
შრომითი ურთიერთობები 

 

შრომითი ურთიერთობები გულისხმობს თუ როგორ მუშაობენ დამსაქმებელი და 

დასაქმებულები ერთად.  

შრომითი ურთიერთობის ჩამოყალიბება იწყება მაშინ, როდესაც დასაქმებული იწყებს 

მუშაობას და ხდება ორმხრივი ვალდებულების ჩამოყალიბება. დამსაქმებელი იღებს 

ვალდებულებას დასაქმებულს შრომისთვის ,ძალისხმევისთვის და ლოიალურობისთვის, 

გადაუხადოს  ანაზღაურება, უზურნველყოს ის უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი და 

იმოქმედოს ისე, რომ თანამშრომლის ნდობა  არ დაარღვიოს.  

შრომითი ურთიერთობები მოიცავს 3 სახის კონტრაქტს: საქმიანს-რომელიც, წარმოადგენს 

ფორმალურ კონტრაქტს, ‘Relational contract’- არაფორმალური კონტრაქტი და ფსიქოლოგიურ 

კონტრაქტს, რომელსაც მოგვიანებით განვიხილავთ. 

შრომითი ურთიერთობების  მხარეები არიან: დამსაქმებელი, დასაქმებული და მესამე მხარე, 

დასაქმებულის წარმომადგენელი პროფესიული კავშირები. 

შრომით ურთიერთობაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი მათ შორის: ორგანიზაციული 

კულტურა, მენეჯმენტის მართვის სტილი, ყოველდღიური ურთიერთობები მენეჯერსა და 

დაქვემდებარებულებს შორის და რაც მთავარია HR პოლისები და პრაქტიკები. ეს 

უკანასკნელი მოიცავს მთლიანად ადამიანური რესურსების მართვის ასპექტებს, ის თუ 

როგორი იყო რეკრუტინგის პროცესი, კარიერული განვითარება, სამუშაოს შეფასებები, 

დაჯილდოება, დაწინაურება, დისპილინარული სისტემები და ა.შ.  

ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებს დიდი როლი შეუძლიათ ითამაშონ 

პოზიტიური შრომითი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში შემდეგი ნაბიჯების 

გათვალისწინებით: 

-ინტერვიუს დროს, მნიშვნელოვანია სამუშაოს რეალისტური სურათის ჩამოყალიბება 

კანდიდატებისთვის; 

- საორიენტაციო სისტემების უზრუნველყოფა, რათა ახლად მოსული თანამაშრომელი 

ინფორმირებული იყოს ორგანიზაციაში არსებული პოლიტიკისა და პოლისების, 

შესასრულებელი სამუშაოს სტანდარტების შესახებ; 

-ხელი შეუწყოს კომუნიკაციას მენეჯერებსა და დაქვემდებურებულებს შორის, რათა 

გააზებული იყოს ორმხრივი მოლოდინები; 

-გამჭირვალობა, მნიშვნელოვანია დასაქმებულმა იცოდეს ყველაფერი რამაც შესაძლებელია 

გავლენა მოახდინოს მათ განვითარებაზე და მომავალზე ორგანიზაციაში. 

 

 



 

ნდობა 

 

აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო გზა შრომითი ურთიერთობების გასაუმჯბესებლად 

არის მაღალი ნდობის ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. ეს უკანასკნელი კი გულისხმობს, 

მენეჯმენტსა და დაქვემდებურებულებს შორის ნდობის მაღალ ხარისხს, რაც არის 

პოზიტიური ურთიერთობების საფუძველი. ნდობას ხშირად განმარტავენ, როგორც ‘კარგი 

მენეჯმენტის’ შედეგი. ნდობის ჩამოყალიბება ხდება, მაშინ, როდესაც მენეჯმენტის ქცევა 

არის სამართლიანი,მიუკერძოებელი, განსაზღვრულია ორმხრივი მოლოდინები და 

მენეჯმენტი ასრულებს თავის დაპირებებს. 

 

შრომითი ურთიერთობების პროცესები მოიცავს იმ მიდგომებს, მეთოდებს და პოლიტიკას, 

რომლებსაც დამსაქმებელი იყენებს დასაქმებულებთან ინდივიდუალურ თუ პროფესიული 

კავშირების დონეზე.  იგი მოიცავს იმ პროცედურებს, რომლებიცც პროფესიული კავშირებისა 

და მენეჯმენტის მიერ არის აღიარებული და გამოიყენება ინდუსტრიული ურთიერთობებისა 

და დასაქმების საკითხების გადასაჭრელად. 

 

არსებობს შრომითი ურთიერთობების 4 მიდგომა: 

-წინააღმდეგობრივი- როდესაც ორგანიზაცია წყვეტს თუ რისი გაკეთება სურს და მოელის 

რომ თანამშრომლები მოერგონ მას; 

-ტრადიციული- როდესაც კარგი ყოველდღიური ურთიერთობებია, თუმცა მენეჯმენტის 

შეთავაზებებზე სამუშაო ძალა მათივე არჩეული წარმომადგენლის საშუალებით  რეაგირებს. 

-პარტნიორული- როდესაც ორგანიზაცია აძლევს თანამშრომლებს უფლებას ჩაერთონ 

ორგანიზაციის პოლიტიკის შემუშავებაში, თუმცა იტოვებს მართვის უფლებას. 

-ძალაუფლების გაზიარება-როდესაც თანამშრომლები ჩართულები არიან, როგორც 

ყოველდღიური ასევე სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებაში. 

 

ეს უკანასკნელი საკმაოდ იშვიათია დღეს, ძირითადად ვხდებით ტრადიციულ მიდგომას და 

პარტნიორულს. რაც შეეხება წინააღმდეგობრივს, ეს მიდგომა იშვიათია, თუმცა 

პოპულარული იყო 1960-70 წლებში. 

 

 



შრომითი ურთიერთობების პოლიტიკა გამოხატავს იმას, თუ რა სახის ურთიერთობა სურს 

დამსაქმებელს, საკუთარ თანამშრომლებსა და მათ პროფესიულ გაერთიანებებთან. მიზანი კი 

ძირითადად მიმართულია  დასაქმებულებთან და მათ გაერთიანებებთან კარგი შრომითი 

ურთიერთობები ჩამოყალიბებაზე, ხელი შეუწყოს დადებით და კოოპერატიულ შრომით 

კლიმატს, სამუშაო პროცესის ეფექტურ მენეჯმენტს და თანამშრომელთა ჩართულობას. 

 

შრომითი ურთიერთობების პოლიტიკა ძირითადად მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

• უნდა იყოს თუ არა  და რომელი პროფესიული კავშირები აღიარებული 

ორგანიზაციაში 

• კოლექტიური ვაჭრობა (collective bargaining)  უნდა იყოს ცენტრალიზებული თუ 

დეცენტრალიზებული და მისი გავრცელების სფეროები; 

• შრომითი ურთიერთობების პროცედურები- შემცირების, დისციპლინარული 

გადაცდომის თუ საჩივრების პროცედურები; 

• მონაწილეობა და ჩართულობა- რამდენად არის ორგანიზაცია მზად თანამშრომლებს 

მისცენ აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება; 

• დასაქმების პირობების განხილვა რამდენად ინდივიდუალურ თუ კოლექტიური 

შეთანხმების დონეზე ხდება. 

 

 

შრომითი ურთიერთობების პოლიტიკის 4 არჩევანი: 

 

1. ახალი რეალობა-აქცენტი კეთდება ინდუსტრიულ ურთიერთობებსა და 

ადამიანური რესურსების მართვაზე და მათ ინტეგრაციაზე. 

2. ტრადიციული კოლექტივიზმი- სადაც პრიორიტეტული გვხდება 

ინდუსტრიული ურთიერთობები HRM გარეშე. ორგანიზაციამ შეიძლება 

ჩათვალოს, რომ პროფკავშირებთან ურთიერთობა უფრო მარტივია, რადგან ის 

წარმოადგენს კომუნიკაციის ერთგვარ არხს სხვადასვხა დისციპლინარულ 

საკითხებზე. 

3. ინდივიდუალიზირებული HRM- პრიორიტეტი HRM  ინდუსტრიული 

ურთიერთობების გარეშე 

4. შავი ხვრელი- არავითარი ინდუსტრიული ურთიერთობები, თუმცა HRM არ 

არის პრიორიტეტული მსგავსი ორგანიზაციებისთვის. 

 

 

 

 

 



სტრატეგია 

 

შრომითი ურთიერთობების სტრატეგია განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა მიაღწიოს 

ორგანიზაციამ შრომითი ურთიერთობების პოლიტიკის მიზანს და მას ხშირად 

ორგანიზაციები მიჰყავს შემდეგთან: 

 

• პროცედურული შეეთანხმებების შინაარსის და ფორმის ცვლილება 

• ლოიალობის გაზრდა ჩართულობისა და მონაწილეობის მეშვეობით 

• პარტნიორობის განვითარება პროფესიულ კავშირებთან, თანამშრომლების 

დაინტერესებულ მხარეებად აღიარება. 

• შრომითი ურთიერთობების კლიმატის გაუმჯობესება. 

 

 

 

 

შრომითი ურთიერთობების კლიმატი 

 

შრომითი ურთიერთობების კლიმატი წარმოადგენს  მენეჯმენტის, დასაქმებულებისა 

და პროფესიული კავშირების აღქმას იმ გზების შესახებ, რომლებშიც ყალიბდება 

შრომითი ურთიერთობები და როგორია სხვადასხვა მასში მონაწილე მხარეების 

შრომითი ურთიერთობები. კლიმატის შექმნაზე  გავლენას ახდენს, როგორც 

მენეჯმეტის მიერ არჩეული მმართველობის სტილი, ასევე პროფესიული კავშირების 

ქცევა. შრომითი ურთიერთობების კლიმატი შეიძლება იყოს კარგი, ცუდი ან 

ინდიფერენტული და მაზე გავლენას ახდენენ შედეგი ფაქტორები: 

 

• რამდენად ენდობა მენეჯმენტი და დასაქმებული ერთმანეთს; 

• რამდენად სამართლიანად ექცევა მენეჯმენტი დასაქმებულს; 

• შრომითი ურთიერთობების პოლიტიკა და  პროცედურები გამჭირვალეა თუ 

არა; 

• დასაქმებულები ჩართულები არიან თუ არა ორგანიზაციის ინტერესების 

მიღწევაში და პირიქით; 

 

შრომითი ურთიერთობების კლიმატის გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია 

ორგანიზაციაში არსებოდეს სამართლიანი პოლიტიკა და პროცედურები, 

დასაქმებულების ლოიალობა გაიზარდოს  მათი ჩართულობისა და მონაწილეობის 

მიღებით, პრობლემები მნიშვნელოვანია იდენტიფიცირებული იყოს 

თანამშრომლებთან და მათ წარმომადგენლებთან და პროფესიულ კავშირებთან 

კომუნიკაციით. 

 

 



 

ფსიქოლოგიური კონტრაქტი 

 

ფსიქოლოგიური კონტრაქტი განისაზღვრება, როგორც  დაუწერელი მოლოდინები, 

შეხედულებები, რომელიც არსებობს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის.  რა ქცევას 

მოელის დამსაქმებელი დასაქმებულისგან,რა იქნება  საპასუხო რეაქცია  ქცევაზე და 

პირიქით. 

ფსიქოლოგიური კონტრაქტი დროთა განმავლობაში ვითარდება და პასუხობს 2 შეკითხვას: 

-რას შეიძლება მოველოდე ორგანიზაციისგან? 

-სანაცვლოდ რას მოელის ჩემგან ორგანიზაცია? 

 

ფსიქოლოგიური კონტრაქტი დასაქმებულის მხრიდან მოიცავს ისეთ ასექტებს, როგორიცაა  

სტაბილურობა, სამართლიანობა, კარიერულ განვითარების მოლოდინი, ჩართულობა, ნდობა 

მენეჯმენტის მიმართ შეასრულონ დაპირებები. დამსაქმებლის მხრიდან კი კოპეტენცია, 

ლოიალურობა, ძალისხმევა, სამუშაოს შესრულება. 

პოზიტიური ფსიქოლოგიური კონტრაქტი  მჭიდრო კავშირშია თანამშრომელთა შრომით 

კმაყოფილებასთან და უკეთეს შრომით ურთიერთობებთან. ადამიანური რესურსების 

მართვის სისტემები, როგორიცაა ტრეინინგი და განვითარება, დაწინაურება და კარიერული 

წინსვლა, სამართლიანი დაჯიდლოება ხელს უწყობს პოზიტიური ფსიქოლოგიური 

კონტრაქტის ჩამოყალიბებას. 

 

 


