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გამ ძაფ რე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის და გაღ რმა ვე ბუ ლი გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო-
ბებ ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა სულ უფ რო რთუ ლი ხდე ბა, რო გორც ცალ კე უ ლი ადა მი-
ა ნე ბის, ასე ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის. 2018 წელს სა ქარ თვე ლო ში უმუ შე ვარ თა
რა ო დე ნო ბა აჭარ ბებ და 245 000 ადა მი ანს1. სხვა სიტყ ვე ბით - 245 000 ადა მი ან-
ზე მეტს სურ და მუ შა ო ბის დაწყ ე ბა და იყო ძებ ნის პრო ცეს ში, თუმ ცა ვერ პო-
უ ლობ და. მო ცე მუ ლი ციფ რი ნათ ლად მეტყ ვე ლებს კონ კუ რენ ცი ის სიმ ძაფ რე ზე.

რე ა ლუ რად, ორ გა ნი ზა ცი ამ წარ მა ტე ბას, რომ მი აღ წი ოს (ი სე ვე რო გორც
ცალ კე ულ მა ადა მი ან მა), მას აუ ცი ლებ ლად სჭირ დე ბა გა მარ თუ ლი და ძლი ე რი პარ-
ტნი ო რუ ლი კავ ში რე ბი. ძლი ე რი პარ ტნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა
კი შე უძ ლია ისეთ მე ნე ჯერს ვინც კარ გად ფლობს მო ლა პა რა კე ბის ხე ლოვ ნე ბას,
აქვს კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი ემ პა თი უ რი უნა რე ბი, შე უძ ლია რო გორც სა კუ ტა რი,
ისე სხვა ადა მი ა ნის ემო ცი ე ბის გა გე ბა და მარ თვა. ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი კომ-
პე ტენ ცი ე ბი, რე ა ლუ რად არის ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი.

ჩვე ნი კვლე ვის მი ზა ნი იყო წარ მოგ ვე ჩი ნა, თუ რა არის ემო ცი უ რი ინ ტე-
ლექ ტი, რა ტომ არის ის მნიშ ნვე ლო ვა ნი ეფექ ტი ა ნი ლი დე რო ბის თვის და რო გორ
არის შე საძ ლე ბე ლი ამის მიღ წე ვა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მე ნეჯ მენ ტი (M000), პერ სო ნა ლის მე ნეჯ მენ ტი (M5),
ლი დე რო ბა (M54), მო ტი ვა ცია (M54)

1  https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/38/dasakmeba-da-umushevroba
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ემოციური ინტელექტის რაობა და ფლობის მნიშნველობა 
ლიდერებისთვის

ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბა არ სე ბი თად და მო კი დე ბუ ლია 
მი სი მე ნეჯ მენ ტის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე. თა ვის მხრივ, მე ნეჯ მენ ტის და ცალ კე-
უ ლი მე ნე ჯე რის ეფექ ტი ა ნო ბა და მო კი დე ბუ ლია იმ თვი სე ბებ სა და უნარ -
ჩვე ვებ ზე, რო მელ საც იგი ფლობს. სწო რედ ამი ტომ მკვლვრე ბის დი დი ყუ-
არ დღე ბა ეთ მო ბა იმას, თუ რა თვი სე ბებ სა და უნარ -ჩვე ვებს უნ და ფლობ-
დეს ეფექ ტი ა ნი მე ნე ჯე რი. ამ თვალ საზ რი სით, ჩვე ნი აზ რით, მნიშ ნვე ლო-
ვა ნია მო ვიყ ვა ნოთ ზო გი ერ თი კვლე ვის შე დე გი. 

1990-ი ან წლებ ში, მკვლე ვარ თა ჯგუფ მა, რო მელ საც აშშ-ს თავ დაც ვის 
დე პარ ტა მენ ტი აფი ნან სებ და, და იწყო ლი დე რო ბის თე ო რი ის შე მუ შა ვე ბა, 
რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ცი ებ ში პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის უნარ ზე იქ ნე ბო და 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი. კვლე ვა რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე-
ობ და და მას ში 1800-ზე მე ტი სამ ხედ რო ოფი ცე რი იყო ჩარ თუ ლი. წარ მოდ-
გე ნი ლი იყო ექ ვსი თა ნამ დე ბობ რი ვი სა ფე ხუ რი - უმ ცრო სი ლე ინ ტე ნან ტი-
დან პოლ კოვ ნი კამ დე. ამ ოფიც რე ბის უნარ -ჩვე ვე ბის, მა თი გა მოც დი ლე-
ბის და სა მუ შაო კონ ტექ სტის შე სა ფა სებ ლად პრო ექ ტში უამ რა ვი ახა ლი 
მე თო დი იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

პრო ექ ტის კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით, მკვლე ვარ მა მამ ფორ-
დმა და მის მა კო ლე გებ მა (ზა კა რო, ჰარ დინ გი. 2000, 12) შე ი მუ შა ვეს ლი დე-
რო ბის უნარ -ჩვე ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მო დე ლი. ამ მო დე ლის შე სა ბა მი სად, 
ერ თ-ერ თი კომ პე ტენ ცი ა, რო მელ საც უნ და ფლობ დეს ლი დე რი, არის სო-
ცი ა ლუ რი გან სჯის უნა რი. 

Ⴐსო ცი ა ლუ რი გან სჯის უნა რი გუ ლის ხმობს ადა მი ა ნე ბის და ადა მი ან-
თა ჯგუ ფე ბის გა გე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ეს უნა რი ლი დე რებს ორ გა ნი ზა-
ცი ა ში პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად, სხვებ თან ერ თად მუ შა ო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას და მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. მამ ფორ-
დმა და მის მა კო ლე გებ მა სო ცი ა ლუ რი გან სჯის უნა რი შემ დეგ კომ პო ნენ-
ტე ბად და შა ლეს:

1. სხვი სი თვალ საზ რი სის აღ ქმა;
2. სო ცი ა ლუ რი შეც ნო ბა დო ბა; 
3. ქცე ვის მოქ ნი ლო ბა; 
4. უნა რი - სა კუ თა რი ხედ ვა გა აც ნოს სხვებს.
აქ ვე მნიშ ვნელ ვა ნია შე ვე ხოთ კატ ცის მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვა საც 

(კატ ცი, 1955). ად მი ნის ტრი რე ბის კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით და აღ მას რუ-
ლე ბელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე მო მუ შა ვე პი რებ ზე სა კუ თა რი პი რა დი დაკ ვირ-
ვე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კატ ცი (1955, პ.34) გვთა ვა ზობს, რომ ეფექ ტუ რი 
ად მი ნის ტრი რე ბა (ა ნუ ლი დე რო ბა) 3 ძი რი თად უნარ -ჩვე ვას ემ ყა რე ბა: 
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ტექ ნი კურს, ადა მი ა ნურს და კონ ცეპ ტუ ა ლურს. ავ ტო რის გან მარ ტე ბის შე-
სა ბა მი სად: 

1.ტექ ნი კუ რი უნარ -ჩვე ვე ბი არის რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი საქ მი ა ნო-
ბის ან აქ ტი ვო ბის ზედ მი წევ ნით ცოდ ნა. ის მო ი ცავს კომ პე ტენ ცი ებს სპე-
ცი ა ლი ზე ბულ სფე რო ში, ანა ლი ტი კურ შე საძ ლებ ლო ბებს და შე სა ბა მი სი 
აღ ჭურ ვი ლო ბი სა და ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბის უნა რებს;

2. ადა მი ა ნუ რი უნარ -ჩვე ვე ბი მო ი ცავს ხალ ხთან მუ შა ო ბის უნარს 
და ზო გა დად ცოდ ნას ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ. ის გან სხვავ დე ბა ტექ ნი კუ რი 
უნარ -ჩვე ვე ბი სა გან, რო მე ლიც ადა მი ა ნებ თან არა ნა ირ შე ხე ბა ში არ არის. 
ადა მი ა ნუ რი უნარ -ჩვე ვე ბი ,,ხალ ხთან ურ თი ერ თო ბის უნარ -ჩვე ვე ბი ა .ო ეს 
არის უნა რე ბი, რო მე ლიც ლი დერს ეხ მა რე ბა ეფექ ტი ა ნად იმუ შა ოს ქვე შევ-
რდო მებ თან, თა ვის კო ლე გებ თან თუ უფ რო სებ თან, ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე-
ბის მი საღ წე ვად. ადა მი ა ნუ რი უნარ -ჩვე ვე ბი ეხ მა რე ბა ლი დე რებს ხე ლი 
შე უწყ ონ ჯგუფს გუნ დურ, თა ნამ შრომ ლო ბით მუ შა ო ბა ში სა ერ თო მიზ ნის 
მი საღ წე ვად; 

3. კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი უნარ -ჩვე ვე ბი გუ ლის ხმობს იდე ებ სა და ცნე-
ბებთან მუ შა ო ბის უნარს. ლი დე რი, რო მელ საც გა აჩ ნია კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი 
უნარ -ჩვე ვე ბი, კომ ფორ ტუ ლად გრძნობს თავს იმ იდე ებ ზე მსჯე ლო ბი სას, 
რაც სა ფუძ ვლად უდევს ამა თუ იმ ორ გა ნი ზა ცი ას. მას კარ გად შე უძ ლია 
სიტყ ვე ბით გად მოს ცეს კომ პა ნი ის მი ზა ნი; კარ გად ეს მის და შე უძ ლია კი-
დე ვაც გა სა გე ბად ახ სნას ის ეკო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბი, რაც გავ ლე ნას მო-
ახ დენს კომ პა ნი ა ზე. ლი დე რი, რო მელ საც გა აჩ ნია კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი უნა რე-
ბი, ად ვი ლად აზ როვ ნებს აბ სტრაქ ცი ე ბი თა და ჰი პო თე ზე ბით. 

აქ ვე აღ ვნიშ ნავთ, რომ კატ ცის კვლე ვის შე სა ბა მი სად, კომ პა ნი ის იე-
რარ ქი ულ კი ბე ზე, რო გორც მაღ ლა, ასე ვე დაბ ლა მდგომ ადა მი ა ნებს მო-
ეთხ ო ვე ბათ გან სხვა ვე ბულ დო ნე ზე გან ვი თა რე ბუ ლი ზე მოთ ნახ სე ნე ბი 
სა მი უნარ -ჩვე ვა. კერ ძოდ, ტოპ მე ნეჯ მენტს მა ღალ დო ნე ზე უნ და ჰქონ-
დეს გან ვი თა რე ბუ ლი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი უნა რე ბი, ხო ლო და ბა ლი რგო ლის 
მე ნე ჯე რებს კი უფ რო მე ტად უნ და ჰქონ დეთ გან ვი თა რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი 
უნა რე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ იე რარ ქი ის ყვე ლა დო ნე ზეა მოთხ ოვ ნი ლი 
მო ცე მუ ლი მო დე ლის შე სა ბა მი სად გან ვი თა რე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რი უნა რე-
ბის ფლო ბა. 

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, გა სა გე ბი და ლო გი კუ რი ა, 
რომ ლი დე რებს მო ეთხ ო ვე ბათ გან ვი თა რე ბუ ლი ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი, 
რაც მო ი ცავს რო გორც პი როვ ნულ, ასე ვე სო ცი ა ლურ -ე მო ცი ურ კომ პე ტენ-
ცი ა საც. მოკ ლედ რომ ავ ხსნათ ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის არ სი - ეს არის ხუ-
თი უნა რის ერ თობ ლი ო ბა, რაც სა უ კე თე სო ლი დე რებს თა ვის და სხვე ბის 
მი ერ სა მუ შა ოს მა ღა ლე ფექ ტი ა ნად შეს რუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. 
ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის შე მად გე ნე ლი უნა რე ბია (გოლ მა ნი, 2005) : 

მანანა ხარხელი, გიორგი მორჩილაძე
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თვით ცნო ბი ე რე ბა- სა კუ თა რი ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის, აღ-
მძვრე ლე ბის, ფა სე უ ლო ბე ბი სა და სხვებ ზე ზე გავ ლე ნის უნა რის ცოდ ნა; 

თვით რე გუ ლა ცია - და მან გრე ვე ლი, ხე ლის შემ შლე ლი იმ პულ სე ბი სა 
და გუ ნე ბა - გან წყო ბი ლე ბის გა კონ ტრო ლე ბის უნა რი. 

 მო ტი ვა ცია - მიზ ნის მიღ წე ვის და უ ო კე ბე ლი სურ ვი ლი, რო მე ლიც 
ადა მი ანს მიზ ნის კენ მი მა ვალ გზას უმარ ტი ვებს. ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც 
აქვთ მო ცე მუ ლი ემო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ა, არი ან თა ვი ან თი საქ მის ერ-
თგულ ნი, იჩე ნენ მეტ ინი ცი ა ტი ვას საქ მის კე თე ბის პრო ცეს ში და არი ან მე-
ტად ოპ ტი მის ტე ბი.

 ემ პა თია - სხვა ადა მი ა ნის თვალ თა ხედ ვის, მი სი ემო ცი უ რი მდგო-
მა რე ო ბის გა გე ბი სა და გა ზი ა რე ბის უნა რი. ამას თან და კავ ში რე ბით ემ პა-
თი უ რი უნა რე ბის ამ ღლე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ა: პირ ვე ლი, გა ვერ კვეთ რა 
პრობ ლე მე ბი შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს სხვა ადა მი ა ნე ბის აზ რე ბი სა და ემო-
ცი ე ბის გა გე ბის პრო ცეს ში (მა გა ლი თად, გა და მე ტე ბუ ლი თავ და ჯე რე ბუ ლო-
ბა სხვა ადა მი ა ნე ბის აზ რე ბის გა გე ბას თან და კავ ში რე ბით, სტე რე ო ტი პუ ლი 
წარ მოდ გე ნე ბი და სხვ.) და მე ო რე, იმ მე თო დე ბი სა და ინ სტრუ მენ ტე ბის 
და უფ ლე ბა, რომ ლე ბიც დაგ ვეხ მა რე ბა აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში (მა გა ლი თად, 
კე თი ლი ნე ბის გა მო ჩე ნა სხვა ადა მი ა ნის სატ კი ვა რის გა ზი ა რე ბი სას, თა ვის 
ჩა ყე ნე ბა სხვა ადა მი ა ნის მდგო მა რე ო ბა ში და სხვ.) (ნ.ეპ ლი, 2014).

 სო ცი ა ლუ რი უნარ - ჩვე ვე ბი წარ მო ად გენს ადა მი ა ნის უნარს გა მო-
იწ ვი ოს სხვა ადა მი ან ში ის ემო ცი ე ბი და გან ცდე ბი, რომ ლე ბიც მის თვის 
ხელ საყ რე ლი ა. პი რებს, რო მელ თაც გან ვი თა რე ბუ ლი აქვთ მო ცე მუ ლი 
უნარ - ჩვე ვა, შე უძ ლი ათ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა სხვა ადა მი ან ზე (დარ წმუ-
ნე ბის ეფექ ტი ა ნი ტექ ნი კე ბის გა მო ყე ნე ბით), კონ ფლიქ ტე ბის და რე გუ ლი-
რე ბა, გრძელ ვა დი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, აქვთ შთა გო ნე ბის 
უნა რი და კარ გად შე უძ ლი ათ გუნ დუ რი მუ შა ო ბა. 

ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბის გზე ბი

ის, რომ ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი მნიშ ნვე ლო ვა ნია წარ მა ტე ბის მიღ-
წე ვის პრო ცეს ში, დას ტურ დე ბა რო გორც ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი, ასე ვე სხვა 
კვლე ვე ბი თაც. ამ თვალ საზ რისთ, ჩვე ნი აზ რით, მნიშ ნვე ლო ვა ნია გა ვი ზი-
ა როთ დ. გოლ მა ნის, რ. ბო ი ა ცი სა და ე. მაკ კის კვლე ვის შე დე გი, რომ ლის 
შე სა ბა მი სა დაც ემო ცი უ რი ლი დე რო ბის გაძ ლი ე რე ბა შე საძ ლე ბე ლია გარ-
კვე უ ლი ლო გი კუ რი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმით. ამას თან აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დო ლო გია ეფუძ ნე ბა რო გორც ტვი ნის შე სა ხებ მეც ნი ე-
რე ბის, ასე ვე აღ მსრუ ლებ ლე ბის მრა ვალ წლი ან სა ვე ლე კვლვე ვებს. კერ-
ძოდ კი, სა ჭი როა გა და იდ გას შემ დე გი ნა ბი ჯე ბი: 

ვინ გინ დათ იყოთ? 
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მო ცე მულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, წი ნა-
აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, პი როვ ნე ბა შე იძ ლე ბა თავს გრძნობ დეს ძა ლი ან ცუ-
დად, ჰქონ დეს შფოთ ვა ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში. 

ადა მი ა ნი, რო მე ლიც კარ გად იც ნობს თა ვის თავს, იღებს უფ რო სწორ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რად გან მას ეს მის რა იწ ვევს მას ში პო ზი ტი ურ ან ნე-
გა ტი ურ ემო ცი ებს (ნამ დვი ლი მი ზე ზი). იცის თა ვის ძლი ე რი და სუს ტი მხა-
რე ე ბი, აქვს მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მო რა ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბი, ასე ვე, 
უფ რო რთუ ლია ვინ მემ მი სით მა ნი პუ ლა ცია გა ნა ხორ ცი ე ლოს. 

თვით შე მეც ნე ბის გა რე შე პი როვ ნე ბა დგე ბა რის კი წი ნა შე - გან ვლოს 
ცხოვ რე ბის გზა ისე, რომ გვი ან აღ მო ა ჩი ნოს დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბი. პი-
რო ბი თად, მხო ლოდ კა რი ე რულ და პრო ფე სი ო ნა ლურ ზრდა ზე ზრუნ ვამ, თუ 
პა რა ლე ლუ რად არ და ბა ლან სდა პი რა დი ცხოვ რე ბაც, შე იძ ლე ბა გარ კვე უ-
ლი სი ცა რი ე ლის გან ცდა შე უქ მნას ადა მი ანს 50 წლის ასაკ ში, ან მე რეც. და 
იმის თვის, რომ არ და უშ ვას შეც დო მა, სა ჭი როა შე იც ნოს თა ვი სი თა ვი და 
აღიქ ვას ნად მვი ლი სურ ვი ლე ბი. 

ახ ლა ვინ ხართ? 

სა კუ თა რი მმარ თვე ლო ბით სტი ლის სხვე ბის თვა ლით და სა ნა ხად, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც მკვლევ რე ბი ამ ბო ბენ, 360 - გრა დუ სი ა ნი უკუ კავ-
ში რის მო ძი ე ბა, გან სა კუთ რე ბით თქვე ნინ ვე დო ნის მე ნე ჯე რე ბი სა და დაქ-
ვემ დე ბა რე ბუ ლე ბის გან. გა მო ყა ვით თქვე ნი სუს ტი და ძლი ე რი მხა რე ე ბი. 

რო გორ უნ და ამაღ ლდეთ მიღ წე უ ლი დან სა სურ ველ მდგო მა რე ო-

ბამ დე? შე ი მუ შა ვეთ ახ ლან დელ მე - სა და სა სურ ველ მე - ს შო რის უფ-
სკრუ ლის ამოვ სე ბის გეგ მა. მა გა ლი თად, მარ კე ტინ გის აღამ სრუ ლე ბე ლი 
ჯო ნი ჯუჯღ უ ნა ხელ მძღვა ნე ლი იყო, რო მე ლიც ში შის ზარს სცემ და ყვე ლას 
და შე უძ ლე ბე ლი იყო მი სი გუ ლის მო გე ბა. კომ პა ნი ის ზრდას თან ერ თად, 
მას დას ჭირ და წა მა ხა ლი სე ბელ ოპ ტი მის ტურ და შორ სმჭვრე ტელ ქო უ ჩად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო. სხვე ბის უკეთ გა გე ბის მიზ ნით, ფეხ ბურ თის გუნ დის 
წვრთნა და იწყ ო, მო ხა ლი სედ იმუ შა ვა კრი ზი სუ ლი დახ მა რე ბის ცენ ტრში 
და თა ვის დავ ქემ დე ბა რე ბუ ლე ბი სამ სა ხუ რის გა რეთ გა იც ნო. ამ ახალ მა 
სი ტუ ა ცი ებ მა სტი მუ ლი მის ცა მას, უა რი ეთ ქვა ძველ ჩვე ბე ზე და ახ ლე ბუ რი 
რე აქ ცი ე ბი გა მო ე ცა და. 

რო გორ უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოთ ცვლი ლე ბა ? 

ფი ზი კუ რად და გნო ებ რი ვად ბევ რჯერ გა ი მე ო რეთ ახა ლი ქცე ვე ბი, 
ვიდ რე ავ ტო მა ტუ რად არ და იწყ ებთ მათ გან ხორ ცი ე ლე ბას. მა გა ლი თი: აღ-
მას რუ ლე ბელ ტომს სურ და ეს წავ ლა, რომ მუ შა ო ბით გა დაღ ლი ლი თა ნამ-
შრმო ლე ბი გა ე ვარ ჯი შე ბი ნა და არ და ე სა ჯა. მან მგზავ რო ბის დრო გა მო-
ი ყე ნა ერთ -ერთ თან მშრო მელ თან რთუ ლი შეხ ვედ რის ვი ზუ ა ლი ზა ცი ის-
თვის. წარ მო იდ გი ნა, რო გორ უს ვა მა და კითხ ვებს და უს მენ და და გო ნე ბა ში 
რამ დენ ჯმე გა ი მე ო რა რო გორ გა უმ კლავ დე ბო და სა კუ თარ მო უთ მენ ლო ბას. 

მანანა ხარხელი, გიორგი მორჩილაძე
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ამ სა ვარ ჯი შომ იგი რე ა ლურ სი ტუ ა ცი ა ში ახა ლი ქცე ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბის თვის მო ამ ზა და. 

რა და გეხ მა რე ბათ ? 
ნუ შე ეც დე ბით ემო ცი უ რი უნა რე ბის მარ ტო გა ვარ ჯი შე ბას. გა მო არ-

ჩი ეთ ადა მი ა ნე ბი რომ ლებ საც ამ რთულ პრო ცეს ში გაძღ ო ლა შე უძ ლი ათ. 
„უ ნი ლე ვე ლის“ მე ნეჯ რებ მა სას წავ ლო ჯგუ ფე ბი შექ მნეს, რომ ლე ბიც სა-
კუ თა რი ლი დე რუ ლი უნა რე ბის გაძ ლი ე რე ბა ში და ეხ მა რე ბა. ეს მათ გულ-
წრფე ლი უკუ კავ ში რი სა და ძლი ე რი ურ თი ერ თნდო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
მეშ ვე ო ბით შეძ ლეს. 

რო გორც ზე მოთ ვახ სე ნეთ, ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის ერთ - ერ თი კომ-
პე ტენ ციაა თვით რე გუ ლი რე ბა. თა ვის მხრივ თვით რე გულ რი რე ბა, ემო ცი-
ე ბი სა და და მან გრე ვე ლი იპულ სე ბის მარ თვას თან ერ თად, და კავ ში რე ბუ-
ლია მე დე გო ბას თა ნაც (Reilience). (დ.ლ. კო უ ტი). მე დე გო ბა, ყვე ლა ზე სას-
ტი კი გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ, გა დარ ჩე ნა სა და გა მო კე თე ბა ში შე იძ ლე ბა 
და გეხ მა როთ. მე დე გო ბის კულ ტი ვი რე ბის თვის შე მედ გი ქმე დე ბე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის რე კო მენ და ცი ას იძ ლე ვი ან მკვლევ რე ბი: 

• ობი ექ ტუ რი რე ა ლო ბის თვის თვა ლის გას წო რე ბა, ეს რე კო მენ და ცია 
მო ი აზ რებს სამ ყა როს ისე თად და ნახ ვას, რო გო რიც არის და არა ისე თად, 
რო გო რა დაც ისურ ვებს ადა მი ა ნი. 

• მნიშ ვნე ლო ბის ძი ე ბა რაც მკვლევ რე ბის აზ რით, მი სი პოვ ნის დი ნა-
მი კის გზა ა, რომ ლი თაც მე დე გი ადა მი ა ნე ბი აწ მყოს მძი მე ვი თა რე ბა სა და 
უფ რო სრულ, უკე თე სად აწყ ო ბილ მო მა ვალს ერ თმა ნეთ თან აკავ ში რე ბენ. 
ცხოვ რე ბის აზ რის შექ მნა არის ერთ - ერ თი მთა ვა რი საყ რდე ნი, რო მე ლიც 
ადა მი ა ნებს ეხ მა რე ბა, რთუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის გა და ტა ნის პრო ცეს ში. 

• იმ პრო ვი ზა ცი ა, რაც გუ ლის ხმობს, იმას, რომ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც 
არის რთულ სი ტუ ა ცი ა ში, სა ჭი როა მაქ სი მა ლუ რად აქ ცენ ტირ დეს მის 
ხელთ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე. 

დას კვნა

ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც 
მე ნე ჯე რულ პო ზი ცი ა ზე მო მუ შა ვე, ასე ვე დავ ქემ დე ბა რე ბუ ლი ადა მი ა ნე-
ბის თვის. ის, თუ რამ დე ნად კარ გად შეძ ლებს ადა მი ა ნი თვით კონ ტროლს, 
თვით შე მეც ნე ბას, მო ტი ვა ცი ას და რამ დე ნად გან ვი თა რე ბუ ლი ექ ნე ბა ემ-
პა თი ის და სო ცი ა ლუ რი გან სჯის უნა რე ბი, დიდ წი ლად გან საზღ ვრავს მის 
წარ მა ტე ბას. თა ვის მხრივ, ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბა ადა მი-
ანს შე უძ ლია გარ კვე უ ლი აპ რო ბი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბით, რაც 
შე მუ შა ვე ბუ ლია სხვა დას ხვა მკვლევ რის მი ერ და მოყ ვა ნი ლია წი ნამ დე ბა-
რე სტა ტი ა ში. ცხა დი ა, ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბის უნი ვერ სა-
ლუ რი გზა არ არ სე ბობს, მაგ რამ არ სე ბი თია ნე ბის მი ერ მა ადა მი ან მა იზ რუ-
ნოს ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე.
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This article discusses the importance of emotional intelligence for effective 
leadership. It first explains what emotional intelligence is and why it is important 
to improve it. There are described in detail the five key competences of emotional 
intelligence, namely: 

Self-awareness; 
Self-regulation;
Social skill; 
Empathy; 
Motivation. 

The second part of the article discusses ways to develop emotional 
intelligence, in particular a five-step model that addresses the following 
questions:

Who do I want to be? 
Who am I now? 
How do I get from here to there? 
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How do I make change stick? 
Who can help me?
Also, in aticle discusses other important issues related to effective 

leadership, for example How Resilience Works etc.
Keywords: Management (M000), personnel management, leadership, 

motivation.
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