaluri pasuxismgeblobis qveS wydeba, rogorc 

funqcionaluri valdebuleba, magram rogorc ki dRis wesrigSi dgeba 

strategiuli sakiTxebi an sakiTxebi romlebic exeba sawarmos politikas, 

გ უნ დი  ა რი ს  ი ს  ა დგ ილი , ს ა და ც   yvelaferi ganixileba erToblivi 

ZalisxmeviT. თუკ ი  ი რკ ვ ე ვ ა , რომ  garkveuli problema SeiZleba 

gadawyvetil iqnas konkretuli qvedanayofis mier, radgan is jdeba mis 

samuSao ფორმ ა ტშ ი , შ ე ს ა ძ ლე ბ ლობ ე ბ ს ა  და  biujetSi, maSin sakiTxis 

gadawyveta miendoba am konkretul qvedanayofs, xolo Tuki am problemis 

masStabi aRemateba konkretuli qvedanayofis funqciebs da warmoadgens 

faseulobas sxva qvedanayofebisaTvisac, maSin ikribeba gundi. ასეთი 

დაკავშირებული ჯგუფები არამარტო კომუნიკაციის და პოლიტიკას ავითარებენ, 

არამედ მოაქვთ ჰორიზონალური გაფართოება. ესაა მთავარი ნაწილი მენეჯმენტის 

განვითარების. მაშასადამე, ეს ახალი მართველობის სტილია „ Top dawn” . მაღლიდან 

დაბლა იწყება მუშაობა. განვითარების შუა ეტაპე იწყება ასეთი იერარქიის 

ჩამოყალიბება. დიფერენციაციის ფაზაში ქვემოდან ზემო ინფრმაციის მიწოდება და 

მისი გამოყენება კონტროლის მიზნით ხდებოდა.  “interlocking rings” ამ შემთხვევაში 

იღებს ახალ მნიშვნელობას.    

 saboloo jamSi გ ა მ ოვ იდა , რომ  top-მ ე ნ ე ჯმ ე ნ ტი ს  გ უნ დს ა  

“interlocking rings” ს ი ს ტე მ ა ს , mmarTvelobis sxva teqnikebTan erTad 

ekuTvnis aseve “gadaxraTa menejmentis” (sxvagvarad amas SeiZleba 

sagangebo situaciaTa menjmenti vuwodoT) ტე ქ ნ ი კ ა ც , romelic 

gulisxmobs, rom normalur situaciaSi yvela departamenti moqmedebs 

damoukideblad, maRal safexurze informacia mxolod maSin aRwevs 

rodesac situacia sagangebo xdeba.  

 

3.3.9 საბაზრო ფუნქცია      
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 pionerul fazaSi sabazro funqcia piradze ორი ე ნ ტე ბ ული  ი ყ ო. 

isini piradad icnobdnen momxmareblebs da Sesabamisad iTveliswinebdnen 

maT survilebs. meore fazaSi, romlis yuradRebis centric gaxda 

racionaluri warmoeba da didi masStabi, problema xdeba warmoebuli 

produqciis gasaReba, xolo konkurencia fasebze-  iaraRi. mesame fazaSi 

ki mzera romelic adre mipyrobili iyo produqciaze unda 

gaTavisufldes amisgan da gadavides gare samyaros xedvaze. “mewarmeoba” 

isev iZens Zvel mniSvnelobas- sxvaTa problemebis mogvareba sakuTari 

SesaZleblobebis daxmarebiT. am problemebis mogvarebisas ki 

gamoyenebuli iqneba Sesabamisi produqcia. marketingis gagebas, rogorc 

sxvaTa problemebis mogvarebis saSualeba, mivyavarT im mentalitetis 

CamoyalibebasTan romelic moicavs mTels organizacias da ganixilavs 

farTod gaSlil warmoebis procesebis jaWvs momsaxurebis sferosTan 

mimarTebaSi. 

 თუკ ი  შ იდა  socialuri qvesistemis ganviTareba integraciis 

fazaSi kargad mimdinareobs mas TavisTavad sdevs sawarmos gareT 

socialur velSi cvlilebaTa aRqmis zrda. mwarmoebeli gaiazrebs imas, 

rom myidveli didxans ar darCeba ძ ა ლით თა ვ ს მ ოხ ვ ე ული  reklamebis 

gavlenis qveS. iTvleba rom myidveli kargad erkveva fasebSi da ara 

mxolod “iaffasianis” TvalsazrisiT, pirvel rigSi is afasebs fasisa da 

xarisxis urTierTobas. mas Tavad surs gaakeTos Tavisi arCevani. 

„ს რულწ ლოვ ა ნ “ მ ყ იდვ ე ლს  ა ქ ვ ს  უფლე ბ ა :  

_Tavad gansazRvros sakuTari moTxovnilebebi. 

_Tavisuflad airCios saqoneli. 

_iyos informirebuli saqonlis xarisxsa da Tvisebebis Sesaxeb. 

 swored am uflebebs arTmevs diferenciaciis faza myidvels, 

niRbavs ra informacias sareklamo kampaniebis saSualebiT. WeSmariti 

integraciis fazis marketingi amodis momxmarebelTa realuri 

moTxovnilebebis codnidan da sTavazobs mas namdvil informacias 

produqtis xarisxisa da Tvisebebis Sesaxeb, gamoricxavs ra amiT 

“idumali SecdeniT” TamaSs. 

ბაზართან დამოკიდებულების მომავალი არის პრობლემების ერთობლივად 

გადაჭრაში, სადაც ეს შესაძლებელია. ტყუილად აღრ ხდება რესურსების გამოყენება, 

ვინაიდან მას უკვე გავლილი აქვს ეტაპები - პიონერულ ფაზაში მას კლიენტებან 

ურთიერთობის დროს ანონიმური მარკეტი უქმნიდა პრობლემას, დიფერენციაციის 

ფაზაში პრობლემებს ფასის კონკურენცია. მესამე ფაზაში ხანგრძლივ პროექტებზე 

იწყება ფიქრი. მენეჯერები იწყებენ სტრატეგიებზე ფიქრს ტექნიკური განვითარების 

პარალელურად. როდესაც მარკეტზე ახალი მოთხოვნილება ჩნდება, მუდმივად 

ისმება კითხვა, ვრჩებით თუ არა ამ პროდუქციის, გამოყენებული ტექნიკის  

ერთგული, თუ მომხმარებლების სურველების ერთგული?  

მაგალითი შვეცარიული საათების, როცა ელექტრონული საათები შემოვიდა 

ბაზარზე. დაისვა კითხვა რა ბედი ელოდა მექანიკური მექანიზმის საათებს? თუმცა 90 

იანი წლებიდან ასეთი მექანიზმის საათები ისევ პოპულარული გახდა.   

daskvna erTia, araviTar SemTxvevaSi ar Rirs momxmareblisTvis im 

produqciis “Setena” romelsac is ar saWiroebs. Tumca es rTulad 

gansaxorcielebeli davalebaa. iseve rogorc pioneri “klientebidan” 

anonimur bazarze gadasvlisas ganicdis sirTuleebs და  ხ შ ი რ 
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შ ე მ თხ ვ ე ვ ა შ ი ,  vaWrobis miseuli mkeTodebis gamoyenebisas kraxs 

ganicdis, aseTive sirTules warmoadgens  diferenciaciis fazisTvis 

gadasvla fasebiT konkurenciidan momsaxurebiT konkurenciaze. 

   

3.3.10 procesebis organizeba 

 integraciis modelis realizaciisaTvis erT-erTi mniSvnelovani 

nabijia procesebisa da saSualebebis RirebulebaTa safuZvliani 

ganxilva. diferenciaciis fazaSi ufro prioritetuli iyo resursebis 

xelmZRvaneloba vidre procesebis organizeba. 

 “procesebis marTvis” funqcia pasuxismgebelia yvela procesis 

marTvaze da zedamxedvelobaze მ ა თი  შ ე ს რულე ბ ი ს ა ს . nawilobriv es 

SeiZleba moxdes saerTo dagegmarebisa da instruqciebis saSualebiT, 

magram upiratesad procesebis marTva aris davaleba, romelic pirdapir 

SeiZleba gadaeces im adamianebs, romlebsac masTan aqvT saqme. Tavis 

mxriv ki am funqciebma unda izrunon imaze, rom procesebi miedinebodes 

logikurad da efeqturad. procesualuri menejmentis strategiuli 

davalebaa globaluri dagegmva, amasTan erTad ki gamoyofili unda iyos 

Tavisufali sivrce gadawyvetilebebis misaRebad qveda safexurebze, 

meore davaleba ki am sivrcisTvis Tvalyuris დე ვ ნ ე ბ ა  და  

შ ე ს ა ტყ ვ ი ს ი  koreqtivebis Setanaa Tuki amas garemoeba moiTxovs. Tumca 

unda aRiniSnos, rom yvelaze qveda safexurze es sivrce unda iyos 

sakmaod gafarToebuli, raTa xelmZRvanelebmac da xelqveiTebmac SeZlon 

Tavad awarmoon msjelobani da aseve ipovon kompromisebi da SeZlon 

kombinireba. 

procesualuri menejmentis zeda safexuri zogadad unda iyos saqmis 

kursSi, is mxolod maSin ereva, როც ა  ე რთ-ე რთი  qvesistema ver 

umklavdeba masze dakisrebul davalebas da maSin meore qvesistema unda 

iyos gafrTxilebuli, raTa moaxdinos Tavisi gegmebis koreqtireba. 

diferenciaciis fazaSi ki brZaneba modioda zemodan, riTac 

ganisazRvreboda iniciativis dabali done qveda safexurebze, da 

saerTod ar arsebobda aranairi sivrce Tavisufali da damoukidebeli 

moqmedebebisaTvis.  

jansaRi marTva procesebisa gulisxmobs oqros შ უა ლე დი ს  პ ოვ ნ ა ს - ე ს  

ა რ უნ და  ი ყ ოს  arc mkacrad normirebuli da arc mTlad Ria da 

gaukontrolebeli.   

სუბსისტემის აქტოვობა უნდა იყოს როგორც რაოდენობრივ, ისე თვისობრივ შედეგზე 

ორიენტებული. მნიშვნელოვანია შუალედური აპარატის throughtput/ 

MITTELAPARAT მუდმივ მზადოფნაში შენარჩუნება. „პროცესების მართვის“ 

ფუნქციების როლი მართვის და ყველა სხვა პროცესების სამაგალითოდ წარმართვაა. 

მთავარი კითხვა მდგომარეობს იმაში, თუ ფასეულობების ჩამოყალიებებაში რა 

წვლილი შეაქვს ამა თუ იმ მოქმედებას. გვაქვს თუ არა პირდაპირ სახეზე 

Wertschoepfungsbeitrag ფასეულობების ჩამოყალიბება, რას დაკარგავდა ორგანიზაცია 

რომ რადიკალურად უარი ეთქვა მასზე? უმეტესწილად ეს რეგულაცია 

გამოიყენებოდა რთული პრობლემების გადასაჭრელად კრიტიკულ სიტუაციებში, 

მოგვიანებით ეს ყველა რუტინული მოქმედების (ROUTINEVORGAENGE) ერთგვარი 

საფუძველიც კი გახდა. 
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რკინიგზის მაგალითი: მძღოლმა უნდა ითანამშრომლოს სადგურის მმართველებთან, 

რომლებიც მატარებლის მიღებაზე და გაშვებაზე არიან პასუხისმგებლები. აზრი ამ 

ერთობლივი მუშაობისა იმაში მდგომარეობს, რომ სამგზავრო გეგმის (პროცესის 

მყარი გეგმა feste Prozessschema) გარდა უნდა არსებობდეს გარკვეული საზღვარი, რის 

ფარგლებშიც მძღოლი თავისუფალი იქნება და პატარა პრობლემებს თავად გადაჭრის, 

რათა შედარებით დიდი პრობლემებიც წინასწარ იქნას განჭვრეტილი და ჩანასახშივე 

აღმოფხვრილი. 

აქედან გამომდინარეობს რომ ორგანიზაციის მართვის სტრუქტურაში, 

ხელმძღვანელობის უმაღლეს დონეზე ხდება მმართველობის გარკვეული ტანდემი. 

ხელმძღვანელობის გარკვეული ნაწილი პროცესების ოპტიმალურ მართვაზეა 

ორიენტირებული, მაგალითად მომხმარებლის მოთხოვნებზე, ხოლო 

ხელმძღვანელობის მეორე ნაწილი რესურსების მუდმივ მზადყოფნაზეა 

ორიენტებული. 

ბოლო ათწლეულების მანძილზე დაინერგა მმართველობის ეს სტილი ანუ პროცესი–

თვითმმართველობა და ძალაუფლება უფრო ქვედა დონეებზე დელეგირდა. ჰარმონის 

და პეტერსონის წიგნში (HARMON & PETERSON; 1990) აღწერილი ინდუსტრიული 

ორგანიზაციების მრავალი ფორმა, რომლებიც მმართველობის ზემოთაღწერილი 

სტილის დანერგვის შემდეგ უფრო პროდუქტულები და ეფექტურები გახდნენ. 

თანამედროვე ეტაპზე კონვეირის სისტემა სწორედ ასეთი მუშაობის ტიპით 

ჩანაცვლდა, რომელიც გულისხმობს, ჯგუფურ მუშაობას, ტრანსპორტის სისტემის 

არსებობას, ინფორმაციის შეუფერხებელ გაცვლას. ამ კუთხით ასოციაციის ფაზა 

უფრო შორსაც კი მიდის. 

  

 3.3.11 შესასრულებელი სამუშაოს ორგანიზაცია 

ორგანიზაციის განვითარება დიფერენციაციის ფაზაში თავის ფილოსოფიაში 

არ რთავს ჯგუფებს. ის ცნობს ზოგადად მხოლოდ ცალკეული ფუნქციების 

მატარებელთა დავალებებს. თუ დავალების სფერო გახდება ძალიან დიდი, ის 

ნაწილდება ქვედავალებებად, რომლებიც შესრულებულ უნდა იქნას სხვა 

ინდივიდების მიერ. ამ ქვედავალებებს შორის დამოკიდებულება რეგულირდება 

ზედა მაღალი დონის მიერ. ამის კლასიკური მაგალითი არის მუშაობა კონვეიერზე: 

არ არსებობს არანაირი ჯგუფები, არამედ ინდივიდების რიგი ასრულებს ერთმანეთის 

მიყოლებით ურთიერთწინააღმდეგობის გარეშე თავის დავალებებს. ამ ცალკეულ 

პიროვნებებს შორის დამოკიდებულებები რეგულირდება უფროსის (შეფის) მიერ, 

რაც მისთვის წარმოადგენს ,,კოორდინაციის“ დავალებას. შეიძლება ითქვას, თვითონ 

სამუშოს შესახებ თანამშრომელთა შორის არაფერია განსახილველი, რადგან ეს 

ყველაფერი უფრო მაღალი ხელის მიერ რეგულირდება. (თავის და ხელის სამუშაოს 

სხვადასხვა ადამიანი ასრულებს; კავშირი არაა) 

 რადგან კოორდინაციაზე სრული პასუხისმგებლობა სამუშაო პროცესში 

უფროს მუშასა და ბატონს აკისრიათ, ისინი თავიანთ ყურადღებას მიმართავენ 

,,ქვედა დონისკენ“. იგივე მოქმედებს თავმჯდომარეებზე, რომლებმაც თავიანთი 

დონიდან ბატონების საქმიანობას უნდა გაუწიონ კოორდინაცია. ამის გამო ატარებს 

მეორე ფაზა ავტოკრატიულ და ,,თავმომაბეზრებელ“ ხასიათს. გონებით და ხელით 

მუშაობა სრულიად განსხვავებული ადამიანების მიერ ხორციელდება. A. Bos-თვის 

(1969) შეიძლება ითქვას, რომ ამ სახის ორგანიზაცია გაუგებრობების არსებობის და 

კამათის  რისკის ქვეშ არის. ყველაზე დაბალ საფეხურებზე არ არის 
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ურთიერთდამოკიდებულება, რადგან იქ დასაქმებულები ამაზე არ არიან 

პასუხისმგებელნი. ამიტომაც ადამიანებს აქვთ შეგრძნება, რომ ამ ორგანიზაციას არ 

ეკუთვნიან. ამით გამოწვეული ნიშნები უკვე აღიწერება როგორც დიფერენციაციის 

ფაზის ავადმყოფობის ნიშნები. ,,Ausfransen”- ის (ცემა-ტყეპის) ამ პროცესს აქვს 

ტენდენცია, რომ გაგრძელდეს ორგანიზაციის შიგნით, რადგან ბატონებიც გრძნობენ 

საკუთარ თავს მმართველობაში ,,შეზღუდულებად“ და ორგანიზებას უწევენ 

კავშირებს თავიანთი უფროსების წინააღმდეგ საკუთარი პოზიციების 

გასამაგრებლად და ა.შ. სხვა სიტყვებით: რადგან დიფერენციაციის ფაზას თავისი 

საქმის და ტექნიკური ორიენტაციის საფუძველზე სოციალური სუბსისტემის 

მნიშვნელობის და დინამიკის შესახებ ბევრი არ იცის, დასაშვებია რომ სოციალური 

სისტემის არსებობა გახდება შეუძლებელი. (სოციალური სუბსისტემა თამაშგარე 

მდგომარეობაში რჩება)მან უნდა შექმნას თავისი წესები და ეჯახება საფრთხეს, რომ 

ტექნოკრატია და ბიუროკრატია დიფერენციაციის ფაზის ანტი ორგანიზაციას 

შეეჯახება. ეს ხსნის აგრეთვე იმას თუ რატომ არსებობს უნდობლობა 

დეფერენციაციის ფაზაში ოფიციალურ ჯგუფებს შორის. 

 მესამე ფაზაში აგრეთვე ადგილი აქვს იმას, რომ ორგანიზაცია ყველაზე დაბალ 

დონეზე კვლავ ისმება ჩარჩოში, რომელშიც იქმნება ავტონომიური ან ნაწილობრივ 

ავტონომიური ჯგუფები, რომლებსაც სხვადასხვა დავალებების შესრულების 

პასუხისმგებლობა აკისრიათ. ამ ფუნქციებს ხაზი ესმება დავალებების განაწილებაში 

ჯგუფს შიგნით: დაგემვის და თვით კონტროლის ელემენტები, დარღვევების, 

ხარვეზების გარკვევა, გადამჭრელი ზომების მიღება სამუშაო პროცესში, 

ინფორმაციული წესები, პერსონალის მონაწილეობა, ,,სამუშაოს როტაცია“ (JOB 

ROTATION), ორმხრივი სწავლებები, განყოფილებების გაწმენდა, პროდუქციის და 

მუშაობის პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება, მარტივი დავალებები ორგანიზაციის 

წესრიგში მოსაყვანად და ა.შ.  

 80-იანი წლების დასაწყისიდან დაგროვდა დიდი პრაქტიკული გამოცდილება 

ასეთი თვითმართვადი ჯგუფების მიერ, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ,,სამუშაო 

ცხოვრების ჰუმანიზაციის“ (Hillmann 1970, L. Davis/J Taylor 1972, E. Ulich/ P. 

Grosskurth/A.Bruggemann 1973. F. Vilmar 1973) წიგნით.  

 

 აღსანიშნავია, რომ ამ ფაზაში მუშათა დონეზე არსებობს ჰორიზონტალური 

პასუხუსმგენბლობის გრძნობა (დავალებებს შორის მჭიდრო კავშირისთვის), რაც 

ავალებს ბატონს თავისი ყურადღების ,,ქვემოთკენ“ მიმართვას. ისინი იგებენ დროს 

განყოფილებებს შორის ადგილების (შეერთები ადგილების NAHTSTELLE) 

კონცენტრირებისთვის და ამით შემდგომში იქმნება ახალი  შესაძლებლობები 

საშტაბო განყოფილებების ინტეგრაციისთვის. 

როდესაც საწარმო სტრუქტურირებულია ,,ქვემოდან ზემოთ“ საჭიროა უფრო 

ნაკლები მმართველი საფეხური და საშტაბო განყოფილებებს შეუძლიათ მიმართული 

იყვნენ იმისკენ, რომ ქვემოდან წამოსულ კითხვებს უპასუხონ ნაცვლად იმისა, რომ 

მოახდინონ ინსტრუქტირება, მითითებების გაცემა. 

 მნიშვნელოვანია, რომ ყოველი ჯგუფის სამუშაო მჭიდროდ დაკავშირებულ 

მთლიანობას ქმნის. მიუხედავად იმისა რომ მეორე ფაზაში შესაძლებელი იყო 

დაგეგმვის მმართვის და კონტროლის საშუალებებით მომხდარიყო 

პროდუქტიულობის გაზრდა, ახალი წარმოდგენა დაგეგმვის, მართვის და 

კონტროლის შესახებ თანამშრომელთა მაღალი, გაზრდილი მოტივაციის გზით 
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შესაძლებელს ხდის პროდუქტიულობის მაღალი დონის არსებობას. ეს აიხსნება 

იმით, რომ  ადამიანები აღიქმებიან, როგორც ერთიანობა. 

 

3.3.12. დეცენტრალიზებული ავტონომიური ერთეულები 

ურთიერთდაკავშირებული მმართველი გუნდების  სისტემის მეშვეობით 

წარმოიქმნება ღია განსხვავებული გადაწყვეტილებების მიღების სუბსისტემა 

(Interlocking rings). გარდა ამისა, პროცესის ანალიზის გზით და პროცესების 

ორგანიზებული მართვით, ორგანიზაციაში მიმდინარე მოვლენები გამჭვირვალობას 

იძენს. შესაძლებელია ორგანიზაციის გარკვეული ნაწილებისთვის დიდი 

დამოუკიდებლობის მინიჭება. ავტონომიური ერთეულების შექმნისთვის მთავარი 

კრიტერიუმი არის მიმართულებების განსაზღვრა, თუ რაზეა ორიენტებული: 

მომხმარებელზე, პროდუქტ-ჯგუფებზე თუ საერთო მიზანზე, მომხმარებელთა 

საჭიროებებზე, რითაც ეს ორგანიზაციული ერთეული გამიჯნული, გამოყოფილი 

გონივრული მთლიანი ხდება, რაც ერთობის წევრების მიერ ასევე ერთიან მთლიანად 

აღიქმება (siehe R. Buehner 1989, S. 111 ff). 

არსებობს განსხვავება ფუნქციურ და ,,ფედერაციულ“ ერთეულებს შორის. 

დიფერენციაციის ფაზაში საწარმო არის ფუნქციონალურ ერთობაში (გაყიდვა, 

პროდუქტი, მმართველობა, სამუშაოსთვის მზადყოფნა და ა.შ.) გაწევრიანებული (R. 

Hoehn 1966). ამ ფუნქციური ერთეულების მიზნები მოდის საწარმოს ერთიანი 

მიზნებიდან. ცალკეული ერთეულები როგორიცაა გაყიდვა და პროდუქცია, მთლიანი 

მიზნის შუაში დგანან, სხვები საკმაოდ დაშორებულები არიან ამ მიზნისგან. 

ფუნქციონალური ერთობების მიზნები ზოგადი საერთო მიზნებისგან გამიჯნულია.   

რაც უფრო შორს ხდება გასვლა ძირითადი დავალებისგან მით უფრო ნაკლებად არის 

შესაძლებელი შემდგომში რომ მან შეძლოს ზემოქმედების მოხდენა ძირითად 

ამოცანებზე. ამას იქამდე მივყავართ რომ შეიძლება თავად დაისახონ მიზნები. 

 ამის საპირისპიროდ ფედერაციულ ერთობებს აქვთ მიზნების პირდაპირი  

დასახვა (PRIMAERE ZIELSETZUNG). მაგალითად საკუთარი პროდუქცია, შედეგზე 

პასუხისმგებლობა ბაზარზე გატანისას და ა.შ. ავტონომიურ ერთეულს მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში შეუძლია ფუნქციონირება კარგად, როდესაც ის თვითონ შეიცავს 

საჭირო მმართველ ორგანოებს. ეს ნიშნავს, რომ ცენტრალური ფუნქციები როგორიცაა 

მართვა, დაგეგმვა, პერსონალური გარემოებები და ა.შ. უნდა იყოს ასევე 

დეცენტრალიზებული. 

 ფედერაციული დეცენტრალიზაციისთვის პირველი საჭიროება დგება მაშინ 

როდესაც საშუალო ზომის საწარმოები იზრდებიან. ხაზობრივი იერარქიის მზარდი 

სიღრმე რთულდება, რადგან მესამე დონეზე გარკვეული საკითხები ჯერ კიდევ 

საერთო მიზნებიდან განიხილება. ასევე კომუნიკაცია ზემოთკენ იფილტრება ან 

ბლოკირებული ხდება. მმართველობის ზედა დონემ აღარ  იცის რა ხდება ქვედა 

დონეზე სინამდვილეში. 

 ზოგადად ჩანს, რომ როცა ,,Interlocking rings”- ი უკვე გადალახულია და თავის 

მაქსიმალურ სიღრმეს აღწევს სამდონიანი მმართველობის სისტემაში, საჭირო ხდება 

ავტონომიური ერთეულებად დაშლა ორგანიზაციის.  თუ დავალებათა გაფართოების 

სისტემა სწორად ფუნქციონირებს, შესაძლებელია უფრო დიდი ერთეულები 

შედარებით ნაკლები მმართველი საფეხურის არსებობის დროსაც კარგად 

იმართებოდეს. ასეთი ავტონომიის მენეჯმენტი უნდა იყოს ჩასმული საერთო 
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მენეჯმენტ სისტემაში. ამის შედეგად ერთეულის უფროსს, შეფს ჰყავს ორი 

თავმჯდომარე ინსტანცია: იერარქიული თავმჯდომარე და უმაღლესი საწარმო 

საწარმოს პოლიტიკის ეფექტურობისთვის. 

  სხვა ვარიანტებია მაგალითად ,,Spin off” სისტემა, წარმოების დანახარჯები, 

დამოუკიდებელი გაყიდვის ბიუროები განათლების ცენტრები და ა.შ. ამით საწარმო 

ნელ-ნელა იძენს კონცერნის ხასიათს. ავტონომიურ ერთეულებს და საწარმო 

საზოგადოებას შორის შემდეგ ვითარდება შიდა ტრანსპარენტული მომხმარებელ-

მომწოდებლის ურთიერთობები: შიდა მიწოდებები აღარ მისდევენ სტანდარტულად 

გამოანგარიშებულ ფასებს, არამედ ნამდვილ საბაზრო ფასებზე ახდენენ 

კონცენტრირებას. 

 

3.3.13. მენეჯმენტისა და მისი ინტეგრაციის ექვსი ძირითადი ამოცანა 

მეორე ფაზიდან მესამე ფაზაში გადასვლისას ზემოთ ნახსენები 

განვითარებისკენ მიმართული ზომები მართავენ მენეჯმენტ დავალებების მთელ 

რიგს. პიონერულ ფაზაში ეკონომიკური მიზნები არის ყველა მოქმედების 

საფუძველი. ამ მიზნის წარმოდგენის კონტროლი განიხილება იმის მიხედვით თუ 

როგორ რეაგირებს გარემო საწარმოს საქმიანობაზე. ფაზაში, რომელშიც განვითარდა 

,,სამეცნიერო საწარმო მმართველობა“ ტეილორისა და ფაიოლის შეხედულების 

მიხედვით, რჩება ობიექტურობა და კონტროლი, თუმცა ემატება მომუშავეთა 

პირდაპირი აღქმა. დიფერენციაციის ფაზაში ახალი არის სისტემური დაგეგმვის 

განვითარება და კარგად მოფიქრებული ლოგიკური, ასევე სტატიკური 

ორგანიზაციის წარმოშობა. ინტეგრაციის ფაზაში ვითარდება პირველად ნამდვილად 

სისტემატური საწარმოს პოლიტიკა. ბოლოს კი უნდა ითქვას, რომ ინოვაცია ხდება 

როგორც სისტემატური აქტივობის საფუძველი მენეჯმენტის განვითარებისთვის. 

ექვსი დასახელებული მენეჯმენტის ამოცანა P. Schlenzka-ს (1959) მიერ 

დალაგებულია შემდეგნაირად: 

1. მიზნის განსაზღვრა; 

2. საწარმოს პოლიტიკა;; 

3. დაგეგმვა; 

4. ორგანიზაცია; 

5. ინოვაცია; 

6. კონტროლი; 

 

1. მიზნის განსაზღვრა- ეს არის საწარმოს უმაღლესი ხელმძღვანელობის 

ძირითადი ამოცანა, მისი შემუშავებით ხელმძღვანელობა სხვა მენეჯმენტ 

დონეებთან ახდენს კოოპერაციას. 

2. საწარმოს პოლიტიკა- ეს მომდევნო საფეხური საწარმოს 

ხელმძღვანელობისთვის მდგომარეობს იმაში, რომ მან უნდა იფიქროს 

საწარმოს პოლიტიკაზე და არჩევანი უნდა გააკეთოს. ძირითადი იდეების 

ფორმულირება და მათთან ურთიერთობა შესაძლებელს ხდის, რომ ეს ერთიანი 

საწარმო ჩამოყალიბდეს როგორც სტრუქტურის მომცემი ძალა. შესაძლებელია 

განვასხვაოთ საწარმოს პოლიტიკის ორი სახე. 1) პირველი მდგომარეობს იმაში, 

რასაც ვუწოდებთ ,,საწარმოს კრედოს“, რომლის ფორმულირებასაც საწარმო 

ახდენს მოკლედ და მათ მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვნად საწარმოს 

არსებობისთვის (R. Wunderer 1983). 2) მეორედ კი ითვლება სახელმძღვანელო 
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,,Policy-Manual“, რომელიშიც წარმოდგენილია ყოველი 

ხელმძღვანელობისთვის საჭირო მეთოდები. ის, რასაც ჩვენ საწარმოს 

პოლიტიკის ქვეშ მოვიაზრებთ ამათ შორის დგას. ერთი მხრივ, ის არის უფრო 

მეტი ვიდრე ,,Johnson & Johnson-ის 10 პუნქტი“, რომლებსაც ოქროს ჩარჩოში 

ჩასმულს მისაღებ ოთახში კიდებენ, მეორე მხრივ კი ის ბევრად ნაკლებია 

ვიდრე სახელმძღვანელო, რომელშიც მრავალრიცხოვანი მიმართულებების 

ხაზები და მოქმედებებია რეგლამენტირებული. ზოგადი საწარმოს პოლიტიკა 

განაწილებულია ასევე საბაზრო პოლიტიკაში, რესურსების პოლიტიკაში, 

პერსონალის პოლიტიკაში, საფინანსო პოლიტიკაში კვლევის და განვითარების 

პოლიტიკაში, ადგილის პოლიტიკაში ისევე, როგორც კომუნიკაციის და 

ინფორმაციის პოლიტიკაში. ამ ცალკეული პოლიტიკების ფორმულირება არის 

განსაკუთრებით ძნელი და ქმნის მესამე ფაზის მენეჯმენტის ნაწილს. ის უნდა 

იქნას შესწავლილი და პრაქტიკულად გამოყენებული. 

3. დაგეგმვა- როდესაც მიზანი დასახული და საწარმოს პოლიტიკა ერთხელ უკვე 

ცნობილია, უნდა მოხდეს ტექნიკური სამუშოების შესახებ კითხვების გაჩენა 

და დაგეგმვა. საქმე არც ისე მარტივია, რადგან კონკრეტული დაგეგმვის დროს 

ხშირად მანამდე არ შემჩნეული პრობლემები იჩენს თავს. მსგავსი 

პრობლემების გადაწყვეტის შესაძლებლობისთვის არსებობს დაგეგმვის დროს 

კვლავ და კვლავ დამატებითი  საბაზო განათლება (Ad-hoc-Grunsatzbildung) 

4. ორგანიზაცია- მესამე ფაზაში მას აქვს მომსახურების ფუნქცია. მას გააჩნია 

მომსახურების განსაზღვრული სტრუქტურა რომლის დროსაც ის ერთობლივი 

მუშაობის ფორმებისთვის საჭიროდ მიიჩნევა. როგორც კი მიზნები, 

მომხმარებლის სეგმენრი, ერთობლივი მუშაობის ფორმები და ა.შ. შეიცვლება 

ის უნდა შეიცვალოს ამის შესაბამისად. მნიშვნელოვანია, რომ მესამე ფაზაში 

შესაძლებელია მომუშავეთა უნარების მიხედვით საწარმოს 

პროდუქტიულობის ზრდა მოხდეს. 

5. ინოვაცია- ინოვაცია უნდა გახდეს ძირითადი ამოცანა და ქმედება და 

მოხსენიებულ უნდა იყოს როგორც ყველა თანამშრომლის პერმანენტული 

აქტივობა მესამე ფაზაში. ინოვაციები და გაუმჯობესებისთვის ჯილდოების 

დაწესება, როგორც პროდუქციულობის, პრემიების სისტემა არ არის უკვე 

ახალი და აქედან გამომდინარე არ წარმოადგენს ექსპერომენტს. 

6. კონტროლი- პიონერულ ფაზაში კონტროლი იყო ყველასთვის მნიშვნელოვანი, 

რადგან მომხმარებლის კმაყოფილება იყო კრიტერიუმი მიზნების სწორად 

წარმართვისა და განსაზღვრისთვის. დიფერენციაციის ფაზაში ეს გადავიდა 

ტექნიკის კონტროლში, რომელიც მთლიან საწარმოს მოიცავდა. მართვა და 

კონტროლი იყო ყველა თავმჯდომარის ამოცანა. კონტროლი მესამე ფაზის 

გავლით იყო ყველა შესასრულებელი დავალების ძირითადი პრინციპი. 

ინტეგრაციის ფაზაში მიმდინარეობს კონტროლი შეფასებაზე, ზოგადი 

საწარმოს პოლიტიკის ბაზისზე შედეგების შეფასება და დავალებაში 

წარმოდგენილი ნორმებისთვის სპეციალური თანამშრომლების საქმიანობის 

შეფასების გზით შესაძლებელი ხდება გამოცდილების შეძენა და შედეგის 

გაუმჯობესება. ჯგუფური მუშაობის პროცესის შეფასება უპირველეს ყოვლისა  

არის ზემოქმედების საშუალება იმისთვის, რომ ცალკეული პიროვნების 

ინტერესი საკუთარი სამუშაოს მიმართ გაიზარდოს. 

ამ ძირითადი მენეჯმენტ დავალებების გადახედვის შემდეგ, რომელიც Schlenzka-მ 

წარმოადგინა ცოტა განსხვავებულ ფორმაში, როგორც ,,მმართველობის სვეტები“, 
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ჩანს, რომ  ცენტრალური მმართველობისთვის მეშვიდე- მნიშვნელოვანი ამოცანა 

რჩება: ამ ექვსი დავალების ინტეგრაცია. 

 

3.3.14.ინტეგრაციის ფაზის მოდელი როგორც გონივრული წესრიგისკენ მიმართული 

კონცეფცია 

ინტეგრაციის ფაზის კონცეფციას სინთეზში მოჰყავს გავლილი ფაზების 

ძლიერი მხარეები. ინტეგრაციის ფაზაში საწარმოს ხელმძღვანელობაში აღარ არის 

ქარიზმატულობა წარმოდგენილი როგორც პერსონალური თვისება, არამედ მთელი 

საწარმოს სისტემა ისეა მოწყობილი რომ ორგანიზაციის ყველა თანამდებობაზე 

თანამშრომლებს თავიანთ საქმიანობაზე პასუხისმგებლებად ყოფნა შეუძლიათ. 

შიდა ინოვაცია და ადაპტაცია უნდა გახდეს მნიშვნელოვანი თვისება ახალი 

მოდელისთვის. ინტეგრაციის ფაზისკენ განვითარება დგას სოციალურ 

სუბსისტემასთან. ის ავრცელებს რეაქციის უნარიან და ღია მენეჯმენტს. 

აქტუალური განვითარების მდგომარეობის დიაგნოზი აადვილებს 

მმართველობას, შემდგომი მომავლისთვის მოთხოვნილებების კარგად შესაცნობად 

და ნაბიჯების დასამუშავებლად, რომლებიც არა მხოლოდ სიმპტომებზე 

კურირებისთვის მართავს, არამედ არსებითი სიახლეები მოაქვს საწარმოსთვის.   

 

4. ,,მოხდენილი საწარმო“:  

                       განვითარება ასოციაციის ფაზის მიმართულებით 

  აქამდე წარმოდგენილი იყო საწარმოს განვითარების სამი ფაზა: პიონერული, 

დიფერენციაციის და ინტეგრაციის ფაზები. თუმცა შემდგომში ასევე გამოყოფილ 

იქნა მომდევნო ფაზა, რომელსაც  ასოციაციის ფაზა ეწოდება. მსოფლიო ენერგო და 

ნავთობ კრიზისის შთაბეჭდილების ქვეშ მყოფმა ავტორმა 1974 წელს მოხაზა 

განვითარების ახალი ფაზის კონტურები, რომელსაც მაშინ უწოდა ,,სოციალური 

ფაზა“ (Fგlazl.1975).  მისი დაკვირვებების შედეგად ცხადი გახდა, რომ საწარმოები 

მაკრო-ეკონომიკური, მაკრო - საზოგადოებრივი, მაკრო-კულტურული და 

ეკოლოგიური პრობლემებისთვის საფუძვლიანად ღია არიან.  ამიტომაც ახალ ფაზას 

უნდა გააჩნდეს მენეჯმენტისა და ორგანიზაციისთვის უფრო ფართო 

შესაძლებლობები.  

 N-ils Brunsonმა თავის წიგნში ,,The organization of hypocrisy” (1991) გააჟღერა, 

რომ საწარმოს გადარჩენისთვის გადამწყვეტი ხდება ის მომენტი, თუ როგორ 

შეუძლია მას მასზე ზეგავლენის მომხდენი ფაქტორების არსებობის პირობებში 

ფუნქციონირება. საწარმოს გაძღოლა ყოველთვის ნიშნავს მრავალი 

ურთიერთგამომრიცხავი ინტერესის შეჯახებას. ახლა კი ავტორი მეოთხე ფაზას 

მოიხსენიებს ,,ასოციაციის ფაზად“, რადგან საწარმოს არსებობა კოოპერაციის, 

მხარდაჭერის, ალიანსების ჩამოყალიბების სრულიად ახალ ფორმებს იძენს. ეს 

ასოციაციები პრინციპულად განსხვავდებიან მიმღები საწარმოსა და შერწყმული 

საწარმოებისგან, რომლებიც პირველ ამოცანად მხოლოდ ,,მასშტაბის ეკონომიკას“ 

განიზრახავენ. 

 1975 წლიდან მეოთხე ფაზის ეს წინასწარი კონცეფცია უფრო დაკონკრეტებულ 

იქნა. მოხდენილი საწარმოს კონცეფციას აქვს ერთმნიშვნელოვნად ეს მიმართულება, 
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მაგრამ ,,მოხდენილი საწარმოს“ კონცეფცია ასოციაციის ფაზის მოდელი კი არ არის, 

არამედ არის რეალიზაციის ერთ-ერთი საშუალება. ამიტომაც ამ თავში უფრო 

მნიშვნელოვანია პრინციპები, ვიდრე კონკრეტული განხორციელების მოდელები, 

რომლებიც იაპონიაში, აშშ-ში, ინგლისში, გერმანიასა და ავსტრიაში იმ დროისთვის 

უკვე არსებობდნენ. 

 

4.1 ცვლილების დინამიკა პრობლემის გადატანის და 

 პერსპექტივის ცვლილების გზით 

 

 საწარმოს განვითარების ოთხივე გამოყოფილი ფაზისთვის არსებობს 

ძირითადი მეტაფორები, რომლებიც ახასიათებს ამ ფაზებს: 

 

 1. პიონერული 

ფაზა 

2. 

დიფერენციაციის 

ფაზა 

3. ინტეგრაციის ფაზა 4. ასოციაციის 

ფაზა 

მეტაფორა საწარმო 

როგორც ოჯახი 

ან ფუძე 

საწარმო, როგორც 

კონსტრუირებულ

ი აპარატი 

საწარმო, როგორც 

ცოცხალი ორგანიზმი 

საწარმო 

როგორც 

ბიოტოპის 

ნაწილი. ერთი 

მთლიანობის 

ნაწილი.    

ძირითადი 

ამოცანა 

არაფორმალურ

ი კავშირების 

იმპულსირება 

კონტროლირებად

ი აპარატის 

მშენებლობა 

ერთიანი, 

განუყოფელი 

ორგანიზმის 

განვითარება 

სხვადასახვა 

გარემოსთან 

ასოციაციური 

დაკავშირება 

Fig. 23: განვითარების ოთხი ფაზის ზოგადი მეტაფორები 

 

 ზოგადად უნდა ითქვას, რომ განვითარების დინამიკა გამომდინარეობს 

ყოველთვის პოლარობის ხარისხიდან და მათგან გამოწვეული ცვლილებების 

ენერგიებისგან. ამ ადგილზე ნაჩვენები უნდა იქნას დაძაბულობა ორგანიზაციის 

შიგნით და გარეთ, ძირითად დავალებებსა და სასაზღვრო პრობლემებს 

(Randpoblemen) (Fig.24) შორის.  

                                                                       კულტურული სუბსისტემა  

 

            წარსული                                                                                                                          

მომავალი 

            

             საქმის კეთების უნარი                                                                                         

იდეალური 

ინდივიდი 

საზოგადოება       შინაგანი 
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                                                                  ტექნო-ინსტუმენტული სუბსისტემა         

გარეგანი 

                24: განვითარების ენერგია შემოქმედებითი მიმდინარეობის პროცესი.                                              

 ძირითადი დავალებების დაძლევაზე კონცენტრაცია ორგანიზაციას აყენებს 

სხვა მარგინალური (შინაგანი და გვედითი) პრობლემების წინაშე. ძირითადი 

დავალებების და მათი დამუშავების ფაზისთვის ისევ ხელახალი პრობლემები 

წარმოიქმნება (Fig.25). 

მეორეხარისხოვანი პრობლემა 

                                       ძალაუფლებისდაკარგვა 

          ძირითადი 

დავალება 

                         

მეორეხარისხოვანი პრობლემა 

         

          ძირითადი 

დავალება 

                  მეორეხაროსხოვანი პრობლემა 

                       

          ძირითადი 

დავალება 

მეორეხარისხოვანი პრობლემა 

 

 

რა მნიშვნელობა აქვს ამას კონკრეტულად? 

 როდესაც საწარმო არსდება ვიღაცამ მომხმარებელთა პრობლემების შესახებ 

წინასწარ უნდა გაიგოს, რისი საშუალებითაც შესაძლებელი გახდება ღირებული 

გადაწყვეტილებების შემუშავება. პიონერული ფაზისთვის ძირითად ამოცანას 

წარმოადგენს ორგანიზაციის გარეთ მიმართული სამუშაო გაერთიანების 

იმპულსირება, სახელდობრ არაფორმალური ორგანიზაციის. ეს ხდება 

დამაარსებლის, შესაბამისად პიონერის განსაკუთრებული უნარის წყალობით. 

მსგავსი ორგანიზაციის ფუნქციონირება ყველაზე უკეთ შეიძლება დახასიათებულ 

იქნას შემდეგი მეტაფორით ,,ოჯახი და ფუძის კულტურა“. პიონერული ფაზის 

ოჯახის ან ფუძის მოდელი მისი სიძლიერის მიუხედავად მიდის დასასრულთან და 

უკვე საჭირო ხდება განსხვავებული კონცეფცია, სხვა პრინციპები, სხვა ნიმუში, 

განსხვავებული ქცევის წესები, სტრუქტურა და ა.შ. პიონერული ფაზის შემდეგ 

მოდის დიფერენციაციის ფაზა, რომელიც კონცენტრირებულია მთლიანად იმაზე, 

რომ მოახდინოს ქაოსის და თვითნებობის, გაუთვალისწინებელი შემთხვევების 

მოწესრიგება. ძირითად ამოცანას წარმოადგენს  ორგანიზაციული აპარატის 

ლოგიკური და დაგეგმილი კონსტრუირება (მშენებლობა). ინტეგრაციის ფაზაში უკვე 

ჩნდება  დაფუძნებული სამი სუბსისტემა და მათ შორის ახალი ურთიერთობები 

3.ინტეგრაციის ფაზა. მთლიანი  

ორგანიზმის განვითარება 

2.დიფერენციაციის ფაზა. მართვადი, 

დამორჩილებადი აპარატის შექმნა. 

1.პიონერული ფაზა. ორგანიზაციის 

ფორმირება ადამიანის გარშემო. 

გარემო-პრობლემები 

ადამიანური  

ურთიერთობები 

სისტემის გამჭირვალობა 
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ყალიბდება. მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ერთი მთლიანი ორგანიზაციის 

ჩამოყალიბება, რომელიც მიზანსა და მომხმარებელზე იქნება ორიენტებული. ასევე 

ორგანიზაციის საპროცესო აპარატის შექმნის მიღწევა იქნება მთავარი ამოცანა, 

რომელიც საერთო საქმიანობის განხორციელების საქმეში მომუშავეთა 

პასუხისმგებლობის გრძნობის გაზრდას შეუწყობს ხელს.  

 ასოციაციის ფაზის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს ის, რომ საწარმო 

გარემოსთან ასოციაციურად ისე ახდენს ინტეგრირებას, რომ მას პრო-აქტიური და 

პარტნიორობა-ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეუძლია ამ გარემოსთან 

შეთანხმება. დაძაბული გარემოს არსებობის პირობებში კი დამაკავშირებელ 

საშუალებებს აგნებს. ინფორმაციის გაცვლა უნდა გახდეს პრობლემის გადაჭრისა და 

სხვადასხვა ვითარებაში სხვადასხვა საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების 

საშუალება მართვის ორგანიზების ძირითადი ამოცანების გადასაწყვეტად. იმისთვის 

რომ საწარმოს დომინანტური როლი გააჩნდეს საჭიროა მოიძებნოს კონკრეტული 

გზები, რომელთა მეშვეობითაც მოხდება საწინააღმდეგო აზრების და 

შეხედულებებიის კონსტრუქციულად მოგვარება. ამ გზით იქმნება ერთმანეთთან 

დაკავშირებული საწარმო-ჯგუფები, რომლებსაც ავტორი მოიხსენიებს როგორც 

,,unternehmen als Glied im Biotop ”-ს (საწარმოს ბიოტოპები).  

 ისევე როგორც ორგანულ ბუნებაში ცოცხალი ორგანიზმები ერთმანეთთან 

ურთიერთქმედებენ და იქცევიან, ასევე საწარმო როგორც დამოუკიდებელი 

ორგანიზმი ურთიერთქმედებს სუსტ სოციო-ეკოლოგიურ წარმონაქმნებთან. ამ 

კონცეფციის რეალიზაცია მოხდა სხვადასხვა სახელმწიფოებში: იაპონიაში, ამერიკასა 

და ევროპაში. ეს ქვეყნები  აცხადებენ, რომ ეს ორგანიზატორული ფორმები და 

ქმედებები, რომელთაც მოიცავს ასოციაციის ფაზა უნდა იყოს დანერგილი უფრო 

მტკიცედ ვიდრე ეს მანამდე იყო.  

 ასოციაციის ფაზას ისევე, როგორც წინა სამ ფაზას გააჩნია თავისი გვერდითი 

პრობლემებიც. ამ პრობლემების ქვეშ იგულისხმება, რომ შესაძლებელია ზემოთ უკვე 

ნახსენები საწარმოს-ბიოტოპები იქცნენ ძალის გამომყენებელ მოქმედ ბიოტოპებად 

და საზოგადოების პოლიტიკურ-სამართლებრივ, სულიერ-კულტურულ სფეროში 

არასასურველი დომინანტობა მიიღონ, რაც შეიძლება დემოკრატიული გადაწყვეტის 

და კონტროლის ფორმებს მიღმა იმყოფებოდეს. შედეგად შეიძლება მივიღოთ 

ტოტალიტარიზმის ძალადობრივი ფორმა, სახელდობრ ,,ეკონომიკური 

ტოტალიტარიზმი“. 

 ერთი ფაზიდან მეორეზე გადასვლის პროცესში ყოველთვის იქმნება ახალი 

განვითარებული კონცეფცია. ძირითადი პრობლემების გადაწყვეტასთან ერთად 

ჩნდება ასევე სასაზღვრო პრობლემები, რომლებიც ძირითადი პრობლემების 

მსგავსად გადაწყვეტას მოითხოვენ და არასასურველ პრობლემებად მოიაზრებიან. 

რაც ერთ ფაზაში წარმოგვიდგება როგორც მარგინალური პრობლემა მეორე ფაზაში 

გვხვდება მთავარი პრობლემის სახით და ამ ახალი მთავარი პრობლემის ეფექტური 

დამუშავება კვლავ წარმოშობს კიდევ ახალ ჩარჩოების პრობლემას (Randproblemen), 

რომელიც თავის მხრივ წარმოგვიდგება შემდეგი განვითარების ფაზის მთავარ 

გამოწვევად. 

4.2 საწარმოს კულტურის ცვლილება (გარდაქმნა): ექსკურსი 

 ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ ოთხივე ფაზაში განსხვავებული ღირებულებები და 

ძირითადი კონცეფციები მოქმედებენ: საბაზრო გარემოს ურთიერთობის ფორმები, 

მატერიალური და სულიერი სიმდიდრის ურთიერთქმედება საწარმოს 
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პოლიტიკისთვის, ორგანიზების და მართვისთვის, პერსონალის განვითარებისთვის, 

ორგანიზაციის მსვლელობისა და ფიზიკურ საშუალებებთან ურთიერთობისთვის. 

ფაზიდან ახალი ფაზის წარმოქმნა ხაზს უსვამს კულტურულ- სოციალური და 

ტექნიკურ ინსტრუმენტალური სუბსისტემების ერთობლივ ქმედებას. ამიტომაც არის 

საწარმოს განვითარება საწარმო კულტურის დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობის ღრმა 

გაგების ტოლფასი. 

 ავტორის აზრით, ეს ტერმინი ახსნას მოითხოვს და ამიტომაც ის 

წარმოგვიდგენს მისეულ ხედვას, თუ რას მოიაზრებს ამ ცნებაში. ,,საწარმოს 

კულტურის“ ქვეშ იგი მოიაზრებს საწარმოს სულიერ (geist) პოლუსს. კულტურა, 

კლუკჰონი, და კელის(1950) მიხედვით, არის ერთობლივად მოქმედი 

სახელმძღვანელო პრინციპების (იდეები, ღირებულებები, ნორმები, განმარტებები) 

სისტემა, რომლებიც ადამიანთა გაერთიანების ქცევის (ესენია: ფოლკლორი, 

პრობლემის გადაწყვეტის გზები, წეს-ჩვეულებები და ა.შ.)  საფუძველში არიან და 

გაერთიანების წარმომადგენლების მიერ აღიქმება დამოუკიდებლად და 

დაკავშირებულად. 

 

საწარმო კულტურის კომპლექსური ორგანიზმის არსის უკეთ გასაგებად გამოიყოფა 

შემდეგი კომპონენტები:  

a. საწარმოს კულტურის ძირითადი ამოცანები 

 პარადიგმები, ძირითადი კონცეფცია, ძირითადი ღირებულებები და საბაზისო 

ნორმები (პრინციპები). ეს სახელმძღვანელო იდეები და ღირებულებები 

განსაზღვრავს, თუ რას ფიქრობს საწარმო სამუშაოს, მომხმარებლის, ბუნების, 

მოგების, ეფექტურობის შესახებ.  

b. ძირითადი ორიენტაცია: 

 ძირითადი პოზიცია, ძირითადი ტენდენცია, რომლებიც ყველა საქმეს 

განსაზღვრავენ. გამოიყოფა სხვადასხვა ორიენტაციები: მომხმარებელზე ორიენტაცია, 

დროზე ორიენტაცია, რისკზე ორიენტაცია, ტექნოლოგიებზე ორიენტაცია, 

ინოვაციაზე ორიენტაცია, თანამშრომლებზე ორიენტაცია და სხვ.  

 ეს მთავარი იდეები და ძირითადი მიმართულებები იშვიათ შემთხვევებში 

ფორმულირებულია როგორც 10 წინადადება ან ,,საწარმო-კრედო“. 

გ. მედიები, საწარმოს კულტურის გამოხატვის საშუალებები: 

 სიმბოლურ ნივთებში, შენობებში, სურათებში, ისტორიებში ახდენენ საწარმოს 

ძირითადი ამოცანების და ძირითადი მიმართულებების გატარებას. ამ მედიებს 

მიეკუთვნება ასევე სიკეთის პერსონიფიცირება, ეგრეთწოდებული ,,ღმერთების“ან 

,,ღვთაებების“, ,,გმირების“ ან ,,გმირი ქალების“ შესახებ საწარმოში ყვებიან ,,მითებს“, 

წარმატებულ ისტორიებს და სხვა საგმირო საქმეებს.  

დ. საწარმოს კულტურის გამოხატვის ფორმები (Aauspaegungs modalitaeten der 

Unternehmens Kultur): 

 ფირმის კულტურა შესაძლოა სხვადასხვაგვარად იქნას გამოხატული, 

სახელდობრ სუსტად ან ძლიერად, ერთსულოვნად ან დიფერენცირებულად, 

ნათლად ან დიფუზურად. შეიძლება გაბატონებული კულტურა ან ამის 
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საპირისპიროდ, მებრძოლი დაპირისპირებული კულტურა იყოს. ყველაფერი ეს 

იგულისხმება ,,AAAuspraegungs modalitaeten”-ში.   

ე. ორგანიზაციის კულტურის ტიპები, თანავარსკვლავედები 

 აქამდე მოხსენიებული კომპონენტები ერთობლივად მოქმედებენ 

ორგანიზაციაში. ყოველი საწარმო ცნობს სხვადასხვა ფაზებში სრულიად ტიპურ 

კონფიგურაციებს. 

 ლიტერატურაში არსებობს საწარმოს კულტურის ბევრი ტიპური მოდელი. მათ 

შორის გამოიყოფა შემდეგი მოდელები: 

- Harrison (1972) და HHHandy (1979): განსხვავება დავალების, პერსონალის, 

ფუნქციებისა და ძალის კულტურებში. 

- Miller Friesen (1977): დომინანტური ფირმა, ბედნიერი ინდიკატორი, 

ადაპტაციური ფირმა და ა.შ. 

- Von Miles. Snow (1978): დამცველი, მზვერავი (მაძიებელი), ანალიტიკოსი, 

reagiebadi 

- Ansoff (1965): სტაბილური, რეაქტიული, წინდახედული, კვლევითი, 

კრეატიული. 

 

 იმისათვის, რომ იდეები, ნორმები და ღირებულებები ყოველდღიურ 

საქმიანობაში აღსრულებულ, მხარდაჭერილ და დაცულ იქნეს, საჭიროა კიდევ: 

ვ. გამაძლიერებელი ინსტრუმენტები (Verankerungsinstrumente) 

 ასეთი ინსტრუმენტები ზრუნავენ იმაზე, რომ კულტურა ძლიერი მუშაობის 

ნიადაგზე მოდის და საჭიროების შემთხვევაში დაჯილდოვების ან დაჯარიმების 

საშუალებით უნდა იქნას დაცული. კარიერა არის ჯილდო კარგი საქმიანობისთვის, 

გარიცხვა და გათავისუფლება კი ცუდი საქციელის გამო სასჯელი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრაფიკი N 26. 6 კომპონენტი საწარმოს კულტურის.  

ასსდ 

 

ბ) მთავარი  ორიენტაცია 

ა ) 

საფუძველი 

გ. მედიები 

დ. გამომხატველი 

მოდელები 

ე. 

კონფიგურაციე

ბი, კულტურის  

ვ. გამაძლიერებელი  
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4.3 საწარმოს კულტურის ევოლუცია ოთხ ფაზაში 

 საწარმოს კულტურის შესახებ მცირე ექსკურსის შემდეგ შესამჩნევი ხდება 

ფაზიდან ფაზაზე გადასვლის პრაქტიკული კულტურის შემდეგი განსხვავებები. 

პიონერულ ფაზაში სამი პიონერული სუბსისტემა, შეიძლება ითქვას, ამორფულ 

მდგომარეობაშია. პიონერის ინდივიდუალობა, მისი შეხედულებები ცხოვრებაზე და 

საქმიანობის დროს მისთვის დამახასიათებელი თვისებები განსაზღვრავენ ქმედებებს 

საწარმოში. ამ ადამიანის მიერ ხდება იდეების, ღირებულებებისა და 

მიმართულებების შემუშავება და საქმიანობის გაფართოება უშუალოდ მომუშავე 

პერსონალთან კომუნიკაციით. ამიტომაც იწოდება პიონერული საწარმოს კულტურა 

ხშირად, როგორც ,,პერსონიფიცირება“ (,,Personifizierung“), ასევე ხშირად როგორც 

,,ადამიანური კულტი“ (,,Personenkult.”).  

  პიონერულ ფაზაში არ გამოდის წინა პლანზე არანაირი სიმბოლური ნიშანი, 

არამედ ადამიანებს და მათ საქმიანობებს უკავიათ წამყვანი ადგილი. სახელდობრ 

,,გმირები“ ისევე როგორც ,,ანტიგმირები“, ,,ღმერთები“ და ,,ღვთაებები“. ამ ფაზაში 

შემზღუდველ საშუალებებს წარმოადგენს თვითონ პიონერის მიეს დაწესებული 

სანქციები.  

 დიფერენციაციის ფაზაში პირდაპირი ყურადღება არ ეთმობა საწარმოს 

კულტურას. ძირითადი ინტერესი მიმართულია ტექნო-ინსტრუმენტულ 

სუბსისტემაზე: ახალ მანქანებზე და მოწყობილობებზე, ტექნიკასა და 

ინსტრუმენტებზე. ამ ფაზაში ფუნქციური შინაარსი იცვლება, ახალი ქცევები 

რეგულირდება ინსტრუმენტულად. სხვათაშორის დიფერენციაციის ფაზაში დიდი 

ყურადღება ექცევა საგნობრივ სიმბოლოებს (Innensymbole). საწარმოს ცენტრალური 

შენობა იქცევა თავისი ფუნდამენტური ღირებულებების სიმბოლოდ (ძალა, წესრიგი, 

გამჭირვალობა და ა.შ.). 

 ინტეგრაციის ფაზაში მოქმედება იწყება მანამდე გავლილი კულტურის 

რეფლექსიებით (უკუქცევით). წარსულში და აწმყოში არსებული საწარმოს კულტურა 

დგება მომავალი სასურველი კულტურის მოპირდაპირედ. სახელმძღვანელო 

ფორმულირებებით, ახალი სიმბოლოებით და ა.შ. ახალი სახელმძღვანელო 

ღირებულებები და პრინციპები პოულობენ თავიანთ გამოხატვას (A). 

 ინტეგრაციის ფაზაში საწარმოში მომუშავე ადამიანებს ნასწავლი აქვთ 

თავიანთ ორგანიზაციაში სამუშაოს აქტიური წარმართვა. ამ ფაზაში აქტიურად 

ჩართული ადამიანები ამასთანავე სწავლობენ, თუ როგორ შეუძლია მომავალში მათ 

საწარმოს კიდევ უფრო და უფრო განვითარება მომუშავეთა საკუთარი ძალისხმევის 

შედეგად. 

 ასოციაციის ფაზისთვის საჭიროა პარადიგმებისა და ძირითადი 

მიმართულებების შეცვლა. პირველ რიგში ეს მდგომარეობს გარემოსთან  (gare 

samyarosTan mimarTebaSi farTovdeba droiTi, sivrciTi, pesonaluri, 

instituionaluri horizonti) და მათ წარმომადგენლებთან დაკავშირებაში.  

კულტურის ცვლილება ასოციაციის ფაზაში სხვა პრობლემატიკას ეჯახება. 

ადამიანებში ძველი ფიქრები და ქცევის ჩვეულებები სტაბილიზდება და 

დამოუკიდებლად მათ ფიქრებში და სურვილებში ინტეგრირდება. ადამიანებს 

შეუძლიათ სრულიად ახალი იდეების წარმოჩენა და მათი დამუშავება, მაგრამ ეს 

ამავე დროს უნდა იყოს ძველ კულტურულ ნიმუშებთან ერთად მოწესრიგებული. 

ზოგიერთ საწარმოში ინსცენირდება სიმბოლური ქმედებები და ამასთან ისეთი 
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პერსონები როგორიცაა ,,ღვთაებები“ ან ,,გმირები“,  ასევე საგმირო თქმულებები და 

ლეგენდები თამაშობენ დიდ როლს. 

Ppraqtikuli magaliTebi msgavsi simboluri qmedebebisa :  

- MmaRali donis mmaTvelebi xSirad Sekrebebze yvebian Tu rogor 

xdeboda ama Tu im problemis gadaWra Zvelad, an xSirad TviTonac 

fiqrebSi am istoriiT arian Sepyobilni, magram sabolood ukeTesi 

miznebi isaxeba. P 

- personali Tavidan grovdeba sasadiloSi, jgufebad nawildebian da 

sabolood ise emSvidobebian, rom axali jgufuri gaeTianebebi iqmneba.   

- yvela am simbolur qmedebas maSin eqneba sasurveli zegavlena, rodesac 

isini vizualur efeqtebs, suraTebs iyeneben, romlebic myar asociaciur 

SegrZnebebs badeben. Ees dakavSiebulia emociebTan, romebic sabaziso 

grZnobebs uyrian safuZvels da mudmivad warsulTan arian 

dakavSiebulni.   

4.4 ასოციაციის ფაზა ,,მოხდენილი საწარმოს“ მაგალითზე 

 იაპონიაში პატარა, მრავალრიცხოვანი ერთმანეთთან დაკავშირებული 

ნაბიჯებით წარმოიქმნა კონცეფცია, რომელიც ცნობილი გახდა თავდაპირველი 

სახელწოდებით ,,Lean Production“. რაც აქ პრაქტიკულადაა ნაჩვენები წარმოდგენილი 

იყო J. Womack/D. Jones/D. Roos(1991)-ის წიგნში ,, Die zweite Revolution in der 

Autoindustrie” (,,მეორე რევოლუცია მანქანების ინდუსტრიაში“).  შინაარსის შეჯამება 

აჩვენებს, როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს საწარმოს ევოლუციის მეოთხე ფაზაში 

განვითარება. მრავალი კვლევის შედეგად დადგენილ იქნა იაპონური საწარმოების 

ერთმნიშვნელოვანი უპირატესობა და არა მხოლოდ მანქანების ინდუსტრიაში. ამ 

უპირატესობის მიზეზად უნდა ჩავთვალოთ რადიკალური  ცვლილებები, რამაც 

გამოიწვია იაპონური საწარმოების უპირატესობის შენარჩუნება. 1990 წლამდე 

ავტომანქანების წარმოების დანახარჯები იაპონიისთვის წარმოადგენდა ამერიკისა 

და ევროპის წარმოებული დანახარჯების ნახევარს. ამასთან ერთად იაპონური 

ავტომანქანების ხარისხი ბევრად უფრო მაღალია ამერიკულ და ევროპულ 

ავტომანქანებთან შედარებით. ეს შედეგები ვერ აიხსნება იაპონური საწარმოების 

მაღალი ავტომატიზირებული ხარისხით, არამედ იმ ხერხებით და საშუალებებით, 

თუ როგორ არის ის ორგანიზებული, როგორი არის ერთობლივი მუშაობის პროცესი 

და როგორ იმართება ეს საწარმო. 

 

რაში მდგომარეობს საწარმოს ცალკეული ფუნქციები? 

ა. პროდუქციის განვითარება. იაპონიაში ახალი მოდელის განვითარება გრძელდება 

საშუალოდ 3,5 წელი და სჭირდება 1,7 მლნ ტექნიკური საათი, ამერიკაში კი ეს 

მოიცავს 5 და 6 წლამდე პერიოდს და სჭირდება 3 მლნ საათი. ამიტომაც იაპონელებს 

შეუძლიათ ახალ ტექნოლოგიურ და ეკოლოგიურ მოთხოვნებსა და მოლოდინებს 

უფრო სწრაფად აუწყონ ფეხი და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებაც 

განახორციელონ. იაპონიაში ახალი პროდუქციის პროდუცირება უპრობლემოდ 

ხდება (,,Produktionsfreundlichkeit”). მოხდენილი საწარმოები დიდ ღირებულებას 

ანიჭებენ გრძელვადიან, ღია და სანდო კავშირებს მიმწოდებლებთან.  

ბ. პროდუქცია.იაპონელი მწარმოებლები დღესდღეობით იაპონური ბაზრისთვის 

აწარმოებენ უფრო მეტი სახეობის მოდელს და უფრო ნაკლებ სერიულ რაოდენობას, 
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ვიდრე ამას სთავაზობს ავტოინდუსტრია ამერიკასა და ევროპაში თავის ბაზარს. 

იაპონელები უკეთ ითვალისწინებენ მომხმარებელთა სხვადასხვა სეგმენტის, 

სხვადასხვა რეგიონების ინტერესებს და ა.შ. ამ გზით მომხმარებლისთვის საქონლის 

შეძენა უფრო ხელსაყრელი ხდება, რადგან ეს საქონელი უშუალოდ მათთვისაა 

გათვლილი და მათ ინტერესებსა და მოთხოვნებს შეესაბამება.  

 მოხდენილი საწარმო ნიშნავს, რომ მუშას პროდუქციის შექმნაზე (ტემპზე, 

ხარისხზე, მეთოდებზე და ა.შ.) მეტი ზემოქმედების მოხდენა შეუძლია და აქედან 

გამომდინარე უფრო მოტივირებული ხდება, რომ შექმნას კარგი პროდუქტი. ,,Just-in-

time“ მენეჯმენტი გარანტირებულად ქმნის მუდმივ არაბიუროკრატიულ სამუშაო 

დინებას: ინფორმაციის პროცესი არ აქრობს ფაქტიურ მიმდინარეობას, მსვლელობას, 

არამედ ამ წესით არის გადაბმული. პროდუქციის წარმოებისას კოოპერაციას ძალიან 

დიდი მნიშვნელობა აქვს და პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში თუ კოოპერაცია 

მაღალი ხარისხისაა ამ პრობლემების გადაჭრა რთული არ იქნება. ძირითადი 

პრინციპებია: ნდობა, ერთობლივი მუშაობა, გუნდის ერთსულოვნება, 

პასუხისმგებლობა და კომპეტენცია, მოქნილობა, პატივისცემა წამყვან პროცესში 

ჩართული ადამიანების მიმართ, რომელთა თვით-ორგანიზაციის და თვით 

გამანაწილებელი მექანიზმი (Selbststeuerung) თვით-კონტროლი და ავტონომია 

მოცემულია. 

გ. მიმწოდებლებთან დამოკიდებულება. ავტომწარმოებლები და მიმწოდებლები 

ძალიან ხშირად კაპიტალის მიხედვით არიან განაწილებულები. არა მხოლოდ 

სიმბოლურად, არამედ როგორც საბედისწერო გაერთიანება  (Schicksalsgemeinschaft). 

როდესაც პროდუქციის ხარისხი არ შეესაბამება ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულს, არ არსებობს სანქციები მიმწოდებლის წინააღმდეგ, არამედ 

პრობლემის ერთობლივ გადაწყვეტას აქვს ადგილი. მწარმოებელი გზავნის თავის 

სანდო და კომპეტენტურ წარმომადგენლებს მიმწოდებელთან, რათა მოხდეს 

პრობლემის ანალიზი და ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზების გამონახვა. ორივე 

მხარემ იცის, რომ ეს არის მათი საერთო მოგება და ორივე ამ პრობლემის შედეგად 

სწავლობს, ახალ გამოცდილებას იძენს. აღსანიშნავია ასევე მიმწოდებელსა და 

ავტომწარმოებელს შორის პროდუქტის შეფასების პროცესი. ორივე მხარე გამოდის იმ 

მოსაზრებიდან, რომ პროდუქციის ღირებულება უფრო მაღალი შეიძლება იყოს და 

რომ მოგვიანებით მუდმივი სწავლის პროცესის გზით ეფექტურობა იზრდება.  

დ. გაყიდვების ორგანიზება. ავტომწარმოებელი ზრუნავს ასევე გაყიდვის 

ორგანიზებაზე და მომხმარებელთან ინტენსიურ ურთიერთობაზე. გამყიდველები 

ზრუნავენ  გაყიდვებზე და ამისთვის იყენებენ მუდმივ კავშირებს მომხმარებელთან, 

ითვალისწინებენ მათ მოთხოვნილებებს, იდეებს. წინა პლანზე დგას არა 

ძალადობრივი დამოკიდებულებები მომხმარებელთან, არამედ გრძელვადიანი 

იმედისმომცემი და კოოპერატიული კავშირები (ურთიერთობები).  

    

4.5. მთვავარი მახასიათებელი ასოციაციის ფაზის 

მეწარმის მიერ საკუთარი გარემოს შემოსაზღვრა, რაც ინტეგრაციის ფაზისთვისაც 

დამახასიათებელია, აქ უკვე გარდაიქმნება ინსტიტუციებთან კავშირში იმ 

გარემოდ, რომელსაც მრავალფეროვანი ფორმა და მაღალი ინტენსივობა 

ახასიათებს.უფრო მეტად ნდობით აღჭურვილი, ხანგრძლივობაზე  გათვლილი 

პარტნიორული ურთიერთობები წარმოიქმნება, რომელშიც მუდმივად 

ინტერესების გაცვლა („Profit-sharing”) და ერთობლივი შემოქმედებითი პროცესი 
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მიმდინარეობს.  პროდუქციის წარმოების პროცეში იგულისხმება მიწოდების 

მოხოვნა, პროდუქციის დამზადებითვის საჭირო მატერიისა და ნაწილების შეძენა, 

კოოპერატიული განვითარება და გაუმჯობესება პროდუქტის, ორგანიზაციის 

ერთობლივი და მუდმივი ტექნოლოგიური,  ორგანიზაციული  განვითაება, 

ურთიერთ დახმარებით პრობლემების გადაჭრა, პასუხისმგებლობის ტარება, 

გაყიდვა და შემდეგ ნაგავის გადამუშავება.  საწარმოს შიგნით წარმოიქმნება ცნება 

„ასოციაციური“ , რომ ინტერფეისები   უზადო Nahstellen  (Snittstellen zu Nahstellen 

werden) ხდებიან:  მაკრო, მიკრო და მეზო მიკრო-მმარველობის სიბრტყეები 

ურთიერთ ძლიერი გამტარები არიან და ურთიერთ დაცვა, თანადგომა 

თანამშრომლების, რომლებიც პირველად პროცესებში ჩათულნი არიან მიღბულია. 

საწარმო მუშაობს ბევრ გუნდთან, რომლებიც, მოხოვნილების შესაბამისად 

ერთმანეთს ეხმარებიან, არ აქვს მნიშვნელობა ეს სტაგნაციის პერიოდს ეხება თუ 

პროდუქციის გამოშვების  პერიოდს.  

4.5.1 პროცესების ჰორიზონტის გაფართოება 

პროდუქციის წარმოების პროცესი წარმოდგენილია როგორც ერთი მთლიანობა. 

მასშემდეგ რაც  ინტეგრაციის ფაზაში პროცესები ცნობიერი გახდა,შემოისაზღვრა 

საწარმოს საზღვრები, ახლა დგება დრო „წინაციკლის „ და „ მომდევნო ციკლისა“.. 

ცხრილში მოცემულია, ო. დონნენბერგის აღწერა როგორ მიმდინარეობს 

„წინაციკლიან“ ნედლეულის მოპოვებიდან, წარმოებამდე პერიოდი. როდესაც 

მეწარმემ მყიდველის მოთხოვნილებები გააცნოებიერა, ყურადღება გადადის 

პირველად პროცესებზე (საფუძველზე): რომელი აქტივობებია მყიდველისთვის 

ღირებული?  შუმახერი (1987) ყურადღებას აქცევს პირველადი პროცესების 

ქცევის, გარდაქმნის მიზნებს. რომლებსაც ე.წ. „ ტრანსფორმაციებს“ უწოდებს და 

ამგვარად ალაგებს : მატერიალის ტრანსფომაცია. გვერდითი და თანადგომის 

აქედან კი მესამედი პროცესები წარმოიშობა, რომელსაც მმართველობისა და 

ორგანიზაციული ღონისძიებები მოჰყვება, რომლებიც თავისთავად მეორადი 

პროცესებს ხელშემწყობნი ხდებიან და თავისთავად პირველად პროცესებზე 

გავლენას ახდენენ.  ამ პროცესებში მონაწილე პირები ერთობლივად სვამენ 

დიაგნოზს, განიხილავენ პროცესებს თავისი შემადგენელი უმნიშვნელო 

დეტალებიანად.   ეს ყველაფერი „benchmarking“ კონტექსტში განიხილება. (ანუ 

ახალი სტანდარტების შექმნა). უცხო დიაგნოზები და უცხოების მიერ 

შემუშავებული   მონაცემები, ეწინააღმდეგებიან გაუმჯობესების წინარე 

პრინციპებს, სწორედ ესაა ასოციაციის ფაზისთვის  დამახასიათებელი.   

ასოციაციურ ორგანოები, „ლიფერანტების კლუბები“ და ამგვარი დაწასებულებებს 

შორის გამოცდილებების გაზიარება, იწვევს განვითარებას, სწავლის პროეცესის 

გაუმჯობესებას და კოოპერატიულ პრობლემების გადაჭრას პროდუქციის შექმნის, 

ტრანსპორტირებისა და ლოჯისტიკის საკითხებში.  „just-in-time-managment“  

უნდა იყოს დამხმარე, მაგრამ ეს ერთ-ერთი უამრავი ინსტრუმენტთაგანია 

მხოლოდ.   

ყველაზე ინტენსიური ფორმა ე.წ. „ბედისწერის გაერთიანებებია“ 

(schicksalsgemeinschafen) 

- არავითარი მოკლევადიანი კონტრაქტები, არამედ მრავალწლიანი 

კოოპერატიული თანამშრომლობები. 

- მაღალი შესაძლებლობით კოოპერატიული ურთიერთობები ყველა 

მონაწილისთვის ეხება ტექნიკას, ორგანიზაციებს, ლოჯისტიკას, მენეჯმენტს, 
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პრობლემების გადაჭრას, პროდუქციის განვითარებას, წარმოქმნის პროცედურებს, 

ღირებულების სტრუქტურას.   

-ინტენსიური მონაწილეობა ლიფერანტებთან და სუბლიფერანტებთან 

პრუდუქციის განვითარების პროცესსა და პროცედურების განვითარებისას.  

-ინტერესების განაწილება (profit-sharing) ეფექტურად ღირებულების დაზოგვისა 

პარტნიორებს შორის.   

- ინტენსიურად მოფრთხილება საეთო სწავლების ურთიერთობაზე.  

მომდევნო ციკლში იგულისხმება ასევე თანამონაწილეობა და ურთიერთობა 

მოვაჭრეებთან, მყიდველებთან და ნაგვის გადამუშავების დროს. როდესაც ეს 

პროცესი ბუნებრივი ხდება, ერთობლივი პროცესუალური მიმდინარეობის სწორი 

ხაზი მრგვალდება.  

 

                    წინა ციკლი                       პროდუქციის ციკლი          მომდევნო ციკლი 

 

                   ლიფერანტები                                                   შემქმნელები, პროდუსერები                          

მოვაჭრეები, მყიდველები 

     

 

4.5.2. მრავალდარგობრივი მომდევნო ციკლის მენეჯმენტი  

კონცეფციიდან გამომდინარეობს, რომ ბევრ ადგილას  ხდება, რომ (Snittstellen) 

ინტერფეისები სხვადასხვა ახლომდებარე (nahstellen) ინტერფეისებად და 

კოოპერატიულ ურთიერთობად ყალიბდებიან. აქამდე იყო კანონი მყიდველს უნდა 

ევაჭრა გამყიდველთან ხარისხზე, შეხვედრაზე, რაოდენობაზე, მიწოდების 

კონდიციებზე. ახლა მრავალმა „უჯრედმა“ საწარმოში კონტაქტი უნდა იქონიოს 

ექსტერნულ სავაჭრო პარტნიორებთან, რომლებიც მიმდინარე დავალებებს 

კოოპერატიულად გადაჭრიან.  

                       

 

 

  

 

 

 

Fig. 30 Kunden-Manager als Betreiber eines Lern und Dialogprezess (Bruger/O.Donnenberg 

1992) 

ნედლეული                 ტრანსფორმაცია                              ნაგვის გადამუშავება 
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კლიენტი-მენეჯერი როგორც მონაწილე სასწავლო და დიაგნოზის პროზესის 

(ბრუგერ, დონენბერგი 1992) 

 

მენეჯმენტი იღებს როგორც ახალ ფუნქციას  კლინტებთან ურთიერთობისას: 

კლიენტი-მენეჯერის ურთიერთობაში ინტერფეისები მონოპოლიზებას არ განიცდის, 

არამედ ახლო მდებარე ინტერფეისებად გარდაიქმნება, პირდაპირი ურთიერთ 

გაცვლის  საფუძველზე  კომპეტენტურ პერსონალსა და ზემოდან ქვემოთ მიმავალი 

პროცესების გამო.  ამის გამო კლიენტების მენეჯერი უზრუნველყოფდეს 

გადაწყვეტილებებით და მოთხოვნის შესაბამისად სამუშაო და სასწავლო 

პროცესებით უნდა ავითარებდეს ჯგუფს, ერთობლივი ტრენინგები პრობლემის 

გადაჭრის მეთოდების შესასწავლად, კონფლიქტის გადაჭრის რჩევები. 

ამგვარი ორგანიზაციული ფორმები აგებენ საწარმოში როგორც ინპუტის მხარეს 

(მიმწოდებლები), ასევე აუტპუტის მხარეს(კლიენტები).   იგევენაირად „suplier-Clubs“ 

კლიენტების წარმომადგენლებან ერთობლივი პრობლემების გადაჭრის  წრე 

დაინსტალირებულ იქნება, სადაც დაისმება კითხვები პროდუქტის ხარისხზე, 

რაოდენობაზე, ფასის პოლიტიკა, ბაზრის დახურვის შესახებ ან გადამუშავებაში.  

მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ ავტომწარმოებლების მიერ 

პროფილაქტიკების შენება, სადაც  მუდმივად მიდის პერსონალთან კავშირი , რათა 

გაიზიარონ გზები და საშუალებები, როგორ მოახდინონ ეკოლოგიური ზარალის 

შემცირება და გამოყენებული ნაწილების გადამუშავება. პროფილაქტიკის 

მმართველებისგან მოდის ყოველთვის კარგი იდეები.  მომხმარებლები ქმნიან 

მოდელს თანამშრომლობისა და არა საწარმოს დადანაშაულებისთვის და ორივე 

მხარე ატარებს პასუხისმგებლობას გარემოს მიმართ.  ასოციაციის ფაზაში ხდება 

მუდმივი მარკეტის კვლევა და მარკეტინგი, აქ ერთმანეთს ხვდებიან შემავსებელი 

ინტერესები და პასუხისმგებლობით სავსე თანაგანვითარება.  როგორც შტაინერი  

ბრული წარმოგვიდგენენ.  

ერგო: მომწოდებლები და ვაჭრები ასევე კლიენტებს შორის ურთიერთობა არ ნიშნავს 

ძალაუფლებას და წინააღმდეგობას.  არამედ ნდობით აღსავსე, გრძელვადიანი 

ურთიერთ დამოკიდებულებები.   ორმხრივი გამჭვირვალობა და  სამართლიანობა 

არის წინაპირობა: აქამდე პრაქტიკაში მქონე კონკურენცია და მეტოქეობა, ყველა 

ფასით საკუთარი ინტერესების გატარება და მებრძოლური ქმედებების 

მენტალიტეტი, რომელშიც მთავარი მოკლევადიანი  უპირატესობებს წარმოადგენდა.   

ნდობით აღსავსე ორმხრივი დამოკიდებულება ქმნის კაპიტალის 

ურთიერთდამოკიდებულებას (Kapitalverflechtung).  ისინი შეიძლება სიმბოლურად 

იყოს დარქმეული მაგრამ საბოლოოდ ქმნიან ეგსისტენციურად ინტერესები 

გადაჯაჭვულია და იქმნება კომპლექსური „საწარმოს ბიოტოპები“ 

ე.წ. „საწარმოს ბიოტოპები“ შეიძლება გაგებულ იქნას როგორც ორ დამოუკიდებელ 

საწარმოს შორის ურთიერთობა, 

- რომლებიც ერთმანეთთან მრავალ პროდუქციის პარტნიორებს და ფილიალებს 

მოიცავს.  

-  საერთო  რესურსების გამოყენება (ექსპორტი, პროდუქტი, პერსონალის 

განვითარება) 

- ურთიერთ  ფინანსური დახმარება ან ერთობლივი ადგილობრივი ბანკი 
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ასეთი „საწარმო ბიოტოპები“ თავისი მიზნებით და ფილოსოფიით, ფირმების 

გაერთიანებით იაპონური „კაირეტსუსის“ მსგავსები არიან, მაგრამ ევროპისთვის 

შესაბამისი ქცევა იპოვეს.    

4.5.3.  ყველა რესურსის ყურადღებით გაფრთხილება. 

ყველა სამეწარმეო ვაჭრობა და დამზოგველური პოლიტიკა ფრთხილად იგეგმება - 

პროცესის ჯაჭვის გაფართოება ნედლეულის მოპოვებიდან მის გადამუშავებამდე და 

იდეალურ ვარიანტში მისი საბოლოოდ გადამუშავება. ანუ მინდინარეობის ყველა 

სტადიაში არის პასუხისმგებლობით სავსე დამოკიდებულება საწყისიდან მისი 

როგორც ნაგვის გადამუშავებამდე.  ასოციაციის ფაზაში ვაჭრობა და კლიენტები 

ნაწილია სწავლის პროცესის, როგორც სწავლადი ორგანიზაციისა და აუცილებელია 

მათი მოთხოვნილებების, მოლოდინების, შეპასუხებების გათვალისწინება და 

მოლაპარაკება, რასაც ბევრი ახალი ცოდნის მოტანა შეუძლია.  ორივე მხრიდან 

მიმდინარეობს ინფორმაციის გაცვლა, ანუ ახლო მდებარე საწარმოები იქმნება, 

„კლინტთა კლუბი“  დაახლოებით იგივე რაც „supplier Clubs“  და ეს არ გულისხმობს 

ცალმხრივად მიმდინარე კომუნიკაციას, მუდმივად ხდება ორივე მხრიდან 

ინფორმაციის გაცვლა., რაცსაც ორივესთვის სარგებელის მოტანა შეუძლია. 

კლიენტებისთვის ეს ახლოს ყოფნა გარანტიას აძლევს, რომ მათი მოთხოვნილებები 

და პრობლემები ყურადსაღები იქნება ხოლო მწარმოებელს  კი მუდმივად ზრუნვა 

შეუძლია თანაბრად გადაანაწილოს რესურსები.  გვერდითი  სავარაუდო 

პროდუქციები არ იწარმოება, შესაბამისად, ნაგავიც ნაკლებია ვინაიდან მხოლოდ ის 

იწარმოება, რაც კლიენტს სჭირდება და მათ მოთხოვნილებას სრულად 

აკმაყოფილებს.   

პროდუქტის საბოლოო სახის მიღებისთვის ბევრი სამუშაო ფორმა იმისკენაა 

მიმართული, რომ რესურსების გამოყენება რაც შეიძლება დაზოგვით მოხდეს: 

ადგილის დამზოგველი სამუშაო, პროცესის და მასალის მენეჯმენტი (ohne puffer). ამ 

დროს მუდმივად ხდება ჯგუფური მუშაობის გაუმჯობესება  ე.წ „kaizen“ 

(kontinuirlichen Verbesserung), რათა დაღლილობამ არ გააქროს ადამიანთა ძალა, 

მასალა, დრო, ფული, ენერგია და სხვა ეკოლოგიურობისთვის მნიშვნელოვანი  

რესურსები.  

4.5.4.  მუდმივი განვითარება 

ასოციაციის ფაზამდე ორგანიზაციამ განავითარა ძალიან ბევრი რესურსი- საკუთარი 

ძალილით ცვლილებების მოხდენა-ორგანიზება, ზუსტად ამით ხდება სისტემა  

სწავლადი ორგანიზმი, სწავლა ხდება ინდივიდებისა და ჯგუფების მიერ.  სწავლა 

მიმდინარეობს ორგანიზაციის შიგნით, როდესაც მმათვლი ძალა მუდმივად 

ესაუბრება დასაქმებულებს თავისი შესაძლებლობების, გაწეული სამუშაოს შესახებ.  

მმართველი ძალა აცნონბიერებს რომ ისინი არიან “პერსონალის გამავითარებლები 

ადგილზე“. სწავლა და მუშაობა ხელოვნურად კი არაა ერთმანეთისგან 

გამოცალკევებული, არამედ ინტეგრირებული. სწორედ ამისთვისაა „ on the job 

Trainings“ ასოციაციის ფაზაში მუდმივად მიმდინარეობს სწავლა ორგანიზაციასა და 

გარესამყაროს მიმართბაში რადგან აქამდე უკვე აღწერილი და ჩამოყელიბებულმა 

ასოციაციის ფორმებმა პრობლემების გადაჭრის პროცესში ისწავლეს სტრატეგია.   

სწორდე აქედან გამომდინარეობს მმთავარი მიმაღტულებაც: განვითარების მუშოაბა 

ინტრა-ორგანიზაციულიდან   გარდაიქმნება ინტერ ორგანიზაციულ განვითარებაში.  

ეს ყველაფერი კი პროფესიონალი მრჩველებისგან არაა ნაკარნახები, არამედ თვითონ 

პერსონალის აღმოჩენით, ეს კი როგორც „change manager“გავიგოთ. 
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მენეჯმენტი აგროვებს დავალებებს და კომპეტენციებს ერთმანეთთან ახლოს 

ადამიანებსთვის, რომლებიც პრიმერულ პროცესებში ჩართულნი არიან.ზოგიერთი 

მმართველობითი საფეხური შუალედურ მენეჯმენტში ხდება ზედმეტი, როცა ისინი 

მხოლოდ ერთ ფუნქციას ეჭიდებიან.  მმართველმა ძალამ უნდა მოახდინოს  შუა 

საფეხური ძირითადი ფუნქციის სხვაგვარად დეფინირება.  ისინი შემდეგ 

განყოფილებაში ძირითადად ფასილიტატორის, კატალიზატორის და კონფლიქტების 

მრჩევლის როლით იქნებიან დაკავებულები, რადგან მუდმივი ინოვაციები 

ორგანიზაციაში  ძნელად მოიცავს/ვრცელდება მთელს ორგანიზაციას.    

                                                      

                             4.6.1 იდენტობა 

 

1. პიონერული ფაზის დასაწყისში  ორგანიზაციის იდენტობის ჩამოყალიბება 

პიონერის, მმართველის პიროვნებითაა განპირობებული. მოგვიანებით თვით 

განვითარების  პროცესში წარმოიქმნება ორგანიზაციის იდენტობა, რომელიც 

მაინც პიონერის პიროვნებას მიესადაგება. საწარმოს თანამშრომლებისთვის 

დამახასიათებელია მომხმარებლების სურვილებზე მორგება და მათი 

მოთხოვნების  მიმართ მოქნილობა. პიონერის პიროვნების და საწარმოში 

არსებული სოციალური სუბსისტემის შესაბამისად პრობლემის გადაწყვეტა 

პერსონალის ძალისხმევისა და შესაძლებლობის ხარჯზე ხდება. 

2. დიფერენციაციის ფაზის დადგომასთან ერთად, პიროვნებებზე 

ორიენტირებული სოციალური სუბსისტემა ადგილს უთმობს თვით 

ორგანიზაციის, როგორც ორგანიზმის განვითარებას, სტრუქტურირებას. 

ბაზარი არის ადგილი, საიდანაც ორგანიზაცია იკვებება. ამისათვის 

ორგანიზაციამ მუდმივად უნდა შეინარჩუნოს მებრძოლი სული, რადგან 

დიფერენციაციის ფაზაში მერე და მერე ანონიმური ბაზარი ორგანიზაციას 

მტრად ევლინება. 

3. სწორედ ინტეგრაციის ფაზაში გადასვლისას იწყება იდენტობის აღქმა და მისი 

ჩამოყალიბება. ამ მცდელობების შედეგებია ორგანიზაციის მოდელის და  

წესდებს საჯაროობა და როგორც შიდა ისე გარე ორიენტირებაც. ბაზართან 

დამოკიდებულება  გამოიხატება იმით, რომ ძირითადი  ორიენტირება 

მომხმარებლებზე კეთდება და სამიზნე ჯგუფების უფრო მოახლოება ხდება 

ორგანიზაციასთან. 

4. ასოცირების ფაზა იდენტობას ისევ თავდაყირა აყენებს. ღია, მუდმივ 

დიალოგში მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილთან ორგანიზაციის იდენტობა 

თავიდან ყალიბდება. დაქსელიანებისა და ახალი კავშირების  გამო  ახალ 

მომწოდებლებთან, მომხმარებლებთან, სხვადასხვა ახალ კულტურულ-

პოლიტიკურ ერთეულებთან იკარგება აქამდე არსებული იდენტობა და ხდება 

შერწყმა სხვადასხვა ახალ შვილობილ კომპანიებთან.  

 

4.6.2 პოლიტიკა, მოდელი, პროგრამა 

 

1. პიონერული საწარმოში პიონერის ცხოვრების სტილის სამაგალითოდ დანახვა 

და გასაერთოება ხდება. 
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2. დიფერენციაციის ფაზაში ორგანიზაციის რეალობაში ხდება ინსტრუმენტების, 

კრიტერიუმების, ორგანიზებისაკენ მითითებების შემოჭრა, რომლებიც 

თანამშრომლების მიერ მიღებულ უნდა იყვნენ.  

3. მხოლოდ ინტეგრაციის ფაზაში ხდება გააზრებულად სტრატეგიებისა და 

მოდელის გამოყენება. რადგანაც ისინი იძლევიან შესაძლებლობას  

დეცენტრალისაციისა, ისე რომ მნიშვნელოვანი ტენდენციებისა და 

ორგანიზაციის გახლეჩვა არ მოხდეს. 

4. ასოცირების ფაზა  კიდევ უფრო მეტად  იყენებს პრაკტიკაში დიფერენციაციის 

ფაზაში ყურადგების ცენტრში მოქცეულ იდეებსა და სტრატეგიებს და 

ანვითარებს მათ კიდევ უფრო მეტად პარტნიორებთან კავშირისას, ორმხრივი 

შეთანხმებებისა და  დაქსელიანებისას. 

4.6.3 სტრუქტურა 

ტერმინი : სავარცხლის სტრუქტურა. 

Die Kammstruktur ist wie ein allgemein bekannter Kamm angeordnet. Sie hat einen 

kräftigen Hauptstrang, von welchem üblicherweise im rechten Winkel schmalere 

Nebenstränge abgehen (später als Zweige bezeichnet). Diese können auf beiden 

Seiten des Hauptstranges liegen. 

Die Fingerstruktur ist im Prinzip der Kammstruktur sehr ähnlich, räumt aber eine 

sternförmige Verteilung der Nebenstränge, vom Hauptstrang ausgehend, ein. 

 

Ein Intrapreneur ist jemand, der innerhalb einer Firma arbeitet, um eine Idee in ein 

bearbeitbares Produkt zu entwickeln. Intrapreneurs gegeben eine hohe Stufe der 

Autonomie für ihre Projekte von den Firmen, die sie für bearbeiten und sie gesagt 

häufig, wie Unternehmer ohne die Risiken im Wesentlichen zu fungieren, die mit 

Sein ein Unternehmer verbunden sind.  

ინტრაპრენოიერი არის ვინმე ვინც ფირმის შიგნით მუშაობს და პროდუქტის 

განვითარებაზე მუშაობს.   

 

პიონერული ფაზა 

1.ფორმალიზება 

2. ჯერ კიდევ შექმნა 

3. ფართე 

სავარცხლისსტრუქტ

ურა 

4. პიონერული და 

სუბ-პიონერული 

5. ფლექსიბელობა  

 
 
 
 

დიფერენციაციის 

ფაზა 

1.ფორმალიზება 

2.ფუნქციონალუ

რი სტრუქტურა 

3. შტაბები 

4. შემადგენელი 

მმართველობითი 

სიბრტყეები 

სპეციალიზებულ

ია 

5. 

ორგანიზებული 

და რეჟისორული 

მმართველობა 

ინტეგრაციის 

ფაზა 

1.ნაზავი 

ფორმალური 

და 

არაფორმალუ

რი 

სტრუქტურის

ა 

2. 

ფედერაციულ

ი 

განშტოებები 

რელატიურად 

ავტონომიური 

სამრეწველო 

სფერეოებისა. 

3.კლიენტებზე 

და 

პროდუქტის 

ჯგუფზე 

ორიენტებულ

ი 

ასოციაციის 

ფაზა 

1.ორგანიზაცი

ის გამტარი 

საზღვრები 

2. ინტერნული 

და 

ექსტერნული 

განშტოებები 

3. 

თვითმართვა

დი 

განყოფილებებ

ი. 

4. 

ექსტერნულად 

ახლოს 

მდგომი 

ორგანოები 
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1. ამორფული და ბუნდოვანი პიონერული ფაზიდან ხდება მკაფიო ცვლილება 

შემდეგ ფაზაში. 

2. დიფერენციაციის ფაზა მკაფიო ცვლილებას ახორციელებს  ქაოსისას 

ორგანიზებით, ინტრანსფარენტულის გამჭვირვალეობით და მართვადობით. 

3. ინტეგრაციის ფაზის მეშვეობით დგება საფუძვლიანი გამომშვიდობება ე.წ 

„სასახლის ორგანიზაციისა“, ორგანიზაცია გარდაიქმნება ხისტი საწარმოდან, 

სტატისტიკური ფუნქციების მქონე საწარმომდე. აქ ხდება ე.წ „კარვისებური 

ორგანიზაციის“ განვითარება. (ჰედბერგი 1981), რომლის ძალიან 

მოხერხებულად აგება შესაძლებელი, მაგრამ ასევე დაშლაც. ამ დროს უამრავი 

სტრუქტურული კონცეფციის გამოყენებაა შესაძლებელი, რომელიც 

მატრიქსული ოგანიზაციიდან და ტემპორალური პროექტული ორგანიზაციის 

ინსტალაციიდან სტრატეგიულ ბიზნესამდე მიუძღვება.  ამ გარემოებებში  

ენდენბურგის „ სოციოკრატიული მოდელიცაა“ (1992) გათვალისწინებული, 

რადგან ეს ჩანართია „interloking rings” მმართველობის სტრუქტურისა, ამას კი 

მმართველობს სტუქტურის დაახლოებას  ბიოკიბერნეტულ თორიასთან 

კავშირამდე მივყავართ.   ტენსორ-ორგანიზაციის მეშვეობით (ბლაიხერი 1979) 

მატრიქსული ფორმა შეიძლება უფრო განვავრცოთ.  ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ისაა, რომ ყველა სტრუქტურირებამ უნდა მიგვიყვანოს ორგანიზაციის ისეთ 

ფორმამდე, რომელსაც სწავლის, განვითარების მქონე და გამჭვირვალე იქნება, 

ბევრი თვითგანვითების სივრცე ექნება, ისე რომ „intrapreneuring“ (პიხოტი 

1988) შესაძლებელი იქნება.  ეს ნიშნავს ქმედება ერთ დიდი ორგანიზაციაში, 

თითქოს იყვნენ მეწარმე-მესაკუთრეები.  თანადროულად იქმნება წინაპირობა, 

რომ ადამიანები საკუთრ თავზე პასუხიმგებლობას იღებენ და შემდგომ 

განვითარებას ახდენენ.  ორგანიზაციის სწავლისა და განვითარების უნარის 

მიღწევა მთავარი უნარია.   

4. ასოციაციის ფაზას ორგანიზაციაში შემოაქვს მთავარი  სტრუქტურული 

დებულება. ექსტერნული ადამიანები და ინსტიტუტები ორგანოს ნაწილი 

ხდებიან და მას უერთდებიან.  მენეჯმენტური აქტივობები სტრუქტურის 

საზღვრებს სცდებიან და ყოველდღ ფუნქციონირებენ, მანამ სანამ ვისაც ეს 

ეხება როგორც   სასურველსა და გაცნობიერებულად მხარს დაუჭერს.   

მხოლოდ ცოტაა დამოკიდებული ორგანიზაციული მექანისზმების 

თვითმმართველობაზე.   

ყველაზე მთავარი ცვლილება ხდება ასოციაციის ფაზაში მმართველობის 

სტრუქტურაში, რადგან ამ სიბრტყემდე  მმართველობის საზღვრები მუდმივად 

ფართოვდებოდა, წარმოიქმნებოდა შუალედური რგოლები ან სულაც იხსნებოდა: 

დავალებები და კომპეტენციები ჯგუფებში შესძლებისდაგვარად ფართოდ 

მაღლიდან დაბლა გადაიტანება.  მეზო-მენეჯმენტი, რომელიც ამ დრომდე 

საშუალო მენეჯმენტის ნაირად  გადამთარგმნელ, გადამტანი ფუნქცია ჰქონდა, 

იღებს მნიშვნელოვნად დიდ პასუხისმგებლობას ორგანიზაციაში ინოვაციების 

შემოტანისა.   ისინი ინიციატევებს წარმოადგენენ, გეგმავენ, იღებენ განვითარების 

მთავარ ლაიტმოტივებს და აკავშირებენ საერთო, ზოგად კონცეფციასთან.  

4.6.4 ადამიანები 
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პიონერული 

ფაზა 

 ქარიზმატულ-

ავტოკრატული, 

პირდაპირი 

არაფორმალური

, პირადი 

კონტაქტები, 

სითბო 

 

დიფერენციაციის ფაზა 

საგანზე ორიენტებული 

მმართველობა, 

ტექნოკრატიულ-

ბიუროკრატული 

ინსტრუმენტალიზებულ

ი კონტაქტები, 

არავითარი ჯგუფური 

მუშაობა, ცივი და 

დისტანციური 

ინტეგრაციის 

ფაზა 

აღგზნებულ-

სიტუაციური 

მმართველობა, 

სტრატეგიული 

პერსონალის 

განვითარება, 

ფორმალური 

და 

არაფორმალურ

ი კონტაქტები, 

ბევრი 

ჯგუფური 

მუშაობა, შითბო 

და სიახლოვე. 

ასოციაციის 

ფაზა 

მაღლი 

გამჭვირვალე 

მმართველობა, 

აღგზნებულ-

სიტუაციური, 

პერსონალის 

განვითარება 

საწარმოს 

როგორც 

ბიოტოპი, 

თანამშრომლები

, როოგრც 

მოქალაქეები  

    

1. პიონერულ  ფაზაში არის ინსტიტუცია, იმპროვიზაცია, პიროვნული 

სიყვარული და ა.შ გადამწყვეტი ადამიანთა ურთიერთობისას. 

ცნობიერი და სისტემური პერსონალის პოლიტიკა არ არსებობს. 

ფუნქციაში bewahrung ? („on the job*), სწავლა მუშაობის დროს - 

ყველაფერთან იმიტაციური სწავლება - ეს ისაა, რომელიც მოგვიანებით 

პერსონალის განვითარება ეწოდება.   

2.  დიფერენციაციის ფაზას ამ დარგში მოაქვს სტანდატიზება და 

ინსტრუმენტალიზება, ამის მეშვეობით კი ობიექტივიზება. ტიპურია 

სისტემის“ პასიური მატარებლის ლიანდაგის დაგეგმარება“: 

თანამშრომლებს არ შეუძლიათ საწარმოში კარიერა აქტიურად  

განავითარონ, არამედ მის ზემოთ მდგომი განსაზღვრავს ყველაფერს.  

მეწარმეს მოჰყავს ადამიანები, განალაგებს პოზიციებზე, საკუთარი 

გადაწყვეტილებით აძლევს განსაზღვრულ დავალებებს.   პერსონალის 

განვითარება ეხება სპეციალურს შტაბს, სადაც მმართველებს ბევრი 

ჩარევის საშუალება არ აქვთ.  თანამედროვე ინსტრუმენტები, 

მაგალითად როგორიცაა: სწავლა, ხარისხის წრე, ჯგუფური მუშაობა, 

დავიწყებას ეცემა, თუ ის პერსონალის განვითარების კონცეფციის 

ნაწილი არაა .  სწავლებები და კვალიფიკაციი ამაღლება, მასალა და 

ცენტრირებული მეთოდები არ მოიაზრება როგორც შესრულების 

ინვესტიცია(რ.სტიფელი 1980).  

3. ინტეგრაციის ფაზაში ხდება საფუძვლიანი პერსონალის რესურსთა 

გადაფასება.  პერსონალის განვითარება არის „უფროსის დავალება“. ეს  

ნიშნავს შტაბებს შეუძლიათ მხოლოდ განახორციელონ კონცეფციის 

წინარედამუშავება, მმართველებს ევალებათ თავისი პერსონალის 

განვითარების აქტივობები მთელი ჯგუფის უდიდეს ნაწილთან 

შეათანხმოს.  პერსონალის განვითარება სამეწარმეო პოლიტიკისა და 

სტრატეგიის ნაწილია და ატარებს საწარმოს წარმატების ფაქტორის 

მნიშვნელობას. მუშაობა და სწავლა ინტეგრირდებიან:  შემდგონი 

განვითარების/სწავლის უმეტესობა მუდმივი  განვითარებისა და 

სუბსიდიური პროექტების on the job მეშვეობით მიმდინარეობს( 

რიკჰოფი 1989).     შტიფელის მიხედვით, სასწავლო მასალის 

გაზიარებით იზრდება განათლება და მისი დახმარებით ხდება 

პრობლმების გადაჭრა.  ნასწავლი მასალის ტრანსფერის დამცავი 
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მექანიზმების პირდაპირ გარემოში გადმოთანა ცოდნის პროცეში 

მყოფთათვის გადამწყვეტია.  მმართველები ასევე  სერიოზულად 

უყურებენ თანამშრომელთა ტრენერი, მენტორის ფუნქციებს.  

4. ასოციაციის ფაზას მოაქვს შემოუსაზღვრელი ორგანიზაციის ფორმებით 

პერსონალის წრის გაფართოებაც, რომლებზეც პასუხისმგებლობა 

საწარმოს აკისრია.  იქმნება ახალი დიმენსია, რომელიც პერსონალის 

განვითარებით ბიოტოპური საწარმოს შემადგენელი ნაწილია: 

პრაქტიკული სწავლება ტარდება შიდა ჯგუფებში, სადაც მონაწილეები 

სხვადასხვა საწარმოდან არიან.  ამის მეშვეობით კულტურის 

განსაკუთრებულობები პირდდაპირ და არაპირდაპირ მუდმივად 

აირეკლება და იცვლება.  ექსტერნული სამუშაოებრივი როტაციას 

გავლენა აქვს პრობლემების გადაჭრის ჰორიზონტის გაფართოებასთან.  

ეს ყველაფერი წინ წამოწევს იზულებიტ მაღალ  მოთხოვნებს, 

კონფლიქტის მართვის  უნარებს მმართველებისთვის და საკუთარი 

ხალხისთვის.  

 

4.6.5. ცალკეული ფუნქციები  

 

 

 

 

 

6.მართვა ორგანიზაციის განვითარების ფაზების კუთხით 

       წინა თავებში ვნახეთ, რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია მოძრაობს 

ევოლუციის გზით. ის ჩამოყალიბების დღიდან მოქმედებს მასზე და ცვლის 

მომავლის მიხედვით, რათა შეესაბამებოდეს თანამედროვე სამყაროს და იყოს 

სიცოცხლისუნარიანი. თუ ორგანიზაცია იცვლება და ვითარდება, ასევე უნდა 

იცვლებოდეს მართვაც. მმართველობა არის გასაღები, რომელიც უნდა 

მოერგოს ორგანიზაციის საკეტს.   

        თუ ორგანიზაციის ფაზებს აღვწერთ იდეალისტურად, შეიძლება 

გამოჩნდეს, რომ რთულა ორგანიზაციაში სხვადასხვა განყოფილებები 

იმყოფებოდნენ  სხვადასხვა განვითარების ფაზებში. ამიტომ მენეჯმენტის 

ფილოსოფიის სტილი, გაგება და ტექნიკა უნდა იყოს გააზრებულად გაგებული 

ნაბიჯი. ამ შემთხვევაში მოახერხებს ორგანიზაცია მომავალ განვითარებას. 

შემდეგ თავში ვნახავთ თუ როგორ იცვლება ოთხი ფაზის განმავლობაში 

მენეჯმენტის ფილოსოფია,მართვის სტილი და გამოყენებული მართვის 

ტექნოლოგია 

 

 

6.1.მართვა პიონერულ ფაზაში 

 

       პიონერული ფაზის ძირითადი ნიშნები როგორც უკვე აღვნიშნეთ 

შეიძლება დაკავშირებული იყოს ორგანიზაციის 7 ძირითად ელემენტთან: 

 

1)ორგანიზაციის იდენტობა: პიონერის პირადი იდენტობა გავლენას ახდენს 

მთლიანად ორგანიზაციის ხატზე. ფილოსოფიას განსაზღვრავს მეწარმის 

პირადი პრაქტიკული მსოფლმხედველობა. ორგანიზაციის მიზანი და აზრი 

გამომდინარეობს პიონერის პიროვნებიდან და ორგანიზაციული იმიჯი 

მთლიანად დამოკიდებულია მეწარმის პირად იმიჯზე. სანამ მომხმარებელთან 

ურთიერთობა კარგია, შეიძლება ითქვას, რომ პროდუქცია „კარგადაა“. 

კლიენტი მეფეა და ის ყოველთვის მართალია.  

 

2) პოლიტიკა,სტრატეგია,ძირითადი იდეები: მიზნები და საჭიროებები არაა 
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განსაზღვრული, მაგრამ ყველა მომუშავისთვის ისინი ნათლად ჩანს პიონერის 

ქცევიდან გამომდინარე. ორგანიზაციის ძირითადი მდგომარეობა 

დამოკიდებულია პიონერსა და კლიენტს შორის პირად კონტაქტებზე. 

ორგანიზაციის ძირითადი დაუწერელი კანონებია კლიენტებთან ახლო 

ურთერთობა და მათი ნდობა, შემოქმედებითობა, სპონტანურობა და საცალო 

წარმოება, თანამშრომლებთან სიახლოვე და ლოიალობა. 

 

3) ორგანიზაციის სტრუქტურა: არ არის არანაირი ფორმალიზება და 

დადგენილებები. ორგანიზაცია იზრდება სავარცხლისებრი პრინციპით 

სიგანეში, რადგანაც შეძლებისდაგვარად ბევრმა თანამშრომელმა უნდა 

იმუშაოს პიონერთან ახლოს. ორგანიზაცია ყალიბდება პიონერის გარშემო და 

ის წარმოადგენს სიმძიმის ცენტრს. არ ხდება ფუნქციების გადანაწილება და 

მიზნობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბება. 

 

4) ადამიანები: სამუშაოზე მიღება ხდება არაფორმალური პირადი 

კონტაქტების გზით. თანამშრომლებისთვის პიონერთან პირადი ლოიალური 

დამოკიდებულება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე დავალების გასაგებად 

ჩამოყალიბება. მართვის სტილი დამოკიდებულია პიონერის ქცევის სტილზე, 

დასაწყისში ის მეტად ქარიზმატულია, ხოლო შემდგომში პარტიარქალურ-

ავტოკრატიული ხდება. 

 

5) ფუნქციები: სამუშაო ადგილები და ფუნქციები იქმნება არა 

საჭიროებისამებრ რაციონალურ ლოგიკურ საფუძველზე, არამედ 

განსაზღვრული პიროვნების გარშემო. კომპეტენციებისა და სამუშაოს 

გადანაწილება დამოკიდებულია ამბიციებსა და განსაკუთრებულ 

შესაძლებლობებზე. სამუშაოს მეთოდური განაწილება არ არსებობს. 

 

6) პროცესები: ორგანიზაცია ხასიათდება შინაგანი და გარეგანი სიმარტივით. 

წარმატების საიდუმლო არის იმპროვიზაცია და ცალკეული სურვილების 

დაკმაყოფილება. ამიტომ პიონერული საწარმოსათვის არ გამოდგება არც 

თანმიმდევრული დაგეგმვა და მართვა, არც მოქმედებათა სტანდარტიზაცია. 

 

7)ფიზიკური საშუალებები: შენობები,დანადგარები, აღჭურვილობა,ავეჯი 

პიონერულ ორგანიზაციაში თამაშობს მეორეხარისხოვან როლს. ცდილობენ 

უბრალო საშუალებებით გაართვან დავალებებს თავი. 

 

 

6.1.1.მენეჯმენტის ფილოსოფია პიონერულ საწარმოში 

 

     პიონერულ საწარმოში მენეჯმენტის ფილოსოფის ძირითადად თავად 

პიონერის ხედვაა. აქ საქმე თავად პიონერის რეალიზაციასთან გვაქვს. 

 პიონერის ხედვა ფინანსებზე, ტექნიკაზე და ა.შ. იმდენად იპყრობს მას ,რომ 

დრო აღარ რჩება მენეჯმენტის ფილოსოფიაზე დაფიქრდეს. ძირითადად 

მენეჯმენტის ფილოსოფია დამყარებულია პიროვნულ როლზე. ხშირად ეს 

ფილოსოფია აღმოჩნდება თავად პიონერის ხასიათი და თანამშრომლებთან 

დამოკიდებულება.  

ანტონ როპერტი თავად იყო ერთ-ერთი საწარმოს პიონერი და მან გამოავლინა 

18 ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება  პიონერული ფილოსოფიისათვის. აქ 

წარმოდგენილია რამოდენიმე მათგანი : 

 

 მეტი შრომისუნარიანობა და შემოქმედებითი ძალა; 

 ჯანსაღი ცხოვრებისეული ხედვა; 

 პიროვნება ვისაც შეუძლია იმოქმედოს თავისებურად; 

 ხედვა, მისია, რწმენა  მიმდინარე საქმისადმი და ა.შ. 
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     პიონერული მენეჯმენტის ფილოსოფის გვარწმუნებს რომ, არა 

თანამშრომელთა შინაგანი პირობები, ამოცანები,  ცოდნა და შესაძლებლობებია 

განმსაზღვრელი საწარმოს მმართველობის ფორმის ჩამოყალიბებისთვის, 

არამედ მხოლოდ მმართველობის ხარისხი. 

       მართვის სფეროში ჩატარებული თანამედროვე კვლევებით დადგინდა,  

რომ მართალია პირადი თვისებები და შესაძლებლობები მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს მართვაში, თუმცა სიტუაციური ფაქტორები არაა ნაკლებ 

მნიშვნლელოვანი, რომელიც შეიცავს: ფუნქციებს, პროცედურებს, 

სტრუქტურას, ამოცანების დასმის საშუალებებს, თანამშრომელთა სამუშაო 

ჯგუფების სტრუქტურირების ჩამოყალიბებას და ა. შ. 

 

6.1.2. მართვის სტილი პიონერულ ფაზაში 

 

     პიონერი წარმოადგენს მკვეთრად ქარიზმატულ მმართველს, პიროვნებას, 

რომელიც აღაფრთოვანებს გარშემო მყოფებს. ახალი საწარმოს დამაარსებელი 

შესაძლებლობებით მოქმედებს. ის გამოააშკარავეს იმას, რაც მისი აზრით 

იქნება ღირებული, მნიშვნელოვანი და კლიენტებისათვის სასარგებლო. მან 

იცის ესა თუ ის პროდუქტი სად იპოვის თავის ბაზარს. 

 

        გავლენიან პირებთან პირადი ურთიერთობების გზით პიონერი ქმნის 

კაპიტალს და ბაზარზე ეწყობა. პიონერის მოქმედების არეალი 

ხელმისაწვდომია მისი პირადი კონტროლისათვის. მეორე მხრივ პიონერი 

ხელმძღვანელებს არჩევს შემდეგი კრიტერიუმებით: თუ ნახულობს რეზონანსს 

თანამშრომლებსა და საკუთარ შეხედულებებთან, ის მათგან იმსახურებს 

ნდობას და უნაწილებს მათ ხელმძღვანელობის პასუხიმგებლობის ნაწილს. 

 

         სანამ პიონერული ფაზა ჯერ კიდევ „ჯანმრთელია’ ხელმძღვანელობის 

სტილი არ იწვევს არანაირ ეჭვს.  მაშინ როდესაც შესამჩნევი ხდება კრიზისის 

დასაწყისის პირველი ნიშნები ხელმძღვანელობის ეს სტილი გადაიქცევა 

დიქტატორულად და მოუქნელად. 

 

        თუ პიონერული ფაზა მიიღებს ე.წ. „განათლებულ“ სახეს მაშინ 

ხელმძღვანელობა ხდება პატრიარქალური, ავტოკრატიული სტილი 

მიგვიყვანს იქამდე, რომ თანამშრომლები არ იქნებიან დარწმუნებულნი იღებენ 

თუ არა მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღებაში. ხელმძღვანელი 

მეგობრულად ექცევა მათ თუ ავტორიტარულად. 

 

       ეს არის კრიზისის სიმპტომები,თუმცა მომუშავეები ისევ თვლინ თავს 

მთლიანი საქმის მონაწილეებად და ეს ქმნის საწარმოში კეთილგანწყობილ 

გარემოს. 

 ორგანიზაციაში გადაწყვეტილებათა და კომუნიკაციის გზების 

უმრავლესობა კონცენტრირდება რამოდენიმე ცენტრალურ ხელმძღვანელ 

პიროვნებაზე. ეს არის ძალაუფლების ცენტრი ,ზემოქმედება ხდება 

ფაქტობრივ-სპონტანურად. 

 

 

6.1.3. მართვის ტექნიკები პიონერულ ფაზაში 

 

   მართვის სტანდარტიზებული ტექნიკა უცხოა პიონერული ფაზისთვის. მათ 

სწამთ პიროვნების ძალის და იმპროვიზაციის, ამიტომ მართვაც მარტივია. 

ორგანიზაციის ყოველდღიური გასავალი და რეგულარული გასაუბრებები 

თანამშრომლებთან პიონერს საშუალებას აძლევს მუდამ საქმის მსვლელობას 

ადევნოს თვალი. პეტერსი/ვეტერმანი გვთავაზობენ მართვის ტექნიკას 

„management by walking around”. პიონერს არ სჯერა სტატისტიკური 
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მონაცემების და მათ საფუძველზე არანაირ გადაწყვეტილებას არ იღებს. მას 

ურჩევნია პირადი გამოკითხვით მოაგროვოს საჭირო ინფორმაცია. 

    დიდი ორგანიზაციის შიგნითაც შეიძლება დავინახოთ მთავარი 

განმსაზღვრელი ნიშნები პიონერული ხელმძღვანელობის სტილისა:  

 შვილობილი კომპანიის ჩამოყალიბებისას, რომელმაც ახლიდან უნდა შექმნას 

სტრუქტურა; 

 ახალი დანაყოფების შექმნისას, მაშინაც კი თუ დედა კომპანია უკვე 

განვითარების მეორე ფაზაშია; 

 დიდი კონცერნის ზედა დონეზე; 

 ხშირად მარკეტინგულ და კვლევით დანაყოფებში, სადაც დიდი სნის 

განმავლობაში ბატონობდა მართვის და იმპროვიზაციის პიროვნული სტილი; 

 

 ორგანიზაციაში ჩნდეა თეთრი ლაქები მაშინვე როცა პიონერს აღარ  

შეუძლია პირადად გაკონტროლება სამუშაო ადგილებისა. მაშინ პიონერული 

საწარმოს  ძალა სწრაფად აღმოაჩენს საკუთარ თავში დასუსტებულ ნაწილებს. 

 

 

 

6.1.4. მართვა პიონერული ფაზის კრიზისში 

 

     როდესაც ორგანიზაცია შედის პიონერული ფაზის კრიზისში ეს პირველ 

რიგში თავს იჩენს მართვის კრიზისში. წარმოიშვება პრობლემები რომლებიც 

ვეღარ გადაწყდება პიონერული ფაზის ფარგლებში:   

 

 შინაგანი და გარეგანი ზოგადი ხედვის დაკარგვა; 

 შიდა სისტემაში კომუნიკაციის დაკარგვა, საქმის მსვლელობის გართულება, 

თავდაჯერებულობის დაკარგვა, დაძაბულობა, პერსონიფიკაცია; 

 ხელმძღვანელობის უმოქმედობა, პირდაპირ გაგებაზე ოპერირება, რამდენადაც 

ბევრი ქმედება ხდება დიფერენცირებული და საჭირეობს დისტანციასა და 

ცოდნას; 

 პიონერის გადასვლა პირადი ჰობის ფარგლებში სადაც ის თავდაჯერებულია. 

შესაბამისად სხვა საწარმოო ამოცანების შეფერხება; 

 კომპეტენციის გაუგებრობა ბევრ განყოფილებაში, რადგან პირადი კონტაქტის 

მეშვეობით ვეღარ არკვევენ რა ევალებათ; 

 პიონერთან გაფილტრული ინფორმაციის მიწოდება, რათა დაუმალონ 

რეალური პირობები და შეუქმნან რწმენა, რომ ყველაფერს აკონტროლებს; 

 თანამშრომლებს შორის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა; 

 პიონერისაგან მალულად თანამშრომლებს შორის კონფლიქტები; 

 

    როგორც წესი პიონერი ამაზე რეაგირებს პანიკით, ცდილობს დაიცვას 

ავტორიტეტი და მოქმედებს მკაცრად თუმცა კომპეტენციის ფარგლებში. 

მომუშავეები ყველაფერს აბრალებენ პიონერს, ეჭვი შეაქვთ მის კომპეტენციაში, 

ინტუიციის სისწორეში. თუ მან სიტუაციიდან გამოსავალი იპოვა პიონერი 

თანამშრომელთა თვალში ხდება ზე-ადამიანი, მაშინ მას მიაწერენ ყველა 

შესაძლო გენიალურ იდეას და შესაძლებლობას, რაც მას აქამდე არ ჰქონდა. 

ყველა კრიზისული სიმპტომი მიუთითებს, რომ საწარმოს შეუძლია 

კრიზისიდან გამოსვლა თუ კი დამფუძნებელი შეცვლის ორგანიზაციას და 

მართველობას. 

 

  

6.2. marTva diferenciaciis fazaSi 
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 ორგანიზაციის ევოლუციის მეორე ფაზა არის საწინააღმდეგო იდეებისა და 

მეთოდების შემცველი პიონერულთან შედარებით. ბოლო უნდა მოეღოს 

არაფორმალურ ქაოსს, პიროვნებაზე დამყარებულ პოლიტიკას და კლიენტის 

ბატონობას. ახლა მმართველობა კონტროლირებულ უნდა იქნას შიგნიდან ლოგიკურ-

რაციონალური გზით. 

 დიფერენციაციის ფაზის ძირითადი ნიშნები ორგანიზაციის 7 ძირითადი 

ელემენტის მიხედვით: 

1. იდენტობა- ორგანიზაცია გააზრებულად განსაზღვრავს საკუთარ პოზიციას  

და ბაზართან, საზოგადოებასთან, სამყაროსთან დამოკიდებულებას. ბაზართან 

მისი დამოკიდებულება არის ანონიმური როგორც მექანიკურ წარმონაქმნთან, 

სადაც უნდა შეიტანო მზა პროდუქცია ხანდახან აგრესიული მეთოდებითაც. 

ასევე შიდა და გარე იმიჯზე მუშაობენ ცნობიერად. 

2. პოლიტიკა, სტრატეგია, ძირითადი მიდგომები- ორგანიზაციის ძირითადი 

პრინციპები უნდა უზრუნველყოფდეს წესრიგს, გამჭვირვალობას და 

მართვადობას. ძირითადი წამყვანი პრინციპებია: სპეციალიზაცია, 

ფუნქციონალიზაცია, სტანდარტიზაცია, ფორმალიზაცია, მექანიზაცია და 

კოორდინაცია. ხელმძღვანელობა შეიმუშავებს პოლიტიკურ და სტრატეგიულ 

კონცეფციებს და გადასცემს მათ  საბაზრო, ფინანსურ და გენერალურ 

ხელმძღვანელობას როგორც მიმართულების ხაზს შესასრულებლად. 

3. სტრუქტურა- სიმძიმის ცენტრი ორგანიზაციის აგებულებაზეა. ორგანიზაციის 

ერთეულები ყალიბდებიან ფუნქციური და ფორმალური ნიშნებით. დაგეგმვის 

მართვისა და კონტროლის ცენტრალური პუნქტი ზრუნავს მთლიანობის 

შენარჩუნებაზე. 

4. ადამიანები- ურთიერთობები უნდა წარმოიშვას საჭიროებისამებრ და არა 

სიმპათია-ანტიპათიის საფუძველზე. თუმცა არის არაფორმალური 

ურთიერთობები პიონერული ფაზიდან. 

5. ფუნქციები- ფუნქციები სრულიად გაწერილი, ფორმალიზებული და 

ფიქსირებულია. შრომის ვერტიკალურ განაწილებას მივყავართ 

ხელმძღვანელი ცენტრების ჩამოყალიბებისკენ სხვადასხვა სიმძიმის 

ცენტრებით, ხოლო ჰორიზონტალური ხდება ლოგიკურად და გათვლით. 

6. პროცესები-  ტექნოლოგიები იგეგმება, სისტემატიზდება და ავტომატური 

ხდება. ეს ვრცელდება მთელ საწარმოზე პროდუქციის დამზადებიდან 

კლიენტების რეკლამირებამდე. 

7. ფიზიკური საშუალებები- ტექნიკურ ორიენტაციას დიდ მნიშვნელობას 

ანიჭებენ. აღჭურვა დანადგარებით, ინსტრუმენტებით და ფიზიკური 

საშუალებებით. ამიტომ მათი მარაგი უნდა იყოს, რათა ავიცილოთ 

ყოველგვარი დანაკლისები და შემთხვევითობები. 

 

 

6.2.1.მენეჯმენტის ფილოსოფია დიფერენციაციის ფაზაში 

საწარმო ამ ფაზაში ახლიდან ყალიბდება სასწავლო მმართველობის 

პრინციპებზე. როგორც ტეილორისა და ფაიოლის ნაშრომებში იყო წარმოდგენილი 

მეორე ფაზის მენეჯმენტის ფილოსოფია პირველ რიგში მიმართულია ლოგიკური, 

გააზრებული წარმოების მოქმედებებზე, იყენებს ანალიტიკურ აზროვნებას. 

დიფერენციაციის ფაზის მოტო არის: ,,უნდა იყოს რაციონალური წესრიგი“. 



 

 

65 

ადამიანი განიხილება როგორც ფიზიკურ-მატერიალური ასპექტი, მას აქვს 

ბევრი უნარი და საწარმომ უნდა გამოიყენოს ისინი ისე, რომ აიცილოს თავიდან 

ზედმეტი ენერგიის ხარჯვა. მეორეს მხრივ ადამიანის ხატი წარმოდგენილია 

რაციონალური შესაძლებლობებით. ამ შეხედულების მიხედვით ადამიანმა ჯერ 

რაციონალურად უნდა განსაზღვროს და მხოლოდ შემდეგ იმოქმედოს. ადამიანები 

იმართებიან მათი ეკონომიკური საჭიროებებით და ამიტომ პირველ რიგში ფულადი 

დაჯილდოება მოქმედებს მათ შრომით ნაყოფიერებაზე. 

რადგანაც ამ ფაზაში საწარმო არის მანქანა, ადამიანსაც აქვს მისთვის 

განკუთვნილი ადგილი და მოვალეობა. მექანიზაცია და სტანდარტიზაცია ეხება 

როგორც ტექნიკურ ასევე ადამიანურ და სოციალურ ასპექტებსაც, რათა თავიდან 

ავიცილოთ გაუთვალისწინებელი შემთხვევები. 

 

6.2.2. მართვის სტილი დიფერენციაციის ფაზაში 

დიფერენციაციის ფაზისთვის ყველაზე შესაფერისი არის მექანოკრატიული 

ანუ როგორც მაქს ვებერი უწოდებს ბიუროკრატიული მართვის სტილი. 

გამოცდილებიდან ჩანს, რომ ამ ფაზაში მართვის იდეალურ სტილზე შეხედულება 

ვარირებს ავტორიტარულ სტილში ერთობლივი მოქმედებიდან კონსულტაციურ 

მოქმედებამდე. 

მართვის სტილის ნორმირება ხდება 2 გზით: 1) საწარმოს ზოგადი 

მიმართულება გაიწერება აუცილებელთა რიგში და ხდება ყველასთვის მისაღები, ეს 

არის ,,იდეოლოგიურ- ნორმატიული გაწერა“. 2) სასურველი სტილის შეტანას 

ცდილობენ ტექნიკური და ინსტრუმენტული მართვით. შაბლონების, ინფორმაციის 

და კონტროლის გზით ცდილობენ ხელმძღვანელთა ქცევა გახადონ ერთხაზოვანი. ეს 

არის ,,ტექნოკრატიული კონდიცირებული ქცევა“. 

ძალაუფლება უნდა შეიცვალოს სისტემების ცივი ძალაუფლებით. ის ხდება 

ობიექტური და ორიენტირებული. 

  პირადი ურთიერთობები, მოთხოვნები საშუალებები ქრება ან გადაიფარება 

ახალი ნორმებით. სამუშაოს გაწერილი ფორმით, ხელმძღვანელთა ინსტრუქციებით. 

ქცევის წესებით და სტანდარტებით. 

მომუშავეთა მოტივაციის მეთოდები ამ ფაზაში ორმაგად არის გაგებული: 

1)პირველში განიხილება მომუშავეთა ყველა რაციონალური გაგდაწყვეტილებიდან 

გრძნობის გამორიცხვა რადგანაც გადაწყვეტის დროს შეიძლება ასევე გრძნობებიც 

ჩაერთოს, ამიტომ დროთა განმავლობაში ასწავლიან მათ აპელირებისას არა 

გრძნობით განსჯას, არამედ რაციონალურ განხილვას; 2) სხვა მოტივატორებად 

თვლიან მეპატრონის მოგებას. მითითება და განსჯა მართალია აპელირდება 

მომუშავეთა მხრიდან, თუმცა ისინი ნამდვილად მოქმედებენ ადამიანის ნებაზე. 

ამ ფაზაში არის სოციალური კლიმატის გაციება როგორც ასეთი მართვის 

შედეგი. მომუშავეებს არ აქვთ ერთად მუშობის საშუალება, მათ შორის ინტეგრაცია 

და ურთიერთქმედება ძალიან სუსტად ხდება. ისინი ორიენტირებულნი არიან 

ხელმძღვანელობაზე და საქმიანობაზე. რომ შევამსუბუქოთ ეს ცივი კლიმატი უნდა 

შევიტანოთ საწარმოში მეტად ადამიანური ურთიერთობები. 

 



 

 

66 

 

 

6.2.3.ტექნიკური მართვა დიფერენციაციის ფაზაში 

მეორე ფაზაში დიდი ყურადღება ექცევა ყველანაირ ტექნიკას. პირველ 

ადგილზე დგას სტანდარტიზებული სამუშო ადგილები. ამასთან ერთად 

ორგანიზაცია ხდება უფრო დაცული, მკაფიოდ გამოკვეთილი გარემო 

მომუშავეთათვის. 

დიფერენციაციულ საწარმოში რიგითი გარემოებებიც კი ფიქსირებულად 

გაწერილია რამდენადაც ყველაფერი ფორმალიზდება. ეს ხდება ქსელური დაგეგმვის 

მეთოდით. ასევე გამოიყენება მართვის მეთოდი ,,მართვა გამონაკლის შემთხვევებში 

ჩარევით“. ამ ფაზაში ყველაზე ახლოსაა სისტემური მართვის ტექნიკა. აქ ეს ტექნიკა 

გაგებულია როგორც კიბერნეტიკა, რაც ემყარება სისტემურ მართვას და ტექნიკურ 

რეგულირებას.  

ამ ფაზისთვის დამახასიათებელია რომ ისინი ბევრს ელიან ტექნიკური 

მმართველობიდან და არ აინტერესებთ შეესაბამება თუ არა მართვის სტილს და 

მენეჯმენტის ფილოსოფიას. აქ ორგანიზაცია და მომუშავეები განიხილებიან როგორც 

ინსტრუმენტული უპირატესობა და ასეც ექცევიან მათ. 

ბაზარზეც იქცევიან ინსტრუმენტულ- პროდუქტიულად ორიენტირებული 

გზით. კლიენტებთან მოქმედებენ აგრესიულად, რადგანაც ის გახდა ანონიმური და 

მხოლოდ მოგებაზე უნდა იზრუნონ. 

6.2.4. მართვა დიფერენციაციის ფაზის კრიზისში 

  იმ აზრებისა და შეხედულებების დეფორმაცია, რომელიც თავიდან 

საწარმოსთვის იყო გამოსადეგი და წარმატების მომტანი, ახლა მას კრიზისში 

შეიყვანს. ეს კრიზისი მართვის ჭრილში შემდეგნაირად გამოიხატება: 

 აზროვნების გენერალური გახევება: მხოლოდ ცალმხრივი რაციონალური 

ათვლის წერტილები, სტანდარტიზება და  დიფერენცირებით მცირდება 

ადამიანების კრეატიულობა და აქტოვობები. ისინი ფიქრობენ ხისტად; აღქმისა 

და ფიქრისგან ფილტრავენ სინამდვილის არარაციონალურ ნაწილებს.    

 მოსამსახურის მენტალიტეტი:  მუდმივი რეგლამენტირების შედეგად 

დასაქმებულებიც და მმართველებიც იღებენ ტიპურ გახევებულ 

„მომსახურების მენტალიტეტს“, რომელთა მიდგომა კლიენტთა პრობლემების 

გადაჭრა კი არაა, არამედ ფორმალურად კორექტული რეგულაციების  

გმაოყენება.  

 დაყოფილი აზროვნება: მმართველები და თანამშრომლები, მოსაზრებების, 

მიზნების, და მათ კავშირებს, არა როგორც ერთ მთლიანობას ისე აღიქვამს, 

გახევებულად პოზიციაზე ორიენტებულია, არ გულისხმობს სხვების გაგებას,  

საკუთარი ტერიტორიაა შემოსაზღვრული და სხვებისგან გამოყოფილი.  

 კომპეტენციის ნეგატიური კონფლიქტები: ბლოკურ ორგანიზაციას, აქვს 

დავალება და პასუხისმგებლობა ნაწილები ზუსტად განმარტოს, როცა ეს  

დავალებების შესრულებას ეხება, რომ ადამიანები ქმედითუნარიანები იყვნენ 

მაშინაც, როცა ეს ნორმატივებისგან ეს არ რეგულირდება, ახსნილია როგორც 

ქმედითუუნაროები, რომ რაღაცები გადაიჭრას. 
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 სტატუსური აზროვნება: მუშაობა  არ გულისხმობს შინაარსს კი არა, არამედ 

არის როგორც საშუალება, მიზნისთვის გამოყენოს. სამუშაოსმიერი 

გაავისუფლება მომდინარეობს ფაქტორებისგან, რომლებიც მუშაობის გარეთ 

მდებარეობენ:  ფული, სტატუსი, ძალაუფლება.  არიან ძირითადი მოტივაციის 

წყაროები.     

 ორგანიზაციის კოორდინაციის პარალელიზმი: განყოფილებების ეგოიზმი 

იწვევს იმას, რომ კოორდინირების მნიშვნელობა უნდა გაიზარდოს.  

დამატებითი კოორდინაციის განყოფილებებით, შტაბებისგან მუდმივად 

გარედან და ზემოდან წინ წამოწევენ.   

 მოწოდებები ცენტრალური მმართველობის გაძლიერებისთვის: 

პასუხისმგებლობა უფრო მაღლა გადადის, რომელიც დიდ 

ურთიერთკავსირებს და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებებს გაურბის.  ამის 

მეშვეობით კონცენტრირდება პასუხიმგებლობები მაღალ დონეზე, მათ კი 

უცვლელი სულის (Geistigem leerlauf) მოსაზრებები უდევს საფუძვლად. 

საბოლოოდ ორგანიზაცია უფრო მეტად გონებივად დამძიმებული(?) ხდება 

(kopflastig) 

 საშტაბო-ხაზოვანი გადახრები: საშტაბო ხაზობრივი კონცეფცია, რომლიც 

დასაწყისში ნათელ განცალკევებებს, ფუნქციურ ინსტრუქციებს იძლეოდა, 

კომპლექსურ სინამდვილეზე აღარაა მიმართული.  შტაბში მომუშვაე 

ადამიანებს აქვთ ინვორმაცია, ისე, რომ პირდაპირი ჩარევა პროცესებში 

შეუძლიათ და ხაზობრივი მენეჯმენტი საპირისპიროდ სხვა პოზიიიდან  

შტაბის ფუნქციებს აკონტროლებს.   

 მოტივაციის პრობლემები: წინასწარ მოცემული სპეციალიზებით 

(ჰორიზონტალური და ვერტიკალური) ზოგიერთი სამუშაო პოზიციები 

მუდმივად (geistig)სულიერებიდან აღმოცენდება.  თანამსრომლები თავს 

გრძნობენ როგორც ციფრებად, ანონიმურ ბორბლებად ერთ დიდი მექანიზმის 

და იქცევიან შესაბამისად.ცალმხრივი ტექნიკური აზროვნებით ადამიანური 

ასპექტები ყურადღების გარეშეა ან ტექნიკური პრობლემების ანალოგიურად 

განიხილება. სოციალური გვერდითი დატვირთვებით, ნდობის მომპოვებელი 

პრემიებით,, სპორტული კლუბებიტ და ა.შ. ცდილობენ თანამშრომელთა 

ლოიალობა გააღვიძონ, რადგან თვითონ სამუშაო საწყის მოთხოვნილებების 

გათავისუფლებას არ იწვევს.    

ორგანიზაციის ბევრი მმართველი ამაზე რეაგირებს სრულყოფილად ქცევის 

მცდელობებით. იმისათვის რომ მომუშავეთა პასუხისმგებლობა გაიზარდოს უფრო 

მკაფიოდ უნდ განვსაზღვროთ სამუშაო დავალება. 

როდესაც დიფერენციაციის ფაზის კრიზისი საკმაოდ გამძაფრდება მას ვეღარ 

უშველის ის მეთოდები, რამაც მიიყვანა ის კრიზისამდე. გამოსავალი მხოლოდ მაშინ 

იქნება თუ მომუშავეები მზად იქნებიან გადახედონ ირგანიზაციის და მართვის 

სისტემებს. თუ მთლიანად ორგანიზაციის სულიერი საწყისიდან იქნება მთლიანად 

განახლებული, შეიძლება გადადგას ნაბიჯი ევოლუციის შემდეგი ფაზისკენ. 

6.3 მმართველობა ინტეგრაციის ფაზაში 

 

 ორგანიზაციის კონცეფციის შვიდი ძირითადი ელემენტის დახმარებით 

შესაძლებელია გამოვყოთ ინტეგრაციის ფაზის ძირითადი მახასიათებლები: 

1. ორგანიზაციის იდენტობა- საწარმო სისტემატურად წარმოგვიდგება პრო-

აქტიურად თავის გარშემო და კვლავ საფუძვლიანად განსჯის თავის ადგილს 
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საზოგადოებაში. განსაზღვრავს თავის იდენტობას დიალოგის გზით. ეს 

გულისხმობს დიალოგს დაძაბული სიტუაციის დროს ისტორიულად 

ჩამოყალიბებულ იდენტობასა და მომხმარებლებსა და Stakeholder-ების 

მოთხოვნებსა და მოთხოვნილებებს შორის. ყოველი საქმიანობის ამოსავალი 

წერტილი არის  აგრეთვე მომხმარებელთა საჭიროებები (Kundennutzen). 

ამისთვის საწარმო მომხმარებელთან ურთიერთობისთვის ეძებს ბევრ ფორმას, 

ასევე ეძებს საშუალებებს თავისი მისიის სისტემატურად გადასასინჯად და 

საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შესატანად. 

2. პოლიტიკა, ძირითადი იდეები და სტრატეგიები- ორიენტაცია მომხმარებლის 

მოთხოვნილებებსა და მიზნებზე არის ყველაზე მაღალი სახელმძღვანელო 

პრინციპი, რომელსაც ორგანიზაციები თავიანთი საქმიანობისას ხშირად 

განსაზღვრავენ. თანამშრომლებს უნდა შეეძლოთ სამუშაო პროცესის საკუთარი 

პასუხისმგებლობით დაგეგმვა და წარმართვა. 

3. ორგანიზაციის სტრუქტურა- სტრუქტურის შემუშავება ხდება სამიზნე 

ჯგუფების, პროდუქტის, მომსახურების, სტრატეგიული საქმიანობის 

მიმართულებების გათვალისწინებით და მათი მოწყობა ხდება მაღალი 

ავტონომიით. ამ ავტონომიური და ინტეგრირებული სფეროების 

ფედერაციული დაყოფა: პირველადი და მეორადი ფუნქციები 

შეძლებისდაგვარად ახლოს არიან ერთმანეთთან. წინა ფაზისგან განსხვავებით 

არის ნაკლები ცენტრალური მომსახურების ფუნქცია, ნაკლები იერარქია. 

4. ადამიანები- ინდივიდუალური პოლიტიკა ,,ადამიანური რესურსების“ 

ფილოსოფიის მიხედვით, ეს არის მოთხოვნა და განვითარება, ,,სულიერი 

კაპიტალის“ სტრატეგიული ინდივიდუალური  განვითარება და ,,აქტიური 

კარიერის წარმოქმნა“, ბევრი მუშაობა არსებითად ავტონომიურ გუნდებში. 

Agogisch- სიტუაციური მმართველობის სტილი, კოოპერატიული 

მმართველობის ტექნიკები. 

5. ფუნქციები- ,,Job-enrichment” (სამუშაოს გამდიდრება) აკავშირებს დაგეგმვას, 

შესრულებას და კონტროლს ერთმანეთთან, შესაბამისად ერთ გუნდში 

ინტეგრირებულ დავალებებს აკავშირებს ერთმანეთთან, რომლებშიც 

არსებითი ტრანსფორმაციები მიმდინარეობს. თანამშრომლების სისტემატური 

როტაცია სამუშაო პროცესში აფართოებს თანამშრომლების პოტენციალს, 

ზრდის მათი საქმიანობის ეფექტურობას და მოქნილობის საშუალებას იძლევა. 

6. პროცესები- ორგანიზაცია შესაძლებელს ხდის  და ითხოვს ორგანიზაციაში 

მიმდინარე ყველა პროცესის გაცნობას თანამშრომლებისთვის. 

7. ფიზიკური საშუალებები: ტექნიკა არ წარმოადგენს ,,აბსოლუტურ საქმიან 

იძულებას“, არამედ მანქანები და მცირე ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევიან 

რომ თანამშრომლებისგან შემდგარმა გუნდებმა იმუშაონ ეფექტურად, ასევე 

გამოიყენება რობოტების, კომპიუტერის დახმარება არაკრეატიული 

სამუშაოებისათვის, მოქნილი სატრანსპორტო საშუალებებიც ძალიან დიდი 

მნიშვნელობის მქონეა. 

 

 ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგიის (F. Glasl/ L. de la Houssaye 1975) 

მეშვეობით საუკეთესოდ აიხსნება ორგანიზაციის მიზნები. ორგანიზაციის 

განვითარების კონცეფციები, მიზნები და ღირებულებები ეთანხმებიან ინტეგრაციის 

ფაზის და ასოციაციის ფაზის ძირითად იდეებსა და ფუნდამენტურ ღირებულებებს. 

,,კოოპერაციის“ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია თანამშრომლობით და არა 

პირდაპირი მითითებებით. 
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 მიზნების და პრინციპების ეს შეთანხმებულობა არის არსებითი წინაპირობა 

ინტეგრაციის ფაზაში ორგანიზაციის განვითარებისთვის. ინტეგრაციის ფაზაში 

ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგი პროცესების დაგეგმვა, შემუშავება და 

ხელმძღვანელობა: 

1. ორგანიზაციის განვითარების საფეხურების ანალიზისას და დიაგნოზისას 

თანამშრომლები შეძლებისდაგვარად აქტიურად არიან ჩართულნი. 

2. ახალი Soll-Vorstelungen-ის (უნდა გაკეთდეს წარმოდგენის) განვითარება 

საწარმოში გადასაწყვეტ საკითხთან ადამიანების იდენტიფიცირების 

საშუალებას იძლევა. 

3. რადგან მენეჯმენტის ძირითადი ამოცანა ინტეგრაციის ფაზაში ორგანიზაციის 

მუდმივ განვითარებაში მდგომარეობს შეთავაზებულ უნდა იქნას სწავლებები 

და დავალებები თანამშრომელთა განვითარებისთვის და შესაბამისად 

ორგანიზაციის საქმიანობის მომავალი ეფექტურობისთვის. 

4. რადგან აუცილებლობის კონცეპტის დამუშავება და დიაგნოზი ადამიანთა 

შორის ყოველთვის დაძაბულობას წარმოშობს, ორგანიზაციის განვითარებაში 

ცვლილებების დროს ასევე გათვალისწინებულ უნდა იქნას ფსიქო-სოციალური 

ასპექტები. 

5. დიდ ორგანიზაციებში არ არის შესაძლებელი, რომ დიაგნოზისა და მომავლის 

პერსპექტივების განხილვაში ყველა თანამშრომელმა მიიღოს მონაწილეობა. 

ამიტომ სწორი ინფორმაციის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ 

შეთხვევებში. 

6. და ბოლოს, არ უნდა ვისაუბროთ მხოლოდ ლამაზ მომავალზე ორგანიზაციის 

განვითარების ანალიზისას და არ უნდა გავჩერდეთ ერთ ადგილზე. 

ყოველთვის უნდა იყოს წარმოდგენილი თუ როგორ შეიძლება 

გამოიყურებოდეს სასურველი მომავალი რეალურად. 

7. ყველა ზემოთ მოხსენიებული აქტივობა უნდა იყოს დაგეგმილი, 

გადაწყვეტილი, წარმართული, რესურსებით მხარდაჭერილი და 

კოორდინირებული. 

 

 ეს აქტივობები ადგენენ ერთად შვიდ საბაზისო პროცესს, რომლებიც 

ორგანიზაციის განვიათარებისას სისტემატურად ერთმანეთს ეთანხმებიან. ეს 

პროცესებია (იხ.გვ. 20) : 

1. თვითდიაგნოზის პროცესი; 

2. უნდა გაკეთდეს- კონცეფციის, მომავლის გეგმის თვით-ჩამოყალიბების 

პროცესი; 

3. სწავლების პროცესი; 

4. ფსიქო-სოციალური პროცესი; 

5. ინფორმაციის და კომუნიკაციის პროცესი; 

6. გარდაქმნის პროცესი, იმპლემენტაციის პროცესი; 

7. მენეჯმენტის პროცესი; 

 

 

 

6.3.1. მენეჯმენტის ფილოსოფია ინტეგრაციის ფაზაში 

 ინტეგრაციის ფაზის მენეჯმენტის ფილოსოფიაში ცენტრალურ ადგილს 

იკავებს დინამიკა და პროცესი. ხერხი და საშუალება თუ როგორ მიმდინარეობს 

პროცესი, როგორაა ადამიანებს, ჯგუფებს, დიდ ერთობებს შორის ურთიერთობები 

ჩამოყალიბებული გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა ამ ფაზაში. მიზნებზე, პროცესზე და 
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დამოკიდებულებებზე ფიქრი, რომელსაც ორგანიზაციაში მრავალი 

ურთიერთსაწინააღმდეგო დამოკიდებულების წარმოქმნა შეუძლია, არის საფუძველი 

იმისთვის, რომ მოცემული დამოკიდებულებები არ გამოიყენონ ძალადობრივი 

მიზნებისთვის. 

 თავისი საფუძვლით მთლიანი საწარმო არის ერთი დიდი ,,გარბენის სისტემა“ 

(,,Durchlauf- System”) და რაც უფრო კარგად ურთიერთქმედებენ ამ დინების 

სხვადასხვა ნაწილები ერთმანეთთან მით უფრო ეფექტურია ორგანიზაციის 

საქმიანობა. დიფერენციაციის ფაზაშიც იყო მცდელობა ამ პროცესების მართვისა და 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ტექნიკურ საკითხებს, თუმცა ინტეგრაციის ფაზაში 

ჩართულობა არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში მონაწილე 

თანამშრომლებს გააჩნდეთ პასუხისმგებლობის გრძნობა მიმდინარე მოვლენებზე. 

კოორდინაცია და თანხმობა დიდი მნიშვნელობის მქონეა. ამის მიღწევა 

შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანებმა იციან თავიანთი საქმიანობის 

არსი და მიზანი და შეუძლიათ წინასწარ განსაზღვრა, თუ რა შეიძლება მოხდეს მათი 

განსაზღვრული ქმედების შემდეგ. 

  ინტეგრაციის ფაზა ემყარება ადამიანის ხატს, რაც ,,მრავალგანზომილებიანია“ 

და შესაბამისად ერთსულოვანია, რადგან ის იქმნება სულის, ფსიქიკისა და სხეულის 

ერთობლივი ზემოქმედებით- ლივეხუდმა მას უწოდა ,,ადამიანის პერსონალური 

ხატი“, ხოლო ვiქtor Frankt-მა ,,მრავალგანზომილებიანი ონტოლოგიური 

წარმონაქმნი“. ის აკავშირებს კოგნიტურ და ეფექტურ ასპექტებს ერთ მთლიანთან 

(Campbell/ Dunnette/ Lawler 1970).  Edgar Schein საუბრობს ,,კომპლექსური ადამიანის 

ხატზე“, რადგან ადამიანის ბევრი არსებითი ელემენტი ერთმანეთს ავსებს. 

 მესამე ფაზაში მენეჯმენტის ფილოსოფიის ლაიტმოტივს ბერნარდ ლივეხუდი 

აერთიანებს ერთ წინადადებაში: ,,უნდა შეიქმნას ორგანიზაციული პირობები, 

რომლის შიგნითაც ადამიანები და ჯგუფები უნდა ურთიერთქმედებდნენ 

დამოუკიდებლად და გონივრულად ერთი მთლიანის კონცეპტში“. 

 

 

6.3.2. მმართველობის სტილი ინტეგრაციის ფაზაში 

 ისევე როგორც მენეჯმენტის ფილოსოფიამ ასევე მმართველობის სტილმა და 

მესამე ფაზის მმართველობის ტექნიკებმა სასურველია გადალახონ ადამიანსა და 

სამუშაოს, ადამიანსა და ორგანიზაციას ან მმართველებსა და დაქვემდებარებულებს 

შორის წინააღმდეგობები. მმართველი ძალების მოქმედებები და აზრები, ამის გამო 

განისაზღვრება არა მხოლოდ ერთმხრივად ეკონომიკური არამედ ტექნიკური 

შეხედულებებით. არის ბევრი მცდელობა, რომ მოხდეს ტექნიკური, ეკონომიკური და 

სოციალური აზრების, თავის თავის ინტეგრირება და ამის გარედან შიდა პრაქტიკულ 

საქმიანობაში გამოყენება. 

 მმართველი ძალების განათლების და არჩევანის ეს საფუძვლიანი ქცევა 

წარმოადგენს მმართველობის ქცევის ბაზისს, რომ მმართველი ძალები ზემოთ 

ნახსენები მენეჯმენტის ფილოსოფიის შიგნით იდენტიფიცირდება და რომ ის 

საკუთარი მმართველების ქცევებს, იდეებსა და ღირებულებათა სისტემებს დღის 

შუქზე მუდმივად კრიტიკულად იკვლევენ.   

 მმართველობის სტილით განისაზღვრება გუნდში მუშაობის და ცალკეული 

პასუხისმგებლების ერთობლივი მოქმედებები. ინტეგრაციის ფაზის დასაწყისში 

ჩნდება ხშირად ტენდენცია ყველა მდგომარეობის შეძლებისდაგვარად გუნდური 

მუშაობის შედეგად გადასაწყვეტად. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ გუნდები ყველა 

შემთხვევაში არ არიან უფრო ეფექტურები ვიდრე ცალკეული პიროვნება შეიძლება 

იყოს. 
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 ხშირად საუბარია იმაზე, რომ ინტეგრაციის ფაზისთვის პარტიციპაციული და 

კოოპერატიული მმართველობის სტილი უნდა იყოს მხოლოდ შესაფერისი. 

ინტეგრაციის ფაზაში არ შეიძლება ნორმირებული და უნიფორმირებული 

მმართველობის სტილი წარმოვიდგინოთ როგორც წინასწარი მოცემულობა. 

  ბერნარდ ლივეხუდი საუბრობს გუნდებისა და სიტუაციურ-კოოპერატიული 

მმართველობის სტილების მნიშვნელობაზე ინტეგრაციის ფაზისთვის. 

მმართველობის სტილის აუცილებელი ორინტაცია შეიძლება დახასიათდეს როგორც 

,,agogisch- სიტუაციური მმართველობა“. სიტუაციური მმართველობა გულისხმობს, 

რომ განსხვავებული დავალებები საჭიროებენ აუცილებლად განასხვავებულ 

მუშაობის ხერხებს. 

  როდესაც კოოპერატიუილი მმართველობის სტილი პროკლამირებულია 

როგორც სასურველი, ეს ნიშნავს სწრაფვას დრეკადობისკენ, მაგალითად 

კონსულტაციურიდან პარტიციპაციული სტილისკენ, ან პარტიციპაციული 

სტილიდან კოოპერაციულისკენ, რასაც შეუძლია ყოველთვის შეცვალოს 

თანამშრომელთა ფუნქციები და მათი როლი, კოოპერაციული მმართველობის 

სტილი მეტად არის კონცენტრირებული იმაზე, რომ გუნდმა შეძლოს კარგად 

ფუნქციონირება. 

 მბრძანებლის ნაცვლად უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც საუბრის საშუალებით 

შეძლებს უფროსობას და საუკეთესო სპეციალისტის ნაცვლად უნდ აიყოს საუკეთესო 

ცოდნის ხელშემწყობი. 

 ინტეგრაციის ფაზის ,,agogisch-სიტუაციური“ მმართველობის სტილის 

შინაარსის გათვალისწინებით შესაძლებელია ეს სტილი აგრეთვე წარმოვადგინოთ 

როგორც ,,პედაგოგიური“ ან ,,განვითარებადი მმართველობის სტილი“. 

 

 

6.3.3. მმართველობის ტექნიკები ინტეგრაციის ფაზაში 

 

 მთავარ იდეაზე (,,Management by ideas“) ორიენტირებული მმართველობის 

მეთოდის დახმარებით თანამშრომლებმა იციან თავიანთი საქმიანობის არსი და 

მიზანი. 

 მიზნის შეთახმების საშუალებით  (,,Management by Objectives”, siehe dazu E. 

Schleh 1961, E. Miller 1966, G. Odiorno 1967, J. Bidlingmaier 1968, J Humble O. J) 

მმართველობის ტექნიკების გზით თანამშრომლები მოქმედებენ დამოუკიდებლად 

და გონივრულად და თვითონ განსჯიან შესაძლებელია თუ არა გარკვეული მიზნის 

მიღწევა და ამისთვის საჭიროა ინფორმაციის არსებობა, რომელიც ინტეგრაციის 

ფაზაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. შემდგომ ხდება შეჯამება და გარკვევა, თუ 

რა სიძნელეები არსებობს და როგორ უნდ აიქნას დაძლეული. ამისთვის 

შესაძლებელია მიზნების ხელახლა განსაზღვრა და ასევე შეიძლება განისაზღვროს 

თუ რა წინაპირობები უნდა შეიქმნას იმისთვის, რომ განსაზღვრული მიზნები 

რეალიზებულ იქნას (siehe Kapitel 5.3.3). 

 დელეგირების საშუალებით (N. Gardner/ J. Davis 1967, H. Maynard 1960, J. 

Häusler/ J. Demmel 1967, W. Vogelauer 1992) თანამშრომლებს ენიჭებათ 

უფლებამოსილებები, რაც მათი მუშაობის პროცესზე შემდგომ ზემოქმედებას ახდენს. 

 ,,გამონაკლის შემთხვევებში მმართველობის“ წესების შესაბამისად 

წარმოიქმნება უპირველეს ყოვლისა წრიული სტრუქტურა სხვადასხვა 

მმართველობის წრეებს შორის. კონცენტრირება ხდება ზემოთ მიმართული 

დავალებების შესრულებაზე, რომლებიც საფუძვლიანი გადაწყვეტილებების მიღებას 

მოითხოვენ. 
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  ჩამოთვლილი საშუალებების გარდა ასევე არსებობს გადაწყვეტილების 

მიღების და გუნდური მმართველობის სხვადასხვა ტექნიკები, რომელთა განხილვა ამ 

წიგნში ვერ ხერხდება წიგნის ჩარჩოებიდან გამომდინარე.  

 

 

 

6.3.4. მმართველობა ინტეგრაციის ფაზაში კრიზისის დროს 

  

მნიშვნელოვანია ინტეგრაციის ფაზის კრიზისის დროს მმართველობის ელემენტების 

განხილვა: 

 აბსოლუტური საწარმოს ცენტრულობა- ბაზარსა და მომხმარებელზე 

ორიენტირების მიუხედავად იწყება საწარმოს კოლექტიური ეგოიზმი; 

 ნარკოტიკულად ძირითად წესებზე საუბარი (Die ,,Droge Grundgespräche”)- 

მმართველი ძალები იკარგებიან საწარმოს პოლიტიკის შესახებ საუბრისას 

მცირე ინტერვალებში, თითქოს ისინი ძირითადი პრინციპების და წესებისგან 

იტანჯებიან; 

 იდეოლოგიული კონფლიქტები 

 ,,საწარმო საწარმოში“- მთლიანი საწარმოს ცალკეული ავტონომიური 

ერთეულები ავითარებენ საკუთარ ცხოვრებას, საქმიანობას, თითქოს ისინი 

სრულიად დამოუკიდებელი საწარმოები იყვნენ. ამ ქმედებების შედეგად კი 

ისინი ზიანს აყენებენ მთლიან საწარმოს. 

 

 

6.4. მმართველობა ასოციაციის ფაზაში 

ასოციაციის ფაზის მახასიათებლებია: 

1. ორგანიზაციის იდენტობა- სახელმძღვანელო იდეები განსაზღვრავენ 

გრძელვადიან და დაკავშირებულ ურთიერთობებს- კაპიტალში 

ჩათრევამდე- ახლომდგომ საწარმოებთან და ინსტიტუტებთან, ასევე 

განსაზღვრავენ იდეოლოგიას, კულტურას და პოლიტიკას. 

ერთმნიშვნელოვანი გამონათქვამია ამ ფაზისთვის: მაკრო ეკონომიკური, 

მაკრო საზოგადოებრივი და კულტურული პასუხისმგებლობა და 

საწარმოს მისია.  

2. პოლიტიკა, ძირითადი იდეები და სტრატეგიები- ,,უსაფრთხოების 

ქსელი“ ,,საბედისწერო გაერთიანებაში“ მომხმარებლებთან და 

მიმწოდებლებთან კავშირის არსებობით. ძირითადი იდეები სარგებლის 

განაწილებით. კოოპერაციის საშუალების კონკურენტული 

ურთიერთობების ცვლილება, ძალადობრივი კავშირები ნდობის გზით. 

3. ორგანიზაციის სტრუქტურა- სტრუქტურა არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

ცალკეული საწარმოებით, არამედ ღიად არის შექმნილი, ისინი კვეთენ 

მრავალ საწარმოს და უშვებენ ქსელების და დამაკავშირებელი სისტემის 

განათლებას. არსებობს უფრო ნაკლები მმართველი ზედა დონე ფართო 

საკონტროლო მონაკვეთით. 

4. ადამიანები- მენეჯმენტ გუნდები, მაღალი გამტარობა, მაკრო 

მენეჯმენტი, მეზო მენეჯმენტი და მიკრო მენეჯმენტი. მეზო მენეჯმენტს 

აქვს ორგანიზაციის განვითარება როგორც უმნიშვნელოვანესი 

დავალების სფერო. სწავლებას და შემდგომ განათლებას დიდი 

პრიორიტეტი ენიჭება ყველა თანამშრომლისთვის როგორც წინაპირობას 

პერმანენტული განვითარებისა და გაუმჯობესებისკენ.  მუშაობა და 



 

 

73 

სწავლება არის სამუშაოს პროცესში ინტეგრირებული. ,,ლატერალური 

პერსონალური თანადგომის“ ფორმები ასოცირებულია ფირმებს შორის. 

5. ფუნქციები- სამუშაოს გამდიდრების შემდგომი განვითარება. 

სამუშაოზე მენეჯმენტის გარე როტაციის ფუნქცია; დაგეგმვა, 

კონტროლი და ძირითადი ფუნქციებისთვის მხარდამჭერი ფუნქციები. 

6. პროცესები- მიმდინარე პროცესებზე შეხედულებების გაფართოება, 

პროცესებზე შეხედულებები ორიენტირებულია ყოველთვის პირველად 

პროცესებზე, ეს ნიშნავს ,,ღირებულებების შექმნის- ძირითად 

პროცესებს.“ 

7. ფიზიკური საშუალებები- ეს გულისხმობს ორგანიზაციის მართვის 

პროცესის გაიოლებას მანქანების, რობოტების, სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და ა.შ. დახმარებით.  

 

6.4.1. მენეჯმენტის ფილოსოფია ასოციაციის ფაზაში 

 

ასოციაციის ფაზის მენეჯმენტ ფილოსოფიის განხილვისას გამოიყოფა შემდეგი 

უნარები: 

 უფრო დიდი დროითი დიაპაზონი 

 შემდგომი კომპლექტურობის ჰორიზონტი ბევრ გლობალურ კავშირზე 

დაკვირვებების მოსახდენად და ზემოქმედებისთვის 

 უფრო ძლიერი წინააღმდეგობა-ტოლერანტობა (,,ambiguity-tolerance”), 

წინააღდეგობრივი იდეების და ინტერესების მიმართ ღია რომ იყოს და 

შეეძლოს მისდიოს სინთეზურ განათლებას. 

 უფრო მაღალი სტრუქტურული გადაწყვეტები-ტოლერანტობა (,,unfreezing-

tolerance”), იმისთვის რომ არ მიეკრას ფილოსოფიებს, სტრატეგიებს და 

მეთოდებს, რომლებსაც არანაირი გადაწყვეტა არ მოაქვთ. 

 განსაკუთრებული კონფლიქტური უნარები- ადამიანებსშორისი და 

სოციალურ სფეროში არსებული კონფლიქტების აღმოსაჩენად და 

ზემოქმედების მოსახდენად. 

 

6.4.2.მმართველობის სტილი ასოციაციის ფაზაში 

 მმართველობის სტილს ეხება ის, რომ საწარმოს მფლობელებსგან  და 

პარტნიორებს შორის აუთენტური ქცევით აღარ მიიღება გადაწყვეტილებები. 

განსაკუთრებული უნარები გამოიყოფა კონფლიქტების მენეჯმენტში (F. Glasl 2002), 

რადგან ინტერესთა თანხვედრის ინსტიტუციონალიზირებულ ადგილებში 

შემხვედრი დაძაბულობები ცენტრიდანულ ტენდენციებს აჩვენებენ. 

 

6.4.3. მმართველობის ტექნიკები ასოციაციის ფაზაში 

 

 აღწერილი ძირითადი ქცევები და თვალსაზრისები უნდა იყოს შესაბამისი 

ქცევის ტექნოლოგიებით როგორც მმართველობის ტექნიკებით გარშემორტყმული 

 P. Gomes/ G. Probst-მა განავითარეს მრავალრიცხოვანი ინსტრუმენტი 

კომპლექსური დაკავშირებულობის ვიზუალიზაციისთვის, რომელთაც უპირველეს 

ყოვლისა ანალიტიკური მნიშვნელობა გააჩნიათ. 
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7. საწამოს განვითაების საზოგადოებრივი მნიშვნელობა  

ამ წიგნში საწარმოს განვითარების მოდელია აღწერილი. მუდმივად იყო საჭირო 

სხვადასხვა კავშირები და თეორიები შეჯამებულ ყოფილიყო. მაგალითისთვის : 

ევოლუციური თეორიიდან მაკროსაზოგადოებრივ თორიებამდე.  არ იყოს 

სასურველი და შესაძლებელი, ყურადღება შეგვეზღუდა და ეს ურთიერთკავშირები 

ყურადღების გარეშე დაგვეტოვებინა. ბოლოსთვის მინდა ჩემი ყურადღება საწარმოს 

განვითარებას დავუთმო, რომელიც ჩვენთვის აქტუალურ  პრობლემებს გამოხატავენ, 

ამასთნავე სამსახურში  პირადი მოტივები ამ თემის გარშემო ტრიალებენ.    

7.1  შემდგომი განვითარების მოდელი ლიტერატურაში: 

ჯერ კიდევ ლივეხუდის განვითარების კონცეფციის გამოქვეყნებამდე რამდენიმე 

მოდელი საწარმოს ევოლუციაზე უკე გამოქვეყნებული იყო. ყველაზე ცნობილი კი 

შემდეგი თეორიებია:  

ა.დ. ჩანდლერი (1962)  აღწერს 4 ფაზას, რომელიც გადამწყვეტ საკვანძო,  საფუძველში 

ლივეხუდის თეორიას ეთანხმება. ბ.რ. სკოტი (1971)  ორიენტაციას თვალსაჩინო 

პროდუქტ-მარკეტის (ბაზრის ურთიერთობის ცვლილებებზე.და გამოყოფს 3 ფაზას. 

1. როგორც ყველა, დაფუძნების ფაზით იწყება. 2 ფაზა ფორმალიზება და 

სისტემატიზება. 3 ფაზა და დივერსიფიცირების კონცეფციის  შემდგომი განვითარება, 

რომლიც დიფერენციაციის ფაზას შეესაბამება. ნაბიჯი, რომლითაც  სული რომელიც 

ინტეგაციის მეშვეობით უნდა დაკაშირებულიყო, არ განიხილებოდა. მაგრამ 1977 

წელს ჯ. ჩილდმა შექმნ ა კონცეფცია 4 ფაზა, რომელიც ინტეგრაციის კონცეფციას 

გულისხმობდა.  5 ფაზიანი ლარი გრაინერის მოდელი აღწერს ზრდისა და სიმწიფის 

ფაზებს, რომლის თითოეული სტადიის  საზღვარი ერთმანეთს ტიპური კრიზისული 

თემებით უპირისპიდება: 1. მმართველობის კრიზისი. 2. ავტონომიის კრიზისი. 3. 

კონტროლის კრიზისი. 4. ბიუროკრატიის კრიზისი. 5. ?-კრიზისი. ეს კრიზისული 

თემები ახლოსაა ლივეხუდის 3-ფაზის მოდელთან, სადაც გრაინერის 1 და 2 ფაზა 

პიონერულ ფაზას შეესაბამებიან და 3, 4 ფაზები კი დეფერენციაციის ფაზას, მე-5 ფაზა 

„ზრდა თანამშრომლობის შედეგად“ კი უფრო მეტად ეთანხმება ინტეგრაციის ფაზას  

და კითხვის ნიშანი ბოლოს , იმ დოისთვის უკვე ცნობილ ასოციაციის ფაზას 

პასუხობს (4.1 თავი).  

ლივეხუდის თორიის გამოქვეყნების დროს გამოჩნდა კიდევ რამდენიმე მოდელი, 

რომელიც ნაკლებად ყურადღებას იმსახურებს.  

ბოლო წლებში სისტემ-ევოლუციური თეორიის განვითარების (1.2.6) ინტერესი 

გაიზარდა და ამავდროულად განვითარების სტადიების მიმართ ინტერესიც 

გაცოცხლდა.  1991 წელს გამოცემული Pümpin/Prange გამოცემულმა წიგნმა „საწარმოს 

განვითარების მენეჯმენტი -ფაზების სპეციფიური მართვა და კრიზისებთან 

გამკლავება“  მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანაამ თემაში.  ისინი ასე აღიქვამენ 

განსხვავებულ თეორიულ მოდელებს“: 

ა) მეტამორფოზის მოდელი, რომლის დროსაც  მკვეთრ ცვლილებებს დროის 

მიმდინარეობის ჭრილში განიხილება: ლივეხუდი, კლიფორდი, მინცბერგი, 

ბლაიხერი.  

ბ) კრიზისის მოდელი:  სადაც ზღვრები ზრდით მიიღწევა,სადაც ისინი სხვა ფაზაზე 

გადასვლის საჭიროებას განაპირობებენ: ლიპიტი, შმიდტი, არგენტი, ალბახი და 

ბლაიხერი.  
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გ) ბაზრის განვითრების მოდელი,  სადაც მარკეტის განვითრების ექსტერნულ 

ფაქტორებზე  ბაზარი-პროდუქტის-სიცოცხლის ციკლები საწარმოს 

გადახალისებისკენ (რემოდელირებისაკენ) აიძულბენ: ლევიტი და ჯეიმსი. 

დ) სტრუქტურის ცვლილების მოდელი: რისი მიხედვითაც ზრდა იწვევს 

ცვლილებებს ორგანიზაციის სტრუქტურაში და მენეჯმენტის სისტემაში: ჩანდლერი, 

სკოტი, გრაინერი, მინტცბერგი, ლევისი.  

ე) ქცევის შეცვლის მოდელი: რაშიც ენდოგენური ძალები მენტალიტეტის 

ცვლილების, ინოვაციური ქმედებები და ა.შ.  კულტურაში და სტრუქტურაში  

ცვლილებებს იწვევენ:სვეინი,ტუკერი, ადიზესი, მილერი.  

Pümpin/Prange განასხვავებენ თვის იდეალტიპიურ მოდელში საწარმოს განვითრების 

4 ფაზას:  

1.პიონერული საწარმო. უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელი არი 

ცენტრალიზებულება, ფლექსიბელობა, იმპროვიზება, დასაწმებულთა მაღალი 

მოტივაცია,  და მთლიანად ემთხვევა ამ წიგნში აღწერილ პიონერულ ფაზას.  

2. ზრდადი საწარმო - პიონერული ფაზის მახასიათებლებში იგულისხმება 

მიზანმიმართული, მენეჯმენტის  სტრატეგიული დინამიკა, მენეჯმენტის 

გაფართოება, ზრდადი სტაბილიზება. ეს ფაზა შეიძლება პიონერული ფაზის 

მეორენახევარის მიმდინარეობას შევადაროთ, რადგან აქ ჯერ კიდევ პარადიგმების 

წარმატებულად ცვლილება მოცემული. აშენებული საწარმო თავისი პიონერული 

ხარისხით პერფექციონირებულია. 

3. მწიფე საწარმო : მნიშვნელოვანი ხასიათი ფუნციონირების აშენების, კარგად 

განვითარებული აპარატის, know-how გაღრმავებულია, მაშასადამე სპეციფიცირება, 

ფუნქციურად მიმართულია მაგრამ მრავალდიმენსიურია აგების სტრუქტურები. 

რუტინულ სტაბილუროამდე, რომელიც შეიცავს იმანენტურ საფრთხეს 

ბიუროკრატიზაციის.  ეს აღწერა კონცენრირებულია მინიმუმ მაკრო მენეჯმენტის 

ოპტიკაზე და და ეხება კონსტიტუციური ელემენტების 4 (ადამიანი და კოოპერაცია)  

5 (ინდივიდუალური ფუნქციები) 6 (ორგანიზაციის პროცესი). Pümpin/Prange მე-2 და 

მე-3 ფაზა არის საფუძვლიანი ცვლილება ინტერნულ და ექსტერნულ და სამეწარმეო 

კონცეფციაში. ეს ნათლად აჩვენებს, რომ მატი მე-3 ფაზა მთავარი პუნქტებით 

მოიცავს ამ წიგნში უკვე აღწერილ დიფერენციაციის ფაზის პირველნახევარს.   

4. გარდატეხვა (wende) -საწარმო ამ ფაზისთვის ტიპური ბაზარი, ტექნოლოგიები და 

ადამიანური პოტენციალი  რომელიც მეტად თუ ნაკლებად ამოწურულია და 

გამაგრებულია (გამკვრივებულია) (ტიხრები, გადაჭარბებული რაციონაიზება, 

გადაჭარბებული რაციონალიზება, არაპირდაპირი კომუნიკაციის ფორმები)  ისე, რომ 

სხვა მმართველობის  კონცეფციას  და ორგანიზებას ეხება, როგორცტ უმაღლესი 

ზრდის ფაზას. Pümpin/Prange სთვის ამ გზას მივყავართ „Turn-around Managment“, 

ანუ დაბრუნების საშუალება, სადაც კულტურის გავლენა უნდა იქნეს აღქმული.  თუ 

ამ თეორიას ამ წიგნში მოხსენიებულ ფაზებს შევადარებთ, მაშინ საუბარი გვაქვს 

დიფერენცირების ფაზის მეორენახევართან.  

სანტ გალერის კონცეფცია ბლეიხერთან (1991) ამ საკითხს ეხება „ინტეგრაციის 

მენეჯმენტის კონცეფციაში“ და ამბობს, რომ ჩვენი გაგები ინტეგრაციის ფაზას ეს 

ფარავს.  სადაც ბლაიხერი თავის ფაზებს ასე აღწერს : პიონერული ფაზა. 2. ბაზრის 

გამოკვლევის ფაზა. 3. დივერსიფიკაციის ფაზა. 4. შეძენის ფაზა და Pümpin/Prange. 5.   

კოოპერაციის ფაზა. 6. რესტრუქტურირების ფაზა.  
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რა თქმა უნდა, ავტორები აღწერენ, თუ როგორ წარმოიშვება თითოეული ფაზოს 

დასასრულს კრიზისი, რომლის გარჩევაც საწარმოებს შეუძლიათ, როცა ეს 

სიმპტომები ვითარცა გამოწვევები საწარმოს განვითარებისთვის არის 

გამოყენებული.  გდადასვლები-როგორც ფაზების კონცეფცია- კრიზისის მეშვეობით  

სხვა საფეხურზე გადასვლისკენ მიუთითებს. Pümpin/Prange სვამენ სპეციფიურ 

თემებს და გამოწვევებს თითოეული კრიზისსთვის და აჩვენებს საშუალებასა და 

გზას, თუ როგორ უნდა გადალახოს მენეჯმენტმა ეს.   

ამ მოდელს დიდი მსგავსება აქვს გრაინერს კონცეფციასთან. ამ განვითარების 

კონცეფციის მსგავსებები ლივეხუდის კონცეფციასთნ უკვე ნაჩვენებია. მაგრამ არის 

ასეე საფუძვლიანი განსხვავებებიც, რომლის აღნიშვნაც შემდეგ თავში მინდა.  

7.3 ორგანიზაციის განვითარება, როგორც ემანსიპაციის პროცესი 

ხშირად ისმის კითხვა, ხომ არ შეიძლება განვითარების ცალკე ფაზაზე „გადახტომა“. 

ვინაიდან ცნობილია რომ, პიონერულიდან ინტეგრაციულ ფაზაში გადასასვლელად 

საჭირო და აუცილებელია განვიცადოთ ცივი დიფერენციაციის ფაზაც. რას 

მოგვითხრობს პრაქტიკული გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით? 

ორგანიზაციის ევოლუცია მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, როცა ინდივიდები, 

ჯგუფები და ორგანიზაციული ერთეულები მუდმივი სწავლების პროცესში არიან. 

მაშინ ინდივიდუალური სწავლება მიმდინარეობს ორგანიზაციის სწავლების 

კონტექსტში. 

ყოველ ფაზასთან მიმართებაში ეს სწავლება აღმოაჩენს მკვეთრად გამოხატულ 

სარგებელს და საზღვრებს. ყოველი შემდგომი ფაზა უნდა ეყრდნობოდეს წინა ფაზაში 

შეძენილ უნარებს. წინა ფაზაში სწავლებას მივყავართ ლატენტურ და მკვეთრად 

გამოხატული უნარების განვითარებასთან, რომლებიც შემდგომ იქნება 

გამოყენებული. შეიძლება ეს მოკლედ განვიხილოთ რამდენიმე ძირითადი უნარის 

მაგალითზე.  

პიონერულ ფაზაში ადამიანებმა ისწავლეს, იყვნენ კლიენტებთან იმპულსურად 

აქტიურები. მათ ასევე ისწავლეს მარტივი პრობლემების ერთობლივად გადაჭრა. 

დიფერენციაციის ფაზის დასაწყისში მათ ამას გარდა, მოეთხოვებათ რაციონალურად 

მოქმედება, დაგეგმარება და ორგანიზება, რათა უზრუნველყონ დაკვირვებულობა და 

საწარმოში გარკვეული პროცესების მართვა. ინტეგრაციული ფაზის წინაპირობად 

გვევლინება გამჭირვალობა და მმართველობა, რათა პროცესში ჩართულმა 

ადამიანებმა საწარმოში მიმდინარე პროცესების მსვლელობა სრულიად გაიაზრონ, 

მაგრამ აქ წესები და გეგმით გათვალისწინებული საზღვრები თამაშობს 

მიმართულების მაჩვენებელ როლს. უნდა ავირჩიოთ გზა, რომელიც მიმართულია 

კლიენტების მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე. პიონერული ფაზის სამეწარმეო 

სული და დიფერენციაციის გამჭირვალობა პოულობენ აღმასვლას და სინთეზს 

ინტეგრაციული ფაზის ადამიანების უნარებში. ასოციაციის ფაზაში შეიძლება კიდევ 

შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა გააზრებასა და ეთიკისათან მიმართებაში, რომლებიც 

ცდებიან საწარმოს საზღვრებს. კოოპერაციის მრავალნაირი ფორმების საშუალებით 

მომწოდებლებთან, პარტნიორებთან და კლიენტებთან გაუგებრობები აღმოიფხვრება. 

ამისთვის აუცილებელი უნარები შემდეგია: პროცესუალური აზროვნება საწყისი 

ბუნებრივი მასალებიდან მოხმარების პროცესებამდე - ეს ყველაფერი შესაძლებელია 

მხოლოდ ინტეგრაციული ფაზის ბაზაზე.   
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თუ ჩვენ გვინდა გადავახტეთ, ან შევკვეცოთ რომელიმე ფაზა, მაშინ წინასწარ 

უნდა ვუპასუხოთ შეკითხვას - როგორ შეიძენს სხვა გზით სოციალური სუბსისტემა 

ამ უნარებს. სრულიად არ არის აუცილებელი გავიაროთ დიფერენციაციის ფაზა 

მთელი სიცივით და სიმძიმით. იმისათვის რომ გამოვიყენოთ ამ ფაზის პოზიტიური 

ნაყოფი. თუ ჩვენ კარგად ვიცით ამა თუ იმ ფაზის გადამწიფების ნიშნები,  ჩვენ 

შეგვიძლია გავითვალისწინოთ და მივიღოთ ზომები ამ საშიშროების წინააღმდეგ და 

უფრო მიზანმიმართულად წავიდეთ შემდეგი ფაზის მიმართულებით. ჩვენ არ 

შეგვიძლია უბრალოდ გავიაროთ ამ ფაზის შედეგები. მათ ეკუთვნის არსებითად 

გადაჭარბებული უტრირების და აბსოლუტიზაციის ნეგატიური გამოცდილებაც. თუ 

ეს ფაზები არ მიყვებიან იძულების არანაირ დეტერმინირებულ მექანიზმს, ისინი 

მხოლოდ აჩვენებენ როგორ გააგრძელებს გზას სოციალური ორგანიზმი თავისი 

ძალებით მზარდი ემანსიპაციისა,და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობისაკენ. რა 

საშუალებები არსებობს ამისთვის და რა შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს დადებითად 

ან უარყოფითად.  

 

7.4 განვითარება - ეს ჩვენი თვითდაგეგმარებაა 

 

განვითარების ფაზების შენების და მეტამორფოზების ცოდნა მოქმედებს, 

როგორც ცნობიერების კატალიზატორი. ჩვენ მოწოდებულები ვართ, გავაცნობიეროთ 

მოვლენები და მათი მიზნები. სოციალური ორგანიზმების განვითარების დინამიკა 

გვიჩვენებს რომ, ყურადღება უნდა მიექცეს უკვე მიღწეულსა და განვითარებას, 

რადგან შანსები და შეზღუდვები მდგომარეობს სწორედ მათში. ყოველი კრიზისი 

აპელირებს უკეთესისკენ, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს და შემობრუნდეს 

გაბედული გადაწყვეტილებების და ქმედებების შედეგად. მაგრამ კრიზისი შიშისა და 

უყურადღებობის შედეგად აპროვოცირებს ჩვენს ყველაზე ბნელ მხარეებს და ამით 

აღვიძებს სისუსტეებს, ცდუნებას და კორუფციას. ჩვენ ყოველთვის ვიმყოფებით 

დაძაბულობის არეში სინათლესა და ჩრდილს შორის.  

თუ ჩვენი საწყისი წარმოდგენები გასაგებია და გაცნობიერებულია, ამას  

შეუძლია გვაჩვენოს, რომ ევოლუციის გაგების საიდუმლო  არა არაცნობიერის 

ბრძოლა და გადატანაა (verdragen), რომ შეუგნებლად  სელექციის პროცესის 

გადარჩენის შანსებისკენა მივმართოთ, არამედ უფრო და უფრო იმის გაცნობიერებაა, 

რომ სწავლადი და ჩვენი ქმედების საშუალებებს ცნობიერად ავირჩევთ და გზას 

ვიპოვით, რომელიც უკეთეს ადამიანური რესურსების გამოყენებისკენ გვიბიძგებენ: 

ურთიერთ თანადგომა, შორსმჭვრეტელი ფიქრი და წინასწარ განსაზღვრა, 

ჯგუფურად პასუხისმგებლობის განაწილება.    
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