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redaqtorisagan 

 

      ganaTlebis tradiciul sistemaSi auditoriaSi pedagogs 

centraluri roli aqvs miniWebuli. aseTi fsiqologiuri rolebia 

`meTauri”, `mSobeli”, `msaji” da sxv., xolo msmenelis roli pasiuria. 

aseTi sistema Camoyalibda istoriulad, roca sazogadoebas ubralo 

Semsrulebeli sWirdeboda. 

      Tanamedrove moTxovnebiT ki prioritetuli gaxda saTanado 

kvalifikaciisa da unar-Cvevebis mqone saofise personalis momzadeba. 

amitom, aqtualuria personalis treningis progresuli sistemebis 

gacnoba, romelTa mizani maRalprofesiuli, saqmiani Tvisebebis, 

Tanamedrove mentalobisa da qcevis wesebis mqone personalis aRzrdaa. 

      gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs saqarTvelos biznesis 

mecnierebaTa sazogadoebrivi akademiis wevr-korespondentis, prof. omar 

sergos Ze Sudras mier SemoTavazebuli trening-programa. mas aqvs 

pedagogiur, samecniero da administraciul Tanamdebobebze saqmianobis 

mravalwliani gamocdileba. sxvadasxva dros o. Sudra muSaobda           

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi_ 

ekonomikuri profilis fakultetebze, samecniero-kvleviTi institutis 

direqciaSi _ swavluli mdivnis da Semdgom, wamyvani mecnier-

TanamSromlis Tanamdebobaze. is aris ramdenime wignis (maT Soris _ 

eleqtronuli) da   50-ze meti samecniero-meToduri statiis avtori 

saofise kulturis, etiketis, dokumentaciis da saofise teqnikis 

sakiTxebze. 

      saqmiswarmoebis kursis Seswavlisas kolejebsa da umaRles 

saswavleblebSi sayovelTao aRiareba moipova 1996wels gamocemulma 

`ofisis marTvis sakiTxebma”  

      mkiTxvelis winaSe, faqtobrivad, trening-sesiis (programis) mokle 

konspeqtia. saavtoro trening-kursi efuZneba rogorc swavlebis 

tradiciul, ise aqtiur meTodikas. SemoTavazebulia saqmiani TamaSebi, 
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rolebis modelireba, praqtikuli situaciebis ganxilva, audio-

vizualuri treningi da sxv. kursis gamoyeneba warmatebiT SeiZleba 

sajaro, kerZo da sazogadoebrivi saqmianobis sferoSi, studentur 

auditoriaSi, kvalifikaciis amaRlebis sxvadasxva kursebze, 

administraciul personalTan.                          

 

                            nunu ovsianikova,  

iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
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treningis teqnologia (kouCing-sesia) 

 

      treningis saavtoro meTodikas kompleqsuri datvirTva aqvs. masSi 

erTdroulad Caqsovilia: fonuri saqmiani TamaSi (romelic grZeldeba 

mTeli semestris ganmavlobaSi), aqtiuri leqcia audio-vizualuri 

saSualebebis gamoyenebiT, mokle (blic) treningebi saofise etiketis, 

drois efeqturi marTvis Cvevebis aRzrdisaTvis, swavlebis sxva 

Tanamedrove midgomebi. 

      ZiriTadi (fonuri) saqmiani TamaSi `TaTbirze xelmZRvanelTan” 

(ministrTan, bankis mmarTvelTan da a.S.), umartivesia, Tumca kargi  

Sedegebi aqvs. 

      am saqmian TamaSSi treneri (kouCeri) asrulebs xelmZRvanelis 

rols, msmenelebi _ TanamSromlebis, xolo warmatebuli, maRalquliani 

msmenelebi _ TanaSemwis rols (wina rigebSi, gasasvlelTan axlos, 

beijebiT), warumatebeli, dabalquliani msmenelebi ukana rigSi, 

`umuSevarTa birJaze” sxedan. 

      TnaSemweebs, erTdroulad treneris asistentebis funqcia aqvT. 

karg Sedegebs iZleva mokle TaTbirebi (Sesvenebisas), rogorc 

TanaSemweebTan, ise dabalqulian msmenelebTan. 

      treningis erT-erTi mizani msmenelSi saofise wesrigis, 

punqtualobis aRzrdaa (iwyeba zustad daniSnul dros, auditoriis kari 

daketilia, abriT: `dagvianebuli ver daeswreba” da sxv.). treningze ar 

SeiZleba mobiluri telefoniT, saReWi reziniT sargebloba. samuSao 

adgilze ar SeiZleba idos xelCanTa, celofnis parki, qolga d a.S. amiT 

msmeneli eCveva kulturul manerebs: magidasTan jdomas, qcevas, sityva-

pasuxs. 

      saerTod msmeneli cdilobs dadebiTi imijis Seqmnas, radgan 

`xelmZRvanelzea” damokidebuli misi `kariera” da `xelfasi”. 

,,TanaSemwis” `xelfasi” gaicema periodulad, wignebis, qseroaslebis, 

sakancelario nivTebis da a.S. saxiT. 
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      ramdenime uxeSi Secdomis Semdeg `TanaSemwe” Tavisufldeba 

Tanamdebobidan da gadadis ukana rigebSi, Tumca, mas aqvs ganmeorebiTi 

dawinaurebis Sansi. 

      treningis dasawyisSi mSvid ganwyobas qmnis saswavlo (da ara 

sakontrolo) testebis amoxsna, romelic 10-15 wT grZeldeba. testebs (da 

Semdgom, pasuxebs) TanaSemwe arigebs. fsiqologiuri mosazrebiT, am 

testebiT msmenelis Sefaseba araa sasurveli. testebis vrcel pasuxebs 

msmeneli ramdenime leqciis Semdeg moismens CD pleeriT (magnitofoniT), 

mokle musikaluri pauzebiT yovel 5 wuTSi. 

      Semdegi etapia aqtiuri leqcia `slaidebiT”. `slaidi” warmoadgens 

A4 formatis naxazs, dokumentis nimuSs, fotosuraTs da a.S. yovel 

treningze msmenels (nebayoflobiT) SeuZlia gaecnos 20-30 aseT `slaids.” 

es xels uwyobs msmenelTa individualur swavlebas. auditoriebsa da 

konferenciebze bolo wlebSi gavrcelebuli proeqtorebi slaid-

SouebiT ki, mxolod maT yuradRebas fantavs.  

      AaRwerili treningisTvis damaxasiaTebelia daZabuli ritmi, amitom 

sasargebloa ramdenime blic-treningis CarTva, romelic sul 2-3 wuTi 

grZeldeba. is sruldeba 1-2 skamze dafasTan, msmenelebis monawileobiT, 

an uSualod auditoriaSi (magaliTad: `viswavloT xelis CamorTmeva”, 

rodesac treneri saTiTaod CamoarTmevs xels msmenels da iqve Seafasebs 

mas). 

      msmenelis yuradRebis SenarCunebisTvis sasargebloa agreTve 

`konkretuli situaciebis analizi”, romlis xangrZlivoba ar unda 

aRematebodes 10-15 wuTs. 10 wuTiani Sesvenebis dros akrZalulia 

auditoriaSi yofna (morigis garda), radgan auditoria yoveli treningis 

win niavdeba. treningis bolo 5-10 wuTi eTmoba saerTo diskusias, 

`mrgval magidas”. 

      TaTbirze qcevis mkafio, gansazRvruli normebis arseboba da 

stabiluri moTxovnebi msmenelis, (studentis) socialuri aRzrdis 

safuZvelia. me-5 treningze dagegmil zepir koloqviums ki msmenelis 

TviTkontrolis garda, masalis ganmeorebis datvirTva aqvs. 

      studentTa Sualeduri gamocda, koloqviumi da saboloo gamocda 

aseve saqmiani TamaSis formiT tardeba, rac xels uwyobs saqmiani unar-

Cvevebis Camoyalibebas.  
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      realurad scenari aseTi martivi ar aris. is kompleqsur 

zemoqmedebas axdens msmenelze da amdenad, mis did interess iwvevs. 

aqedan gamomdinareobs treningis praqtikuli Sedegi _ saofise 

mentalitetis da unar-Cvevebis formireba. 
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testi  #21 

(SesaZlebelia ramdenime swori pasuxi) 

 

1. Tanatolebis gacnobisas unda warvudginoT 

a) qali              b)kaci qals             g) sulerTia 

 

2. qali unda ides mamakacis  

    a ) marcxniv          b ) rogorc mosaxerxebelia       

    g ) marjvniv (eklesia, qorwili, samxedro pirTan _ marcxniv)   

 

3. sapatio adgilia (Tu samni midian)   

a) Sua               b) marjvena             g ) marcxena 

                                    

4. vdgevarT ojaxTan erTad. nacnobis Sexvedrisas pirvel rigSi 

  warvudgenT? 

    a) ojaxs            b ) nacnobs              g ) sulerTia 

 

5. mamakaci misalmebisas ar ixdis  

    a) zamTris quds    b) saTxilamuro quds  g) berets  

 

6. ofisis win mdgom menejers Tavisuflad SeuZlia miirTvas 

    a) xaWapuri, funTuSa        b) nayini, mzesumzira, saReWi rezini 
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    g)araferi 

 

7. gacnobisas unda wamodges 

    a) mamakaci          b) qali                 

    g) mamakaci da qalic (Tu asakiT ufross acnoben) 

 

8. liftidan gamodis pirveli 

     a) qali _ bavSvi _ kaci      b) bavSvi _ qali _ kaci 

     g) kaci _ bavSvi _ qali 

 

9. liftSi pirveli Sedis 

  a) bavSvi _ qali _ kaci     b) kaci _ qali _ bavSvi 

  g)  vinc moaswrebs 

10. misalmebisas kaci xelTaTmans ar ixdis 

    a) qalTan            b) kacTan                

    g) dakrZalvaze (panaSvidi, sasaflao) qalTan 

 

11. qali da kaci jibeSი xelCayofilni saubroben. etikets arRvevs 

a) kaci               b) qali                  g) orive 

 

12. dabal magidasTan Cais (yavas) vsvamT 

a) tanis daxriT       b) finjans aviRebT, lambaqs magidaze vtovebT  

g) marcxena xelis gulze finjani da lambaqia 
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13. Tqven mogawodes Cai limoniT. Tqven 

    a) miirTmevT limonis naWers     b) limons miirTmevT SaqarTan erTad 

    g) Tavs ikavebT limonisgan 

 

14. pijaki Sekrulia mxolod 

a) zeda RiliT     b) qveda RiliT     g) Sua RiliT (samRilianze) 

 

15. yvavilebis Taiguls awvdian  

    a ) marjvena xeliT      b ) marcxena xeliT       g) orive xeliT 

 

16. karTan erTdroulad mivida Sefi (mamakaci) da TanamSromeli qali.  

   kars pirveli aRebs 

a) qali             b) kaci             g ) vinc axloa karTan 

 

17. firmis romelime ganyofilebaSi Sesvlisas   

    a) vakakunebT karze    b) kars SevaRebT da Sesvlis nebarTvas  

viTxovT 

    g) kars SevaRebT da SevdivarT 

 

18. finjans da lambaqs Soris vdebT 

    a ) qaRaldis xelsaxocs, raTa sabuTebi ar daisvaros da finjanma ar  
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        ixmauros 

    b) arafers            g ) uars vambobT lambaqze 

 

19. magidaze samuSao saaTebSi SeiZleba iyos CaisTvis 

   a ) saSaqre, keramikis Caidnebi, Wiqebi     b ) `samovari” 

    g) Cais finjani lambaqiT 

 

20. svel labadas vixdiT 

    a) liftSi Sesvlamde           b ) samuSao oTaxSi Sesvlamde 

     g) samuSao oTaxSi 

 

21. samuSao magidaze ar SeiZleba idos 

     a) suvenirebi           b) kultis da rwmenis simboloebi 

     g) yvavilebi 

 

22. wvimian amindSi dasakec qolgas ofisSi 

   a) gavSliT magidasTan           b) derefanSi 

   g ) CavdebT paketSi (spec. yuTSi) 

 

23. Cais smas Semoeswro klienti (partniori) 

    a) maSinve SesTavazebT Cais     b) SesTavazebT 10 wuTis Semdeg 

    g) SesTavazebT, Tu saubari gadacilda 15 wuTs 
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24. darbazSi rigebs Soris unda gaviaroT mimdevrobiT 

 

     a) TeatrSi (bileTiT) kaci-qali zurgiT scenisken. sxdomaze  

        (ubileTod) qali-kaci 

     b) qali win             g) saxiT scenisken, qali win 

 

25. garderobSi qals labadas xdis (acmevs) 

     a) megarderobe         b) TviTon qali        g) Tanmxlebi kaci 

 

26. mobiluris zumerad ukeTesia gamoviyenoT 

     a) klasikuri musika    b) estradis   

     g) vibrogamoZaxeba an tonuri signali 

 

27. qalis xelze ambori miRebulia 

   a) yvelgan          b) mxolod SenobaSi           g) quCaSi 

 

28. xelze ambori miRebulia 

    a) gaTxovilTan        b ) gauTxovarTan       g) orivesTan 

 

29. qalma gacnobisas xelTaTmani gaiZro, amiT is 

     a) arRvevs etikets      b) icavs etikets  

     g) aCvenebs Tqvens mimarT keTilganwyobas  
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30. gamoyenebul erTjerad Cais pakets 

     a) vtovebT finjanSi    b) vdebT lambaqze    g) vagdebT saferfleSi 

 

31. magidisken pirveli midis 

     a) qali _ kaci      b) kaci _ qali      g) oficianti _ qali _ kaci 

 

32. dajdomisas qali 

    a) isworebs kabas _ CanTas kidebs skamze marjvnidan 

    b) kabas ar isworebs _ CanTas kidebs marcxnidan 

    g) CanTas idebs muxlebze 

 

33. sadilis damTavrebisASemdeg dana-Cangals TefSze vdebT 

    a ) jvaredinad          b ) paralelurad          g ) sulerTia 

 

34. sufraze xelsaxocia (`piramida”) naWris 

     a) wesiT _ gawevT gverze       b) yelze davimagrebT 

     g) gavkecavT Suaze da videbT muxlze (nakeciT Cvenken) 

 

35. sufraze kaci zis qalis  

     a) marjvniv              b) marcxniv             

     g) marjvniv an mopirdapired (patara magida) 

 

36. restoranSi Tanxas vixdiT 
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    a) fuls vdebT sufTa TefSze        b) angariSis qviTris qveS 

     g) magidaze 

 

 

37. TefSze darCa cota wvniani 

     a) vxriT Cvenken TefSs      b) vxriT Cvengan       g) vtovebT 

 

38. koqteili niSnavs sityvasityviT 

   a) Serevas           b ) civs          g ) mamlis kuds 

 

39. qalma garderobis sarkesTan SeiZleba 

   a) Seisworos mxolod varcxniloba    b) gamoiyenos kosmetika 

   

40. ofisis samdivnoSi daZabuli samuSao tempis gamo ar gamodis SuadRes 

   1 sT-iT Sesvenebaze karebis Caketva. amitom TanamSromelTa sauzmis 

dros 

     a) Tavisuflad SevdivarT saqmeze   b) ikideba abra `Sesveneba 15 wT” 

 

41. el. fostiT saqmian werils pasuxobT 

     a ) imave dRes        b ) informaciis Segrovebis Semdeg 

    g) imave dRes _ werilis miRebis Sesaxeb, mogvianebiT _ saWiro  

        informacia 
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42. kolegas CarTuli darCa kompiuteri 

    a ) gamorTavT       b ) ar gamorTavT 

    g ) daazustebT (telefoniT da a.S.) _ Tu failis an imeilis 

        gadmotvirTvis rJimSi araa _ gamorTavT 

 

43. konfidenciuri (komerciuli) informaciis datoveba xist diskze 

   (vinCesterze) 

a) SeiZleba       b) akrZalulia          

g) SeiZleba waikiTxon waSlis Semdegac 

 

44. amxanagis, nacnobis ojaxSi internetiT isargeblebT 

    a) Tavisuflad    b) aucileblobis SemTxvevaSi 

    g) mxolod mcire droiT 

 

45. kompiuterTan momuSave menejerTan zurgs ukan SeumCnevlad misvla an  

   dgoma 

   a) SeiZleba Tavisuflad         b) araa etiketiT miRebuli 

   g) SeiZleba. Tu menejeri droze `daxuravs” Tavis documents 
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46. samuSao saaTebSi kompiuteruli TamaSebi 

     a) SeiZleba            b) SeiZleba mxolod Sesvenebis dros 

     g) akrZalulia etiketiT 

 

47. sxvis kompiuterze Cveni disketiT muSaoba 

     a) SeiZleba, firmis warmomadgenlis TandaswrebiT 

     b) SeiZleba, disketis virusze Semowmebis Semdeg 

     g) Tavisuflad SeiZleba 

 

48. ramdenime kompiuteris oTaxSi ganlagebisas operatorze dasxiveba 

   minimaluria 

     a) oTaxis sawinaaRmdego kuTxeebSi       b) erTmaneTis ukan 

     g) `zurgiT” kedlisken, kompiuterebs Soris 0,5m manZiliT 

 

49. komerciuli informaciis Senaxva plastmasis sasabuTe Taroze (лотки) 

    a) SeiZleba            b) ar SeiZleba 

 

50. es sasabuTe Taroebi erTmaneTze SeiZleba ewyos maqsimum 

    a) 4 cali            b )  5 cali            g )  6 cali 

 

51. samuSao magidaze ar SeiZleba idos 

     a) gardacvlilis foto Sav CarCoSi     b) ojaxis foto 

     g) sayvareli ZaRlis foto 
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52. saqmiani molaparakebis dros Sav saTvales ixsnian (mzis) 

    a) mxolod ofisSi    b) ofisis gareT ezoSi      g) yvelgan 

  

 

53. telegramis zeda nawilSi 1703  8  10/II  12  14  = gaiSifreba: 

    a) gamogzavnilia 2003 wlis 17 agvistos, 10 sityva 

    b) gamogzavnilia 8 oqtombers 12 sT, 14 wT 

    g) gamogzavnilia 12 sT da 14 wT, 10 noembers, 8 sityva, depeSis #1703 

 

54. zolian perangze halstuxi saWiroa 

    a) Wreli                b) erTi feris              

 

55. telefonis nomris ioli damaxsovrebisTvis 103-25-39 gaiSifreba 

rogorc 

    a) 103 OLGA                          b) 103 ALEX                       g ) 103 IVAN 

 

56. bainderi aris 

    a) baraTebisTvis plastmasis yuTi      b) biznes-lanCis nairsaxeoba 

    g) didi moculobis saqaRalde (папка)        

 

57. xelmZRvanels gadavcemT saqmian werils rezoluciis dasadebad. 

axsna-ganmartebas vaZlevT 
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    a) wakiTxvamde          b) kiTxvis dros         g) wakiTxvis Semdeg 

 

58. stumars ainteresebs menejeris telefonis nomeri 

     a) vkarnaxobT (is wers)       b)vaZlevT savizito baraTs 

     g) Cven TviTon davwerT 
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                     testi  № 31  

  

 

1. kibeze adis da Camodis pirveli 

a) qali   b) kaci   g) ufrosi 

 

 

2. dawesebulebaSi unda moZraobdnen 

a) mTxovnelebi qaRaldebiT   b) qaRaldebi kurieriT 

 

 

3. ministris TanaSemweebi da kolegiis mdivani eqvemdebareba 

a) saerTo ganyofilebas   b) kancelariis gamges 

g) samdivnos 

 

4. Tu samuSao magidebi ganlagebulia 3 metrze axlos qali iyenebs 

a) sunamos   b) odekolons  g) tualetis wyals 

 

 

5. samsaxurSi konfliqtis mizezia 

a) iumori   b) interesebis Sejaxeba 

g) sakuTar Tavze didi warmodgena 

 

 

6. roca gadawyvetilebas iRebs koleqtivi, xelmZRvaneli ki mxolod eTanxmeba, 
muSaobis stilia 
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a) demokratiuli   b) liberaluri  g) avtoritaruli 

 

 

7. TanamSromoeli ganicdis SeniSvnebs, ver ereva cxovrebis problemebs, xSirad 
avadmyofobs, romeli fsiqologiuri tipia 

a) sangviniki   b) qoleriki   g) melanqoliki 

 

 

8. ortumbiani saweri magida Sua ujriT inglisuradaa 

a) Single pedestal   b) Executive desk  g) Conference desk 

 

 

9. axalgazrda TanamSromelma dauSva Secdoma. mas SeniSvnas aZleven 

a) iqve, kolegebTan erTad 

b) Semdgom, calke 

g) datovebT baraTs (SeniSvnas) mis magidaze 

 

 

 

 

 

10. axal organizaciaSi pirvel rigSi yuradRebas vaqcevT 

a) avejs, Senobas  b) dizains  g) personalis Tavazianobas 

 

 

11. SeiZleba delegireba 

a) TaTbiris, krebaze     daswrebis 

b) proeqtis Sedgenis, saswrafo saqmeebis 
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12. samuSao magidis zedapiri unda iyos 

a) carieli    b) qaRaldebiT savse 

g) carieli magida usaqmurobis niSania 

 

 

13. kabinetSi sapatio stumari optimaluria ijdes 

a) saxiT karisken   b) zurgiT karisken 

g) calke magidasTan da ara sawer magidasTan 

 

 

14. misalmebisas TvalebSi ucqeren 

a) safrangeTSi   b) italiaSi   g)samxreT       amerikaSi 

 

 

15. misalmebisas TvalebSi cqera araa aucilebeli 

a) aSS–Si   b) aRmosavleT  evropaSi  g) iaponiaSi 

 

 

16. yvelaze gavrcelebuli savizito baraTia 

a) oficialuri (standartuli)   b) firmis 

g) saojaxo 

 

17. TaTbirze sityva pirvelad unda mivceT 

a) axalbeda TanamSromels  b) gamocdil specialists 

g) xelmZRvanels 
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19. yvelaze Zlier argumentebs iyeneben saqmiani saubris 

a) TavSi    b) SuaSi   g) bolos 

 

 

20. col–qmari manqanaSi unda ijdes 

a) orive ukan  b) orive win 

g) qmari saWesTan, coli ukana savarZelze 

 

21. saqmian saubars xels uwyobs sityvebi 

a) me,  CemTvis, Cemgan 

b) Tqven, TqvenTvis, Tqvengan 

g) axla me Tqven dagimtkicebT 

 

 

13. samuSao dRes iwyeben 

a) ZiriTadi saqmiT   b) fostiT  g) presis gacnobiT 

 

14. mtkice „ara“ gvexmareba drois dazogvaSi 

a) lakoniuri da garkveuli uariT 

b) Txovnis nawilobriv dakmayofilebiT 

g) Tavxedis „adgilze dasmaSi“ xazgasmuli  TavazianobiT 

 

 

15. ampersandi(&) pirvelad Semoitana xmarebaSi 

a) tironim (ciceronis mona)  b) Sotlandielma beinma 

g) amerikelma karlsonma  



23 
 

 

 

16. ramdeni Secdomaa depeSis teqstSi: 

quTaisi WavWavaZis № 3 

tvirTi gamovagzavne, magram ver Camoval. 

xval davrekav = giorgi 

 

a) N nacvlad saWiroa nr    b) mZimes nacvlad mZ 

g) wertilis nacvlad wrt. 

 

17. # 3 da 5# niSnavs 

 

a) N 3 da 5 funti   b) 3 funti da N 5 

g) saxli N 3 da N 5  

 

 

18. simbolo        cvlis 

a)  &  b) @    g)# 

 

19. frazaSi        „SeTanxmebulia“:   direqtori        /  ivaniZe / 

a) yvelaferi sworia  b) saWiroa mxolod brWyalebi 

g) brWyalebi, orwertili, frCxilebi Tanamedrove standartiT araa saWiro 

 

20. oqmi, xelSekruleba, gaformebuli bilingviT- 

a) erT gverdze teqsti or rigad – qarTul da ucxo enaze 

b) qarTuli SinaarsiT, laTinuri asoebiT 
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21. ucxour konvertze, dokumentze warwera PTO- 

a) saidumloa   b) Please turn over (gTxovT gadaabrunoT) 

g) aqvs danarTi 

 

 

22. saqmian werilSi Semoklebebi  LOI,  Legal paper  niSnavs Sesabamisad 

a) sagarantio werili, sabuTi Tan erTvis, iuridiuli dokumenti 

b) igive, Sebrunebuli mimdevrobiT 

 

 

23. dawesebulebis blankze dabeWdili saqmiani werilis beWdiT dadastureba 

a) aucilebelia   b) araa miRebuli 

g) sWirdeba mxolod finansur da iuridiuli Sinaarsis dokumentebs 

 

24. kuTxur Stamps cvlis 

a) beWedi   b) dawesebulebis blanki  g) faqsimile 

 

25. oqmi, dadgenileba, wesdeba, aqti, angariSi, instruqcia, cnoba, daskvna iwereba 

a) pirvel pirSi   b) me–2 pirSi  g) me–3 pirSi 

 

 

26. CV – Curriculum Vitae  laTinurad niSnavs 

a) cxovrebis gza   b) daxasiaTeba  g) gancxadeba 

 

27. xelmowerisas, savizito baraTebze    МS  
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     ikiTxeba 

a) miz   b) miss  g) misis 

 

28. sarekomendacio werilis bolos iwereba 

a) didi madloba  b) naxvamdis  g) Sexvedramde 

 

29. xelmZRvaneli konverts xsnis 

a) zevidan   b) gverdidan  g) sulerTia 

 

30. konvertis saerTaSoriso formatebia 

a) Monarch            b) DL   g) C6 

 

31. Tu werils sxva piric unda gaecnos, aweren 

a) Attention                        b) NB   g) Second 

 

32. saq. standartiT organizaciis misamarTi da sxv. unda iyos werilis blankis 

a) zeda nawilSi   b) qveda nawilSi 

 

33. paragrafis nacvlad iyeneben niSans 

a) ampersandi   b) flabdab (●)  g) tironis niSani   

 

                                                                                                    115. 226   

34. wignis  biblioTekaSi SekveTisas                                    3 

     „sami“ niSnavs 

     

a) indeqsi biblioTekis   b) Sifri wignis 

g) wignis formatia  A4 
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35. teqsti laTinuri asoebiT, qarTuli SinaarsiT (kompiuteri, depeSa) 

a)  transkripcia   b) transliteracia 

g) dublikati 

 

36. pres–relizi aris 

a) sia    b) sainformacio furceli 

g) PR TanamSromeli 

 

37. tribunaze (an procesiaSi) sapatio adgilia xelmZRvanelis 

a) marjvniv   b) marcxniv   g) sulerTia 

 

38. intervius micemisas Tqven RelavlT, SemogTavazes Cai 

a) Tavs SeikavebT   b) uars ar etyviT 

 

39. Tqveni moxsenebaa, SekiTxvebi umjobesia 

a) bolos   b) moxsenebis dros 

g) moxsenebis yoveli nawilis bolos 

 

40. „provokaciuli“ SekiTxvisas Tqveni reaqciaa 

a) Tqven Zalian xom ar gewyinebaT, Tu SekiTxvas upasuxod davtoveb? 

b) me ar maqvs Sesaferisi pasuxi – SegatyobinebT mogvianebiT 

g) mravalmxrivi SekiTxvaa, meSinia rom pasuxi primitiuli iqneba, amitom jobia 
Sevikaveb Tavs. 

 

41. ar SeiZleba sajaro gamosvlis dawyeba 
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a) bodiSis moxdiT  b) pauziT, ilustraciebiT, SekiTxvebiT 

g) zogadi frazebiT 

 

42. halstuxi unda faravdes qamars 

a) ara   b) qamris Sua xazs  g) qamris odnav qveviT 

 

42. saqmian xelCanTas saqmiani saubrisas qali 

a) debs iatakze   b) SeiZleba muxlebze 

g) dakidebs Tavis skamze 

 

43. imijisTvis umjobesia ataroT 

a) tyavis portfeli  b) plastikis faili 

g) saqaRalde „elviT“ 
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“ბიზნესის ეთიკის”   საკითხები   სილაბუსისთვის 

  

 (თეზისები 30 სალექციო საათზე) 

                                                         ო.შუდრა 

(მოსკოვის ლომონოსოვის სახ.უნივერსიტეტის კონცეფციის ბაზაზე) 

ვარსკლავით(*) აღნიშნულ საკითხზე ავტორს აქვს სტატია 

 

1. ბიზნესის ეთიკა, როგორც მეცნიერება.*  სტრუქტურა. ეთიკური პრობლემები.  
2. მორალი, ეთიკა,  ეტიკეტი, კულტურა, კულტუროლოგია, ესთეტიკა. 

– მენეჯმენტის უახლესი – კულტურის კონცეფცია. * 
3. რატომ ეშლებათ მნიშვნელოვანი გარიგებები პირველი თაობის ბიზნესმენებს. 

– ბიზნესმენთა მორალურ – ფსიქოლოგიური მოუმწიფლებლობის სფეროები. 
– ჩვენი ჩამორჩენის მიზეზები ბიზნესის და ადმინისტრაციულ ეთიკაში. 
– საერთო მსოფლმხედველობის და ხედვის კონცეფციის შეცვლის აუცილებლობა.* 
– განათლების თანამედროვე კონცეფცია – ზნეობა, როგორც პროფესიული სიმწიფის 

მაჩვენებელი* 
4. პროფესიული ეთიკა ( სახელმწიფო მოხელის, სამედიცინო, ჟურნალისტური და სხვ.) 
5. კორპორაციული კულტურა, ოფისის იმიჯი 

– ბანკის ეთიკის კოდექსები 
– კლიენტთან  ურთიერთობის  სტანდარტები 
– ადმინისტრაციული ეთიკა 
– თანამედროვე ხელმძღვანელი* 

6. მიკროეთიკა  და ბიზნეს–ეტიკეტი 
  –     სამეწარმეო კულტუროლოგია*,კომერციული საიდუმლეობა* 
– ურთიერთობა ხელქვეითთან,საქმიანი თათბირი* 
– კრიტიკა. სამსახურებრივი გამოძიება. 
– სატელეფონო კულტურა* (პრაქტიკული მეცადინეობა ფლეიერით),   სწრაფი კითხვა* 
– თანამედროვე მდივანი,*  ეტიკეტი მდივნის მუშაობაში,*  საქმიანი ქალის 

პრობლემები. 
– კაბინეტში მიღება.*    ბიზნეს ლანჩი. 
– სამუშაო მაგიდასთან.*    კომპიუტერთან, დროის ეფექტური მართვის თანამედროვე 

მეთოდები,მენეჯერის პირადი ორგტექნიკა* 
7. მაკროეთიკა 

– ინფორმაცია კონკურენტებზე. 
– ურთიერთობა მომხმარებელთან, გარემოსთან, სახელმწიფოსთან. 
–  ბიუროკრატია,* საარქივო კულტურა* 
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 –     საერთაშორისო მიმოწერის ეტიკეტი* 
8. სარეკლამო საქმიანობის ეთიკა 

  –  გავრცელებული ბიზნეს–სიმბოლოები* 
 

9.   ბიზნესის ეთიკის ფსიქოლოგიური ასპექტები 
– საქმიანი ადამიანი და პიროვნული კრიზისის პერიოდი* 
 –    მენეჯერი შეკრებილი საზოგადოების წინაშე* 

10.   ბიზნესის ეთიკის ეკონომიკური ასპექტები 
–  ეკონომიკური რეფორმები და კორპორაციული კულტურა*,მართვის თანამედროვე 

სტილი 
–    წესიერება მუშაობაში მატერიალურად მომგებიანია 

11.  კონკრეტული სიტუაციების ანალიზი ( კონსპექტში სულ 300 სიტუაციაა). 

 12.  თანამედროვე საქართველოს საქმიანი ეთიკა ,ნეპოტიზმი, სნობიზმი*. 

           
            საქმიანი თამაშები, ბლიც–ტრენინგები, სასწავლო ტესტები, საქმიანი კროსვორდები 

 
 

ლიტერატურა: 

1.      *   – ო.შუდრას სტატიები ინტერნეტში (Google -  ომარ შუდრა),  PDF  საავტორო 
              რუბრიკა “ მართვის კულტურა”  

2. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса. Изд.дело. М.2004 г. 
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საგანმანათლებლო 
პროგრამ(ებ)ის 
სახელწოდება 

 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება მართვის კულტურა (ორგანიზაციული ასპექტები) 

  

სასწავლო კურსის 
სტატუსი 

 სავალდებულო                                      არჩევითი  +           

 

            სწავლის საფეხური 

 

ბაკალვრიატი                   +   მაგისტრატურა    

სემესტრი   პირველი    

სწავლების ენა  ქართული 

  

კრედიტების რაოდენობა    
(ECTS) 

 

სასწავლო კურსის 
განმახორციელებელი/გან

მახორციელებლები 
 

სამუშაო ადგილი  

აკადემიური 
თანამდებობა 

 

აკადემიური ხარისხი  

სამსახურის ტელეფონი  

მობილური ტელეფონი  

ელ–ფოსტა  

სილაბუსი - მართვის კულტურა 
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კონსულტაცია  

 

 

სასწავლო რესურსი ტრენინგისთვის გამოიყენება CD ფლეერი,საილუსტრაციო ნახაზების და 
ტესტების კომპლექტები 

 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის წინაპირობები 

არ აქვს 

 

 

სასწავლო კურსის მიზანი 

 

მისცეს სტუდენტებს სისტემური  ცოდნა საოფისე   კულტურასა და 
ეტიკეტში.                             ჩამოუყალიბოს  სტუდენტებს ოფის–
მენეჯერისთვის აუცილებელი   უნარები, რაც მისცემთ მათ 

შესაძლებლობას აქტიურად გამოიყენონ შეძენილი უნარ– ჩვევები 
სწავლების, სამეცნიერო მუშაობის, საქმიანი ურთიერთობების სფეროში. 

 

 

სწავლების მეთოდები 

 

ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა, სემინარი, საქმიანი თამაში, 
ტრენინგი. 

საქმიანი თამაშები და ტრენინგები ძირითადი მეთოდია უნარების, 

სასწავლო კურსის 
ფორმატი 

ლექცია , პრაქტიკული 

სასწავლო კურსის 
ხანგრძლივობა 

ერთი სემესტრი, 17 კვირა 

ლექცია საკონტაქტო  15 სთ 

               ჯგუფში  მუშაობა _ 

პრაქტიკულიმეცადინეობა   საკონტაქტო    15სთ 

შუალედური გამოცდა 2სთ 

რეფერატი, ესე, პროექტი, 
სხვა 

_ 

დასკვნითი გამოცდის 
კონსულტაცია 

2სთ 

დასკვნითი გამოცდა 2სთ 

დამოუკიდებელი მუშაობა 10სთ 
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საოფისე კულტურის გამომუშავებაში. 

 

სწავლის შედეგი 

1. აქვს მართვის კულტურის სისტემური ცოდნა (ორგანიზაციულ 
ასპექტში), იცის საქმიანი მიმოწერა, საქმიანი ურთიერთობის 
კულტურა, ფლობს კორპორაციულ კულტურას. 

2. შეუძლია შეძენილი ცოდნის, უნარების პრაქტიკაში გამოყენება, 
როგორც სტანდარტულ, ისე  გაუთვალისწინებელ  გარემოში. 

3. შეუძლია ზეპირი და წერითი კომუნიკაცია აკადემურ და პროფესიულ 
საზოგადოებასთან, ქართულ და უცხო ენაზე. 

4. იცნობს საქმიან ურთიერთობაში არსებულ ღირებულებებს, 
მოწოდებულია მუდმივი განვითარებისა და   კულტურული დონის 
ამაღლებისაკენ. 

 

 

 

 

 

სწავლის შედეგების რუქა 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი 

დასკვნის  

უნარი 

კომუნიკაციის 
უნარი 

სწავლის 
უნარი 

ღირებულებებ
ი 

 

 

       X 

 

             X 

 

_ 

 

         X 

 

         - 

 

             X 

 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

 

ლექციების განრიგი 

თემატიკა სასწავლო კვირა                  დრო 

პირველი ლექცია 

თემა:        ქართული ეკონომიკის 
გამოუყენებელი რეზერვები (მუშაობის    

                    კულტურა)  .  ოფისის იმიჯი . 

             პირველი კვირა 1. სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა:  (1) გვ.48.   (2) გვ.. 

 

დამხმარე ლიტერატურა: www.nplg.gov.ge  
(1),(2),(21) 
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 სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

მე-2 ლექცია 

 თემა:               

ხელმძღვანელის (მენეჯერის)მართვის კულტურა. 
სახელმწიფო მოხელის ადმინისტრაციული ეთიკა. 
ლოიალობა,როგორც ორგანიზაციული კულტურის 
მაჩვენებელი.   პროფესიული კულტურა. 

მე-2 კვირა ...1 სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა:  
(1) გვ.34.    (2)გვ.107        (4) გვ.156 
 
დამხმარე ლიტერატურა: 
www.nplg.gov.ge   (1), (2), (3),(4),(5). 
 
სწავლის მეთოდი/მეთოდები:  ლექცია 

მე-3 ლექცია 

  თემა:               

მართვის სტრუქტურული სქემები . სამსახურებრივი 
ურთიერთობების პრინციპები და წესები. 
ადმინისტრაციული აპარატის მართვის კულტურა. 
საქმიანი თათბირის სახეები. 

 

 

მე-3 კვირა ...1 სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა:  
(1) გვ.48 ,       (4)გვ.316 

 
დამხმარე ლიტერატურა:  

www.nplg.gov.ge (12), (13), (25) 
 

სწავლის მეთოდი/მეთოდები:  ლექცია 

მე-4 ლექცია 

    თემა:    

              

მმართველობითი აზროვნებაა და მსოფლმხედველობა. 

მმართველობითი გადაწყვეტილების ცნება.  
ბიუროკრატია და ბიუროკრატიზმი– რიგორც მართვის 
პროცესის ფენომენი.    

მე-4 კვირა ..1. სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა: 
        (2)გვ.143 

 
დამხმარე ლიტერატურა 

www.nplg.gov.ge     (9),(10),(11). 

 სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

მე-5 ლექცია 

  თემა:  

                      
   ურთიერთობები საქმიანი მიმოწერის საშუალებით 
საქმიანი წერილის საერთაშორისო სტანდარტები. 
სავიზიტო ბარათები. 

მე-5 კვირა  .1. სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა:  
(1)    გვ.10,      (3)გვ.193,220   (4)გვ.271 
 

 
დამხმარე ლიტერატურა 
 
www.nplg.gov.ge     (9),(10),(11). 

 
სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

http://www.nplg.gov.ge/�
http://www.nplg.gov.ge/�
http://www.nplg.gov.ge/�
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მე-6 ლექცია 

     თემა:           

დროის ეფექტური მართვის თანამედროვე მეთოდები. 

საქმეთა დაგეგმვა. პირობითი აღნიშვნები. შრომის 
ორგანიზაცია .  სატელეფონო კულტურა. 

მე-6 კვირა .1. სთ. 

 ძირითადი ლიტერატურა: 
(1) გვ.49,58.            (3)  გვ.102,94 
 
დამხმარე ლიტერატურა: 
       www.nplg.gov.ge   (3), (6), (5), (28),(30) 
სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

მე-7 ლექცია 

   თემა: 

ლიდერის როლი ორგანიზაციული კულტურის 
ფორმირებაში. კორპორაციული კულტურა. 
მმართველობითი კადრების მენტალიტეტი. 

 

             

 

მე-7 კვირა ..1. სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა: 
 (1)გვ.48.       (2)გვ.47     (4)გვ.223 
 
დამხმარე ლიტერატურა 
www.nplg.gov.ge  (3),(29) 
     
სწავლის მეთოდი/მეთოდები:ლექცია 

მე-8 ლექცია 

 თემა:             

 მართვის თანამედროვე  სტილი . მენეჯერის 
პიროვნული თვისებები.  კოლეგებთან 
თანამშრომლობა . გუნდური მუშაობა. 

 

მე_8 კვირა ..1. სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა: 
(2)გვ.47,107     (4)გვ.223 

 
დამხმარე ლიტერატურა: 
www.nplg.gov.ge  (1) 
სწავლის მეთოდი/მეთოდები: . ლექცია 

მე-9 კვირა -  შუალედური    გამოცდა 
(.2.. საათი) 

მე-9 ლექცია 

თემა:              

 

  დაწესებულების  კორპორაციული კოდექსი. 
კლიენტთან ურთიერთობის  სტანდარტების ნიმუშები. 

me-10 კვირა .1.. სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა: 
(4) გვ.292  
 
დამხმარე ლიტერატურა: 
www.nplg.gov.ge         (2), . 
სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

მე-10 ლექცია 

 თემა:   

 დელეგირების კულტურა. 

მენეჯერის თანაშემწის, ოფის–მენეჯერის (მდივან– 
რეფერენტის) მუშაობის სტილი და მისი ზეგავლენა  

მე-11 კვირა ...1 სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა: 
(1) გვ.54.,    

დამხმარე ლიტერატურა:  
www.nplg.gov.ge         (6), (7), (8). 
 

http://www.nplg.gov.ge/�
http://www.nplg.gov.ge/�
http://www.nplg.gov.ge/�
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დაწესებულების მუშაობის კულტურაზე. 

 

    

 

სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

მე-11 ლექცია 

 თემა:  

მართვის კულტურის დონეები.  მართვის 
ნორმატიული ბაზა( ინსტრუქციები საქმისწარმოების, 
თანამდებობრივი და სხვ.) 

 

     

 

მე-12 კვირა ..1. სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა: 
 (3)გვ.287         
 
დამხმარე ლიტერატურა: 
www.nplg.gov.ge  (27),(9),(10) 
სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

მე-12 ლექცია 

 თემა:  

სახელმწიფო მოხელე ტოვებს თანამდებობას. 
შეზღუდვები პოსტსამსახურებრივ საქმიანობაზე 
(სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზე ). 

 

 
 

მე-13 კვირა ..1. სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა 
(4)გვ.135. 

 
დამხმარე ლიტერატურა: 
www.nplg. gov.ge (32) 
სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

მე-13 ლექცია 

 თემა:  

კადრების შერჩევა, აღზრდა და მომზადება. 
.ნეპოტიზმი 

 

 

მე-14 კვირა .1. სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა: 
(4) გვ.178 
 
დამხმარე ლიტერატურა: 
www.nplg.gov.ge     (29),  
სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

მე-14 ლექცია 

   თემა: 

მმართველობითი შრომის პირობები. მართვის 
ტექნიკური   საშუალებები. 

               მე-15 კვირა ...1 სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა: 
(2) გვ.47 

 
დამხმარე ლიტერატურა: 
www.nplg.gov.ge    (17),(19)                                                                  
სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

http://www.nplg.gov.ge/�
http://www.nplg/�
http://www.nplg.gov.ge/�
http://www.nplg.gov.ge/�


36 
 

 ინტერნეტ–ეტიკეტი .    

 

მე-15 ლექცია 

   თემა:  

იაპონური კომპანიების მართვის სტილი 

 

 

მე-16 კვირა ..1. სთ. 

ძირითადი ლიტერატურა: 
(2)გვ.47   (4)გვ.338 
დამხმარე ლიტერატურა: 

www.nplg.gov.ge (3),(15),(26) 

სწავლის მეთოდი/მეთოდები: ლექცია 

მე-17 კვირა - დასკვნითი კოლოქვიუმი 

(.1.. საათი) 

მე-18 კვირა - დასკვნითი გამოცდის კონსულტაციები 

(.2.. საათი) 

მე-19/ მე-20 კვირა - დასკვნითი გამოცდა 

(..2. საათი) 

 

ჯგუფში მუშაობის (ჯ.მ.)/პრაქტიკული მეცადინეობის (პ.მ.)  განრიგი 

თემატიკა სასწავლო კვირა            დრო 

1-ლი ... (პ.მ.)   

  თემა:     ქართული ეკონომიკის 
გამოუყენებელი რეზერვები (მუშაობის  

კულტურა ). ოფისის იმიჯი  

                       

 

მე-2 კვირა ...1 სთ. 

ტიპი: სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

მე-2 ... (პ.მ.)   

 თემა:       ხელმძღვანელის (მენეჯერის)მართვის 
კულტურა.სახელმწიფო მოხელის ადმინისტრაციული 
ეთიკა.ლოიალობა,როგორც ორგანიზაციული 
კულტურის მაჩვენებელი.პროფესიული კულტურა. 

 

მე-3 კვირა ..1. სთ. 

ტიპი:  სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

მე-3 ... (პ.მ.)   მე-4 კვირა ..1. სთ. 

http://www.nplg.gov.ge/�
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 თემა:       მართვის სტრუქტურული სქემები . 
სამსახურებრივი ურთიერთობების პრინციპები და 
წესები. ადმინისტრაციული აპარატის მართვის 
კულტურა. საქმიანი თათბირის სახეები. 

 

 

ტიპი:   სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

მე-4 ... (პ.მ.)   

  თემა:     მმართველობითი აზროვნებაა და 
მსოფლმხედველობა. 

მმართველობითი გადაწყვეტილების ცნება.  
ბიუროკრატია და ბიუროკრატიზმი– როგორც 
მართვის პროცესის ფენომენი.    

მე-5 კვირა  .1. სთ. 

ტიპი:  სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

მე-5 ... (პ.მ.)  თემა:      

                      
   ურთიერთობები საქმიანი მიმოწერის საშუალებით 
საქმიანი წერილის საერთაშორისო სტანდარტები. 
სავიზიტო ბარათები. 

 

მე-6 კვირა ..1. სთ. 

ტიპი: თემატური წერითი დავალება 

 

სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

მე-6 ... (პ.მ.)    

თემა:      დროის ეფექტური მართვის თანამედროვე 
მეთოდები. 

საქმეთა დაგეგმვა. პირობითი აღნიშვნები. შრომის 
ორგანიზაცია .  სატელეფონო კულტურა. 

მე-7 კვირა ..1. სთ. 

ტიპი: ტრენინგი CD ფლეერით 

სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

   

მე-7 ... (პ.მ.)   

თემა:       ლიდერის როლი ორგანიზაციული 
კულტურის ფორმირებაში. კორპორაციული 
კულტურა. მმართველობითი კადრების 
მენტალიტეტი. 

მე-8 კვირა .1. სთ. 

ტიპი:  ტრენინგი CD ფლეერით 

სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 
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           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

მე-8 ... (პ.მ.)  .     

  თემა:       მართვის თანამედროვე  სტილი . მენეჯერის 
პიროვნული თვისებები.  კოლეგებთან 
თანამშრომლობა . გუნდური მუშაობა. 

 

me-10 კვირა ..1. სთ. 

ტიპი: სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

  

მე-9 ... . (პ.მ.)   

 თემა:     დაწესებულების  კორპორაციული კოდექსი. 
კლიენტთან ურთიერთობის  სტანდარტების 
ნიმუშები. 

მე-11 კვირა ..1. სთ. 

ტიპი:  სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

მე-10 ... (პ.მ.)   

 თემა:    დელეგირების კულტურა. 

მენეჯერის თანაშემწის, ოფის–მენეჯერის (მდივან– 
რეფერენტის) მუშაობის სტილი და მისი ზეგავლენა  

დაწესებულების მუშაობის კულტურაზე. 

 

 

მე-12 კვირა ..1. სთ. 

ტიპი:  სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

მე-11 ... (პ.მ.)   

 თემა:   მართვის კულტურის დონეები.  მართვის 
ნორმატიული ბაზა( ინსტრუქციები საქმისწარმოების, 
თანამდებობრივი და სხვ.) 

 

     

 

მე-13 კვირა 1.. სთ. 

ტიპი:  თემატური წერითი დავალება 

სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

მე-12 ... (პ.მ.)   

 თემა:    

მე-14 კვირა ..1. სთ. 

ტიპი:  სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 
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    სახელმწიფო მოხელე ტოვებს თანამდებობას. 
შეზღუდვები პოსტსამსახურებრივ საქმიანობაზე 

(სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზე ). 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

მე-13 ... (პ.მ.)   

  თემა:     

კადრების შერჩევა, აღზრდა და მომზადება. 

.ნეპოტიზმი 

me-15 კვირა ..1. სთ. 

ტიპი: ტრენინგი CD ფლეერით 

სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

მე-14 ... (პ.მ.)   

თემა:      მმართველობითი შრომის პირობები. 
მართვის ტექნიკური   საშუალებები.ინტერნეტ–
ეტიკეტი .    

მე-16 კვირა ..1 სთ. 

ტიპი:სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

  

მე-15 ...   (პ.მ.)   

 

თემა: იაპონური კომპანიების მართვის სტილი 

 

მე-17 კვირა ..1. სთ. 

ტიპი:  სამი სასწავლო ტესტის ამოხსნა 

           ბლიც–ტრენინგები 

           15–წუთიანი დისკუსია(მრგვალი 
მაგიდა) 

 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება 

 

 

 

 

 

 

დადებითი შეფასება: 

(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი 

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%  

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80% 

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70% 

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60% 
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შეფასების სისტემა 

 

უარყოფითი შეფასება: 

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ 
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 
დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 
უფლება 

(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასება 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 
ახლიდან აქვს შესაწავლი. 

შეფასების კომპონენტები            

სასწავლო  ლიტერატურა და ინფორმაციის წყაროები 

 

 

ძირითადი ლიტერატურა 

 

   
1.         ო.შუდრა , ოფისის მართვის საკითხები,  სტატისტიკის დეპარტ. 

გამომც.1996  
2.  თანამედროვე ორგანიზაციების მართვა.  თბ.  2009  
3. ეტიკეტი და კორესპონდენცია, ლეგა,  2008  
4. სტივენ  პ. რობინსი ,ორგანიზაციული  ქცევის საფუძვლები ,ილიას  

უნივ.,2009 
    

დამხმარე ლიტერატურა 

 

 

      1.ი.ამინოვი,ნ.ერიაშვილი,საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგია,2010 

       2.ი. მარგალიტაძე,მენეჯერის უნარ–ჩვევები,2009 

      3.თ.შენგელია,ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები,ახ.საქართველო,2008 

      4.მდივან–რეფერენტის სამაგიდო წიგნი,თბ, 2009 

   

5. Web: nplg.gov.ge

საავტორო   რუბრიკა მართვის კულტურა   /bookmarks) 

 

1.ქართული ეკონომიკის გამოუყენებელი რეზერვები 

2.მენეჯერთა მომზადების ზოგიერთი პრობლემა 

3.ბიზნესის ეთიკის ზოგიერთი პრობლემები 

4. კაბინეტში მიღების კულტურა 

5.თანამედროვე სატელეფონო კულტურა 

6.როგორ დავზოგოთ და ვმართოთ დრო 

7.სწრაფი კითხვა 

8.მდივან–რეფერენტი  თქვენი მარჯვენა ხელი ბიზნესში 

  (ვებ კატალოგების განყოფილება      /ქართული წიგნები         
/შუდრა ომარ/ 
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9.თანამედროვე საქმისწარმოება 

10.საქმიანი კორესპონდენციის საერთაშოსისო სტანდარტები 

11.ბიუროკრატი მოხელე 

11.კაბინეტში მიღების კულტურა 

12.საქმიანი თათბირი 

13.საქმიანი საუბრის კულტურა 

 14.თქვენი გარეგანი იმიჯი 

15.სამეწარმეო კულტუროლოგიის საკითხვისთვის 

16.საქმიანი საუბარი 

17.ელექტრონული ოფისი თქვენთვის 

18.ელექტრონული ბიზნესი და ქსელური ეკონომიკა 

19.WI-FI  უმავრთულო ქსელური ტექნოლოგიის... 

20.ინტერვიუ, პრეს–კონფერენცია, პრეზენტაცია 

21.საზოგადოება, სამართალი,კულტურა 

22.მენეჯერი შეკრებილი საზოგადოების წინაშე 

23.თანამედროვე ხელმძღვანელი 

24.საოფისე ეტიკეტი სამუშაო ადგილზე 

24.ხელმძღვანელის სამუშაო დღის რეჟიმი 

25. მენეჯერი პრობლემების წინაშე  

26.კომერციული საიდუმლეობა      

27.უცნობი, ცნობილი ტერმინები 

28.ფიჭური ტელეფონი 

 

  . WEB:omarshudra.ucoz.com/შრომები 

29.ნეპოტიზმი, სნობიზმი, კორპორაციული კულტურა 

30.დროის ეფექტური მართვის თანამედროვე მეთოდები 

     30.როცა სახელმწიფო მოხელე ტოვებს თანამდებობას 
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ინფორმაცია სტუდენტებისათვის 

 

პლაგიატი – მიუღებელია, საშინაო დავალების პრეზენტაციის ან წერითი ფორმით წარმოდგენისას, 
სხვისი ნაშრომის, იდეის ან აზრის გამოყენება წყაროს მითითების გარეშე. ასეთ შემთხვევაში, 
ლექტორი ვალდებულია  შეფასების გარეშე დატოვოს სტუდენტის დავალება. 

გადაწერა/კარნახი – აღნიშნული ქმედება იკრძალება ნებისმიერი ტიპის აქტივობის (საშინაო 
დავალება, გამოცდა, რეფერატი, პრეზენტაცია...) დროს. ასეთ შემთხვევაში, ლექტორი ვალდებულია 
შეფასების გარეშე დატოვოს სტუდენტები. 

ქცევა – სტუდენტის ქცევა არ უნდა შეიცავდეს სასწავლო პროცესის ხელისშემშლელ ელემენტებს. 
იკრძალება 

საღეჭი რეზინა,დაგვიანება, მობილური ტელეფონის, მუსიკალური მოსასმენის (აიპოდი და სხვ.) 
ლექციის მსვლელობისას გამოყენება. სასწავლო პროცესის ჩაშლის მცდელობის შემთხვევაში 
ლექტორი ვალდებულია მოხსნას სტუდენტი მეცადინეობიდან. 

 

სილაბუსის ავტორი                                                       ომარ შუდრა 
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სილაბუსი  - საოფისე ეტიკეტი 

სასწავლო კურსის დასახელება  საოფისე ეტიკეტი  

სასწავლო კურსის კოდი  

პროფესიული პროგრამები და საფეხური ოფის- მენეჯერი,          II საფეხური 

კრედიტი 

        კრედიტი;        1 კრედიტი= 25 
ასტრონომიული  საათი. 
საკონტაქტო –31 სთ. 
 
ლექცია–15სთ               პრაქტიკული   
მეცადინეობა, ტრენინგი – 10 სთ;   
სემინარი, შუალედური და დასკვნითი 
გამოცდა –  6 სთ 

დამოუკიდებელი   მუშაობა –19 სთ  

მასწავლებელი/ ინსტრუქტორი 

 
 

კვალიფიკაცია   
 

ტელეფონი  

ელ.ფოსტა  

სასწავლო კურსის გავლის წინაპირობა  არ აქვს 

სასწავლო კურსის მიზანი და ამოცანები 

სასწავლო კურსის მიზანია: 

 მისცეს სტუდენტებს სისტემური  ცოდნა 

საოფისე   კულტურასა და ეტიკეტში.                                

ჩამოუყალიბოს სტუდენტებს ოფის–

მენეჯერისთვის აუცილებელი   მუშაობის 

უნარები, რაც მისცემთ მათ 

შესაძლებლობას აქტიურად გამოიყენონ 

შეძენილი უნარ–ჩვევები სწავლების, 

სამეცნიერო მუშაობის, საქმიანი 

ურთიერთობების სფეროში. 

სასწავლო კურსის ფორმატი  ლექცია,  პრაქტიკული მეცადინეობა, სემინარი 
, დისკუსია, საქმიანი თამაში, ბლიც–ტრენინგი 

სასწავლო კურსის/ პრაქტიკის შiნაარსი იხილეთ  დანართი   N1 
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სწავლების მეთოდები 

 პრაქტიკული მეთოდები 
(ტრენინგები)– აერთიანებენ 
სწავლების ყველა იმ ფორმას, 
რომელიც მომავალ სპეციალისტს 
ჩამოუყალიბებს პრაქტიკულ უნარ-
ჩვევებს; პრაქტიკულ 
მეცადინეობებზე სტუდენტი 
შეძენილი თეორიული ცოდნის 
საფუძველზე დამოუკიდებლად 
ასრულებს ამა თუ იმ პრაქტიკულ 
აქტივობას, მაგალითად,  სასწავლო 
ტესტების ამოხსნა, ტრენინგი 
(აუდიო ფორმატით) საქმიანი 
თამაშები და სხვ.  

 

სწავლების შედეგები  

დარგობრივი კომპეტენციები 

 ცოდნა და გაცნობიერება  : საოფისე 
ეტიკეტის საკითხების და 
ტერმინოლოგიის ცოდნა. 

 

 

 ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების 
უნარი : საოფისე ეტიკეტის 
პრაქტიკული უნარ–ჩვევები.  საკუთარი 
აზრის არგუმენტირება. 

      

ზოგადი კომპეტენციები 

 დასკვნის უნარი: ანალიტიკური უნარი 
საოფისე ეტიკეტის სფეროში 

 

 

 კომუნიკაციის უნარი: შეუძლია 
ზეპირი და წერითი კომუნიკაცია  
პროფესიულ საზოგადოებასთან, 
ქართულ  ენაზე. 
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 სწავლის  უნარი: ინფორმაციის 
მოძიების 
უნარი(ინტერნეტი,ბიბლიოთეკა და 
სხვ.) 
შესწავლილი მასალის დამახსოვრების  
უნარი,რაც საფუძველს მისცემს მათ 
მუდმივ განვითარებას. 

 

 ღირებულებები: კურსის მიზანია 
გაუღვივოს სტუდენტს მუდმივი 
განვითარების, მეტი კულტურული 
დონისკენ  სწრაფვა. 

 

 

შეფასების სისტემა და მაჩვენებლები, 

პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასების 

კრიტერიუმები 

 

შეფასების 

სახეები:   

დასწრება, აქტიურობა, 

შუალედური გამოცდა, 

დასკვნითი გამოცდა 

შეფასების 

კომპონენტები 

დასწრება –10 ქულა  

აქტიურობა – 20 ქულა 

შუალედური გამოცდა – 30 

ქულა  

დასკვნითი გამოცდა  – 40 

ქულა 

სულ: 100 ქულა 

ერთიანი ცენტრალიზებული შეფასება 

(A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების  

91% და  მეტი,  
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 91-100 qula 

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური 

შეფასების 81-90%,  

81-90 qula 

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-

80%,   

71-80 qula 

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური 

შეფასების 61-70%,  

61-70 qula 

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 

51-60%,  

51-60 qula 

        არსებობს ორი უარყოფითი შეფასება: 

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 

41-50% (41-50 qula) რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი 

მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება;  

(F) ჩაიჭრა  – მაქსიმალური შეფასების 40% 

(40 qula da naklebi) და ნაკლები, რაც 

ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული  სამუშაო  არ არის საკმარისი 

და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

ძირითდი ლიტერატურა  

რეკომენდებული დამხმარე სახელმძღვანელო 
პროფესიული განათლების სფეროსათვის:  

1. ო. შუდრა,   ოფისის მართვის 
ტექნოლოგია ,  სტატისტიკის 
დეპარტამენტის გამომცემლობა, 1996 წ 

2. ეტიკეტი და 
კორესპონდენცია,ლეგა,2008წ. 
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     3.   კონსპექტი ინტერნეტში:   WEB: 
nplg.gov.ge/ ვებ–კატალოგები/ქართული 
წიგნები/შუდრა ომარ /  საავტორო   რუბრიკა 
მართვის კულტურა   /bookmarks 

1.ქართული ეკონომიკის გამოუყენებელი რეზერვები 

2.მენეჯერთა მომზადების ზოგიერთი პრობლემა 

3.ბიზნესის ეთიკის ზოგიერთი პრობლემები 

4. კაბინეტში მიღების კულტურა 

5.თანამედროვე სატელეფონო კულტურა 

6.როგორ დავზოგოთ და ვმართოთ დრო 

7.სწრაფი კითხვა 

8.მდივან–რეფერენტი  თქვენი მარჯვენა ხელი 
ბიზნესში 

9.თანამედროვე საქმისწარმოება 

10.საქმიანი კორესპონდენციის საერთაშოსისო 
სტანდარტები 

11.ბიუროკრატი მოხელე 

11.კაბინეტში მიღების კულტურა 

12.საქმიანი თათბირი 

13.საქმიანი საუბრის კულტურა 

14.თქვენი გარეგანი იმიჯი 

15.სამეწარმეო კულტუროლოგიის საკითხვისთვის 

16.საქმიანი საუბარი 

17.ელექტრონული ოფისი თქვენთვის 

18.ელექტრონული ბიზნესი და ქსელური ეკონომიკა 

19.WI-FI  უმავრთულო ქსელური ტექნოლოგიის... 

20.ინტერვიუ, პრეს–კონფერენცია, პრეზენტაცია 

21.საზოგადოება, სამართალი,კულტურა 

22.მენეჯერი შეკრებილი საზოგადოების წინაშე 

23.თანამედროვე ხელმძღვანელი 

24.საოფისე ეტიკეტი სამუშაო ადგილზე 

24.ხელმძღვანელის სამუშაო დღის რეჟიმი 
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25. მენეჯერი პრობლემების წინაშე  

26.კომერციული საიდუმლეობა      

27.უცნობი, ცნობილი ტერმინები 

28.ფიჭური ტელეფონი 

 

  . WEB:omarshudra.ucoz.com/შრომები 

29.ნეპოტიზმი, სნობიზმი, კორპორაციული კულტურა 

30.დროის ეფექტური მართვის თანამედროვე 
მეთოდები 

     30.როცა სახელმწიფო მოხელე ტოვებს თანამდებობას 

   

დამატებითი ლიტერატურა 

 

1.საქმიანი ეტიკეტი, თბ., 2005წ. 

2.მდივან– რეფერენტი, თბ., 2003წ. 

3.მდივან–რეფერენტის სამაგიდო წიგნი, თბ., 
2009წ. 

4.ამინოვი ი. , ერიაშვილი ნ.   საქმიანი 
ურთიერთობის ფსიქოლოგია,თბ.,2010წ. 

5.მარგალიტაძე ი.   მენეჯერის უნარ– ჩვევები, 
თბ.,2009წ. 

6.იან კამიჩეკი,    ყოველდღიური ზრდილობა 
(თარგმანი), თბ., 2000 
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ლექციის/სამუშაო ჯგუფში 
მუშაობის/პრაქტიკული მეცადინეობის 
თემატიკა და შუალედური/ დასკვნითი 

გამოცდის ჩატარების გრაფიკი 

ლიტერატურა 
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I 2 სთ  

ლექცია  თემაზე:     შესავალი 

1. ქართული ეკონომიკის 
გამოუყენებელი რეზერვები 
(მუშაობის   კულტურა)   

2. ოფისის იმიჯი  
  

 

 

    საშინაო დავალება:  თემა  2გვ. – რა 
შეცდომები მოქმედებს  ოფისის იმიჯის 
დონეზე         

 

( 1),  გვ.41 

 

www.nplg.gov.ge (1), (3),  
(5) 

II 2 სთ  

   ლექცია თემაზე :  ყოველდღიური ეტიკეტი 

                                ( 
გაცნობა,მისალმება,დამშვიდობება,საუბარი                      
და სხვ.) 

 

 

 (2),   გვ .36 

 

www.nplg.gov.ge (4),   (11) 

III 2 სთ  

ლექცია თემაზე:  დროის ეფექტური მართვა 

        ძირითადი საკითხები: 

                  1.დროის ბლოკნოტი (გერმანული 
სისტემა) 

                  2.საქმეთა დაგეგმვა და პირობითი 
აღნიშვნები 

საშინაო დავალება:  დროის ბლოკნოტის (ან  
ნოუთბუკის) ორგანიზაცია 

 

(1)   გვ.34 
www.nplg.gov.ge (30), 
(6) 

(2) გვ.  46 

IV 2 სთ სემინარი,კოლოქვიუმი  

V 

1 სთ  

 

1სთ 

.   ლექცია თემაზე :  საქმიანი ურთიერთობის 
კულტურა 

         ძირითადი საკითხები:   

                   1. კულტურის კონცეფცია 
მენეჯმენტში 

                   2.სატელეფონო საუბრის 
კულტურა   

    პრაქტიკული მეცადინეობა:  სატელეფონო 
კულტურა– ტრენინგი CD 
პლეერით(მაგნიტოფონით).ბლიც–

(1)  გვ.46 
 

www.nplg.gov.ge 

(2) გვ.48 

 ( 5) ,(13) 

 

 

 

http://www.nplg.gov.ge/�
http://www.nplg.gov.ge/�
http://www.nplg.gov.ge/�
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ტრენინგები.კონკრეტული სიტუაციების 
ანალიზი.სასწავლო ტესტები. 

       

საშინაო დავალება:  თემა  2 გვ.– 
სატელეფონო კულტურა ჩვენს ქალაქში.           
სასწავლო ტესტების ამოხსნა  

VI 

1 სთ 

 

1სთ  

ლექცია თემაზე :  მართვის სტრუქტურული 
სქემები . სამსახურებრივი ურთიერთობების 
პრინციპები და წესები. ადმინისტრაციული 
აპარატის მართვის კულტურა. საქმიანი 
თათბირის სახეები. 

პრაქტიკული მეცადინეობა:  საქმიანი 
თამაში“ოფისში“, 

ბლიც–ტრენინგები.კონკრეტული 
სიტუაციების ანალიზი.სასწავლო ტესტები. 

 

 

(1)  გვ.44. 
 

www.nplg.gov.ge (12), 

(2)გვ.56 

VII 

1 სთ 

 

1სთ  

ლექცია თემაზე :  საქმიანი 
ეტიკეტი.ურთიერთობა ხელმძღვანელთან, 
თანამშრომლებთან,სტუმართან,უცხოელთან, 
.სავიზიტო ბარათები. 

პრაქტიკული მეცადინეობა:  საქმიანი 
თამაში. 

ბლიც–ტრენინგები.კონკრეტული 
სიტუაციების ანალიზი.სასწავლო ტესტები. 

 

 

www.nplg.gov.ge (11),(13),( 
16) 

 

(2) გვ.28 

VIII 

1 სთ 

 

1სთ 

 

  

ლექცია თემაზე :  დელეგირების კულტურა. 

მენეჯერის თანაშემწის, ოფის–მენეჯერის 
(მდივან– რეფერენტის) მუშაობის სტილი და 
მისი ზეგავლენა  

დაწესებულების მუშაობის კულტურაზე. 

        პრაქტიკული მეცადინეობა:    ტრენინგი 
CD პლეერით(მაგნიტოფონით).ბლიც–
ტრენინგები.კონკრეტული სიტუაციების 
ანალიზი.სასწავლო ტესტები.   

 

 

(1) გვ.43 
 
www.nplg.gov.ge 
(3),(8),(15) 

http://www.nplg.gov.ge/�
http://www.nplg.gov.ge/�
http://www.nplg.gov.ge/�


51 
 

IX 2  სთ  
შუალედური წერა, 

პრეტესტები,კოლოქვიუმი 

 

X 

1 სთ 

 

 

1სთ  

     ლექცია თემაზე :  ოფის–მენეჯერი 
სუფრასთან, თეატრში,  

  მისი    გარეგანი იერი,  ქსელური ეტიკეტი  . 

   პრაქტიკული მეცადინეობა:    ტრენინგი CD 
პლეერით(მაგნიტოფონით).ბლიც–
ტრენინგები.კონკრეტული სიტუაციების 
ანალიზი.სასწავლო ტესტები.კროსვორდი 
„მენეჯერი“,     “ ოფის– მენეჯერი“. 

    

(2) გვ.36 
 

www.nplg.gov.ge (14), (19) 

XI 

1 სთ 

 

 

1სთ 

ლექცია თემაზე:დაწესებულების  
კორპორაციული კოდექსი. კლიენტთან 
ურთიერთობის  სტანდარტების ნიმუშები. 

    პრაქტიკული მეცადინეობა:    ბლიც–
ტრენინგები.კონკრეტული სიტუაციების 
ანალიზი.სასწავლო ტესტები. 
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2012 წელს გამოქვეყნებული სტატიები 

 

1. nepotizmi, snobizmi da korporaciuli kultura                                                    

      Cvenma mentalitetma, gansakuTrebiT ki samuSao adgilebis didma 

deficitma, garkveulwilad xeli Seuwyo maxinji movlenis _ nepotizmis 

gavrcelebas, romelic `naTlimamobis”, `naTesaobis” evropuli analogia. 

      nepotizmi (laT. _ ZmisSvili) italiuri sityvaa da adreuli 

aRorZinebis epoqidanaa, roca romis papebma Tavisi Zalauflebis 

ganmtkicebisTvis Semosavliani Tanamdebobebi da miwebi axlo naTesavebs 

gadasces. 

      nepotizmi mavnea imiT, rom adamiani iniSneba Tanamdebobaze 

profesiuli SerCevis gareSe da xSirad kargi muSakic araa.  

      amJamad nepotizmi umetes qveynebSia gavrcelebuli: Cinovnikebs, 

rogorc wesi, ar aqvT Svilebze TavianTi Zalauflebis pirdapiri 

gadacemis saSualeba, amitom amas axorcieleben axloblebis daxmarebiT. 

`yvelaze ukeT mainc naTesavebi muSaoben” _ esaa maTi mTavari argumenti, 

romelic samarTliania mxolod `mcire distanciebze” _ piradi 

sargeblis, mogebis aspeqtSi. perspeqtivaSi ki es xels uSlis 

dawesebulebis imijs, organizaciul wesrigs da finansur warmatebas. 

      gaCnda axali terminic ki _ kronizmi (ingl. _ Crony capitalism), 

romelic SeiZleba iTargmnos, rogorc naTlimamuri, `ZvelbiWuri“ 

kapitalizmi, sadac warmateba saxelmwifo moxeleebTan pirad kavSirebzea 

damokidebuli. kronizmi _ esaa favoritizmi Zveli megobrebis mimarT 
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(miuxedavad maTi kvalifikaciisa). is yofili sabWoTa kavSiris 

teritoriaze yvelganaa gavrcelebuli, aseve mTels msoflioSi. 

      gaeros konvenciiT, nepotizmi korupciis formad iTvleba. 

korupciis (laT. _ garyvna) sxvadasxva gamovlenas sxvadasxva eTikuri 

Sefaseba aqvs. zogi qmedeba danaSaulad iTvleba, zogi ki_ mxolod 

arazneobrivad. naTlimamobas da mfarvelobas ki sayofacxovrebo 

korupcias miakuTvneben. 

      nepotizmis WaobSi Caflulia Cvens sazogadoebaSi patiosnebiT da 

mamuliSvilobiT cnobili patriotebis uaxlesi garemocvac (iyeneben ra 

maT daZabul samuSao ganrigs, mouclelobas). 

      Cvens dawesebulebebSi, garda nepotizmisa da kronizmisa 

gavrcelebulia inteleqtualuri da profesiuli snobizmi (snobi laT. _ 

warmomavlobis gareSe, mdabio). gavrcelebulia yvelgan, sadac pirvel 

adgilze dgas ara saqme, profesionalizmi, aramed piradi ambicia. 

      snobi _ esaa adamiani, romelsac aqvs pretenzia inteleqtualobaze 

da daxvewil gemovnebaze.  

      snobi aris pretenziuli, ampartavani, arasaimedo, susti, egoisti, 

avi, SeSinebuli, uxeSi, zedapiruli da a.S., Tumca is pretenzias `pirveli 

violinos” rolze acxadebs. 

      sinamdvileSi, snobi araa darwmunebuli TavSi, amitom cdilobs ama 

qveynis ZlierebTan nacnobobis damyarebas, `Tbili” adgilis dakavebas. is 

ikvebeba uaryofiTi energiiT, Cveni damcirebis, uxerxulobis xarjze. es 

misTvis, rogorc uRimRamo, uniWo adamianisTvis, sulis balzamia. 

      axalbeda TanamSromeli pirvel xanebSi maT `wminda rigebSi” 

moxvedras cdilobs, vidre ar mixvdeba, rom uazrobaa mTavar snobTan 

gatoleba _ man yovelive adamianuri didi xania dakarga...  
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      cxovrebaSi, muSaobaSi (romelsac Cven vuTmobT Cveni cxovrebis 

saukeTeso nawils) mTavaria ara korporaciuli kultura, aramed 

saerTod kultura: adamianis TanagrZnoba, waxaliseba, romlis gareSec 

Znelia arseboba. roca am sakiTxebs vaqcevT yuradRebas, vamCnevT, rom 

ufro `advilad vsunTqavT” da samsaxurSi wasvlac gvexaliseba. 

      Tu Tqven ar mogwonT samsaxurebrivi urTierTobebi, gaiqeciT, 

eZebeT, aucileblad ipoviT normalur adamianur urTierTobebs, karg 

SemoqmedebiT koleqtivs, romelic, saerTo ZalisxmeviT, advilad 

mkurnalobs Tavis patara snobebs. 

      amrigad, saerTo ukulturoba, realurad korporaciuli kulturis 

samosSia gaxveuli, sadac erTi SexedviT, yvelaferi Tavis adgilzea: 

mkacri subordinacia, debulebaTa sistema, awyobili dokumentbrunva, 

yvelafris mkacri ganrigi, Taviseburi urTierTobebi _ Sesvenebaze 

sigaretis mowevis `elituri” manerac ki... 

      magram yovelive es, saqmes mxolod sityvierad emsaxureba, 

realurad ki, emsaxureba erTis ampartavnobas meoris damcirebis xarjze... 

da Tu droze ar moergeT maT CarCoebs, SeiZleba samsaxuris gareSec ki 

darCeT...  

      es SeiZleba Tavidan aviciloT, Tu ar dauSvebT gavrcelebul 

Secdomebs: 

      1. yvelasTan kargi urTierTobis SenarCunebis survili. saWiroa 

viswavloT mtkice `ara“ _ garkveulad, swrafad da darwmunebuli toniT. 

      2. `Savi” saqmis SesrulebiT vaCvenebT mxolod Cvens 

Sromismoyvareobas, realurad ki ufro sWirdebaT axali ideebi da 

winadadebebi. 
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      3. susti xasiaTi da pasiuroba. vinc damokidebulia wesebze, win ver 

wava. Tqven Tqveni gziT unda iaroT. sakuTari azris damalva (raTa 

aravis vewyeninoT) diplomatia araa. moiTxoveT, rom miiRoT. 

warmatebulia is, vinc Tavis moTxovnebs, ideebs, garkveviT ayalibebs.  

      4. stresebi da nerviuli gadaRla mimdinare saqmidan mowyvetas 

moyveba, radgan  igive saqmeze dabrunebaze saSualod 25 wuTi ixarjeba. 

Sromis swori organizaciiT yovelmxriv aicileT es (telefoni, 

momsvlelebi, kolegebTan urTierTobis stili da a.S.) 

      zogadad, marTvis principi TviTon Seicavs korupciis potencialur 

SesaZleblobas. es SesaZlebloba iqceva obieqtur pirobad, roca 

Cinovnikis potencialuri renta aWarbebs riskebs. praqtikaSi, 

instruqciebi icvlebian gacilebiT nela, vidre gare pirobebi. garda 

amisa, SeuZlebelia sruli kontroli. amasTan, mkacri kontroli marTvis 

xarisxs dartymis qveS ayenebs (garbian SemoqmedebiTad moazrovne 

kadrebi).  

      dReisaTvis pedagogikaSi da menejmentSi ar arseboben meTodebi, 

romlebic iZlevian garantias, rom adamiani idealuri Cinovniki iqneba. 

magram, aris qveynebi korupciis Zalian dabali doniT. korupciasTan 

brZolam kargi Sedegebi gamoiRo singapurSi, honkongSi, portugaliaSi, 

SveciaSi. minimaluria korupcia kanadaSi, skandinaviis qveynebSi, 

avstraliaSi. 

      marTvis princips, roca xelmZRvanel Tanamdebobebs yvelaze 

niWierebi ikaveben (miuxedavad maTi socialuri warmoSobisa da finansuri 

potencialisa), meritokratia (laT. _ RirseulTa Zalaufleba) ewodeba. 

ufro zustad, aq igulisxmeba sawyisi pirobebis Seqmna niWieri da 

Sromismoyvare adamianebisTvis, raTa momavalSi maT hqondeT maRali 
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sazogadoebrivi mdgomareobis dakavebis Sansi, Tavisufali konkurenciis 

pirobebSi.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 es principi, ZiriTadad, ukve realizebulia aSS-Si. ukrainaSi ki, am ideologiis 
ganviTarebis mizniT, axlaxans daregistrirda meritokratiuli partia. 
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2. drois efeqturi marTvis Tanamedrove meTodebi 

(orTobiotika) 

      XXI saukune postindustriuli informaciuli sazogadoebis 

(globalizaciis) epoqaa, maRalganviTarebuli informaciuli 

infrastruqturebiT, rasac bunebrivia, moyva faseulobaTa 

transformacia. industrialurisgan gansxvavebiT (saqonlis moxmareba, 

fuli) informaciuli sazogadoebis damaxasiaTebeli faseulobaa dro, 

romlis @@yidva@ (dazogvis mizniT) sul ufro Zviri gvijdeba.  amrigad, 

Cven vcxovrobT gansakuTrebul, droSi SemWidrovebul epoqaSi, sadac 

bevri profesiis `sicocxlis xangrZlivobac” ki sul ufro mcirdeba (aq 

gamonaklisia agraruli sazogadoeba, misTvis damaxasiaTebeli 

Senelebuli cxovrebis tempiT). 

      yoveli sazogadoebisTvis damaxasiaTebelia garkveuli `droiTi 

midrekileba”, imisda mixedviT, ramdenad akeTebs is aqcents warsulze, 

awmyoze an momavalze (mag.: amerika momavliT cxovrobs, zogierTi qveyana 

ki - warsuliT) . 

      analogiurad amisa, pirovnebebic droTi horizontis terminebSi 

azrovneben (`momavalSi”, `axla”, `warsulSi”). es gansxvaveba ki xSirad 

socialuri (kerZod, ojaxuri) konfliqtis mizezic xdeba. erTdroulad 

`droSi yofnis (mikuTvnebis)” grZnoba adamianisTvis Tvisobrivad 

sxvadasxva SeiZleba iyos: fataluri `tyveobidan”, mis pirovnul 

gaazrebamde. sociologebis SefasebiT, rac ufro win miviwevT, miT ufro 

CamovrCebiT, anu cxovrebis gazrdili tempis gamo vkargavT imas, rasac 

yvelaze metad vafasebT. medicinaSi gaCnda termini `infantiluri 

regresia”, rac gulisxmobs organizmis (zedmeti gadatvirTvisgan) dacvis 
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stiqiur meqanizmebs, kerZod, stresis moxsnas `bavSvobaSi dabrunebiT”. 

adamianebi Caiketen Tavis TavSi, aRaraferi undaT, araferi uyvarT 

(autizmi). sazogadoebaSi gaqra Tbili urTierTobebi (es gansakuTrebiT 

CineTsa da iaponiaSi igrZnoba). 

      Tu adre nerviuli daZabulobis mizezad dawesebuleba, samsaxuri 

iTvleboda (saxli, ojaxi ki- problemebisgan TavSesafrad), axla 

eqspertebs sxva monacemebi aqvT. amitomac gaCnda qronikuri daRlilobis 

sindromi (gansakuTrebiT _ qalebSi). 

      vis ar gamoucdia kargad organizebuli muSaobis swrafi riTmisgan 

sasiamovno eiforia, magram raRac momentSi menejeri unda dafiqrdes, ra 

ujdeba mas es Zalisxmeva da rogor aisaxeba mudmivi daRliloba mis 

sulier cxovrebaze. 

      rac Seexeba Cvens sazogadoebas _ qarTveli samxreT evropels hgavs 

drosadmi (iseve rogorc kanonisadmi da samoqalaqo cxovrebis wesisadmi) 

iracionaluri, upativcemlo damokidebulebiT. araa saidumlo, rom 

Sromis daZabuloba CvenTan (iseve, rogorc yofil sabWoTa kavSirSi) 

orjer naklebia, vidre dasavleTSi _ Cven muSaobas gadaveCvieT (amitomac 

gvikvirs ucxoel eqspertTa rekomendaciebi). 

      Tanamedrove cxovrebaSi Tavisufali drois cnebis gansazRvra 

Zneli gaxda da kidev ufro Zneli _ misi gazomva. 

      drois Semswavleli mecniereba ar arsebobs. drois danaxva, mosmena 

da aRqma SeuZlebelia. miuxedavad amisa, drois Sesaxeb arsebobs ori 

urTierTsawinaaRmdego mecnieruli Tvalsazrisi:  

1. dro (iseve rogorc sivrce) arsebobs apriorulad, materialuri 

sagnebisgan damoukdieblad. 
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2. dro (iseve rogorc sivrce) ar arsebobs materialuri sagnebis 

gareSe, is TviTonaa materialuri substancia, aris energiis wyaro, 

aqvs simkvrive da a.S. (am mimarTulebiT muSaobdnen cnobili 

mecnierebi n.a. kozirevi, a.i. veiniki, r.l. bartini da sxvebi). 

      diskusia am or koncepcias Soris dRemde grZeldeba, magram Cven 

mxolod konkretuli, praqtikuli rekomendaciebi gvWirdeba. drois 

efeqturi marTva kompleqsuri problemaa (saqmeTa delegireba, maTi 

prioritetebis dadgena, dagegmva, orgteqnika da sxv.). is axlosaa 

racionaluri, jansaRi, gonieri cxovrebis wesTan (orTobiozi, 

orTobiotika), religiis ZiriTad mcnebebTan. 

      maRali rangis specialistebi, profesionalebi, romlebic gegmaven 

dros Tveebisa da wlebis(!) masStabiT, yvelaze deficituri da 

maRalxelfasiani muSakebi arian nebismier sazogadoebaSi. amrigad, 

TandaTanobiT iqmneba kvalifikaciaze dafuZnebuli axali elita, 

masobrivi umuSeverobis fonze. 

      Sromis racionaluri, mecnieruli organizaciis tradiciuli 

meTodebi didi xania cnobilia,2

                                                           
2  ix. o. Sudra, rogor davzogoT da vmarToT dro, makromikro-ekonomika #3, 1999w. 

mitom, აქ yuradReba gamaxvilebulia 

mxolod  drois efeqturi marTvis mxolod uaxles meTodebze. 

      eleqtronuli monacemTa baza. tradiciuli misamarTebis(qaRaldis) 

bloknotebisgan gansxvavebiT, informaciis Ziebaze eleqtronuli 

monacemTa baza nakleb dros moiTxovs (programebi Outlook, ACT, Goldmine da 

sxv.). eleqtronuli formiT ufro iolia Sesworebis, axali informaciis 

Setana, waSla da a.S 
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      am programebiT SeiZleba saqmiani kontaqtebis marTva (misamarTebi, 

telefonebi, gansakuTrebuli dReebi, informacia gadawyvetilebis 

miRebaze, vizitebze da a.S.). agreTve, gavakontroloT werilis Semosvlis 

dro, miviRoT Setyobineba axali werilis miRebaze (avtomaturad), 

davaxarisxoT saqaRaldeebSi (ganyofilebis an alfavitis mixedviT) 

Semosuli da gasuli werilebi.  

      Tu saqaRaldeebis raodenoba didia, yvelaze saWiro moaTavseT siis 

TavSi. logikuri safailo sistema, mosaxerxebeli sistemiT, TveSi 

ramdenime saaTs dagizogavT. 

      kompiuteris monitoris ekranze (`samuSao magidaze“) unda davtovoT 

mxolod aucilebeli niSnakebi, romelic erTi `dawkapunebiT“ SeiZleba 

gaixsnas. amitom,saWiroa ekranis xSiri gawmenda, niSnakebis gadanawileba 

My documents  da sxva saqaRaldeebSi. 

      rogorc ki damtkicdeba dokumentis saboloo varianti, `Savi” 

varianti iSleba (cxadia, aq iqneba gamonaklisic). 

      savizito baraTebis Sesanaxi yuTebi (da Tundac `albomebi“) arc Tu 

ise mosaxerxebelia, amitom eleqtronul monacemTa bazaSi Setanis Semdeg 

baraTi saWiro aRar aris.  didi mniSvneloba aqvs eleqtronuli werilis3

                                                           
3  aSS-Si el.fostiT weliwadSi 700 mln.Setyobineba igzavneba 

 

saTauris (Temis) SerCevas. is Tu gasagebad Camoyalibebuli araa da 

mxolod saerTo frazaa, pasuxsac dagvianebiT miiRebT. 

      bevr dros akargvinebs menejers saerTo, saofise (da ara piradi) 

printeric,socialuri qselebis piradi miznebiT gamoyeneba. 
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      sistematurad ganaaxleT Tqveni programuli uzrunvelyofa, 

operaciuli sistema, misi danarTebi, antivirusuli programebi. drois 

dazogvaSi Zalian mniSvnelovania internetis muSaobis siCqare (sixSire). 

      ofisis gareT, gzaSi muSaobisas drois dazogvis Zlieri 

saSualebaa jibis kompiuteri, romelic Tqvens saofise kompiuterTanaa 

sinqronizebuli. saukeTeso (Tumca Zviri) variantia mobilur telefonTan 

SeTavsebuli, internetSi CarTuli jibis kompiuteri, Tumca gvexmareba 

muSaobaSi yvelaze iafic ( romelSic misamarTebis siaa Senaxuli).  

      menejerTa umetesobas kompiuteri damoukideblad aqvs naswavli, 

amitom iyenebs programebis (gansakuTrebiT, “Tvisebebis”) SesaZleblobis 

mxolod 25%-s. bevr dros moigebT kompiuteris kursebze SeswavliT.  

      programuli uzrunvelyofis ganaxlebisas saWiroa (rogorc 

yvelaferSi) zomierebis dacva: uaxlesi programuli produqtebis 

gamoyenebiT xSirad mxolod dros vkargavT. amitom, moicadeT, dae, 

sxvebma gaarkvion, romelic maTgani gaamarTlebs muSaobaSi.  

      menejeris organaizeri (kalendari) aucileblad unda iyos erTi, 

centralizebuli. e.i. an eleqtronuli an qaRaldze (`dRiuri” bloknoti). 

winaaRmdeg SemTxvevaSi, Tqven cvlilebebis Setana orive sistemaSi 

mogiwevT da saqmeebi agerevaT. Tu upiratesoba ukanasknels mieciT, 

yvelaze mosaxerxebelia jibis zomis, raTa ofisis gareTac (mgzavroba, 

lodini, Sin da a.S.) SegveZlos muSaoba.4

                                                           
4 prof. lotar zaivertis (germania) rekomendaciebiT Sedgenili aseTi drois bloknoti 
(erTdroulad organaizeri, cnobari,ideebis arqivi) Zalian efeqturia muSaobaSi.  

 

      eleqtronuli teqnikis, kompiuterebis ofisebSi danergvam 

qaRaldebis raodenoba ki ar Seamcira, aramed gazarda. 
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      saqmian qaRaldebTan muSaoba. aq, samwuxarod, kompiuteri veRar 

dagvexmareba. kargi meTodia saqaRalde (bainderi) failis `jibeebiT”, 

romelic dalagebulia qronologiurad, 31 dReze, Tematurad (SinaarsiT) 

an alfavitiT. es saqaRaldeebi SeinaxeT magidasTan axlos (umjobesia 

ukan) da moaqcieT erTian, Taroebis sistemaSi: saswrafo, xangrZlivi, 

klientTa saqmeebi, saofise cnobarebi da sxv. danarCeni dokumentacia 

SeinaxeT ujrebsa da karadebSi. 

      SemoiReT saqaRalde `wasakiTxi masala”, romelsac waikiTxavT 

kviraSi erTxel, diliT adre an samuSao dRis bolos. fostiT Semosuli 

dokumentebisTvis ki umjobesia gamoyoT fiqsirebuli dro.  

      wesad SemoiReT, rom Semosuli werili, saerTod dokumenti, xelSi 

mxolod erTxel aiRoT da ukan aRar daubrundeT (magaliTad, iqve 

CainiSneT sapasuxo frazebi wakiTxvisas). 

      bevri qaRaldebi Tqvens magidaze mxolod yuradRebas fantavs da 

menejerze mouwesrigebeli, araproduqtiuli adamianis STabeWdilebas 

tovebs.  

      mobiluri telefoni drois dazogvis mizniT, ofisis gareT 

maqsimalurad  gamoiyeneT magram ar misceT mas ufleba, marTos Tqveni 

dro. amitom, nu daawerT telefonis nomers savizito baraTs (e.i. iqonieT 

specsavizito baraTic), nu aiRebT yurmils yovel zarze (ufro swored, 

daayeneT is vibratorze). drois dazogvaSi nomris amomcnobic 

dagexmarebaT, Tu xSiri kontaqtebis sia iqve geqnebaT da a.S. 

      rogorc yvela saqmiani saubrisas, sakiTxebi darekvamde 

daafiqsireT (iZleva drois ekonomias da profesionalis reputacias), 

xolo saubris Sedegebi mokled da akuratulad CainiSneT. Tu TqvenTan 

saubars iwyeben tradiciuli SesavliT (zogad Temebze saubriT), 
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urTierTobis SenarCunebis mizniT, kargia fraza: `bodiSi, Segawyvetineb, 

axla saswrafo saqme maqvs, riT SemiZlia dagexmaro?” 

      Tqvens avtomopasuxeze Cawerisas ilaparakeT TavSekavebulad da ar 

moiTxovoT `detaluri informacia”. dros dazogavT, Tu moiTxovT 

`mokle Setyobinebas” da `zaris mizans”.  

      TqvenTvis ucxo ofisSi Sesvlisas (gansakuTrebiT, qalaqgareT), 

pirvel rigSi daadgineT smenadobis zona.  

      Zalian mosaxerxebelia mobiluris yursacmiT muSaoba (Blue Tooth 

teqnologia), radgan xelebi Tavisufali gvaqvs kompiuterisTvis, 

CanawerebisTvis an saWisaTvis. amiT erTdroulad vufrTxildebiT Cvens 

janmrTelobas (naklebia dasxiveba Tavis areSi, saerTod ki saubris 

xangrZlivoba SezRudeT 3 wuTiT, xolo dRis ganmavlobaSi -30 wuTiT). 

      adamianebi (pirvel rigSi, TanamSromlebi), mainc yvelaze met dros 

gvarTmeven. SezRudeT maTi kontaqtebi (Caketili, an odnav Ria kari5

                                                           
5 amerikelebs kabinetis kari, rogorc wesi, Ria aqvT, germanelebs ki- daxuruli. 

 

, 

gamorTuli telefonebi, miRebis saaTebi, mtkice @”ara”@, avejis ganlageba 

da sxv.).  

      amerikelebis rekomendaciiT (Tumca qarTuli mentaliteti mas 

ewinaaRmdegeba) saqmisgan Tavisufali TanamSromlebisgan Tavis dasacavad 

dajeqiT zurgiT karisken, magidasTan mxolod erTi skami datoveT (isic 

magidaSi Seweuli), Tu dajdebiT zurgiT fanjrisken ( roca Tqveni saxe 

cudad Cans), isini kabinetSi naklebad Seyovndebian, kidev erTi rCeva _ 

maT fexze amdgari daxvdiT. aq gamogadgebaT fraza: `gamarjoba, rogor 

xar, (iqve) riT SemiZlia dagexmaro?” 
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      Tqveni saqmiani Sexvedrebi (satelefono saubrebi) dagegmeT im 

saukeTeso saaTebze, roca `formaSi” xarT xolme. 

      Tqvens saqmian miTiTebebze (brZanebebze) naklebi dro daixarjeba, 

vidre naCqarevi toniT gacemuli brZanebiT gamowveuli qaosis 

gamosworebaze. muSaobis riTmis SenarCunebisTvis 3-5 wuTiT adre 

gaiazreT  

Tqveni Semdgomi moqmedebebi (gansakuTrebiT ofisis gareT, gasvliT 

RonisZiebebze).  

      SeewyveT Tqveni xelmZRvanelis muSaobis stils, ar ebrZoloT mas. 

CaiwereT misi miTiTebebi. davalebuli saqme gaakeTeT kargad, droulad 

da sxvaze ukeT. gadaeciT yovelkvireulad mas Tqveni saqmeebis sia, 

gegmebi. es gaaumjobesebs Tqvens urTierTobas. 

      TaTbiri (seminari, sxdoma, konferencia), marTalia sasargeblo da 

aucilebelia, magram tradiciulad, cudi organizaciis gamo, bevr (50%-

mde) dros gvakargvinebs. TaTbiris efeqturoba rom gaizardos, rogorc 

menejers, aseve TanamSromlebs, TaTbiris monawileebs, specifikuri unar-

Cvevebi sWirdebaT. yvelaze didi Secdomaa TaTbiris daniSvna samuSao 

dRis bolos (saukeTesoa dro samuSaos dawyebamde da Sesvenebis Semdeg). 

TaTbiri ufro efeqturia, Tu dadgenilia dRis wesrigis yoveli punqtis 

(iseve, rogorc TaTbiris) drois limiti, Tu zari (Setyobineba) TaTbiris 

dawyebaze gaismis mxolod erTxel da a.S.  

      dabolos yevlaze mTavaria menejeris cxovrebis riTmi, reJimi, 

radgan drois efeqturi marTva ara marto Sromis organizacias, aramed 

rogorc ortobiotika gvaswavlis, mTeli cxovrebis organizacias 

moicavs. 
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      fsiqologiurad, kargi, mxne dila _ wina dReze (saRamos 

dagegmvaze) aris damokidebuli. TviTSTagonebisTvis kargia mudam 

mofusfuse, wvrilmani saqmeebiT gadatvirTuli barmenis modeli. saqmiani 

adamianisTvis aucilebelia `erTsamsaxuriani” cxovrebis stili  

mravalmizniani cxovrebiT Secvalos (magaliTad, ofisSi momuSave 

specialisti erTdroulad sxva dawesebulebaSi kiTxulobs leqciebs, 

wers saxelmZRvanelos, aqvs kerZo praqtika). saerTod, eZebeT sasiamovno 

yovel saqmeSi. 

      cxovrebis gamocdilebis dagrovebisTvis SemoiReT piradi 

`qronologiuri” dRiuri, romelsac mniSvnelovani gadawyvetilebis win 

mimarTavT xolme. dRiuri, romelic studentobis asakSi iwyeba da mTeli 

cxovreba grZeldeba, TviTaRzrdis, Secdomebisgan dazRvevis, Sinagani 

mowesrigebulobis, Zilis win relaqsaciis da fsiqoTerapiis 

aprobirebuli saSualebaa. 

      mas praqtikuli datvirTvac aqvs _ saqmiani adamianis 

qronologiuri arqivis rols asrulebs (advilad daadgenT 20-30 wlis 

win momxdari faqtis TariRs). dRiuri, Tu mas (damatebiTi faqtebisTvis) 

mxolod furclis cal gverdze avsebT, momavalSi mogonebebis wignis 

dasawerad gamogadgebaT. 

      samuSao dRis Semcireba (garkveul pirobebSi) Sromis saukeTeso 

efeqturobas iZleva, vinaidan intensiuri, xangrZlivi Sroma iwvevs 

gadaRlas. aq efeqturi saSualebaa adamianuri, keTilganwyobili, 

demokratiuli  atmosferos Seqmna, dawesebulebaSi qvevidan zeviT 

informaciuli nakadis, moqnili samuSao ganrigis xelSewyoba. 

      racionaluri dasveneba.  dasvenebis (pirvel rigSi, fizikuri) 

kultura piradi saqme araa, radgan is Sromis nayofierebaze moqmedebs, 
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(`trudogolikebs” es ar esmiT). Tavisi saqmis namdvili profesionalebi 

kvira dRes saqmeze ar fiqroben. ufro metic, saerTod ar kiTxuloben 

gazeTebs (saTaurebis garda), ar ucqerian televizoris sainformacio 

gadacemebs.6

   5. Диттмер Р.  151быстрая идея ,2007г. 

 

      amrigad, drois efeqturi marTvis problemis gadaWra mTeli 

organizaciis masStabiTaa saWiro, vinaidan (Tundac, gavrcelebuli 

nepotizmis gamo) ramdenime susti muSaki SeiZleba ukan eweodes yvelas. 

ufro metic, moumzadebeli personali, pasuxismgeblobis delegirebis 

(rasac CvenTan yuradReba ar eqceoda) da saqmiani urTierTobis dabali 

kultura, moumzadebeli TaTbirebi, naCqarevi gadawyvetilebebi, 

migvaniSnebs imaze, rom drois efeqturi marTvis, misi ekonomiis done ara 

calkeuli organizaciis, aramed mTeli sazogadoebis ganviTarebis 

donea... 

      da mainc, mainc...  drois dazogvaSi ukiduresobani arasasurvelia. 

aq oqros Sualedia saWiro, raTa ganviTarebuli qveynebis gamocdileba 

organulad Seerwyas msoflioSi aRiarebul qarTul faseulobebs. aravin 

gTxovT, rom moiqceT, rogorc amerikeli an germaneli, ubralod, 

moiqeciT, rogorc kargad aRzrdili qarTveli...            

literatura: 

 1.  Зайверт Л.    Ваше время , 1990г. 

   2. Лайкен А.   Искусство успевать, 1996г. 

   3. Маккензи А.   Ловушка времени ,2010г. 

   4. Бернет А.   Как жить 24 часа в сутки, 2001г. 

                                                           
6 amerikel mecniers vl.zvorikins, “televiziis mamas”,Sin saerTod ar hqonda 
televizori. 
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3. menejeris karieris sulieri aspeqtebi 

 

                                         STamomavlebi gaixsneben 

                                         ara politikaSi gamarjvebebs, 

                                         aramed Tu ra gavakeTeT Cven  

                                         adamianis sulieri              

                                                                                  ganviTarebisaTvis 

                                                           jon kenedi                                       

 

      SevxvdiT `saWiro” adamianebs, `davaqseroqseT” aucilebeli 

qaRaldebi, SevitaneT kompiuterSi dilidan dagegmili informacia, 

gadavixadeT yvela kanonieri (Tu ukanono) gadasaxadi... 

      Zilis win sul aTiode wuTi sakuTar TavTan marto davrCiT. 

TiTqos bevrs mivaRwieT cxovrebaSi, magram mainc ukmarisobis, Sinagani 

siRaribis grZnobiT vemSvidobebiT dRes. TiTqos raRac mTavari gverdze 

dagvrCa... iqneb erTad gamovikvlioT     amis mizezi. 

 

      me-20 saukunis cxovrebidan TanamedroveSi cvlilebebi Zalian 

swrafia da Cven ver vaswrebT cxovrebis axal wesze gadasvlas. 

      21-e saukune arnaxuli tempis mecnierul-teqnikuri progresis, didi 

gamowvevebis winaSea. momavlis sazogadoebis niSnebi ukve Cans _ 

ramdenime aTeuli wlis Semdeg ki gveqneba axali realoba: 

globalizaciis epoqas e.w. teqnologiuri singularobis epoqa7

      Tanamedrove saqarTvelo warmoadgens sistemas, romelSic 

erTdroulad iqmneba umniSvnelovanesi sazogadoebrivi qvesistemebi: 

socialur-ekonomikuri, politikuri, sociokulturuli da sxv., romlebic 

gansakuTrebul gardamaval models qmnian. Sesabamisad, is eTikuri 

normebi da principebi, romlebic xorcieldeba Tanamedrove qarTul 

 Secvlis, 

adamianis kontrolidan gamosuli uaxlesi teqnologiebiT. 

                                                           
7 aSS-Si 2009 wels Seiqmna singularobis universiteti, romelSic amzadeben 
specialistebs momavali globaluri problemebisTvis, xelovnuri (manqanuri) 
inteleqtis epoqisaTvis. 
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samewarmeo sferoSi, aseve Camoyalibebis procesSia, gardamavalia. es 

normebi totalitaruli ekonomikidan da dasavleTis saqmiani 

kulturidan gadmoRebuli qcevis stereotipebis Taviseburi sinTezia. 

TviT bazars ar aqvs zneoba. is sarkesaviT ireklavs misi monawileebis 

zneobas Tu uzneobas. 

    amJamad Cvens realobaSi,  biznesiT dasaqmebul adamianebis 

umetesobas dabali saerTo kultura aqvT, amitom araa gamoricxuli, rom 

bazris idea diskreditirebuli iqneba da Camova bazris cnebamde (am 

sityvis uaryofiTi mniSvnelobiT). eTikis da kulturis sakiTxebi 

prioritetulia ekonomikasTan mimarTebaSi. magram mewarmeTa ZiriTad 

masas ar surs eTikuri CarCoebiT Tavis SezRudva. TviT saxelmwifos 

jerjerobiT ar Seuqmnia iseTi pirobebi, rom `moraluri” biznesi ufro 

momgebiani iyos, vidre `aramoraluri”. 

     nebismier saqmianobaSi mTavari sazomi adamiani unda iyos da 

sabolood ekonomikuradac yvelaze momgebiani es iqneba. dRevandel 

pirobebSi, enTuziazmi Tu araa aRWurvili codniT, eTikiT, mas 

borotebis motana ufro SeuZlia.8

      roca warmoeba da moxmareba iqceva cxovrebis azrad, mizezebi unda 

veZeboT ara ekonomikaSi, aramed imaSi, rom Sesustda sociokulturuli 

garemo.

  

9

                                                           
8 amitom, zogjer is, vinc usaqmurad gveCveneba, ufro mniSvnelovani adamianuri, 
`RvTiuri” saqmiTaa dakavebuli. 
9 magaliTad, saqarTveloSi bolo wlebSi gaurkvevloba da daZabuloba cxovrebis 
wesad iqca. 

 yvela borotebis da sikeTis saTave adamianis sulSi unda 

veZeboT. 

      fuli meoradi Rirebulebaa. `meoradi sixaruliT” gatacebuli 

adamiani flangavs pirvelad faseulobebs, romlebsac miekuTvneba 

sakuTari Rirsebis grZnoba (romlis dacva TviT sicocxleze ufro 

saWiroa), adamianis sulis silamaze, dedobrivi (mamobrivi) grZnoba, 

mSoblis siyvaruli, sakuTari sulieri saxe (`me”, romelic ar unda 

gaflango sikeTisTvis brZolaSic ki), sircxvilis grZnoba, Semoqmedebis 

survili, sindisi da sxv. ganviTarebul qveynebSi ki pirvelad 

Rirebulebebs daemata... dro. 
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      materialuri nivTebis (agaraki, manqana da sxv.) floba SesaniSnavia, 

magram isini meoradi faseulobebia. roca maT vcvliT pirveladze, es 

igivea, rom mzis, sinaTlis sxivi gavcvaloT... xelovnur ganaTebaze.  

      adamians sWirdeba raRac, rac mas STaagonebs brZolas, raRac, 

ufro mets, vidre es mas sWirdeba (da rasac is Rrmad iwamebs). 

      vaWruli civilizacia ki adamianebs ojaxSic ki egoistad aqcevs da 

esaa tragedia. 

      arajansaR sazogadoebas moralic arajansaRi aqvs: yvelaferi, 

rasac moaqvs mogeba, moaqvs mogeba monopoliebisTvis _ iTvleba 

zneobrivad. 

      yofacxovrebis, piradi moxmarebis gafetiSeba (roca moxmareba 

harmoniuli ganviTarebidan ar gamomdinareobs), momxmarebluri 

fsiqologia, warmoadgens mkvebav garemos sazogadoebrivi 

pasiurobisTvis, uprincipobisTvis, konformizmisTvis. reklama aZlierebs 

CvenSi “jogur” instinqts _ ar CamovrCeT cxovrebas! erTdroulad, 

saxelmwifosaTvis dabali kulturis done zogjer momgebiania, advilia 

adamianis darwmuneba, rom misTvis nivTis SeZena aucilebelia.  

      nivTebis saSualebiT Tqven SegiZliaT mxolod sxvebis (da ara 

sakuTari Tavis) motyueba. sakuTrebas, samwuxarod, moaqvs tanjvac 

(mxolod niWieri adamianisTvisaa fuli Semoqmedebis `sisxli”). marTlac, 

Zlierni ama qveynisa, tanjaven ra sxvebs, tanjaven Tavis Tavsac. 

      Ria informaciuli sivrcis da sociumSi liberaluri sabazro 

faseulobebis gavrcelebis pirobebSi aqtualuri xdeba socialur-

ekonomikuri qcevis regulirebis eTikur-religiuri berketebis gamoyeneba. 

      sabazro reformebis efeqtiani Catarebis safuZvelia sabazro 

sistemis sazogadoebis specifikur sociokulturul moTxovnebTan 

adaptaciis unari, yuradRebis gamaxvileba socialur_ekonomikuri qcevis 

tradiciul faqtorebze, romelTa Soris mniSvnelovania 

marTlmadidebluri Rirebulebebi. 

      is faqti, rom Cveni bolo wlebis “reformebi” aRmoCnda mxolod 

sakuTrebis grandiozuli gadanawilebis safarveli, mizezi metwilad 
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Zevs religiur, sulier sferoSi. e.i. am reformis avtorebis 

msoflmxedvelobis TaviseburebaSi.  

      ekonomikis organizaciis marTlmadidebluri principebi wiTel  

zolad gasdevs qarTveli eris mTel istorias: saqarTvelos mTeli 

SromiTi da sameurneo eTika gajerebulia marTlmadidebluri moraliT.     

ekonomikuri cxovreba moiTxovs, pirvel rigSi, piradi pasuxismgeblobis 

da TviTdisciplinis, adamianTa sulieri sijansaRis gazrdas, rac 

gulisxmobs profesiuli Sromis sferoSi umaRlesi eTikuri da 

religiuri Rirebulebebis, zneobrivi movaleobebis aRiarebas. 

      uaxlesi teqnologiebis swrafi cvlilebebis fonze, roca didi 

mniSvneloba aqvs kompromiss, cxovrebis aCqarebul ritms da adamianobas 

Soris, profesiuli simwifis maCvenebeli gaxda zneoba. unayofoa 

praqtikuli codna, romelic araa dabalansebuli moraliT.10

      CevnTan jer kidev bevria amorfuli, `lokokina” adamianebi 

(inteligentobis garegani atributebiT), romlebic Tavs `wesierad” 

Tvlian mxolod imitom, rom cuds ar akeTeben. siZulvili maT ar ician, 

amitom arc gulwrfeli siyvaruli SeuZliaT. maTi warmodgenebis 

umetesoba mogvagonebs mrude sarkis anarekls, STagonebulia masobrivi 

komunikaciebis saSualebebiT da sabWoTa skolis sistemiT.

 ganaTlebam 

ara marto codna unda gadasces, aramed aRzardos sindisic (unikaluri 

azri, romelsac RirebulebaTa rRveva ar Sexebia). `codna sindisis 

gareSe _ sulis daRupvaa”, werda rable. 

11

      bevrs ar uyvars arc sakuTari Tavi, arc sxvebi. robotiviT 

ZilburanSi cxovrobs, rogorc samuSao Zala da ara adamiani (mcire 

moTxovnilebisas arc nebisyofis mobilizaciaa). isini gvagoneben mgzavrs, 

romelic matarebels CamorCa. maTi cxovreba, romelic did, 

sazogadoebrivad mniSvnelovan miznebs ar emsaxureba, mZimea. aseTi 

adamiani pretenziulia, sxvas akritikebs imis SiSiT, rom is ufro 

Tavxedma ar daamciros. misi uaryofiTi emociebi sixarulis 

naklebobiTaa gamowveuli.                     erTdroulad, Secdomaa 

 

                                                           
10 amis gamoa, rom ukulturo adamians teqnika imonebs. 
11 informaciis Tavisuflebam kraxi ganicada_adamianebi araferze aRar reagireben. 
televizia, gadaaqvs ra yuradReba mTavaridan meorexarisxovanze, ar gvaZlevs viwro 
garemodan gamosvlis saSualebas. sabWoTa skolaSi ki individualur azrs aTeuli 
wlebi prioriteti ar hqonda. 
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`seriozuli” miznebis dasaxva da misken `idayvis gamoyenebiT” swrafva. 

rogorc wesi, mTel cxovrebas Cven vxarjavT ara im saqmeebze, romlebic 

marTla mniSvnelovania, xolo sulier Zalebs, sulier ganviTarebas ki 

SemdgomisTvis gadavdebT. piradi, droebiTi miznebis garda, saWiroa 

viqonioT didi, zepirovnuli mizani (maSin warumateblobis riski 

minimaluri iqneba), susti adamianis moqmedeba ganisazRvreba uaxloesi 

perspeqtiviT. ufro Zlieria adamiani, romlis perspeqtiva piradulia, 

magram mainc Soreulia. yvelaze maRla ki dgas adamiani, romlis 

Soreuli perspeqtiva upirvelesad, sazogadoebrivia. amrigad, did 

nebisyofas mxolod didi mizani badebs. 

      adamianebi cudad arian mxolod imis gamo, rom TviTon cxovroben 

ugunurad (ar aqvT Sinagani `sayrdeni wertili”) da ara gareSe mizezebiT. 

WeSmaritad, kargad ver iqneba is, vinc mxolod aReba icis (da ara 

gacema). 

      samwuxarod, dRes samyaros, ZiriTadad, Suris grZnoba marTavs. 

adamianebs eSiniaT iyvnen naklebad warmatebuli, vidre, Tundac 

SeZlebuli mezobeli (maSin, roca, rac naklebs fiqrob warmatebaze, miT 

metia misi albaToba). kerkegori marTali iyo: `bednierebis kari mxolod 

Cvensken iReba, vinc win iswrafvis, mxolod ufro mWidrod xuravs mas”. 

slogani `warmateba nebismier fasad” yovelTvis cudad mTavrdeba. 

      amrigad, CvenTan dabalia socialuri kapitali (ndobis koeficienti, 

TanamSromloba, `gamWvirvaloba”), romelic Tavisi mniSvnelobiT 

finansur kapitalze ufro metia _ flidebiT savse sazogadoebaSi 

yvelaferi male iflangeba. 

      Cvens saukuneSi gaizarda menejeris socialuri rolebis raodenoba 

(mgzavri, saqmiani partniori, sxvadasxva jgufis wevri da a.S.), rac wina 

saukunisagan gansxvavebiT aZnelebs `integracias” (raimes Seqmna met 

aqtiurobas moiTxovs). amitom, samuSao dRem SeiZleba ise areulad da 

fuWad Caiaros, rom daviRaloT ara muSaobiT, aramed uazro qaosiT.      

kargi Tanamdebobebi naklebia, vidre niWieri adamianebi. cxovrebis 

racionalizacia (Tundac samsaxurebrivi subordinacia),12

                                                           
12 subordinaciaSi Cadebulia garkveuli zewola adamianis Rirsebis grZnobaze da zog 
TanamSromelSi es eiforias iwvevs. 

 adamians 

bumerangiviT ubrundeba sakuTari `me”-s dakargviT: erTiani wesrigi 
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sazogadoebaSi gvitrialdeba adamianis bunebis sawinaaRmdego `wesrigiT 

piriqiT”. 

      sapasuxismgeblo, daZabuli muSaobisgan warmoiSva grZnobebisgan 

daclili adamianis, konformistis axali tipi (`garanduli mliqvneli”, 

`stiuardesas sindromiT”,13 `saqmiani tipi” da a.S.), romelic Tavis Tavs 

saSualebad aqcevs. did qalaqSi, TviTkmayofili da gulgrilis niRbiT 

yofna (gansakuTrebiT, mamakacebSi) CveulebaSi gadadis. xSiri 

SeniRbvisgan menejeri kargavs kontaqts Tavis grZnobebTan, rac iwvevs 

stress. saerTod egocentruli pirovneba ufro advilad eqceva stresis 

qveS. kargi menejeri ki niRbis gareSec Tavs mSvenivrad grZnobs. 

mecnierul-teqnikurma progresma adamianebs cnobierebis racionaluri 

mxare14

                                                           
13 yalbi, `keTilganwyobili” RimiliT. 
14 arsebobs Tavis tvinis mier informaciis gadamuSavebis ori sistema: Tu amerikelebis 
da evropelebis aRzrdis sistema da kultura upiratesad Tavis tvinis marcxena 
(`praqtikul”) naxevarsferos ganviTarebas iwvevs, aRmosavleTis xalxebSi upiratesoba 
marjvena (an orive) naxevarsferos eZleva.  

 ganuviTara. magram meore, grZnoba _ emociur mxares naklebi 

mniSvneloba rodi qvs (saerTod, raRac momentis Semdeg, adamianis 

ganviTareba arasworad midis _ viTardeba goneba da ugulvebelyofilia 

grZnobebi). amrigad, rac ufro sulieria, `maRali sinjisaa” adamiani, miT 

ufro advilad umklavdeba stress, fsiqotravmas, cxovrebiseul 

gamocdas.  

      adamianis didebas Seadgens sulieri, azrovnebis Zala, nebisyofis 

simtkice. dRes menejeris nebisyofis Tvisebebi vlindeba sirTuleebis 

mimarT mis TavdaWerilobaSi. idealSi, menejeri patiosani unda iyos da 

cxovreba raindulad, uSiSrad ganvlos, WeSmariti TavisuflebiT da 

ecados,  naklebad `iTamaSos”. 

      niWierma, kreatulma adamianma mxolod TviTon icis, ra SeeZlo mas 

mieca adamianebisTvis da ver SeZlo, amitomac ganicdis Tavis TaviT 

ukmayofilebas, xarjavs ra Tavis energias Cveni cxovrebiT nasazrdoveb, 

asTavian urCxulTan brZolaSi. Wkvians uamravi dro exarjeba, Tu uwevs 

fiqri uniWos nacvlad, radgan rogorc Silerma Tqva, aseTTan TviT 

RmerTia umweo... esaa kacobriobis ubedureba. `orosnebis” sazogadoebaSi 

Sveikis rolis TamaSis meti gamosavali araa... 
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      bolo wlebis globalurma ekonomikurma problemebma 

sazogadoebriv da pirad urTierTobebze didi zegavlena moaxdina. 

aviRoT Tundac menejeri, romelic yovelTvis gansasjelis rolSia. is 

mudmiv `formaSi” undaA iyos, zidos Tavisi jvari. magram mainc aravis 

ZaluZs yoveldRe iyos Tavis saukeTeso formaSi. 

      SeuZlebeli gaxda samsaxurSi (an pirad cxovrebaSi, ojaxSi) 

moduneba. iTvleba, rom sisustis umniSvnelo gamovlenac ki arRvevs 

wonasworobas jgufSi, ojaxSi (...da iqve ulmoblad visjebiT)...  

      pativmoyvareobas ayolili menejeri cxovrobs, ase vTqvaT, 

aranormaluri cxovrebiT _ mas azris koncentraciisTvis, 

dafiqrebisTvis dro ar rCeba. aseTi brZoliT ki mudam daRlili varT da 

namdvil cxovrebas vgrZnobT mxolod... avadmyofobis dros. 

      yvelas mobezrda `kargi saxe cudi TamaSiT”. gvsurs mxolod 

ubraloeba da simarTle, Secdomis, sisustis ufleba, rom Cvenze `ar 

Seiwmindon fexebi”.  

      erTdroulad, rekordebze orientirebul sazogadoebaSi sxvis 

sisusteze saubrisas gviCndeba Zalis moCvenebiTi SegrZneba, arajansaRi 

simSvide.  

      sisustis ufleba (Cveni da sxvisi) mTavaria depresiuli 

mdgomareobis profilaqtikaSi (roca gvesmis sxvisi, mas saSualebas 

vaZlevT gaxdes ufro Zlieri). ufro zustad, adamiani susti ki araa, 

gulwrfeli da bunebrivia Tavis qcevaSi. is namdvilia (da es misi 

saukeTeso Tvisebaa). 

      saerTod, cxovrebis Tanamedrove ritmSi, grZnobaTa adamianuri 

gamovlena xelaxla unda viswavloT: adamiani sustia, xSirad mosdis 

Secdoma, mas gamosworebis saSualebis micema sWirdeba (es ukve axalma 

Taobam unda gaakeTos). amasTan SeiZleba gvqondes sisusteebi, magram ar 

unda gavxdeT umweo. 

      rodesac medrove sxvis niRabs ikeTebs, amiT mzaddeba niadagi 

gaugebrobisTvis, radgan iluziebi adre Tu gvian qreba da warmoiqmneba 

konfliqti. es ki vnebs Cvens fsiqikas, finansebs. `eSmakoba” saerTod, 

SezRuduli adamianebis azrovnebis wesia. 

      da bolos, rogorc yvela ufleba, sisustis ufleba movaleobebiT, 

pasuxismgeblobiTaa Semofargluli da iwyeba sxvaze zrunviT. 
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      fortuna saerTod, ar gvigzavnis arc kargs, arc cuds, mis karg an 

cud Sedegs Cven warvmarTavT _ maxinji suli yvelafers uaresisken 

mimarTavs. saerTod, nebismier pirobebSi Cvenzea damokidebuli, mona 

viqnebiT Tu Tavisufali adamiani. 

      adre Tu gvian, yovelma adamianma unda gaarkvios  cxovrebis 

ZiriTadi sakiTxi _ romelia ukeTesi, iafi bedniereba, Tu amaRlebuli 

WirTaTmena? unda gaakeTos arCevani mogebasa da patiosnebas, 

usindisobasa da zneobrivs Soris. es gadawyvetileba warmatebulma 

menejerebma miiRes ukve axalgazrdobaSi, ramac gansazRvra maTi cxovreba 

_ yoveldRiuri umniSvnelo qceva pirovnebas qmnis an angrevs. 

      sindisTan pirveli kompromisi aCens meores, da poziciebis daTmoba 

izrdeba zvaviviT. amitom Rirs ,,sakmaod Zviri” patiosan adamianad 

darCena. 

 

                                     1 

      menejeri karieris dasawyisSi. adamianTa umetesoba mxolod pensiaze 

gasvlis Semdeg, sicocxlis bolo wlebSi xvdeba, rom cxovrobda, 

manamde ki is sicocxles, cxovrebas flangavda. 

      Sromis moTxovnileba pirovnuli kulturis ZiriTadi niSania: 

ganaTlebulis erTi dRe `ufro xangrZlivia”, vidre uvicis saukune. 

saerTod yvelafris wamali xom Sromaa. 

      axalgazrda menejeri eZebs Tavisuflebas movaleobebisgan, zedmeti 

Sromisagan, magram swored aman gagvxada Cven adamianebi. garda amisa, mas 

`damoukideblad muSaobis” kompleqsi aqvs _ zedmetad zrunavs garegan 

atributikaze. menejeri sakuTar Tavs sxvisi TvaliT uyurebs _ 

sazogadoeba Tvalebia. amdenad sxvebi masze gavlenas axdenen. Cvens 

namdvil saxes ki sarkeSic ki ver vxedavT (maSinve vasworebT mimikas). 

      Cveni uaryofiTi Tvisebis gamo (rasac sxva Znelad egueba), saWiroa 

distancia urTierTobebSi. 

      ofisSi Cven SevxvdebiT, ZiriTadad pirovnebis or tips: 

`gamarjvebuls”, `realizebuls” (mag. TviTkmayofili Cinovniki) da 
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`warumatebels,” `ararealizebuls” (Sinagani ukmayofilebiT), rac 

bavSvobis asakidanaa Camoyalibebuli.  

      `realizebulTa” Tavdajereba zogjer maTi SezRuduli bunebis 

gamovlenaa, roca ucxoa Zlieri vnebebi, xolo `saRi azris” ukan xSirad 

imaleba mxdali, yalbi adamiani. marTalia, zogi maTgani 

komunikabeluria, iZens bevr amxanags,15

      didi dawesebulebis xelmZRvaneli xSirad wamebulis rolSia, 

romelsac mowiwebiT, mdabiuri maameblobiT Sehyureben xelqveiTebi da 

`tyavs aZroben” zemdgomebi. albaT amitomaa, rom maTSi erTdroulad ori 

 magram zogjer amis ukan `xeiris” 

miReba dgas. 

      `ararealizebulTa” sust nervul sistemas ki xSirad meti 

SemoqmedebiTi Sedegebi moaqvs xolme.  

      namdvili adamiani materialurze maRla moralur Rirebulebebs 

ayenebs. is aravisgan ar elis madlobas, TviTon grZnobs yvelas mimarT 

Tavs valSi, Tavisufalia sulierad, sikeTes ar aqcevs saqonlad (`me Sen, 

Sen me”), cdilobs iyos gawonasworebuli, erTguli, sulgrZeli, 

imegobros mterTanac ki, ar aCvenebs Tavis codnas. is binidan diliT 

gamodis mSvidad (da ara rogorc `mgeli” an `batkani”). rogorc werda l. 

tolstoi,  saukeTesoa adamiani, romelic cxovrobs Tavisi azrebiT da 

sxvisi grZnobebiT (Tavisi grZnobebiT mxolod cudi adamiani cxovrobs). 

      marTalia, adamiani unda iswrafvodes idealisken, magram, unda 

dakmayofildes miznisken miaxloebis etapobrivi, TandaTanobiTi 

procesiT, Tavisi gansacdelebiT da gulacruebiT. niWi (iseve, rogorc 

simarTle), TavisiT, brZolis gareSe, TviTdinebiT gzas ver gamonaxavs. 

bunebis es kanoni xSirad aviwydebaT, rac bevri cxovrebiseuli 

tragediis mizezi xdeba.  

      urTierToba xelmZRvanelTan. kargi xelmZRvanelis Tvisebebis 

CamonaTvalis analizi (mizanmimarTuli, jiuti, cvalebadi xasiaTis da 

sxv.) warumatebeli aRmoCnda. miuxedavad imisa, rom xasiaTi _ es adamianis 

bedia, mTavari aRmoCnda ara piradi Tvisebebi, aramed misi moqmedebebi. 

                                                           
15 saerTid, adamians midrekileba aqvs iamxanagos masTan, vinc naklebad fxizelia, masze 
dabla dgas. maSin is raRacas warmoadgens da daculia arasrulfasovnebis 
kompleqsisgan.  



78 
 

urTierTsawinaaRmdego arsebaa, Znelad asaxsneli dapirispirebiT.16

      menejeri unda cdilobdes, rom mudam saintereso iyos. adamianis 

informaciulobis Semcirebisas

 

xelmZRvaneli, xSirad, zedmetad darwmunebulia Tavis TavSi, rom 

dasayrdeni sxvebSi eZebos, amitom `reformator” TanamSromlebze ufro 

urTierTobas mliqvnelebTan da momsaxure personalTan amjobinebs. 

      Cvens sinamdvileSi, xelmZRvanels patriarqaluri glexuri 

meurneobis marTvis stili aqvs: saqmeebSi Careva, diqtati da sxv. mis 

yovel gonivrul ideas ki mrCevelebi aufasureben. isini mxolod mis 

sisusteze TamaSoben da ibrZvian (xSirad advilad aRgznebad) 

xelmZRvanelis sulze da `yurze” monopoliisTvis. ase iwyebs 

xelmZRvaneli realobis im modelis dajerebas, romelsac sxvebi uqmnian 

(erTdroulad, es misTvis... mosaxerxebeli poziciaa). 

      maRali Tanamdebobis specifikaa muSaobis garkveul etapze 

naklovanebTan Segueba, `Tvalis simaxvilis” daqveiTeba. 

      rac ufro maRalia Tanamdeboba, miT ufro metia masze faruli 

kontroli, miT naklebad gulaxdilia xelmZRvaneli. amitom, menejeri ar 

unda iyos primitiuli, gulubryvilo: xelmZRvanels uyvars xolme 

xelqveiTTa (ZiriTadad, rigiTi muSakebis) garemocvaSi `sulieri” 

dasveneba, roca xelqveiTisgan elian TanagrZnobas da ara familarobas 

da aradelikatur SekiTxvebs. 

      wodebebsa da jildoebze bevrad mniSvnelovania xelmZRvanelis 

gansakuTrebuli ndoba. vinc `Sefis” ndobas kargavs, Savi saqmis imedad 

rCeba xolme... 

17

      konfliqtis dros mcire usiamovnebebs moTminebiT unda movekidoT 

(swrafad daviviwyoT), radgan, rogorc fsiqologebi gvaswavlian, 

brazdeba ara adamiani, aramed misi `mdgomareoba”, romelsac arc axsovs, 

ras laparakobda erTi wuTis win (Tumca, praqtikaSi, yvela adamians aqvs 

 konfliqtebis ricxvi izrdeba. 

erTdroulad, unda gvaxsovdes, rom saubarSi ufro Wkviani da 

saintereso maSin varT, roca SeveSvebiT sakuTari Tavis Wkvianad 

gamoCenas... 

                                                           
16 Zlieri, cnobili adamianebi yovelTvis aseTebi iyvnen. es maTi pirovnebisaTvis 
ukvalod rodi qreba, iwvevs adreul siberes. 
17 amitom gaCnda snobizmis axali forma_informacia, rogorc prestiJis simbolo. 
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usiamovnebis `gadaxarSvis” garkveuli dro). roca menejeris fsiqikuri 

energia ar ifanteba garemocvaze (romelsac angariSi unda gauwioT), is 

inarCunebs Zlier mexsierebas da analitikur gonebas.  

      xelmZRvanelTan konfliqtisas unda gadavlaxoT Cveni sisuste _ 

`inteligenturi” morideba da moviqceT ise, rogorc moiTxovs saqmis 

interesebi. aq menejeri SeiZleba SevadaroT bavSvs, romlis `ego”, 

individualoba izrdeba maSin, roca ewinaaRmdegeba mSobels. 

      `cxel gulze” verafers gaarkvevT _ sakiTxis simwvave unda 

Seneldes. Tavis Tavis Seufasebloba, sakuTari Rirsebis grZnobis 

uqonlobas iwvevs xolme `gabRenZili” xelmZRvanelis aragulisxmieri 

damokidebuleba. xelmZRvanelisa, romlisTvisac adamianebi mxolod 

TviTrealizaciis saSualebaa. 

      xelmZRvanelis jiutoba viwro azrovnebis produqtia. zogjer 

xelmZRvanelis uxeSoba (an Tavazianoba) SeiZleba mxolod garegnuli 

iyos, rac ufro formas, vidre Sinaarss gamoxatavs.  

      Tu xelmZRvaneli qalia, xelqveiTTan urTierTobaSi xSirad isaa 

damnaSave, roca ar iTvaliswinebs mamakacis azrs da mas esaubreba, 

rogorc kaci kacs (rasac konfliqtamde mivyavarT). saerTod menejer-

qals socialuri orientirebi ubiZgeben, rom gaxdes `avi”, magram 

sazogadoeba eyrdnoba maT, vinc icis patieba, lodini da beds Tavisi 

xeliT Zerwavs. 

      raRac momentidan xelmZRvanels, romlisTvisac yvelaferi axali 

miznis misaRwevi tramplinia, bezrdeba xelqveiTi, romelic ukve xels 

uSlis mas. miTumetes _ principuli, romelsac Tavisi azri da maxvili 

Tvali aqvs. aq ZalaSia uZvelesi devizi: `mavrma gaakeTa Tavisi saqme, 

mavri unda wavides”. 

      erTdroulad, wlobiT erTad muSaobis Semdeg menejers uCndeba 

(qvecnobierad mainc), `piradi oqros fondis” _ xelmZRvanelis `bneli 

saqmeebis,” dosies Segrovebis da seifSi Senaxvis survili, romelsac is 

warudgens piramidis mwvervalze asuls, raTa masac dauTmon iq adgili... 

      urTierToba xelqveiTTan. udidesi faqtoria moraluri suli 

ofisSi. udidesi Zalaa xelqveiTis kargi ganwyoba. saWiroa misi 

mxardaWera simSvidiT, pativiscemiT, daxmarebis surviliT, raTa man ar 
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dakargos rwmena Tavis ZalebSi. is `dabal doneze” ki araa, ubralod 

naklebi gamocdileba aqvs. xelqveiTma unda icodes, rom is nafotiviT ki 

araa mdinareSi, aramed `mZlavri gemis mgzavria”, amitom saWiroa misi 

sistematuri informireba (dramatizaciis gareSe). roca xelqveiTi pativs 

gvcems, gvesaubreba gulaxdilad, ufro informirebuli varT da, piriqiT, 

mis nebisyofaSi Cvens Zalas vpoulobT.  

      marketingul-partnioruli stiliT momuSave, Wkviani meurne 

keTilgonierad zrunavs Tavis marjve muSakebze. is xelqveiTTa beds 

pirad wyenaze maRla ayenebs. menejers unda uyvardes xelqveiTebi (zogi 

maTgani xom cudi garemoebis msxverplia). sabolood, yoveli maTgani 

gansakuTrebuli samyaroa, romelSic erTdroulad arsebobs kargic da 

cudic. Tu xelqveiTi Tqveni megobaria, angariSi gauwieT mis 

Tavmoyvareobas _ SezRudeT araformaluri kontaqtebi. 

      sxvis (iseve rogorc Cvens) pirovnebaze iZuleba18

      xelqveiTis dasjisas, ufro efeqturia gamouTqmeli komponenti,

 mxolod droebiT 

efeqts gvaZlevs, amitom sxvis mimarT unda viyoT loialuri, Tumca 

SevinarCunoT principuloba.  

19

      SemoqmedebiTi muSaoba (statiebi, wignebi, leqciebi, prezentaciebi 

da sxv.) menejers udides sixaruls aniWebs, xels uwyobs 

komunikabelobas. SemoqmedebiTi Sroma, rogorc saZiebo aqtiurobis 

forma, organizmis avadmyofobisadmi winaaRmdegobis faqtoricaa. amrigad, 

mas aqvs ara marto socialuri, aramed biologiuri mniSvnelobac. amave 

 

romelic mis Tavmoyvareobazea gaTvlili. saerTod, SeubRalavi sindisia 

saWiro, rom sxvisi kritikis moraluri ufleba gqondes. karg muSaks ki 

zogi adamianuri sisuste epatieba. 

      saWiroa gvaxsovdes adamianis Tviseba _ daamdablos Zlieri, 

gamocdili adamiani Tavis gagebamde (`fexqveS” gaTelos igi) amitom, axal 

koleqtivSi moxvedrisas, pirvel dReebSi xSirad efeqturia 

`fsiqologiuri yumbaris” gamoyeneba (Tavidanve `saqmis dayeneba”). 

saerTod ki, monuri fsiqologiis xelqveiTSi Rirsebis grZnobis 

Camoyalibeba iuridiul Tanasworobaze Znelia. 

                                                           
18 Tumca, iZulebis instrumentis gareSe adamiani darCeboda cxovelad 
19 moskovSi, i. kurCatovis saxelobis atomuri energiis institutSi akad. e. velixovis 
xelmZRvanelobiT Seqmnilma xelsawyom aCvena, rom roca kolega warmatebulia, 
qvecnobierad, avtomaturad Cndeba Suris grZnoba. 
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mizeziT, sasurvelia `savarZeli” yovel 3-5 weliwadSi gamoicvaloT _ 

ikargeba muSaobis survili da aRqmis simZafre. samwuxarod, 

civilizaciis swrafi ganviTarebis Sedegad, Semoqmedi mwarmoebelma 

Secvala (amitomac Caqra interesi wignisadmi). 

 

 

                                     2 

      menejeri karieris zenitSi. menejeris niWis erT-erTi niSania 

inteleqti. maRali inteleqtis Tvisebebia: naTeli goneba (patiosnebis, 

azris pirdapirobis, pasuxismgeblobis grZnobis maCvenebeli), gonebis 

siRrme (kanonzomierebis danaxva faqtebis iqiT), gonebis Zala (azris 

konkretuloba, moqniloba) da a.S. 

      menejeris kariera Sedgeba maSin, Tu is siZneleebs ar gaurbis, 

muxlCauxreli akeTebs Tavis saqmes da SeuZlia adamianebTan saerTo enis 

gamonaxva. maTi simpaTiis miRweviT iqmneba maqsimaluri fsiqologiuri 

komforti da warmatebis safuZveli. 

      `strateg” menejers msxvilmasStabiani azrovneba aqvs (aseTia 

adamianTa 20%) da mas Rirseuli cxovrebiseuli gza aqvs gavlili. 

mopovebul prestiJs ki kumulaciuri Tviseba aqvs, rac meti gaqvT, miT 

mets iZenT. sistematuri warmatebebi mas axal energias aZlevs _ elitis 

socialuri SesaZleblobebi mas did rwmenas aZlevs.  

      saerTod, warmatebuli, progresuli adamiani unda ibrZodes, raTa 

gaaumjobesos garSemomyofTa cxovreba, ibrZolos imis winaaRmdeg, rac 

amcirebs adamianis Rirsebas. 

      karieris am etapze menejerSi igrZnoba adamiani, romelic cxovrobs 

sakuTari sulieri cxovrebiT. sulis simxneve ki damaxasiaTebelia 

adamianisTvis, romelic grZnobs Tavis kavSirs samyarosTan, aqvs 

dinamikuri informacia (mravalferovani STabeWdilebebi) da esmis Tavisi 

_ qaosTan mebrZolis roli.  

      gamobrZmedili menejerisTvis nacnobia cxovrebis eSmakiseuli 

simuxTleebi. is Seguebulia, rom cxovrebaSi xSiria ulogiko movlena, 

romelsac ver gavugebT. Zlieri adamianic ki yovelTvis ver axerxebs 

warmarTos im movlenaTa msvleloba, romelic piradad mas exeba. 
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      menejeris bedi karieris zenitSi yvelaze saSiS mdgomareobaSia 

(`udidesi Sxamia dafnis gvirgvinSi”). warmateba, mSvidi situacia mas 

adunebs. maxinji movlenaa menejeris uzomod gazrdili pirovnebac. is 

bevrze dums. martosulobisgan, sityvaZunwobisgan uviTardeba nihilizmi 

da (sulis siRrmeSi) adamianisadmi gulgriloba _ is Zalian Sors wavida 

maTgan da sulisSemxuTvel yoveldRiurobaSi daZabulad icqireba 

`yvelaze mTavarisken”... 

      roca menejerze bevri adamianis bedia damokidebuli, roca saqmiT 

garTuli, yvelaferSi saSualebas xedavs, is, rogorc pirovneba, 

degradirebs. Zalaufleba ryvnis suls, warmoiSveba kasturi 

ampartavnoba,20

      saerTod ki, menejers ramdenime asakobrivi krizisi elis. pirveli 

iwyeba daaxloebiT 27-30 wlis, ukve mowiful asakSi, roca is xvdeba rom 

droa, warmatebuli menejerebis msgavsad, cxovrebaSi Tavisi adgili 

 Tavis Tavis zedmeti siyvaruli. pativmoyvareoba mas 

ubiZgebs `ubralo adamianisadmi” interesis dakargvisken. iwyeba 

konfliqti adamianursa da profesiuls Soris. 

      cxovrebas ki meored ver gadawer. adamiani erTxel, pirdapir wers 

Tavis cxovrebas. seneka werda: `didebulia adamiani, romelic Tixis 

WurWels iyenebs iseve, rogorc vercxlisas. magram, aranakleb didebulia 

is, vinc vercxlis WurWels rogorc Tixis, ise iyenebs. susti sulisaa is, 

vinc ver uZlebs simdidriT gamocdas”. 

      didi Secdomaa miRweuliT kmayofileba. SemoqmedebaSi (iseve, 

rogorc grZnobebSi) SeCereba ar SeiZleba, winaaRmdeg SemTxvevaSi 

warmoiSveba `miRwevis (varskvlavuri) daavadebebi”, depresiebi warmatebis 

mwvervalze. gveufleba warumateblobis grZnoba, radgan Tavs daculad 

mainc ver vgrZnobT _ yvela Zieba xom sakuTari Tavis Ziebaze daiyvaneba 

da xSirad ubralod, gaxarebis droc ar gvaqvs. 

      amrigad, damoukideblobis da Zlieri rwmenis medals meore mxarec 

aqvs _ aforiaqebuli suli da martoobis grZnoba. amitom iyo martosuli, 

euli yvela didi adamiani, Semoqmedi. 

      `varskvlavuri daavadeba” iwvevs TviTkontrolis, saxelis 

dakargvas, pirovnebis deformacias da Semoqmedebazec moqmedebs. misi 

erTaderTi wamalia isev patiosneba sakuTari Tavis mimarT, TviTkritika. 

                                                           
20 Tavmdabloba unda iyos pirovnebis siZlieris, da ara sisustis, siRatakis Sedegi. 



83 
 

daikavos. aq sasargebloa gavixsenoT, rom krilovis cnobili igav-arakebi 

40 wlis asakSi daiwera, gogenma ki 38 wlis asakSi xatva daiwyo.... 

      meore, saSualo asakis krizisi iwyeba 40-45 wlis asakSi, igive 

SekiTxvebiT Tavis Tavis mimarT (vin var? ras mivaRwie?), magram amjerad 

ufro mZafri formiT. 

      Semdegi (50 wlis asakSi), ver Seedreba sapensio asakis kriziss, 

romelsac ufro dawvrilebiT ganvixilavT. 

      yoveldRiurobis tyveobaSi, vidre Cven `vapirebT cxovrebas”, 

cxovrebac gadis (romlis pirveli naxevari ukeTesia, radgan raRacis 

imedi gvaqvs). menejeri Sedis asakSi, amitom sul ufro uZneldeba 

fizikur da fsiqologiur datvirTvebTan gamklaveba. is cdilobs 

gadavides ufro mSvid, damoukidebel samuSaoze, mcire koleqtivebSi. 

izrdeba pedanturi elementebis roli mis muSaobaSi.21

      gamocdileba gviCvenebs, rom roca problemebs ironiiT SevxedavT, 

gza maSinve gamoCndeba. mudam yvelafris kritika ki cudi adamianuri 

Tvisebaa. didxans ki TviT asketic ver cocxlobs.

 xolo, Tu amas 

socialuri mdgomareobis Secvlac mohyveba (umuSevroba, sapensio asaki 

da sxv.), viTardeba nevrozi, stresi _ adamianis ganwyoba da socialur-

kulturuli pirobebi erTmaneTTan winaaRmdegobaSi modian. stresi 

imdenad Zlieria, rom misi done miaxloebulia axloblis 

gardacvalebasTan.  

      saerTod, menejerisTvis araferi ar unda iyos moulodneli, mudam 

unda gaiTvalos, ifiqros, Tu ra SeiZleba SeemTxves (warumatebels xom 

yvela instiqturad gaurbis). adamianma unda marTos Tavis bedic da 

erTdroulad, Rirseulad da moTminebiT miiRos bedis ukuRmarTobac 

(miT umetes, rom yvelaze mniSnelovani gadawyvetilebebis miReba swored 

am dros xdeba). cxovrebis kritikul momentSi saWiroa yvelaferze xazis 

gadasma da Tamamad `curva dinebis sawinaaRmdegod”. 

      usamarTlobis, gulgatexilobis periodSi Tu nebisyofa ar 

movaduneT, simarTle da samarTlianoba bolos Tqvensken Semobrundeba. 

22

                                                           
21 pedantizmi keTilgonierebis karikaturaa, cxovrebiseul urTierTobaTa gonebis 
mSral sqemamde dayvaniTYis ar iTvaliswinebs cxovrebis mravalferovnebas. 
22 magaliTad, kubaSi, sadac sizarmacis da drostarebis kultia, sicocxlis 
xangrZlivoba 70 wels aRwevs. 
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      axalgazrduli ukompromisobisgan gansxvavebiT, asakovans cxovreba 

moTminebas da angariSianobas aswavlis: wasvlis win `SefisTvis” 

yvelafris Tqmas azri ar aqvs, is mainc ver gamoswordeba...  

      Tu `reorganizaciis” gamo menejeri umuSevari darCa (mizezs 

yovelTvis ipovnian), Secdomaa, rom cxovrebis azrs mxolod samsaxuri an 

anazRaurebadi samuSao warmoadgens. cxovreba ar udris dasaqmebas. 

cxovrebis azris dakargvas mivyavarT fizikuri ,,gacveTisken”, swrafi 

daberebisken (qalaqis garemocva Tavisi komfortiT isedac gvibiZgebs 

amisken). tyveTa banakSic ki, vinc Sewyvetda sulieris dafasebas _ 

iRupeboda. saerTod ki, rac ufro Segnebuli, ganaTlebuli xarT, ukeT 

iciT, rom sikvdili ar arsebobs.  

      sainteresoa, `optimizaciis Sedegad” samsaxuris gareSe darCenili 

profesionali menejeris qcevis etiketi: 1. ar unda ahyveT emociebs, 2. ar 

moWraT ukanaskneli gza (upasuxeT zarebs, werilebs), 3. samsaxurze 

isaubreT TavdajerebiT, aqcentiT momavalze, 4. reputaciis SenarCunebis 

mizniT gaixseneT, rom `dumili oqroa”, 5. gaSaleT sufra kolegebisTvis, 

daemSvidobeT maT saCuqrebiT, telefonis nomrebis gacvliT, raTa ar 

daiviwyoT erTmaneTi. 

      yovelive es (azrovnebis pozitiuri wyoba) dagexmarebaT 

mdgomareobidan gamosavlis povnaSi.  

      cxovrebis `maraTonidan” gaTiSvis, pensiaze gasvlis Semdeg, 

menejers uCndeba grZnoba, rom is aravis aRar sWirdeba. roca vinmes 

sWirdebi, cxovreba ar miedineba fuWad, is Sinaarsiani xdeba. menejeri 

grZnobs, rom aqvs codna, gamocdileba, romelsac veraferSi iyenebs. 

socialuri kavSirebis nakleboba mas tanjavs. 

      asakTan erTad izrdeba interesi istoriisadmi da axalgazrduli 

egocentrizmi icvleba `istoriocentrizmiT” _ pasuxismgeblobiT 

momavali Taobis mimarT.  

      erTdroulad, Tavisufal dros mohyveba sevda, dardi (cxadia, 

uSedego) gaflangul cxovrebaze, ojaxze, siyvarulze, Zvel megobrebze, 

STamomavlobis, eris momavalze. 
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      ojaxs, zogadad siyvaruls meti adgili ukavia menejeris 

cxovrebaSi, vidre es Soridan Cans. `siyvaruli inaxavs guls, iseve 

rogorc marili xorcs” _ werda v. hiugo. yvelas unda, rom siyvarulis 

obieqti iyos. Tavis Tavis rwmena, Rirsebis grZnobis ganviTareba 

profesiul warmatebas ki ar mohyveba, aramed damokidebulia, aris Tu 

ara adamiani gulwrfeli siyvarulis obieqti da piriqiT, martooba 

Zalian Znelia, roca marto xarT, Tqveni mniSvneloba qreba (amitom eZebT, 

Tundac ucxos gamoxedvas). ojaxi, saimedo `zurgi” mniSvnelovania 

nebismieri adamianisTvis, gansakuTrebiT ki _ Semoqmedi, saqmiani 

adamianisTvis. amave dros, bednieri ojaxi Zalian cotaa. ZiriTadad, 

meuRleebi ver ugeben erTmaneTs (da es mTel msoflioSi Cveulebrivi 

movlenaa). 

      rac Seexeba dasvenebas, dRes, cxovrebis daZabuli riTmis gamo, 

upiratesobas aZleven centridanuli stilis dasvenebas _ Tavis Tavidan 

gaqcevas.23

      namdvili megobari yovelTvis cota gvyavs (radgan uangaro 

megobroba sakmaod iSviaTia). is mzadaa Cvenc gagviyos _ sikeTe, zrunva 

da a.S. unaklo megobris maZiebeli ki umegobrod rCeba. bevri megobari ki 

 efeqtur dasvenebas sWirdeba mravalferovneba, 

keTilganwyobili garemo, musika, srulfasovani piradi cxovreba. 

adamianis namdvili fasi ganisazRvreba imiT, Tu rogor iyenebs is 

Tavisufal dros, saRamos saaTebs, visTan megobrobs. 

      axalgazrda menejeris ara marto kariera, aramed cxovrebiseul 

problemebTan gamklaveba, `Cavardnebisgan” Tavis daRweva da ase gansajeT, 

TviT janmrTelobis SenarCunebac ki megobrebis da amxanagebis gareSe 

SeuZlebelia. politikur qartexilebs da saomar moqmedebebs 

SeuZlebelia man megobrebis gareSe gauZlos. 

      saerTod, bunebaSi cocxali rCeba is saxeoba, romelSic 

urTierTmxardaWeris grZnoba Zlieraa ganviTarebuli. 

      aristotele Tvlida, rom arsebobs sami saxis megobroba: 

sargeblisTvis, siamovnebisa da TviT megobrobisTvis. 

                                                           
23 did qalaqSi kvira dRe _ yvelaze naRvliania. `kvira dRis nevrozis” mizezia suli, 
romelic muSaobs `fuW brunvebze”. 
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mas hyavs, vinc sargebelze fiqrobs (magram isini droebiTi megobrebi 

arian). 

      megobari rom gyavdes _ Sen TviTon unda SegeZlos megobroba. es ki 

didi sulieri Sromaa, romelic moiTxovs drois, Zalis da grZnobebis 

xarjvas, gacemas. 

      internetis epoqam aqac Tavisi koreqtivebi Seitana... evropasa da 

amerikaSi megobrebisadmi ufro gulgrili damokidebulebaa, vidre 

CvenTan, an magaliTad, ruseTSi. 

      asakTan erTad megobar-amxanagebis farTo wridan sul ufro Tavs 

vikavebT. moxmarebis donis Secvla iwvevs siZneleebs Zveli kontaqtebis,  

megobruli urTierTobebis SenarCunebaSi. kvalifikaciis, 

profesionalizmis, Sinagani kulturis da Tavis TavSi rwmenis zrdasTan 

erTad, aRar gWirdebaT damatebiTi sayrdenebi. Tu susti adamiani Tavis 

axloblebis wreSi iketeba, warmatebuli menejeri iswrafvis `elitisken”, 

sxvadasxva wodebebisaken. sul ufro Zneldeba sabavSvo baRis, ezos Tu 

skolis megobarTan Zveli, `savaldebulo” urTierTobebis SenarCuneba, 

miT umetes, Tu megobari Tavis Tavze muSaobas arc apirebs, Zvel 

socialur safexurze `gaiyina” da Tqveni warmatebebi aRizianebs... 

      roca megobrobas safuZvlad udevs ara uangaroba, aramed sakuTari 

mdgomareoba, fsiqologiuri komforti, es bunebrivia. tragediad es arc 

unda aRviqvaT, radgan Cadebulia TviT megobrobis `TeoriaSi”: yvelaze 

mtkice megobrobasac ki urTierTobis gaciebis `Savi zoli” elodeba. 

savsebiT bunebrivia, rom skolis megobrebs cvlian umaRlesi 

saswavleblis, xolo Semdgom, SeZenili megobrebiT. 

      magram, rogori karierac  unda gavikeToT, Zvel megobrebTan 

urTierTobas mainc Tavisi xibli aqvs (`nu dakargav Zvelsa gzasa, nurca 

Zvelsa megobarsa”). es xibli TavisiT ar modis... aqac sulieri Sromaa 

saWiro, Tanac orive mxridan, raTa Tqveni Zveli urTierTobebi, drois 

ulmobeli moTxovnebidan gamomdinare, axal doneze, axal CarCoebSi 

gadaviyvanoT. cxadia, es yvelas rodi ZaluZs... amitomac xSirad gvesmis 

primitiuli axsna `gamdidrda da aRar vWirdebi”.  
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                                      evropas ar aqvs ufleba daikvexnos             

                                                                           Tavis kulturosnobiT, sanam mis  

                                      pasportSi barTlomes Rame sweria. 

                                                           Salva nucubiZe 

 

      rogoria qarTveli menejeris sulieri mxare, riT gansxvavdeba is, 

magaliTad, germanelisgan an iaponelisgan? saerTod gvaqvs ki ufleba 

SemovitanoT `qarTuli menejmentis” cneba? es kiTxvebi mWidro kavSirSia 

qarTuli xasiaTis TvisebebTan. Cveni momavali socialur-ekonomikuri 

sistema, erovnuli fenomenidan unda amoizardos, radgan sxva kulturis 

meqanikuri gameoreba, sxva qveynisaTvis, sul mcire, saintereso aRar 

iqneba. 

qarTul kulturaSi arasdros ar yofila zeciursa da miwiers Soris 

dapirispireba (rac evropuli kulturis mTavari gasaWiri iyo).  

     qarTveli araa fanatikosi. is iyo zomieri, sulgrZeli da WirTa 

mTmeni. amitom, saerTaSoriso etiketis codna sulac ar niSnavs 

msoflioSi aRiarebul tradiciuli qarTuli Rirebulebebis ignorirebas 

_ iSviaTi adamianuri siTbo da artistizmi, Semwynarebloba da 

didsulovneba, SemoqmedebiTi, xalisiani da rainduli suli, 

cnobiswadili, swrafva Tavisuflebisken, srulyofisken, saxelisken da 
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sxv. saerTod ki qarTveli zomier gaWirvebas ufro aitans, vidre 

sakuTari meobis gauTavebel CaxSobas. 

    dasasrul, gavixsenoT qarTuli xasiaTis uaryofiT Tvisebebi:24

1. `qarTvelisaTvis kaci Tavdeba iq, sadac Tavdeba misi gvari... vinc 

Cveni naTesavi ar aris, imas kacad ar vTvliT, is ucxoa…” (sergi 

danelia). didi egoizmi da individualizmi, daqsaqsuloba da 

gaTiTokaceba (maSin, rodesac saerTo safrTxis winaaRmdeg 

cxovelebic ki erTiandebian).  

 

2. `skamis” pativiscema: menejerobis, `ufrosobis” garda sxva, `Savi” 

saqmisadmi ampartavnuli, snobisturi damokidebuleba, rac xels 

uwyobs araprofesionalizmis damkvidrebas, avadmyofur 

Tavmoyvareobas25

3. ̀ Tu didi kaci gamogveria, ise davkortniT, rogorc dakodil Zeras 

yvavebi” (konstantine gamsaxurdia). CvenTan aqeben emociurs 

(`gulwrfelia”) da undoblobaa Wkvianisadmi (`raRacas malavs”).  

 da moSurneobas. qarTveli marto Tavis ki ara, sxvis 

drosac ar ufrTxildeba, rac iwvevs sameurneo cxovrebis 

mouwesrigeblobas, upasuxismgeblobas. 

 kanonisadmi da samoqalaqo cxovrebis wesisadmi iSviaTi                  

upativcemuloba, dabali sazogadoebrivi Segneba, uwesrigoba. 

4. `yvela yrui, yvela crui, mcire, didi, yvela flidi, cuRluti da    

mankierni” (ilia WavWavaZe). pirovnuli ganuviTareblobis gamo, 

cudbalRuroba, sizante. aqedan gamomdinare, infantilizmi, `ufrosis” 

(mTavrobis) imedi. 

      me mgonia, CamonaTvali sakmarisia...  

      ... holandiaSi, Cvenze orjer nakleb teritoriaze samjer meti 

mosaxleoba cxovrobs. israels ki Cvenze samjer naklebi teritoria 

aqvs... orive qveyanas `mdgradi” ganviTarebis Cvenze gacilebiT maRali 

maCveneblebi aqvs. 

                                                           
24 nawilobriv, amis mizezia is, rom ramdenime saukune Cven wesieri saxelmwifoebrioba 
ar gvqonia, maSin, rodesac mravali aTeuli Taoba evropelisTvis saxelmwifo iyo 
samarTlianobis, wesrigis, piradi qonebis da uSiSroebis damcveli. ucxo Zalis 
batonobis pirobebSi SeuZlebeli gaxda Cveni Sromis nayofis, Sromis wesebis da 
Cevvebis dagroveba da Taobidan TaobaSi gadacema. 
25 cnobili gamoTqmaa: germanels, ebraels, iaponels rom aswavli, uxaria. qarTvels rom 
aswavli _ swyins... 
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      rusTavelis qveyanas es ar ekadreba. 

      roca niko nikolaZes SeekiTxnen `ra aris Tqveni cxovrebis mizani?” 

man upasuxa: `me var qarTveli da minda viyo ukeTesi qarTveli”... 

      amiT yvelaferia naTqvami. 
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audio-treningis fragmentebi 

 

Aaudio-treningebis xangrZlivoba 10 _15 wuTs Seadgens. Aaq  

warmodgenilia mxolod  2 -3 wuTiani fragmentebi: 

1. testi № 21 –dan erTi Tema: ,, menejeri kompiuterTan”; 

2. satelefono kulturis treningidan _ erTi scena; 

3. treningidan  ,,veZebT samsaxurs “_ erTi scena. 

 

 

 

 

  

 

http://youtu.be/e8z-pS9JAuk�
http://youtu.be/IJEIyw84niw�
http://youtu.be/zqs0TVZeOSM�

