IV ნაწილი

ადამიანური რესურსების ორგანიზება
თავი 4.1 ადამიანური რესურსების შერჩევა
თავის შინაარსი:
 სამუშაო ძალა, მისი არსი და თავისებურებები;
 პერსონალის კვალიფიკაცია;
 შრომით რესურსებში მოთხოვნის დაგეგმვა და პროგნოზირება;
 პერსონალის ფუნქციების ანალიზი;
 პერსონალის შერჩევის მეთოდები;
 კითხვები თვითშემოწმებისათვის;
 სავარჯიშოები.

4.1.1 სამუშაო ძალა, მისი არსი და თავისებურებები
სამუშაო ძალა ადამიანის ფიზიკურ და გონებრივ შესაძლებლობათა
ერთობლიობაა, შრომისადმი მისი უნარია და წარმოადგენს წარმოებისმთავარ
პირობას ნებისმიერ საზოგადოებაში. იგი გამოდის როგორც წარმოების, ისე
პიროვნული ფაქტორი.
შრომის საგანია
ყველაფერი ის, რისკენაც მიმართულია ადამიანის
შრომა და რაც შეადგენს მომავალი პროდუქტის მატერიალურ საფუძველს.
შრომის საშუალებაა ყოველივე ის, რისი მეშვეობითაც ადამიანი ზემოქმედებს
შრომის საგნებზე. შრომის საგნები და შრომის საშუალებები ერთობლიობაში
შეადგენენ წარმოების საშუალებებს. სამუშაო ძალისაგან განსხვავებით, ისინი
წარმოქმნიან წარმოების ნივთობრივ ფაქტორს. მაგრამ წარმოება აღნიშნული
მარტივი მომენტების მარტოოდენ მექანიკური
ურთიერთდამოკიდებულებისა
რომელიც

შეერთება

და ურთიერთქმედების

როდია,

რთული

ის

სისტემაა,

დაკავშირებულია წარმოების ორგანიზაციასა და ტექნოლოგიასთან.
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ტექნოლოგია კი გამოხატავს
შორის

როგორც

წარმოების

ურთიერთდამოკიდებულებას,

ისე

ძირითად

შრომის

ფაქტორებს

საგნებზე

ადამიანთა

ზემოქმედების ხერხებს.
აღნიშნული

ურთიერთქმედების

შედეგია

შრომის

პროდუქტი,

რაც

ადამიანის ამა თუ იმ მოთხოვნილებას აკმაყოფილებს, ხოლო შრომა კი
გამოდის როგორც მწარმოებლური შრომა.
ადამიანური
მნიშვნელოვნად

რესურსი

ყველაზე

კრიტიკული

რესურსია,

რომელიც

განსაზღვრავს

ნებისმიერი

ორგანიზაციის

ეფექტიანობას. მარტივი არ არის
საერთო

მიზნის

მისაღწევად

მრავალი

ადამიანის

ძალისხმევის
წარმართვა.

კოორდინაცია
და
უმეტესი

ორგანიზაციისათვის
წარმოადგენენ
რესურსს, ისინი

ადამიანები
მნიშვნელოვან
განსაზღვრავენ

კომპანიის

სამომავლო

სტრატეგიას, თვით სტრატეგიების რეალიზაცია ხდება ადამიანების მიერ.
შერჩეული
მარტო

სტრატეგიის

წარსულში

წარმატება

მიღებულ

ან

ჩავარდნა

დამოკიდებულია

გადაწყვეტილებებზე,

არამედ

არა

იმაზე,

თუ

როგორ ხდება ამჟამად ორგანიზაციაში მომუშავე ადამიანების მიერ ამ
გადაწყვეტილებების
რეალიზაცია. ამიტომაც კომპანიის საქმიანობისათვის
მნიშვნელოვანია, თუ ვინ რას, როგორ დაA რატომ ასრულებს იმას, რაც
აუცილებელია ამა თუ იმ სტრატეგიის რეალიზაციისათვის.
ადამიანები მონაწილეობენ დამატებითი ღირებულების შექმნაში, კომპანიის
მართვაში, მაგრამ მათ

შეუძლიათ

აგრეთვე

შეცდომების დაშვებით დიდი მატერიალური
ზარალი მიაყენონ კომპანიას.
ამიტომაც,

დღევანდელი

უმნიშვნელოვანეს

ელემენტს

ადამიანური

კაპიტალი.

თანამედროვე

კომპანიები

უმნიშვნელოვანეს
ყურადღებას

ბიზნესის
რის

გამოც

წარმოების

ფაქტორს

უთმობენ.

წარმოადგენს
ამ

განსაკუთრებულ
ამით

შეიძლება,

აიხსნას კომპანიათა ყურადღების გაძლიერება
კადრების
შერჩევის,
მომზადებისა
და
გადამზადების, შრომის ანაზღაურების საკითხებისადმი.
სამუშაო

ძალის

მართვა,

ორგანიზაციული

კულტურა,

მაღალი

ტემპებით

ვითარდება. ტექნოლოგიური პროგრესი ქმნის დისბალანსს სამუშაო ძალის
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განვითარების დონესა და ტექნოლოგიურ მიღწევებს შორის.
შრომითი რესურსების მართვა წარმოადგენს თანამედროვე კომპანიების
საქმიანობის უმნიშვნელოვანეს, ამასთან, უაღრესად საინტერესო სფეროს.
თანამედროვე

ბიზნესის

დამოკიდებულია
კარგად
კადრების

სფეროში

მისი

წარმატება,

უპირველს

ყოვლისა,

ადამიანებზე.
ორგანიზებული

სამსახურის,

დარგის

ამ

გამოცდილი,

შემოქმედებითად

მომუშავე

მენეჯერების
გარეშე,კორპორაციები
შეინარჩუნებენ

ვერ

საერთაშორისო

სტანდარტებს პროდუქციისა და
მომსახურების

წარმოებისა

თუ

რეალიზაციის სფეროში. როგორ
არის შესაძლებელი საკადრო საკითხებში კომპანიის სტრატეგიული მიზნების
რეალიზაცია, ერთიანი ფორმულა ამ საკითხებში არ არსებობს, ამასთან, არის
ის

ზოგადი

პრინციპები,

რომელთა

რეალიზაცია

იძლევა

ამ

დარგში

წარმატების გარანტიას. ამ ზოგად პრონციპებს მიეკუთვნება შემდეგი:
-

საკადრო

სტრატეგია

უნდა

იყოს

ინტეგრირებული

ბიზნესის

სტრატეგიასთან;
-

შრომითი რესურსების მართვის საგანი არის არა ამ დარგის პროგრამები,

არამედ ურთიერთობანი;
-

შრომითი

რესურსების

ეფექტიანი

მართვისათვის,

აუცილებელია,

მოვახდინოთ მოსალოდნელი ცვლილებების პროგნოზირება, მათი ადაპტაცია
ახალ გარემოში.
-

შრომითი რესურსების მართვა არის გამიზნული არა პიროვნებებზე,

არამედ პრობლემებზე და მათი გადაწყვეტის გზებზე.
-

შრომითი

რესურსების

მართვის დარგში მენეჯერებს უნდა
ესმოდეთ, რომ მათი სარგებლიანობა,
მოცემული
უწყვეტ

ბიზნესში

მოითხოვს

სწავლებას,

მოწინავე

გამოცდილების

დაგროვებასა

და

გამოყენებას.
-

არსებობს

რესურსების
კრიტერიუმი,

შრომითი
მართვის

უამრავი
რომელებიც

აღწერილია ლიტერატურაში. ამასთან, მნიშვნელოვანია ჰარვარდის ბიზნესის
სკოლის პროფესორის, მაიკლ ბირის
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მიერ ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები.

ესენია:
ა)

კომპეტენტურობა.

საკადრო

საქმიანობა

ეფექტიანია

მაშინ,

როდესაც

არსებობენ ის ადამიანები, რომლებსაც შესწევთ უნარი, კვალიფიცირებულად
შეასრულონ

ის.

გულისხმობს

დღევანდელ

პირობებში

ამ

სფეროში

კომპეტენტურობა

საკადრო მუშაკების უნარს, მიუსადაგონ თავიანთი საქმიანობა

მიმდინარე

ცვლილებებს.

ამიტომაც

არის,

რომ

კომპეტენტურობის

აუცილებელი ელემენტები არის ადაპტაციის უნარი და მოქნილობა.
ბ)

ერთგულება

და

ჰარმონია.

საკადრო

საქმიანობა

ეფექტიანია,

თუ

ამ

სფეროში დასაქმებულები არიან კომპანიის მიზნის ერთგულნი. ერთგულების
ფენომენი წარმოიშობა მაშინ, როდესაც არის კომპანიის მუშაკებს, და მის
მიზნებს შორის ჰარმონიულობა. ერთგულებისა და ჰარმონიის უზრუნველყოფა
ყველაზე მარტივი არის მაშინ, როდესაც კომპანიის საბაზრო ღირებულებები
ეთანაწყობა

იმ

ღირებულებებს,

რომლებიც

მნიშვნელოვანია

მისი

თანამშრომლობისათვის.
გ)

ეფექტიანობა.

შრომითი

რესურსების

მართვის

ეფექტიანობა

ნიშნავს

კადრების დაბალ დენადობას, სამუშაო მოცდენების შემცირებას, კომპანიაში
დასაქმების მაღალი კონკურენციული გარემოს არსებობას.
ამდენად, შრომითი რესურსების მართვის დარგში დასაქმებულმა მენეჯერებმა
უნდა
გაითვალისწინონ
კრიტერიუმები.

ამ

დარგის

ფუძემდებლური

პრინციპები

და

4.1.2 პერსონალის კვალიფიკაცია
იმ მენეჯერებისათვის, რომლებიც პასუხს აგებენ კომპანიების სამუშაო
ძალით

უზრუნველყოფაზე,

კვალიფიცირებული
მოთხოვნილება

მომზადება

შერჩევა,

უფრო

პრობლემას

ამასთან,

შრომის

წარმოადგენს
ბაზარზე

მათი

იზრდება.

ბიზნესში

წარმოადგენს
კადრების

მუშაკების

სულ

დღევანდელ

ძირითად

მთავარს

კვალიფიცირებული

შენარჩუნება,
და

ახალგაზრდების

გადამზადება,

პოლიტიკის

საკადრო

დემოგრაფიული

ცვლილებებისადმი

მისადაგება;

მომუშავეთა
ეკონომიკური
დაცემის
პერიოდში შესაკვეცი მუშაკების მიმართ,
სამართლიანობის პრინციპების დაცვა და
სხვა.
ამდენად, შრომითი რესურსების მართვის პროცესი მოიცავს შრომით
რესურსებში

მოთხოვნის

დაგეგმვას,

პროგნოზირებას,

ახალი

მუშაკების

შერჩევას, კადრების მომზადებას, და კვალიფიკაციის ამაღლებას; მომუშავეთა
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საქმიანობის შეფასებას, ხელფასის, შემოსავლების რეგულირებას და მომუშავეთა
სტატუსის ცვლას.

4.1.3 შრომით რესურსებში მოთხოვნის დაგეგმვა და პროგნოზირება

ფირმის კადრებით დაკომპლექტების პირველი სტადია მდგომარეობს
მოთხოვნის

გეგმაში.

უმნიშვნელოვანეს
სამუშაო
ოდენობის

დაგეგმვა

ეტაპს.

აქ

წარმოადგენს

კადრების

მნიშვნელოვანია

დაკომპლექტების

შესაბამისი

კვალიფიკაციის

ძალის
რაციონალური
შერჩევა,
რადგანაც

დაუშვებელია,

როგორც

ზედმეტი

მუშახელი, ასევე მისი ნაკლებობა, რაც
უნდა იყოს ორიენტირებული ფირმის
პერსპექტივაზე.

ასე

მაგალითად,

ელექტროტექნიკური
მრეწველობის
ფირმის საპროგნოზო მაჩვენებლებით,
მოსალოდნელი
ელექტროტექნიკურ
გაზარდა

იყო
პროდუქციაზე

კვალიფიციური

მოთხოვნის

მუშახელის

ზრდა,

ოდენობა

რამაც,

ფირმაში.

შესაბამისად,

პროგნოზირების

შეუსრულებლობის გამო, აუცილებელი გახდა სამუშაო ძალის შემცირება. ეს
მაგალითი

მეტყველებს

იმაზე,

თუ

რა

ურთიერთკავშირში

არსებობს

პროგნოზირებას, პროფესიული ფუნქციების სწორი ფორმებას და მუშახელის
დაქირავებას შორის.


შრომითი რესურსების მოთხოვნის დაგეგმვა მოიცავს რამდენიმე ეტაპს,

რაც სქემატურად შემდეგნაირადაა წარმოდგენილი (ix. nax. #1).

nax. 1. შრომით რესურსებში მოთხოვნის დაგეგმვის ეტაპები
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შრომით

რესურსებში

მოთხოვნის

უზრუნველყოფს

კომპანიას

წარმოების

გაანგარიშების
პროცესის

ეტაპების

დაცვა

მოთხოვნილებათა

შესაბამისად, შრომითი რესურსების აუცილებელი ოდენობით.
შრომით

რესურსებში

მოთხოვნა-

მიწოდების დადგენა ისეთივე მნიშვნელოვანია,
როგორც

საწარმოს

პროგნოზირება
მოთხოვნის

საქმიანობის

იწყება

დადგენით,

სახეობებისა

და

შრომით

დაგეგმვა.
რესურსებში

იმ

პროფესიების

ოდენობის

განსაზღვრით,

რომელიც აუცილებელია წარმოების ნორმალური
ფუნქციონირებისათვის. თუ სავაჭრო კომპანიას
მაღაზიების ფართო ქსელით, გადაწყვეტილი აქვს
ერთი

წლის

ამისათვის

შემდეგ

ახალი

დირექტორის

მაღაზიის

ძებნა

გახსნა,

უნდა

დაიწყოს

დაუყოვნებლივ,

ხოლო

გამყიდველები უნდა შეირჩეს მაღაზიის გახსნის წინა ეტაპზე.
პროგნოზირების

შემდეგ,

ამოცანა

მდგომარეობს

მიწოდების

მოცულობის

შეფასებაში. რიგ შემთხვევაში, სამუშაო ძალის მიწოდების წყარო, შესაძლებელია
აღმოვაჩინოთ

თვით

ფირმაში,

სადაც

არსებული

კადრების

გადამზადების

თვალსაზრისით, მეტი შესაძლებლობაა. ამ რესურსების არყოფნის შემთხვევაში,
აუცილებელია სპეციალისტების გარედან მოზიდვა. აქ არსებითია შრომითი
ბაზარზე ცვლილებების შესწავლა-პროგნოზირება.

4.1.4 პროფესიული ფუნქციების ანალიზი
თანამედროვე მსხვილ ფირმებში სულ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
პროფესიული ფუნქციების ანალიზს. ასეთი ანალიზით შესაძლებელი ხდება, იმ
მნიშვნელოვანი

პრობლემის

გადაწყვეტა,

რომლებიც აისახება შემდეგ საკითხებში:
რა

არის

საჭირო

სამუშაოს
აუცილებელი
(რით

უნდა

სამუშაო

მოცემული

სახეობის

განხორციელებისათვის
ფუნქციების
ანალიზში,
იყოს

დღის

დაკავებული

მუშაკი

განმავლობაში),

რა

კვალიფიკაცია და ცოდნა ესაჭიროება მას
იმ

გარემოს

შესწავლაში,

რომელშიც

მოუხდება სამუშაოს შესრულება (სავაჭრო
ობიექტებზე

დასაქმებული

უნდა

კომუნიკაბელური,

იყოს

გამყიდველი
რაც

არ

მოეთხოვება ჩარხზე მომუშავე მუშას). იმისათვის, რომ მივიღოთ ინფორმაცია
217

პროფესიული ფუნქციების შესახებ
შეუძლიათ,

ის

მოითხოვონ

შრომითი რესურსების დარგში, ექსპერტებს

მეწარმეებისაგან,

ხელმძღვანელებისაგან

ან

გამოიყენონ უშუალო დაკვირვების მეთოდი.
პროფესიული ფუნქციის ანალიზის საფუძველზე,
უნდა შემუშავდეს
ინსტრუქცია
ან

მუშაკის თანამდებობრივი
სამუშაოს
აღწერილობა.

თანამდებობრივი
სპეციალური
აღწერილია

ინსტრუქცია

არის

დოკუმენტი,
სამუშაოს

ის

რომელშიც

შემსრულებლებისათვის

აუცილებელი ფუნქციები
მოვალეობანი და
პირობები, სადაც ასევე მიეთითება საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შემუშავება.
უკანასკნელი ადგენს მოცემული სამუშაოს შესაბამისობას მუშაკის განათლების
დონესთან, გამოცდილებას და დაოსტატების ხარისხთან.

დანართი 3-ში აღწერილია ბუღალტრის თანამდებობრივი ინსტრუქცია და
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები.

4.1.5 პერსონალის შერჩევის მეთოდები
კადრების

მოძიების

ძირითადი

ეტაპია:

წინასწარ

შერჩეული

პრეტენდენტებიდან
სასურველი
კანდიდატურების
დადგენა.
ამ
შერჩევის

მიზნით,

გამოიყენება

პირველ ეტაპზე ჯამური
(რეზიუმე),
სადაც

ცნობა
ყველა

პრეტენდენტი ავსებს განათლების,
შრომითი
ოჯახური

გამოცდილების,
მდგომარეობის

შესახებ

მონაცემებს, ხოლო მეორე ეტაპზე
ხდება
ყოველ
კანდიდატთან
გასაუბრება, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა, მივიღოთ სრული ინფორმაცია
მისი კვალიფიკაციისა თუ სხვა საინტერესო მონაცემების შესახებ. გასაუბრების
ძირითადი

ამოცანა

კანდიდატის
სპეციფიკიდან
გაიაროს

მდგომარეობს

გამოცდილებასა
გამომდინარე,

სპეციალური

იმაში,

და

პიროვნულ

კანდიდატს

ტესტი.

ამ

რომ

შეგვექმნას
თვისებებზე.

შეიძლება

პროცესში

წარმოდგენა
სამუშაოს

წინადადება

ყველაზე

მიეცეს

მნიშვნელოვანს

წარმოადგენს გასაუბრება და ტესტირება.
გასაუბრება ტარდება კომპანიის მიერ დადგენილი სტანდარტული
ტექნოლოგიით. ის თანამშრომელი, რომელსაც ევალება გასაუბრების ჩატარება,
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უნდა ეცადოს კანდიდატთან შეხვედრის პროცესში შექმნას არაფორმალური,
კომფორტული ატმოსფერო, ამ მიზნით გამოყოს დროის შეუზღუდავი ბიუჯეტი
და კითხვები შეადგინოს ისე, რომ ისინი ეხებოდნენ მონაცემებს კანდიდატის
შესახებ. გამოკითხვის პროცესში კომპანიის წარმომადგენელმა უნდა მოახდინოს
ყურადღების

კონცენტრირება

იმ

საკითხებზე,

რომლებიც

უშუალოდ

ეხება

მომავალ საქმიანობას, რათა გაარკვიოს, რამდენად შეესაბამება ამ სამუშაოს
პრეტენდენტი,

ან

შესასრულებლად.

შეკითხვები

მონაცემებს,

პროფესიულ

მის

პირიქით

რამდენად
უნდა

ვარგისია

ეხებოდეს

თვისებებს,

ის

კანდიდატის

ცოდნას,

ამ

სამუშაოს

ბიოგრაფიულ

ინტერესებს.

ტიპიური

შეკითხვები წარმოდგენილია ცხრილში.
მონაცემები

შრომითი ბიოგრაფია

ახალი თანამდებობა

კარიერა

კომპანიის
სარგებლიანობა

შეკითხვები
1. რატომ გინდათ შეიცვალოთ სამსახური?
2. რა არ მოგწონდათ წინა სამუშაოზე?
3. რა ამოცანები გაგაჩნდათ წინა სამუშაოზე?
1. რას ელოდებით ახალი სამუშაოსაგან?
2. ახალი სამუშაოს რა ასპექტები მიგაჩნიათ
განსაკუთრებულად რთულად?
3. რა ინოვაციებს შეიტანთ თქვენს ახალ
საქმიანობაში?
4.
რა
ამოცანებს
დასვამთ
პირველ
რიგში
ახალ სამუშაოზე?
5. რას იზამთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი
ახალი სამუშაოს ბიუჯეტი შეიკვეცება 10%-ით?
1. როგორი არის თქვენი მიზნები ხანგრძლივ
პერსპექტივებზე ორიენტაციით?
2. კარიერისტული თვალსაზრისით როგორ
ვითარდებოდით დღემდე?
3. რა ფაქტორებს აქვს შრომის პროცესში
თქვენთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა
4. როდის ელოდებით დაწინაურებას?
1. მიგაჩნიათ თუ არა თქვენი თავი მეგობრულად?
2. ხართ თუ არა გუნდური ინდივიდუალური
მუშაობის მომხრე?
3. აქებთ თუ არა კოლეგების მიღწევებს?
4. რა თვისებები უნდა გააჩნდეს თქვენს
ქვეშევრდომს, ხელმძღვანელს?
5. როგორ მოექცევით `რთულ~ თანამშრომელს?
6. როგორ მოექცევით იმ კოლეგას, რომელიც
იყო თქვენი კონკურენტი, მიაჩნია თავისი თავი
უფრო კვალიფიციურად, ხოლო ამჟამად არის
თქვენი ქვეშევრდომი?
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გასაუბრების

პროცესში

ძალიან

მნიშვნელოვანია

უშუალობის,

ურთიერთნდობის, მიუკერძოებლობის ატმოსფეროს შექმნა, რათა ასისტენტებმა
თავისუფალად იგრძნონ თავი და გააჩნდეთ
გულღია

ურთიერთობის

შესაძლებლობა,

ინტერვიურებისას
კანდიდატის

მნიშვნელოვანია

მოსმენა

და

კრიტიკული

მსჯელობა მისი საქმიანობაზე, ან
პიროვნულ

ასპექტებზე.

ასეთი

ცალკეულ
დაკვირვება

შესაძლებლობას

იძლევა,

შევაგროვოთ

პრეტენდენტის
ინფორმაცია,

შესახებ
ის
რომელიც

აუცილებელი
ხდება

გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი.
დღეისათვის მომუშავეთა დაქირავების ხერხებს შორის ყველაზე საკამათო არის
ტესტირება. ამასთან, არა საკუთრივ ტესტები, არამედ, ის მეთოდები,
რომლითაც
გამოიყენება

ხდება

ტესტირების

ინტელექტის,

გზით

პრეტენდენტების

საზრიანობის,

ინტერესთა,

შერჩევა.

პირადი

ტესტები

თვისებების

გამოვლენის მიზნით.
კომპანიები იყენებენ ტესტირების სამ ძირითად
მეთოდს: საკვალიფიკაციოს, ფსიქოლოგიურს
და ნარკოლოგიურს.
ყველაზე
ხშირად
გამოიყენება
ის
საკვალიფიკაციო ტესტები, რომლებიც იძლევა
შესაძლებლობას, განვსაზღვროთ პრეტენდენტის
კომპეტენტურობა და ის თვისებები, რომლებიც
აუცილებელია

კონკტრეტული

შესრულებისათვის.
სპეციფიკური

ტესტები

და

ისინი

სამუშაოს
არის

გამომდინარეობენ

შესასრულებელი სამუშაოს მოთხოვნებიდან. მაგალითად, ან აძლევენ ტესტებს,
რომლებშიც ვლინდება მათ მიერ მონაცემთა გადამუშავების
ფიზიკურად
რომლებიც

მომუშავეებს
ავლენენ

კი

იმ

შესაძლებლობა.

ტესტებს,

კოორდინაციისა

და

მხედველობის უნარს.
ფსიქოლოგიური

ტესტირება

ხდება

წერილობით, წინასწარ შედგენილ კითხვებზე
პასუხის

გაცემის

გზით.

ასეთი

ტესტები

ავლენენ სამუშაოზე პრეტენდენტის საერთო
ინტელექტუალურ

დონეს,

სამუშაოსადმი

დამოკიდებულებას,
მმართველობით

ინტერესს,

მიდრეკილებებს
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და

პირად

თვისებებს.

ფსიქოლოგიური

ტესტირების ავტორებს მიაჩნიათ, რომ ისინი იძლევიან უტყუარ ინფორმაციას,
ხოლო მათი ოპონენტების აზრით, ისინი არაეფექტური და დისკრიმინაციული
ხასიათის მატარებელია: ტესტირება არ შეიძლება ჩაითვალოს პანაცეად ან
მდივნების შერჩევის პროცესში პრეტენდენტების სამუშაოზე შერჩევის უტყუარ
მეთოდად. ის არის სამუშაოზე მისაღების მხოლოდ დამატებითი ბერკეტი.

კითხვები თვითშემოწმებისათვის!

უპასუხეთ კითხვებს:
1. რა არის სამუშაო ძალა?
2. ჩამოთვალეთ შრომითი
რესურსების მართვის
პრინციპები.

4. რას გულისხმობს
პროფესიული ფუნქციების
ანალიზი?
5. ჩამოთვალეთ პერსონალის

3. ჩამოთვალეთ ფირმის
კადრებით დაკომპლექტების
ეტაპები.

შერჩევის მეთოდები.
6. ჩამოთვალეთ პერსონალის
შერჩევის მეთოდების
უპირატესობები და
ნაკლოვანებები.

სავარჯიშოები:
1.

დაგეგმეთ თქვენი ბიზნესისათვსი საჭირო კადრები;

2.

შეადგინეთ სამუშაოს აღწერილობები თითოეული თანამდებობისათვის;

3.

დააჯგუფეთ კადრები ფუნქცია მოვალეობების მიხედვით და შეადგინეთ
ორგანიზაციული სტრუქტურა.

4.

განსაზღვრეთ კადრების შერჩევის მეთოდები და შედგინეთ საჭირო
მასალები (გასაუბრების კითხვები, ტესტები, სხვა)
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თავი 4.2 შრომითი ურთიერთობის დამყარება
თავის შინაარსი:
 შრომითი ურთიერთობის
წარმოშობის საფუძვლები;
 შრომითი ურთიერთობის
სუბიექტები;
 შრომითი ურთიერთობის
დაწყება;
 შრომითი ურთიერთობის
შეჩერება;
 შრომითი ურთიერთობის
შეწყვეტა;
 კითხვები თვითშემოწმებისათვის;
 სავარჯიშოები.

4.2.1 შრომითი ურთიერთობის
წარმოშობის საფუძვლები
შრომითი ურთიერთობა არის შრომის ორგანიზაციული მოწესრიგების
პირობებში

დასაქმებულის

მიერ

დამსაქმებლისათვის

სამუშაოს

შესრულება

ანაზღაურების სანაცვლოდ. შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა

მხარეთა

თანასწორუფლებიანობის საფუძველზე ნების თავისუფალი გამოვლენის შედეგად
მიღწეული შეთანხმებით.
შრომით

ურთიერთობებს

არეგულირებს
მიხედვითაც

„შრომის
შრომით

საქართველოში

კოდექსი,“

და

რომლის

წინასახელშეკრულებო

ურთიერთობებში აკრძალულია ნებისმიერი სახის
დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური
და

სოციალური

წარმოშობის,
მდგომარეობის,

საცხოვრებელი

კუთვნილების,

ქონებრივი

ადგილის,

ასაკის,

ეროვნების,

და
სქესის,

წოდებრივი
სექსუალური

ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი,
პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი, მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი,
კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების
გამო. დისკრიმინაციად ითვლება პირის პირდაპირ ან არაპირდაპირ შევიწროება,
რომელიც

მიზნად

ისახავს

ან
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იწვევს

მისთვის

დამაშინებელი,

მტრული,

დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას,
ანდა პირისთვის ისეთი პირობების შექმნა, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ
აუარესებს

მის

მდგომარეობას

ანალოგიურ

პირობებში მყოფ სხვა პირთან შედარებით.
ამასთან, დისკრიმინაციად არ ჩაითვლება პირთა
განსხვავების

აუცილებლობა,

გამომდინარეობს

რომელიც

სამუშაოს

სპეციფიკიდან

ან

არსიდან,

მისი

შესრულების

პირობებიდან, ემსახურება კანონიერი მიზნის
მიღწევას და არის მისი მიღწევის თანაზომიერი
და აუცილებელი საშუალება.
შრომითი ურთიერთობისას მხარეებმა უნდა დაიცვან საქართველოს
კანონმდებლობით

განსაზღვრული

ადამიანის

ძირითადი

უფლებები

და

თავისუფლებები.

4.2.2 შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები
შრომითი

ურთიერთობის

სუბიექტები

არიან

დამსაქმებელი

ან

დამსაქმებელთა გაერთიანება და დასაქმებული ან დასაქმებულთა გაერთიანება,
რომელიც შექმნილია „პროფესიული კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონითა
და

შრომის

საერთაშორისო

ორგანიზაციის

№87

გათვალისწინებული

და

№98

კონვენციებით

მიზნებითა

და

წესით.

დამსაქმებელი არის ფიზიკური ან იურიდიული
პირი, ანდა პირთა გაერთიანება, რომლისთვისაც
შრომითი

ხელშეკრულების

საფუძველზე

სრულდება გარკვეული სამუშაო. დასაქმებული
არის ფიზიკური პირი, რომელიც შრომითი
ხელშეკრულების
დამსაქმებლისათვის

საფუძველზე,
ასრულებს

გარკვეულ

სამუშაოს.
ინდივიდუალური

შრომითი

ურთიერთობის

სუბიექტები

არიან

დამსაქმებელი და დასაქმებული, ხოლო კოლექტიური შრომითი ურთიერთობის
სუბიექტებია ერთი ან მეტი დამსაქმებელი ან ერთი ან მეტი დამსაქმებელთა
გაერთიანება და ერთი ან მეტი დასაქმებულთა გაერთიანება.

4.2.3 შრომითი ურთიერთობის დაწყება
მას შემდეგ რაც დამსაქმებელი სამუშაოს მაშიებლის შესახებ მოპოვებული
ინფორმაციის საფუძვლეზე გადაწყვეტს პირის აყვანას სამსახურში ვალდებულია
მას მიაწოდოს ინფორმაცია:
ა) შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ;
223

ბ) შრომითი ხელშეკრულების ფორმის (წერილობითი ან ზეპირი) და ვადის
(განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი) შესახებ;
გ) შრომის პირობების შესახებ;
დ) შრომითი ურთიერთობისას დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ;
ე) შრომის ანაზღაურების შესახებ.
ორივე
ფორმდება

მხარის

შრომითი

თანხმობის

შემთხვევში

ხელშეკრულება.

პირის

განცხადება და მის საფუძველზე დამსაქმებლის
მიერ გამოცემული დოკუმენტი (იხ. დანართი),
რომლითაც დასტურდება დამსაქმებლის ნება პირის
სამუშაოზე

მიღების

თაობაზე,

შრომითი

ხელშეკრულების

დანიშნვის

შესახებ

ბრძანება,

უთანაბრდება

დადებას
იხ.

(პირის

დანართი).

შრომითი ხელშეკრულება იდება წერილობითი ან
ზეპირი

ფორმით,

განსაზღვრული

ან

განუსაზღვრელი

ვადით.

შრომითი

ხელშეკრულება იდება აუცილებლად წერილობითი ფორმით, თუ შრომითი
ურთიერთობა 3 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
შრომითი ხელშეკრულების ვადაა 1 წელი ან მეტი, შრომითი ხელშეკრულება
განსაზღვრული ვადით იდება მხოლოდ მაშინ, როცა:
ა) შესასრულებელია კონკრეტული მოცულობის სამუშაო;
ბ) შესასრულებელია სეზონური სამუშაო;
გ) სამუშაოს მოცულობა დროებით იზრდება;
დ) ხდება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლით სამუშაოზე დროებით
არმყოფი დასაქმებულის ჩანაცვლება;
ე) არსებობს სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს ხელშეკრულების
განსაზღვრული ვადით დადებას.
თუ შრომითი ხელშეკრულება დადებულია 30
თვეზე

მეტი

ვადით,

ან

თუ

შრომითი

ურთიერთობა გრძელდება ვადიანი შრომითი
ხელშეკრულებების
მიმდევრობით

ორჯერ

დადების

ან

შედეგად

მეტჯერ
და

მისი

ხანგრძლივობა აღემატება 30 თვეს, ჩაითვლება,
რომ

დადებულია

უვადო

შრომითი

ხელშეკრულება.
ვადიანი

შრომითი

ხელშეკრულებები

მიმდევრობით დადებულად ჩაითვლება, თუ
არსებული
გაგრძელდა

მისი

ვადის

გასვლისთანავე

შრომითი
ან

მომდევნო

ხელშეკრულება
ვადიანი

შრომითი

ხელშეკრულება დაიდო პირველი ხელშეკრულების ვადის გასვლიდან 60 დღის
განმავლობაში. შრომითი ხელშეკრულების ხანგრძლივობის ვადები რეგულისდება
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შრომის კოდექსით.
წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება იდება მხარეთათვის გასაგებ
ენაზე. წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს რამდენიმე
ენაზე. თუ წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება რამდენიმე ენაზეა დადებული,
იგი უნდა შეიცავდეს დათქმას იმის თაობაზე, თუ
რომელ

ენაზე

ენიჭება

დადებულ

უპირატესობა

ხელშეკრულებას
ხელშეკრულებების

დებულებებს შორის განსხვავების შემთხვევაში.
დასაქმებულთან
პირობაზე

დადებული

ხელშეკრულების
უპირატესობა

ერთსა

და

რამდენიმე

არსებობის

ენიჭება

იმავე

შრომითი

შემთხვევაში

ბოლოს

დადებულ

ხელშეკრულებას.
შრომითი ხელშეკრულების არსებითი
პირობებია:
ა) მუშაობის დაწყების თარიღი და შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობა;
ბ) სამუშაო დრო და დასვენების დრო;
გ) სამუშაო ადგილი;
დ) თანამდებობა და შესასრულებელი სამუშაოს სახე;
ე) შრომის ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის წესი;
ვ) ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესი;
ზ) ანაზღაურებადი და ანაზღაურების გარეშე შვებულებების ხანგრძლივობა და
შვებულების მიცემის წესი.
შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა დასაქმებულის მიერ სამუშაოს
შესრულების ფაქტობრივად დაწყების მომენტიდან, თუ შრომითი ხელშეკრულებით
სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.
შესასრულებელ

სამუშაოსთან

პირის

შესაბამისობის დადგენის მიზნით, მხარეთა
შეთანხმებით, დასაქმებულთან შესაძლებელია
მხოლოდ

ერთხელ

ხელშეკრულება

დაიდოს

შრომითი

გამოსაცდელი

ვადით

არაუმეტეს 6 თვისა. შრომითი ხელშეკრულება
გამოსაცდელი
წერილობითი ფორმით.

ვადით

იდება

მხოლოდ

გამოსაცდელი ვადით მუშაობა ანაზღაურებადია. ამ

ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით.
დამსაქმებელს უფლება აქვს, გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს
დადოს

დასაქმებულთან

შრომითი

ხელშეკრულება

ან

გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულება.
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შეწყვიტოს

მასთან

4.2.4 შრომითი ურთიერთობის შეჩერება
შრომითი

ურთიერთობის

შეჩერება

არის

შრომითი

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული სამუშაოს დროებით შეუსრულებლობა, რომელიც არ იწვევს
შრომითი

ურთიერთობის

შეწყვეტას.

შრომითი

ურთიერთობის

შეჩერების

საფუძვლებია:
ა) გაფიცვა;
ბ) ლოკაუტი;
გ) აქტიური ან/და პასიური საარჩევნო უფლების
განხორციელება;
დ) საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო,
პროკურატურის

ან

სასამართლო

ორგანოებში

გამოცხადება;
ე) სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა;
ვ) სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევა;
ზ) შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება
ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის
გამო;
თ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში ან/და კრიზისულ ცენტრში
მოთავსება, რომლის დროსაც შეუძლებელი ხდება მის
მიერ სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულება, მაგრამ
არა უმეტეს 30 კალენდარული დღისა წელიწადში;
ი) დროებითი შრომისუუნარობა, თუ მისი ვადა არ
აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის
განმავლობაში

საერთო

ვადა

არ

აღემატება

60

კალენდარულ დღეს;
კ)

კვალიფიკაციის

ამაღლება,

პროფესიული

გადამზადება ან სწავლა, რომლის ხანგრძლივობაც
წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 30 კალენდარულ
დღეს;
ლ) ანაზღაურების გარეშე შვებულება;
მ) ანაზღაურებადი შვებულება.

4.2.5 შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები,
რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას;
ბ) შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა;
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გ) შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება;
დ) დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი
განცხადების საფუძველზე დატოვება;
ე) მხარეთა წერილობითი შეთანხმება;
ვ)

დასაქმებულის

კვალიფიკაციის

ან

პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის
მიერ

დაკავებულ

თანამდებობასთან/

შესასრულებელ სამუშაოსთან;
ზ)

დასაქმებულის

მიერ

მისთვის

ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით
ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის
შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების
უხეში დარღვევა;
თ)

დასაქმებულის

მიერ

მისთვის

ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით
ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული
ვალდებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის
მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური
შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის
შინაგანაწესით

გათვალისწინებული

დისციპლინური

პასუხისმგებლობის

რომელიმე ზომა;
ი) თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ
არის

განსაზღვრული,

ხანგრძლივი

შრომისუუნარობა – თუკი შრომისუუნარობის
ვადა აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ
დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა
აღემატება 60 კალენდარულ დღეს, ამასთანავე,
დასაქმებულს გამოყენებული აქვს კუთვნილი
შვებულება;
კ)

სასამართლო

განაჩენის

ან

გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა,
რომელიც

სამუშაოს

შესრულების

შესაძლებლობას გამორიცხავს;
ლ) დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის გარდაცვალება;
მ) დამსაქმებელი იურიდიული პირის ლიკვიდაციის წარმოების დაწყება;
ნ) სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების
შეწყვეტას.
დამსაქმებლის

მოთხოვნით

შრომითი

ხელშეკრულების

დამსაქმებელი

ვალდებულია

არანაკლებ

30

კალენდარული

შეწყვეტისათვის
დღით

ადრე

გააფრთხილოს დასაქმებული წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით.
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ამასთანავე, დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია არანაკლებ 1 თვის შრომის
ანაზღაურების

ოდენობით,

შრომითი

ხელშეკრულების

შეწყვეტიდან

30

კალენდარული დღის ვადაში.
დამსაქმებლის მიერ შრომითი ხელშეკრულების
შეწყვეტისას
არანაკლებ

დამსაქმებელი
3

კალენდარული

გააფრთხილოს
წერილობითი

უფლებამოსილია
დღით

დასაქმებული
შეტყობინების

ადრე

წინასწარი

გაგზავნით.

ამ

შემთხვევაში დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია
არანაკლებ

2

ოდენობით,

თვის

შრომის

შრომითი

ანაზღაურების

ხელშეკრულების

შეწყვეტიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.
იმ

შემთხვევაში

თუ

შესასრულებელი

სამუშაო ერთჯერადი ხასიათისაა ან შეეხება მომსახურების გაწევას, სამუშაოს
შემსრულებელთან

ფორმდება მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება, რომლის

ხანგრძლივობა დამოკიდებულია შესასრულებელი სამუშაოსთვის საჭირო დროზე.
მომსახურების

შესახებ

ხელშეკრულებით

განისაზღვრება

მხარეების

რეკვიზიტები, შესასულებელი სამუშაო, შესრულების ვადები, ანაზღაურების
პირობები და ოდენობა, მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები, ხელშეკრულების
რაოდენობა, გასაჩივრების შესაძლებლობა და მხარეთა ხელმოწერები.

კითხვები თვითშემოწმებისათვის!
უპასუხეთ კითხვებს:
1.

რას ნიშნავს შრომითი

4.

ურთიერთობა და რომელი

ხელშეკრულება საქართველოს

საკანონმდებლო აქტით

კანოანმდებლობის მიხედვით?

რეგულირდება საქართველოში?
2.

5.

ჩამოთვალეთ შრომითი

რას ნიშნავს შრომითი
ურთიერთობის შეჩერება?

ურთიერთობის სუბიექტები.
3.

რა ვადით იდება შრომითი

6.

ჩამოთვალეთ შრომითი

რას ნიშნავს შრომითი
ურთიერთობის შეწყვეტა?

ურთიერთობის დაწყების

7.

ჩამოთვალეთ ხელშეკრულების

დამადასტურებეი დოკუმენტების

შეჩერებისა და შეწყვეტის

სახეები.

პირობები.

სავარჯიშოები:
1.
2.

შეადგინეთ
შრომითი
ურთიერთობის
დამყარების
აქტი
(ხელშეკრულება) შერჩეული პერსონალისათვის;
შადგინეთ პერსონალის დანიშვნის ინდივიდუალურ - სამართლებრივი
აქტი (ბრძანება).
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თავი 4.3 თანამშრომელთა მუშაობის შეფასება და
სტიმულირება
თემის შინაარსი:






თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასება;
თანამშრომელთა სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება;
თანამშრომელთა სტიმულირების მექანიზმები;
კითხვები თვითშემოწმებისათვის;
სავარჯიშოები.

4.3.1 თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასება
როდის

შეიძლება

დავაწინაუროთ

მუშაკი?

რა

კრიტერიუმებით

წავახალისოთ ის მატერიალურად? ამ შეკითხვებზე პასუხი და შესაბამისი
გადაწყვეტილებანი,
დაკვირვების,
ემოციების
რომ

როგორც

წესი,

ინტერესებისა

საფუძველზე.

თავიდან

სუბიექტურია,

ისინი

მიიღება

პირადი

და

იმისათვის,

აიცილონ

ეს

სუბიექტური ფაქტორები, კომპანიები
ნერგავენ

მუშაკების

შეფასების

საქმიანობის

სისტემას,

რომელიც

იძლევა შესაძლებლობას, ობიექტურად
შევაფასოთ

მუშაკების

შრომის

შედეგები.
როგორ
მოვახდინოთ

შეფასება?

შესრულების
რომლების

ზუსტი

კრიტერიუმები,

და

განისაზღვრება

ქცევიდან გამომდინარე.

ორი

მიზეზეის

გამო

ხდება:

(1)

შეიძლება

დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და

განვითარდა

ადამიანი

განისაზღვროს

იმის

თაობაზე,

თუ

რამდენად

თუ

შემფასებელმა

არა

და

შეთანხმებული შედეგები.

ობიექტურად

თუ არა გარე ხელისშემშლელი ფაქტორები.
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უნდა

შეტანა
მათზე
(2) მათ

სამუშაოს დაწყებიდან.ობიექტურობისათვის

შესრულდა

მაშინ

როგორც

სამუშაოს აღწერილობაში არის მოცემული. მათი

შეიძლება მოგვცენ ინფორმაცია

შესრულდა,

ისეთი

შესაძლებელი. კრიტერიუმები

კომპეტენციებიდან

სისტემაში

დაკვირვება

უნდა გამოვიყენოთ

გაზომვაა

კომპეტენციები

შეფასების

სამუშაოს

შესაფასებლად

თანამშრომლის
წესი,

უნდა

როგორ
საჭიროა
თუ

არ

შეაფასოს, არსებობდა

კომპეტენციის

შეფასებასთან

შემფასებელმა

შეინარჩუნოს

თანამშრომლის
შემფასებელი

ქცევა
აღწერს

და

ერთად

ფასდება

ქცევაც.

ობიექტურობა,
არა

ქცევას,

მისი

ნაკლები

იმისათვის,

საჭიროა

პროვნული

რომ

შეფასდეს

თვისებები.

როდესაც

შანსი რჩება

ინტერპრეტაციებისა და გაუგებრობებისათვის.
უკანასკნელ
ინერგება

შრომის

კრიტერიუმები

წლებში

კომპანიების

კომპლექსური
მკაცრად

შეფასების

მიერ

სულ

სისტემა,

ფორმალიზებულია,

უფრო

აქტიურად

რომელშიც

სამუშაო

გამოც,

როგორც

რის

დამქირავებელი, ასევე მუშაკი წინასწარ ეცნობა შესასრულებელი სამუშაოს
შეფასების კრიტერიუმებს,

ორივეს

თანაბრად შეუძლია შეაფასოს ის, თუ

რამდენად სწორად არის ეს სამუშაო შესრულებული. სამუშაოს შეფასებისათვის
გამოიყენება
შედეგების

ხუთბალიანი
სისტემატიურად

სისტემა,
შეფასების

(იხ.

ცხრილი),

რაც

შესაძლებლობის.

იძლევა

კომპანიები,

შრომის
ასეთი

შეფასების შედეგებს იყენებენ მუშაკების შეკვეცის მიზნით.

მაჩვენებლები
I. პროფესიული ცოდნა და ჩვევები
კარგად
ესმის
მოვალეობანი,
იყენებს
მიღებულ
ცოდნასა და გამოცდილებას; განიცდის ადაპტაციას
ახალი
მეთოდების (ტექნოლოგიებისადმი),
ახდენს
სამუშაოს სწორ დაგეგმვას და ორგანიზებას, აღიარებს
შეცდომებს და ითვალისწინებს სიძნელეებს.
II. სამუშაოს მოცულობა:
გამომუშავება; სტანდარტებისა და დროითი გრაფიკების
დაცვა; სამუშაო დროის ეფექტიანი გამოყენება.
III. სამუშაოს ხარისხი:
სიზუსტის ხარისხი
–
არ უშვებს შეცდომებს;
საფუძვლიანად ასრულებს სამუშაოს; აკეთებს სწორ
დასკვნებს.
IV. ინიციატივა და შემოქმედებითობა:
იღებს
თავის
თავზე
ინიციატივას;
სრულად
ასრულებს
დაკისრებულ მოვალეობას;
აქვს უნარი,
ორგანიზებულად განახორციელოს იდეები და
ჩანაფიქრები.
V. კომუნიკაციური თვისებები:
ცხადად
და
ლაკონურად
შეუძლია,
წარმოაჩინოს
იდეები
და
გაცვალოს ინფორმაცია;
შეუძლია
კლიენტურასთან და იერარქიის სხვადასხვა
წარმომადგენლებთან უპრობლემო ურთიერთობა.
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ხუთბალიანი
სისტემა

54321

54321

54321

54321

54321

VI. საიმედო:
ინსტრუქციების
და
განკარგულებების
შესრულების
შესაძლებლობა;
საჩქარო
დავალებების
შესრულების
უნარი; სხვა შრომითი ჩვევები.
VII უნარი:
აქვს ხელმძღვანელის პოტენციური შესაძლებლობანი;
სხვა
ადამიანიების
ამოცანების
რეალიზაციის
მიზნით
ორგანიზების უნარი; აქვს ქვეშევრდომების
საქმიანობის სრულყოფის შესაძლებლობა

54321

54321

ცხრილი მუშაკის მიერ სამუშაოს შესრულების შეფასების ანკეტის ნიმუში
შეფასების კრიტერიუმები:
5 – ფრიადი. მუშაკი სისტემატიურად აჭარბებს დადგენილ ნორმებსა და
ასრულებს გეგემებს გადაჭარბებით.
4

_

საშუალოზე

მაღალი.

მუშაკი

სისტემატიურად

ასრულებს

დადგენილ

ნორმებს. ასრულებს გეგმებს.
3 – დამაკმაყოფილებელი. მუშაკი არის საშუალო კვალიფიკაციის, ასრულებს
დადგენილ ნორმებს, რიგ შემთხვევაში ვერ ასრულებს გეგმებს. ასრულებს
დავალებებს დადგენილ რეჟიმში.
2 – აუცილებელია გაუმჯობესება.
არასრულყოფილად

ასრულებს

ნორმებს და ვერ უზრუნველყოფს
მოსალოდნელ უკუგებას. ამ დონის
მუშაკი

ვერ

პასუხობს

სამუშაოს

მოცემულ

სტანდარტულ

მოთხოვნებს.
1 – არადამაკმაყოფილებელი. მუშაკი ვერ ასრულებს სამუშაოს მინიმალურ
მოთხოვნებს

და

ვერ

უზრუნველყოფს

მოსალოდნელ

უკუგებას.

შეფასების

პროცედურა
ძალიან
ჩაატარებთ

დიდი

შეფასებას.

სიტუაციებს,

განყოფილებას

სპეციალისტს)

აქვს

“შეფასების ფურცელი”
ვინაიდან

თუ

თანამშრომელთა

კადრების

შეფასება.

მნიშვნელობა

არ მივიღებთ
შეფასება
(ან

რომლის

ყველაზე

იმას,

წელიწადში
სპეციალური

მიხედვითაც
ატარებს

ახლო კონტაქტშია
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თუ

მხედველობაში

ადამიანური

მომზადებული

შეფასებას უმეტესწილად
ის

ენიჭება

როგორ

კრიზისულ

ერთხელ

ტარდება.

რესურსების

მართვის

ფორმა/ანკეტა

ე.წ.

ხდება

თანამშრომლის

უშუალო

ხელმძღვანელი,

შესაფასებელ

თანამშრომელთან

და

ყველაზე

იძლევა

უკეთ

რჩევას

იცის

მისი

შეფასების

თანამშრომლებისთვის
კონსულტაციებს

წარმომადგენლებისაგან.

წელიწადში

სუსტი

იღებს

ძლიერი

და ზოგიერთი სპეციალისტი

3-ჯერ

მხარეები.

ზოგჯერ

კლიენტებისგან
შეფასება

ჩასატარებლად

და

ტარდება

ახალი

შემფასებელი

მიზნობრივი

გასაუბრების

ჯგუფის

ფორმით და

აუცილებელია მისი შედეგები გაეცნოს შესაფასებელს.
ასეთი შეფასება, აუცილებელია, გამოირჩეოდეს ობიექტურობის მაღალი დონით,
ის

იძლევა

შესაძლებლობას,

ცალკეული

შრომით

მუშაკი

შედეგებს,

გაუმჯობესების

არა

მარტო

არამედ

გაეცნოს

დასახოს

მის
მათი

თვალსაზრისით

კონკრეტული

შეფასების

მნიშვნელობის

გეგმები.
თანამშრომელთა

გათვალისიწნებით უმთავრესია შეფასების პროცესის
გააზრება,

მიზნების

დასახვა

და

შემდეგ

განხოციელება, ამასთან შეფასება შეფასებიტვის არ
უნდა ჩატარდეს და მას აუცილებლად უნა მოყვეს
შესაბამისი რეაგირება, როგორიცაა: თანამშრომელთა
გადამზადება,

ტრენინგები,

დაწინაურება,

თანამდებობიდან დაქვეითება ან უარეს შემთხვევაში გათავისუფლება. სამუშაოდან
დათხოვნის შემდეგ, შეფასების ანკეტები გამოიყენება სასამართლო დავების
განხილვის პროცესში.

4.3.2თანამშომელთა სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება

სამუშაოზე აყვანილი ყველა ახალი მუშაკი სამუშაოს სპეციფიკიდან
გამომდინარე,
მოითხოვს
სწავლებას.
ბუღალტერიის ზოგადი პრინციპები ყველა
ფირმაში საერთოა, მაგრამ წარმოებისა და
მომსახურების

სფეროების

მიხედვით,

ბუღალტერია

სპეციფიკის
ფირმების

მიხედვით განსხვავებულია.
იდეალურ
თანამშრომლის
დაიწყოს

შემთხვევაში

პროფესიული

სამუშაოზე

გასვლის

ზრდა

უნდა

პირველივე

დღიდან. მუშაკები თავიათ პირველ დღეს
მოლოდინით იწყებენ და დროის გარკვეულ პერიოდში ადაპტაციას გადიან.
თანამედროვე საქმიან ურთიერთობათა სფეროში არ არის საკმარისი სამუშაოს
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ინსტრუქციის შესაბამისად განხორციელება. ამ პერიოდში ისინი ეცნობიან სხვა
თანამშრომლებს,

ეცნობიან

ორგანიზაციაში
ჩაცმის

ქცევის

საქმიანი

სტილს

ნორმებს.

ეთიკის

ნორმებს,

სწავლობენ

და

შესაძლოა

ორგანიზაციაში დაინერგოს სემინარი
ან სამუშაო შეხვედრა, სადაც მათ
გააცნობენ

კომპანიის

ტრადიციებს,

ისტორიას,

მართვის

სტილს.

შესაძლოა ჩატარდეს ინდივიდუალური
გასაუბრება
ყველა
ახალ
თანამშრომელთან,
დაწყებულს
მეეზოვიდან დამთავრებულს უფროსი
მენეჯერით,

რაც

ზრუნველყოფს

კოლექტივში

მორალური

და

ინტელექტუალური ატმოსფეროს შექმნა.
იმისათვის, რომ ყველა მუშაკს შეექმნას მკაფიო წარმოდგენა კომპანიის
სტარტეგიაზე, მიზნებსა და ამოცანებზე, ფირმების უმრავლესობა წარმატებით
ნერგავს

ახლად

პროგრამებს.
რამდენიმე

ეს

მიღებული

თანამშრომლების

პროგრამები

ზოგად

თემას,

პროფესიული

განსხვავებულია,

რომელიც

ყველა

ამასთან,

ორიენტაციის

ისინი

კომპანიისათვის

მოიცავენ

საერთოა,

ეს

თემებია:
-

ფირმის ისტორია და სტრუქტურა, სუბორდინაციის დამკვიდრებული
სქემა;
დაქირავების, ზესაათების ანაზღაურება, განთავისუფლების პირობები;
ორგანიზაციის შინაგანაწესი;
დამატებითი ხელფასები და შვებულება;
შრომითი ვალდებულებანი და პასუხისმგებლობა;

ხელმძღვანელი

ვალდებულია,

ახალი

მუშაკისათვის გამოყოს დრო, რათა გააცნოს ის
კოლეგებს,

აუხსნას

თავისებურებანი.

სამუშაოს
ასეთი

სპეციფიკა

დროის

და

ხარჯვა

ყოველთვის შედეგიანია, რადგანაც ის აჩქარებს
მუშაკის ახალ გარემოში ადაპტაციას.
მრავალი
სწავლების

კომპანია

სპეციფიკურ

მუშაკებისათვის
უშუალოდ

იყენებს

მეთოდიკას.

შეიძლება

სამუშაო

ახალი

მუშაკის
სწავლება

მიმდინარეობდეს

ადგილზე,

სადაც

გამოცდილი მუშა დამწყებს ასწავლის შრომის
ძირითად
ილეთებს
და
ხერხებს.
უფრო

მაღალი

კვალიფიკაციის

მუშაკებისათვის გამოიყენება სპეციალური ლექციები, სადაც პროფესიულთან
ერთად განიხილება შრომითი ეთიკის საკითხები.
233

ზემოაღნიშნული პროგრამები ტარდება ახალი თანამშრომლის აყვანის დროს,
თუმცა

არსებული

საჭიროებების
ამაღლება.

თანამშრომლების

გათავლისწინებით

აღნიშნული

შეფასების

უნდა

შედეგად

დაიგეგმოს

სუზრუნველსაყიფად

მათი

ორგანიაციის

გამოვლენილი
კვალიფიკაციის

ხელმძღვანელობა

გეგმავს ერთობლივ ან ინდივიდუალურ
ლექცია - სემინარებს, ტრენინგ კურსებს და
სხვა,

რაც

მორგებული

უნდა

იყოს

თანამშრომელთა საჭიროებებზე.
ტრენინგებისა

და

აუცილებლობა

სემინარების

დგება

ორგანიზაცია

ჩატარების

მაშინ,

როდესა

გეგმავს

ტექნოლოგიების

შემოღებას

ახალი
ან

ნებისმიერ

ცვლილებას, რაც მოითხოვს თანამშრომელთა გადამზადების აუცილებლობას.

4.3.3 თანამშრომელთა სტიმულირების მექანიზმები
იმისათვის, რომ წავახალისოთ მუშაკები აუცილებელია პერიოდულად
მათი

სტიმულირების

როგორც

ფულადი

ისე

მექანიზმების
სხვა

სახის

არსებობა.

არსებობს

მეთოდები.

სტიმულირების

სტიმულირების

ფულადი

გამოხატულობის შემტხვევაში ხელფასის დარიცხვის ბაზა განისაზღვრება არა
ზოგადად შრომით, არამედ მისი შედეგებით. ამირტომ არის, რომ შრომის
შედეგების

სტიმულირებისათვის

აუცილებელია

წახალისების

სისტემების

დანერგვა, რომელიც მოიცავს შემდეგ პირობებს:
პრემიებსა და საკომისიოებს. წახალისების ერთ-ერთი
ეფექტიანი
პრემია.

ფორმა
არის
ფირმების

უმრავლესობა
გასცემს

მუშაკებზე

პრემიებს.

შედეგების

წლის

მიხედვით,

პრემიები

არის

დაკავშირებული
კომპანიის
მიზნების რეალიზაციასთან. საკომისოები
ფულადი

ჯილდოები,

რომლებიც

გაიცემა

ფირმაში

ეს

პროდუქციის

არის
ან

მომსახურების რეალიზაციის მოცულობის მიხედვით, როგორც წესი, ისინი
გამოიყენება

გასაღების

სფეროში

დასაქმებული

პერსონალის

შრომის

ანაზღაურებისათვის.
მოგებაში მონაწილეობის პროგრამა გულისხმობს მოგების ზრდის შემთხვევაში
მუშაკების დამატებით მატერიალურ წახალისებას. კომპანიების მიხედვით ეს
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თანხები გაიცემა ყოველკვარტალურად, ყოველთვიურად ან ყოველწლიურად.
ზოგიერთ შემთხვევაში ეს თანხები გაიცემა შეკვეცის ან პენსიაზე გასვლის
შემთხვევაში.
მიზნის
მონაწილეობის
აღნიშნულ

მიღწევის

მონაწილეობის

პროგრამის

პროგრამა

არის

მოგებაში

ანალოგიური.

შემთხვევაში

დამატებითი

ანაზღაურება გაიცემა არა მოგების ზრდის,
არამედ

თვითღირებულების

ხარისხის

შემციერების,

გაუმჯობესების,

კლიენტების

მომსახურების გაუმჯობესებისა და კომპანიის
მიერ სხვა წინაწარ დადგენილი პირობების
შესრულების
ერთ-ერთი

საფუძველზე.
მეთოდი

არის

ამ

პროგრამის

ნაყოფიერების

მიხედვით შრომის ანაზღაურება, როდესაც მუშაკს წინასწარ განუსაზღვრავენ
ხელფასის ქვედა ზღვარს და შემდგომი დარიცხვა ხდება ნორმების ან სხვა
საწარმოო

დავალებების

შესრულების

მიხედვით.

ხელფასის

ეს

სისტემა

წარმატებულად გამოიყენება ასეთ ცნობილ ფირმებში, როგორიცაა `კორნინგი~,
`ნორდსტრომი~, `მონსანტო~ და სხვა. ამასთან, კომპანია `დიუპონმა~ უარი
თქვა ამ პროგრამის რეალიზაციაზე იმის გამო, რომ მუშაკები არ დაეთანხმნენ
ხელფასის ქვედა ზღვარის დადგენა.
ცალკეული

კომპანიები

იყენებს

ანაზღაურებას

კვალიფიკაციის

მიხედვით, რომელიც გამომდინარეობს მუშაკის ცოდნასა და კვალიფიკაციიდან
და არა მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობებიდან. ეს სისტემა
გამოიყენება

ისეთ

კომპანიებში,

`ალკოა~,

`პოლაროიდი~,

როგორიცაა:
`კრაისლერი~,

`ვესტინგჰაუზი~ და სხვა. ამ სისტემის მიხედვით,
ხელფასის თავდაპირველი დონე განისაზღვრება
მუშაკის კცვალიფიკაციის მიხედვით, ხოლო მისი
შემდგომი

ზრდა

დამოკიდებულია

ამ

კვალიფიკაციის
ამაღლებაზე
ან
შრომითი
ფუნქციების შეთავსებაზე. ასეთი სისტემა იძლევა
შესაძლებლობას,

შევამციროთ

მმართველობითი

აპარატი, სამუშაო ძალაზე საერთო დანახარჯები, ის ასტიმულირებს მუშაკებს.
მომუშავეთა

კომპანიის

საკუთრებაში

მონაწილეობის

პროგრამის

თანახმად, კომპანია თავისი აქციების ნაწილს ყიდის მის თანამშრომლებზე, ამ
გზით ამოღებულ თანხებს ათავსებს მათ საგანგებო სატრასტო ფონდში. ყოველ
მუშაკზე მოდის ამ ფონდის გარკვეული ხვედრითი წილი, როდესაც კომპანიის
მდგომარეობა სტაბილურია. მუშაკები ფონდიდან ღებულობენ მოგებას.
არაფულადი
თანამდებობრიი

ფორმით
გამოხატული
სტიმულირების
მაგალითებია:
დაწინაურება, მადლობის გამოცხადება წერილობით და/ან
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ზეპირი ფორმით, მედალის, სიგელის, სერთიფიკატის გადაცემა,• თავისუფალი
დროით დაჯილდოება (დამატებითი დასვენების დღეები),•
კვალიფიკაციის
ამაღლება,
მივლინებებზე
გაგზავნა
და
სხვა,
რაც
განისაზღვრება
ორგანიზაციის სტრატეგიით.

კითხვები თვითშემოწმებისათვის!
უპასუხეთ კითხვებს:
1. რატომ უნდა შეფასდეს

4. ჩამოთვალეთ თანამშრომელთა

თანამშროლთა საქმიანობა?

სწავლების ეტაპები და

2. რა სიხშით უნდა ჩატარდეს
თანამშრომელთა შეფასება?

მეთოდები.
5. თანამშრომელთა

3. თანამშრომელთა შეფასების

სტიმულირების რა მეთოდებს

რა მეთოდებს იცნობთ?
ჩამოთვალეთ.

იცნობთ? ჩამოთვალეთ
6.

დაახასითეთ თანამშრომელთა
სტიმულირების მეთოდები

სავარჯიშოები:
1. შეადგინეთ

თანამშრომელთა

შეფასების

წესი

და

კრიტერიუმები;
2. შეადგინეთ თანამშრომელთა სტიმულირების წესი და სახეები.
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