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კონ ფლიქ ტი, თა ვი სი არ სით, სო ცი ა ლურ შრო მი თი ურ თი ერ
თო ბე ბის ერ თერ თი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა. ადა მი ან თა ურ თი ერ თშე
უ თავ სე ბა დი მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის, ინ ტე რე სე ბი სა და ფა სე უ ლო ბე ბის 
წი ნა აღ მდე გობ რი ო ბა გა ნა პი რო ბებს კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის წარ
მოქ მნას სო ცი ა ლურ შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის ცალ კე ულ სუ ბი ექ
ტებს შო რის. სწო რედ აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მა ზეა შეს რუ ლე ბუ ლი წი ნამ
დე ბა რე სა მეც ნი ე რო სტა ტი ა, რო მელ შიც გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია კონ ფლიქ
ტე ბის შე სა ხებ ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში არ სე ბუ ლი ზო გი ერ თი 
შე ხე დუ ლე ბა და გა მოთ ქმუ ლია მას ზე სა კუ თა რი მო საზ რე ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კონ ფლიქ ტი, კონ ფლიქ ტის სა ხე ო ბე ბი, 
კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვა, კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვის მე თო დე ბი.

კონფლიქტები: არსი, სახეობები, შედეგები

კონ ფლიქ ტში იგუ ლის ხმე ბა ცალ კე უ ლი ადა მი ა ნის ფსი ქი კა ში, ადა მი ა-
ნებ სა და მა თი ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის ურ თი ერ-
თდა მო კი დე ბუ ლე ბებ ში ურ თი ერ თსა წი ნა აღ მდე გო მი მარ თუ ლე ბე ბის ტენ დენ-
ცი ე ბის შე ჯა ხე ბა. ორ გა ნი ზა ცი ა ში ის გა მოვ ლინ დე ბა ადა მი ან თა გა საზღ ვრუ-
ლი ქცე ვი თა და მოქ მე დე ბე ბით, რაც ხში რად გა და იქ ცე ვა სხვის საქ მე ებ ში ჩა-
რე ვით. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ესაა მხა რე თა შო რის ბრძო ლა სა კუ თა რი 
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად და მო წი ნა აღ მდე გის სა ზი ა ნოდ. კონ ფლიქ ტი ებს ყო ველ-
თვის ჰქონ და ად გი ლი სა ზო გა დო ე ბა ში, მაგ რამ ბო ლო წლებ ში ის საგ რძნობ-
ლად გახ შირ და და, შე სა ბა მი სად, მის და მი ინ ტე რე სი გა ი ზარ და და სე რი ო ზუ ლი 
დაკ ვირ ვე ბი სა და შეს წავ ლის სა გა ნი გახ და.

ადა მი ა ნი კონ ფლიქ ტში შე დის, რო ცა ვერ ხე დავს მის თვის მი უ ღე ბე ლი 
სი ტუ ა ცი ის შეც ვლის სხვა სა შუ ა ლე ბას. ამ დროს მი სი მოქ მე დე ბა იღებს შე ტე-
ვის ან თავ დაც ვის ფორ მას. მოცემულ შემთხვევაში სასურველია კონფლიქტში 
შემავალი ადამიანი ცდილობდეს შეინარჩუნოს „მოწინააღმდეგეებთან“ 
ნორმალური ურთიერთობა და გამოიჩინოს თავშეკავება.
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კონ ფლიქ ტე ბის სა ხე ო ბე ბი ა: სა ერ თო (ე ხე ბა მთელ ორ გა ნი ზა ცი ას), ნა წი-
ლობ რი ვი (ვრცელ დე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის გარ კვე ულ ნა წილ ზე), უვ ნე ბე ლი, სა ზი-
ა ნო, რა ცი ო ნა ლუ რი, მშვი დო ბი ა ნი, არამ შვი დო ბი ა ნი, გრძელ ვა დი ა ნი, მოკ ლე-
ვა დი ა ნი და ა. შ. არამ შვი დო ბი ან კონ ფლიქტს შე უძ ლია გა მო იწ ვი ოს კრი ზი სი 
და, სა ბო ლოო ან გა რი შით, მიგ ვიყ ვა ნოს ნგრე ვამ დე (პა ი ჭა ძე 2013, 344). 

ზოგ ჯერ კონ ფლიქ ტე ბის გა მომ წვევ მი ზე ზე ბად ასა ხე ლე ბენ ისეთ ფაქ-
ტო რებს, რო გო რი ცა ა: მიზ ნის შე უ სა ბა მო ბა, გა ურ კვევ ლო ბა, რე სურ სე ბის 
სიმ ცი რე, წა ხა ლი სე ბის სის ტე მა და სხვ. იმის გა მო, რომ გან სხვა ვე ბუ ლი დე-
პარ ტა მენ ტე ბი ორ გა ნი ზა ცი ა ში გან სხვა ვე ბულ საქ მი ა ნო ბა სა და ფუნ ქცი ებ-
ზე არის ფო კუ სი რე ბუ ლი, შე საძ ლე ბე ლია მათ შო რის წარ მო იშ ვას კონ ფლიქ-
ტი. მა გა ლი თად, წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის დე პარ ტა მენ ტი ორი ენ ტი რე ბუ ლია 
ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა სა და და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა ზე, მა შინ რო ცა დი-
ზა ი ნე რე ბი ორი ენ ტა ცი ას აკე თე ბენ, რაც შე იძ ლე ბა კრე ა ტი უ ლი და ყვე ლა ზე 
ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის შექ მნა ზე (Managing 2008, 297). რა საც შე იძ ლე ბა მოჰ-
ყვეს ერ თე უ ლი პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბის და, შე სა ბა მი სად, ღი რე ბუ-
ლე ბის ზრდა. ცხა დი ა, ასეთ შემ თხვე ვა ში კონ ფლიქ ტის მი ზე ზი იქ ნე ბა მიზ ნის 
შე უ სა ბა მო ბა; რაც შე ე ხე ბა გა ურ კვევ ლო ბას, ის და კავ ში რე ბუ ლია ცვა ლე-
ბად გა რე მო ში მე ნე ჯერ თათ ვის ინ ფორ მა ცი ის სიმ ცი რეს თან, რის გა მოც ისი ნი 
ხდე ბი ან უფ რო მა ნევ რულ ნი ან ხში რად იც ვლი ან მუ შა ო ბის სტილს, რა საც ხში-
რად ახ ლავს სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის კონ ფლიქ ტი; რაც შე ე ხე ბა კონ ფლიქ ტე ბის 
შემ დეგ მი ზეზს – „რესურსების სიმცირე“ – მას იწ ვევს ის, რომ მო მუ შა ვე ე ბი 
და დე პარ ტა მენ ტე ბი ერ მა ნეთს ეჯიბ რე ბი ან რე სურ სე ბის მო პო ვე ბა ზე, რაც 
ხში რად წარ მოქ მნის კონ ფლიქტს. რო ცა რე სურ სე ბის სიმ ცი რეა და ორ გა ნი-
ზა ცი ას უწევს სა ჭი რო ზე უფ რო ნაკ ლე ბი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა, ინ დი ვი დე ბი, 
გუნ დში მო მუ შა ვე ე ბი და დე პარ ტა მენ ტე ბი ერ თმა ნეთს ეჯიბ რე ბი ან ამ შემ ცი-
რე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა ში. ასე თი კონ კუ რენ ცია კი იწ ვევს მა ღა ლი 
დო ნის კონ ფლიქტს (Managing 2008, 298). რაც შე ე ხე ბა წა ხა ლი სე ბის სის ტე-
მას, ის გვევ ლი ნე ბა კონ ფლიქ ტის მი ზე ზად მა შინ, რო ცა მე ნე ჯე რი ახა ლი სებს 
კონ კუ რენ ცი ას და მა თი ხელ ქვე ი თე ბი სათ ვის აყა ლი ბებს და მარ ცხე ბუ ლი- გა-
მარ ჯვე ბუ ლის ტი პის გა რე მოს. ის ამით ზრდის კონ ფლიქ ტის წარ მო შო ბის ალ-
ბა თო ბას. ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უმ რავ ლე სო ბა ახა ლი სებს და ხელს უწყ ობს კონ-
კუ რენ ცი უ ლო ბას, ზო გი კი ამ კვიდ რებს ისეთ სის ტე მას, რი თაც მხო ლოდ მო-
მუ შა ვე ე ბის მკაც რად გან საზღ ვრუ ლი ნა წი ლი აღ წევს მა ღალ რე ი ტინგს თა ვის 
საქ მი ა ნო ბა ში. ასე თი ტი პის სის ტე მა წა ა ხა ლი სებს მო მუ შა ვე ებს, რომ აკე თონ 
მა თი მაქ სი მუ მი, მაგ რამ ის ასე ვე წა ა ხა ლი სებს კონ კუ რენ ცი ას შეზღ უ დულ 
ფარ გლებ ში, რაც წარ მო შობს კონ ფლიქტს მო მუ შა ვე ებს შო რის.

კონ ფლიქ ტებ ზე თა ნა მედ რო ვე შე ხე დუ ლე ბით, ბევ რი მათ გა ნი არა მარ ტო 
და საშ ვე ბი ა, არა მედ სა სურ ვე ლი ცა ა. საქ მე ისა ა, რომ კონ ფლიქ ტი იძ ლე ვა ინ-
ფორ მა ცი ას ორ გა ნი ზა ცი ის პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ, გარ და ამი სა, მი სი დახ მა-
რე ბით შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს ორ გა ნი ზა ცი ა ში მიმ დი ნა რე ფა რუ ლი პრო ცე-
სე ბი, თა ნამ შრო მელ თა სხვა დას ხვა სა სარ გებ ლო თვალ საზ რი სი და ა. შ.
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კონ ფლიქ ტე ბის პო ზი ტი ურ შე დე გად ით ვლე ბა, აგ რეთ ვე, ყვე ლა მხა რი-
სათ ვის მი სა ღე ბი სა შუ ა ლე ბე ბით პრობ ლე მე ბის ისე თი გა დაწყ ვე ტა, რო მე ლიც 
აჯან სა ღებს ადა მი ან თა ურ თი ერ თო ბას, ხელს უწყ ობს კო ლექ ტი ვის და რაზ მუ-
ლო ბას და მათ წევ რთა ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბას, ამ ცი რებს ან ტა გო ნიზმს 
და ა. შ. ამას თან ერ თად, კონ ფლიქ ტე ბი იწ ვევს ძვე ლი სო ცი ა ლუ რი ინ სტი ტუ-
ტე ბის გარ დაქ მნას და ახ ლის ფორ მი რე ბას, ხელს უწყ ობს ადა მი ან თა პროგ-
რე სუ ლი ჯგუ ფე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და კონ სო ლი და ცი ას, მათ შო რის ინ ტე-
რე სე ბის და ბა ლან სე ბას და, ამ დე ნად, უზ რუნ ველ ყოფს ორ გა ნი ზა ცი ის სტა ბი-
ლუ რო ბას. გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, კონ ფლიქ ტე ბი ხში რად ას ტი მუ ლი რებს 
პროგ რე სულ ცვლი ლე ბას. საქ მე ისა ა, რომ კონ ფლიქ ტის დროს წა მო იჭ რე ბა 
ახა ლი იდე ე ბი და მო საზ რე ბე ბი, რაც კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის გა რე შე არ 
წარ მო ჩინ დე ბო და. 

კონფლიქტების მართვის მეთოდები

სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, აუ ცი-
ლე ბე ლია კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვა. მი სი მი ზა ნია არა სა სურ ვე ლი, ნე გა ტი უ რი 
კონ ფლიქ ტე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა და გარ და უ ვა ლი კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი-
ე ბი სათ ვის კონ სტრუქ ცი უ ლი ხა სი ა თის მი ცე მა. პრაქ ტი კა ში კონ ფლიქ ტი ე ბის 
მარ თვის მე თო დე ბის კლა სი ფი კა ცი ას, უმე ტე სად ახ დე ნენ შემ დე გი სხვა დას-
ხვა ნიშ ნის მი ხედ ვით: კონ ფლიქ ტში მყო ფი მხა რე ე ბის ქცე ვა, კონ ფლიქ ტი სა-
გან თა ვის არი დე ბა, კონ ფლიქ ტე ბის ჩახ შო ბა და ა. შ. კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვის 
მე თო დე ბის კლა სი ფი კა ცი ის შე სა ხებ ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში არ სე ბუ ლი 
სხვა დას ხვა კლა სი ფი კა ცი ის შეს წავ ლი სა და მათი განზოგადების საფუძველზე, 
ჩვენი აზრით, მას შეიძლება მიეცეს შემდეგი სახე:

1. კონ ფლიქ ტში მყო ფი მხა რე ე ბის ქცე ვის ნიშ ნის მი ხედ ვით ში გა პი-
როვ ნუ ლი, სტრუქ ტუ რუ ლი, იძუ ლე ბა, პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა, მო ლა პა რა კე-
ბე ბი, სა პა სუ ხო აგ რე სი უ ლი მოქ მე დე ბე ბი. 

	ში გა პი როვ ნულ მე თო დებ ში იგუ ლის ხმე ბა ის, რომ პი როვ ნე ბამ სა კუ-
თა რი ქცე ვის სწო რი ორ გა ნი ზა ცი ი თა და უნა რით გა მოთ ქვას თა ვი სი თვალ-
საზ რი სი ისე, რომ ოპო ნენ ტის მხრი დან არ გა მო იწ ვი ოს სა პა სუ ხო რე აქ ცი ა; 

	სტრუქ ტუ რუ ლი მე თო დი გა მო ი ყე ნე ბა ისე თი კონ ფლიქ ტე ბი სას, რაც
გა მოწ ვე უ ლია ფუნ ქცი ე ბის, უფ ლე ბე ბი სა და პა სუ ხის მგებ ლო ბა თა არას წო რი 
გა ნა წი ლე ბით, შრო მის ცუ დი ორ გა ნი ზა ცი ით, მო მუ შა ვე თა მო ტი ვა ცი ი სა და 
სტი მუ ლი რე ბის უსა მარ თლო სის ტე მით და ა. შ.;

	პი როვ ნე ბა თა შო რი სი მე თო დი გუ ლის ხმობს სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის
წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ ქმე დე ბა თა მი ნი მუ მამ დე შემ ცი რე ბის მიზ ნით, კონ-
ფლიქ ტის მო ნა წი ლე თა ქცე ვის სტი ლის არ ჩე ვას;

	იძუ ლე ბა გუ ლის ხმობს მე ო რე მხა რი სათ ვის თა ვი სი თვალ საზ რი სის
თავს მოხ ვე ვას ნე ბის მი ე რი სა შუ ა ლე ბით. იმას, ვინც ასე იქ ცე ვა, არ აინ ტე რე-
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სებს სხვი სი მო საზ რე ბა. ასე თი პი როვ ნე ბა, რო გორც წე სი, აგ რე სი უ ლად მოქ-
მე დებს და სხვებ ზე ზე მოქ მე დე ბი სათ ვის იყე ნებს თა ვის ძა ლა უფ ლე ბას. ასე თი 
სტი ლის უარ ყო ფი თი მხა რეა დაქ ვემ დე ბა რე ბულ თა ინი ცი ა ტი ვის ჩახ შო ბა და 
სა შიშ რო ე ბა არ იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის მე ო რე მხა რის მი ერ 
წა მო ყე ნე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის ესა თუ რა ცი ო ნა ლუ რი წი ნა და დე ბა. ამას თან 
ერ თად, ასეთ მა სტილ მა შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს აღ შფო თე ბა, გან სა კუთ რე ბით 
ახალ გაზ რდო ბა სა და შე და რე ბით უფ რო გა ნათ ლე ბულ ადა მი ა ნებ ში; 

	პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა ში იგუ ლის ხმე ბა მო საზ რე ბა ში ცვლი ლე ბე-
ბის აღი ა რე ბა და მზად ყოფ ნა – გა ეც ნო გან სხვა ვე ბულ თვალ საზ რისს. მი სი 
მი ზა ნია კონ ფლიქ ტის მი ზე ზის გა გე ბა და მოქ მე დე ბა თა ისე თი გზის მო ძებ ნა, 
რო მე ლიც მი სა ღე ბია ყვე ლა მხა რი სათ ვის;

	მო ლა პა რა კე ბე ბი ესაა პრო ცე სი, რომ ლის დრო საც მხა რე ე ბი ერ თმა-
ნეთ თან გა ნი ხი ლა ვენ არ სე ბულ სა კითხ ებს, რა თა მი აღ წი ონ ურ თი ერ თმი სა ღებ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, სხვა მხა რე ე ბის ჩა რე ვის გა რე შე. მო ლა პა რა კე ბე ბის საწყ-
ი სი პი რო ბაა მხა რე ე ბის მზად ყოფ ნა გა ნი ხი ლონ არ სე ბუ ლი წი ნა და დე ბე ბი. ამ 
პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ყვე ლა შე საძ ლო ნე გა ტი უ რი 
ვა რი ან ტის გან ხილ ვა. აუ ცი ლე ბე ლია პრე ტენ ზი ე ბის და ინ ტე რე სე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზეც ხდე ბა პო ზი ცი ის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა. პო ზი ცია უნ და იყოს ნა თე ლი და მკა ფი ო. მო ლა პა რა კე ბე ბი ესაა წო ნას-
წო რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის პრო ცე სი (Курбатов 1997, 18-25).

	სა პა სუ ხო აგ რე სი უ ლი მოქ მე დე ბე ბი კონ ფლიქ ტე ბის გა დაწყ ვე ტის 
ყვე ლა ზე არა სა სურ ვე ლი მე თო დი ა. ამ მე თო დის გა მო ყე ნე ბა იწ ვევს კონ ფლიქ-
ტუ რი სი ტუ ა ცი ის გა დაწყ ვე ტას ძა ლის პო ზი ცი ი დან. რე ა ლურ სი ნამ დვი ლე ში 
არის სი ტუ ა ცი ე ბი, რო ცა კონ ფლიქ ტის გა დაწყ ვე ტა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ 
ამ გზით.

2. კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვის მე თო დე ბია ასე ვე კონ ლიქ ტი სა გან თა ვის 
არი დე ბა და კონ ფლიქ ტის ჩახ შო ბა. ორი ვე მათ განს გაჩ ნია სა ხეს ხვა ო ბე ბი:

	კონ ფლიქ ტი სა გან თა ვის არი დე ბის მე თო დის უპი რა ტე სო ბა ისა ა, 
რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო გორც წე სი, ოპე რა ტი უ ლად მი ი ღე ბა. ეს მე თო დი 
გა მო ი ყე ნე ბა მო ცე მუ ლი კონ ფლიქ ტის არა სა სურ ვე ლო ბის შემ თხვე ვა ში, რო-
ცა ის არ შე ე სა ბა მე ბა ორ გა ნი ზა ცი ა ში შექ მნილ სი ტუ ა ცი ას ან დი დია მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი. ამ მე თო დის სა ხეს ხვა ო ბაა

	უმოქ მე დო ბა, რო ცა ყვე ლა ფე რი ხდე ბა სტი ქი უ რად. უმექ მე დო ბა გა-
მარ თლე ბუ ლია სრუ ლი გა ნუ საზღ ვრე ლო ბის პი რო ბებ ში, რო ცა შე უძ ლე ბე ლია 
მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის პროგ ნო ზი რე ბა. კონ ფლიქ ტე ბი სა გან თა ვის არი დე-
ბის მე ო რე სა ხეს ხვა ო ბაა 

	შე გუ ე ბა. მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში ად მი ნის ტრა ცია მი დის დათ მო ბებ ზე 
სა კუ თარ მოთხ ოვ ნა თა შემ ცი რე ბის ხარ ჯზე. ამ მე თოდს იყე ნე ბენ, რო ცა ად-
მი ნის ტრა ცია აღ მო ა ჩენს, რომ ორ გა ნი ზა ცი აშ არის ხარ ვე ზე ბიც, რო ცა სტა ბი-
ლუ რო ბა და ჰარ მო ნია გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ა. შ. კონ ფლიქ ტი-
სა გან თა ვის არი დე ბის ერ თ-ერთ სა ხეს ხვა ო ბაა 
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	მო რი გე ბის მე თო დი, რაც გა მო ი ყე ნე ბა ისეთ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, რო ლე-
ბიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია შრო მი თი პრო ცე სის კო ლექ ტი ურ მე თო დებ ზე;

3. კონ ფლიქ ტის ჩახ შო ბა. ის, თა ვის მხრივ, გუ ლის ხმობს სხვა დას ხვა მე-
თო დის გა მო ყე ნე ბას. მათ გან ერ თ-ერ თია 

	ფა რულ მოქ მე დე ბა თა მე თო დი. ის გა მო ი ყე ნე ბა შემ დეგ შემ თხვე-
ვებ ში: ა) რო ცა ეკო ნო მი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და ფსი ქო ლო გი-
უ რი მდგო მა რე ო ბა შე უძ ლე ბელს ხდის მშვი დო ბი ა ნად გა და იჭ რას კონ ფლიქ-
ტი; ბ)არ არ სე ბობს ღია კონ ფლიქ ტზე გა დას ვლის სურ ვი ლი იმი ჯის და კარ-
გვის ში შის გა მო; გ)ა მა თუ იმ მი ზე ზის გა მო შე უძ ლე ბე ლია მო წი ნა აღ მდე გე 
მხა რის ჩარ თვა აქ ტი ურ თა ნამ შრომ ლო ბა ში; დ)მო წი ნა აღ მდე გე მხა რე თა 
ძა ლებ ში არ სე ბობს დის ბა ლან სი. მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში და პი რის პი რე ბუ-
ლი მხა რის წი ნა აღ მდეგ შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ზე მოქ მე დე ბის რო-
გორც „ჯენტლემენური“, ასევე უხეში მეთოდები. ეს შეიძლება იყოს როგორც 
კულტურული მოლაპარაკებები, ასევე, – პოლიტიკა – „დაყავი და იბატონე“, 
ზოგჯერ – მოსყიდვაც კი; კონფლიქტის ჩახშობის ერთ-ერთი სახესხვაობაა

	სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების მეთოდი. ის გულისხმობს, რომ
კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზზე (მიზეზებზე) გადაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღე ბა სას-
წრა ფოდ. ამ მე თოდს მი მარ თა ვენ, რო ცა, შექ მნი ლი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, აუ ცი ლე ბე ლია სა კითხ ის უს წრა ფე სად გა დაწყ ვე ტა.

კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნია პო ტენ ცი უ რი კონ ფლიქ-
ტი სად მი ძი რე უ ლი სტრუქ ტუ რუ ლი მიდ გო მე ბი. სტრუქ ტუ რუ ლი მიდ გო მე ბი 
ხაზს უს ვამს უმ თავ რეს მიზ ნებს, აუმ ჯო ბე სებს ურ თი ერ თგა გე ბას და კო მუ-
ნი კა ცი ას, ზრდის რე სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რად გა მო ყე ნე ბის სა შუ ა ლე ბას და 
უფ რო ნა თელს ხდის მარ თვის წე სებ სა და პრო ცე დუ რებს. კონ ფლიქ ტუ რი სი-
ტუ ა ცი ე ბის წარ მო შო ბის გან ისე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც კი არ არი ან დაზღ ვე უ ლი, 
სა დაც მმარ თვე ლო ბი თი საქ მი ა ნო ბა სა ნი მუ შოდ სრულ დე ბა. კონ ფლიქ ტუ რი 
სი ტუ ა ცი ე ბი სას მე ნე ჯე რის უმ თავ რე სი ამო ცა ნაა დრო უ ლად მი ი ღოს შე სა ბა-
მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და ისე მარ თოს კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ე ბი, რომ თა-
ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბი და პრობ ლე მის არა სა სურ ვე-
ლი გან ვი თა რე ბა, არც ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მიზ ნის მიღ წე ვა შე ფერ ხდეს და არც 
თა ნამ შრომ ლებს შო რის წარ მო იქ მნას და ძა ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი (ფა რე საშ ვი-
ლი 2012, 21).

სო ცი ა ლუ რი სის ტე მის ამა თუ იმ ორ გა ნი ზა ცი ის მდგრა დო ბი სა და სტა-
ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს კონ ფლიქ ტე ბის 
წარ მა ტე ბით მარ თვას. კონ ფლიქ ტე ბი, თუ კი ისი ნი უვ ნე ბე ლია და არა და მან-
გრე ვე ლი – კონ სტრუქ ცი უ ლი და პრო დუქ ტი უ ლი საწყ ი სის შემ ცვე ლი ა. ასე თი 
კონ ფლიქ ტე ბი ხელს უწყ ობს პროგ რე სულ ცვლი ლე ბებს, დი ნა მიზმს ანი ჭებს 
ამა თუ იმ სო ცი ა ლუ რი სის ტე მის გან ვი თა რე ბას, რაც სა ბო ლო ოდ, გო ნივ რუ-
ლი კომ პრო მი სის სა ფუძ ველ ზე, მი დის თა ნამ შრომ ლო ბამ დე (Christopher 2014, 
294-307).

ამ რი გად, კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გო ნივ რუ ლი 
მარ თვის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრობ ლე მა ა, რომ ლის გან სა კუთ რე ბუ-
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ლი მნიშ ვნე ლო ბის გა მო, მო ცე მულ პრო ცეს ში აუ ცი ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნეს კონ ფლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ა სა და კონ ფლიქ ტში მო ნა წი ლე თა ქცე ვა ზე ზე-
მოქ მე დე ბის მე თოდ თა მთე ლი კომ პლექ სი. (ფა რე საშ ვი ლი, ნიკ ვაშ ვი ლი 2012, 
167). გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ე ბაც, რომ მე ნე ჯე რებს ძი რი თა დად 
სა მუ შაო ძა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის პი რო ბებ ში უხ დე ბათ მმარ თვე ლო ბი თი 
საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სხვა დას ხვა რე ლი გი უ რი მრწამ სის, ღი რე ბუ ლე-
ბე ბი სა და ფა სე უ ლო ბე ბის ფონ ზე. აქე დან გა მომ დი ნა რე კი, საკ მა ოდ ხში რია 
კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ე ბის წარ მოქ მნის ალ ბა თო ბა და ამი ტომ, ნე ბის მი ე რი 
სა ხის მმარ თვე ლო ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უნ და და ე ფუძ ნოს სა მუ შაო ძა ლის 
უფ ლე ბე ბი სა და ურ თი ერ თპა სუ ხის მგებ ლო ბე ბის და ბა ლან სე ბას, რაც უზ რუნ-
ველ ყოფს ჰარ მო ნი უ ლი სა მუ შაო გა რე მო პი რო ბე ბის შექ მნას. 
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Conflicts imply the clash of the opposing tendencies in the psyche of individu-
als, in people and mutual relations of their formal and informal associations. In orga-
nizations conflicts manifest themselves through people’s certain behavior and actions, 
which often develop into meddling others’ affairs. Conflicts may be taking place in the 
form of cooperation, competition and open fighting. The first and second forms are 
characterized for civilized conflicts. 
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In the modern view of conflicts, many of them are not only permissible but also 
desirable. The conflict gives information about the problems of the organization and the 
hidden processes in the organization are revealed. Positive results of conflicts are also 
considered as a means of solving problems for all parties that help to improve psycho-
logical climate in the organization and to organize the workforce. 

Today, the methods of conflict management are classified by the following signs: 
Behavior of the parties in conflict, avoidance of conflicts, suppression of conflicts, etc. 
Based on the study and generalization of different classification existing in economic 
literature about the classification of conflicts management methods based, the follow-
ing classification has been proposed in the article: 1) According to the sign of the be-
havior of the parties in conflict: a) internal personal, b) structural, coercion, solution 
to problems, negotiations, retaliatory aggressive actions; 2) According to the signs of 
avoidance of the conflict: a) inactivity, b) compromise and adaptation; c) settlement; 3) 
By the sign of conflicts suppression: a) the method of secret action, b) the method of 
making quick decisions.

Keywords: Conflict, conflict types, conflict management, conflict management 
methods.
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