


















ოპტიმისტი პესიმისტი 

ექსტრავერტი ინტროვერტი 





















D: შედეგები  I: გამოცდილება 

• წარმოაჩინეთ თქვენი სტატუსი 
• იყავით თავადაჯერებული 
• არ უკარნახოთ 
• კამათში იყავით ხისტი და კონკრეტული 
• მიეცით საშუალება თავად დანიშნონ ვადები 
• ნუ შეეჯიბრებით 
• გაუმეორეთ დავალება 
• მოთხოვეთ პასუხი წერილობით 

• გამოავლინეთ მეგობრულობა 
• მიეცით საშუალება ისაუბრონ საკუთარ 

თავზე 
• აღიარეთ 
• მიაწოდეთ ვიზუალური მასალა 
• მოერიდეთ ციფრებს 
• უთხარით კომპლიმენტები 
• აკონტროლეთ ვადები 
• მიეცით მკაფიო ინსტრუქცია 

C: ინფორმაცია S: უსაფრთხოება  
 

• მიეცით მონაცემები 
• არ შეეხოთ მის პირადულს 
• დაიცავით სუბორდინაცია 
• არ დააგვიანოთ 
• იყავით მომზადებული 
• დაიცავით ვადები 
• არ ჩააყენოთ უხერხულ მდგომარეობაში 
• არ უთხრათ კომპლიმენტები 

• არ დაურღვიოთ სიმშვიდე 
• შექმენით ნდობა 
• არ მოახდინოთ ზეწოლა 
• მიეცით  ფაქტები და არგუმენტები 
• ელაპარაკეთ მარტივი ენით 
• მოუსმინეთ ყურადღებით 
• გამოავლინეთ გულწრფელობა 
• არ აკონტროლოთ  
 

ურთიერთობების მართვა 





















სპირალური დინამიკის 
მოდელი 

ნათია	გოცაძე	



თეორიის ძირითადი დებულებები 

 
•  გარემო და ცნობიერება განიცდის მუდმივ ევოლუციას! 

•  მთავარი ის არ არის , თუ რისი სჯერათ ადამიანებს, მთავარია, 
რომ მათ სჯერათ სწორედ ამის  და მხოლოდ ეს არის მათთვის 
ღირებული! 

•  განვითარების დონეები - ნიშნავს არა ადამიანის ტიპებს, არამედ 
ეტაპებს, რომლებსაც გადიან ადამიანები! 

•  სხვადასხვა საზოგადოებები, კულტურები და სუბკულტურები, 
ერები და ადამიანები ფსიქოლოგიური განვითარების სხვადასხვა 
ეტაპზე იმყოფებიან, რაც ევოლუციური განვითარების სხვადასხვა 
სირთულეში გამოიხატება. არც ერთი სისტემა არ იკარგება - ისინი 
არსებობენ სხვა სისტემების შიგნით!		



•  ნაკლებად განვითარებულ კულტურებში ხალხის 
უმეტესი ნაწილი იმყოფება განვითარების ადრეულ 
სტადიებზე.  

•  რ ა ც უ ფ რ ო გ ა ნ ვ ი თ ა რ ე ბ უ ლ ი დ ა რ თ უ ლ ი ა 
საზოგადოება მით უფრო მეტია დონეების სხვაობა. 

•  ორგანიზაციაში შექმნილი კონფლიქტებისა და 
პრობლემების მიზეზი, ხშირად არის ის, რომ 
თანამშრომლები განეკუთვნებიან სპირალური 
განვითარების სხვადასხვა დონეს. 

•  ქვედა დონეებმა არაფერი იციან ზედა დონეების 
არსებობის შესახებ. 

 



თვითგადარჩენის კულტურა 

		

მოტივაცია:	
	

• ადგილის დამკვიდრება/შენარჩუნება 
• სხვებისაგან თავის დაცვა - უსაფრთხო გარემოს/
პოზიციის შექმნა 
• თავშესაფრის ძებნა ხელმძღვანელი –	«მხსნელი» 
• საბაზო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება 
• კომუნიკაციის საჭიროება არ არის 
• მართავს ინსტიქტი და არა გონიერება 



  კუთვნილების კულტურა  
•  ორგანიზაცია აგებულია	«ოჯახის სტილში. 

დამოკიდებულებები ახლობლურია, უშუალო და 
არაფორმალური. თანამშრომლები ერთმანეთს მხარში 
უდგანან და ენდობიან.  

•  ორგანიზაცია გაერთიანებულია ძლიერი ლიდერის 
გარშემო. ლიდერი მფარველობს თავის გუნდს. 

•  ორგანიზაციაში მიღებულია- კომპანიის 
ერთიანობისათვის უარი ეთქვას პირად ინტერესებს და 
აზრებს. 

 
 
მართვის ინსტრუმენტი: 

–  პირადი ზეგავლენა. 

მოტივაცია: 
- მხარდაჭერა «ჩვენ - კუთვნილება» 
- გუნდისა და ღირებული ადამიანების ინტერესები. 
-  მხოლოდ უმნიშვნელო  ცვლილებები 

მაგალითები:	

• სამეწარმეო 
ორგანიზაცია შექმნის 
პირველ წლებში.	

• პატარა ოფისი 
რეგიონალურ ქალაქში. 

 



    კუთვნილების კულტურა 

§ მე მინდა ვიყო კოლექტივის 
ნაწილი.	
§ მე- ეს ვართ ჩვენ!	
§ მე მზად ვარ უარვყო ჩემი თავი 
ჩემი მეგობრებისათვის, ჩემი 
გუნდისთვის.		

		

კომპეტენციები:	
•  მხარდამჭერი ლიდერობა	
•  ემოციური სტაბილურობა	
•  პირადი ზეგავლენა	
	
მეტაფორა:	«	კოლექტივი მფარველი, თბილი დედა»	



კუთვნილების კულტურა  
ეფექტურობის სიტუაცია:	
	
•  			  	მცირერიცხოვანი განყოფილება(ან ჯგუფი), 
•      	სამუშაო, რომლის შესრულებაც ადამიანებზეა    

დამოკიდებული და არა ტექნოლოგიებზე	
 
კრიზისის მიზეზები 
	
•  ამბიციების ზრდა	
•  იწყება ფარული ბრძოლა ძალაუფლების მოსაპოვებლად		
•  ჯგუფის წევრები იწყებენ ლიდერის კოპირებას.	
•  მიდის სითბო, მოდის კონკურეცია და მტრობა.	
•  ერთიანი გუნდი თავდაპირველად ფარულად, შემდგომ კი 

აშკარად სუსტდება და იშლება. 
•  კუთვნილების განცდა იკარგება და დგება ახალი ღირებულებების 

შექმნის სტადია	

		



       ძალის კულტურა 
•  კომპანიაში ძლიერი შიდა კონკურენციაა. ადამიანები აგრესიულები არიან, 

მენეჯერები იბრძვიან ძალაუფლებისა და ავტონომიისთვის. 
•  დეპარტამენტებს შემოსაზღვრული აქვთ ტერიტორიები. კომპანია 

დანაწევრებულია ერთმანეთთან მტრულად განწყობილ ჯგუფებად. 
•  გადაწყვეტილებას იღებს ყველაზე ძლიერი, ძალაუფლებით აღჭურვილი  

პირი.  
•  ხელმძღვანელი არის ძლიერი, მკაცრი, ავტორიტეტული ლიდერი. 
მართვის ინსტრუმენტები: 

–  ბრძანებები. 
–  პირადი ზემოქმედება. 

მოტივაცია:  
-გამოძახება, არჩევა,	«საერთო მტერი»	
-  დაჯილდოება ქმედებისთანავე. 
-  «ბრძოლა წესების გარეშე» 



         ძალის კულტურა 

§ ადამიანები მტრულად არიან 
განწყობილნი.	
§ მე უნდა ვიყო მზად, რათა დავიცვა 
საკუთარი თავი და მთელი ჩემი 
ტერიტორია.	
§ მე მომწონს სხვა ადამიანების 
მართვა.	
§ ძალაუფლება მაძლიერებს - ძალა 
მეხმარება დავამყარო 
ძალაუფლება. 	
§ მე ვიბრძოლებ 
ძალაუფლებისათვის იმ 
ადამიანებთან, რომელთა 
დამარცხებასაც შევძლებ.	
§ ომში კანონები არ მოქმედებენ.	
§ ძლიერი ყოველთვის მართალია.	

კომპეტენციები:	
	
•  ძალის მოტივაცია არის ძალა.	
•  დირექტიული მმართველობა	
•  გაბედულება/ გადაწყვეტილების 

მიღება.	
•  პირადი ზეგავლენა.	
•  უნარი გაუძლო დარტყმებს.	

მეტაფორა:	«მომთხოვნი მამა»	



     ძალის კულტურა 
ეფექტურობის სიტუაცია:	
	
•  კრიზისული მენეჯმენტი 
•  არც თუ ისე დიდი კომპანიის სტარტ-აპი აგრესიულ 

გარემოცვაში 
 
კრიზისის მიზეზები:	
	
•  მენეჯერები დაიღალნენ ბრძოლით  

•  ჩნდება პროტესტი ძალაუფლების მქონე პირთა 
განუკითხაობის მიმართ. 

•  უაზრო კონკურენცია იწვევს თამაშის საერთო წესების 
შემუშავების  მოთხოვნილებას . 

•  თანამშრომლებში მწვავდება უსამართლობის განცდა და 
მოითხოვს ცვილებებს მიდგომებში	



      კანონების კულტურა 
•  ბიზნეს-პროცესები ზუსტად არის რეგლამენტირებული.	
•  თანამშრომლებში ფასდება საიმედობა, სტაბილურობა და 

დისციპლინირებულობა.	
•  საერთო კანონებს ემორჩილება ყველა, ორგანიზაციის პირველი პირის 

ჩათვლით.	
•  ორგანიზაციაში დამოკიდებულებები ფორმალურია.	
•  საქმის სათავეში დგას მენეჯმენტი და არა ლიდერობა. 

მართვის ინსტრუმენტები:	
–  რეგლამენტი 

მოტივაცია:	
	

-	სამუშაო ადგილის სტრუქტურიზაცია,	დამკვეთისათვის წესებისა და 
კანონების მიწოდება,წერილობითი კონტრაქტი.	
-შექება, რომ ის მუშაობს გარკვეული აზრისათვის, დაჯილდოვება-
შემდეგში.	



  კანონების კულტურა 

§ აუცილებელია მივყვეთ დადგენილ 
კანონებს.	
§ მე პატივს ვცემ,  ვითვალისწინებ და 
ვასრულებ კანონებს, რადგან ვიცი, რომ 
ამაზე დგას მთელი მსოფლიო.	
§ კანონის დარღვევა, თუნდაც უკეთესი 
შედეგისთვის ქმნის უარყოფით პრეცედენტს.	
§ ემოციები საზიანოა. საჭიროა  იმოქმედო 
რაციონალურად  
§ თვითნებური გადაწყვეტილებების მიღება 
დაუშვებელია.		

კომპეტენციები:	
•  დაგეგმვა და ორგანიზება	
•  შესრულების მართვა	
•  სისტემური აზროვნება	
•  კონსტრუქციული კომუნიკაცია 

მეტაფორა:	«ადამიანი ფუნქცია»	



       კანონების კულტურა  
ეფექტურობის სიტუაცია:	
•  ქვეგანყოფილება(დიდიც და პატარაც),	რომელმაც უნდა აჩვენოს 

სტაბილური რეზულტატი და არ საჭიროებს განვითარებას. 
	
•  აიგოს ბიზნეს-პროცესების სტრუქტურირების აუცილებლობა. 
 
კრიზისი ჩნდება:	
	
•  არავის არ აინტერესებს შედეგი, პირველ ადგილზეა პროცესი.	
•  არ არის	სიახლე. 	
•  არ არის ინიციატივა. 
•  უსაფუძვლო ბიუროკრატია.	



      წარმატების კულტურა 

•  კომპანია უბიძგებს თანამშრომლებს მაღალი მიღწევებისაკენ.	
•  კომპანიაში მუდმივად მიმდინარეობს შეჯიბრებები თანამშრომლებს შორის, 

ქვეგანყოფილებებს შორის. 	
•  მაქსიმალური წარმატების მისაღწევად საჭირო გადაწყვეტილებებს 

ყოველი მონაწილე იღებს ინდივიდუალურად. წარმატება ეკუთვნის ერთს. 
 
•  მართვის ინსტრუმენტები:	

–  მიზნების დასახვა 
–  შიდა კონკურენცია 

     მოტივაცია:	
-	სტატუსი, ხელფასის ზრდა, ბონუსები		
-	პირადი წარმატება,	კარიერული ზრდა, მიღწევები.	



წარმატების კულტურა 
კომპეტეციები:	
•  მიღწევების მოტივიზაცია.	
•  სტრატეგიული	/	პერსპექტიული 

აზროვნება.	
•  შთამაგონებელი	ლიდერობა	/	

მოტივირებული.	
•  დამაჯერებელი კომუნიკაცია/	

იდეების გაყიდვა.	
	
მეტაფორა:	«კომისარი»	



წარმატების კულტურა  
 

ეფექტურობის სიტუაცია:	
•  ბიზნესის აგრესიული განვითარება  
•  კონკურენტული ბაზარი 
•  შიდა კონკურენცია 
  
კრიზისი  ჩნდება:	
	
•  ემოციები ჩამქრალია 
•  ურთიერთობის თბილი დამოკიდებულების დეფიციტი.  
•  წარმატებას აღარ მოაქვს დაკმაყოფილება. 
•  ძნელად აღიქმება ბრძანებითი პროექტები. 



•  თათბირები, დისკუსიები, გონებრივი შტურმები.	
•  გადაწყვეტილება მიიღება კონსენსუსით.	
•  საყვარელი სიტყვებია	«ჩართულობა,	თანასწორობა»	
•  მიმდინარეობს სხვადასხვა დონეებს, წარმოებებსა და ფუნქციებს შორის 

კომუნიკაციების აგება.	
•  ხელმძღვანელი ქმნის შემოქმედებითი ძიების, განხილვების და 

ურთიერთპატივისცემის ატმოსფეროს.	

მართვის ინსტრუმენტები:	
–  ფასილიტაცია. 
	

მოტივაცია:	
-	მუშაობა დამოკიდებულებებისა და საერთო კეთილდღეობისათვის.	
-	კომპანიის სოციალურად ღირებული მისია.	
-	პოზიტიური რეაქცია შექებაზე/	მხარდაჭერაზე.	

ურთიერთგაგების კულტურა 



ურთიერთგაგების კულტურა 
კონპეტენციები:	
•  კროსკულტურული/	გლობალური 

აზროვნება.		
•  მოთმენის უნარი.	
•  ლიდერობა.	
•  ფასილიტაცია.	
•  ემოციონალური ინტელექტი.	
		
მეტაფორა:	«მებაღე»	



შემოქმედების კულტურა 
§ მე მსურს  განვვითარდე.	
§ მე დღეს მინდა გავაკეთო ის, რაც არ 
ვიცოდი გუშინ.	
§ მე მინდა შევქმნა ხელოვნების ახალი 
შესაძლებლობები, რომლებიც მოგვცემენ 
სივრცეს  ადამიანების 
თვითრეალიზაციისათვის.	
§ მე მინდა გავუმჯობესდე თვითონ, 
განვვითარდე და მონაწილეობა მივიღო 
ჩემს გარშემო მყოფ  ადამიანთა 
კეთილდღეობაში.ხელი შევუწყო		ჩემი 
ქვეყნისა და მსოფლიოს გაუმჯობესებას	
§ მიღწევებსა და წარმატებებზე მთავარია 
თვითრეალიზაცია.	

ასე ფიქრობს ხელოვნების  ღირებულების მქონე ადამიანი 	
	

		



შემოქმედების  კულტურა 
•  ორგანიზაცია,  შემოქმედებით ადამიანთა კავშირია. 
•  მთავარია არა მარტო მიღწევები, არამედ ის, თუ რა საშუალებებით 

მოვიპოვებთ მათ. 
•  ორგანიზაციას გააჩნია მისია, რომელიც  დაკავშირებულია 

ადამიანებისათვის საჭირო ახალი შესაძლელლობების შექმნასთან.  
•  ხელმძღვანელი ქმნის შესაძლებლობებს, თავისი თანამშრომლების 

შემოქმედებითი თვითრეალიზაციისათვის. 
 
მართვის ინსტრუმენტები: 

–  ღირებულებების ტრანსლაცია. 

მოტივაცია: 
 

- მთავარია თავისუფლება და ავტონომია.	
-საინტერესო შემოქმედებითი ამოცანები.	
-პირადი ცხოვრების ხარისხიანობის ზრდა.	 



შემოქმედების კულტურა 
კომპეტენციები:	
•  შემოქმედებითი აზროვნება.	
•  პერსპექტიული ხედვა.	
•  წარმოებითი ინციატივა.	
•  იდეური ლიდერობა.	
•  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია	
	
ეფექტურობის სიტუაცია:	
•  სათავეში არიან ადამიანები, რომლებიც ითვალისწინებენ გუნდის დონეებსა 

და შესაძლებლობებს და ახდენენ სწორ მოტივაციას 
•  ორგანიზაცია ქმნის	განვითარების	ახალ-ახალ	შესაძლებლობებს	



კულტურების სპირალური განვითარება 

შემოქმედების კულტურა	

ურთიერთგაგების კულტურა	

 წარმატების კულტურა	

კანონების კულტურა 	

 ძალის კულტურა		

კუთვნილების კულტურა	

თვითგადარჩენის კულტურა	

ახალი თვითრეალიზაცია და 
შესაძლებლობები სხვებისთვის		
	
განსხვავება,	დიალოგი.	

რეკორდები,მიღწევები.	

სისწორე, სიზუსტე	

ძალაუფლება,ძალა, ავტონომია	

ერთიანობა, დამოკიდებულება.	

უსაფრთხოება, სიცოცხლის 
გადარჩენა	

ღირებულებები:	



კულტურების სპირალური 
განვითარება. ორგანიზაცია ვითარდება 

თანმიმდევრულად და გადის 
«ღირებულებების »	
მდგომარეობის რამდენიმე 
საფეხურს. 

გადაახტე განვითარების 
დონეების რამოდენიმე საფეხურს 
ძალიან ძნელია.	

კომპანიები მაღლდებიან 
კულტურიდან  კულტურისაკენ.	
წინა კულტურის ღირებულებები 
არ ქრება, უბრალოდ ახალი 
ღირებულებები იწყებენ 
დომინირებას.	

შემოქმედების კულტურა	

ურთიერთგაგების კულტურა	

 წარმატების კულტურა	

კანონების კულტურა 	

 ძალის კულტურა		

კუთვნილების კულტურა	

თვითგადარჩენის კულტურა	



        მენეჯმენტის ტიპი 
შემოქმედების კულტურა	

	

ურთიერთგაგების კულტურა	

		

 წარმატების კულტურა	

		

კანონების კულტურა 	

	

 ძალის კულტურა		

	

კუთვნილების კულტურა	

	

სიცოცხლის გადარჩენის კულტურა	

თანამედროვე	
 მენეჯმენტი 	

ორგანული	
მენეჯმენტი 	

ხისტი მენეჯმენტი	

მართვა ღირებულებების მიხედვით.	

	

პერსონალზე,	გუნდზე	
ორიენტირებული	მართვა	

კონკურენციაზე/შედეგზე ორიეტირებული 
მართვა	

დისციპლინაზე/საქმეზე ორიეტირებული 

მართვა	

ძალაუფლებაზე ორიეტირებული 

მართვა	



              ჰარმონია 

ურთიერთგაგების 
კულტურა	

	

წარმატების კულტურა	

კანონების კულტურა 	

	

 ძალის კულტურა		

	
კუთვნილების კულტურა	

	



      დისჰარმონია 
შედარებით	«ადრეული/დაბალი»	
კულტურა მოხვედრილია ზემოდან.	

• კონფლიქტი	

კანონების კულტურა 	

 ძალის კულტურა		

ასეთი  სიტუაცია 
ხშირად შეინიშნება 
მსხვილ რეგიონალურ 
წარმოებებში, 
კომბინატებში. 



        დისჰარმონია 
დიდი განხეთქილება	«ზედა»	და	«ქვედა» 
კულტურებს შორის	

ასეთი სიტუაცია ხშირად 
აღინიშნება  მაშინ, როცა 
დაწესებულებაში, სადაც 
დაშტამპული წესები და 
კანონები მუშაობენ, 
შემოდის  ტოპ-
მენეჯერების გუნდი 
დასავლური კომპანიიდან. 

შეუთნხმებლობა,გაუგებრობა, 

ცხოვრება სხვადასხვა სამყაროში 

	
კუთვნილების კულტურა	

 წარმატების 
კულტურა	



       კრიზისის პირობები 
თუ კომპანიის კორპორაციულმა კულტურამ შეაჩერა 

განვითარება: 

ინიციატივების დეფიციტი, მცირდება 
პროდუქტირულობა, კომფორტის ზონა 

რეკორდების დევნაში მკომპანია კარგავს ერთიანობის, 
გუნდურობის,  კოოპერაციის განცდას 

ბიუროკრატია, გადაწყვეტილებების შეფერხება, 
განვითარების შესაძლებლობების შესუსტება 

ძალაუფლებისათვის ბრძოლა ღუპავს ბიზნესს, ხდება 
თანამშრომლების გადინება 

სიახლის, ცვლილების, მოქმედების შიში, კომპანია ვერ 
ეწევა მომხმარებლის/საზოგადოების მოთხოვნებს 











გმადლობთ 
ყურადღებისთვის  

საკონტაქტო ინფორმაცია:   
  

ტელ: 577 507150 
ელ-ფოსტა:  Info@pra.ge 

www.pra.ge 
www.facebook.com/PRAcademyGeorgia 
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