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ადამიანური რესურსების მართვა  საინფორმაციო-ტექნოლოგიების 

თანამედროვე მიღწევების პირობებשი 

 
კახაბერ პაიჭაძე 

ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის  
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 
სტატიაשი გაანალიზებულია ადამიანური რესურსების  მართვის განვითარების ეტაპები 

და თანამედროვე ტენდენციები.განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ადამიანური რესურ-
სების მართვაשი თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას და იმ თავისე-
ბურებებს,  რომლებიც   დამახასიათებელია ამ პროცესשი საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
უახლესი მიღწევების გამოყენებისას. 

საკვაძო სიტყვები: ადამიანური რესურსები, ადამიანური რესურსების მართვა, რეკრუ-
ტინგი, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 

 
 

სტატიაשი განხილულია ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავשირებული ისეთი საკითხ-
ები, როგორიცაა: ადამიანური რესურსების მართვის განვითარების ეტაპები, ფუნქციები და თანა-
მედროვე ტენდენციები; კომუნიკაციის სფეროשი მიღწევებთან დაკავשირებული სიახლენი ადამია-
ნური რესურსების მართვაשი; თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების   გამოყენებით პერ-
სონალთან  მუשაობის თავისებურებანი და სხვ.  

დასასრულ, ჩატარებული კვლევიდან გამომდინარე, ავტორი მოუწოდებს ორგანიზაციათა 
ხელმძღვანელებს უზრუნველყონ მათდამი დაქვემდებარებულ שრომით კოლექტივებשი ადამიანუ-
რი რესურსების მართვა თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

ადამიანური რესურსების მართვა ესაა ყველა ორგანიზაციისათვის დამახასიათებელი მმარ-
თველობითი საქმიანობა. მისი მთავარი მიზანია ორგანიზაციათა მაღალკვალიფიციური პერსონა-
ლით უზრუნველყოფა და მისი რაციონალური გამოყენების საფუძველზე שრომის მაღალი ეფექტი-
ანობის მიღწევა. 

ადამიანური რესურსების მართვა ორგანიზაციათა (დაწესებულებების, საწარმოების, ფირმე-
ბის და ა. ש.) წარმატებული საქმიანობის ერთ-ერთი მძლავრი ფაქტორია., რამდენადაც იგი, სხვა 
ფაქტორებთან ერთად, განაპირობებს მათ (ორგანიზაციათა) წარმატებულ საქმიანობას. საბაზრო 
ურთიერთობათა პირობებשი ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფას განსაკუთრებით დი-
დი მნიשვნელობა აქვს განათლების სფეროשი რომელשიაც ადამიანური კაპიტალი თამაשობს განსა-
კუთრებულად დიდ როლს. (როლანდ ჯ.ერენბერგი, რობერტ ს. სმიტი, 2020)   

ადამიანური რესურსების მართვის ტექნოლოგია არ שეიძლება გავაიგივოთ კადრებთან მუשაო-
ბასთან, რამდენადაც ამ უკანასკნელשი განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა არამატერიალურ 
აქტივებს და ინტელექტუალურ კაპიტალს, რომლებიც არ ექვემდებარება საკადრო და საბუღალ-
ტრო აღრიცხვას. თუმცა, ყოველივე ეს არ ნიשნავს იმას, რომ ორგანიზაციებשი ადამიანური რე-
სურსების გამართული მართვა არ მოიცავდეს საკადრო მუשაობასა და გამართულ საბუღალტრო 
აღრიცხვის ორგანიზაციას. 

ადამიანური რესურსების მართვის განვითარებაשი გამოყოფენ ორ მთავარ ეტაპს: კადრების 
მართვასა და ადამიანური რესურსების მართვას. XX საუკუნის მეორე ნახევარשი პერსონალის 
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მართვის საკადრო ფუნქციის გადაზრდა ადამიანური რესურსების მართვაשი გამოიწვია ისეთმა 
მოვლენებმა, როგორიცაა: წარმოების მნიשვნელოვანი ტექნოლოგიური და სტრუქტურული ცვლი-
ლებები, კონკურენციის დონისა და საწარმოთა მოქნილობის ზრდა, რომელსაც თან ახლავს საწარ-
მოთა დეცენტრალიზაცია და პრივატიზაცია. ადამიანური რესურსების მართვის მთავარი დებუ-
ლება ისაა, რომ დღეს მსოფლიოשი მზარდი გლობალური კონკურენციის პირობებשი ეროვნული 
კონკურენტუნარიანობის მთავარი ფაქტორებია არა მიწა, კაპიტალი და ბუნებრივი რესურსები, 
როგორც ამას კლასიკური ეკონომიკური თეორიის წარმომადგენლები თვლიდნენ, არამედ მაღალ-
კვალიფიციური ადამიანური რესურსები და სამეცნიერო ბაზა. ცხადია, ყოველივე ეს არ ამცირებს 
კაპიტალის, მიწისა და ბუნებრივი რესურსების მნიשვნელობას (პაიჭაძე ნ., ადამიანური რესურსე-
ბის მართვა, 2019). 

ადამიანური რესურსები მართვის თანამედროვე ტედენციებია:  
1)  ადამიანური რესურსების მართვის ტრანსფორმაცია საკადრო ფუნქციიდან ადამიანური 

რესურსების სტრატეგიულ მართვაשი; 
2)  ადამიანური რესურსების მართვის მაღალი პროფესიული დონე; 
3)  ადამიანური რესურსების მართვის ფუნქციების ინტერნაციონალიზაცია; 
4)  ადამიანური რესურსების მართვაשი სოციალური პარტნიორობისა და שრომით ურთიერთო-

ბათა წილის გაძლიერება და ა. ש. 
იმდენად, რამდენადაც ადამიანური რესურსების მართვის მთავარი მიზანია ორგანიზაციებשი 

 ,რომის ეფექტიანობის ამაღლება. იგი, დამქირავებლის სტრატეგიული მიზნების მისაღწევადש
პირველ რიგשი, ყურადღებას ამახვილებს ორგანიზაციაשი მომუשავე ადამიანების მართვაზე. 

ადამიანური რესურსების მართვის სფეროשი שედის ორგანიზაციების ფუნქციონირებასთან 
დაკავשირებული ისეთი მნიשვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა:   

1) პერსონალის დაგეგმვა, მათ שორის სტრატეგიული; 
2) პერსონალის მოზიდვის წესებისა და საשუალებების განსაზღვრა; 
3) პერსონალის მარკეტინგი; 
4) პერსონალის განვითარების მართვა; 
5) საქმიანი კარიერის მართვა; 
6) პერსონალის שერჩევა, დაქირავება და განლაგების ორგანიზაცია; 
  ;რომის ანაზღაურებისა და პერსონალის ქცევის მართვაש (7
8) პერსონალზე დანახარჯების მართვა; 
9) პერსონალის ქცევის მართვა; 
10) პერსონალის აუდიტი; 
11) კონფლიქტებისა და სტრესების მართვა და ა. ש. (Маикл Армстронг.Управление человечес-

кими ресурсами. 2012; Веснин Р. Управление персоналом. 2011). 
XX საუკუნის ბოლოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის სფეროשი მიღწევებმა მნიשვნელოვნად 

აამაღლა სამუשაო ძალის მობილურობა და მუשაობაשი მომუשავეთა ურთიერთთანამשრომლობა.  
ამაღლდა თითოეული მომუשავის როლი ორგანიზაციის მიერ წარმატების მოპოვებაשი, ძირეულად 
-მიდგომა. ორგანიზა (ავეებისადმიשმომუ) ეიცვალა ორგანიზაციათა ხელმძღვანელობის მათდამიש
ციებმა (კორპორაციებმა, კომპანიებმა, ფირმებმა, საწარმოებმა და ა. ש.) დაიწყეს თავიანთ თანამ-
 .რომელთა ჩათვლა არა „ვინტიკებად“, როგორც ამას მანამდე ჰქონდა ადგილი, არამედ აქტივადש
ბოლო წლებשი, ადამიანური რესურსების ჩამოყალიბებაשი განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო 
პიროვნების ინდივიდუალურ განვითარებას. ასევე, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა დასაქ-
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მებისა და שრომითი კანონმდებლობის დაცვას, მომუשავეთა ჯანმრთელობის დაცვასა და უსაფ-
რთხოებას (Мушко Е. Управлеие персоналом. 2016). 

უკანასკნელ წლებשი თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა მნიשვნელოვნად გააუმ-
ჯობესეს ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკა. წარმოიשვა პერსონალთან მუשაობის ახალი 
მიმართულება – რეკრუტინგი, რომლის მთავარი დანიשნულებაა ორგანიზაციების მაღალპროფე-
სიულ კადრებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილება და მაღალპროფესიულ სპეციალისტთა მოძიება. 
რეკრუტინგის სპეციალისტები პასუხს აგებენ ნიჭიერი მუשაკების (ტალანტების) მოძიებასა და 
დაქირავებაზე. აღსანიשნავია, რომ უკანასკნელ წლებשი ფართოდ იყენებენ „ტალანტების 
მართვის“ ტექნოლოგიას, რომლის დანიשნულებაა – მოიზიდონ, განავითარონ და שეინარჩუნონ 
განსაკუთრებით ნიჭიერი თანამשრომლები ან მაღალი პოტენციალის მქონე სპეციალისტები. 

რეკრუტინგი ძირითადად მოქმედებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. წინათ 
რეკრუტინგის სპეციალისტები უმეტესად იყენებდნენ პრესაשი არსებულ ინფორმაციებს და კონ-
ფედენციალურ ინფორმაციას. მოცემულ პირობებשი ადამიანური რესურსების მართვის სპეცია-
ლისტებს არ ჰქონდათ ფართო პუბლიკაციის გაცნობისა და დიდი რაოდენობის ადამიანებთან 
წვდომის საשუალება. ცხადია, ყოველივე ამის שედეგად ახალ თანამשრომელთა მოძიებაზე საჭირო 
დრო იყო ხანგრძლივი. 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევების გამოყენებამ  ახალი שესაძლებ-
ლობანი שექმნა, მათ שორის, ელექტრონული რეკრუტინგული საשუალებები, რომელთა გამოყენე-
ბით שესაძლებელია ინფორმაცია სამუשაო ადგილების ვაკანსიების שესახებ განაათავსონ שესაბა-
მის სტენდებზე, მასობრივი ინფორმაციის საשუალებებשი და ა.ש. და, ამასთან ერთად, აღრიცხონ 
სამუשაოს მაძიებლები. გარდა ამისა, სამუשაოს მაძიებელთა მახასიათებლების ყველა წყება, ისე-
თების, როგორიცაა: სქესი, ასაკი, განათლება, პროფესიული დახასიათება, საქმიანობის სხვადას-
ხვა სფეროשი აქტიურობა, ოჯახური მდგომარეობა, ნასამართლობა, ნარკოდამოკიდებულება და 
სხვ._שეიძლება განთავსდეს ინტერნეტשი. ეს კი שესაბამის სპეციალისტებს საשუალებას მისცემს 
დიდი რაოდენობის სამუשაოს მაძიებლები שეისწავლოს სწრაფად და ადვილად, ვიდრე ეს წინათ 
იყო שესაძლებელი. აღსანიשნავია ისიც, რომ წინადადებები ვაკანსიებზე მისაწვდომი გახდა ყველა-
სათვის, ვისაც აქვს ინტერნეტზე წვდომა. დღეს, ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალის-
ტებს שესაძლებლობა აქვთ სოციალურ ქსელשი ააგონ კომპანიის ბრენდი ამ უკანასკნელის საქმია-
ნობის שესახებ. 

საინფორმაციო სისტემების საფუძველზე პერსონალთან მუשაობას გააჩნია. თავისებურებანი. 
საქმე ისაა, რომ თანამედროვე საინფორმაციო სისტემების საფუძველზე პერსონალთან მუשაობი-
სას, ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებს უხდებათ დიდი რაოდენობის მნიשვნელო-
ვანი დოკუმენტების დამუשავება.  მონაცემთა დამუשავება  წარმოდგენილია ფართო სპექტრით: 
მათი שექმნიდან ან שემოსვლიდან მათ שესრულებამდე და სათანადო დანაყოფებისათვის გადაცე-
მამდე.  

 საინფორმაციო სისტემების საფუძველზე პერსონალის მართვასთან დაკავשირებული დოკუ-
მენტები წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ფაილის სახით, რაც, ცხადია მოითხოვს დრო-
ის მნიשვნელოვან პერიოდს. დღეს, ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე საინფორმა-
ციო სისტემების გამოყენებამ שესაძლებელი გახადა שეინახონ და გამოიყენონ ფაილები ელექტრო-
ნულ ფორმატשი. ეს კი საשუალებას იძლევა ნებისმიერ მომენტשი მნიשვნელოვნად გაიზარდოს  
პერსონალთან მუשაობის ოპერატიულობა და ინფორმაციისადმი წვდომა. ადამიანური რესურსე-
ბის მართვის ინფორმაციულ სისტემებს שეუძლია שეინახოს მილიონობით ფაილი. მისი უპირატე-
სობა ისიცაა, რომ იგი სხვსდასხვა გეოგრაფიულ წერტილשი მიმოფანტულ ფაილებზე წვდომის სა-
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-უალეשაობის ნაცვლად მისი საשი რუტინული მუשუალებას იძლევა. ამასთან, სხვადასხვა არქივებש
ბით שესაძლებელია საჭირო ინფორმაციის მიღება წამებשი. ამასთან, שესაბამის თანამשრომლებს 
საשუალება ეძლევათ მიიღონ საჭირო ინფორმაცია სხვადასხვა სასწალო პროგრამებზე მსოფლიოს 
ნებისმიერი წერტილიდან. ეს კი, თავის მხრივ, საשუალებას იძლევა სამსახურשი მიიღონ ახალი თა-
ნამשრომლები მათთან წინასწარი שეხვედრის გარეשე. 

დასკვნა 

ყოველივე ზემოაღნიשნულიდან გამომდინარე, שეიძლება დავასკვნათ,რომ ადამიანური რესურ-
სების მართვის მთავარი მიზანია ორგანიზაციებשი שრომის ეფექტიანობის ამაღლება. XX საუკუ-
ნის ბოლოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის სფეროשი მიღწევებმა მნიשვნელოვნად აამაღლა თი-
თოეული მომუשავის როლი ორგანიზაციის მიერ წარმატების მოპოვებაשი. 

უკანასკნელ წლებשი თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა მნიשვნელოვნად გააუმ-
ჯობესეს ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკა. წარმოიשვა პერსონალთან მუשაობის ახალი 
მიმართულება_რეკრუტინგი, რომლის მთავარი დანიשნულებაა ორგანიზაციების მაღალპროფესი-
ულ კადრებზე  მოთხოვნის დაკმაყოფილება.  

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებამ ახალი שესაძლებლობანი שექმნა, 
მათ שორის, ელექტრონული რეკრუტინგული საשუალებები, რომელთა დახმარებით שესაძლებელია 
ათასობით სამუשაო ადგილზე არსებული ვაკანსიების שესახებ ინფორმაცია განათავსონ שესაბამის 
სტენდებზე, მასობრივი ინფორმაციის საשუალებებשი და ა.ש., ასევე სრულად აღრიცხონ სამუשაოს 
მაძიებლები. ადამიანური რესურსების მართვისას თანამედროვე საინფორმაციო სისტემების გა-
მოყენებამ მნიשვნელოვნად გაზარდა პერსონალთან მუשაობის ოპერატიულობა და ინფორმაციუ-
ლი წვდომა. 

სამწუხაროდ, საქართველოשი ორგანიზაციათა მნიשვნელოვან ნაწილשი, ჩვენი დაკვირვებით, 
ჯერ კიდევ ნაკლებადაა გამოყენებული თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ადამია-
ნური რესურსების მართვასთან დაკავשირებული სამუשაოები, ხשირად, ჯერ კიდევ სრულდება ძვე-
ლი მეთოდებით, რაც, ცხადია, ამცირებს ადამიანური რესურსების მართვის სფეროשი დასაქმე-
ბულთა שრომის მწარმოებლურობას და მათ მიერ שესრულებული სამუשაოს ხარისხს. 

ზემოაღნიשნულიდან გამომდინარე, სასურველია שესაბამისმა ხელმძღვანელებმა უზრუნველ-
ყონ მათდამი დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებשი ადამიანური რესურსების მართვის თანამედ-
როვე  საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა. 
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SUMMARY 

In this  article are  discussed  issues related to human resource management, such as: stages of human 
resource management development, trends and functions; human resources management practice using 
modern information technologies; new practice of working with personnel – recruiting; Peculiarities of working 
with personnel using modern information technologies, etc. 

Finally, it is recommended that heads of organizations  should manage human resources using modern 
information technologies. 

 
 


