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შესავალი 

 სამართლიანი და გამჭვირვალე საკადრო პოლიტიკა და კარიერის 
მართვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია. ამიტომ იქცა იგი ჩვენი 
კვლევის ობიექტად. კვლევაში ჩართული პროფესორების საქმიანობის 
ძირათადი სფერო არის ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავში-
რებული საკითხები, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად კავშირშია კარიერის 
მართვასთან.

ნუგ ზარ პა ი ჭა ძის ნაშ რო მე ბი სიღ რმი სე უ ლად გა ნი ხი ლავს ადა მი ა-
ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის პრობ ლე მებს და გა დაჭ რის გზებს სა ქარ თვე-
ლო ში: ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის  მსოფ ლი ო  პრაქ ტი კა  და  ქარ თუ-
ლი  სი ნამ დვი ლე (Nugzar Paichadze, 2018); ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა რო-
გორც ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი (NUGZAR 
PAICHADZE, 2010); ხელ მძღვა ნელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მწყობ რი 
და გა მარ თუ ლი სი სი ტე მა (NUGZAR PAICHADZE, 2013); „შრომის ეფექ ტი ა-
ნო ბის მარ თვის სრულ ყო ფის სა კითხ ე ბი“ (NUGZAR PAICHADZE, 2013); ზო-
გი ერ თი მო საზ რე ბა პერ სო ნა ლის მარ თვის სამ სა ხუ რის მუ შა ო ბის სრულ-
ყო ფის სა კითხ ე ბე (N. PAICHADZE, 2014); „პროფესიული კომ პე ტენ ტუ რო ბა 
რო გორც სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა ეფექ ტი ა ნო ბის გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო-
რი“ (N. Paichadze, 2015); „უმუშევრობის პრობ ლე მა სა ქარ თვე ლო ში და მი-
სი დაძ ლე ვის გზე ბი“ (Nugzar Paichadze, 2016); ადამიანური რესურსების 
მართვის გამოწვევევბი 21 საუკუნის მიჯნაზე 

(Nugzar Paichadze, 2016); „შრომის ბა ზა რი სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი-
ფო სექტორში“ (Nugzar Paichadze, 2017); „სახელმწიფო სამ ხა სურ ში ადა მი-
ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სრულყო ფისათვის“ (Nugzar Paichadze, 2017); 
„პერსონალის მო ტი ვა ცია რო გორც ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნი 
გა მო ყე ნე ბის ფაქტორი“ (Nugzar Paichadze, 2018) „შრომის სოციოლოგია 
ადამიანური რესურსების მართვის სისტემაში (Nugzar Paichadze, 2018); 
უმუშევრობის ზოგოერთი ასპექტი საქართველოში (Nugzar Paichadze, 
2018); „სახელმწიფო და მუნიციპალურ მოსამსახურეთა ორგანიზაციის 
ქცევის მართვა ად მისი სრულყოფის გზები“  (Nugzar Paichadze, 
2018); QUASI-FIXED COSTS ON WORK AS THE FACTOR OF MARKET FORMATION AND 
FUNCTIONING; (Nugzar Paichadze, 2017); Some Opinions on Computer Informational 
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Systems of Human Resource Management in Organization (Nugzar paichadze, 
2015);CONSIDERATIONS FOR STRATEGY AND TACTIC OF LEADERS WORKING 
WITH SUBORDINATED PERSONS (Nugzar Paichadze, 2015); Some Views about the 
Georgian Law on Higher Education; (Nugzar Paichadze, 2015); Paradoxes of modern 
wage policy and ways of overcoming (Paichadze, Nugzar, 2014); SOME ISSUES OF 
FORMATION OF THE MECHANISM OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (Nugzar 
Paichadze, 2013); The Role of Human Resource Management Specialists and the 
Necessity to Prepare Them (Nugzar Paichadze, 2013); The National Labor Market 
During Globalizaton (Nugzar Paichadze, 2012)

ნა ტა ლია ხა რა ძის  კვლე ვის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი ა: საქ მი ა ნი 
კა რი ე რის მარ თვის ზო გა დი ტენ დენ ცი ე ბი (KHARADZE, NATALIA; PAICHADZE, 
NUGZAR; PARESASHVILI, NINO; PIRTSKHALAISHVILI, DEA, 2019) ; კა რი ე რის მარ-
თვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში (PARESASHVILI, NINO; 
GIORGOBIANI, MAIA; NIKVASHVILI, MAIA; PIRTSKHALAISHVILI, DEA; KHARADZE, 
NATALIA;, 2019) ; Statistical Analysis of Students’ Time Management and Private 
Hypotheses in Private Universities. (Pirtskhalaishvili, Dea; Dugladze, Davit;, 
2018); Compara  ve Analysis of Students Time Management at State and Private 
Universi  es (Kharadze, Natalia; Dugladze, Davit; Pirtskhalaishvili, Dea;, 2018); 
Personal Development Peculiari  es on Gender Perspec  ve in Georgia. (Kharadze 
& Gulua, 2018); Employed Students’ Development Challenges in Georgia (Gu-
lua, Ekaterine; Kharadze, Natalia;, 2018); Organiza  on Confl ict Management 
Chal lenges (Kharadze, Natalia; Gulua, Ekaterine;, 2018); Organiza  on Culture 
Management Challenges (Gulua, Ekaterine; Kharadze, Natalia;, 2018); Time 
Management Peculiari  es Based on Gender (Kharadze, Natalia; Gulua, Ekaterine, 
2017); Impact of Time Management on Personal Development of Master’s Degree 
Students (Ekaterine, Gulua; Natalia, Kharadze, 2017); Free-Time Management among 
Master’s Degree Students of Georgia (kharazde, Natalia; Gulua, Ekaterine; Dugladze, 
Davit;, 2017); Time Management Peculari  es of Shota Rustaveli State University MA 
Students (Kharadze, Natalia; Gulua, Ekaterine, 2017);Self Management Peculiari  es 
of Master’s Students in Georgia (Kharadze, Natalia; Gulua, Ekaterine, 2016).; „დროის 
მე ნეჯ მენ ტის გა მოწ ვე ვე ბი ახალ გაზ რდა მეცნიერებში“ (Natalia & duglad-
ze, 2017); კერ ძო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბის დრო ის მე ნეჯ მენ-
ტი (KHARADZE & DUGLADZE, 2018); Knowledge-Based Organiza  onal Culture 
Development Challenges in Small and Medium Sized Enterprises of Post-Soviet 
Georgia (Gulua, Ekaterine; Kharadze, Natalia, 2014).; Regional Project Management 
of Tourism Development in Georgia (Korganashvili, Larisa; Kharadze, Natalia;, 
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2014); IMPLICATIONS OF STUDENTS’ ATTITUDE SURVEY ANALYSIS OF PROFESSORS’ 
EVALUATION CRITERIA (Kharadze, Natalia; Gulua, Ekaterine;, 2018); Cultural Parallels 
Between Russia and Georgia and Their Eff ect on Women Employment (Kharadze, 
Natalia; Kakhaber, Chikhradze, 2015);

ნინო ფარესაშვილის ნაშრომები ეხება: Regional Development Inequa-
li  es in Georgia and Ways of its Solu  ons (Okruashvili, Nanuli; Paresashvili, 
Nino;, 2019) ; The Main Challenges of Higher Educa  on System Management in 
Georgia (Paresashvili, Nino; Okruashvili, Nanuli;, 2019); Gender Aspects of Youth 
Employment in Georgia. Ecoforum Journal ( Abesadze, Nino; Paresashvili, Nino;, 2018); 
A Confl ict-Eternal and Inevitable Process of Society’ s Development (Paresashvili, 
Nino, 2018); Mechanisms of organiza  on confl ict resolu  on in Georgia (Paresashvili, 
Nino; Okruashvili, Nanuli;, 2017); Mechanisms of organiza  on confl ict resolu  on 
in Georgia (Paresashvili, Nino, 2017) CORPORATE CULTURE IN TERMS OF LABOR 
DIVERSITY (Paresashvili, Nino, 2016) Mechanisms of organiza  on confl ict resolu  on 
in Georgia (Paresashvili, Nino; Okruashvili, Nanuli, 2017); Produc  on of Organic 
Products- Important Condic  on of Growth of Georgia’ s Export Poten  al (Paresashvili, 
Nino; Okruashvili, Nanuli, 2017); Modern Problems to Form Human Capital in 
Georgia (Paresashvili, Nino; Okruashvili, Nanuli, 2017); Importance of Emo  onal 
Intelligence in the Tourism Industru (Paresashvili, 2017) Georgia Case: Tourism 
Expenses of Interna  onal Visitors on the Basis of Growing A  rac  veness (Abesadze, 
Mindorashvili, & Paresashvili, 2017); Des  na  on Management Role in Developing 
Tourism in Georgia (Paresashvili, Nino; Maisuradze, Teona, 2016); Inves  ga  on of the 
Main Trends of Tourist Expenses in Georgia (Abesadze, Nino; Mindorashvili Marine, 
Paresashvili Nino, 2017); A Role of Natural Tourist Resources for Development of 
a Tourism Industry (Paresashvili Nino, Okruashvili Nanuli, Chitaladze Ketevan, 
2017);MAIN ASPECTS OF RISKS ADMINISTRATIONIN THE PROJECT ADJUSTMENT 
PROCESS (Paresashvili, Nino; Maisuradze, Irina, 2011); ). Administra  on of Deep 
and Comprehensive Free Trade Agreement (Paresashvili, Nino; Abashishvili, 
Avtandil, 2012); Regional Management Problems and Modern Approaches to their 
Solu  ons. (Paresashvili, Okruashvili, & Metonidze, 2017); Challenges of Managers 
Employed in Mul  na  onal Companies. (Paresashvili, Gechbaia, & Chagelishvili, 
2017); Social Entrepreneurship in Georgia. (Erkomaishvili, Gulnaz; Paresashvili, Nino, 
2016).

მაია ნიკვაშვილის კვლევის მიმართულებბეია: ორგანიზაციული 
კულტურა, როგორც სამეურნეო პრაქტიკის განუყოფელი ნაწილი (Ni-
kvashvili, Maia, 2017); Humane Methods of confl ict Regula  on (Nikvashvili, Maia, 
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2012);  კონსტრუქციული ქცევის სტიმულირება კონფლიქტურ სიტუა-
ციაში (ნიკვაშვილი, მაია, 2016);  S  mula  on of Construc  ve Bihavior in Confl ict 
Situa  ons (Nikvashvili, Maia, 2016);CONSTRUCTIVE AND PRODUCTIVE PROCESS OF 
CONFLICT BEGINNING (Nikvashvili, Maia, 2016).

მაია გიორგობიანის სამეცნიერო ნაშრომები ადამიანური რესუ-
რ სების მართვის მიმართულებით აერთიანებს რამდენიმე სტატიას კა-
რიე  რის მართვის ტენდენციები გენდერულ ჭრილში (PAICHADZE, NUG-
ZAR; KHARADZE, NATALIA; GIORGOBIANI, MAIA; NIKVASHVILI, MAIA;, 2019);  
გლობალური ეკონომიკის პირობებში ლიდერობის განვითარების თავი-
სე ბ ურებები (Amkoladze, Guram; Gabrichidze, Amiran; Giorgobiani, Maia; Zedge-
nidze, Merab; Kharadze, Natalia;, 2014);  გლობალიზაცია და ქართველი ბიზ-
ნეს ლიდერების წარმატების ფაქტორების კვლევა (Amkoladze, Guram; 
Gabrichidze, Amiran; Giorgobiani, Maia; Lomsadze-Kuchava, Maia; Kharadze, Natalia, 
2014); RESEARCH OF HUMAN RESOURCES AND THEIR FLOWS USING MULTIVARIATE 
REGRESSION ANALYSIS. (Mikiashvili, Nino; Giorgobiani, Maia, 2017)

დეა ფირცხალაიშვილის კვლევის მთავარ მიმართულებებს ადამია-
ნური რსურსების მართვა წარმოადგენს: Career Management Peculiari  es in 
Educa  onal Ins  tu  ons (PARESASHVILI, NINO; GIORGOBIANI, MAIA; NIKVASHVILI, 
MAIA;  PIRTSKHALAISHVILI, DEA; KHARADZE, NATALIA;, 2019); GENERAL TRENDS 
OF BUSINESS CAREER MANAGEMENT (KHARADZE, NATALIA; PAICHADZE, NUGZAR; 
PARESASHVILI, NINO; PIRTSKHALAISHVILI, DEA, 2019); Sta  s  cal Analysis of Students’ 
Time Management and Private Hypotheses in Private Universi  es (Pirtskhalaishvili, 
Dea; Dugladze, Davit;, 2018); Compara  ve Analysis of Students Time Management 
at State and Private Universi  es (Kharadze, Natalia; Dugladze, Davit; Pirtskhalaishvili, 
Dea;, 2018);

კითხვარი, რომლის საფუძველზეც გამოიკითხა რესპოდენტები,  
შედგებოდა 32 კითხვისა და პასუხის 125 ვარიანტისაგან. კვლევაში 
მონაწილეობა მიიღო 560-მა რესპოდენტმა, რომლებიც შეირჩა დროის 
მოკლე პერიოდში.

რთული სტატისტიკური პროცედურების გამოყენებით და მონაცემთა 
ღრმა ანალიზით დადგინდა ცვლადთაშორის კავშირის არსებობა და მისი 
საიმედოობა; მათზე მოქმედი ფაქტორების გავლენის შეფასება; ამა თუ იმ 
ცვლადის პროგნოზი; ჰიპოთეზების ფორმულირება-შემოწმება საკვლევი 
საკითხების შესაბამისად; ფაქტორული ანალიზი; შემოწმდა მოდელის 
საიმედოობა და ჩამოყალიბდა არსებითი დასკვნები. 
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სრულყოფილი კვლევის ჩასატარებლად მონაცემთა სტატისტიკური 
დამუშავებისა და ანალიზისათვის გამოყენებულ იქნა SPSS სტატისტიკური 
პროგრამული პაკეტი. კითხვარის მონაცემები, რომელიც კვლევაში 
განიხილებოდა, შეავსო 520 რესპონდენტმა. 

მონაცემთა ანალიზის დროს სტატისტიკურ პროცედურებში მე-
თო  დები და ტესტები იმისდა მიხედვით შეირჩეოდა, თუ რა ტიპის 
ცვლადებთან გვქონდა საქმე. ამიტომ მათი გაანალიზებისას დაგვჭირდა 
როგორც მარტივი, ასევე, რთული ანალიზის საშუალებებიც. კერძოდ, 
ჩვენი მონაცემების სტატისტიკურ ანალიზში გამოყენებულ იქნა შემდეგი 
სახის სტატისტიკური პროცედურები და მეთოდები:

1. აღწერითი სტატისტიკა: სიხშირული, აღწერითი, კროსტაბუ ლა-
ციური და სამომხმარებლო ცხრილების ანალიზი;

2. გრაფიკული ანალიზი;
3. კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზი;
4.  ჯგუფთაშორის განსხვავებათა ანალიზი: ხი-კვადრატ ტესტი 
5. დისპერსიული ერთფაქტორული ანალიზი
6. მოდელის საიმედოობის შემოწმება.
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საქმიანი  კარიერის  მართვის  ტენდენციები

საქმიანი კარიერის ცნება, სახეები და სტადიები

 საქ მი ა ნი კა რი ე რა – ესაა პი როვ ნე ბის წინ სვლი თი მოძ რა ო ბა საქ მი-
ა ნო ბის ამა თუ იმ სფე რო ში, უნარ -ჩვე ვე ბის, საკ ვა ლი ფი კა ციო შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი სა და საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი წა ხა ლი სე ბე ბის მა ტე ბა. 
მას ში იგუ ლის ხმე ბა, აგ რეთ ვე, წინ სვლა საქ მი ა ნო ბის უკ ვე არ ჩე ულ გზა-
ზე, ცნო ბილ პი როვ ნე ბად გახ დო მა, დი დე ბის მო პო ვე ბა, სუ ლი ე რი გამ-
დიდ რე ბა. მა გა ლი თად, დი დი უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სა და მა ღა ლი სტა ტუ სის 
მი ღე ბა, უფ რო მე ტი ხელ ფა სის და ნიშ ვნა და ა. შ. გა ნას ხვა ვე ბენ საქ მი ა ნი 
კა რი ე რის შემ დეგ სა ხე ო ბებს: სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი, არას პე ცი ა ლი ზე ბუ ლი, 
დე სან ტუ რი, კარიერა „ელვა“, ვერ ტი კა ლუ რი, ჰო რი ზონ ტა ლუ რი, თა ნამ-
დე ბობ რი ვი, ნორ მა ლუ რი, ში გა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი, ორ გა ნი ზა ცი ა თა შო რი სი, 
პო ტენ ცი უ რი, პრო ფე სი უ ლი, რე ა ლუ რი, სა ფე ხუ რებ რი ვი, ფა რუ ლი, შე ნე-
ლე ბუ ლი, ჩქა რი.

საქ მი ა ნი კა რი ე რის სა ხე ო ბე ბი ა: ზრდის, ძი ე ბის, ფორ მი რე ბის, აქ-
ტი უ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და და ცე მის . ზრდის სტა დია იწყ ე ბა ბავ შვო-
ბი დან და ვრცელ დე ბა 14-15 წლის ას კამ დე. მო ცე მულ დრო ში ინ დი ვი დი 
სხვა ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბი თა და სწავ ლით შე ი მუ შა ვებს სა კუ თარ 
კონ ცეფ ცი ას და სა ზო გა დო ე ბას ევ ლი ნე ბა რო გორც პი როვ ნე ბა. ყო ვე ლი-
ვე ეს ხდე ბა ოჯახ ში, ნა თე სა ვებ თან, მე გობ რებ თან და მას წავ ლებ ლებ თან. 
მო ცე მულ პე რი ოდ ში ბავ შვე ბი ით ვი სე ბენ ქცე ვის წე სებს და სე რი ო ზუ ლად 
იწყ ე ბენ ფიქრს საქ მი ა ნო ბის სხვა დას ხვა სა ხე ო ბა ზე. ძი ე ბის სტა დია იწყ ე-
ბა 14-15 წლის ასა კი დან და გრძელ დე ბა 24-25 წლამ დე. მო ცე მულ წლებ ში 
პი როვ ნე ბა, სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი სა და უნა რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სე-
რი ო ზუ ლად ეძებს სხვა დას ხვა პრო ფე სი ულ ალ ტერ ნა ტი ვას. ამ სტა დი ა ზე 
დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს სა კუ თა რი ნი ჭი სა და ინ ტე რე სე ბის სწორ შე ფა-
სე ბას. ფორ მი რე ბის სტა დი ა  იწყ ე ბა 24-25 წლის ასა კი დან და გრძელ დე-
ბა 44-45 წლის ასა კამ დე. იგი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ძი რი თა დი სტა-
დი ა ა. ამ პე რი ოდ ში ადა მი ან თა უმ რავ ლე სო ბა მუ შა ობს არ ჩე უ ლი სპე ცი ა-
ლო ბით და იმ კვიდ რებს სა კუ თარ ად გილს სა ზო გა დო ე ბა ში. ფორ მი რე ბის 
სტა დია შედ გე ბა შემ დე გი სა მი ქვეს ტა დი ი სა გან: გა მოც დის, სტა ბი ლი-
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ზა ცი ი სა და კა რი ე რის კრი ზი სის ქვეს ტა დი ი სა გან. გა მოც დის ქვეს ტა დია 
მო ი ცავს ფორ მი რე ბის სტა დი ის პირ ველ 5 წელს. ამ პე რი ოდ ში ადა მი ა ნი 
იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, იმუ შა ოს თუ არა არ ჩე უ ლი სპე ცი ა ლო ბით. სტა-
ბი ლი ზა ცი ის ქვეს ტა დია მო ი ცავს ფორ მი რე ბის სტა დი ის მომ დევ ნო 10 
წელს, ხო ლო კა რი ე რის კრი ზი სის ქვეს ტა დი ით მთავ რდე ბა ფორ მი რე ბის 
სტა დი ა.  მო ცე მუ ლი ქვეს ტა დი ი სას ადა მი ა ნე ბი, საწყ ი სი ამ ბი ცი ე ბი დან და 
მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, აფა სე ბენ თა ვი ანთ მოღ წე ვებს. ამ დროს ზო გი-
ერ თი შე იძ ლე ბა მი ვი დეს იმ დას კვნამ დე, რომ ნა წი ლობ რივ ან სა ერ თოდ 
ვერ შეძ ლებს თა ვი სი ოც ნე ბის შეს რუ ლე ბას. მო ცე მუ ლი ქვეს ტა დი ი სას 
ადა მი ა ნე ბი იღე ბენ სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას თა ვი ან თი მო მა ვა ლი მუ-
შა ო ბი სა და კა რი ე რის შე სა ხებ. შე ნარ ჩუ ნე ბის სტა დია იწყ ე ბა სი ცოცხ-
ლის 44-45 წლი დან და გრძელ დე ბა 65 წლამ დე. მო ცე მულ პე რი ოდ ში ადა-
მი ანს, რო გორც წე სი, მო პო ვე ბუ ლი აქვს თა ვი სი ად გი ლი სა ზო გა დო ე ბა სა 
და პრო ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბა ში. ამ პე რი ოდ ში მთა ვა რი ყუ რადღ ე ბა გა და-
ტა ნი ლია მიღ წე უ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე. აქ ტი უ რო ბის შემ ცი რე ბის სტა დია 
მომ დევ ნო ეტა პი ა. მო ცე მულ პე რი ოდ ში მცირ დე ბა ადა მი ა ნე ბის ენერ გი ა. 
ისი ნი იძუ ლე ბუ ლი არი ან შე ე გუ ონ ძა ლა უფ ლე ბის შემ ცი რე ბას, გა და ვიდ-
დენ შე და რე ბით ნაკ ლებ სა პა სუ ხის მგებ ლო სა მუ შა ო ზე. აქ ტი უ რო ბის შემ-
ცი რე ბის სტა დი ი სას მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი მუ შა კე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში 
გვევ ლი ნე ბი ან სხვა დას ხვა რან გის ხელ მძღვა ნელ თა მრჩევ ლის როლ ში.

წარ მა ტე ბუ ლი კა რი ე რა და მო კი დე ბუ ლია ადა მი ან თა არა მარ ტო 
სურ ვი ლებ სა და მო ტი ვებ ზე, არა მედ უნარ სა და ჩვე ვებ ზე. უმე ტე სად ამა-
ზეა და მო კი დე ბუ ლი არ ჩე უ ლი საქ მი ა ნო ბის სა ხე ო ბა. აქე დან გა მომ დი-
ნა რე, სა ჭი როა თი თო ელ ადა მი ანს შე ეძ ლოს თა ვი სი და მის და მი დაქ ვემ-
დე ბა რე ბუ ლი მუ შა კე ბის ჩვე ვე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ა. დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქვს კა რი ე რის მთა ვა რი (საკ ვან ძო) მო მენ ტე ბის გა მო ყო ფას (ი დენ ტი-
ფი კა ცი ას). არ სე ბობს შემ დე გი 5 კა რი ე რუ ლი მო მენ ტი: 1) ტექ ნი კურ -ფუნ-
ქცი უ რი; 2) მმარ თვე ლო ბი თი კომ პე ტენ ტუ რო ბა; 3) შე მოქ მე დე ბი თო ბა და 
ინი ცი ცი ა ტი ვი ა ნო ბა; 4) ავ ტო ნო მია და და მო უ კი დებ ლო ბა; 5) უსაფ რთხო-
ე ბა. ტექ ნი კურ -ფუნ ქცი უ რი კა რი ე რუ ლი მო მენ ტი სას ტექ ნი კუ რი მიდ რე-
კი ლე ბის ადა მი ა ნე ბი ცდი ლო ბენ, თა ვი დან აი ცი ლონ ზო გად მარ თვას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა, და იმ კვიდ რონ და წარ მა ტე ბით იმუ შა ონ მათ 
მი ერ არ ჩე ულ ტექ ნი კურ ან ფუნ ქცი ურ სა მუ შა ო ზე. მმარ თვე ლო ბი თი 
კომ პე ტენ ტუ რო ბის მო მენ ტის შემ თხვე ვა ში ადა მი ა ნებს აქვთ ძლი ე რი 
ორი ენ ტა ცი ა, გახ დნენ მე ნე ჯე რე ბი. მათ ამის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მუ შა ო-
ბა ში პი რა დი გა მოც დი ლე ბა და ნი ჭი. გა ნას ხვა ვე ბენ მმარ თვე ლო ბი თი კომ-
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პე ტენ ტუ რო ბის შემ დეგ ძი რი თად 3 სა ხე ო ბას: ა) ანა ლი ზუ რი კომ პე ტენ-
ტუ რო ბა (მოვ ლე ნე ბის შე და რე ბის ანა ლი ზი სა და პრობ ლე მე ბის გა დაწყ-
ვე ტის უნა რი); ბ) პი როვ ნე ბა თა შო რი სი კომ პე ტენ ტუ რო ბა (ა და მი ა ნებ ზე 
ზე გავ ლე ნის, მა თი კონ ტრო ლი სა და მარ თვის უნა რი ყვე ლა დო ნე ზე); გ)
ე მო ცი უ რი კომ პე ტენ ტუ რო ბა (ე მო ცი უ რი და პი როვ ნე ბა თა შო რი სი კრი-
ზი სი დან დაღ წე ვის უნა რი). შე მოქ მე დე ბი თო ბი სა და ინი ცი ა ტი ვი ა ნო ბის 
მო მენ ტი სას ადა მი ა ნებს აქვთ ძლი ე რი მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა ვი ან თთვის ან 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის აა შე ნონ, ან შექ მნან ისე თი რამ, რო მე ლიც მო უ ტანს 
სა ხელ სა და დი დე ბას. ავ ტო ნო მი ი სა და და მო უ კი დებ ლო ბის კა რი ე რუ-
ლი მო მენ ტის შემ თხვე ვა ში საქ მე გვაქვს ისეთ ადა მი ა ნებ თან, რო მელ თა 
მთა ვა რი მოთხ ოვ ნი ლე ბა ა, იყ ვნენ და მო უ კი დე ბე ლი ან თა ვი სუ ფა ლი ყვე-
ლა იმ მა რე გუ ლი რე ბე ლი მოქ მე დე ბი სა გან, რო მელ თაც ად გი ლი აქვთ დიდ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში. მათ გან ბევრს აქვთ ტექ ნი კურ -ფუნ ქცი უ რი ორი ენ ტა-
ცი ა .ა სე თი ადა მი ა ნე ბი ცდი ლო ბენ იმუ შა ონ კონ სულ ტან ტე ბად, შტატ გა-
რე შე ჟურ ნა ლის ტე ბად და ა.შ. უსაფ რთხო ე ბა, რო გორც კა რი ე რუ ლი მო-
მენ ტი, გუ ლის ხმობს პრეს ტი ჟულ უმაღ ლეს სა წავ ლე ბელ თა კურ სდამ თავ-
რე ბუ ლე ბის მცდე ლო ბას, იპო ვონ სა ი მე დო და სტა ბი ლუ რი სა მუ შა ო. ისი-
ნი მზად არი ან გა ა კე თონ ყო ვე ლი ვე ის, რაც უზ რუნ ველ ყოფს სა მუ შა ოს 
შე ნარ ჩუ ნე ბას, მა ღალ შე მო სა ვალს და მო მა ვალ ში ნორ მა ლურ სა პენ სიო 
უზ რუნ ველ ყო ფას.

კა რი ე რის მარ თვის სწო რი პო ლი ტი კა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ადა მი ა-
ნურ მა რე სურ სმა მო ახ დი ნოს სა ჭი რო ჩვე ვე ბის, უნა რე ბის, საკ ვა ლი ფი კა-
ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდა და იმავ დრო უ ლად გახ დეს ცნო ბა დი სა ხე, 
მო ი პო ვოს პა ტი ვის ცე მა და სუ ლი ე რად გამ დიდ რდეს. სა მარ თლი ა ნი და 
გამ ჭვირ ვა ლე სა კად რო პო ლი ტი კა და კა რი ე რის მარ თვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
და აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხ ი ა. სწო რედ ესაა ჩვე ნი კვლე ვის ობი ექ ტი. კვლე ვა 
ჩა ტარ და ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ თან არ სე ბულ ადა მი-
ა ნი სე უ ლი პო ტენ ცი ა ლის მარ თვის ლა ბო რა ტო რი ა ში. იგი შეს რულ და ლა-
ბო რა ტო რი ის შექ მნის ინი ცი ა ტო რის და მე ნე ჯე რის, ასო ცი რე ბუ ლი პრო-
ფე სო რის ნა ტა ლია ხა რა ძის ხელ მძღვა ნე ლო ბით.

კა რი ე რის მარ თვი სას დი დი ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა მო მუ შა ვე თა მხრი-
დან ერ თგუ ლე ბის მო პო ვე ბას. აქ, თა ვის მხრივ, წი ნა პლან ზეა წა მო წე უ ლი 
მო სამ სა ხუ რე ე ბი სად მი დახ მა რე ბა თვით რე ა ლი ზა ცი ა ში. ცნო ბი ლი ა, რომ 
ადა მი ა ნის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ძლი ე რი მოთხ ოვ ნი ლე ბა ა, აის რუ ლოს თა-
ვი სი ოც ნე ბე ბი, ანუ გახ დეს ისე თი, რო გო რი უნა რიც მას აქვს. ფირ მე ბი 
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(სა წარ მო ე ბი, ორ გა ნი ზა ცი ე ბი), რომ ლე ბიც თა ვი ანთ საქ მი ა ნო ბა ში ადა მი-
ან თა ამ მოთხ ოვ ნი ლე ბას ით ვა ლის წი ნე ბენ კარგ შე დეგ საც აღ წევს. ისი ნი 
კი, რომ ლე ბიც უგუ ლე ბელ ყო ფენ მას, პი რი ქით, კარ გა ვენ ყვე ლა ზე სა უ კე-
თე სო მუ შა კებს, ან იმ ყო ფე ბი ან მათ თან წი ნა აღ მდე ბობ რივ ურ თი ერ თო ბა-
ში. ამით ზა რა ლო ბენ რო გორც დამ ქი რა ვებ ლე ბი, ასე ვე, და ქი რა ვე ბუ ლე ბი 
და, სა ბო ლოო ან გა რი შით, მთე ლი სა ზო გა დო ე ბა (მცირ დე ბა შრო მის მწარ-
მო ებ ლუ რო ბა, ეცე მა მო გე ბა და ა. შ.).

საქ მი ა ნი კა რი ე რის მარ თვას თან უშუ ა ლო კავ შირ შია პერ სო ნა ლის 
სამ სა ხუ რებ რივ -პრო ფე სი უ ლი და წი ნა უ რე ბის მარ თვა. სამ სა ხუ რებ-
რივ -პრო ფე სი უ ლი და წი ნა უ რე ბა – ესაა სხვა დას ხვა თა ნამ დე ბო ბე ბის 
მი ხედ ვით წინ სვლი თი გა და ად გი ლე ბის სე რი ა, რო მე ლიც ხელს უწყ-
ობს რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის, ასე ვე, პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბას. გა და-
ად გი ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა იყოს რო გორც ვერ ტი კა ლუ რი, ასე ვე, ჰო რი ზონ-
ტა ლუ რი. გა ნას ხვა ვე ბენ თა ნამ დე ბობ რი ვი და წი ნა უ რე ბის ორ სა ხე ო ბას: 
ხელ მძღვა ნე ლის და წი ნა უ რე ბას და სპე ცი ა ლის ტის და წი ნა უ რე ბას. ამ 
უკა ნას კნელს აქვს ორი მი მარ თუ ლე ბა: ფუნ ქცი ურ ხელ მძღვა ნელ თა და-
წი ნა უ რე ბა და ხა ზობ რივ ხელ მძღვა ნელ თა და წი ნა უ რე ბა. საზღ ვარ გა რე-
თულ და მო წი ნა ვე სა მა მუ ლო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში მო სამ სა ხუ რე თა თა ნამ-
დე ბობ რივ და წი ნა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი მიმ დი ნა რე-
ობს შემ დე გი 5 მი მარ თუ ლე ბით: პირ ვე ლი მი მარ თუ ლე ბა გუ ლის ხმობს 
მუ შა ო ბას უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის მა ღა ლი კურ სის სტუ დენ ტებ თან 
ან სტუ დენ ტებ თან, რომ ლე ბიც პრო ფე სი ულ პრაქ ტი კას გა დი ან ორ გა ნი-
ზა ცი ა ში. პერ სო ნა ლის მარ თვის სამ სა ხუ რის სპე ცი ა ლის ტე ბი იმ ქვე და-
ნა ყო ფე ბის ხელ მძღვა ნე ლებ თან ერ თად, სა დაც პრაქ ტი კა ზე იმ ყო ფე ბი ან 
სტუ დენ ტე ბი, არ ჩე ვენ ნი ჭი ერ და ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბე ბი სად მი 
მიდ რე კი ლე ბის მქო ნე ებს და აძ ლე ვენ მათ მო ცე მუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის შე-
საბ მის ქვე და ნა ყოფ ში სა მუ შა ოდ გა საგ ზავნ და ხა სი ა თე ბა- რე კო მენ და-
ცი ას. მე ო რე მი მარ თუ ლე ბა ში იგუ ლის ხმე ბა ორ გა ნი ზა ცი ა ში მი ღე ბულ 
ახალ გაზ რდა სპე ცი ა ლის ტებ თან მუ შა ო ბა. მათ უნიშ ნა ვენ გა მო საც დელ 
ვა დას ერ თი დან ორ წლამ დე. ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში ისი ნი ვალ დე ბუ ლი 
არი ან დაწ ვრი ლე ბით გა ეც ნონ მო ცე მულ ორ გა ნი ზა ცი ას. გარ და ამი სა, 
ახალ გაზ რდა სპე ცი ა ლის ტე ბი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი-
ის ქვე და ნა ყოფ ში ერ თწლი ა ნი სტა ჟი რე ბა. ახალ გაზ რდა სპე ცი ა ლის ტთა 
ერ თწლი ა ნი მუ შა ო ბის შემ დეგ, ჩა ტა რე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ ში მა თი მო ნა-
წი ლე ო ბი სა და სტა ჟი რე ბის ხელ მძღვა ნე ლის მი ერ მი ცე მუ ლი და ხა სი ა თე-
ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე აჯა მე ბენ სტა ჟი რე ბის შე დე გებს და აკე თე-
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ბენ პირ ველ შერ ჩე ვას ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე და სა წი ნა უ რე ბელ 
კან დი დატ თა რე ზერ ვში ჩა სა რიცხ ად. მე სა მე მი მარ თუ ლე ბი სას მიმ დი ნა-
რე ობს მარ თვის ქვე და რგო ლის ხა ზობ რივ ხელ მძღვა ნე ლებ თან მუ შა ო ბა. 
მო სამ სა ხუ რე თა ამ ჯგუ ფებ თან (ოს ტა ტე ბი, უბ ნის ხელ მძღვა ნე ლე ბი და 
ა. შ.) ატა რე ბენ კონ კრე ტულ მი ზან მი მარ თულ მუ შა ო ბას. ისი ნი ხში რად 
ცვლი ან სხვა დას ხვა მი ზე ზით სამ სა ხურ ში არ მყოფ ხელ მძღვა ნე ლებს და 
გვევ ლი ნე ბი ან მათ დუბ ლი ო რე ბად. ამ პე რი ოდ ში ხდე ბა, აგ რეთ ვე, მა თი 
სწავ ლე ბა კვა ლი ფი კა ცი ი ის ამაღ ლე ბის კურ სებ ზე. ამის შემ დეგ, თი თო ე-
უ ლი კონ კრე ტუ ლი ხელ მძღვა ნე ლის წარ მო ებ რი ვი საქ მი ა ნო ბის ანა ლი ზის 
სა ფუძ ველ ზე, ახ დე ნენ მე ო რად შერ ჩე ვა სა და ტეს ტი რე ბას. მე ო რა დი შერ-
ჩე ვის წარ მა ტე ბით გავ ლილ პი რებს სთა ვა ზო ბენ ისე თი ვა კან ტუ რი ხელ-
მძღვა ნე ლი თა ნამ დე ბო ბე ბის და კა ვე ბას, რო გო რი ცა ა: სა ამ ქროს უფ რო სი, 
მი სი მო ად გი ლე და ა. შ. შე სა ბა მის ვა კან ტურ თა ნამ დე ბო ბა თა არ ქო ნი სას, 
ახ დე ნენ მათ ჩა რიცხ ვას ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე და სა წი ნა უ რე-
ბელ რე ზერ ვში და ვა კან სი ე ბის გა მო ჩე ნი სას ნიშ ნა ვენ მათ შე სა ბა მის თა-
ნამ დე ბო ბებ ზე. მე ოთხე მი მარ თუ ლე ბა გუ ლის ხმობს მარ თვის სა შუ ა ლო 
რგო ლის ხელ მძღვა ნე ლებ თან მუ შა ო ბას. მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში ახალ-
გაზ რდა ხელ მძღვა ნელ თა უკ ვე ფორ მი რე ბულ ჯგუფს უერ თდე ბი ან სა ამ-
ქრო ე ბის მოქ მე დი პეს პექ ტი უ ლი უფ რო სე ბი და მა თი მო ად გი ლე ე ბი. მუ შა-
ო ბა მიმ დი ნა რე ობს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გეგ მე ბით. სა შუ ა ლო რგო ლის თი თო-
ე ულ და ნიშ ნულ ხელ მძღვა ნელს უნიშ ნა ვენ დამ რი გე ბელს (მოძღ ვარს). იგი 
ინიშ ნე ბა უმაღ ლე სი რგო ლის ხელ მძღვა ნე ლე ბი სა გან. ეს უკა ნას კნე ლი, 
პერ სო ნა ლის სამ სა ხუ რის სპე ცი ა ლის ტებ თან ერ თად, ად გენს პრე ტენ დენ-
ტთან მუ შა ო ბის ინ დი ვი დუ ა ლურ გეგ მას. რო გორც წე სი, გეგ მა ით ვა ლის-
წი ნებს ისე თი სა კითხ ე ბის შეს წავ ლას, რო გო რი ცა ა: კო მერ ცი უ ლი საქ მი ა-
ნო ბის სა ფუძ ვლე ბი. საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბი, მმარ თვე ლო ბი თი შრო მის 
მო წი ნა ვე მე თო დე ბი, სა ფი ნან სო- სა ბან კო მე ნეჯ მენ ტი, იუ რის პრუ დენ ცია 
და ა. შ. ამ ეტაპ ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მარ თვის სა შუ ა ლო რგო ლის ხა-
ზობ რივ ხელ მძღვა ნელ თა სტა ჟი რე ბა მო წი ნა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ ში. აქ მათ 
უნ და შე ად გი ნონ ორ გა ნი ზა ცი ის (ქვე და ნა ყო ფის) საქ მი ა ნო ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბის ღო ნის ძი ე ბა თა პროგ რა მა. ყო ველ წლი უ რად ტარ დე ბა სა შუ ა ლო 
რგო ლის ხელ მძღვა ნელ თა ტეს ტი რე ბა, რომ ლი თაც ვლინ დე ბა მა თი პრო-
ფე სი უ ლი უნარ -ჩვე ვე ბი, შრო მი თი კო ლექ ტი ვის ხელ მძღვა ნე ლო ბი სა და 
რთუ ლი წარ მო ებ რი ვი ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტის უნა რი და ა. შ. ტეს ტი რე-
ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ამუ შა ვე ბენ წი ნა და დე ბას კონ კრე ტუ ლი ხელ-
მძღვა ნე ლის შემ დგო მი და წი ნა უ რე ბის თა ო ბა ზე. მე ხუ თე მი მარ თუ ლე ბის 
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შემ თხვე ვა ში მუ შა ო ბა მიმ დი ნა რე ობს მა ღა ლი რგო ლის ხელ მძღვა ნე ლებ-
თან. უმაღ ლეს პოს ტებ ზე ხელ მძღვა ნელ თა და ნიშ ვნა ურ თუ ლე სი პრო-
ცე სი ა. გან სა კუთ რე ბით რთუ ლია ისე თი კან დი და ტის შერ ჩე ვა, რო მე ლიც 
მთლი ა ნად და აკ მა ყო ფი ლებს მის და მი წა ყე ნე ბულ მრა ვალ მოთხ ოვ ნას. 
მარ თვის უმაღ ლე სი რგო ლის ხელ მძღვა ნე ლი ვალ დე ბუ ლია კარ გად იც-
ნობ დეს იმ დარ გსა და ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მელ შიც მუ შა ობს იგი. მას უნ და 
ჰქონ დეს ძი რი თად ფუნ ქცი ურ ქვე სის ტე მებ ში მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა. 
იგი უნ და ერ კვე ო დეს წარ მო ებ რივ, ფი ნან სურ, სა კად რო სა კითხ ებ ში და 
კვა ლი ფი ცი უ რად მოქ მე დებ დეს ექ სტრე მა ლურ სო ცი ა ლურ- ეკო ნო მი კურ 
და პო ლი ტი კურ სი ტუ ა ცი ებ ში. მარ თვის უმაღ ლე სი რგო ლის ხელ მძღვა ნე-
ლის ვა კან ტურ თა ნამ დე ბო ბებ ზე შერ ჩე ვა სა სურ ვე ლია მოხ დეს კონ კურ-
სის წე სით. მას ახორ ცი ე ლებს მარ თვის უმაღ ლე სი რგო ლის წარ მო მად-
გენ ლე ბი სა გან და ნიშ ნუ ლი სპე ცი ა ლუ რი კო მი სი ა, პერ სო ნა ლის მარ თვის 
ქვე და ნა ყოფ თა ხელ მძღვა ნე ლო ბის მო ნა წი ლე ო ბით.
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საქმიანი კარიერის მართვაზე ჩატარებული კვლევის ანალიზი

კა რი ე რის მარ თვის სწო რი პო ლი ტი კა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ადა მი ან-
მა მო ახ დი ნოს სა ჭი რო ჩვე ვე ბის, უნა რე ბის, საკ ვა ლი ფი კა ციო შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის ზრდა და იმავ დრო უ ლად გახ დეს ცნო ბა დი სა ხე, მო ი პო ვოს პა-
ტი ვის ცე მა და სუ ლი ე რად გამ დიდ რდეს. სა მარ თლი ა ნი და გამ ჭვირ ვა ლე 
სა კად რო პო ლი ტი კა და კა რი ე რის მარ თვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი და აქ ტუ ა ლუ რი 
სა კითხ ი ა. სწო რედ ესაა ჩვე ნი კვლე ვის ობი ექ ტი. კვლე ვა ჩა ტარ და ივა ნე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო-
ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ თან არ სე ბულ ადა მი ა ნი სე უ ლი პო ტენ-
ცი ა ლის მარ თვის ლა ბო რა ტო რი ა ში. იგი შეს რულ და ლა ბო რა ტო რი ის შექ-
მნის ინი ცი ა ტო რის და მე ნე ჯე რის, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რის ნა ტა ლია 
ხა რა ძის ორ გა ნი ზე ბით.

კვლე ვის პრო ცე ში რეს პო დენ ტე ბი შე ჩე უ ლი იქ ნა სა ხელ მწი ფო და 
კერ ძო სექ ტო რი დან. მათ გან ცალ კეა გა მო ყო ფი ლი სას წავ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბი (იხ. დი აგ რა მა 1).

კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულ რესპოდენტთა 62,9% კერძო 
სექტორშია დასაქმებული, 23,8% სახელმწიფო სექტორში, ხოლო 13,4 % – 
სასწავლო დაწესებულებში.

სქე სის მი ხედ ვით რეს პო დენ ტე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ დნენ 
(იხ. დი აგ რა მა 2): რეს პო დენ ტთა 62% მდედ რო ბი თი სქე სის წარ მო მად გე ნე-
ლი ა, ხო ლო 38% – მამ რო ბი თი სქე სის.
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დიაგრამა1: რესპოდენტთა განაწილება საკუთრების ფორმისა და 
დასაქმების სფეროს მიხედვით
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კვლე ვა ში სხვა დას ხვა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნელ თა ანა-
ლი ზი ჩა ვა ტა რეთ. სა ინ ტე რე სოა რა ფორ მით ხდე ბო და სხვა დას ხვა თა ო-
ბის რეს პო დენ ტთა კა რი ე რის მარ თვა, რო გო რია თა ვად სხვა დას ხვა ასა კის 
რეს პო დენ ტე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა კა რი ე რის მი მართ, რო გორ აღიქ ვა მენ 
ისი ნი ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა-
ნი კა რი ე რი ე რის მარ თვის პო ლი ტი კას, აქვთ თუ არა მო მა ვალ ში წინ სვლის 
იმე დი და რა ფაქ ტო რებს მი იჩ ნე ვენ მნიშ ვნე ლოვ ნად, რა თა და სა ხულ მი-
ზანს მი აღ წი ონ და მო ახ დი ნონ სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრუ ლად რე-
ა ლი ზე ბა.

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე სხვა დას ხვა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის რეს პო დენ-
ტთა წი ლი ა: 18-19 წლის 2 %; 20-24 წლის – 35.4%; 25-29 წლის – 18.2%; 
30-34 წლის – 8.4%; 35-39 წლის – 8,2%; 40-44 წლის-7,7%-ს; 45-49 წლის – 
8,9%; 50-54 წლის – 5%-; 55-59 წლის – 2,7%. უმ ცი რე სო ბას წარ მო ად გე ნენ 
რეს პო დენ ტე ბი, რო მელ თა ასა კი არის 60-64, 65 წე ლი და მე ტი – შე სა ბა მი-
სად, 2,1%; 0.7 % და 0.7 % (იხ. დი აგ რა მა 3). გა მო კითხ ულ თა შო რის ყვე-
ლა ზე დი დი პრო ცენ ტით და საქ მე ბუ ლი იყო ძი ე ბის სტა დი ა ში მყო ფი რეს-
პო დენ ტე ბი. მო ცე მულ პე რი ოდ ში პი როვ ნე ბა სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი სა და 
უნა რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სე რი ო ზუ ლად ეძებს სხვა დას ხვა ალ ტერ ნა ტი-
ვებს. ამ ასაკ ში ძა ლი ან დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს იმას, რომ პი როვ ნე ბამ 
სწო რად შე ა ფა სოს სა კუ თა რი უნა რი, ნი ჭი და ინ ტე რე სე ბი.

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ შე ნარ ჩუ ნე ბის სტა დი ა ში (44-დან 65 წლამ დე) 
მყო ფი რეს პო დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა ჯამ ში 26,4%-ი ა.
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დიაგრამა 2: რესპოდენტთა განაწილება სქესის მიხედვით
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ნ. პაიჭაძე, ნ. ხარაძე, ნ. ფარესაშვილი, მ. გიორგობიანი, მ. ნიკვაშვილი, დ. ფირცხალაიშვილი

რეს პო დენ ტთა შო რის ყვე ლა ზე მა ღა ლი პრო ცენ ტი და ფიქ სირ და იმ 
და საქ მე ბუ ლებ ზე, რო მელ თა მუ შა ო ბის სტა ჟი 1-2 წე ლი ა, ჯამ ში და საქ მე-
ბულ თა რა ო დე ნო ბამ რო მელ თა მუ შა ო ბის სტა ჟი 1დან 10 წლამ დეა შე ად-
გი ნა 66,6% (იხ. დი აგ რა მა 4).

პერ სო ნა ლის შერ ჩე ვა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა ში ერ თ-ერ-
თი სა პა სუ ხის მგებ ლო ეტა პი ა. ამ დროს უნ და მოხ დეს მრა ვა ლე ტა პი ა ნი 
მუ შა ო ბა, რო მელ შიც ჩარ თუ ლი იქ ნე ბი ან ეკო ნო მი კის, სა მარ თლის, სო-
ცი ო ლო გი ი სა და ფსი ქო ლო გი ის სპ ე ცი ა ლის ტე ბი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა მო ი-
რიცხ ოს ერ თპი როვ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. ზუს ტად უნ და შე ის წავ ლონ 
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დიაგრამა 3: რესპოდენტთა განაწილება ასაკის მიხედვით

დიაგრამა 4: რესპოდენტთა განაწილება მუშაობის სტაჟის მიხედვით



21

ს ა ქ მ ი ა ნ ი  კ ა რ ი ე რ ა   (კვლევითი პროექტი)

კად რე ბის ფსი ქო ლო გი უ რი და პრო ფე სი უ ლი თვი სე ბე ბი. სა ჭი როა მოხ დეს 
პი როვ ნე ბის ყო ველ მხრი ვი გა მოკ ვლე ვა და შე ფა სე ბა, მი ნი მუ მამ დე უნ და 
იქ ნეს დაყ ვა ნი ლი სუ ბი ექ ტუ რო ბა. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში დი დია შან სი, 
რომ სამ სა ხურ ში აიყ ვა ნონ მო ცე მუ ლი კონ კრე ტუ ლი სა მუ შა ო სათ ვის არა-
შე სა ფე რი სი კად რი, პი როვ ნე ბამ თა ვი იგ რძნოს დის კრი მი ნა ცი ის მსხვერ-
პლად. გა სა უბ რე ბი სა და კონ კურ სის გა რე შე პი როვ ნე ბის და საქ მე ბა გარ-
კვე ულ ეჭ ვებს იწ ვევს და საქ მე ბუ ლებ ში, რაც და ფიქ სირ და კვლე ვის პრო-
ცეს შიც. ამა ზე მი უ თი თებს ის ფაქ ტი, რომ გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა 
17,3% სამ სა ხურ ში პირ და პი რი წე სით არის აყ ვა ნი ლი და მათ არ გა უვ ლი ათ 
კონ კურ სი და, შე სა ბა მი სად, გა სა უბ რე ბა. ეს არ არის და დე ბი თი მაჩ ვე ნე ბე-
ლი, გან სა კუთ რე ბით ისე თი ქვე ყა ნი სათ ვის, რო გო რიც არის სა ქარ თვე ლო, 
სა დაც ნე პო ტიზ მის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია და ზო გა დად ნდო ბა კონ კურ-
სე ბის მი მარ თაც არის და ბა ლი. კვლე ვის შე დე გე ბი დან ჩანს, რომ კონ კურ-
სის წე სით და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა 20.9%-ია, რაც სამჯერ ნაკლებია 
გასაუბრების წესით დანიშნულთა რაოდენობაზე (61,8%) (იხ. დიაგრამა 5).

კვალიფიკაციის ამაღლება მნიშვნელოვანი პროცესია და მას სე-
რიოზულად ორგანიზება სჭირდება. ორგანიზაციაში მნიშვნელოვანია 
თითოეულ დასაქმებულს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა აიმაღლოს 
კვალიფიკაცია. დღევანდელი დასაქმებული უნდა ფლობდეს სტრატეგიული 
აზროვნების უნარს, ჰქონდეს ფართო ერუდიცია და მაღალი კულტურა. 
ამიტომ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბა. ორ გა ნი ა ცია ვალ-
დე ბუ ლია მო მუ შა ვის პი რა დი პო ტენ ცი ა ლის გა მო სავ ლე ნად გარ კვე უ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი ჩა ა ტა როს. ასე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი შე საძ ლოა იყოს რო გორც 

დიაგრამა 5: რესპოდენტთა განაწილება სამსახურში აყვანის წესის მიხედვით
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ინ დი ვი დუ ა ლუ რი, ასე ვე, ჯგუ ფუ რი. და სავ ლე თის მსხვი ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბი ამ მიზ ნის თვის ხარ ჯა ვენ ხელ ფა სის ფონ დის 10%-მდე, პერ სო ნა ლის 
გან ვი თა რე ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლე ბი არი ან ად მი ნის ტრა ცია და მო მუ შა ვის 
უშუ ა ლო ხელ მძღვა ნე ლი და, ცხა დი ა, თა ვად პი როვ ნე ბა, რად გან ისიც 
მუდ მი ვად უნ და ზრუ ნავ დეს თვით გან ვი თა რე ბა ზე. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 
სამ სა ხუ რის დახ მა რე ბით კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა მო ა ხერ ხა მხო ლოდ 
გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა 56,3%-მა, 43,8%-სათ ვის კი, ორ გა ნი ზა ცი ის 
დახ მა რე ბით კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ხელ მი უწ ვდო მე ლი იყო (იხ. დი აგ-
რა მა 6).

კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას ორ გა ნი ზა ცი ის დახ მა რე ბის გა რე შეც 
ახერ ხე ბენ და საქ მე ბუ ლე ბი. აღ მოჩ ნდა რომ იმ რეს პო დენ ტთა რა ო დე ნო-
ბამ, რო მელ თაც კვა ლი ფი კა ცია არ აუ მაღ ლე ბი ათ არც ორ გა ნი ზა ცი ის 
დახ მა რე ბით და არც სა კუ თა რი სახ სრე ბით, შე ად გი ნა 35,5%. აქე დან ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რი ფორ მა ჰქონ და 10,9%-ს და ჯგუ ფუ ლი – 53,6%-ს (იხ. დი-
აგ რა მა 7). სა ვა რა უ დოდ, ჯგუ ფუ რი ფორ მით კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას 
მეტ წი ლად თა ვად ორ გა ნი ზა ცი ე ბი უზ რუნ ველ ყოფს.

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა ში ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა-
კითხია კა რი ე რის მარ თვა. სამ სა ხუ რე ობ რი ვი და პრო ფე სუ ლი და წი ნა უ რე-
ბა ხელს უწყ ობს, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის ,ა სე ვე, პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე-
ბას. კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ ადა მი ა ნებ ში არ სე ბობს მო ლო დი-
ნი, რომ მა თი მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბი მე ტად იქ ნე ბა დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი. ეს შე-
იძ ლე ბა იყოს, რო გორც თა ნამ დე ბობ რი ვი წინ სვლა, ასე ვე აღი ა რე ბი სა და 
პა ტი ვის ცე მის მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა დაკ მა ყო ფი ლე ბა. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 

დიაგრამა 6: რესპოდენტებს მიუღიათ თუ არა მონაწილეობა კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელ კურსებში სამსახურის დახმარებით
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კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ რეს პო დენ ტთა მხო ლოდ 30,9% ახერ-
ხებ და და წი ნა უ რე ბას, 40,7% არ და წი ნა უ რე ბუ ლა, ხო ლო საკ მა ოდ დიდ რა-
ო დე ნო ბას (28,4%) გა ურ კვე ვე ლი პა სუ ხი აქვს გა ცე მუ ლი (იხ. დი აგ რა მა 8)

კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ში გა ფორ მა, ცხა დი ა, ნაკ ლებ და ნა-
ხარ ჯებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი და იმავ დრო უ ლად ად ვი ლია მი სი კონ-
ტრო ლი. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბის შემ თხვე ვე ბი მცი რედ, მაგ რამ მა ინც მა ღა ლი ა. კერ ძოდ, 28,9% 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას ახ დენს ორ გა ნი ზა ცი ის გა რეთ, 38% კი ორ გა-
ნი ზა ცი ის შიგ ნით (იხ. დი აგ რა მა 9). თუ და ვაკ ვირ დე ბით ჩანს, რომ ორ-
გა ნი ზა ცი ის გა რეთ კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის პრო ცენ ტი ემ თხვე ვა იმ 
რეს პო დენ ტთა რა ო დე ნო ბას, რო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ-
დეგ მოხ და და წი ნა უ რე ბა. არ სე ბობს თუ არა აღ ნიშ ნულ ცვლა დებს შო რის 
კავ ში რი, ამას და ვად გენთ ჩვენს მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ჰი პო თე ზით. 
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დიაგრამა 7: რესპოდენტებს გაუვლიათ თუ არა კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელი კურსები და ეს იყო

დიაგრამა 8: კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ მოხდა თუ არა 
თქვენი დაწინაურება ასამაღლებელი კურსები და ეს იყო
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ზო გა დად მიგ ვაჩ ნია რომ კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის გა რე ფორ მის 
გა მო ყე ნე ბას თან უნ და ახ ლდეს პი როვ ნე ბის და წი ნა უ რე ბა და მი სი პო ტენ-
ცი ა ლის ზრდა. სამ წუ ხა როდ, ხში რია შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც კვა ლი ფი კა-
ცი ის ამაღ ლე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი ხში რად არა მიზ ნობ რი ვი ა. ეს კვლე-
ვის შე დე გებ შიც ნათ ლად გა მოჩ ნდა.

კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ მნიშ ვნე ლო ვა ნია რამ დე ნი-
მე მი მარ თუ ლე ბი დან ერ თ-ერ თი მა ინც იყოს მიღ წე უ ლი. კერ ძოდ, ახა ლი 
ამო ცა ნე ბის ეფექ ტი ა ნი შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; მარ თვის მოქ ნი-
ლო ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის შე საძ ლებ ლო ბა თა ამაღ ლე ბა; თა ნამ დე ბობ რი ვი 
და წი ნა უ რე ბი სათ ვის ან ჰო რი ზონ ტა ლუ რი გა და ად გი ლე ბი სათ ვის მომ ზა-
დე ბა; უფ რო მა ღა ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო თან რი გის მი ღე ბა ან ახა ლი ტექ-
ნი კი სად მი ადაპ ტა ცი ა; შრო მის ორ გა ნი ზა ცი ი სა და სტი მუ ლი რე ბის ახა ლი 
ფორ მე ბის მი ღე ბა. გა ირ კვა რომ კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ ახა-
ლი ამო ცა ნე ბის ეფექ ტი ა ნი შეს რუ ლე ბა უზ რუნ ველ ყო 34,1%-მა; მარ თვის 
მოქ ნი ლო ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის შე საძ ლებ ლო ბა თა ამაღ ლე ბა მო ახ დი ნა 
12,7%-მა; თა ნამ დე ბობ რი ვი და წი ნა უ რე ბი სათ ვის ან ჰო რი ზონ ტა ლუ რი 
გა და ად გი ლე ბი სათ ვის მომ ზად და 8%; უფ რო მა ღა ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო 
თან რი გის მი ღე ბა ან ახა ლი ტექ ნი კი სად მი ადაპ ტა ცია მო ა ხერ ხა 8.2%-მა; 
შრო მის ორ გა ნი ზა ცი ი სა და სტი მუ ლი რე ბის ახა ლი ფორ მე ბის მი ღე ბა შეძ-
ლო 10.7%-მა, 26,3% კი, ვერ ასა ხე ლებს მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის 
შემ დეგ რა მი მარ თუ ლე ბით იქ ნა შეც ვლი ლი მი სი საქ მი ა ნო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
მაჩ ვე ნე ლი არის მა ღა ლი და შე საძ ლოა ვი ვა რა უ დოთ რომ ად გი ლი აქვს 
დრო ი სა და ფი ნან სე ბის არა მიზ ნობ რივ ხარ ჯვას (იხ. დი აგ რა მა 10).

მნიშ ვნე ლო ვა ნია დრო ის რა პე რი ო დის მან ძილ ზე ხდე ბა და საქ მე ბუ-
ლის კა რი ე რუ ლი გა და ად გი ლე ბა. აღ მოჩ ნდა, რომ ბო ლო ხუთ წე ლი წად ში 
კა რი ე რუ ლი გა და ად გი ლე ბა მო ა ხერ ხა 53, 6%-მა, ხო ლო 46,4 % ბო ლო ხუთ 
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დიაგრამა 9: თქვენი კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდა
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წე ლი წად ში არ იც ვლის სა მუ შა ოს. სა ინ ტე რე სოა რამ დე ნად არის კავ შირ-
ში კა რი ე რუ ლი გა და ად გი ლე ბა ასა კობ რივ მაჩ ვე ნე ბელ თან და აღ ნიშ ნუ ლი 
53,6% -ის რა ნა წი ლი წარ მო ად გენს იმ რეს პო დენ ტებს, რომ ლებ საც სა მუ-
შაო ბო ლო წლებ ში აქვთ დაწყ ე ბუ ლი (იხ. დი აგ რა მა 11). ამ ორ ცვლადს 
შო რის კავ შირს ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

ცნო ბი ლი ა, რომ თა ნამ დე ბობ რი ვი კა რი ე რა მო ი ცავს რო გორც ვერ-
ტი კა ლურ, ასე ვე, ჰო რი ზონ ტა ლურ კა რი ე რას. და საქ მე ბუ ლე ბი ყვე ლა ზე 
ნათ ლად ამ ჩნე ვენ ვერ ტი კა ლუ რი კა რი ე რის ფორ მას, რო დე საც ხდე ბა 
მა თი იე რარ ქი ის სა ფე ხურ ზე თან და თა ნო ბით და წი ნა უ რე ბა, რო მელ საც 
თან ახ ლავს პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბის ზრდა, ხელ ფა სის მა ტე ბა. ამ 
დროს ხდე ბა არა მხო ლოდ სტა ტუ სის, არა მედ მი სი სო ცი ა ლუ რი რო ლის 
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დიაგრამა 10:  კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ ადგილი ჰქონდა

დიაგრამა 11: ბოლო ხუთ წელიწადში მოხდა თუ არა კარიერული გადაადგილება
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ცვლი ლე ბაც, ხო ლო ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კა რი ე რა ნაკ ლე ბად მომ ხიბ ვლე-
ლი ა, მი უ ხე და ვად იმი სა რომ და საქ მე ბულს უწევს ახა ლი ამო ცა ნე ბი სა და 
უნარ -ჩვე ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ და საქ მე ბულ თა კა-
რი ე რა ში ჰო რი ზონ ტა ლუ რი გა და ად გი ლე ბა მოხ და 30,7% -ში, ვერ ტი კა ლუ-
რი – 32,9%-ში, ხო ლო რეს პო დენ ტე ბის 31,9 %-ს კა რი ე რის არ ცერ თი ფორ მა 
არ შე ხე ბი ა  (იხ. დი აგ რა მა 12). რა კავ ში რია კა რი ე რულ გა და ად გი ლე ბა სა 
და მო მუ შა ვე თა ასაკს შო რის ამას იხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

კა რი ე რის ფორ მებს შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნია არას პე ცი ა ლი ზე ბუ ლი 
კა რი ე რა, რო მე ლიც ფარ თოდ არის გავ რცე ლე ბუ ლი ია პო ნი ა ში. მა თი მო-
საზ რე ბით ხელ მძღვა ნე ლი უნ და იყოს ისე თი სპე ცი ა ლის ტი, რო მე ლიც შეძ-
ლებს ნე ბის მი ერ უბან ზე მუ შა ო ბას. რო დე საც პი როვ ნე ბა გა და ად გილ დე-
ბა მარ თვის უმაღ ლეს სა ფე ხურ ზე, მან უნ და შეძ ლოს კომ პა ნი ის და ნახ ვა 
ყვე ლა კუთხ ით. ამ დე ნად, ერთ თა ნამ დე ბო ბა ზე პი როვ ნე ბას არ აჩე რე ბენ 
ერთ წელ ზე მეტ ხანს და მუდ მი ვად უც ვლი ან შე სას რუ ლე ბელ ფუნ ქცი ებს. 
ორ გა ნი ზა ცი ა თა შო რი სი კა რი ე რის დროს პი როვ ნე ბა გან ვი თა რე ბის სტა-
დი ებს გა დის სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ა ში. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ რეს პო-
დენ ტთა კა რი ე რის ზრდა ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით მო ახ დი ნა 41,2%-მა, ხო-
ლო ორ გა ნი ზა ცი ის გა რეთ 22,5%-მა (იხ. დი აგ რა მა 13).

ფა რუ ლი კა რი ე რის ფორ მა ხელ მი საწ ვდო მია ვიწ რო წრი სათ ვის, 
რომ ლებ საც აქვთ საკ მა რი სი ცოდ ნა და ფარ თო კავ ში რე ბი ორ გა ნი ზა ცი ის 
გა რეთ. ასეთ მო მუ შა ვეს შე საძ ლოა ორ გა ნი ზა ცი ა ში ეკა ვოს რი გი თი თა-
ნამ დე ბო ბა. ზოგ შემ თხვე ვა ში ამ გვა რი ადა მი ა ნე ბის ანაზღ ა უ რე ბა არის 
გა ცი ლე ბით მე ტი, ვიდ რე მის მი ერ და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბა ით ვა ლის-
წი ნებს. ფა რუ ლი კა რი ე რის ფორ მა ხში რად ასო ცირ დე ბა ნე პო ტიზ მთან, 
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დიაგრამა 12:  თქვენი კარიერული გადაადგილება იყო
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რად გან ამ გვა რი ადა მი ა ნე ბი არც ისე იშ ვი ა თად უმაღ ლე სი თა ნამ დე ბო ბის 
პი რე ბის ახ ლობ ლე ბი არი ან. ჩვე ნი კვლე ვის შე დე გად და დას ტურ და, რომ 
შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე და საქ მე ბუ ლე ბის მიწვევა ხდება „ხშირად“ 
და „თითქმის ყოველთვის“ 24,8%-ის შემთხვევაში. ხოლო პასუხი „ზოგჯერ“ 
43,6%-მა დააფიქსირა, „თითქმის არასდროს“ არ ხდე ბა და საქ მე ბულ თა 
31,6%-მა მი უ თი თა (იხ. დი აგ რა მა 14). სა ინ ტე რე სოა ფა რუ ლი კა რი ე რის 
შემ თხვე ვა ში და საქ მე ბუ ლი რო მელ იე რარ ქი ას მი ე კუთ ვნე ბა. ამას ვი ხი-
ლავთ ჩვენ მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ჰი პო თე ზა ში.
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დიაგრამა 13: თქვენი კარიერული გადაადგილება მოხდა

დიაგრამა 14:  ხდება თუ არა თქვენი მიღწევა რაიმე ტიპის 
შეხვედრებსა და თათბირებზე
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პრო ფე სი ის არ ჩე ვი სას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს პრო ფე სი ულ ორი-
ენ ტა ცი ას. ხშირ შემ თხვე ვა ში ახალ გაზ რდე ბი პრო ფე სი ას ირ ჩე ვენ სხვა თა 
რჩე ვით. სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში დი დია მშობ ლე ბის გავ ლე ნა. სკო-
ლებ ში ნაკ ლე ბად ხდე ბა მოს წავ ლე ე ბის მიდ რე კი ლე ბე ბის დად გე ნა. ხში-
რად ექი მის ოჯახ ში გაზ რდი ლი ბავ შვი იგი ვე (ე ქი მის) პრო ფე სი ას ირ ჩევს, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ იგი არ არის მიდ რე კი ლი ამ სა ხე ო ბის საქ მი ა ნო ბის 
მი მართ. ასეთ შემ თხვე ვა ში პი როვ ნე ბა ვერ ახერ ხებს სრუ ლად რე ა ლი ზე-
ბას. ხშირ შემ თხვე ვა ში, მი სი ნამ დვი ლი მო წო დე ბა გან ვი თა რე ბის მიღ მა 
რჩე ბა. კვლე ვის შე დე გად აღ მოჩ ნდა, რომ სა კუ თა რი უნა რე ბი სა და მიდ-
რე კი ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბას სა მუ შა ო ზე ახერ ხებს რეს პო დენ ტთა 51,4%, ხო-
ლო ნა წი ლობ რივ – 34.1% და თით ქმის ვე რას დროს ვერ ახერ ხებს 14,5% (იხ. 
დი აგ რა მა 15). ქვე მოთ და ვად გენთ რა კავ ში რია ამ გვარ და საქ მე ბუ ლებ სა 
და იმ კა ტე გო რი ას შო რის, რომ ლე ბიც მზად არი ან და ტო ვონ სამ სა ხუ რი 
და ეძი ონ ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლი. იმ პი რო ბებ ში, რო ცა სა ქარ თვე ლო ში 
მა ღა ლია უმუ შევ რო ბის დო ნე, სა მუ შა ოს და ტო ვე ბა და ახ ლის ძი ე ბა მრა-
ვა ლი ფაქ ტო რით შე იძ ლე ბა აიხ სნას, მაგ რამ ერ თ-ერ თი ნამ დვი ლად არის 
ადა მი ა ნე ბის უნა რე ბი სა და მიდ რე კი ლე ბე ბის შე უ სა ბა მო ბა.

ცნო ბი ლი ამე რი კე ლი მკვლე ვა რი ჯონ ჰო ლან დი გა მო ყოფს პი როვ-
ნე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის შემ დეგ სა ხე ებს: რე ა ლუ რი ორი ენ-
ტა ცი ა, რო ცა ადა მი ა ნი მიდ რე კი ლია ისე თი სა მუ შა ო სად მი, სა დაც აუ ცი-
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დიაგრამა 15:  დასაქმებული ხართ თუ არა ისეთ სფეროში, სადაც ახერხებთ 
თქვენი უნარების, მიდრეკილებებისა და ნიჭის რეალიზებას
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ლე ბე ლია ფი ზი კუ რი ძა ლის გა მო ყე ნე ბა. ამ გვარ კა ტე გო რი ას ჩვენს კვლე-
ვა ში წარ მო ად გენს 17,1%; კვლე ვი თი ორი ენ ტა ცი ის დროს ადა მი ა ნე ბი 
მიდ რე კი ლი არი ან შე მეც ნე ბი თი და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ხა სი ა თის საქ მი ა ნო-
ბი სად მი, კვლე ვი თი ორი ენ ტა ცი ი სად მი მიდ რე კი ლე ბა და ა სა ხე ლა 45,4%-
მა, არ ტის ტუ ლი ორი ენ ტა ცი ის მი მართ მიდ რე კი ლე ბა და ა სა ხე ლა 7,9%-მა. 
სო ცი ლა უ რი ორი ენ ტა ცი ის დროს ადა მი ა ნებს მიდ რე კი ლე ბა აქვთ, ისე თი 
საქ მი ა ნო ბე ბის მი მართ, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია პი როვ ნე ბა თა შო რის 
ურ თი ერ თო ბებ თან. ამ გვარ კა ტე გო რი ას გა მო კითხ ულ თა შო რის წარ მო-
ად გენს 19,8%, ხო ლო სა ი ნი ცი ა ტი ვო ორი ენ ტა ცი ის დროს ადა მი ა ნებს მიდ-
რე კი ლე ბა აქვთ ისე თი სა მუ შა ო ე ბი სად მი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია 
სხვებ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნას თან. ამ კა ტე გო რი ას მი ა კუთ ვნა თა ვი რეს-
პო დენ ტთა 9,8%-მა (იხ. დი აგ რა მა 16). ქარ თვე ლე ბის კულ ტუ რუ ლი ფა-
სე უ ლო ბე ბი გავ ლე ნას ახ დენს ადა მი ა ნე ბის მიდ რე კი ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა ზე. ყვე ლა ერს აქვს გა მორ ჩე უ ლი დო მი ნან ტი თვი სე ბე ბი. ქარ თველ 
ერს მო მე ტე ბუ ლად აქვს პირ ვე ლო ბის მიდ რე კი ლე ბა. ქარ თუ ლი ტრა დი ცი-
ის თა ნახ მად, სუფ რა ზე ყო ველ მე ო რე წევრს სურს თა მა დო ბა, ქყე ყა ნა ში 
მრავ ლად არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც სურთ იყ ვნენ ქყეყ ნის მარ თვის 
უმაღ ლეს სა ფე ხურ ზე. მო მე ტე ბუ ლი ამ ბი ცია კარ გიც არის და სა ხი ფა-
თოც. ამ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში სა ინ ტე რე სოა ვინ არი ან სა ი ნი ცი ა ტი ვო 
ორი ენ ტა ცი ი სა კენ მიდ რე კი ლი ადა მი ა ნე ბი. ამას და ვად გენთ ჰი პო თე ზა ში.
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დიაგრამა 16:  მიდრეკილი ხართ
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ნე ბის მი ერ ორ გა ნი ზა ცი ა ში სა თა ნა დო ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა კარ გად 
მომ ზა დე ბუ ლი სა კად რო რე ზერ ვის შექ მნას. სა კად რო რე ზერ ვის არ სე ბო-
ბა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა მეც ნი ე რუ ლად და პრაქ ტი კუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი 
პროგ რა მით მომ ზად დეს კან დი და ტე ბი ახა ლი ვა კან ტუ რი თა ნამ დე ბო ბე-
ბის თვის. ამი სათ ვის სა ჭი როა შედ გეს და სა წი ნა უ რე ბელ კან დი დატ თა სი-
ა. პი როვ ნე ბის და წი ნა უ რე ბა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მათ მი ერ შეს რუ ლე ბუ-
ლი სა მუ შა ო ე ბი სა და მიღ წე ვე ბის სა მარ თლი ან შე ფა სე ბას. კერ ძოდ, უნ და 
დად გინ დეს რო გო რია პი როვ ნე ბის საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბი, მი სი ორ გა ნი-
ზა ცი უ ლი და ანა ლი ტი კუ რი უნა რი, პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბა, რამ დე-
ნად ახერ ხებს სა პა სუ ხის მგებ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და მო უ კი დებ ლად 
მი ღე ბა სა და მის და სა ბუ თე ბას. რე ზერ ვში შეყ ვა ნის დროს მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს სტა ჟი რე ბი სა და ტეს ტი რე ბის შე დე გე-
ბი. კვლე ვამ აჩ ვე ნა რომ რეს პო დენ ტთა მხო ლოდ18,4% აფიქ სი რებს, რომ 
ხდე მა მა თი ყო ველ წლი უ რი საქმიანობის შეფასება, „ყოველთვის“ – პასუხს 
აფიქსირებას 34,3%, „არასდროს“ და „ზოგჯერ“ პასუხს კი აფიქსირებს 
– 47,3%. (იხ. დიაგრამა 17). როგორია ამ რესპოდენტთა კავშირი იმ
დასაქმებულებთან, რომლებიც მზად არიან დატოვონ სამსახური და 
ეძებენ ახალ სამუშაო ადგილს, ამას ვიხილავთ ჰიპოთეზაში

ორ გა ნი ზა ცი ა ში მო მუ შა ვე თა ქცე ვა ზე მრა ვა ლი ფაქ ტო რი მოქ მე-
დებს. ერ თ-ერ თი არის ადა მი ა ნე ბის სწო რად შერ ჩე ვა და მა თი და წი ნა უ-
რე ბა. ყოვ ლთვის არ არის იმის გა რან ტია რომ ხელ მძღვა ნე ლის მი ერ შერ-
ჩე უ ლი ან და წი ნა უ რე ბუ ლი კად რი გა ა მარ თლებს. არაა აბ სო ლუ ტუ რი გა-

დიაგრამა 17:  ხდება თუ არა ორგანიზაციაში თქვენი 
ყოველწლიური საქმიანობის შეფასება
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რან ტია იმი სა, რომ ისი ნი ზუს ტად ისე მო იქ ცე ვი ან, რო გორ საც მათ გან 
ელო დე ბა ორ გა ნი ზა ცი ა; კა რი ე რის მარ თვის პრო ცეს ში ადა მი ა ნე ბის აღ-
ქმა კო ლე გის შე ფა სე ბის დროს ხში რად არ არის ობი ექ ტუ რი, ისე ვე რო-
გორც სა კუ თა რი თვით შე ფა სე ბის დროს არი ან არა ა დეკ ვა ტუ რე ბი. კო-
ლე გის და წი ნა უ რე ბას ხში რად მოს დევს არა ო ბი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცი ე ბის 
გავ რცე ლე ბა. ორ გა ნი ზა ცი ა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია არ სე ბობ დეს აღი ა რე ბუ-
ლი ფა სე უ ლო ბე ბი, რომ ლებ საც მხარს უჭე რენ და იზი ა რე ბენ ადა მი ა ნე-
ბი. მკვეთ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი კრი ტე რი უ მე ბის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი 
უნ და იყოს პი როვ ნე ბის და წი ნა უ რე ბა. მო ცე მუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი უნ და 
იყოს ნა თე ლი და გა სა გე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ის თი თო ე ულ წევრს გა აჩ ნდეს 
შე საძ ლებ ლო ბა და თა ნა ბა რი ხელ მისაწ ვდო მო ბა – მო ახ დი ნოს ამ კრი ტე-
რი უ მე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. და წი ნა უ რე ბა სწო რედ ამ გვა რი კრი ტე რი უ მე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით უნ და მოხ დეს. ასეთ შემ თხვე ვა ში არა ო ბი ექ ტუ რი 
ინ ფორ მა ცი ე ბის გავ რცე ლე ბის შან სიც არის ნაკ ლე ბი. რო დე საც მი ღე-
ბუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი არის ნა თე ლი, ადა მი ა ნებ მა იცი ან რო გორ იმოქ მე-
დონ კონ კრე ტულ სი ტუ ა ცი ა ში. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ რეს პო დენ ტე ბის 
საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი მათ ორ გა ნი ზა ცი ა ში კა რი ე რის მარ თვის პრო ცესს 
არა სა მარ თლი ა ნად მი იჩ ნევს. კერ ძოდ, 59,5% თვლის, რომ „ზოგჯერ“ და 
„არასდროს“ არის გამ ჭვირ ვა ლე კო ლე გის და წი ნა უ რე ბა. მხო ლოდ 19,5% 
მი იჩ ნევსს რომ კო ლე გის და წი ნა უ რე ბა ყო ველ თვის სა მარ თლი ა ნი ა. (იხ. 
დი აგ რა მა 18). ამ გვა რი და მო კი დე ბუ ლე ბის მი ზეზს გა ვარ კვევთ ჰი პო თე-
ზა ში, სა დაც რეს პო დენ ტი აყა ლი ბებს მო საზ რე ბას რა ფაქ ტორ ზეა და მო-
კი დე ბუ ლი და წი ნა უ რე ბის პრო ცე სი.

დიაგრამა 18:  თვლით თუ არა რომ ადამიანების დაწინაურება არის 
გამჭვირვალე და ობიექტური
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ნე ბის მი ერ ორ გა ნი ზა ცი ა ში არ სე ბობს პერ სო ნა ლის სამ სა ხუ რე ობ-
რი ვი და წი ნა უ რე ბის სა კუ თა რი კრი ტე რი უ მე ბი და მე თო დე ბი. იქი დან გა-
მომ დნა რე, თუ რა სტა ტუ სის მქო ნეა პო როვ ნე ბა, და წი ნა უ რე ბის პრო ცე სი 
გან სხვა ვე ბუ ლი მე თო დით ხო რი ელ დე ბა. თუმ ცა, ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრო ცე სი იყოს ობი ექ ტუ რი და გამ ჭვირ ვა ლე. რეს პო-
დენ ტთა 8,4% აფიქ სი რებს, რომ კა რი ე რის მარ თვა ში ხდე ბა გა რე პი რე ბის 
ჩა რე ვა. სა ვა რა უ დოდ, ისი ნი გუ ლის ხმო ბენ გავ ლე ნი ან ადა მი ა ნებს, რაც 
ნე პო ტიზ მის ნიშ ნებს შე ი ცავს. სა გუ ლის ხმოა ის ფაქ ტი, რომ აღ ნიშ ნულ 
კითხ ვას პა სუ ხი არ გას ცა 22%-მა, რაც საკ მა ოდ მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 
თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ გა მო კითხ ვა იყო ფა რუ ლი, კი დევ უფ რო გა-
უ გე ბა რია – რა ტომ არ ისურ ვეს პა სუ ხის და ფიქ სი რე ბა. 38% თვლის რომ 
უშუ ა ლო ხელ მძრვა ნე ლი იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და წი ნა უ რე ბის პრო-
ცეს ში, 31,6% კი თვლის რომ და წი ნა უ რე ბა აორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე-
ლის ჩა რე ვით ხორ ცი ელ დე ბა (იხ. დი აგ რა მა 19). სა ინ ტე რე სოა აღ ნიშ ნუ ლი 
კითხ ვის კავ ში რი რეს პო დენ ტის თა ნამ დე ბობ რივ სტა ტუს თან. ამას ვი ხი-
ლათ ჰი პო თე ზა ში.

რო გო რია ორ გა ნი ზა ცი ა ში მო ტი ვა ცი უ რი პო ლი ტი კა და რამ დე ნად 
აქვთ მო მავ ლის რწმე ნა და საქ მე ბუ ლებს გავ ლე ნას ახ დენს ორ გა ნი ზა ცი ის 
კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი გან საზღ ვრავს ორ გა-
ნი ზა ცი ის ფსი ქო ლო გი უ რი კლი მა ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. რო დე საც და საქ მე-
ბულს აქვს უი მე დო ბის გან ცდა, ის ვერ იქ ნე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თგუ ლი 
წევ რი. ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თგუ ლი წევ რი კი მთლი ა ნად იღებს ორ გა ნი ზა ცი-
ა ში არ სე ბულ ფა სე უ ლო ბებს და ქცე ვის ნორ მებს, ცდი ლობს ისე მო იქ ცეს, 
რომ არ და უ პი რის პირ დეს ორ გა ნი ზა ცი ის ინ ტე რე სებს. იგი არის დის ციპ-

დიაგრამა 19:  ორგანიზაციაში კარიერა იზრდება
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ლი ნე ბუ ლი. ეს კი ამ ცი რებს ორ გა ნი ზა ცი ა ში და ძა ბუ ლო ბას და კონ ფლიქ-
ტე ბის რა ო დე ნო ბა არის მცი რე. კვლე ვამ აჩ ვე ნა რომ მო მავ ლის იმე დი, 
კა რი ე რის ზრდის თვალ საზ რი სით, ნა წი ლობ რივ აქვს 43,2%-ს და სრუ ლი-
ად არ აქვს იმე დი – 16,4%-ს, სრუ ლი ად დარ წმუ ნე ბუ ლი არის 40,4% (იხ. 
დი აგ რა მა 20). გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტიც რომ რეს პო დენ ტთა ნა-
წი ლი ან კე ტა ზე მი უ თი თებ და, რომ მათ მო მა ვალ ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის 
და და წი ნა უ რე ბის იმე დი აქვთ, მაგ რამ არა იმ ორ გა ნი ზა ცი ა ში სა დაც ინ-
ტერ ვი უს დროს იმ ყო ფე ბოდ ნენ. სა ინ ტე რე სოა ამას რამ დე ნად აქვს კავ ში-
რი იმ რეს პო დენ ტებ თან რომ ლე ბიც არ აპი რე ბენ სა მუ შა ოს გაგ რძე ლე ბას 
და კა ვე ბულ პო ზი ცი ა ზე და ეძე ბენ სა მუ შა ოს. ამას ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

პი როვ ნე ბის კა რი ე რას პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი და მი სი მა ხა სი ა თე ბე ლი 
თვი სე ბე ბი უნ და გან საზღ ვრავ დეს. სწო რედ ამ გვა რი მოთხ ოვ ნა აქვს ორ-
გა ნი ზა ცი ა ში და საქ მე ბულ რი გით წევრს. და წი ნა უ რე ბის შემ დეგ ადა მი ა-
ნე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ ძაფ რით აფა სე ბენ ადა მი ა ნე ბის ყო ველ ქცე ვას. 
ყვე ლა ზე მძაფ რად ადა მი ა ნე ბი გა ნიც დი ან დად გე ნი ლი წე სე ბის დარ ღვე-
ვას. აღ ნიშ ნუ ლი წე სი შე იძ ლე ბა იყოს რო გორც ორ გა ნი ზა ცი უ ლი, ასე ვე, 
ეთი კუ რი. წე სე ბის დარ ღვე ვას კი თან სდევს კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის 
გა ჩე ნა, რო მე ლიც ხში რად ღია კონ ფლიქ ტში გა და იზ რდე ბა. კონ ფლიქ ტუ-
რი სტუ ა ცი ე ბის ნაც ვლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ორ გა ნი ზა ცი ა ში და დე ბი თი 
ემო ცი ე ბის ზრდა მოხ დეს, რაც მხო ლოდ სა მარ თლი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. ადა მი ა ნე ბი და დე ბით ემო ცი ებს მა შინ გა ნიც დი-

დიაგრამა 20:  რამდენად გაქვთ იმედი, მიაღწიოთ წარმატებას 
კარიერის ზრდით
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ან, რო დე საც სა თა ნა დოდ აღი ა რე ბენ და აფა სე ბენ მის დამ სა ხუ რე ბებს, ახ-
დე ნენ სა კუ თა რი თა ვის რე ა ლი ზე ბას, ასე ვე, ხე და ვენ რომ სა მარ თლი ა ნად 
მოხ და მა თი კო ლე გის და წი ნა უ რე ბა. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ რეს პო დენ ტთა 
9,1% თვლის რომ მათ კა რი ე რულ წინ სვლას ახ ლობ ლის დახ მა რე ბა გან-
საზღ ვრავს (იხ. დი აგ რა მა 21). პო ფე სი ო ნა ლიზ მის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე მი უ-
თი თებს რეს პო დენ ტთა 61,4%. თუმ ცა, ან კე ტუ რი გა მო კითხ ვის დროს ხში-
რად და ფიქ სირ და მი ნა წე რი, „პროფესიონალიზმი და ახლობელი ერთად“.

მი უ ხე და ვად იმი სა რომ 61,4% მი იჩ ნევს რომ პრო ფე სი ო ნა ლიზ-
მი არის მთა ვა რი კრი ტე რი უ მი წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად, რეს პო დენ ტთა 
მხო ლოდ 16,1% აღ ნიშ ნავს რომ არ სმე ნი ათ მა თი კო ლე გის და წი ნა უ რე-
ბის პრო ცეს ში გავ ლე ნი ა ნი პი რის ჩა რე ვის შე სა ხებ, 21,1% კი აღ ნიშ ნავს, 
რომ იშ ვი ა თად სმე ნი ათ ამ გვა რი ფაქ ტის შე სა ხებ, რეს პო დენ ტთა 29,1% 
კი აღ ნიშ ნავს, რომ ხში რად სმე ნი ათ და წი ნა უ რე ბის პრო ცეს ში გავ ლე ნი ა ნი 
პი რის ჩა რე ვის შე სა ხებ, ყო ველ თვის ამ გვა რად ხდე ბა კო ლე გის და წი ნა უ-
რე ბა აღ ნიშ ნავს რეს პო დენ ტთა 33.8%. 62,9% ფა რუ ლად, მა გარმ მი უ თი-
თებს, რომ ნე პო ტიზ მის შე სა ხებ მათ თვის არის ცნო ბი ლი (იხ .დი აგ რა მა 
22). ბუ ნებ რი ვია ამ გვა რი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი ორ გა ნი ზა ცი ა ში გა არ თუ-
ლებს პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბას. ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი წი ნა კვლე ვე-
ბიც ადას ტუ რებს იმ ფაქტს, რომ პი როვ ნუ ლი გან ვი თა რე ბა ორ გა ნი ზა-
ცი ის დახ მა რე ბით ნაკ ლე ბად არის შე საძ ლე ბე ლი და არ არის თა ნაბ რად 
ხელ მი საწ ვდო მი. 

დიაგრამა 21: კარიერულ წინსვლას განსაზღვრავს
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უსა მარ თლო ბის გან ცდა ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბა რი ე რია ორ-
გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის გზა ზე. შე უძ ლე ბე ლია უსა მარ თლო ბის გან-
ცდის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში სრულ ფა სო ვა ნი კო ლექ ტი ვის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა. ორ გა ნი ზა ცი ა ში ადა მი ა ნე ბი ცდი ლო ბენ იყ ვნენ სა სარ გებ ლო ნი, 
ცნო ბილ ნი, აღი ა რე ბულ ნი, რო გორც ინ დი ვი დე ბი. ხში რად აღ ნიშ ნუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბი უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე ფუ ლი და მა ტე რი ა ლუ რი 
ფა სე უ ლო ბე ბი. ხელ მძღვა ნე ლის მთა ვა რი ამო ცა ნა არის იმ გვა რად მოქ-
ცე ვა და ისე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა, რომ და საქ მე ბუ ლი გრძნობ-
დეს სა კუ თა რი რო ლის აუ ცი ლებ ლო ბას და მნიშ ვნე ლო ბას. ამით ხდე ბა 
შე საძ ლე ბე ლი თი თო ე უ ლი წევ რის ერ თი მიზ ნის გარ შე მო გა ერ თი ა ნე-
ბა. მხო ლოდ სა მარ თლი ნო ბის დაც ვით არის შე საძ ლე ბე ლი კო ლექ ტი ვის 
ფორ მი რე ბა. სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ცი პე ბის დარ ღვე ვა იწ ვევს დის კრი მი-
ნა ცი ას და გავ ლე ნას ახ დენს შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის ზრდა ზე. კვლე-
ვამ აჩა ვე ნა, რომ რეს პო დენ ტთა მხო ლოდ 44,1% აფა სებს სა მართ ლი ა ნად 
ხელ მძღვა ნელ თა მი ერ მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, ხო ლო კა ტე გო რი-
უ ლად „თითქმის არასდროს“ მიჩნევს ხელმძღვანეთა გადაწყვეტილებას 
3,9% და „იშვიათად“ და „ზოგჯერ“ მიუთითებს 14,3% და 37,7%. შეიძლება 
დავასკვნათ, რომ დასაქმებულთა უმეტესი ნაწილი 55,9% მეტნაკლებად 
უსამართლო გადაწყვეტილებების გამო არის იმედგაცრუებული(იხ. 
დიაგრამა 23).

დიაგრამა 22:  გსმენიათ თუ არა თქვენი კოლეგის კარიერულ წინსვლაში 
სხვა გავლენიანი პირის ჩარევის შესახებ
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ინ დი ვიდ თა უმე ტე სო ბის თვის შრო მა კმა ყო ფი ლე ბის მომ ტა ნი ა. ამ 
ფაქტს ეყ რდნო ბა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის თე ო რი ა. ადა მი ა ნე-
ბი ცდი ლო ბენ თა ვი ან თი წვლი ლი შე ი ტა ნონ ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბა ში. 
ამ გვა რად, ხელ მძღვა ნე ლის მთა ვა რი ამო ცა ნაა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა. მან უნ და შექ მნას იმ გვა რი გა რე მო, რომ ლის დრო-
საც თი თო ე ულ ადა მი ანს შე ეძ ლე ბა მაქ სი მა ლუ რად გა მო ავ ლი ნოს თა ვი სი 
უნა რი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და და ეთ-
მოს პერ სო ნა ლის მო ნა წი ლე ო ბის ამაღ ლე ბას ორ გა ნი ზა ცი ის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტი სას. უნ და მოხ დეს პერ სო ნა ლის და მო უ-
კი დებ ლო ბი სა და თვით კონ ტრო ლის ზრდა. ამ გვა რი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
ზრდის წარ მო ე ბის ეკო ნო მი კურ ეფექ ტი ა ნო ბას. ამის შემ დეგ შრო მის შე-
დე გად მი ღე ბუ ლი კმა ყო ფი ლე ბის შეგ რძნე ბა იზ რდე ბა და და საქ მე ბუ ლი 
მყა რად არის მი ჯაჭ ვუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ას. კვლე ვამ აჩ ვე ნა რომ რეს პო დენ-
ტთა 34,8% მი იჩ ნევს რომ ორ გა ნი ზა ცი ა ში ვერ მი აღ წე ვენ წარ მა ტე ბას, 
წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ში დარ წმუ ნე ბუ ლია მხო ლოდ 29,6% და პა სუ ხის გა-
ცე მა უჭირს 35,5%-ს, რაც ასე ვე ნე გა ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და უი-
მე დო ბა ზე მი უ თი თებს (იხ .დი აგ რა მა 24). სა ინ ტე რე სოა 25-ე დი აგ რა მის 
კავ ში რი იმ რეს პო დენ ტებ თან რე ომ ლე ბიც ეძე ბენ სხვა სა მუ შა ოს და არ 
აღიქ ვა მენ თავს ორ გა ნი ზა ცი ის სრულ ფა სო ვან წევ რად. ამ და მო კი დე ბუ-
ლე ბას ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

დიაგრამა 23:  თქვენ გარშემო კოლეგების კარიერულ დაწინაურებას აფასებთ 
სამართლიანად?
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სა ქარ თვე ლო ში ოჯა ხი არის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღი რე ბუ ლე ბა. მე-19 
სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რი დან იწყ ე ბა სა ო ჯა ხო ყო ფის მეც ნი ე რუ ლი შეს-
წავ ლა ის ტო რი კოს თა, ეთ ნოგ რაფ თა და სო ცი ო ლოგ თა მი ერ. ქარ თუ ლი 
ფე ო და ლურ -პატ რი არ ქა ლუ რი ნორ მე ბით ოჯა ხურ ცხოვ რე ბა ში ჩა კე ტი ლი 
ქა ლი კა პი ტა ლის ტურ მა ურ თი ერ თო ბებ მა და, შემ დგომ სო ცი ა ლის ტურ მა 
თა ნას წო რო ბის იდე ამ ცო ტა თი გა მო იყ ვა ნა სა ზო გა დო ებ რივ ას პა რეზ ზე, 
მაგ რამ ქა ლე ბი ძი რი თა დად მა თი სა ო ჯა ხო საქ მი ა ნო ბის მსგავს სფე რო ებს 
მო ედ ვნენ, რად გან გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის მე ქა ნიზ მებ თან კვლავ 
მა მა კა ცე ბი არი ან.

ქა ლის ტრა დი ცი უ ლი რო ლი იყო ოჯა ხი და ამ ფა სე უ ლო ბის შეც ვლა 
საკ მა ოდ რთუ ლი პრო ცე სი ა. უმე ტეს წი ლად ქა ლე ბი არ ჩევ დნენ ისე თი ტი-
პის საქ მი ა ნო ბას, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლი იყო გა ნათ ლე ბა სა და მე დი-
ცი ნას თან. დღე ვან დელ რე ა ლო ბა ში არა მარ ტო სა ქარ თვე ლო ში, არა მედ 
მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა ში შე ი ნიშ ნე ბა ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის ნიშ-
ნე ბი და ამ მხრივ გა მო ნაკ ლი სი არც საქ რთვე ლო ა. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 
რეს პო დენ ტთა 68.9% უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს ოჯახს და არა კა რი ე რას. 
(იხ . დი აგ რა მა 25). კითხ ვარ ში შეგ ნე ბუ ლად არ შე ვი ტა ნეთ პა სუ ხის ის ვა-
რი ან ტი, სა დაც რეს პო დენტს შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბო და და ე ფიქ სი რე ბი ნა 
აზ რი, რომ მის თვის ორი ვე ერ თნა ი რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რო გორც კა რი ე-
რა, ასე ვე, ოჯა ხი. სა ინ ტე რე სოა რას გვიჩ ვე ნებს ჰი პო თე ზა, სა დაც და ვად-
გენთ ამ კითხ ვის მი მართ გენ დე რულ და მო კი დე ბუ ლე ბას.

დიაგრამა 24:  თვლით თუ არა რომ ორგანიზაციაშიი თქვენი შესაძლებლობების 
მაქსიმუმს მიაღწევთ
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ორ გა ნი ზა ცი ა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია (გან სა კუთ რე ბით სა ხელ მწი ფო 
სექ ტორ ში) იმ გვა რი კად რე ბის შერ ჩე ვა, რომ ლე ბიც აზ როვ ნე ბენ და მოქ-
მე დე ბენ სა ხელ მწი ფო ებ რი ვად. სა ხელ მწი ფო ებ რი ვად აზ როვ ნე ბა კი პი-
რად ინ ტე რე სებ ზე მაღ ლა ორ გა ნი ზა ცი ი სა და ქვეყ ნის ინ ტე რე სე ბის და ყე-
ნე ბას გუ ლის ხმობს. დი დი ქარ თვე ლი მოღ ვა წე ილია ჭავ ჭა ვა ძე მო ითხ ოვ-
და სა ხელ მწი ფო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი სა გან კონ კრე ტუ-
ლი პრინ ცი პე ბი სა და წე სე ბის დაც ვას, რაც სა ხელ მწი ფო ებ რივ აზ როვ ნე-
ბას გუ ლის ხმობ და. „ყველა კაცი თუ საზოგადოება მით უფრო მაღალია და 
ღირსეული, რაც კანონს თავის თავზე მაღლა დააყენებს და თვითონ ქვეშ 
დაუდგება. ამაზეა დამოკიდებული კაცთა საზოგადოების ბედნიერება 
და დღეგრძელობა“, „მოვალეობის გარეშე უფლება არ არსებობს, ხოლო 
მოვალეობა ისაა, პატივი სცე, დაიცვა კიდეც სხვისი უფლება და, არ 
დაარღვიო იგი“. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ რეს პო დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბი სათ-
ვის, კა რი ე რის ხიბ ლი მდგო მა რე ობს პი რა დი მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე-
ო ბის ზრდა ში. ასე ფიქ რობს რეს პო დენ ტთა 70% და მხო ლოდ 30%-ს მი აჩ-
ნია რომ კა რი ე რის ხიბლს გან საზღ ვრავს სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის 
ზრდა. (იხ. დი აგ რა მა 26).

განათლებაში ჩადებული ინვესტიციები საკმაოდ მაღალია საქარ-
თველოს მოსახლეობის შემთხვევაში. „უფასო“ სას წავ ლებ ლე ბის არ სე-
ბო ბა საკ მა რი სი არ არის წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად. ხშირ შემ თხვე ვა ში 
ახალ გაზ რდე ბი სა კუ თა რი სახ სრე ბით ცდი ლო ბენ გა ი ა რონ ტრე ნინ გე ბი 
სა ქარ თვე ლო ში და ქვეყ ნის ფარ გლებს გა რეთ. გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის 

დიაგრამა 25:  რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის?
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ფონ ზე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია არ სე ბობ დეს გან ცდა, რომ მო მა ვალ ში ასე თე ბი 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბი ან სამ სა ხუ რით და არ ექ ნე ბათ და უც ვე ლო ბის 
შეგ რძნე ბა. კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი დან ჩანს, რომ რეს პო დენ ტთა მხო ლოდ 
33,2% მი იჩ ნევს რომ მათ მი ერ გა ნათ ლე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბუ ლი თან ხე ბი 
მიზ ნობ რი ვად და ი ხარ ჯა. სამ წუ ხა როდ, 20,2%-ს მი აჩ ნი ა, რომ ამ ინ ვეს ტი-
ცი ე ბის უკან დაბ რუ ნე ბის შან სი არის ძა ლი ან და ბა ლი, ხო ლო 46,6 % მი იჩ-
ნევს, რომ შან სი არის სა შუ ა ლო. აქ უნ და აღ ვნიშ ნოთ ის გა რე მო ე ბა, რომ 
რეს პო დენ ტე ბის აზ რით, მათ სპე ცი ა ლო ბა არას წო რად აირ ჩი ეს და, რომ 
არ ჩე უ ლი მი მარ თუ ლე ბით გან თლე ბა ში ფუ ლი არ უნ და ჩა ე დოთ (იხ. დი-
აგ რა მა 27).

კვლე ვის შე დე გად შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ ამ გვა რი და მო კი-
დე ბუ ლე ბის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი არის ის ფაქ ტი, რომ არას წო რად 

დიაგრამა 27:  განათლებაში ჩადებული ინვესტიციების უკან დაბრუნების შანსი

დიაგრამა 26:  კარიერის ხიბლი მეტწილად მდგომარეობს
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მოხ და ამ ადა მი ა ნე ბის საქ მი ა ნი კა რე რის და გეგ მვა. ცნო ბი ლია რომ თი-
თო ე უ ლი პი როვ ნე ბის კა რი ე რა შედ გე ბა: ზრდის, ძი ე ბის, ფორ მი რე ბის, აქ-
ტი უ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და და ცე მის სტა დი ის გან. რო გორც ჩანს სწო-
რედ ზრდი სა და ძი ე ბის სტა დი ა ში არას წო რად იქ ნა ადა მი ა ნის ინ ტე რე სე-
ბი სა და უნა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა, შე საძ ლოა არ იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი ბაზ რის მოთხ ოვ ნე ბიც და, შე სა ბა მი სად, გა ნათ ლე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბულ 
თან ხებს გა დაყ რი ლად მი იჩ ნე ვენ. ის ფაქ ტი რომ რეს პო დენ ტე ბის დი დი 
ნა წი ლი გა ნათ ლელ ბა ში ინ ვეს ტი ცი ებს არა მიზ ნობ რი ვად მი იჩ ნევს, შე საძ-
ლოა იყოს იმის მი ზე ზი, რომ რეს პო დენ ტთა ნა ხე ვარ ზე მე ტი არ არის მყა-
რად სა კუ თარ სა მუ შაო ად გილ ზე და ცდი ლობს მო ძებ ნოს სხვა სამ სა ხუ რი. 
კერ ძოდ, 48,6% „კმაყოფილია“ და არ ეძებს სხვა სამ სა ხურს, 32,1%-ს არ 
აქვს ამ სა კითხ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე ბუ ლი, 19,3% კი მყა რად ეძებს 
ახალ სა მუ შაო ად გილს (იხ. დი აგ რა მა 28). სა ინ ტე რე სოა კო რე ლა ცი უ რი 
კავ ში რი 30-ე დი აგ რა მა სა და ასა კობ რივ სტრუქ ტუ რას შო რის, რა საც ვი-
ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში. შე საძ ლოა ვი ვა რა უ დოთ რომ და საქ მე ბულ თა დი დი 
ნა წი ლი ახალ გაზ რდე ბი არი ან, ისი ნი ცდი ლო ბენ, სო ცი ა ლუ რი ფო ნის გა-
მო, და ეხ მა რონ ოჯა ხებს და მზად არი ან ნე ბის მი ერ საქ მი ა ნო ბას დას თან-
ხმდნენ. ამ დე ნად, სწავ ლის (მა გის ტრა ტუ რა, დოქ ტო რან ტუ რა) დას რუ ლე-
ბის შემ დეგ იმე დი აქვთ, რომ შე იც ვლი ან სა მუ შაო ად გილს. 

ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად აღ მოჩ ნდა, რომ რეს პო-
დენ ტთა 28,9% არის და ბა ლი რგო ლის მე ნე ჯე რი, 59,3% სშუ ა ლო რგო ლის 

დიაგრამა 28:  აპირებთ თუ არა კარიერის გაგრძელებას 
დაკავებულ ორგანიზაციაში
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მე ნე ჯე რი და მხო ლოდ 11,8% წარ მო ად გენს უმაღ ლეს რგოლს (იხ. დი აგ-
რა მა 29).

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ პი რა დი კა რი ე რის მარ თვა ში არის დაშ ვე ბუ ლი 
სე რი ო ზუ ლი შეც დო მე ბი. ის ფაქ ტი რომ რეს პო დენ ტთა 42,2% არ მუ შა ობს 
სა კუ თა რი პრო ფე სი ით და მხო ლოდ 57,7% ახერხრბს მუ შა ო ბას სა კუ თა რი 
პრო ფე სი ით, გა აძ ლი ე რა ის შე ხე დუ ლე ბა, რომ გა ნათ ლე ბა ში ჩა დე ბუ ლი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბი არა მიზ ნობ რი ვი ა. ასე ვე, სა ინ ტე რე სოა რა ასა კის და სქე სის 
ადა მი ა ნე ბი მუ შა ო ბენ პრო ფე სი ის გვერ დის ავ ლით. ამას ვი ხი ლავთ ჰი პო-
თე ზა ში (იხ. დი აგ რა მა 30).

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ რეს პო დენ ტთა 34,1% ეძებს სხვა სა მუ შა ოს და 
65,9%-ს არ სურს სა მუ შა ოს შეც ვლა. სა ინ ტე რე სოა რა ასა კის ადა მი ა ნე ბი 

დიაგრამა 29:  თქვენ მიერ დაკავებული პოზიცია არის

დიაგრამა 30:  მუშაობთ თუ არა პროფესიის მიხედვით
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არი ან მყა რად მი ჯაჭ ვუ ლი სა მუ შაო ად გილს. ამას და ვად გენთ ჰი პო თე ზა-
ში (იხ .დი აგ რა მა 31).

ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ რამ დე ნად ერ თგუ ლი არი ან ადა მი ა ნე ბი, კარ-
გად გა მოჩ ნდა ერ თი -ერ თი ფაქ ტით. კერ ძოდ, რამ დე ნად ხში რად იც ვლი ან 
სა მუ შა ოს. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 5 წელ ზე მე ტი ერთ ორ გა ნი ზა ცი ა ში მხო-
ლოდ 31, 6% მუ შა ობს 5 წლამ დე 19,6%, 2წლამ დე 23,9%, ერთ წლამ დე 18,2 
% და ერთ წელ ზე ნაკ ლე ბი 6,6%. სა ინ ტე რე სოა რა კა ტე გო რი ის ადა მი ა ნე-
ბი არი ან მყა რად ერთ სა მუ შაო ად გილ ზე. ამას და ვად გენთ ჰი პო თე ზა ში 
(იხ .დი აგ რა მა 32).

დიაგრამა 31:  პარალელურ რეჟიმში ეძებთ თუ არა სამსახურს?

დიაგრამა 32:  საშუალოდ რამდენი ხანი მუშაობთ ერთ ორგანიზაციაში
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კარიერის მართვის ტენდენციები გენდერულ ჭრილში

სა ინ ტე რე სოა რა თა ვი სე ბუ რე ბე ბით ხა სი ათ დე ბა კე რი ე რის მარ-
თვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბი გენ დე რუ ლი კუთხ ით. კვლე ვამ აჩ-
ვე ნა, რომ გა მო კითხ ულ ქალ თა 19% და საქ მე ბუ ლია სას წავ ლო და წე სე-
ბუ ლე ბებ ში, კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლია 55,6%, ხო ლო სა ხელ მწი ფო 
სექ ტორ ში 25,4%. რაც შე ე ხე ბა მა მა კა ცებს აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
შე ად გენს: 4,2%;74,6% და 21, 1%-ს. რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, ქალ თა 
წი ლი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და ახ ლო ე ბით 5 ჯერ მა ღა ლია ვიდ რე 
მა მა კა ცე ბის. კერ ძო სექ ტორ ში კი გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა შო რის მა-
მა კა ცე ბის რა ო დე ნო ბა ჭარ ბობს. სა ქარ თვე ლო ში მა მა კა ცი ყო ველ თვის 
მთა ვარ „ძალად“ ით ვლე ბო და და იგი ტრა დი ცი უ ლად ოჯა ხის მარ ჩე ნა ლის 
როლს კის რუ ლობ და. ეს ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა. ამი ტომ, მა მა კა ცე-
ბი სათ ვის კერ ძო სექ ტო რი მა ღა ლი ანაზღ ა უ რე ბის გა მო უფ რო მომ ხიბ-
ვლე ლია (იხ. დი აგ რა მა 33)

ასა კობ რივ ჭრილ ში 18 დან 40 წლამ დე რეს პო დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა 
და საქ მე ბის კუთხ ით გა ცი ლე ბით მა ღა ლია მა მა კა ცებ ში, ხო ლო 40 წლის 
ზე ვით მცი რედ, მაგ რამ მა ინც და საქ მე ბულ ქალ თა შო რის პრო ცენ ტუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი მცი რედ უს წრებს მა მა კა ცე ბი სას. მა გა ლი თად, 25-29 ასა კობ-
რივ ჯგუფ ში გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბი დან ქალ თა წი ლი არის 17%, 
ხო ლო მა მა კაც თა წი ლი კი 20,2%, ხო ლო 50-54 წლის ას კობ რივ ჯგუფ ში გა-
მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა გან ქალ თა წი ლი არის 6.6%, ხო ლო მა მა კაც თა 
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დიაგრამა 33:  სქესი/დასაქმების სფერო
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წი ლი კი – 2,3%. აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი შე საძ ლოა ისევ ქარ თულ ტრა დი-
ცი ებს და უ კავ შირ დეს, რამ დე ნა დაც 40 წლამ დე ქა ლე ბი მეტ წი ლად ოჯა ხი-
თა და შვი ლე ბის გაზ რდით არი ან და კა ვე ბუ ლი (იხ. დი აგ რა მა 34)

სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ცია და ფიქ სირ თა მუ შა ო ბის სტა ჟის მი ხედ ვით. 
1-დან 2- წლამ დე მუ შა ო ბის სტა ჟი აქვს გა მო კი თულ მა მა კაც თა 31% და 
ქალ თა 27.7%-ს, 3-დან 5 წლამ დე მუ შა ო ბის სტა ჟის მქო ნე თა შო რის გა მო-
კითხ უ ლი ქა ლი 22,5%-ი ა, ხო ლო გა მო კითხ ულ მა მა კაც თა შო რის აღ ნიშ-
ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 22,1%-ი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია 
ყვე ლა კა ტე გო რი ა ში. გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა გან და საქ მე ბის სტა ჟის 
ყვე ლა კა ტე გო რი ა ში ქა ლე ბი მე ტი არი ან. (იხ. დი აგ რა მა 35).

სა ინ ტე რე სოა რა თა ნამ დე ბობ რი ვი სტა ტუ სი აქვს თი თო ე ულ კა ტე-
გო რი ას. ერ თი კი ცხა დი ა, დამ საქ მე ბე ლი არ ჩე ვანს მეტ წი ლად აკე თებს ქა-
ლებ ზე. რა კავ ში რია და საქ მე ბის სტაჟ სა და სტა ტუსს შო რის ვი ხი ლავთ 
ჰი პო თე ზა ში.

დიაგრამა 34:  სქესი/ასაკი
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ს ა ქ მ ი ა ნ ი  კ ა რ ი ე რ ა   (კვლევითი პროექტი)

კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა რომ პირ და პი რი გზით სა მუ შა ო ზე და ნიშ ვნა მოხ-
და გა მო კითხ ულ ქალ თა 14,1%-ის, ხო ლო მა მა კაც თა 22,5%-ის. კონ კურ სის 
წე სით და ნიშ ვნა კი და ა ფიქ სი რა გა მო კითხ ულ ქალ თა 21,9%-მა და მა მა-
კაც თა 19,2%-მა, ხო ლო გა სა უბ რე ბის გზით სამ სა ხურ ში აიყ ვა ნეს გა მო-
კითხ ულ ქალ თა 64% და მა მა კაც თა 58,2% (იხ. დი აგ რა მა 36). რო გორც ვხე-
დავთ, თვალ ში სა ცე მი სხვა ო ბა და ფიქ სირ და პირ და პი რი წე სით და ნიშ ვნის 
პი რო ბებ ში. რო გორც წე სი, პირ და პი რი წე სით და ნიშ ვნა უმე ტეს წი ლად 
მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის და ნიშ ვნის დროს ხდე ბა. რამ დე ნად არ-
სე ბობს კავ ში რი სა მუ შა ო ზე აყ ვა ნის ფორ მა სა და სტა ტუსს შო რის, ამას 

დიაგრამა 33:  სქესი/მუშაობის სტაჟი

დიაგრამა 33:  სქესი/სამსახურში აყვანა მოხდა
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ნ. პაიჭაძე, ნ. ხარაძე, ნ. ფარესაშვილი, მ. გიორგობიანი, მ. ნიკვაშვილი, დ. ფირცხალაიშვილი

ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში. ასე ვე, სა ინ ტე რე სოა ახ დენს თუ არა გავ ლე ნას 
სამ სა ხურ ში აყ ვა ნის ფორ მა ზე ორ გა ნი ზა ცი ის ტი პი. აქვს თუ არა ად გი ლი 
დის კრი მი ნა ცი ას სა ჯა რო სექ ტორ ში ქალ თა სამ სა ხურ ში აყ ვა ნი სას, ვი ხი-
ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

სა ინ ტე რე სოა რო გორ ხდე ბა თა ნამ შრო მელ თა და წი ნა უ რე ბა და რა 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბით ხა სი ათ დე ბა სქე სის მი ხედ ვით აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი. 
გა მო კითხ ულ ქალ რეს პო დენ ტთა გან ერ თი წლის წინ და წი ნა ურ და 54,5% 
და მა მა კაც თა 58,2%; 8 წელ ზე მე ტი ხნის წინ კი გა მო კითხ ულ ქალ თა გან 
და წი ნა ურ და 13,8% და გა მო კითხ ულ მა მა კაც თა 9.9%. შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა-
უ დოთ, რომ მა მა კაც თა კა რი ე რუ ლი ზრდა გა ცი ლე ბით წარ მა ტე ბუ ლად 
მიმ დი ნა რე ობს, რად გან უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში და წი ნა უ რე ბის მაჩ ვე ნე-
ბე ლი მცი რედ, მაგ რამ მა ინც მა ღა ლია გა მო კითხ ულ რეს პო დენტ კაც თა 
შო რის (იხ. დი აგ რა მა 37).

სამ სა ხუ რის დახ მა რე ბით კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის კურ სებ ზე მო-
ნა წი ლე ო ბა აქვს მი ღე ბუ ლი გა მო კითხ უ ლი ქა ლე ბი დან 43,2%-ს და, შე სა-
ბა მი სად, სამ სა ხუ რის დახ მა რე ბით არ აქვს კვა ლი ფი კა ცია ამაღ ლე ბუ ლი 
56,8%-ს, მა მა კა ცებ ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 44,6% და 55,4% -ი ა. შეგ-
ვიძ ლია და ვას კვნათ რომ ამ კუთხ ით რა ი მე ტი პის დის კრი მი ნა ცია არ შე ი-
ნიშ ნე ბა (იხ. დი აგ რა მა 38).

სამ სა ხუ რის თუ პი რა დი ინი ცი ა ტი ვით კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის 
კურ სე ბი არ აქვს გავ ლი ლი გა მო კითხ ულ ქალ თა გან 34,9 %-ს და მა მა კაც-
თა 36,6%-ს. კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფორ მა გა მო-
ყე ნე ბუ ლი აქვს გა მო კითხ ულ ქალ თა გან 9,2%-ს და მა მა კაც თა 13,6%-ს. 

დიაგრამა 37:  ბოლოს როდის მოხდა თქვენი დაწინაურება
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ს ა ქ მ ი ა ნ ი  კ ა რ ი ე რ ა   (კვლევითი პროექტი)

ჯგუ ფუ რი ფორ მა კი გა მო ყე ნე ბუ ლი აქვს გა მო კითხ ულ ქალ თა 55,9%-ს 
და მა მა კაც თა 49,8%-ს (იხ. დი აგ რა მა 39). სა ვა რა უ დოდ, კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფორ მის გა მო ყე ნე ბა ხდე ბა სა კუ თა რი სახ-
სრე ბით ან მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის შემ თხვე ვა ში და იგი შე და რე-
ბით ხელ მი საწ ვდო მი არის მა მა კა ცე ბის თვის. სა ინ ტე რე სოა არ სე ბობს თუ 
არა კავ ში რი აღ ნიშ ნულ ცვლად სა და რეს პო დენ ტის სტა ტუსს შო რის ან 
და საქ მე ბის სფე როს შო რის. ამას ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზებ ში.

დიაგრამა 38:  სქესი/მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელ კურსებში სამსახურის დახმარებით

დიაგრამა 38:  სქესი/გაგივლიათ თუ არა კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელი კურსები და ეს იყო
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ნ. პაიჭაძე, ნ. ხარაძე, ნ. ფარესაშვილი, მ. გიორგობიანი, მ. ნიკვაშვილი, დ. ფირცხალაიშვილი

კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ რეს პო დენ ტთა და წი ნა უ რე ბა 
გან ხორ ცი ელ და გა მო კითხ ულ ქალ თა 29,7% -ის შემ თხვე ვა ში. მა მა კა ცე-
ბის შემ თხვე ვა ში კი აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 32,9%-ი ა. თით ქმის 3 პრო-
ცენ ტით მე ტია და წი ნა უ რე ბის ფაქ ტე ბი მა მა კა ცე ბის შემ თხვე ვა ში (იხ . დი-
აგ რა მა 40). გა მო კითხ ულ ქალ რეს პო დენ ტთა გან 42,15% აფიქ სი რებს, რომ 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ არ მომ ხდა რა მა თი კა რი ე რუ ლი გა-
და ად გი ლე ბა. ანა ლო გი უ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი მა მა კა ცებ ში 38,5%-ი ა. რო გორც 
ჩანს, მცი რე დი დის კრი მი ნა ცია არ სე ბობს და წი ნა უ რე ბის შემ თხვა შიც.

კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ უნ და მომ ხდა რი ყო ახა ლი ამო-
ცა ნე ბის ეფექ ტი ა ნი შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; მარ თვის მოქ ნი ლო ბი-
სა და ინო ვა ცი ე ბის შე საძ ლებ ლო ბა თა ამაღ ლე ბა; თა ნამ დე ბობ რი ვი და წი-
ნა უ რე ბი სათ ვის ან ჰო რი ზონ ტა ლუ რი გა და ად გი ლე ბი სათ ვის მომ ზა დე ბა; 
უფ რო მა ღა ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო თან რი გის მი ღე ბა ან ახა ლი ტექ ნი კი სად-
მი ადაპ ტა ცი ა; შრო მის ორ გა ნი ზა ცი ი სა და სტი მუ ლი რე ბის ახა ლი ფორ მე-
ბის მი ღე ბა. აღ მოჩ ნდა, რომ თა ნამ დე ბობ რი ვი და წი ნა უ რე ბი სათ ვის ან ჰო-
რი ზონ ტა ლუ რი გა და ად გი ლე ბი სათ ვის მომ ზა დე ბა მო ა ხერ ხა გა მო კითხ ულ 
რეს პო დენტ მა მა კაც თა 9,4%-მა. იმა ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო კითხ ულ ქა ლებ ში 
არის 7,2%. რო გორც ჩანს კა რი ე რუ ლი წინ სვლა პრო ცენ ტუ ლად გა მო კითხ-
ულ თა ორი ვე კა ტე გო რი ი დან მე ტია მა მა კა ცებ ში. (იხ . დი აგ რა მა 41). 

სა ინ ტე რე სოა ბო ლო წლე ბის ტენ დენ ცია რეს პო დენ ტთა და წი ნა უ-
რე ბის თვალ საზ რი სით. აღ მოჩ ნდა, რომ გა მო კითხ ულ ქალ რეს პო დენ ტთა 

დიაგრამა 40:  სქესი/კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ მოხდა თუ არა თქვენი 
დაწინაურება
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ს ა ქ მ ი ა ნ ი  კ ა რ ი ე რ ა   (კვლევითი პროექტი)

შო რის ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში კა რი ე რა უ ლი წინ სვლა შე ე ხო 
მხო ლოდ 52,2%-ს, ხო ლო მა მა კა ცებ ში იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლია 55,9%. ასე ვე, 
სა ინ ტე რე სოა ამ კითხ ვა სა და სა მუ შა ოს დაწყ ე ბას შო რის კავ ში რი, რა საც 
ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში  (იხ. დი აგ რა მა 42).

დიაგრამა 41:  სქესი/კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ ადგილი ჰქონდა

დიაგრამა 42:  სქესი/უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში მოხდა თუ არა თქვენი 
კარიერული გადაადგილება
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ნ. პაიჭაძე, ნ. ხარაძე, ნ. ფარესაშვილი, მ. გიორგობიანი, მ. ნიკვაშვილი, დ. ფირცხალაიშვილი

კა რი ე რუ ლი გა და ად გი ლე ბა ჰო რი ზონ ტა ლუ რი და ვერ ტი კა ლუ რი 
მი მარ თუ ლე ბით აფიქ სი რებს კა ცე ბის პრი ვი ლე გი რე ბულ მდგო მა რე ბო ას, 
კერ ძოდ, აღ მოჩ ნდა, რომ ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კა რი ე რა შე ე ხო გა მო კითხ უ-
ლი ქა ლე ბის 37,2%-ს, ხო ლო ვერ ტი კა ლუ რი კი 30,8%-ს. რაც შე ე ხე ბა კა-
ცებს, მა თი ჰო რი ზო ტა ლუ რი გა და ა გი ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი არის 28,6%, ხო-
ლო ვერ ტი კა ლუ რი კი 36,2%. (იხ. დი აგ რა მა 43). და ახ ლო ე ბით 6% ზე მე ტია 
გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა შო რის კა ცე ბის ვერ ტი კა ლუ რი მი მარ თუ ლე-
ბით და წი ნა უ რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. სა ზო გა დო ე ბა არ არის მზად მა ღალ თა-
ნამ დე ბო ბებ ზე და ი ნიშ ნონ ქა ლე ბი. თუმ ცა, ბო ლო წლებ ში მთავ რო ბა სა და 
ქვეყ ნის პარ ლა მენ ტში არის მცდე ლო ბა ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე 
ქალ თა რა ო დე ნო ბის ზრდი სა, მაგ რამ ეს საკ მა რი სი არ არის იმი სათ ვის, 

რომ სრუ ლად გან თა ვი სუფ ლდეს ქა ლი „მეორეხარისხოვანი“ რო ლის გან. 
რეს პო დენ ტთა დი დი ნა წი ლი პი რად სა უბ რებ ში აფიქ სი რებს, რომ ხელ-
მძღვა ნე ლად ურ ჩევ ნი ათ მა მა კა ცი. ეს სა კითხი ცალ კე კვლე ვის სა გა ნია 
და აუ ცი ლებ ლია ამ მი მარ თუ ლე ბით კვლე ვის გაგ რძე ლე ბა. 

ფა რუ ლი კა რი ე რის შემ თხვე ვე ბი ვლინ დე ბა სხვა დას ხვა შეხ ვედ რებ-
ზე იმ პირ თა მიწ ვე ვით, რომ ლებ საც არ უკა ვი ათ მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბა. 
გა მო კითხ ულ რეს პო დენტ ქალ თა 5.8% აფიქ სი რებს, რომ მათ იწ ვე ვენ 
მსგავს შეხ ვედ რებ ზე თით ქმის ყო ველ თვის, ხო ლო არას დროს არ იწ ვე ვენ 
33.7%-ს. რაც შე ე ხე ბა კა ცებს, მსგავს შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებს ეს წრე-

დიაგრამა 43:  სქესი/თქვენი კარიერული გადაადგილება იყო
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ბა გა მო კითხ ულ კაც რეს პო დენ ტთა 9,4% თით ქმის ყო ველ თვის, ხო ლო 
თით ქმის არას დროს 28,2%. რო გორც ჩანს, ფა რუ ლი კა რი ე რის მხრი ვაც 
პრი ვი ლე გი რე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში არი ან კა ცე ბი მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
რიგ შემ თხვე ვებ ში სა ჭი რო და სა სარ გებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბი ხში რად მო დის 
ქა ლე ბი დან. ასე ვე, სამ წუ ხა რო ფაქ ტი ა, რომ მსგავ სი ინი ცი ა ტი ვე ბი არ 
არის მი ღე ბუ ლი მხო ლოდ იმი ტომ, რომ მი სი ავ ტო რი არის ქა ლი (იხ. დი-
აგ რა მა 44). სა ინ ტე რე სოა კავ ში რი აღ ნიშ ნულ ცვლად სა და რეს პო დენ ტის 
სტა ტუსს შო რის, რო მელ საც ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

სა კუ თა რი უნა რე ბის გა მოვ ლე ნის კუთხ ით ერ თნა ი რად მძი მე მდგო-
მა რე ო ბა შია ორი ვე სქე სის წარ მო მად გენ ლე ბი. მა თი 50% ზე მე ტი ვერ 
ახერ ხებს სა მუ შაო ად გილ ზე სა კუ თა რი უნა რე ბის რე ა ლი ზე ბას. მი ზე ზი 
მრა ვალ გვა რი ა. შე საძ ლოა ეს იყოს კა რი ე რის მარ თვა ში დაშ ვე ბუ ლი შეც-
დო მე ბი პრო ფე სი ის არ ჩე ვის დროს და შე საძ ლოა ორ გა ნი ზა ცი ა ში ხელ-
მძღვა ნე ლი პი რე ბის არაპ რო ფე სი ნა ლიზ მი და სუს ტი მენ ჯმენ ტი (იხ. დი-
აგ რა მა 45). სა ინ ტე რე სოა ამ ცვლად სა და პრო ფე სი ის მი ხედ ვით და საქ მე-
ბას შო რის კავ ში რი, რა საც ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

სა ინ ტე რე სო მო ნა ცე მე ბი მი ვი ღეთ რეს პო დენ ტთა მიდ რე კი ლე ბე ბის 
გარ კვე ვი სას. აღ მოჩ ნდა, რომ ფი ზი კუ რი საქ მი ა ნო ბის კენ მიდ რე კი ლია გა-
მო კითხ ულ მა მა კაც თა შო რის მხო ლოდ 29.1%, ხო ლო ქა ლე ბის 9.8%. ეს 
მაჩ ვე ნე ბე ლი, ბუ ნებ რი ვი ა, მა მა კა ცის ფი ზი კუ რი მო ნა ცე მე ბი დან გა მომ-

დიაგრამა 44:  სქესი/ხდება თუ არა თქვენი მიღწევა რაიმე ტიპის 
შეხვედრებსა და თათბირებზე
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დი ნა რე ობს. ასე ვე, სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტი რომ შე მეც ნე ბი თი და ორ გა-
ნი ზა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის კენ მიდ რე კი ლე ბა აქვთ გა მო კითხ ულ ქალ თა შო-
რის 50,7%-ს და მა მა კაც თა 36,6%-ს. პი როვ ნე ბა თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბე-
ბის მი მარ თაც მიდ რე კი ლე ბა გა მო კი ხულ ქალ თა შო რის აქვს 21,9%-ს და 
მა მა კაც თა 16,4%-ს. ეს ის თვი სე ბე ბი ა, რომ ლე ბიც სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ამ მო ნა ცე მე ბით ქა ლე ბი ლი დე რო ბენ, მა თი და წი ნა უ რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი ა, რაც მი ა ნიშ ნებს დის კრი მი ნა ცი ის ნიშ ნებ ზე. სა მა-
გი ე როდ, კვლე ვი დან კარ გად ჩანს, რომ სხვებ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის მიდ-
რე კი ლე ბა აქვთ ქალ თა 8,4%-ს და მა მა კაც თა 12,2 %-ს. აღ ნიშ ნუ ლი მოვ-
ლე ნა 21-ე სა უ კუ ნე ში ხელ მღვა ნელ პო ზი ა ზე მყო ფი ადა მი ა ნე ბის თვის არ 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ჯან საღ და მო კი დე ბუ ლე ბად. ბუ ნებ რი ვი ა, სხვებ ზე 
გავ ლე ნის მოხ დე ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მი სა ღე ბი ა, თუ 
კი აქ ად გი ლი აქვს დარ წმუ ნე ბის თა ნა მედ რო ვე ფსი ქო ლო გი უ რი მე თო დე-
ბის გა მო ყე ნე ბას, მაგ რამ სა ეჭ ვოა ამას გუ ლის ხმობ დნენ რეს პო დენ ტე ბი. 
ამ მიდ რე კი ლე ბის მქო ნე ხელ მძღვა ნე ლე ბის პი რო ბებ ში ად გი ლი აქვს ორ-
გა ნი ზა ცი ა ში კონ ფლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ებს და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის 
არა ჯან სა ღი მო დე ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბას (იხ. დი აგ რა მა 46).

კა რი ე რის მარ თვის მი მართ უსა მარ თლო ბის გან ცდა აქვს ორი ვე სქე-
სის წარ მო მად გე ნე ლებს და ახ ლო ე ბით თა ნაბ რად. 50 % ორი ვე სქე სის შემ-
თხვე ვა ში მი იჩ ნევს რომ და წი ნა უ რე ბის პრო ცე სი არ არის ობი ექ ტი უ რი და 

დიაგრამა 45:  სქესი/დასაქმებული ხართ თუ არა ისეთ სფეროში, 
სადაც ადგილი აქვს თქვენი უნარების
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გამ ჭვირ ვა ლე (იხ. დი აგ რა მა 47). ვფიქ რობთ ეს არის სის ტე მუ რი პრობ ლე-
მა, რო მელ ზეც გავ ლე ნას ახ დენს საბ ჭო უ რი მმარ თვე ლო ბის მე თო დე ბის 
გავ ლე ნა. რთუ ლია მოკ ლე დრო ში ქვე ყა ნა მო ერ გოს მმარ თვე ლო ბის თა ნა-
მედ რო ვე და ევ რო პულ სტილს, შე ი სის ხლხორ ცოს დე მოკ რა ტი უ ლი პრო-
ცე სე ბი და უა რი თქვას, რიგ შემ თხვე ვებ ში, მა ხინჯ ტრა დი ცი ებ ზე, რომ-
ლე ბიც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩა მო ყა ლიბ და ქარ თვე ლი ხალ ხის ნა წილ ში 
და თით ქმის გე ნე ტი კურ კო დად იქ ცა. ასე თია ნე პო ტიზ მის მი მართ მიდ რე-
კე ლე ბა. პი რად სა უბ რებ ში რეს პო დენ ტე ბი საუბრობენ, რომ „ახლობლის“ 
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დიაგრამა 46:  სქესი/მიდრეკილი ხართ

დიაგრამა 38:  სქესი/თვლით თუ არა, რომ ადამიანების დაწინაურება არის 
გამჭვირვალე და ობიექტური
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გა რე შე წინ სვლა შე უძ ლე ბე ლი ა . ამ შე ხე დუ ლე ბე ბის დამ სხვრე ვა რთუ ლი 
პრო ცე სი ა. ეს ქარ თველ მა ხალ ხმა კა ნონ მდებ ლო ბის მკაც რი დაც ვით უნ-
და შე ი მუ შა ოს. ინი ცი ა ტი ვას შე მოგ თა ვა ზებთ რე კო მენ და ცი ებ ში.

პი როვ ნე ბის და წი ნა უ რე ბა ში უშუ ა ლო ხელ მძღვა ნე ლის როლ ზე მი უ-
თი თებს გა მო კითხ ულ ქალ თა 37,6% და მა მა კაც თა 38,3%. ამ კითხ ვას პა-
სუ ხი არ გას ცა გა მო კითხ ულ ქალ თა 23,1%-მა და მა მა კაც თა 20,2%-მა (იხ. 
დი აგ რა მა 48). და წი ნა უ რე ბის პრო ცეს ში გა რე კავ ში რებ ზე სა უბ რობს გა-
მო კითხ ულ ქალ თა 9,8% და გა მო კითხ ულ მა მა კაც თა მხო ლოდ 6,1%. რო-
გორც გა მო იკ ვე თა ქა ლე ბი გა ცი ლე ბით პირ და პი რე ბი არი ან და არ ერი დე-
ბი ან პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბა., ამ გვა რი თვი სე ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნია ლი-
დე რის პი ზი ცი ებ ზე. თუმ ცა, ტენ დენ ცია არის სა პი რის პი რო.

სა ინ ტე რე სოა გა ირ კვეს, რამ დე ნად აქვთ წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის იმე-
დი და რო გო რია რეს პო დენ ტე ბის რწმე ნა მო მა ვალ ზე. გა მო იკ ვე თა რომ 
ქალ თა 17,6 %-ს არა ნა ი რი იმე დი არ აქვს წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის, მა შინ რო-
ცა გა მო კითხ ულ მა მა კაც თა შო რის ანა ლო გი უ რი პო ზი ცია აქვს 14,6%-ს. 
სა კუ თარ წარ მა ტე ბა ში სრუ ლი ად დარ წმუ ნე ბუ ლია გა მო კითხ ულ ქალ თა 
37,2 % და მა მა კაც თა 45,5% (იხ. დი აგ რა მა 49). აღ ნიშ ნუ ლი გან წყო ბა კი-
დევ უფ რო ადას ტუ რებს იმ ფაქტს, რომ სა ზო გა დო ე ბა არ არის მზად ერ-
თნა ი რად აღი ა როს კა ცი სა და ქა ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბი .ამ შემ თხვე ვა შიც 
გან ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზას თა ნამ დე ბობ რივ ჭრილ ში.

კო ლე გე ბის კა რი ე რულ წინ სვლა ში გავ ლე ნი ა ნი პი რე ბის ჩა რე ვის 
ფაქ ტებ ზე სა უბ რი სას, გა მო კითხ ულ ქლთა 13,8% აღ ნიშ ნავ,ს რომ არას-

დიაგრამა 48:  სქესი/ორგანიზაციაში კარიერის ზრდა ხორციელდება
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დროს სმე ნი ათ მსგავ სი ფაქ ტი, ხო ლო გა მო კითხ ულ მა მა კა ცებ ში იმავე 
პო ზი ცი ას აფიქ სი რებს 19.7%. ხში რად სმე ნი ათ ამ გვა რი ჩა რე ვის შე სა ხებ 
გა მო კითხ ულ ქალ თა 32,9%-ს და მა მა კაც თა 23%-ს. სა ვა რა უ დოდ და წი ნა-
უ რე ბის ფაქ ტე ბი გა ცი ლე ბით მა ღა ლია მა მა კა ცებ ში და ამი ტომ ქალ თა უკ-
მა ყო ფი ლე ბა შე ი ნიშ ნე ბა პა სუ ხებ ში. ასე ვე, შე საძ ლოა ამ კითხ ვას კავ ში რი 
ჰქონ დეს რეს პო დენ ტე ბის მა ხა სი ა თე ბელ თვი სე ბებ თან, რა საც ვი ხი ლავთ 
ჰი პო თე ზა ში. რამ დე ნად ძლი ე რია ეს კავ ში რი ვი ხი ლავთ მოგ ვი ა ნე ბით. შე-
საძ ლოა ვი ვა რა უ დოთ რომ ქალ თა კო მუ ნი კა ცი უ რი კავ ში რე ბის მი მართ 
მა ღა ლი მიდ რე კი ლე ბა და მა თი მა ხა სი თე ბე ლი თვი სე ბე ბი გავ ლე ნას ახ-
დენს ინ ფორ მა ცი ე ბის მო პო ვე ბა ზე. მა მა კა ცე ბი ნაკ ლე ბად არი ან ჩარ თუ-
ლი არა ფორ მა ლურ ურ თი ერ თო ბებ ში, რაც წი ნა კვლე ვებ მა და ა დას ტუ რა 
(იხ. დი აგ რა მა 50)

ორ გა ნი ზა ცი ა ში შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაქ სი მუ მის მიღ წე ვის შე სა ხებ 
გან ცდა არის ბუნ დო ვა ნი, რად გან ორი ვე სქე სის წარ მო მად გენ ლე ბის შემ-
თხვე ვა ში რო გორც ქა ლებს, ასე ვე მა მა კა ცებს (36.3% და 34.3%) უჭირთ 
პა სუ ხის გა ცე მა. ეს ფაქ ტი მი უ თი თებს და საქ მე ბულ თა უი მე დო ბა ზე, რო-
მელ საც მრა ვა ლი ფაქ ტო რი გან საზღ ვრავს (იხ. დი აგ რა მა 51. )შე საძ ლოა 
ამ ფაქტს კავ ში რი ჰქონ დეს კა რი ე რის მარ თვის პრო ცეს თან და ვი ხი ლავთ 
ჰი პო თე ზას. სა კუ თა რი ნა თე ლი მო მავ ლის იმე დი აქვს გა მო კითხ ულ მა მა-

დიაგრამა 49:  სქესი/რამდენად გაქვთ იმედი, მიაღწიოთ წარმატებას 
კარიერის ზრდით
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კაც თა შო რის 30,5%-ს და ქალ თა 29,1%-ს. სა ზო გა დო ე ბის ბედ ნი ე რე ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი სწო რედ მო მავ ლის რწმე ნა ში ა. აღ ნიშ ნუ ლი პა სუ ხე ბი კი არ 
ადას ტუ რებს რეს პო დენ ტებ ში მო მავ ლის იმედს. 

დიაგრამა 50:  სქესი/გსმენიათ თუ არა თქვენი კოლეგის კარიერულ წინსვლაში 
სხვა გავლენიანი პირის ჩარევის შესახებ

დიაგრამა 51:  სქესი/თვლით თუ არა, რომ ორგანიზაციაში თქვენი შესაძლებლობების 
მაქსიმუმს მიაღწიეთ 
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სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ცია და ა ფიქ სი რა ოჯა ხი სა და კა რი ე რის მი მართ 
და მო კი დე ბუ ლე ბამ. აღ მოჩ ნდა რომ გა მო კითხ ულ ქალ თა 65,7%-სათ ვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ოჯა ხი და მხო ლოდ 34,3 % ირ ჩევს კა რი ე რას, ხო ლო კა-
ცე ბის შემ თხვე ვა ში კი ოჯახს ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას გა მო კითხ ულ რეს-
პო დენ ტთა გან 74,2%, კა რი ე რას კი 25,8% (იხ .დი აგ რა მა 52). სა ინ ტერ სოა 
კავ ში რი აღ ნიშ ნულ ცვლად სა, სტა ტუსს და ასაკს შო რის. უდი დე სი სურ-
ვი ლი კა რი ე რუ ლი წინ სვლი სა და მა მა კაც თან გა თა ნაბ რე ბი სა აშ კა რად 
შე იმ ჩნე ვა მო ცე მულ პა სუ ხებ ში. ქა ლე ბი ცდი ლო ბენ სა კუ თარ თავ ზე აი-
ღონ ოჯა ხის რჩე ნა, ნაკ ლე ბად იყ ვნენ და მო კი დე ბულ ნი მა მა კა ცებ ზე. სა-
ქარ თვე ლო ში ახალ გაზ რდა თა ო ბა ცდი ლობს მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას. წი ნა 
კვლე ვებ მაც აჩ ვე ნა რომ და ო ჯა ხე ბულ თა რა ო დე ნო ბა სას წავ ლო და წე სე-
ბუ ლე ბებ ში არის და ბა ლი. ის სტე რე ო ტი პი, რომ ქა ლი ოჯახ ში მხო ლოდ 
ბავ შვებს უნ და უვ ლი დეს და მა მა კა ცია მთა ვა რი „მარჩენალი“ ნგრევის 
პროცესშია. ამას მომწმობს ის ფაქტიც, რომ უკანასკნელ პერიოდში 
მრავალმა ქალმა აიღო ოჯახის რჩენის ინიციატივა და სამუშაოდ ევროპის 
სხვადასხვა ქვეყნებში გადაიხვეწა.

გა მო კითხ ულ რეს პო დენტ ქალ თა 60,5% მი იჩ ნევს, რომ კა რი ე რა 
მათ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რა თა ჩა მო ყა ლიბ დნენ სა უ კე თე სო სპე ცი ა ლის-
ტე ბად მათ სფე რო ში, ხო ლო გა მო კითხ ულ მა მა კაც თა 48,4%-ს აქვს იგი ვე 

დიაგრამა 52:  სქესი/რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის
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სურ ვი ლი. გა ურ კვე ვე ლი პა სუ ხი გას ცა კითხ ვას გა მო კითხ უ ლი ქა ლე ბი-
დან 6,6%-მა და გა მო კითხ ულ მა მა კაც თა 18.8%-მა (იხ. დი აგ რა მა 53). სა-
ინ ტე რე სოა რა კავ ში რია აღ ნიშ ნულ ცვლად სა და კა რი ე რის ხიბლს შო რის 
რა საც ვნა ხავთ ჰი პო თე ზა ში.

რო გორც კვლე ვი დან დად გინ და, გა მო კითხ ულ ქალ თა 31,4% კა რი-
ე რის ხიბ ლად მი იჩ ნევს სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის ზრდას, 68,6% კი 
მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის ზრდას. ხო ლო კა ცე ბის შემ თხვე ვა ში მო-
ნა ცე მე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის 
ზრდა მი უ თი თა გა მო კითხ ულ მა მა კაც თა 27,7%-მა და მა ტე რი ა ლუ რი კე-
თილ დღე ო ბის ზრდა კი 72,3%-მა (იხ. დი აგ რა მა 54). აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე-
ბე ლი კი დევ უფ რო მე ტად ადას ტუ რებს ჩვენს მო საზ რე ბას, რომ ქა ლე ბი 
მა ღა ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი აზ როვ ნე ბით გა მო ირ ჩე ვი ან, სწო რედ ამი ტომ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ნე ბის მი ერ სფე რო ში ქალ თა და წი ნა უ რე ბა. რო გორც სა-
ხელ მწი ფო ,ა სე ვე, კერ ძო სექ ტორს სჭირ დე ბა სა ხელ მწი ფო ებ რი ვად მო აზ-
როვ ნე კად რე ბი. რა კავ ში რია აღ ნიშ ნულ ცვლად სა და და საქ მე ბის სფე-
როს შო რის ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

 მა მა კაც თა მხრი დან გან სა კუთ რე ბულ სურ ვილს – კა რი ე რის წყა ლო-
ბით გა ზარ დონ შე მო სავ ლე ბი და მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ბის ზრდა ზე 

დიაგრამა 53:  სქესი/კარიერაში თქვენთვის მნიშვნელოვანია
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აქ ცენ ტი, შე საძ ლოა კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბის გავ ლე ნაც იყოს. კერ ძოდ 
მა მა კა ცი ჯერ კი დევ ვერ ეგუ ე ბა ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში, რომ ოჯახ ში 
გახ დეს გა თა ნაბ რე ბუ ლი ქალ თან და ერ თნა ი რად მო ახ დი ნონ ფი ნან სე ბის 
მო ზიდ ვა. 

კვლე ვა ში მრა ვა ლი ფაქ ტი და ფიქ სირ და ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის და 
უი მე დო ბის გან ცდის შე სა ხებ. გა ნათ ლე ბა ში ჩა დე ბუ ლი ინ ვე სი ტი ცი ე ბის 
ამო ღე ბის შან სებს ნაკ ლე ბად ხე და ვენ ქა ლე ბი მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით. 
კერ ძოდ, გა მო კითხ ულ რეს პო დენტ მა მა კაც თა 39 % მი იჩ ნევს, რომ გა-
ნათ ლე ბა ში ჩა დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის დაბ რუ ნე ბის შან სი არის მა ღა ლი, 
ხო ლო გა მო კითხ ულ ქალ თა მხო ლოდ 29.7 % -ს აქვს მსგავ სი მო ლო დი ნი 
(იხ. დი აგ რა მა 55). სა ინ ტერ სე სოა რა კავ ში რი და ფიქ სირ დე ბა აღ ნიშ ნულ 
ცვლად სა და პრო ფე სი ის მი ხედ ვით და საქ მე ბას შო რის. ტრა დი ცი უ ლად 
მა მა კა ცე ბი ხში რად უარს ამ ბო ბენ სა კუ თა რი პრო ფე სი ით მუ შა ო ბა ზე და 
ამის მთა ვა რი მი ზე ზი არის შე მო სავ ლე ბის ზრდის სურ ვი ლი. ასე ვე, ვნა-
ხავთ აღ ნიშ ნუ ლი ცვლა დის კავ შირს და საქ მე ბის სფე როს თან.

კა რი ე რის გაგ რძე ლე ბის სურ ვი ლი და კა ვე ბულ პო ზი ცი ებ ზე აქვთ 
გა მო კითხ ულ ქალ რეს პო დენ ტთა შო რის 22.8%-ს და მა მა კაც თა 13.6%-ს 
(იხ . დი აგ რა მა 56). სა ინ ტერ სოა აღ ნიშ ნულ ცვლად სა და სტა ტუსს შო რის 
კავ ში რი, რაც გა მოჩ ნდე ბა ჰი პო თე ზის დამ ტკი ცე ბი სას. ერ თი კი, ცხა დი ა, 
მა მა კა ცე ბის საკ მა ოდ მა ღა ლი ნა წი ლი მზად არის შე იც ვა ლოს სამ სა ხუ რი 

დიაგრამა 54:  სქესი/კარიერის ხიბლი მეტწილად მდგომარეობს
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და რო გორც ზე მოთ გა მოჩ ნდა, გა ზარ დოს სა კუ თა რი მა ტე რი ა ლუ რი კე-
თილ დღე ო ბა.

კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ ჩვენ მი ერ შერ ჩე უ ლი რეს პო დენ ტე ბი დან გა-
მო კითხ ულ ქალ რეს პო დენ ტებს შო რის და ბალ პო ზი ცი ას იკა ვებს 28,2%, 
სა შუ ა ლოს – 63,1%, მა ღალ პო ზი ცი ას კი – 8,6%. მა მა კა ცე ბის შემ თხვე ვა-
ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ა – 30%; 53,1% და 16,9%. აშ კა რაა მა მა კაც 

დიაგრამა 55:  სქესი/კარიერის მართვის პროცესში თქვენ მიერ განათლებაში 
ჩადებული ფინანსური ინვესტიციები

დიაგრამა 56:  სქესი/აპირებთ თუ არა კარიერის გაგრძელებას 
დაკავებულ ორგანიზაციაში
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რეს პო დენ ტთა უპი რა ტე სო ბა მა ღა ლი სტა ტუ სის შემ თხვე ვა ში და იგი და-
ახ ლო ე ბით 9%-ით მე ტია ქა ლებ თან შე და რე ბით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ქა ლე ბი გა ცი ლე ბით და ბალ პო ზი ცი ებ ზე არი ან და საქ მე ბულ ნი, მა თი ამ ბი-
ცი ა ა, რომ ეძე ბონ უკე თე სი სამ სა ხუ რი, არის და ბა ლი. შე საძ ლოა ამის მი-
ზე ზი კვლავ დამ კვიდ რე ბუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი იყოს – ქა ლე ბის შემ თხვე ვა ში 
წინ სვლის ნაკ ლე ბი შან სე ბი (იხ .დი აგ რა მა 57).

მუშაობენ  თუ არა პროფესიის მიხედვით, მნიშვნელოვან ინფორმა-
ციას იძლევა იმის შესახებ, თუ რამდენად სწორად მოახდინეს პირადი 
კარიერის მართვა. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულ ქალთა 60,5% მუშაობს 
საკუთარი პროფესიით, ხოლო მამაკაცთა მხოლოდ 53,1%. აღნიშნულ 
მაჩვენებლებზე გავლენას სავარაუდოდ ქართული ტრადიციების 
კვალი ახდენს. ხშირია შემთხვევა, როცა სამედიცინო უნივერსიტეტის 
კურსდამთავრებულები საკუთარ კარიერად ბიზნესს ირჩევენ. ამგვარ 
დამოკიდებულებებს ჩვენს სზოგადოებაში კარგად პასუხობს ქართული 
ფილმი „უდიპლომო სასიძო“, სდაც მთავარი როლის შემსრულებლის 
მოწოდება არის ხელობა, ხოლო ოჯახის დაჟინებული მოთხოვნა კი 
– იურისტობა. ვფიქრობთ, ამგვარი დამოკიდებულებები პროფესიის 
„არჩევისას“ კვლავ მრავ ლად არის. მა თი თა ვი დან აცი ლე ბა სა ზო გა დო ე-
ბა ში დამ კვიდ რე ბუ ლი მავ ნე სტე რე ო ტი პე ბის ნგრე ვით უნ და მოხ დეს ,რის-
თვი საც ხან გრძლი ვი მუ შა ო ბაა სა ჭი რო. ჩვენ მა ქვე ყა ნამ და იწყო პრო ფე-
სი ულ სას წავ ლებ ლებ ზე ზრუნ ვა და პრო პა გან და, თუმ ცა, ეს საკ მა რი სი 
არ არის .სა უ კუ ნო ვა ნი სტე რე ო ტი პე ბის ნგრე ვას თა ო ბე ბი სჭირ დე ბა (იხ. 
დი აგ რა მა 58).

დიაგრამა 57:  სქესი/თქვენ მიერ დაკავებული პოზიცია არის
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სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ თა რიცხ ვი ორი ვე სქე სის შემ თხე ვა ში არის და-
ახ ლო ე ბით ერ თნა ი რი- 65%-ზე მე ტი. 33%-ზე მე ტი კი ეძებს სა მუ შა ოს და 
არ არის კმა ყო ფი ლი და კა ვე ბუ ლი პო ზი ცი ით (იხ. დი აგ რა მა 59). სან ტე რე-
სოა აღ ნიშ ნულ ცვლადს, სტა ტუს სა და ასაკს შო რის კავ ში რი. ამას ვი ხი-
ლავთ ჰი პო თე ზა ში

დიაგრამა 58:  სქესი/მუშაობთ თუ არა პროფესიის მიხედვით?

დიაგრამა 59:  სქესი/პარალელურ რეჟიმში ეძებთ თუ არა სამსახურს?
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კარიერის მართვის თავისებურებები სასწავლო 
დაწესებულებებში

ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის ერ თ-ერ თი მი მარ თუ ლე ბა არის სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე ში კა რი ე რის მარ თვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის დად გე-
ნა. ამი სათ ვის კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი იყო გა ნათ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის რეს-
პო დენ ტე ბი, რაც საკ მა რი სია იმი სათ ვის, რომ პა რა ლე ლე ბი გა ვავ ლოთ გა-
ნათ ლე ბის სფე რო სა და სა ხელ მწი ფო თუ კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ-
თა პრობ ლე მებ თან, რაც საქ მი ან კა რი ე რას ეხე ბა. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, 
უნ და აღ ვნიშ ნოთ რომ გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ჩვენ მი ერ გა მო კითხ უ ლი 
რეს პო დენ ტე ბი დან მა მა კა ცე ბის რა ო დე ნო ბა იყო 12%, ხო ლო ქა ლე ბის 
88%, მა შინ რო ცა კერ ძო სექ ტორ ში გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა თა ნა-
ფარ დო ბა ში ასე თი თვალ ში სა ცე მი სხვა ო ბა არ შე ი ნიშ ნე ბა და გა მო კითხ-
უ ლი რეს პო დენ ტე ბი დან ქა ლებ ზე მო დის 54,8% და მა მა კა ცებ ზე 45,2%. 
რაც შე ე ხე ბა სა ხელ მწი ფო სექ ტორს, ამ შემ თხვე ვა ში გა მო კითხ ულ რეს-
პო დენ ტთა გან ქა ლი არის 66,2% და მა მა კა ცი 33.8% (იხ. დი აგ რა მა 60). რო-
გორც არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი დან ჩანს, სა ხელ მწი ფო სექ ტო რი ნაკ ლე ბად 
არის მიმ ზიდ ვე ლი მა მა კა ცე ბი სათ ვის და კი დევ უფ რო კა ტე გო რი უ ლად 
გა ურ ბი ან ისი ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე როს. მი ზე ზი მრა ვა ლი ა, თუმ ცა, 
ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი, შე საძ ლოა ვი ვა რა უ დოთ ,რომ არის და ბა ლი ანაზღ-
ა უ რე ბა. გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში მა მა კა ცე ბი ვერ ახერ ხე ბენ სა კუ თა რი 
ამ ბი ცი ე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, კი ოჯა ხის რჩე ნას. 

დიაგრამა 60:  დასაქმების სფერო/სქესი
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გა სუ ლი სა უ კუ ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი, გა ნათ ლე ბის სფე რო ქალ თა და საქ მე-
ბის ად გი ლად მი იჩ ნე ო და და მა მა კა ცებს აქ ნაკ ლე ბად ვხვდე ბო დით. ძი რი-
თა დად ისი ნი ფი ზი კუ რი აღ ზრდის მი მარ თუ ლე ბით იყ ვნენ და საქ მე ბულ-
ნი. მსგავ სი ტენ დენ ცია მეტ -ნაკ ლე ბად ახ ლა ცაა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი და სა ჭი-
როა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გან ხორ ცი ელ დეს სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც სტი მულს მის ცემს ახალ გაზ რდებს, და საქ მდნენ საქ მი ა ნო ბის 
მო ცე მულ სფე რო ში. სა ინ ტე რე სოა რა კავ ში რია აღ ნიშ ნულ ცვლად სა და 
ასაკს შო რის. ამას ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

20-24 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბი დან 
სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლია 15,8%, კერ ძო სექ ტორ ში 49,7% 
და სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში – 2.7%. რაც შე ე ხე ბა 25-29 წლის ასა კობ-
რივ ჯგუფს, სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ზე მო დის გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა 
11,3%, კერ ძო სექ ტორ ზე 23,6% და სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ზე – 5,3%. 
ასა კის ზრდას თან ერ თად სუ რა თი რა დი კა ლუ რად იც ვლე ბა. კერ ძოდ, 45-
49 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ზე, რო დე საც რეს პო დენ ტე ბი იმ ყო ფე ბი ან შე-
ნარ ჩუ ნე ბის სტა დი ა ში, სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ზე მო დის გა მო კითხ ულ რეს-
პო დენ ტთა 15.8%, კერ ძო სექ ტორ ზე 3.1% და სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ზე 
– 24% 50-54 წლის ასა ა კობ რივ ჯგუფ ში სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ზე მო დის 
9%, კერ ძო სექ ტორ ზე 2% და სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ზე 12%. ასა კის 
ზრდას თან ერ თად სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში რეს პო დენ ტთა რიცხ ვი 
საგ რძნობ ლად იზ რდე ბა (იხ . დი აგ რა მა 61). რო გორც ჩანს, გა ნათ ლე ბის 
სფე რო არ არის მომ ხიბ ვლე ლი მა მა კა ცე ბი სათ ვის. სო ცი ა ლუ რი ფო ნი არ 
აძ ლევთ მათ სა შუ ა ლე ბას, მი უ ხე და ვად მა თი მო წო დე ბი სა, და საქ მდნენ 
სას წავ ლო და წე სე ბუ ლებ ბში. ვფიქ რობთ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა მო ითხ-
ოვს ყურ დღე ბას. სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში კად რე ბის და ბე რე ბის პრო-
ცე სი კრი ტი კას ვერ უძ ლებს, ნაკ ლე ბად ხდე ბა თა ო ბა თა ცვლა. სა ჭი როა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინი ცი ა ტი ვე ბის გა მო ყე ნე ბა, რა თა მოხ დეს ახალ გაზ რდე-
ბის და ინ ტე რე სე ბა – და საქ მდნენ მო ცე მულ სფე რო ში.

ის ფაქ ტი, რომ სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მა ღა ლია და ბე რე ბის 
პრო ცე სი, ნათ ლად გა მოჩ ნდა კვლე ვა ში. კერ ძო სექ ტორ ში 40 წელ ზე მე-
ტი სტა ჟის მუ შა ო ბის მქო ნე რეს პო დენ ტე ბი 0.6%-ია და ეს ბუ ნებ რი ვი ა, 
რად გან კერ ძო სექ ტო რი პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის პე რი ოდ ში ყა ლიბ დე ბო-
და. სა მა გი ე როდ, სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 40 წელ ზე მე ტი მუ შა ო ბის 
სტა ჟი აქვთ გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბის 6,7%-ს. 36-40 წლის მუ შა ო ბის 
სტა ჟის მქო ნე თა რა ო დე ნო ბაც საგ რძნობლდ მა ღა ლია სას წავ ლო და წე სე-
ბუ ლე ბებ ში და შე ად გენს 8%-ს მა შინ, რო ცა სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ-
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ტორ ში ჯამ ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არის 3,2%. ასე ვე, 31-35 წლის მუ-
შა ო ბის სტა ჟის მქო ნე თა მაჩ ვე ნე ბე ლი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში არის 
9,3%, კერ ძო და სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ზე ერ თად კი 3,2%. მუ შა ო ბის სტა-
ჟის კლე ბას თან ერ თად მცირ დე ბა სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და საქ მე-
ბულ თა რიცხ ვი. კერ ძოდ, 3-5 წლის მუ შა ო ბის სტა ჟის მქო ნე რეს პო დენ-
ტთა შო რის გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ზე მო დის 8%, კერ ძო სექ ტორ ზე 27,8% 
და სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ზე 15,5%. 1-2 წლის მუ შა ო ბის სტა ჟის მქო ნე თა 
რიცხ ვი ასე თი ა: სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ზე მო დის 17,3%, კერ ძო სექ ტორ ზე 
38,1% და სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ზე კი 6,7%. ნა თე ლი ა, რომ სა მუ შა ოს 
მა ძი ებ ლე ბი სათ ვის გა ნათ ლე ბის სფე რო არ არის მომ ხიბ ვლე ლი. ამის გარ-

დიაგრამა 61:  დასაქმების სფერო/ასაკი
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და სხვა კვლე ვე ბით დად გინ და, რომ რიგ შემ თხვე ვებ ში გა ნათ ლე ბის სფე-
რო ში მო მუ შა ვე ე ბი მაქ სი მა ლუ რად ცდი ლო ბენ შე ი ნარ ჩუ ნონ პო ზი ცი ე ბი 
და არ მოხ დეს მა თი ჩა ნაც ვლე ბა ახალ გაზ რდე ბით, რად გან მა თი ასა კობ-
რი ვი ზღვა რი არ იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას სხვა სფე რო ში სცა დონ საქ მი ა ნო-
ბის გაგ რძე ლე ბა. ბუ ნებ რი ვი ა, ამ მხრივ სა ჭი როა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ღვაწ ლმო სილ პე და გო-
გებს მი ე ცეთ სა შუ ა ლე ბა ისარ გებ ლონ შე ღა ვა თე ბით, გა ე ზარ დოთ პენ სია 
და შეძ ლონ სხვა სა სარ გებ ლო საქ მი ა ნო ბით და კა ვე ბა. პენ სი ა ზე გას ვლის 
პრო ცე სი, ბუ ნებ რი ვი ა, მტკივ ნე უ ლია და მო ითხ ოვს ფსი ქო ლო გი ურ მომ-
ზა დე ბას. ამა ზე ორ გა ნი ზა ცია და სა ხელ მწი ფო ერ თად უნ და ზრუ ნავ დეს, 
რა თა პენ სი ა ზე გას ვლა არ იქ ცეს ტრა გე დი ად (იხ. დი აგ რა მა 62)

სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი რომ არ წარ მო ად გენს მიმ ზიდ ველ სფე-
როს, ადას ტუ რებს ის ფაქ ტიც, რომ ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი პირ-

დიაგრამა 62:  დასაქმების სფერო/მუშაობის სტაჟი
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და პი რი წე სით თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვნი სა და ფიქ სირ და მო ცე მულ სფე-
რო ში (22.7%) მა შინ, რო ცა აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი კერ ძო სექ ტორ ში 
არის 15,3%, სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში კი 19,5%. კონ კურ სის წე სით სამ სა-
ხურ ში მი ღე ბულ თა რა ო დე ნო ბა ყვე ლა ზე მე ტი არის სას წავ ლო და წე სე-
ბუ ლე ბებ ში და შე ად გენს 42.7%-ს, მა შინ, რო ცა აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
კერ ძო სექ ტორ ში 11,1%-ი ა, ხო ლო სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში კი 34,6% (იხ . 
დი აგ რა მა 63). ერ თი შე ხედ ვით, და დე ბი თი მაჩ ვე ნე ბე ლია სას წავ ლო და-
წე სე ბუ ლე ბებ ში უპი რა ტე სად კონ კურ სის წე სით თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ-
ვნის ფაქ ტი. თუმ ცა, არ სე ბობს პრობ ლე მე ბი. კერ ძოდ, არ ხდე ბა მკვეთ-
რად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი კრი ტე რი უ მე ბით შე ფა სე ბა. ამ სა კითხს გა სულ 
წელს ადა მი ა ნი სე უ ლი პო ტენ ცი ა ლის მარ თვის ლა ბო რა ტო რი ამ მი უძღ ვნა 
კვლე ვა, სა დაც გა მოკ ვლე ულ იქ ნა პრო ფე სორ თა შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ-
მე ბი. კვლე ვა ში მხო ლოდ სტუ დენ ტე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ და მოხ და მა თი 
მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც გა მო ტა ნილ იქ ნა დას კვნა, 
რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე მუ შავ დეს სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში კად რე ბის 
შე ფა სე ბის მოქ ნი ლი და ობი ექ ტუ რი სის ტე მა, რო მე ლიც გა მო რიცხ ავს ნე-
პო ტიზ მსა და დის კრი მი ნა ცი ას. არ სე ბულ მა სის ტე მამ უნ და უზ რუნ ველ-
ყოს ახალ გაზ რდა კად რე ბის მო ზიდ ვა და წა ხა ლი სე ბა.

საგულისხმოა ის გარემოება, რომ სასწავლო დაწესებულებებში 
დასაქმებულებს ნაკლებად აქვთ დაწინაურების და რაიმე მატერიულური 

დიაგრამა 63:  დასაქმების სფერო/თქვენი სამსახურში აყვანა მოხდა
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კეთილდღეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობა. კვლევამ აჩვენა, რომ 
8 წელზე მეტი ხნის წინ რესპოდენტთა დაწინაურების ფაქტები ყველაზე 
მატად ჭარბობს განათლების სისტემაში და შეადგენს 37%-ს მაშინ, 
როცა აღნიშნული მაჩვენებელი კერძო სექტორში არის 4,3%, საჯარო 
სექტორში კი 19.5%. წინსვლის შესაძლებლობები ნაკლებად არსებობს 
სასწავლო დაწესებულებებში და ერთ-ერთი მიზეზი იმის რომ ნაკლებად 
აქვთ სურვილი დასაქმდნენ ახალგაზრდები სასწავლო დაწესებულებებში, 
შეიძლება სწორედ ეს იყოს (იხ.დიაგრამა 64).

გა ნათ ლე ბის სფე როს რე ფორ მას სა ქარ თვე ლო ში დი დი ყუ რადღ ე ბა 
ექ ცე ვა. საბ ჭო თა სის ტე მი დან გა მოს ვლის შემ დეგ და მო უ კი დე ბელ ქვე-
ყა ნა ში გა ნათ ლე ბის სის ტე მამ უამ რა ვი რყე ვე ბი გა ნი ცა და. გა ნათ ლე ბის 
პოს ტსაბ ჭო თა სი სი ტე მამ მო ითხ ო ვა გა ნახ ლე ბა და მრა ვა ლი რე ფორ მა 
გა ტარ და. თუმ ცა სი სი ტე მუ რი ხარ ვე ზე ბი დარ ჩა მრა ვა ლი მი ზე ზის გა მო. 
ერ თ-ერ თი მათ შო რის არა საკ მა რი სი და ფი ნან სე ბა იყო. ვერ მო ხერ ხდა 
რე ფორ მის დას რუ ლე ბა. კად რე ბი სა ჭი რო ებ დნენ მუდ მივ გა დამ ზა დე ბას. 
კვლე ვამ და ა დას ტუ რა რომ სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის რეს პო დენ ტთა 
69,3%-ს გავ ლი ლი აქვს კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლე ბე ლი კურ სე ბი. კერ ძო 
სექ ტორ ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია 49.1%, ხო ლო სა ხელ მწი ფო სექ-

დიაგრამა 64:  დასაქმების სფერო/ბოლოს როდის მოხდა 
თქვენი დაწინაურება
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ტორ ში – 67.7% (იხ. დი აგ რა მა 65). სა ინ ტე რე სოა რა კავ ში რია მო ცე მულ 
ცვლად სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ინ დი ვი დუ ა ლურ და ჯგუ ფურ 
ფორ მას შო რის. ამას ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში. ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ-
ლე მა ა, რამ დე ნად მიზ ნობ რი ვად ხდე ბა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის კურ-
სე ბის გავ ლა და შე ე სა ბა მე ბა თუ არა იგი რეს პო დენ ტის მი ერ შე სას რუ ლე-
ბე ლი ამო ცა ნებ ს. ა მას ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

კვლე ვის თა ნახ მად, რო გორც სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, ასე ვე, 
სა ჯა რო სექ ტორ ში მა ღა ლია ჯგუ ფუ რი ფორ მით კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე-
ბის შემ თხვე ვე ბი. კერ ძოდ, სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში კვა ლი ფი კა ცია 
ჯგუ ფუ რი ფორ მით აი მაღ ლა გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა 68%-მა,  სა ჯა-
რო სექ ტორ ში კი 66,2%-მა (იხ. დი აგ რა მა 66), რაც მი ა ნიშ ნებს იმა ზე რომ 
გა წე უ ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბი.

სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას ნაკ ლე-
ბად მოს დევს რეს პო დენ ტე ბის და წი ნა უ რე ბა. კვლე ვამ აჩ ვე ნა რომ 54.7% 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ რჩე ბა სა კუ თარ პო ზი ცი ა ზე, მა შინ 
რო ცა სა ჯა რო სექ ტორ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 47.4%-ი ა, ხო ლო კერ ძო სექ ტორ-
ში 35.2%. ის ფაქ ტი რომ კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას არ მოს დევს კა რი ე-
რის ზრდა, ადას ტუ რებს იმას, რომ არ ხდე ბა მა თი შე მო სავ ლე ბის ზრდა. 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში მსგავ სი კურ სე ბის წარ მა ტე ბით გავ ლა მხო ლოდ 
და კა ვე ბუ ლი ად გი ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას ემ სა ხუ რე ბა. ერ თ-ერ თი მი ზე ზი 

დიაგრამა 65:  დასაქმების სფერო/მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში სამსახურის დახმარებით
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სწო რედ ესა ა, რომ ახალ გაზ რდე ბი სათ ვის გა ნათ ლე ბის სფე რო არ არის 
მომ ხიბ ვლე ლი (იხ. დი აგ რა მა 67).

კვლე ვის მო ნა ცე მებ მა გვიჩ ვე ნა, რომ კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის 
შემ დეგ კა რი ე რუ ლი გა დად გი ლე ბა შე ე ხო სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 

დიაგრამა 66:  დასაქმების სფერო/გაგივლიათ თუ არა კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელი კურსები და ეს იყო

დიაგრამა 67:  დასაქმების სფერო/კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ 
მოხდა თუ არა თქვენი დაწინაურება
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გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა მხო ლოდ 25.3%-ს და არ შე ხე ბია 74.7%-ს. სა-
ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რებ ში კი შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ასე გა-
და ნა წილ და: სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ 
კა რი ე რის ზრდა შე ე ხო 46.6%-ს და არ შე ხე ბია 53.4%-ს, ხო ლო კერ ძო სექ-
ტორ ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე ად გენს: 62.2% და 37.8%-ს (იხ. დი აგ-
რა მა 68). გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად არ სე ბობს წინ სვლის 
მო ლო დი ნი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მოხ დეს ღო ნის ძი ე-
ბე ბის გა ტა რე ბა და სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლი თაც შე საძ ლე-
ბე ლი იქ ნე ბა მკვეთ რი პრი ვი ლე გი ე ბის მი ნი ჭე ბა იმ კა ტე გო რი ის სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სი სი ტე მის თა ნამ შრომ ლებ ზე, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად ზრუ ნა-
ვენ სა კუ თა რი უნა რე ბის ამაღ ლე ბა სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ზრდა ზე.

ნების მი ერ სფე რო ში და გან სა კუთ რე ბით სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ-
რცე ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ გვა რი კად რის შერ ჩე ვა, რომ ლებ საც აქვთ მიდ-
რე კი ელ ბა არ ჩე უ ლი პრო ფე სი ი სად მი. გა ნათ ლე ბის სი სი ტე მა არის ფა ქი ზი 
ორ გა ნიზ მი. მო ზარ დებ თან, ახალ გაზ რდებ თან მუ შა ო ბა მოთხ ოვს სპე ცი-
ფი კურ უნა რებს და კად რე ბის შერ ჩე ვის დროს გან სა კუთ რე ბუ ლად უნ და 
გა მახ ვილ დეს ყუ რადღ ე ბა ამ უნა რებ ზე. სა სი ხა რუ ლოა ის ფაქ ტი, რომ სას-
წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ყვე ლა ზე მეტ მა (68%) და ა ფიქ სი რა, რომ ხდე ბა 
მა თი უნა რე ბის გა მო ყე ნე ბა. მხო ლოდ 4% ვერ ახერ ხებს სა კუ თა რი უნა რე-

დიაგრამა 68:  დასაქმების სფერო/უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში მოხდა თუ არა 
თქვენი კარიერული გადაადგილება
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ბის გა მო ყე ნე ბას და მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ პრო ცენ ტის შემ ცი რე ბა ზე ფიქ რი 
და შე სა ბა მი სი მოქ მე დე ბა (იხ .დი აგ რა მა 69).

ადა მი ა ნე ბის მიდ რე კი ლე ბებს გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ა ბა აქვს მა-
თი შრო მის ეფექ ტი ა ნო ბის ამ ღლე ბა ში. კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ სას წავ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა 12% მიდ რე კი ლია ფი ზი-
კუ რი შრო მის კენ, შე მეც ნე ბი თი და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბი სა კენ 
მიდ რე კი ლე ბა აქვს გა ნათ ლე ბის სფე რო ში გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა 
62.7%-ს, პი როვ ნე ბა თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბის კენ მიდ რე კი ლე ბა კი მზო-
ლოდ 13.3%-მა და ა ფიქ სი რა. შე უძ ლე ბე ლია გა ნათ ლე ბის სფე რო ში და საქ-
მე ბულ ადა მი ანს გან სა კუთ რე ბუ ლად არ იზი დავ დეს ადა მი ა ნებ თან ურ-
თი ერ თო ბა და არ ფლობ დეს სა თა ნა დო ჩვე ვებს. სხვაგ ვა რად შე უძ ლე ბე-
ლი იქ ნე ბა ახალ გაზ რდა თა ო ბა ზე და დე ბი თი ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა, მა თი 
სწო რი გან ვი თა რე ბა. კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის პროგ რა მებ ში მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზე ბი და მი სი გათ-
ვა ლის წი ნე ბით მოხ დეს სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და საქ მე ბულ თა გა-
დამ ზა დე ბა (იხ . დი აგ რა მა 70).

დიაგრამა 69:  დასაქმების სფერო/დასაქმებული ხართ თუ არა ისეთ სფეროში, 
სადაც ამჟღავნებთ თქვენს უნარებს
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სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია სის ტე მა ტუ რი ხა სი ა-
თი ჰქონ დეს პერ სო ნა ლის საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი შე ფა სე ბის 
სის ტე მა მრა ვალ მხრივ მო ნა ცე მებს უნ და ეყ რდნო ბო დეს და მო ი ცავ დეს 
რო გორც მსმე ნე ლე ბის მხრი დან შე ფა სე ბას, ასე ვე, მსმე ნე ლე ბის მი ერ მიღ-
წე ულ შე დე გებს. სამ წუ ხა როდ, კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სას წავ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბებ ში მხო ლოდ 45,3 % აფიქ სი რებს, რომ ახ დე ნენ მა თი ყო ველ წლი უ რი 
საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბას. ნა ხე ვარ ზე მე ტი რეს პო დენ ტის შემ თხვე ვა ში კი 
მსგავ სი შე ფა სე ბა იშ ვი ა თად ხდე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ყუ რადღ ე ბა მი ექ ცეს 
შე ფა სე ბის მარ თვის სის ტე მას. აღ ნიშ ნუ ლი კუთხ ით ყვე ლა ზე და დე ბი თი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი და ა ფიქ სი რა სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ მა რეს პო დენ-
ტებ მა. მა თი 21.1% აფიქ სი რებს რომ ახ დე ნენ მათ ყო ველ წლი ურ შე ფა სე-
ბას (იხ. დი აგ რა მა 71). პერ სო ნალ თან მუ შა ო ბის გეგ მის ერ თ-ერ თი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლია პერ სო ნა ლის გა მო ყე ნე ბის და გეგ მვა. ცალ კე უ ლი ინ-
დი ვი დი სათ ვის მუ შა ო ბის ად გი ლის შერ ჩე ვი სას, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ-
და იქ ნეს, რო გორც საკ ვა ლი ფი კა ციო მა ხა სი ა თებ ლე ბი, ასე ვე, ადა მი ა ნის 
ფსი ქი კუ რი და ფი ზი კუ რი დატ ვირ თვა და პრე ტენ დენ ტის შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი მო ცე მულ სფე რო ში. პერ სო ნა ლის და გეგ მვი სას პრე ტენ დენ ტი სად მი 

დიაგრამა 70:  დასაქმების სფერო/მიდრეკილი ხართ
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წა ყე ნე ბულ მა მოთხ ოვ ნებ მა, მი სი მო მა ვა ლი საქ მი ა ნო ბი სას, უნ და გა მო-
რიცხ ოს პრო ფე სი უ ლი და ა ვა დე ბე ბი, ტრამ ვე ბი.

მო უ ლოდ ნე ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ფიქ სირ და ადა მი ა ნე ბის და წი ნა უ-
რე ბი სას სა მარ თლი ა ნო ბის გან ცდა ზე. ამ პრო ცე სის ყო ველ თვის გამ ჭვირ-
ვა ლო ბა ზე მი უ თი თებს სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის რეს პო დენ ტთა 12%. 
აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში არის 17.3%, კერ ძო სექ-
ტორ ში კი 21.9%. კა ტე გო რი უ ლად არას დროს არ მი იჩ ნევს ამ პრო ცესს 
გამ ჭვირ ვა ლედ და ობი ექ ტუ რად სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის რეს პო დენ-
ტთა 10, კერ ძო სექ ტო რის 9.4 და სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის 9% (იხ. დი აგ რა-
მა 72). სა მარ თლი ა ნო ბის გან ცდა ყვე ლა ზე და ბა ლია სას წავ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბებ ში. შემ დეგ მას მოს დევს სა ჯა რო სექ ტო რი და ბო ლოა კერ ძო სექ-
ტო რი. სა ინ ტე რე სოა რა და მო კი დე ბუ ლე ბა არ სე ბობს აღ ნიშ ნულ ცვლად სა 
და ნე პო ტიზ მის არ სე ბო ბას შო რის. ამას ვნა ხავთ ჰი პო თე ზა ში. შეგ ვიძ ლია 
ვი ვა რა უ დოთ რომ გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში და საქ მე ბუ ლე ბის ამ გვა რი გან-
წყო ბის ერ თ-ერ თი მი ზე ზია მო უქ ნე ლი შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბის არ სე-
ბო ბა. ამ კუთხ ით ჩა ტარ და კვლე ვა ერ თ-ერ თი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბის 
მა გა ლით ზე და გა მო ცე მუ ლია შე სა ბა მი სი სტა ტი ა. კად რე ბის შერ ჩე ვის 

დიაგრამა 71:  დასაქმების სფერო/ხდება თუ არა ორგანიზაციაში თქვენი 
ყოველწლიური საქმიანობის შეფასება
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პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია შემ დე გი პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბა: ორ გა ნი ზა-
ცი ის წევ რთა აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა კად რე ბის შერ ჩე ვის კრი ტე რი უ მე-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. ამ დროს გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნეს რო გორც 
სას წავ ლო პერ სო ნა ლის, ასე ვე, სტუ დენ ტთა მო საზ რე ბე ბი. პერ სო ნა ლის 
შერ ჩე ვის ძი რი თა დი პრინ ცი პი დან მნიშ ვნე ლო ვა ნია კომ პლექ სუ რო ბა, 
რაც გუ ლის ხმობს პერ სო ნა ლის შერ ჩე ვი სას კან დი და ტის პი როვ ნე ბის ყო-
ველ მხრივ გა მოკ ვლე ვას და შე ფა სე ბას. ჩვენს რე ა ლო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია არ და ირ ღვეს ისე თი პრინ ცი პი, რო გო რი ცა ა თა ვის შე კა ვე ბა ახა ლი მო-
მუ შა ვის მი ღე ბა ზე, თუ ორ გა ნი ზა ცი ას გა აჩ ნია ში გა რე სურ სი და გა რე დან 
შევ სე ბის სა ჭი რო ე ბა არ არ სე ბობს!

კა რი ე რის მარ თვის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბებს გან საზღ ვრავს, 
ასე ვე, რეს პო დენ თა პა სუ ხე ბი, თუ ვის მი ერ ხდე ბა კად რე ბის და წი ნა უ-
რე ბა. აღ მოჩ ნდა რომ გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რეს პო დენ ტთა 36%- მა არ 
გას ცა კითხ ვას პა სუ ხი, მა შინ რო ცა სა ხელ მწი ფო სექ ტო რი დან პა სუხს 
თა ვი აა რი და 18.8%-მა, კერ ძო სექ ტორ ში კი 20.2%-მა. კა რი ე რუ ლი წინ-
სვლის თვის გა რე კავ ში რე ბის არ სე ბო ბა ზე მი უ თი თებს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სივ რცე ში და საქ მე ბულ თა 13.3%. და ახ ლო ე ბით იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლია სა-
ხელ მწი ფო სექ ტორ ში (14.3%), ხო ლო კერ ძო სექ ტო რი გა ცი ლე ბით და მო-
უ კი დე ბე ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. და წი ნა უ რე ბის პრო-
ცეს ში უშუ ლო ხელ მძღვა ნე ლის როლ ზე ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად მი უ თი თე-

დიაგრამა 72:  დასაქმების სფერო/თვლით თუ არა, რომ ადამიანების დაწინაურება 
არის გამჭვირვალე და ობიექტური



76

ნ. პაიჭაძე, ნ. ხარაძე, ნ. ფარესაშვილი, მ. გიორგობიანი, მ. ნიკვაშვილი, დ. ფირცხალაიშვილი

ბენ სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში (26.7%) (იხ. დი აგ რა მა 73). აღ ნიშ ნუ ლი 
მო ნა ცე მე ბი მი უ თი თებს არა ჯან საღ პრო ცეს ზე. გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში 
ყვე ლა ზე უკეთ კო ლე გის საქ მი ა ნო ბის და შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ ინ-
ფორ მი რე ბუ ლი სწო რედ პირ და პი რი ხელ მძღვა ნე ლი უნ და იყოს. ზედ მე ტი 
ჩა რე ვე ბი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ზი ანს აყე ნებს ორ გა ნი ზა ცი ის იმიჯს და 
არ თუ ლებს და მო კი დე ბუ ლე ბებს თა ნამ შრო მელ თა შო რის, რა საც ხში რად 
მოს დევს კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ე ბი. აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მა ზე ჩა ტა რე-
ბუ ლია კვლე ვა ადა მი ა ნი სე უ ლი პო ტენ ცი ა ლის მარ თვის ლა ბო რა ტო რი ის 
მი ერ. და ი წე რა სტა ტი ე ბიც, რომ ლე ბიც სა ერ თა შო რი სო ჟურ ნალ ში იქ ნა 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი.

კა რი ე რის ზრდით წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის შან სებს ყვე ლა ზე ნაკ ლე-
ბად აფიქ სი რე ბენ გა ნათ ლე ბის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი რეს პო დენ ტე ბი. 
გა მო კითხ ულ თა 54.7% ნა წი ლობ რივ არის დარ წმუნ წბუ ლი რომ მი აღ წევს 
წარ მა ტე ბას, არ არის დარ წმუ ნე ბუ ლი 30.7% და მხო ლოდ 14.7% მი იჩ ნევს, 
რომ მი აღ წევს წარ მა ტე ბას. ამ გვა რი უი მე დო ბის გან ცდა არ არის არ ცერთ 
სფე რო ში. სა ხელ მწი ფო სფე რო ში და საქ მე ბულ რეს პო დენ ტთა 46.6% ნა წი-
ლობ რივ არის დარ წმუ ნე ბუ ლი წარ მა ტე ბა ში, 19.5% არ არის დარ წმუ ნე ბუ-
ლი და მხო ლოდ 33.8% არის დარ წმუ ნე ბუ ლი, რომ კა რი ე რის ზრდით მი აღ-
წევს წარ მა ტე ბას. კერ ძო სექ ტორ ში იგი ვე მაჩ ვე ნებ ლე ბი შემ დეგ ნა ი რად 
გა და ნა წილ და: 39.5;12.2 და 48.3% (იხ. დი აგ რა მა 74).

დიაგრამა 73:  დასაქმების სფერო/ორგანიზაციაში კარიერის ზრდა ხორციელდება
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სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა გან 14% 
მი უ თი თებს, რომ არას დროს სმე ნი ათ მა თი კო ლე გის და წი ნა უ რე ბა ში გავ-
ლე ნი ა ნი პი რის ჩა რე ვის შე სა ხებ, ხო ლო ხში რად სმე ნი ათ ამ გვა რი ფაქ ტის 
შე სა ხებ)_ მი უ თი თებს 36%. რაც შე ე ხე ბა კერ ძო სექ ტორ ს, აქ შე სა ბა მი-
სი მაჩ ვე ნებ ლე ბია გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა 18.5% და 27.3%, ხო ლო 
სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის შემ თხვე ვა ში 10.5% და 30.1% (იხ. დი აგ რა მა 75). 

დიაგრამა 74:  დასაქმების სფერო/რამდენად გაქვთ იმედი, მიაღწიოთ 
წარმატებას კარიერის ზრდით

დიაგრამა 75:  დასაქმების სფერო/გსმენიათ თუ არა თქვენი კოლეგის კარიერულ 
წინსვლაში სხვა გავლენინი პირის ჩარევის შესახებ
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სამ წუ ხა როდ ნე პო ტიზ მის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არის სას წავ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში. შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ გა ნათ ლე ბის სფე რო ში 
და საქ მე ბულ რეს პო დენ ტებს ყვე ლა ზე მყა რი კავ ში რი აქვთ ერ თმა ნეთ თან 
და მე ტი ინ ფორ მა ცია აქვთ ერ თმა ნე თის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ. სას-
წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და საქ მე ბუ ლე ბი იც ნო ბენ კო ლე გე ბის სა მეც ნი-
ე რო ნაშ რო მებს, აქვთ ინ ფორ მა ცია სხვა დას ხვა სპე ცი ფი კუ რი აქ ტი ვო ბე-
ბის შე სა ხებ და ისი ნი მარ ტი ვად ახ დე ნენ ერ თმა ნე თის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
შე ფა სე ბას.

სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და საქ მე ბულ რეს პო დენ ტთა 34.7% 
თვლის რომ ორ გა ნი ზა ცი ა ში შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაქ სი მუმს მი აღ წევს, 
38.7%-ს უჭირს პა სუ ხის გა ცე მა, რაც, ასე ვე, უარ ყო ფით მაჩ ვე ნებ ლად 
უნ და მი ვიჩ ნი ოთ და 26.7% თვლის რომ ორ გა ნი ზა ცი ა ში ვერ მო ა ხერ ხებს 
სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის რე ა ლი ზე ბას და შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაქ სი-
მუ მის მიღ წე ვას. ჯამ ში 65.4% უი მე დოდ არის და მო მა ვალ ში წარ მა ტე ბის 
მიღ წე ვის შანს ვერ ხე დავს (იხ. დი აგ რა მა 76).

სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცია გვაქვს იმის შე სა ხებ, თუ სხვა დას ვა სექ-
ტორ ში და საქ მე ბუ ლი რეს პო დენ ტე ბი ოჯახ სა და კა რი ე რას შო რის რო გორ 
არ ჩე ვანს აკე თე ბენ. აღ მოჩ ნდა რომ სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში გა მო-
კითხ ულ რეს პო დენ ტთა 80% უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს ოჯახს და მხო ლოდ 
20% კა რი ე რას. რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ქარ თუ ლი ტრა დი ცი ე ბის გავ ლე-
ნის გა მო გა ნათ ლე ბის სფე რო ყო ველ თვის ასო ცირ დე ბო და ქალ თა და საქ-
მე ბის ად გი ლად. ქა ლის მთა ვა რი მო ვა ლე ო ბა – ოჯახ ში შვი ლე ბის გაზ რდა 

დიაგრამა 76:  დასაქმების სფერო/თვლით თუ არა, რომ ორგანიზაციაში თქვენი 
შესაძლებლობების მაქსიმუმს მიაღწიეთ?



79

ს ა ქ მ ი ა ნ ი  კ ა რ ი ე რ ა   (კვლევითი პროექტი)

ახ ლოს იყო სას წავ ლო სფე როს თან. ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა დღე საც შე ნარ-
ჩუ ნე ბუ ლი ა. ამ გვა რად, სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის რეს პო დენ ტთა არ-
ჩე ვა ნი ლო გი კუ რი ა. სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი რეს პო დენ ტე-
ბის შემ თხვე ვა ში, მო ნა ცე მე ბი ოდ ნავ იც ვლე ბა და ოჯახს ანი ჭებს უპი რა-
ტე სო ბას 75.9%, კა რი ე რას კი – 24.1%. რაც შე ე ხე ბა კერ ძო სექ ტორს, აქ 
რეს პო დენ ტთა 36.1% უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს კა რი ე რას (იხ .და ნარ თი 77). 
ამ გვა რი მიდ გო მა გა სა გე ბი ა, რად გან კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლე ბი 

მათ მი ერ შექ მნილ ორ გა ნი ზა ცი ას და საქ მი ა ნო ბას უყუ რე ბენ როგორც 
„შვილებს“ და ზრუ ნა ვენ მის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე. სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში და-
საქ მე ბუ ლე ბის თვის კი, მა თი საქ მი ა ნო ბის სფე რო არა ან ნაკ ლე ბად აღიქ-
მე ბა რო გორც ოჯა ხი და მათ შემ თხვე ვა ში კა რი ე რუ ლი წინ სვლა არის ამ-
ბი ცი ის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ან ხშირ შემ თხვე ვა ში ცნო ბა დო ბის გაზ რდა. სა-
ინ ტე რე სოა ამ ცვლად სა და კა რი ე რის ხიბლს შო რის კავ ში რის დად გე ნა, 
რა საც ვნა ხავთ ჰი პო თე ზა ში.

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვით დად გინ და, რომ სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ-
ტო რის გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა თით ქმის ერ თნა ი რი რა ო დე ნო ბა მი-
იჩ ნევს, რომ კა რი ე რის ხიბ ლი არის მა თი მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის 
ზრდა და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში არის 71.4%, კერ ძო სექ-
ტორ ში კი 71.6%. რაც შე ე ხე ბა გა ნათ ლე ბის სფე რო ში და საქ მე ბულ და გა-
მო კითხ ულ რეს პო დენ ტებს, მა თი 60% კა რი ე რის ხიბ ლად მა ტე რი ა ლუ რი 
კე თილ დღე ო ბის ზრდას მი იჩ ნევს და მხო ლოდ 40% ფიქ რობს სა ზო გა დო-

დიაგრამა 77:  დასაქმების სფერო/რა უფრო 
მნიშვნელოვანია თქვენთვის
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ებ რი ვი კე თილ დღე ო ბის ზრდა ზე. თა ვის თა ვად ეს მაჩ ვე ნე ბე ლე ბი არ არის 
ცუ დი, რად გან 30-40 % სა ხელ მწი ფო ებ რი ვად მო აზ როვ ნე და საქ მე ბუ ლი 
და დე ბით გავ ლე ნას უნ და ახ დენ დეს სა ერ თო სი ტუ ა ცი ა ზე, რო გორც ორ-
გა ნი ზა ცი ა ში, ასე ვე, ქვე ყა ნა ში. თუმ ცა, რამ დე ნად გულ წრფე ლია პა სუ ხე-
ბი, ამა ზე შე საძ ლოა ვიმ სჯე ლოთ ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბი სა და სა ზო გა დო ე-
ბის გან წყო ბე ბის მი ხედ ვით. იმის მი ხედ ვით ხდე ბა თუ არა ჩვენს გარ შე მო 
დე მოკ რა ტი უ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის სწრა ფი დამ კვიდ რე ბა და მა ხინ ჯი კულ-
ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის ნგრე ვა. აქ, ბუ ნებ რი ვი ა, პირ ველ რიგ ში ნე პო-
ტიზმს ვგუ ლის ხმობთ (იხ .და ნარ თი 78).

თვით გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ადა მი ა ნებს გა ნათ ლე ბა ში ჩა დე ბუ-
ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის უკან დაბ რუ ნე ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბა აქვთ. სამ წუ ხა როდ, 
კვლე ვამ და ა დას ტუ რა, რომ გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში და საქ მე ბუ ლი რეს-
პო დენ ტე ბის მხო ლოდ 24%-ს აქვს ამ თან ხე ბის უკან დაბ რუ ნე ბის მა ღა ლი 
მო ლო დი ნი, სა შუ ა ლო მო ლო დი ნი აქვს რეს პო დენ ტთა 52%-ს და და ბა ლი 
მო ლო დი ნი- 24%-ს. სა ხელ მწი ფი სექ ტორ ში გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე-
ბის შემ თხვე ვა ში მო ნა ცე მე ბი უმ ჯო ბეს დე ბა და მა ღალ მო ლო დინს აფიქ-
სი რებს რეს პო დენ თა 33.8%, სა შუ ა ლოს 49.6% და და ბალს – 16.5%. კერ ძო 
სექ ტო რის რეს პო დენ ტთა მო ნა ცე მე ბი კი დევ უფ რო გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია 
და შე ად გენს: შე სა ბა მი სად, 34.9, 44.3 და 20.7%-ს (იხ. დი აგ რა მა 79). რო-
გორც ვხე დავთ, გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რეს პო დენ ტთა მო ლო დი ნი ყვე ლა-

დიაგრამა 78:  დასაქმების სფერო/კარიერის ხიბლი 
მეტწილად მდგომარეობს
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ზე უარ ყო ფი თი ა. სწო რედ ამი ტომ არის ეს სფე რო ნაკ ლე ბად მიმ ზიდ ვე ლი. 
სა ინ ტე რე სოა რა კავ ში რი არ სე ბობს აღ ნიშ ნულ ცვლად სა და ასა კობ რივ 
ჯგუფს შო რის. ამას ვნა ხავთ ჰი პო თე ზა ში.

ჩვენ მი ერ შეგ როვ და მო ნა ცე მე ბი ერთ ორ გა ნი ზა ცი ა ში მუ შა ო ბის 
სტა ჟის შე სა ხებ. ირ კვე ვა, რომ 2 წლამ დე მუ შა ო ბის სტა ჟი კერ ძო სექ ტორ-
ში აქვს რეს პო დენ ტე ბის 66.5%- ს. იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფო სექ-
ტორ ში არის 25.6, ხო ლო სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 6.7%. ხუთ წელ ზე 
მე ტი მუ შა ო ბის სტა ჟი ერთ ორ გა ნი ზა ცი ა ში და ფიქ სი რე ბუ ლი აქვს სას წავ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის რეს პო დენ ტთა 78.7%-ს, კერ ძო სექ ტო რის რეს პო-
დენ ტთა 12.8%-ს,ხო ლო სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში 54.9%-ს (იხ. დი აგ რა მა 80). 
რო გორც ირ კვე ვა, ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ყვე ლა ზე მყა რად დამ კვიდ რე ბუ ლე ბი 
სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში არი ან. სა ინ ტე რე სოა რა კავ ში რი არ სე ბობს 
მო ცე მულ ცვლად სა და აპი რე ბენ თუ არა სა მუ შა ოს გა მოც ვლას შო რის, 
ამას ვი ხი ლავთ ჰი პო თე ზა ში.

პრო ფე სი ის მი ხედ ვით და საქ მე ბა სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს და საქ მე ბულს 
მო ახ დი ნოს სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაქ სი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა, მი-
თუ მე ტეს თუ კი მას სა კუ თა რი მიდ რე კი ლე ბე ბის მი ხედ ვით აქვს პრო ფე-
სია შერ ჩე უ ლი. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის რეს-
პო დენ ტთა 81.3% მუ შა ობს პრო ფე სი ის მი ხედ ვით. 18.7 % კი არა; კერ ძო 

დიაგრამა 79:  დასაქმების სფერო/კარიერის მართვის პროცესში თქვენ მიერ 
განათლებაში ჩადებული ფინანსური ინვესტიციები
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სექ ტო რის რეს პო დენ ტთა შემ თხვე ვა ში სა კუ თა რი პრო ფე სი ით მუ შობს 
48.3%, სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში კი 69.2% (იხ. დი აგ რა მა 81). პრო ფე სი ის 
მი ხედ ვით და საქ მე ბა მი უ თი თებს იმ ფაქ ტზე, რომ რეს პო დენ ტებ მა სწო-
რად მო ახ დი ნეს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კა რი ე რის გან ვი თა რე ბა. ამ შემ თხვე ვა-

დიაგრამა 80:  დასაქმების სფერო/Q32 საშუალოდ რამდენი ხანი მუშაობთ 
ერთ ორგანიზაციაში

დიაგრამა 81:  დასაქმების სფერო/მუშაობთ თუ არა პროფესიის მიხედვით
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ში ყვე ლა ზე და დე ბი თი მაჩ ვე ნებ ლე ბით გა ნათ ლე ბის სფე რო გა მო ირ ჩე ვა. 
თუმ ცა, გა ნათ ლე ბის სფე რო ში 18.7% რეს პო დენ ტე ბი სა, ვი საც არ არქვს 
ამ სფე როს შე სა ბა მი სი პრო ფე სი ა, მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა.

ყუ რად საღე ბია ის ფაქ ტი, რომ ნე ბის მი ე რი სფე როს შემ თხვე ვა ში 
რეს პო დენ ტე ბი არ კმა ყო ფილ დე ბი ან არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბით და ეძე-
ბენ სა მუ შა ოს. ამ მხრივ ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (73.3%) და ფიქ-
სირ და სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში. კერ ძო სექ ტორ ში და კა ვე ბუ ლი პო-
ზი ცი ით უკ მა ყო ფი ლოა 64.2% და ეძებს სამ სა ხურს, სა ჯა რო სექ ტორ ში კი 
– 66.2% (იხ. დი აგ რა მა 82). ამ დე ნად სა მი ვე სექ ტორ ში იკ ვე თე ბა უკ მა ყო-
ფი ლე ბის ნიშ ნე ბი, რო მელ საც მრა ვა ლი მი ზე ზი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს. სა ინ-
ტე რე სოა რა კავ ში რია მო ცე მულ ცვლად სა და ასა კობ რივ სტრუქ ტუ რას 
ან სტა ტუსს შო რის.

დიაგრამა 82:  დასაქმების სფერო/პარალელურ რეჟიმში ეძებთ 
თუ არა სამსახურს?
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კვლე ვის პრო ცეს ში და ვინ ტე რეს დით რო გო რი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
არ სე ბობ და კა რი ე რის სა კითხ ე ბის მი მართ სხვა დას ხვა ასა კობ რივ ჯგუფ-
ში. კვლე ვამ აჩვენა, რომ 25-დან 29 წლამ დე ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა მო კითხ-
უ ლი რეს პო დენ ტე ბის დი დი ნა წი ლი 72.7%-დან 88.4%-მდე და საქ მე ბუ ლია 
კერ ძო სექ ტორ ში. 45-დან 54 წლის გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა დი დი ნა-
წი ლი კი სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში გვხვდე ბა და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი და ახ ლო ე-
ბით 43%-ი ა, ხო ლო 65 წლის ზე ვით გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა უდი დე სი 
ნა წი ლი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში არი ან და საქ მე ბუ ლი და მა თი პრო-
ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 75%ი ა. ამ ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა მო კითხ უ ლი რეს-
პო დენ ტე ბის და ნარ ჩე ნი 25% სა ხელ მწი ფო სექ ტორ შია და საქ მე ბუ ლი. აღ-
ნიშ ნუ ლი შე დე გე ბი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბის მნიშ ვნე ლო-
ვან ტენ დენ ცი ა ზე მიგ ვა ნიშ ნებს. სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში თვალ ში სა-
ცე მია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის და ბე რე ბის პრო ცე სი დ იშ ვი ა თად ხდე ბა 
ახალ გაზ რდე ბით ჩა ნაც ვლე ბა, რაც უარ ყო ფი თად აი ა სე ხე ბა გა ნათ ლე ბის 
სი სი ტე მის გა ჯან სა ღე ბა ზე. შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ რომ ქვე ყა ნა ში კერ-
ძო სექ ტო რი უფ რო მე ტად ზრუ ნავს ახალ გაზ რდა კად რე ბის და საქ მე ბა ზე, 
რო მელ თა დი დი ნა წი ლი თა ნა მედ რო ვედ მო აზ როვ ნეა და გან თა ვი სუფ ლე-
ბუ ლია მოძ ვე ლე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი სა გან (იხ. დი აგ რა მა 83).
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გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა გან ყვე ლა ზე მე ტი რა ო დე ნო ბა მო დის 
20დან 29 წლამ დე ასა კობ რივ ჯგუფ ში .აღ ნიშ ნულ ჯგუფ ში და საქ მე ბუ ლი 
რეს პო დენ ტე ბი დან ქა ლე ბი ჭარ ბო ბენ მა მა კე ცებს და შე ად გენს: 20-24 ასა-
კობ რივ ჯგუფ ში ქა ლი 58.6% და მა მა კა ცი 41,4%, ხო ლო 25-29 ასა კობ რივ 
ჯგუფ ში – ქა ლი – 57.8% და მა მა კა ცი 42,2%, 50-54 ასა კობ რივ ჯგუფ ში 
ქა ლე ბის უპი რა ტე სო ბა საგ რძნო ბია და შე ად გენს 82,1%-ს, ხო ლო მა მა კა-
ცე ბი 17.9%-ს. ანა ლო გი უ რი ტენ დენ ციაა 55-59 ასა კობ რივ ჯგუფ ში : ქა-
ლი 60% და მა მა კა ცი 40%, სა პენ სიო ასა კის რეს პო დენ ტებ ში სა ერ თოდ არ 
არის და საქ მე ბუ ლი მა მა კა ცი, 65 წელ ზე ზე ვით კი და საქ მე ბუ ლებ ში ქა ლია 
– 75% და მა მა კა ცი – 25%. რო გორც ვხე დავთ დამ საქ მებ ლე ბი უპი რა ტე სო-
ბას ანი ჭე ბენ ქა ლებს, რაც შე საძ ლოა აიხ სნას იმით, რომ მა თი ამ ბი ცი ე ბი 
არის ნაკ ლე ბი და გა ცი ლე ბით მარ ტი ვია მა თი მარ თვა (იხ. დი აგ რა მა 84).

სა ინ ტე რე სო და სა ხი ფა თო ტენ დენ ცია ახა სა თებს სა ქარ თვე ლო ში 
ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბას. ხში რია შემ თხვე ვე ბი, რო ცა ბა კა ლავ რი ა ტის 
სტუ დენ ტებს აქვთ და სა მე ბის 2 და ზოგ ჯერ 2 წელ ზე მე ტი მუ შა ო ბის სტა-
ჟი. კერ ძოდ, გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბი 18 დან 24 წლამ დე ასა კობ რივ 
ჯგუფ ში აფიქ სი რე ბენ, რომ 1-დან 5-წლამ დე მუ შა ო ბის სტა ჟი აქვთ. კერ-
ძოდ, 18-19 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის რეს პო დენ ტე ბის 90.9%-ს აქვს 1-2 წლის 
მუ შა ო ბის სტა ჟი და 20-24 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის გა მო კითხ ულ რეს პო დენ-
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ტე ბის 68.2%- ს – 1-2 წლის მუ შა ო ბის სტა ჟი, 28.3%-ს კი 3-5 წლის მუ შა ო ბის 
სტა ჟი (იხ. დი აგ რა მა 85). ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ერ თ-ერ თი კვლე ვა , რო-
მე ლიც სტუ დენ ტე ბის დრო ის მე ნეჯ მენტს ეხე ბო და და მო ი ცავ და როგრც 
სა ხელ მწი ფო, ასე ვე, კერ ძო სექ ტორს და ქვეყ ნის სხვა დას ხვა რე გი ონს, 
გვიჩ ვე ნა, რომ და საქ მე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის მდგო მა რე ო ბა არა სა ხარ ბი ე-
ლო ა. ისი ნი ვერ ახერ ხე ბენ სრულ ფა სოვ ნად სწავ ლას, შე უძ ლე ბე ლია თა ვი-
სუ ფა ლი დრო ის და გეგ მვა და სტრე სე ბის მარ თვა, ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ 
ჯან საღ კვე ბას და ყვე ლა ეს ფაქ ტო რი გავ ლე ნას ახ დენს სრულ ფა სო ვა ნი 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. ბუ ნებ რი ვია აღ ნიშ ნულ ასა-
კობ რივ ჯგუფ ში, რო გორც წე სი, რთუ ლია ვი სა უბ როთ მათ მა ღალ კვა ლი-
ფი კა ცი ა ზე. რო გორც ჩანს, დამ საქ მე ბე ლი აქ ცენტს აკე თებს გა მო უც დელ 
და ნაკ ლე ბამ ბი ცი ურ კად რზე. იმავ დრო უ ლად არ გა მოვ რიცხ ავთ ნე პო-
ტიზ მის ნიშ ნებ საც, რაც კვლე ვა შიც და ფიქ სირ და სხვა დას ხვა კითხ ვებ ზე 
პა სუ ხის გა ცე მი სას.

რო გოც კვლე ვის ანა ლი ზი დან ჩანს, სხვა დას ხვა ასა კობ რი ვი ჯგუ-
ფის მი მართ სა მუ შა ო ზე აყ ვა ნის ტენ დენ ცი ე ბი არის გან სხვა ვე ბუ ლი. კერ-
ძოდ, ახალ გაზ რდე ბის შემ თხვე ვა ში გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბის დი დი 
ნა წი ლი გა სა უბ რე ბით არის და ნიშ ნუ ლი და კონ კურ სში მო ნა წი ლე ო ბა არ 
მი უ ღი ათ. 20-24 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბი-
დან გა სა უბ რე ბით არის და ნიშ ნუ ლი 82.3%, კონ კურ სის წე სით კი მხო ლოდ 
14,6%. 18 დან 49 წლის ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის არ ცერთ ინ ტერ ვალ ში არ 
ფიქ სირ დე ბა კონ კურ სი ს წე სით და საქ მე ბულ თა უპი რა ტე სო ბა. ყვე ლა ასა-
კობ რივ ჯგუფ ში ჭარ ბობს გა სა უბ რე ბის წე სით და საქ მე ბულ თა რის ცხი. 50 
წლის ზე ვით კი ტენ დენ ცია იც ვლე ბა და მო ნა ცე მე ბი დან ჩანს, რომ აღ-
ნიშ ნულ ასა კობ რივ ჯგუფ ში მე ტია კონ კურ სის წე სით და საქ მე ბულ თა რა-
ო დე ნო ბა. კერ ძოდ, 50-54 ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა სა უბ რე ბით და ნიშ ნუ ლია 
გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა 25%, კონ კურ სის წე სით 32,1%, პირ და პი რი 
და ნიშ ვნის წე სით კი 42,9%. ჩვენ მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ჰი პო თე ზებ ში ვნა-
ხავთ რა კავ ში რია სხვა დას ხვა ასა კობ რივ ჯგუ ფე ბის მი მართ სა მუ შა ო ზე 
აყ ვა ნა სა და მათ სტა ტუს თან. ვინ არი ან ის რეს პო დენ ტე ბი რომ ლე ბიც 
სარ გებ ლო ბენ პრი ვი ლე გი ე ბით და კონ კურ სის გა რე შე ახერ ხე ბენ სა მუ-
შა ოს დაწყ ე ბას. ზო გა დად სა მარ თლი ა ნო ბის გან ცდის გაზ რდის მიზ ნით, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ნე ბის მი ერ სფე რო ში და ნე ბის მი ე რი ასა კობ რი ვი ჯგუ-
ფე ბის მი მართ იყოს ერ თნა ი რი და მო კი დე ბუ ლე ბა. ასე თი მიდ გო მით შე-
საძ ლე ბე ლია იმე დის გა ჩე ნა და სა მარ თლი ა ნო ბის გან ცდის დამ კვიდ რე ბა 
ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში.
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რო გორც კვლე ვის ანა ლი ზი დან ჩანს, ასა კის ზრდას თან ერ თად ჩვენ 
მი ერ გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა რა ო დე ნო ბა მცირ დე ბა ასე ვე სა ინ ტე-
რე სოა ის ფაქ ტიც, რომ 50-54 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა მო კითხ ულ რეს-
პო დენ ტთა დი დი ნა წი ლი (50%) ბო ლოს კა რი ე რის კი ბე ზე გა და ად გილ და 8 
წელ ზე მე ტი ხნის წინ და ბო ლო ერ თი წელ ში კი 7,1%. ბო ლო ერთ წე ლი-
წად ში და წი ნა უ რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი მა ღა ლია 30 დან 44 წლის ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფის რეს პო დენ ტებ ში. 40-44 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის გა მო კითხ უ ლი რეს-
პო დენ ტე ბის 27.9% ერ თი წლის წინ და წი ნა ურ და. 35-39 ასა კობ რივ ჯგუფ-
ში იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი არის 26.1% და 30-34 ასა კობ რივ ჯგუფ ში – 31.9%. 
25-29 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში იგი 66.7%-ი ა. ასე, რომ ასა კის შემ ცი რე-
ბას თან ერ თად იზ რდე ბა გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტებ ში მა თი რიცხ ი, ვი-
სი და წი ნა უ რე ბაც ერ თი წლის წინ მოხ და. ბუ ნებ რი ვია ვერ გა ვა კე თებთ 
დას კვნას, რომ სის ტე მა ტი უ რად ხდე ბა ახალ გაზ რდა კად რე ბის გა და ად-
გი ლე ბა კა რი ე რის კი ბე ზე. შე საძ ლე ბე ლია დი დი ნა წი ლი რეს პო დენ ტე ბი სა 
პირ ვე ლად სწო რედ ერ თი წლის წინ გახ და და საქ მე ბუ ლი და, შე სა ბა მი სად, 
მი იჩ ნია ეს ფაქ ტი და წი ნა უ რე ბად. ამ დე ნად, აღ ნიშ ნულ და მო კი დე ბუ ლე-
ბას გა ვარ კვევთ ჩვენ მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ჰი პო თე ზა ში რა კავ ში რია 
და საქ მე ბულ თა და წი ნა უ რე ბა სა და მათ სა მუ შაო სტაჟს, ასე ვე, სტა ტუსს 
შო რის (იხ. დი აგ რა მა 86).

კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა რომ გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა გან კვა ლი ფი კა-
ცი ის ამაღ ლე ბის კურ სე ბის გავ ლა ყვე ლა ზე დი დი მო ცუ ლო ბით და ა ფიქ სი-
რა 20-24 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის რეს პო დენ ტებ მა. ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე-
ბე ლი კი სა პენ სიო ასაკს გა და ცი ლე ბულ მა რეს პო დენ ტებ მა (იხ. დი აგ რა მა 
87). რიგ შემ თხვე ვა ში სა პენ სიო ასაკს მი ახ ლო ე ბუ ლი და გა და ცი ლე ბუ ლი 
პი რე ბი სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო არ არი ან ჩარ თულ ნი კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბის პრო ცეს ში. ვერ ვიტყ ით რომ აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია მა თი უკ-
ვე მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის შე დე გია და არ სა ჭი რო ე ბენ შემ დგომ გან ვი-
თა რე ბას. თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა არ 
აძ ლევთ სა შუ ა ლე ბას აი მაღ ლონ კვა ლი ფი კა ცი ა. 

ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფ ში კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ჯგუ ფუ რი 
ფორ მა პრი ო რი ტე ტუ ლი ა. რეს პო დენ ტე ბი ნაკ ლე ბად მი მარ თა ვენ კვა ლი-
ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ინ დი ვი დუ ა ლურ ფორ მას, რო მე ლიც სა ვა რა უ დოდ 
სა კუ თა რი სახ სრე ბით ხორ ცი ელ დე ბა, არ ცერთ ასა კობ რივ ჯგუფ ში მსგავ-
სი ინ ტე რე სი არ ფიქ სირ დე ბა, გარ და 18-19 წლის ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი სა 
(იხ. დი აგ რა მა 88). აღ ნიშ ნულ ასა კობ რივ ჯგუფ ში რეს პო დენ ტე ბი არი ან 
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დაწყ ე ბი თი კურ სის სტუ დენ ტე ბი და ბუ ნებ რი ვია მათ მი ერ სწავ ლა ში ჩა-
დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა კუ თა რი სახ სრე ბი დან გა ი ღე ბა.

კვა ლი ფი კაც ცის ამაღ ლე ბის შემ დეგ და წი ნა უ რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
მა ღა ლია 18-19 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში. ბუ ნებ რი ვი ა, ხში რად სა მუ შა ო-
ზე მი ღე ბა ხდე ბა სტა ჟი რე ბის შემ დეგ. აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ბა ლია 
სა პენ სიო ასა კის მო მუ შა ვე ე ბის შემ თხვე ვა ში. კერ ძოდ 60-64 წლის ასა კობ-
რივ ჯგუფ ში გა მო კითხ უ ლი 12 რეს პო დენ ტი დან, რომ ლებ მაც აი მაღ ლეს 
კვა ლი ფი კა ცი ა, მხო ლოდ 1 და წი ნა უ რე ბა მოხ და. 55-59 ასა კობ რივ ჯგუფ-
ში გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბის 60-% და ა წი ნა უ რეს კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბის შემ დეგ. 50-54 ასა კობ რივ ჯგუფ ში ანა ლო გი უ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
42,9%-ი ა. კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ და წი ნა უ რე ბის ყვე ლა ზე და-
ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არის 20-24 ასა კობ რივ ჯგუფ ში (იხ. დი აგ რა მა 89)

კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი ახ დენს 
ახალ საქ მი ა ნო ბა ში სხვა დას ხვა სა ხის ცვლი ლე ბას. ყვე ლა ასა კობ რივ 
ჯგუფ ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და ახა ლი ამო ცა ნე ბის 
ეფექ ტი ა ნად შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით (იხ. დი აგ რა-
მა 90), ხო ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და თა ნამ დე ბობ-
რი ვი და წი ნა უ რე ბის თვის გა და ად გი ლე ბა ზე. კერ ძოდ, თუ 20-24 ასა კობ რი-
ვი ჯგუ ფის გა მო კითხ ულ მა რეს პო დენ ტებ მა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის 
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ნ. პაიჭაძე, ნ. ხარაძე, ნ. ფარესაშვილი, მ. გიორგობიანი, მ. ნიკვაშვილი, დ. ფირცხალაიშვილი

შემ დეგ ახა ლი ამო ცა ნე ბის ეფექ ტი ა ნად შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
მი უ თი თა 33.8%-მა, თა ნამ დე ბობ რი ვი და წი ნა უ რე ბის თვის გა და ად გი ლე-
ბა მი უ თი თა 8.1%-მა. იგი ვე მაჩ ვე ნებ ლე ბი 35-39 ასა კობ რივ ჯგუფ ში არის 
47.8 და 4.3%; 45-49 ასა კობ რივ ჯგუფ ში – 34 და 8%. რო გორც ვხე დავთ, 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა მეტ წი ლად შე სას რუ ლე ბე ლი ამო ცა ნე ბის შეს-
რუ ლე ბის ხა რის ხის ზრდა ზე უფ რო არის აქ ცენ ტი რე ბუ ლი, ვიდ რე კა რი ე-
რის ზრდა ზე. ეს ტენ დენ ცია ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფს ეხე ბა. შეგ ვიძ ლია 
ვი ვა რა უ დოთ, რომ სა მუ შა ო ზე აყ ვა ნი სას ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი არ აკ მა-
ყო ფი ლებს წა ყე ნე ბულ მოთხ ოვ ნებს და ორ გა ნი ზა ცი ას მის მო სამ ზა დებ-
ლად და მა ტე ბი თი სახ სრე ბის გა ღე ბა უწევს. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი არის 
შე სას წავ ლი, ხომ არ ხდე ბა სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის ხარ ჯვა არაკ ვა ლი ფი-
ცი უ რი კად რე ბის „მომზადებაზე“. 

კა რი ე რუ ლი გა და ად გი ლე ბა სხვა დას ხვა ასო კობ რივ ჯგუფ ში გან-
სხვა ვე ბუ ლი ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. კერ ძოდ, სა პენ სიო ასა კის რეს პო-
დენ ტთა გა და ად გი ლე ბა ვერ ტი კა ლუ რად არ მომ ხდა რა. ძი რი თა დად, მა თი 
ჰო რი ზონ ტა ლუ რი გა ად გი ლე ბა ხდე ბა (იხ. დი აგ რა მა 91). ვერ ტი კა ლუ რი 
გა და ად გი ლე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია გა მო კითხ ულ რეს პო-
დენ ტთა 30-34 ასა კობ რივ ჯგუფ ში. მას მოს დევს 25-29 ასა კობ რი ვი ჯგუ-
ფი, სა დაც ვერ ტი კა ლუ რი გა და ად გი ლე ბა და ა ფიქ სი რა გა მო კითხ ულ რეს-
პო დენ ტთა 41.2%-მა. ვერ ტი კა ლუ რი გა და ად გი ლე ბის ყვე ლა ზე და ბა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და 50-54 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის გა მო კითხ ულ რეს-
პო დენ ტებ ში და შე ად გი ნა 17.9%. ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ჰი პო თე ზა ში ვნა ხავთ 
რა კავ ში რია არ სე ბულ მო ნა ცე მებ სა და და საქ მე ბის სფე როს შო რის.

კა რი ე რუ ლი გა დად გი ლე ბა ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფ ში დიდ წი ლად 
მიმ დი ნა რე ობს ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით. 40 წლი დან ზე ვით რეს პო დენ ტე ბი 
ნაკ ლე ბად მო ბი ლურ ნი არი ან და მა თი გა და ად გი ლე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის გა-
რეთ არის უმ ნიშ ვნე ლო (იხ. დი აგ რა მა 92). 20-29 ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა მო-
კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბი ხში რად ტო ვე ბენ სა მუ შაო ად გილს და კა რი ე რას 
სხვა ორ გა ნი ზა ცი ა ში აგ რძე ლე ბენ .აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მერ ყე ობს 
27.8-დან 36.3%-მდე. ბუ ნებ რი ვია რომ ახალ გაზ რდე ბი მე ტად მო ბი ლურ ნი 
არი ან და იმავ დრო უ ლად ძი ე ბის პრო ცეს ში მყო ფე ბი იც ვლი ან სა მუ შა ოს.

ფა რუ ლი კა რი ე რის ნიშ ნე ბი გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა შო რის ნაკ-
ლე ბად შე ი ნიშ ნე ბა (იხ. დი აგ რა მა 93). სა პენ სიო ასაკს მი ახ ლო ე ბუ ლი, კერ-
ძოდ, 60-64 წლის ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის რეს პო დენ ტე ბი აფიქ სი რე ბენ, რომ 
მა თი მიწ ვე ვა თათ ბი რებ სა და შეხ ვედ რებ ზე ხში რად და თით ქმის არას-
დროს ხდე ბა და ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბია -8.3% და 8.3%; 65 წელ ზე ზე ვით მყოფ-



95

ს ა ქ მ ი ა ნ ი  კ ა რ ი ე რ ა   (კვლევითი პროექტი)



96

ნ. პაიჭაძე, ნ. ხარაძე, ნ. ფარესაშვილი, მ. გიორგობიანი, მ. ნიკვაშვილი, დ. ფირცხალაიშვილი



97

ს ა ქ მ ი ა ნ ი  კ ა რ ი ე რ ა   (კვლევითი პროექტი)

მა რეს პო დენ ტებ მა კი იგი ვე კითხ ვას შემ დე გი თა ნა ფარ დო ბით უპა სუ ხეს: 
ხში რად 25% და თით ქმის არას დროს 0%. ის ფაქ ტი, რომ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში 
ნაკ ლე ბად ხდე ბა გა მოც დი ლი და მა ღა ლი სტა ჟის მქო ნე დას ქმე ბუ ლე ბის 
აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბა, არ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ნორ მა ლუ რად. მა ღა ლი 
სტა ჟის მქო ნე რეს პო დენ ტე ბი, ვფიქ რობთ, რო გორც წე სი, შე სა ბა მის გა-
მოც დი ლე ბას ფლობ დნენ და მათ წი ნა და დე ბებს უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს 
მე ნეჯ მენ ტი. ამას თან, სა პენ სიო ასა კის მქო ნე და საქ მე ბუ ლე ბის მი მართ, 
ორ გა ნი ზა ცი ამ უნ და შე ი მუ შა ოს ისე თიი პო ლი ტი კა, რომ მტივ ნე უ ლი არ 
იყოს მა თი პენ სი ა ზე გას ვლა. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ერ თნა ი რად ეხე ბა 
ადა მი ან თა საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა სფე როს.

გა მო კითხ ულ რეს პო დენ ტთა ნა ხე ვარ ზე მე ტი 18 დან 29 წლის ასა-
კობ რივ ჯგუფ ში აცხ ა დე ბეს რომ მა თი უნა რე ბის გა მო ყე ნე ბას სა მუ შაო 
ად გილ ზე ვერ ახერ ხე ბენ (იხ . დი აგ რა მა 94). 30 წლი დან აღ ნიშ ნუ ლი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა იც ვლე ბა და ასა კის ზრდას თან ერ თად რეს პო დენ ტე ბი 
აფიქ სი რე ბენ, რომ მა თი უნა რე ბის გა მო ყე ნე ბა სრუ ლად ხდე ბა სა მუ შაო 
ად გილ ზე. ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ჰი პო თე ზა ში ვნა ხავთ რა კავ ში რია მო ცე მულ 
ცვლად სა და რეს პო დენ ტე ბის სა მუ შაო ად გი ლის ცვა ლე ბა დო ბას შო რის. 
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გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბი ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფ ში აღ ნიშ ნა-
ვენ, რომ მეტ წი ლად მიდ რე კილ ნი არი ან შე მეც ნე ბით და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
სა მუ შა ო ე ბის კენ (იხ .დი აგ რა მა 95). რეს პო დენ ტე ბი ამ პა სუხ ში ქვეც ნო ბი ე-
რად ხელ მძღვა ნე ლის როლს ირ გებ დნენ.

 სა ინ ტე რე სოა რო გო რია სა მარ თლი ა ნო ბის მი მართ და მო კი დე ბუ-
ლე ბა სხვა დას ხვა ასა კობ რივ ჯგუფ ში (იხ. დი აგ რა მა 96). 18-24 ასა კობ რი-
ვი ჯგუ ფის გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბი მი იჩ ნე ვენ რომ და წი ნა უ რე ბის 
პრო ცე სი ორ გა ნი ზა ცებ ში არ არის სა მარ თლი ა ნი. ამ გვა რი და მო კი დე-
ბუ ლე ბა აქვს 50 %-ზე მეტს. 55.8% ამ გვა რად ფიქ რობს 25-29 ასა კობ რივ 
ჯგუფ ში, 30-34 ასა კობ რივ ჯგუფ ში კი – 65.9%, 35-39 ასა კობ რივ ჯგუფ ში – 
71.7%, 60-64 ასა კობ რივ ჯგუფ ში ასე თი ვე პო ზი ცია აქვს 75%-ს. აღ ნიშ ნუ-
ლი ტენ დენ ცია არა სა ხარ ბი ე ლოა და ვფიქ რობთ სე რი ო ზუ ლი შეს წავ ლის 
სა გა ნი უნ და გახ დეს. უი მე დო ბის გან ცდა უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს 
მო მუ შა ვის შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე. გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღ ე-
ბოა ამ გვა რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ახალ გაზ რდა თა ო ბა ში.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რეს პო დენ ტე ბი ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფ ში 
და წი ნა უ რე ბის პრო ცესს არა სა მარ თლი ა ნად მი იჩ ნე ვენ, უც ნა უ რად გვეჩ-
ვე ნა რეს პო დენ ტე ბის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი მო მავ ლის რწმე ნა, რომ ისი-
ნი დარ წმუ ნე ბუ ლი არი ან სა კუ თარ წარ მა ტე ბა ში (იხ. დი აგ რა მა 97). გან სა-
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კუთ რე ბით მა ღა ლია მო მავ ლის რწმე ნა ახალ გაზ რდა თა ო ბა ში. კერ ძოდ, 
გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბის 72.7% 18-19 ასა კობ რივ ჯგუფ ში სრუ ლი-
ად დარ წმუ ნე ბუ ლი ა, რომ კა რი ე რის ზრდით მი აღ წევს წარ მა ტე ბას, ასა-
კის ზრდას თან ერ თად მო მავ ლის რწმე ნა რეს პო დენ ტებ ში შემ ცი რე ბუ ლი ა. 
სწო რი სა კად რო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა სა ხელ მწი ფოს და ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით უნ და მოხ დეს, რა თა არ მი ვი ღოთ იმედ გაც-
რუ ე ბუ ლი თა ო ბა.

ის რომ კა რი ე რუ ლი წინ სვლა არა სა მარ თლი ა ნი გზე ბით ხდე ბა და ა-
დას ტუ რა კი დევ ერ თმა კითხ ვამ (იხ. დი აგ რა მა 98). რეს პო დენ ტე ბი აღ ნიშ-
ნა ვენ რომ მათ აქვთ ინ ფორ მა ცია მა თი კო ლე გე ბის და წი ნა უ რე ბი სას გავ-
ლე ნი ა ნი პი რის ჩა რე ვის შე სა ხებ. კერ ძოდ, ამ გვარ პო ზი ცი ას იზი ა რებს: 
18-19 ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბის 72.8%, 20-24 
ასა კობ რივ ჯგუფ ში – 57.6%. 65 წელ ზე მეტ რეს პო დენ ტებ ში კი – 75 %. 
რო გორც ვხე დავთ ნე პო ტიზ მის ნიშ ნებ ზე სა უბ რობს ყვე ლა ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფის რეს პო დენ ტე ბი. ამ ფონ ზე საკ ვირ ვე ლია ახალ გაზ რდე ბის ოპ ტი-
მის ტუ რი გან წყო ბა, რომ მი აღ წე ვენ წარ მა ტე ბას. ამ გვა რი გან ცდა შე საძ-
ლოა მი ვა წე როთ ასაკს. მო ცე მულ სფე რო ში პრობ ლე მა რომ არ სე ბობს 
კა მათს არ იწ ვევს და ნე პო ტიზ მი რო გორც „ეროვნული და ქრონიკული 
დაავადება“ მისახედია.

 უი მე დო ბის გან ცდა გა ამ ყა რა შე კითხ ვამ: თვლი ან თუ არა რეს პო-
დენ ტე ბი, რომ ორ გა ნი ზა ცი ა ში შე საძ ლებ ლო ბის მაქ სი მუმს მი აღ წე ვენ (იხ. 
დი აგ რა მა 99). უარ ყო ფი თი პა სუ ხი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად და ა ფიქ სი რეს 18-19 
წლის ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის რეს პო დენ ტებ მა და ის შე ად გენს 18.2%-ს, ხო-
ლო სხვა ასა კობ რივ ჯგუ ფებ ში აღ ნიშ ნუ ლი უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე-
ბა მერ ყე ობს 20% დან 39.1% მდე.

სა ქარ თვე ლო ში, ჩვე ნი ტრა დი ცი ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ოჯა ხი ყო-
ველ თვის პირ ველ ად გილ ზე იყო და კა რი ე რა ზე ხში რად უარს ამ ბობ დნენ 
ოჯა ხის გა მო, გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბი. კვლე ვის შე დე გად და ფიქ სირ და, 
რომ ტენ დენ ცია გა ნიც დის ცვლი ლე ბას (იხ .დი აგ რა მა 100). კერ ძოდ. თუ 
18-19 და 20-24 ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბის უმე-
ტე სო ბა კა რი ე რას ანი ჭებ უპი რა ტე სო ბას და ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი 45.5 და 41.9 
%-ი ა, 55-59 და 60-64 ასა კობ რივ ჯგუფ ში კა რი ე რას უპი რა ტე სო ბას ანი-
ჭებს მხო ლოდ 6.7 და 0 % 

სა გუ ლის ხმოა ის ფაქ ტი რომ გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბის დი დი 
ნა წი ლი ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფ ში კა რი ე რის ზრდის მთა ვარ მის წრა ფე-
ბად სა კუ თა რი მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის ზრდას მი იჩ ნევს (იხ. დი აგ-
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რა მა 101) და ხშირ შემ თხვე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 50%-ზე მე ტი ა. 
გა მო ნაკ ლისს წარ მო ად გე ნენ მხო ლოდ 18-19 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის რეს პო-
დენ ტე ბი, რო მელ თა 63.6% სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის ზრდა ზე ამახ-
ვი ლებს ყუ რადღ ე ბას. სა სი ა მოვ ნოა ახალ გაზ რდე ბის ამ გვა რი და მო კი დე-
ბუ ლე ბა და, ვფიქ რობთ, სწო რედ ასე თი კად რე ბის მი ერ უნ და მოხ დეს ძვე-
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ლი კად რე ბის ჩა ნაც ვლე ბა, რო ცა ეს უკა ნას კნელ ნი პენ სი ა ზე გას ვლის ან 
სხვა მი ზე ზით ტო ვე ბენ სა მუ შა ოს.

გა ნათ ლე ბა ში ჩა დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებს სხვა დას ხვა ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი გან სხვა ვე ბუ ლად აფა სე ბენ. სა შუ ა ლო ასაკს 
გა და ცი ლე ბუ ლი რეს პო დენ ტე ბი თვლი ან, რომ მა თი გა ნათ ლე ბა ში ჩა დე-
ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის უკან დაბ რუ ნე ბის შან სი არის მა ღა ლი. კერ ძოდ, 45-
დან 65 წლამ დე რეს პო დენ ტე ბის და ახ ლო ე ბით 38-დან 50%-მდე ამ გვა რად 
ფიქ რობს (იხ. დი აგ რა მა 102). ანა ლო გი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა არ აქვს მო-
მა ვალ თა ო ბას. მა გა ლი თად, 18-19 წლის რეს პო დენ ტე ბის მხო ლოდ 9.1% 
თვლის, რომ მათ მი ერ გა ნათ ლე ბა ში ჩა დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის უკან 
დაბ რუ ნე ბის შან სი არის მა ღა ლი. ამ გვა რი მო ნა ცე მე ბი შე საძ ლოა აიხ სნას 
იმ ფაქ ტით, რომ უფ რო სი თა ო ბის დროს ქვე ყა ნა ში სწავ ლა იყო უფა სო. 
ახალ გაზ რდა თა ო ბას კი უწევს სწავ ლის სა ფა სუ რის გა დახ და, რაც ჩვე ნი 
ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის ფონ ზე არც ისე მცი რე ა.

კა რი ე რის გაგ რძე ლე ბას იმ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, სა დაც რეს პო დენ ტე ბი 
არი ან და საქ მე ბუ ლე ბი დი დი ნა წი ლი არ აპი რებს (იხ. დი აგ რა მა 103). ყვე-
ლა ასა კონ რივ ჯგუფ ში ამ გვა რად ფიქ რო ბენ გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე-
ბის თით ქმის 50% და მე ტი. ამ გვა რი გან წყო ბა გვიჩ ვე ნებს რომ ადა მი ა ნუ-
რი რე სურ სი არ არის მყა რად სა კუ თარ სა მუ შაო ად გილ ზე. 
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ჩვენ მი ერ გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბი დან უმაღ ლსი რგო ლის მე-
ნე ჯე რებს წარ მო ად გე ნენ სხვა დას ხვა ასა კობ რივ ჯგუფ ში 6.6% დან 26,7%-
მდე (იხ. დი აგ რა მა 104). სა ინ ტე რე სოა რა და მო კი დე ბუ ლე ბა არ სე ბობს აღ-
ნიშ ნულ ცვლად სა და იმ რეს პო დენ ტებს შო რის, რომ ლე ბიც არ აპი რე ბენ 
სა მუ შა ოს გაგ რძე ლე ბას და კა ვე ბულ პო ზი ცი ა ზე.

სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტი, რომ ახალ გაზ რდა თა ო ბა ნაკ ლე ბად არის 
და საქ მე ბუ ლი სა კუ თა რი პრო ფე სი ის მი ხედ ვით (იხ .დი აგ რა მა 105). მა გა-
ლი თად, თუ 18-19 ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა მო კითხ უ ლი რეს პო დენ ტე ბის 
54.5% აღ ნიშ ნავს, რომ არ მუ შა ო ბენ პრო ფე სი ის მი ხედ ვით, 20-24 წლის 
ასაკ ში კი ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 49.5% ია; 45-49 ასა კობ რივ ჯგუფ ში კი აღ ნიშ ნუ-
ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 20%-ს შე ად გენს. რო გორც ჩანს, ახალ გაზ რდა 
თა ო ბას არ ჩე უ ლი პრო ფე სი ის გა მო ყე ნე ბა ხში რად არ უწევს და სა ვა რა უ-
დოდ მათ მი ერ გა ნათ ლე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბუ ლი თან ხე ბი არა მიზ ნობ რი ვი ა.
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რთული სტატისტიკური პროცედურების გამოყენებით, 
ჰიპოთეზების ფორმულირება და მოდელის საიმედოობის 

შემოწმება

მეთოდი ჰიპოთეზები

კარიერის მართვის ზოგადი ანალიზი

კორელაციური 
ანალიზი, ხი-კვადრატ 
ტესტი

ჰიპოთეზა HP1: მი გი ღი ათ თუ არა მო ნა წი ლე ო ბა 
კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლე ბელ კურ სებ ში სამ სა-
ხუ რის დახ მა რე ბით (და ფი ნან სე ბით ან და ფი ნან-
სე ბის გა რე შე), რო მე ლიც ეხე ბო და კონ კრე ტუ-
ლად თქვენ მი ერ შე სას რუ ლე ბელ სა მუ შა ო ებს 
(Q)7 ახ დენს გავ ლე ნას რეს პო დენ ტთა მი ერ კვა-
ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ფორ მებ ზე – ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი და ჯგუ ფუ რი (Q8), ასე ვე, მოხ და თუ 
არა მა თი და წი ნა უ რე ბა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე-
ბის შემ დეგ (Q9.)

ერთფაქტორული 
დისპერსიული ანალიზი 
- One Way ANOVA , 
კროსტაბულაციური 
ანალიზი, ტესტი 
ვარიაციის 
ერთგვაროვნებაზე 
(ლევინი)

ჰი პო თე ზა HP2: (Q13) და საქ მე ბულ თა ვერ ტი კა-
ლუ რი და ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კა რი ე რუ ლი ზრდა 
გავ ლე ნას ახ დენს რეს პო დენ ტის კა რი ე რულ გა-
და ად გი ლე ბა ზე ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით და გა-
რეთ (Q14).

კორელაციური 
ანალიზი, ხი-კვადრატ 
ტესტი

ჰიპოთეზა HP3–1: (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი 
მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი-
რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე ხე-
დუ ლე ბე ბი ახ დენს გავ ლე ნას, თუ ვი სი ინი ცი ა ტი-
ვით ხდე ბა და საქ მე ბუ ლის კა რი ე რის ზრდა Q20.
ჰი პო თე ზა HP3–2 :(Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი 
მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი-
რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე-
ხე დუ ლე ბე ბი, გავ ლე ნას ახ დენს რამ დე ნად აქვს 
რეს პო დენტს იმე დი მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას კა რი-
ე რის ზრდით (Q21).
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ჰი პო თე ზა HP3–3: (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი 
მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი-
რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე ხე-
დუ ლე ბე ბი გავ ლე ნას ახ დენს რა ტი პის საქ მი ა ნო-
ბის მი მართ არი ან მიდ რე კილ ნი: 1) (ფი ზი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის კენ, 2) შე მეც ნე ბით და ორ გა ნი ზა-
ცი ულ სა მუ შა ო ე ბის კენ, 3) ხე ლოვ ნე ბის კენ (მსა-
ხი ო ბო ბა, მუ სი კო სო ბა, მხატ ვრო ბა და ა.შ.), პი-
როვ ნე ბათ შო რის ურ თი ერ თო ბე ბი სა კენ (სხვებ-
ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა) Q17.
ჰი პო თე ზა HP3–4 :Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი 
მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი-
რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე-
ხე დუ ლე ბე ბი გავ ლე ნას ახ დენს მარ თვის რო მელ 
რგოლ ში არი ან და საქ მე ბულ ნი (Q31).

კარიერის მართვის ტენდენციები გენდერულ ჭრილში

კორელაციური 
ანალიზი, ხი-კვადრატ 
ტესტი

ჰი პო თე ზა HP4: სქე სი Q2 გავ ლე ნას ახ დენს Q1 
და საქ მე ბის სფე რო ზე 1) სა ხელ მწი ფო სექ ტო რი 
2) კერ ძო სექ ტო რი, 3) სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბა.

კორელაციური 
ანალიზი, ტესტი 
ვარიაციის 
ერთგვაროვნებაზე 
(ლევინი)

ჰიპო თე ზა HP5: სქე სი Q2 გავ ლე ნას ახ დენს Q4 
მუ შა ო ბის სტაჟ ზე. 

კორელაციური 
ანალიზი, ხი-კვადრატ 
ტესტი

ჰი პო თე ზა HP6: სქე სი Q2 გავ ლე ნას ახ დენს Q5, 
თუ რო გორ მოხ და რეს პო დენ ტთა სამ სა ხურ ში 
აყ ვა ნა (გა სა უბ რე ბით, კონ კურ სით, პირ და პი რი 
წე სით და ნიშ ვნა).

ერთფაქტორული 
დისპერსიული ანალიზი 
-One Way ANOVA, 
კორელაციური 
ანალიზი.

ჰი პო თე ზა HP7: სქე სი Q2 გავ ლე ნას ახ დენს Q15 
ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ-
ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე. 
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კარიერის მართვის ტენდენციები დასაქმების სფეროს მიხედვით

კორელაციური 
ანალიზი, ხი-კვადრატ 
ტესტი

ჰიპოთეზა HP8: და საქ მე ბის სფე რო Q1 გავ ლე-
ნას ახ დენს Q4 მუ შა ო ბის სტაჟ ზე

კორელაციური 
ანალიზი, ხი-კვადრატ 
ტესტი

ჰიპოთეზა HP9: და საქ მე ბის სფე რო Q1 გავ ლე-
ნას ახ დენს Q20-ზე, ვის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა ორ-
გა ნი ზა ცი ებ ში რეს პო დენ ტთა კა რი ე რის ზრდა

ხი-კვადრატ ტესტი ჰიპოთე ზა HP10: და საქ მე ბის სფე რო Q1 გავ ლე-
ნას ახ დენს, გსმე ნი ათ თუ არა თქვე ნი კო ლე გის 
კა რი ე ულ წინ სვლა ში სხვ აგავ ლე ნი ა ნი პი რის ჩა-
რე ვის შე სა ხებ Q23-ზე

კარიერის მართვის ანალიზი ასაკობრივ ჭრილში

კორელაციური 
ანალიზი, ხი-კვადრატ 
ტესტი

ჰიპოთეზა HP11: ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს, თუ 
რო გორ ხდე ბა სამ სა ხურ ში ადა მი ან თა აყ ვა ნა Q5. 

ერთფაქტორული 
დისპერსიული ანალიზი 
-One Way ANOVA, 
კორელაციური 
ანალიიზი.

ჰიპოთეზა HP12: ასაკი Q3 გავლენას ახდენს 
მუშაობის სტაჟზე Q4. 

კორელაციური 
ანალიზი, ტესტი 
ვარიაციის 
ერთგვაროვნებაზე 
(ლევინი)

ჰიპოთეზა HP13: ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს, თუ 
ბო ლოს რო დის მოხ და თქვე ნი და წი ნა უ რე ბა. Q6

კორელაციური 
ანალიზი, ხი-კვადრატ 
ტესტი

ჰი პო თე ზა HP14: ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს 
მოხ და, თუ არა თქვე ნი დსა წი ნა უ რე ბა უკა ნას-
კნე ლი 5 წლის მან ძილ ძე Q12.
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ერთფაქტორული 
დისპერსიული ანალიზი 
- One Way ANOVA, 
კორელაციური 
ანალიიზი

ჰი პო თე ზა HP15: ჰი პო თე ზა 5:ა სა კი Q3 გავ ლე-
ნას ახ დენს თუ რამ დე ნად აქვს ადა მი ანს იმე დი 
მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას კა რი ე რის ზრდით Q21.

კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი-
ზი, ტეს ტი ვა რი ა ცი ის 
ერ თგვა როვ ნე ბა ზე (ლე-
ვი ნი)

ჰი პო თე ზა HP16: ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს სა-
შუ ა ლოდ რამ დე ნი ხა ნი მუ შა ობს ადა მი ა ნი ერთ 
ორ გა ნი ზა ცი ა ში Q32 

კორელაციური 
ანალიზი, ხი-კვადრატ 
ტესტი

ჰიპოთეზა HP17: სქე სი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს 
ეძებს თუ არა ადა მი ა ნი პა რა ე ლურ რეჟ მში სამ-
სა ხურს Q34. 

ჰი პო თე ზა HP1: მი გი ღი ათ თუ არა მო ნა წი ლე ო ბა კვა ლი ფი კა ცი ის 
ასა მაღ ლე ბელ კურ სებ ში სამ სა ხუ რის დახ მა რე ბით (და ფი ნან სე ბით ან 
და ფი ნან სე ბის გა რე შე), რო მე ლიც ეხე ბო და კონ კრე ტუ ლად რეს პო დენ-
ტთა მი ერ შე სას რუ ლე ბელ სა მუ შა ო ებს (Q)7 ახ დენს გავ ლე ნას რეს პო-
დენ ტთა მი ერ კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ფორ მებ ზე – ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი და ჯგუ ფუ რი(Q8), ასე ვე, მოხ და თუ არა მა თი და წი ნა უ რე ბა კვა ლი-
ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ (Q9).

ხი- კვად რატ ტეს ტის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი პირ სო ნის ხი- 
კვად რატ ტეს ტის ცხრი ლი 1 გვიჩ ვე ნებს, რომ სტა ტის ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო-
ბის დო ნე P (Sig.) არ აღე მა ტე ბა 0.001-ს. ე.ი. მი გი ღი ათ თუ არა მო ნა წი ლე-
ო ბა კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლე ბელ კურ სებ ში სამ სა ხუ რის დახ მა რე ბით 
(და ფი ნან სე ბით ან და ფი ნან სე ბის გა რე შე), რო მე ლიც ეხე ბო და კონ კრე-
ტუ ლად თქვენს მი ერ შე სას რუ ლე ბელ სა მუ შა ო ებს (Q)7 და რეს პო დენ ტთა 
მი ერ კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ფორ მებ ზე ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და ჯგუ-
ფუ რი(Q8)-ს შო რის არ სე ბობს სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი კავ ში რი 
0.01 დო ნე ზე, ანუ კავ ში რის სან დო ო ბა არის ძა ლი ან მა ღა ლი (99%-ით სან-
დო) (იხ. ცხრი ლი 1).
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ასე ვე, მი გი ღი ათ თუ არა მო ნა წი ლე ო ბა კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლე-
ბელ კურ სებ ში სამ სა ხუ რის დახ მა რე ბით (და ფი ნან სე ბით ან და ფი ნან სე ბის 
გა რე შე), რო მე ლიც ეხე ბო და კონ კრე ტუ ლად რეს პო დენ ტთა მი ერ შე სას-
რუ ლე ბელ სა მუ შა ო ებ ს(Q)7-სა და მოხ და თუ არა მა თი და წი ნა უ რე ბა კვა-
ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შემ დეგ (Q9)-ს შო რის არ სე ბობს სტა ტის ტი კუ-
რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი კავ ში რი 0.01 დო ნე ზე, ანუ კავ ში რის სან დო ო ბა არის 
ძა ლი ან მა ღა ლი (99%-ით სან დო) (იხ. ცხრი ლი 2).

მო ცე მუ ლი ჰი პო თე ზის ცვლად თა შო რის კავ ში რის სიძ ლი ე რის და-
სად გე ნად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზი. კო რე ლა ცი ის 
კო ე ფი ცი ენ ტი მი ვი ღეთ (Q)7-სა და (Q)8-ს შო რის 0.747, ხო ლო Q 7-სა და 
Q9-ს შო რის – 0.553 (იხ. ცხრი ლი 3).

კორელაციის საშუალებით დადგინდა, რომ ამ ცვლადებს შორის 
აღინიშნება ძლიერი დადებითი დამოკიდებულება, რადგან მათი 
მაჩვენებელი აღემატება 0,5-ს.

ამ გვა რად, Q7-ს, Q8-სა და Q9-ს შო რის აღი ნიშ ნე ბა ძლი ე რი და-
დებ თი კო რე ლა ცი ა, რი თაც დამ ტკიც და ჰი პო თე ზა HP1.
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ჰი პო თე ზა HP2: (Q13) და საქ მე ბულ თა ვერ ტი კა ლუ რი და ჰო რი-
ზონ ტა ლუ რი კა რი ე რუ ლი ზრდა გავ ლე ნას ახ დენს რეს პო დენ ტის კა რი-
ე რულ გა და ად გი ლე ბა ზე ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით და გა რეთ(Q14).

მო ცე მუ ლი ჰი პო თე ზის შე სა მოწ მებ ლად ვი სარ გებ ლეთ კროს ტა ბუ-
ლა ცი უ რი ანა ლი ზით. მის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ცხრი ლი (ცხრი ლი 4) გვიჩ-
ვე ნებს, რომ ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით ვერ ტი კა ლუ რად და წი ნა უ რე ბა მოხ და 
157 რეს პო დენ ტის (66.5%), ხო ლო ჰო რი ზონ ტა ლუ რი და წი ნა უ რე ბა მოხ და 
62 (26.3 %) რეს პო დენ ტის. რაც შე ე ხე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის გა რეთ გა და ად-
გი ლე ბას ვერ ტი კა ლუ რად და წი ნა უ რე ბა მოხ და 24 რეს პო დენ ტის (19%), 
ხო ლო ჰო რი ზონ ტა ლუ რი და წი ნა უ რე ბა 95 (75.4 %) რეს პო დენ ტის (იხ. 
ცხრილი 4).

 მე ხუ თე ცხრილ ში (იხ. ცხრი ლი 5) მო ცე მუ ლია ლე ვი ნის სტა ტის ტი-
კის შე დე გე ბი. სა შუ ა ლო თა სხვა ო ბა (ი გი ვე T ღი რე ბუ ლე ბა) ტო ლია 68.479-
ის, სტა ტის ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბის დო ნე P (Sig.) არ აღე მა ტე ბა 0.001-ს, ე.ი. 
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და საქ მე ბულ თა ვერ ტი კა ლუ რი და ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კა რი ე რულ ზრდა სა 
და რეს პო დენ ტის კა რი ე რულ გა და ად გი ლე ბას შო რის ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ-
ნით და გა რეთ შო რის არ სე ბობს სტა ტის ტი კუ რად მაქ სი მა ლუ რი კავ ში რი 
0.01 დო ნე ზე. ე. ი. 99 %-ის სა ი მე დო ო ბით. შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ და-
საქ მე ბულ თა ვერ ტი კა ლუ რი და ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კა რი ე რუ ლი ზრდა გავ-
ლე ნას ახ დენს რეს პო დენ ტის კა რი ე რულ გა და ად გი ლე ბა ზე ორ გა ნი ზა ცი ის 
შიგ ნით და გა რეთ.

ერ თფაქ ტო რუ ლი დის პერ სი უ ლი ანა ლი ზის შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
ცხრი ლი 6-დან ჩანს, რომ F=468.3, P= 0.000; P<0.01, ე. ი. ჯგუ ფებს შო რის 
აღი ნიშ ნე ბა სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი კავ ში რი 0.01 დო ნე ზე (იხ. 
ცხრი ლი 6).

ტეს ტმა ვა რი ა ცი ის ერ თგვა როვ ნე ბა ზე და დის პერ სი ულ მა ანა ლიზ მა 
გვიჩ ვე ნა, რომ ჯგუ ფებს შო რის აღი ნიშ ნე ბა სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი კავ ში რი, შე დე გად ჰი პო თე ზა 2 და დას ტურ და.

ჰი პო თე ზა HP3-1: (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი-
პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი 
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შე ხე დუ ლე ბე ბი- ახ დენს გავ ლე ნას, თუ ვი სი ინი ცი ა ტი ვით ხდე ბა და-
საქ მე ბუ ლის კა რი ე რის ზრდა Q20.

ჰი პო თე ზა HP3-2 :(Q15) ხდე ბა, თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი-
პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი 
შე ხე დუ ლე ბე ბი – ახ დენს გავ ლე ნას რამ დე ნად აქვს რეს პო დენტს იმე დი 
მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას კა რი ე რის ზრდით (Q21.)

ჰი პო თე ზა HP3-3: (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი-
პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი 
შე ხე დუ ლე ბე ბი ახ დენს გავ ლე ნას რა ტი პის საქ მი ა ნო ბის მი მართ არი-
ან მიდ რე კილ ნი -1)ფი ზი კუ რი საქ მი ა ნო ბის კენ;

2) შე მეც ნე ბით და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სა მუ შა ო ე ბის კენ; 3)ხე ლოვ-
ნე ბის კენ ( მსა ხი ო ბო ბა, მუ სი კო სო ბა, მხატ ვრო ბა; 4) პი როვ ნე ბათ შო რის 
ურ თი ერ თო ბე ბის კენ; 5) სხვებ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის კენ Q17.

ჰი პო თე ზა HP3-4 :Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი-
პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი 
შე ხე დუ ლე ბე ბი – ახ დენს გავ ლე ნას მარ თვის რო მელ რგოლ ში არი ან 
და საქ მე ბულ ნი (Q31).

კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზით (იხ. ცხრი ლი 7) ცვლა დებს შო რის Q15სა 
და მარ თვის რო მელ რგოლ ში არი ან და საქ მე ბულ ნი (Q31)-ს შო რის არის 
სუს ტი უარ ყო ფი თი კო რე ლა ცია (კო რე ლა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი ტო ლია 
0,274-ის). Q15-სა და ვი სი ინი ცი ა ტი ვით ხდე ბა და საქ მე ბუ ლის კა რი ე რის 
ზრდა Q20-ს შო რის არის, ასე ვე, სუს ტი უარ ყო ფი თი კო რე ლა ცია (კო რე-
ლა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი ტო ლია 0.103-ის), ხო ლო Q15-ს, Q 21-სა და Q17-ს 
შო რის, ასე ვე, არის სუს ტი უარ ყო ფი თი კო რე ლა ცი ა, შე სა ბა მი სად, 0,226-
სა და 0,121 კო ე ფი ცი ენ ტის მაჩ ვე ნებ ლით.

 მო ცე მუ ლი ჰი პო თე ზე ბის შე სა მოწ მებ ლად ვი სარ გებ ლეთ ხი- კვად-
რატ ტეს ტით და და ვად გი ნეთ კავ ში რის არ სე ბო ბა ყვე ლა კა ტე გო რი ის მი-
ხედ ვით. ხი- კვად რატ ტეს ტის მი ხედ ვით სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
კავ ში რი არ გა აჩ ნია (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ-
ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე, იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე ხე დუ-
ლე ბე ბი და თუ ვი სი ინი ცი ა ტი ვით ხდე ბა და საქ მე ბუ ლის კა რი ე რის ზრდა 
Q20, რად გან სტა ტის ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბის დო ნე აღე მა ტე ბა 0.05-ს (იხ. 
ცხრი ლი 8).

შე სა ბა მი სად, ჰი პო თე ზა HP3-1: (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე-
ვა რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის რომ მო ის მი ნონ 
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თქვე ნი შე ხე დუ ლე ბე ბი ახ დენს გავ ლე ნას, თუ ვი სი ინი ცი ა ტი ვით ხდე ბა 
და საქ მე ბუ ლის კა რი ე რის ზრდა (Q20) არ და დას ტურ და.
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ხი- კვად რატ ტეს ტით და ვად გი ნეთ სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
კავ ში რი 0.01 დო ნე ზე, (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის 
შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე ხე-
დუ ლე ბებ სა და რამ დე ნად აქვს რეს პო დენტს იმე დი მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას 
კა რი ე რის ზრდით(Q21) შო რის (იხ. ცხრი ლი9).
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შე სა ბა მი სად, ჰი პო თე ზა HP3-2: (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე-
ვა რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის რომ მო ის მი ნონ 
თქვე ნი შე ხე დუ ლე ბე ბი, ახ დენს გავ ლე ნას რამ დე ნად აქვს რეს პო დენტს 
იმე დი მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას კა რი ე რის ზრდით (Q21) და დას ტურ და.

ხი- კვად რატ ტეს ტით და ვად გი ნეთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი კავ ში რი 0,01 დო-
ნე ზე, (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და 
თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე ხე დუ ლე ბებ ი და რა 
ტი პის საქ მი ა ნო ბის მი მართ არი ან მიდ რე კილ ნი 1) ფი ზი კუ რი საქ მი ა ნო-
ბის კენ, 2) შე მეც ნე ბით და ორ გა ნი ზა ცი ულ სა მუ შა ო ე ბის კენ, 3) ხე ლოვ ნე-
ბის კენ (მსა ხი ო ბო ბა, მუ სი კო სო ბა, მხატ ვრო ბა), 4) პი როვ ნე ბათ შო რის ურ-
თი ერ თო ბე ბი სად მი, 5) სხვებ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნი სად მი (იხ. ცხრი ლი 10).

შესაბამისად, ჰიპოთეზა HP3-3: (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა 
რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ 
თქვე ნი შე ხე დუ ლე ბე ბი ახ დენს გავ ლე ნას რა ტი პის საქ მი ა ნო ბის მი მართ 
არი ან მიდ რე კილ ნი (ფი ზი კუ რი საქ მი ა ნო ბის კენ; 2) შე მეც ნე ბით და ორ-
გა ნი ზა ცი ულ სა მუ შა ო ე ბის კენ; 3) ხე ლოვ ნე ბის კენ (მსა ხი ო ბო ბა, მუ სი კო-
სო ბა, მხატ ვრო ბა); 4) პი როვ ნე ბათ შო რის ურ თი ერ თო ბებ თან; 5) სხვებ ზე 
გავ ლე ნის მოხ დე ნას თან Q17 და დას ტურ და.

ხი- კვად რატ ტეს ტით და ვად გი ნეთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი კავ ში რი 0,01 დო-
ნე ზე, (Q15) ხდე ბა, თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და 
თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე ხე დუ ლე ბებ სა და მარ-
თვის რო მელ რგოლ ში არი ან და საქ მე ბულ ნი (Q31).
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შესაბამისად, ჰიპოთეზა HP3-4 : Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე-
ვა რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის რომ მო ის მი ნონ 
თქვე ნი შე ხე დუ ლე ბე ბი ახ დენს გავ ლე ნას მარ თვის რო მელ რგოლ ში არი ან 
და საქ მე ბულ ნი (Q31). და დას ტურ და.

რთული სტატისტიკური პროცედურების გამოყენებით, 
ჰიპოთეზების ფორმულირება და მოდელის საიმედოობის 

შემოწმება სქესობრივ ჭრილში

ჰი პო თე ზა HP 4: სქე სი Q2 გავ ლე ნას ახ დენს Q1 და საქ მე ბის სფე-
რო ზე (სა ხელ მწი ფო სექ ტო რი, 2) კერ ძო სექ ტო რი, 3) სას წავ ლო და წე-
სე ბუ ლე ბა).

მო ცე მუ ლი ჰი პო თე ზის ცვლად თა შო რის კავ ში რის სიძ ლი ე რის და-
სად გე ნად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზი. კო რე ლა ცი ის 
კო ე ფი ცი ენ ტი მი ვი ღეთ 0,085. კო რე ლა ცი ის სა შუ ა ლე ბით დად გინ და, რომ 
ამ ცვლა დებს შო რის აღი ნიშ ნე ბა სუს ტი და დე ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა (იხ. 
ცხრი ლი 12).

ხი- კვად რატ ტეს ტით და ვად გი ნეთ სტა ტის ტი კუ რად კავ ში რი 0.05 
დო ნე ზე. სქეს სა და Q2 Q1 და საქ მე ბის სფე როს შო რის: 1) სა ხელ მწი ფო 
სექ ტო რი, 2) კერ ძო სექ ტო რი, 3) სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბა) (იხ. ცხრი ლი 
13).
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შე სა ბა მი სად, ჰი პო თე ზა HP4: სქე სი Q2 გავ ლე ნას ახ დენს Q1 და საქ-
მე ბის სფე რო ზე 1) სა ხელ მწი ფო სექ ტო რი, 2) კერ ძო სექ ტო რი, 3) სას წავ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბა) და დას ტურ და.
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ჰიპოთეზა HP5: სქესი Q2 გავლენას ახდენს Q4 მუშაობის სტაჟზე.
მო ცე მუ ლი ჰი პო თე ზის ცვლად თა შო რის კავ ში რის სიძ ლი ე რის და-

სად გე ნად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზი. კო რე ლა ცი ის 
კო ე ფი ცი ენ ტი მი ვი ღეთ 0,095. კო რე ლა ცი ის სა შუ ა ლე ბით დად გინ და, რომ 
ამ ცვლა დებს შო რის აღი ნიშ ნე ბა სუს ტი და დე ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა (იხ. 
ცხრი ლი 14).

მე-15 ცხრილ ში მო ცე მუ ლია ლე ვი ნის სტა ტის ტი კის შე დე გე ბი. სა შუ-
ა ლო თა სხვა ო ბა (ი გი ვე T ღი რე ბუ ლე ბა) ტო ლია 11.896-ის, სტა ტის ტი კუ რი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნე ბის დო ნე P (Sig.) არ აღე მა ტე ბა 0.001-ს, ე. ი. სქეს სა და Q2 
დაQ4 მუ შა ო ბის სტაჟს შო რის არის კავ ში რი.
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შესაბამისად, ჰიპოთეზა HP5: სქესი Q2 გავლენას ახდენს Q4 
მუშაობის სტაჟზე, დადასტურდა.

ჰიპოთეზა HP6: სქესი Q2 გავლენას ახდენს Q5 თუ რო გორ მოხ და 
რეს პო დენ ტთა სამ სა ხურ ში აყ ვა ნა (გა სა უბ რე ბით, კონ კურ სით, პირ და-
პი რი წე სით და ნიშ ვნა).

მო ცე მუ ლი ჰი პო თე ზის ცვლად თა შო რის კავ ში რის სიძ ლი ე რის და-
სად გე ნად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზი. კო რე ლა ცი ის 
კო ე ფი ცი ენ ტი მი ვი ღეთ -0,089. კო რე ლა ცი ის სა შუ ა ლე ბით დად გინ და, რომ 
ამ ცვლა დებს შო რის აღი ნიშ ნე ბა სუს ტი უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
0,05 დო ნე ზე (იხ. ცხრი ლი 16).

ხი- კვად რატ ტეს ტით და ვად გი ნეთ სტა ტის ტი კუ რი კავ ში რი 0.05 დო-
ნე ზე. სქეს სა Q2 და თუ რო გორ მოხ და რეს პო დენ ტთა სამ სა ხურ ში აყ ვა-
ნას (გა სა უბ რე ბით, კონ კურ სით, პირ და პი რი წე სით და ნიშ ვნა) შო რის (იხ. 
ცხრი ლი 17).

შე სა ბა მი სად, ჰი პო თე ზა HP6: სქე სი Q2 გავ ლე ნას ახ დენს Q5, თუ 
რო გორ მოხ და რეს პო დენ ტთა სამ სა ხურ ში აყ ვა ნა (გა სა უბ რე ბით, კონ-
კურ სით, პირ და პი რი წე სით და ნიშ ვნა) და დას ტურ და.
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ჰი პო თე ზა HP7: სქე სი Q2 გავ ლე ნას ახ დენს Q15 ხდე ბა თუ არა 
თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე.

მო ცე მუ ლი ჰი პო თე ზის ცვლად თა შო რის კავ ში რის სიძ ლი ე რის და-
სად გე ნად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზი. კო რე ლა ცი ის 
კო ე ფი ცი ენ ტი მი ვი ღეთ -0,089. კო რე ლა ცი ის სა შუ ა ლე ბით დად გინ და, რომ 
ამ ცვლა დებს შო რის აღი ნიშ ნე ბა სუს ტი უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
0,05 დო ნე ზე (იხ. ცხრი ლი 18).
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ერთფაქტორული დისპერსიული ანალიზის შედეგად მიღებული 
ცხრილი 6-დან ჩანს, რომ F=4,409, P= 0.036; P<0.05, ე. ი. ჯგუფებს შორის 
აღინიშნება კავშირი 0.05 დონეზე (იხ. ცხრილი 19).

შესაბამისად, ჰიპოთეზა HP7: სქესი Q2 გავლენას ახდენს Q15 ხდება 
თუ არა თქვენი მიწვევა რაიმე ტიპის შეხვედრებსა და თათბირებზე, 
დადასტურდა.

რთული სტატისტიკური პროცედურების გამოყენებით, 
ჰიპოთეზების ფორმულირება და მოდელის საიმედოობის 

შემოწმება დასაქმების სფეროს მიხედვით

ჰიპოთეზა HP8: დასაქმების სფერო Q1 გავლენას ახდენს Q4 
მუშაობის სტაჟზე.

მოცემული ჰიპოთეზის ცვლადთა შორის კავშირის სიძლიერის 
დასადგენად გამოვიყენეთ პირსონის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზი. კო რე ლა-
ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი მი ვი ღეთ 0,111. კო რე ლა ცი ის სა შუ ა ლე ბით დად გინ და, 
რომ ამ ცვლა დებს შო რის აღი ნიშ ნე ბა სუს ტი და დე ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
(იხ. ცხრი ლი 20).
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ხი- კვად რატ ტეს ტით და ვად გი ნეთ სტა ტის ტი კუ რი კავ ში რი 0.01 
დო ნე ზე. და საქ მე ბის სფე რო სა Q1 და Q4 მუ შა ო ბის სტაჟ ზე (იხ. ცხრი ლი 
21).

შე სა ბა მი სად, ჰი პო თე ზა HP8: და საქ მე ბის სფე რო Q1 გავ ლე ნას ახ-
დენს Q4 მუ შა ო ბის სტაჟ ზე, და დას ტურ და. 
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ჰი პო თე ზა HP9: და საქ მე ბის სფე რო Q1 გავ ლე ნას ახ დენს Q20 ვის 
მი ერ იზრდება ორ გა ნი ზა ცი ებ ში რეს პო დენ ტთა კა რი ე რა

მო ცე მუ ლი ჰი პო თე ზის ცვლად თა შო რის კავ ში რის სიძ ლი ე რის და-
სად გე ნად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზი. კო რე ლა ცი ის 
კო ე ფი ცი ენ ტი მი ვი ღეთ 0,083. კო რე ლა ცი ის სა შუ ა ლე ბით დად გინ და, რომ 
ამ ცვლა დებს შო რის აღი ნიშ ნე ბა სუს ტი და დე ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 0,05 
დო ნე ზე (იხ. ცხრი ლი 22).

ხი-კვადრატ ტეს ტით და ვად გი ნეთ სტა ტის ტი კუ რი კავ ში რი 0.05 დო-
ნე ზე. და საქ მე ბის სფე რო სა Q1 და Q20 ვის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ში რეს პო დენ ტთა კა რი ე რის ზრდა. (ცხრილი 23).
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შე სა ბა მი სად, ჰი პო თე ზა HP9: და საქ მე ბის სფე რო Q1 გავ ლე ნას ახ-
დენს Q20 ვის მი ერ იზრდება ორ გა ნი ზა ცი ებ ში რეს პო დენ ტთა კა რი ე რა,  
და დას ტურ და.

ჰი პო თე ზა HP10: და საქ მე ბის სფე რო Q1 გავ ლე ნას ახ დენს გსმე-
ნით თუ არა თქვე ნი კო ლე გის კა რი ე ულ წინ სვლა ში სხვა გავ ლე ნი ა ნი 
პი რის ჩა რე ვის შე სა ხებ Q23-ზე.

ჰი პო თე ზის შე სა მოწ მებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ ხი- კვად რატ ტეს ტი, რის 
შე დე გა დაც სტა ტის ტი კუ რი კავ ში რი ცვლა დებს შო რის არ დად გინ და, 
რად გან მაჩ ვე ნე ბე ლი 0,05-ზე მე ტია (იხ. ცხრი ლი 24).
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შესაბამისად, ჰიპოთეზა HP10: დასაქმების სფერო Q1 გავლენას 
ახდენს გსმენით თუ არა თქვენი კოლეგის კარიერულ წინსვლაში სხვა 
გავლენიანი პირის ჩარევის შესახებ Q23-ზე, არ დადასტურდა.

კარიერის მართვის ანალიზი ასაკობრივ ჭრილში

ჰი პო თე ზა 11 : ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს, თუ რო გორ ხდე ბა სამ-
სა ხურ ში  ადა მი ან თა აყ ვა ნა Q5. 

ჰი პო თე ზის შე სა-
მოწ მებ ლად გა მო ვი ყე-
ნეთ პირ სო ნის კო რე-
ლა ცი უ რი მაჩ ვე ნე ბე-
ლი, რო მე ლიც ტო ლია 
0.415-ის, რაც ნიშ ნავს, 
რომ კო რე ლა ცია ორ 
ცვლადს შო რის არის 
და დე ბი თი, სა შუ ა ლო 
სიძ ლი ე რის (იხ. ცხრი-
ლი 25).

პი პო თე ზის სა-
ი მე დო ო ბის შე სა მოწ-
მებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ 
ხი- კვად რატ ტეს ტი, რო მელ შიც 
სიგ მა ნუ ლო ვა ნი ა, შე სა ბა მი სად 
პირ ვე ლი ჰი პო თე ზა სან დოა (იხ. 
ცხრი ლი 26).

ორი ვე მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ-
ვით ჰი პო თე ზა 11 : ასა კი Q3 გავ-
ლე ნას ახ დენს, თუ რო გორ ხდე ბა 
სამ სა ხურ ში ადა მი ან თა აყ ვა ნა 
Q5 და დას ტურ და.

ჰი პო თე ზა 12 : ასა კი Q3 
გავ ლე ნას ახ დენს მუ შა ო ბის 
სტაჟ ზე Q4. 



132

ნ. პაიჭაძე, ნ. ხარაძე, ნ. ფარესაშვილი, მ. გიორგობიანი, მ. ნიკვაშვილი, დ. ფირცხალაიშვილი

ჰი პო თე ზის შე სა მოწ მებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ-
რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც ტო ლია 0.870-ის, რაც ნიშ ნავს, რომ კო რე ლა-
ცია ორ ცვლადს შო რის არის ძლი ე რი და დე ბი თი კავ შრი (იხ. ცხრი ლი 27).

ერ თფაქ ტო რუ ლი დის პერ სი უ ლი ანა ლი ზის შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
ცხრი ლი 4-დან ჩანს, რომ F=200,3; P= 0.000; P<0.01, ე. ი. ჯგუ ფებს შო რის 
აღი ნიშ ნე ბა სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი კავ ში რი 0.01 დო ნე ზე (იხ. 
ცხრი ლი 28).
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შე სა ბა მი სად, ჰი პო თე ზა 12 ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს მუ შა ო ბის 
სტაჟ ზე Q4 და დას ტურ და.

ჰი პო თე ზა 13: ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს, თუ ბო ლოს რო დის 
მოხ და თქვე ნი და წი ნა უ რე ბა. Q6

ჰი პო თე ზის შე სა მოწ მებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ-
რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც ტო ლია 0.641-ის, რაც ნიშ ნავს, რომ კო რე ლა-
ცია ორ ცვადს შო რის არის სა შუ ა ლო სიძ ლი ე რის (იხ. ცხრი ლი 29).

მე ექ ვსე ცხრილ ში მო ცე მუ ლია ლე ვი ნის სტა ტის ტი კის შე დე გე ბი, სა-
შუ ა ლო თა სხვა ო ბა (ი გი ვე T ღი რე ბუ ლე ბა) ტო ლია 11,085-ის, სტა ტის ტი-
კუ რი მნიშ ვნე ლოვ ნე ბის დო ნე P (Sig.) არ აღე მა ტე ბა 0.001-ს, ე. ი. ცვლა-
დებს შო რის არ სე ბობს სტა ტის ტი კუ რად მაქ სი მა ლუ რი კავ ში რი 0.01 დო-
ნე ზე (იხ. ცხრი ლი 30).
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შესაბამისად, ჰიპოთეზა 13: ასაკი Q3 გავლენას ახდენს, თუ ბოლოს 
როდის მოხდა თქვენი დაწინაურება Q6 დადასტურდა.

ჰი პო თე ზა 14: ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს - მოხ და თუ არა თქვე ნი 
და წი ნა უ რე ბა უკა ნას კნე ლი 5 წლის მან ძილ ძე Q12.

ჰი პო თე ზის შე სა მოწ მებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ-
რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც ტო ლია 0.122-ის, რაც ნიშ ნავს, რომ კო რე ლა-
ცია ორ ცვლადს შო რის არის სუს ტი (იხ. ცხრი ლი 31).

პი პო თე ზის სა ი მე დო ო ბის შე სა მოწ მებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ ხი- კვად-
რატ ტესტი, რომელშიც სიგმა ნულოვანია, შესაბამისად მეოთხე ჰიპოთეზა 
სანდოა (იხ. ცხრილი 32).
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 შე სა ბა მი სად, ჰი პო თე ზა 14: სქე სი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს მოხ და თუ 
არა თქვე ნი და წი ნა უ რე ბა უკა ნას კნე ლი 5 წლის მან ძილ ძე Q12 და დას ტურ-
და.

ჰი პო თე ზა 15: ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს, თუ რამ დე ნად აქვს 
ადა მი ანს იმე დი მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას კა რი ე რის ზრდით Q21.

ჰი პო თე ზის შე სა მოწ მებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ-
რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც ტო ლია 0.168-ის, რაც ნიშ ნავს, რომ კო რე ლა-
ცია ორ ცვლადს შო რის სუს ტია (იხ. ცხრი ლი 33).

ერ თფაქ ტო რუ ლი დის პერ სი უ ლი ანა ლი ზის შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
ცხრი ლი 1-დან ჩანს, რომ F=18,894; P= 0.000; P<0.01. ე. ი. ჯგუ ფებს შო-
რის აღი ნიშ ნე ბა სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი კავ ში რი 0.01 დო ნე ზე 
(იხ. ცხრი ლი 34).
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შესაბამისად, ჰიპოთეზა 15 : სქე სი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს, თუ რამ-
დე ნად აქვს ადა მი ანს იმე დი მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას კა რი ე რის ზრდით Q21 
და დას ტურ და.

ჰი პო თე ზა 16 : ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს სა შუ ა ლოდ რამ დე ნი 
ხა ნი მუ შა ობს ადა მი ა ნი ერთ ორ გა ნი ზა ცი ა ში Q32.

ჰი პო თე ზის შე სა მოწ მებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ-
რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც ტო ლია 0.669-ის, რაც ნიშ ნავს, რომ კო რე ლა-
ცია ორ ცვლადს შო რის არის ძლი ე რი (იხ. ცხრი ლი 35).

მე თორ მე ტე ცხრილ ში (იხ. ცხრი ლი 36) მო ცე მუ ლია ლე ვი ნის სტა-
ტის ტი კის შე დე გე ბი, სა შუ ა ლო თა სხვა ო ბა (ი გი ვე T ღი რე ბუ ლე ბა) ტო ლია 
24,259-ის, სტა ტის ტი კუ რი მნიშ ვნე ლოვ ნე ბის დო ნე P (Sig.) არ აღე მა ტე ბა 
0.001-ს, ე. ი. ცვლა დებს შო რის არ სე ბობს სტა ტის ტი კუ რად მაქ სი მა ლუ რი 
კავ ში რი 0.01 დო ნე ზე.

შე სა ბა მი სად, ჰი პო თე ზა 16 : ასა კი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს სა შუ ა ლოდ 
რამ დე ნი ხა ნი მუ შა ობს ადა მი ა ნი ერთ ორ გა ნი ზა ცი ა ში Q32 და დას ტურ და.
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ჰი პო თე ზა 17: სქე სი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს ეძებს თუ არა ადა მი ა ნი 
პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში სამ სა ხურს Q34.

ჰი პო თე ზის შე სა მოწ მებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ-
რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც ტო ლია 0.131-ს, რაც ნიშ ნავს, რომ კო რე ლა ცია 
ორ ცვლადს შო რის არის სუს ტი (იხ. ცხრი ლი 37).

პი პო თე ზის სა ი მე დო ო ბის შე სა მოწ მებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ ხი- კვად-
რატ ტეს ტი, რო მელ შიც სიგ მა ტო ლია 0,082-ის, რაც გუ ლის ხმობს, რომ 
ჰი პო თე ზა 17 არ არის სან დო (იხ. ცხრი ლი 38).

შე სა ბა მი სად, ჰი პო თე ზა 17 : სქე სი Q3 გავ ლე ნას ახ დენს ეძებს თუ 
არა ადა მი ა ნი პა რა ე ლურ რეჟ მში სამ სა ხურს Q34 არ და დას ტურ და
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ჰიპოთეზები

კარიერის მართვის ზოგადი ანალიზი

ჰიპოთეზა HP1: მი გი ღი ათ თუ არა მო ნა წი ლე ო ბა კვა ლი ფი კა ცი ის ასა-
მაღ ლე ბელ კურ სებ ში სამ სა ხუ რის დახ მა რე ბით (და ფი ნან სე ბით ან და-
ფი ნან სე ბის გა რე შე), რო მე ლიც ეხე ბო და კონ კრე ტუ ლად თქვენ მი ერ 
შე სას რუ ლე ბელ სა მუ შა ო ებს(Q)7 ახ დენს გავ ლე ნას რეს პო დენ ტთა მი ერ 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ფორ მებ ზე – ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და ჯგუ ფუ-
რი(Q8), ასე ვე, მოხ და თუ არა მა თი და წი ნა უ რე ბა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ-
ლე ბის შემ დეგ (Q9.) - დამტკიცდა.

ჰი პო თე ზა HP2: (Q13) და საქ მე ბულ თა ვერ ტი კა ლუ რი და ჰო რი ზონ ტა-
ლუ რი კა რი ე რუ ლი ზრდა გავ ლე ნას ახ დენს რეს პო დენ ტის კა რი ე რულ 
გა და ად გი ლე ბა ზე ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით და გა რეთ(Q14). - დამ ტკიც-
და.

ჰიპოთეზა HP3-1: (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ-
ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე ხე დუ-
ლე ბე ბი ახ დენს გავ ლე ნას, თუ ვი სი ინი ცი ა ტი ვით ხდე ბა და საქ მე ბუ ლის 
კა რი ე რის ზრდა Q20. - არ დამ ტკიც და.
ჰი პო თე ზა HP3-2 :(Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ-
ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე ხე დუ-
ლე ბე ბი, გავ ლე ნას ახ დენს რამ დე ნად აქვს რეს პო დენტს იმე დი მი აღ წი-
ოს წარ მა ტე ბას კა რი ე რის ზრდით (Q21).
ჰი პო თე ზა HP3-3: (Q15) ხდე ბა თუ არა თქვე ნი მიწ ვე ვა რა ი მე ტი პის შეხ-
ვედ რებ სა და თათ ბი რებ ზე იმი სათ ვის, რომ მო ის მი ნონ თქვე ნი შე ხე დუ-
ლე ბე ბი გავ ლე ნას ახ დენს რა ტი პის საქ მი ა ნო ბის მი მართ არი ან მიდ რე-
კილ ნი (ფი ზი კუ რი საქ მი ა ნო ბის კენ; 2) შემეცნებით და ორგანიზაციულ 
სამუშაოებისკენ; 3) ხელოვნებისკენ (მსახიობობა, მუსიკოსობა, 
მხატვრობა და ა.შ.); პიროვნებათშორის ურთიერთობებისაკენ (სხვებზე 
გავლენის მოხდენა) Q17. - დამტკიცდა.
ჰიპოთეზა HP3-4 :Q15) ხდება თუ არა თქვენი მიწვევა რაიმე ტიპის 
შეხვედრებსა და თათბირებზე იმისათვის, რომ მოისმინონ თქვენი 
შეხედულებები გავლენას ახდენს მართვის რომელ რგოლში არიან 
დასაქმებულნი (Q31). - დამტკიცდა.
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კარიერის მართვის ტენდენციები გენდერულ ჭრილში

ჰიპოთეზა HP4: სქესი Q2 გავლენას ახდენს Q1 დასაქმების 
სფეროზე (სახელმწიფო სექტორი); 2) კერძო სექტორი; 3) სასწავლო 
დაწესებულება.
დამტკიცდა.

ჰიპოთეზა HP5: სქესი Q2 გავლენას ახდენს Q4 მუშაობის სტაჟზე-
დამტკიცდა.

ჰიპოთეზა HP6: სქე სი Q2 გავ ლე ნას ახ დენს Q5, თუ რო გორ მოხ და რეს-
პო დენ ტთა სამ სა ხურ ში აყ ვა ნა (გა სა უბ რე ბით, კონ კურ სით, პირ და პი რი 
წე სით და ნიშ ვნა) დამ ტკიც და.

ჰიპოთეზა HP7: სქესი Q2 გავლენას ახდენს Q15 ხდება თუ არა თქვენი 
მიწვევა რაიმე ტიპის შეხვედრებსა და თათბირებზე-დამტკიცდა.

კარიერის მართვის ტენდენციები დასაქმების სფეროს მიხედვით

ჰიპოთეზა HP8: დასაქმების სფერო Q1 გავლენას ახდენს Q4 მუშაობის 
სტაჟზე დამტკიცდა.

ჰიპოთეზა HP9: დასაქმების სფერო Q1 გავლენას ახდენს Q20-ზე ვის 
მიერ ხორციელდება ორგანიზაციებში რესპოდენტთა კარიერის ზრდა-
დამტკიცდა.

ჰიპოთეზა HP10: დასაქმების სფერო Q1 გავლენას ახდენს გსმენიათ 
თუ არ ათქვენი კოლეგის კარიეულ წინსვლაში სხვა გავლენიანი პირის 
ჩარევის შესახებ Q23-ზე. არ დამტკიცდა.

კარიერის მართვის ანალიზი ასაკობრივ ჭრილში

ჰიპოთეზა HP11: ასაკი Q3 გავლენას ახდენს, თუ როგორ ხდება 
სამსახურში ადამიანთა აყვანა Q5. 
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ჰიპოთეზა HP12 : ასაკი Q3 გავლენას ახდენს მუშაობის სტაჟზე Q4. 

ჰიპოთეზა HP13: ასაკი Q3 გავლენას ახდენს, თუ ბოლოს როდის მოხდა 
თქვენი დაწინაურება. Q6.

ჰიპოთეზა HP14: ასაკი Q3 გავლენას ახდენს მოხდა თუ არა თქვენი 
დსაწინაურება უკანასკნელი 5 წლის მანძილძე Q12.

ჰიპოთეზა HP15: ჰიპოთეზა 5 :ასაკი Q3 გავლენას ახდენს, თუ რამდენად 
აქვს ადამიანს იმედი მიაღწიოს წარმატებას კარიერის ზრდით Q21.

ჰიპოთეზა HP16: ასაკი Q3 გავლენას ახდენს საშუალოდ რამდენი ხანი 
მუშაობს ადამიანი ერთ ორგანიზაციაში Q32. დამტკიცდა.

ჰიპოთეზა HP17: სქესი Q3 გავლენას ახდენს ეძებს თუ არა ადამიანი 
პარალელურ რეჟმში სამსახურს Q34.  არ დამტკიცდა
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დასკვნები და რეკომენდაციები

 ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ა ში არა და მაკ მა ყო-
ფი ლე ბელ დო ნე ზეა საქ მი ა ნი კა რი ე რის მარ თვა. 

 უმე ტეს ორ გა ნი ზა ცი ებს არ გა აჩ ნია პერ სო ნა ლის სამ სა ხუ რე ობ რივ -
პრო ფე სი უ ლი და წი ნა უ რე ბის და სა კად რო რე ზერ ვის ფორ მი რე ბის გა-
მარ თუ ლი სის ტე მა.

 გეგ მუ რად არ ხდე ბა და სა წი ნა უ რე ბელ თა სა კად რო რე ზერ ვის შექ-
მნა და მათ თან სა თა ნა დო მუ შა ო ბა. მო მუ შა ვე თა უმე ტე სო ბა და ხელ-
მძღვა ნე ლო ბაც უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს სპერ ცი ა ლი ზე ბულ კა რი ე რას 
და ყუ რადღ ე ბის მიღ მა რჩე ბა ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კა რი ე რა.

 სის ტე მა ტუ რად არ ხდე ბა მო მუ შა ვე თა საქ მი ა ნო ბის ყო ველ წლი უ რი 
შე ფა სე ბა, რომ ლის შე დე გე ბი შე იძ ლე ბო და გა მო ყე ნე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო 
კონ კრე ტუ ლი პი როვ ნე ბის და წი ნა უ რე ბი სას

 ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა, აგ რეთ ვე, გვიჩ ვე ნებს, რომ თა ნამ შრო მელ თა 
თით ქმის ნა ხე ვა რი ვერ ახერ ხებს თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და უნა-
რე ბის რე ა ლი ზე ბას, მა თი დი დი ნა წი ლი თვლის, რომ თა ნამ შრო მელ თა 
და წი ნა უ რე ბა ხში რად არა ო ბი ექ ტუ რი ა, ხში რად ად გი ლი აქვს ნე პო-
ტიზმს და ა.შ

 ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი და 
სხვა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის შე სამ ცი რებ ლად აუ ცი ლებ ლად მიგ ვაჩ ნია გა-
ტარ დეს ისე თი კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი რო გო რი ცა ა: ყვე ლა ორ-
გა ნი ზა ცი ას გა აჩ ნდეს პერ სო ნა ლის სამ სა ხუ რე ობ რივ -პრო ფე სი უ ლი 
და წი ნა უ რე ბის და და სა წი ნა უ რე ბელ თა სა კად რო რე ზერ ვის გა მარ თუ-
ლი სის ტე მა, მე ტი ყუ რად თღე ბა და ეთ მოს არას პე ცი ა ლი ზე ბუ ლი კა რი-
ე რის გან ვი თა რე ბას, როგრც ეს ია პო ნი ა ში ა. სის ტე მა ტუ რად მოხ დეს 
თა ნამ შრო მელ თა საქ მი ა ნო ბის ყო ველ წლი უ რი შე ფა სე ბა, რო მე ლიც 
სა ფუძ ვლად და ე დე ბა მო მუ შა ვე თა და წი ნა უ რე ბას, ამაღ ლდეს თა ნამ-
შრო მელ თა და წი ნა უ რე ბის ობი ექ ტუ რო ბის ხა რის ხი, აღიკ ვე თოს ნე პო-
ტიზ მი.

 სა ქარ თვე ლო ში ჯერ კი დევ და ბა ლია ქალ თა ინ ტე რე სი და სურ ვი ლი 
წინ სვლი სად მი. თუმ ცა ბო ლო წლებ ში შე ი ნიშ ნე ბა იმ არ სე ბუ ლი სტე-
რე ო ტი პის მსხვრე ვა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ქა ლე ბი სათ ვის მთა ვა რია 
წარ მა ტე ბუ ლი ოჯა ხუ რი საქ მი ა ნო ბა და არა სამ სა ხუ რე ობ რი ვი კა რი-
ე რუ ლი წინ სვლა.
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 რაც შე ე ხე ბა მა მა კა ცების უმე ტე სო ბას, კა რი ე რუ ლი ზრდა შე მო სავ-
ლე ბი სა და მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის ზრდის ძი რი თად სა შუ ა ლე-
ბად მი აჩ ნია და კა რი ე რუ ლი წინ სვლი სად მი და ინ ტე რე სე ბა გა ცი ლე-
ბით მა ღა ლია ქა ლებ თან შე და რე ბით

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი საღ წე ვად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ყვე ლა ორ-
გა ნი ზა ცი ას გა აჩ ნდეს გამ ჭვირ ვა ლე კრი ტე რი უ მე ბი რო გორც სა მუ შა-
ო ზე მი ღე ბის, ასე ვე, და წი ნა უ რე ბის შემ თხვე ვა ში. აღ ნიშ ნუ ლი კრი ტე-
რი უ მე ბი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს კა რი ე რის ზრდას შე ა ბა მი სი კვა ლი-
ფი კა ცი ის და დრო ის პე რი ო დის ფარ გლებ ში. ამ გვა რი მიდ გო მა შე ამ-
ცი რებს ნე პო ტიზ მის ფაქ ტებს.

ცოდ ნა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბის
აუ ცი ლებ ლო ბა, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბის 
მი საღ წე ვად ყვე ლა თა ნამ შრომ ლის ინი ცი ა ტი ვის გა მო ყე ნე ბა, გა ნურ-
ჯევ ლად მი სი სქე სი სა.

 სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში გა მო იკ ვე თა კა რი ე რუ ლი ზრდის ისე-
თი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რო გო რი ცა ა: აქ მა ღა ლია სამ სა ხურ ში კონ კურ-
სის წე სით მი ღე ბის წი ლი, და ბა ლია სამ სა ხუ რებ რი ვი და კა რი ე რუ ლი 
ზრდის მო ლო დი ნე ბი, რა მაც შე ამ ცი რა ლტოლ ვა საქ მი ა ნო ბის მო ცე-
მუ ლი სფე როს მი მართ. თა ნამ შრო მელ თა და წი ნა უ რე ბა ყო ველ თვის არ 
არის ობი ექ ტუ რი, პრო ფე სი უ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას, როგრც 
წე სი, არ ახ ლავს სამ სა ხუ რე ობ რი ვი და კა რი ე რუ ლი და წი ნა უ რე ბა და, 
შე სა ბა მი სად, ხელ ფა სის მა ტე ბა, რაც ამ ცი რებს და ინ ტე რე სე ბას კვა-
ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბი სად მი.

 ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის ანა ლი ზი დან გა მომ დი ნა რე აუ ცი ლე ბე ლია შე სა-
ბა მის მა ორ გა ნო ებ მა და სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლო-
ბამ გა ნა ხორ ცი ე ლონ ქმე დი თი ღო ნის ძი ე ბე ბი არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე-
ბის მო საგ ვა რებ ლად.

 მი ზან შე წო ნი ლია შეს წავ ლილ იქ ნეს ევ რო პის ქვეყ ნებ ში წამ ყვან სას-
წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში კად რე ბის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი და 
მოხ დეს მი სი და ნერ გვა, ად გი ლობ რი ვი პი რო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

 ამას თან, აუ ცი ლე ბე ლია ზე მო აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მებ ზე კვლე ვის 
გაგ რძე ლე ბა.

 კვლე ვის შე დე გე ბი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის გა და ნა წი ლე ბის მნიშ ვნე-
ლო ვან ტენ დენ ცი ა ზე მიგ ვა ნიშ ნებს. სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
თვალ ში სა ცე მია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის და ბე რე ბის პრო ცე სი, იშ ვი ა-
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თად ხდე ბა ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბა სას წავ ლო პრო ცეს ში, რა საც 
ამ ძაფ რებს ისიც რომ მათ მხრი და ნაც ნაკ ლე ბი და ინ ტე რე სე ბაა და საქ-
მდნენ საქ მი ა ნო ბის მო ცე მულ სფე რო ში, რაც უარ ყო ფი თად აი ა სე ხე ბა 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გა ჯან სა ღე ბა ზე. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ხე ლი-
სუფ ლე ბის მხრი დან სა ჭი როა ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბა, რომ ლე ბიც აა მაღ ლებს ახალ გაზ რდე ბის და ინ ტე რე სე ბას  – და საქ-
მდნენ მო ცე მულ სფე რო ში.

 ნე პო ტიზ მის ნიშ ნე ბი და ფიქ სირ და სხვა დას ხვა კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა-
ცე მის დროს, რაც სა მარ თლი ა ნო ბის გან ცდას უკ ლავს ადა მი ა ნებს.

 ზო გა დად, სა მარ თლი ა ნო ბის გან ცდის გაზ რდის მიზ ნით, მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ა, ნე ბის მი ერ სფე რო ში და ნე ბის მი ე რი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის 
პრო ფე სი ო ნა ლი კად რე ბის მი მართ იყოს ერ თნა ი რი და მო კი დე ბუ ლე ბა. 
ასე თი მიდ გო მით, შე საძ ლე ბე ლია იმე დის გა ჩე ნა და სა მარ თლი ა ნო ბის 
გან ცდის დამ კვიდ რე ბა ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში.

 ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ნაკ ლე ბად ხდე ბა გა მოც დი ლი და მა ღა ლი სტა ჟის 
მქო ნე და საქ მე ბუ ლე ბის აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რაც არ შე იძ ლე ბა 
ჩა ით ვა ლოს ნორ მა ლუ რად. მა ღა ლი სტა ჟის მქო ნე რეს პო დენ ტე ბი, 
ვფიქ რობთ, რო გორც წე სი, შე სა ბა მის გა მოც დი ლე ბას ფლო ბენ და მათ 
წი ნა და დე ბებს უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს მე ნეჯ მენ ტი. ამას თან ერ თად, 
მი ზან შე წო ნი ლია სა პენ სიო ასა კის მქო ნე და საქ მე ბუ ლე ბის მი მართ 
ორ გა ნი ზა ცი ამ შე ი მუ შა ოს იმ გვა რი პო ლი ტი კა, რომ მტკივ ნე უ ლი არ 
იყოს მა თი პენ სი ა ზე გას ვლა. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ერ თნა ი რად ეხე-
ბა ყვე ლა სფე როს.

 უი მე დო ბის გან ცდა უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს მო მუ შა ვის შრო მის 
მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე. გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღ ე ბოა ამ გვა რი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა ახალ გაზ რდა თა ო ბა ში. სწო რი სა კად რო პო ლი ტი კის 
გა ტა რე ბა სა ხელ მწი ფოს და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე-
ვით უნ და მოხ დეს, რა თა არ მი ვი ღოთ იმედ გაც რუ ე ბუ ლი თა ო ბა
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ანკეტა

ძვირ ფა სო მე გობ რე ბო, ივა ნე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე არსებული „ადამიანური 
პოტენციალის მართვის“ ლაბორატორია ატარებს კვლევას თემაზე: 
„კარიერის მართვა“. გთხოვთ, გა ეც ნოთ ან კე ტას და უპა სუ ხოთ გულ-
წრფე ლად. ან კე ტუ რი გა მო კითხ ვა არის ანო ნი მუ რი და არ ცერ თი კითხ-
ვა არ იძ ლე ვა რეს პო დენ ტის ამოც ნო ბის სა შუ ა ლე ბას. ასე ვე კვლე ვა ში 
მო ნა წი ლე ო ბა არის ნე ბა ყო ფი ლო ბი თი.

მადლობას გიხდით დახმარებისთვის.

Q1. დასაქმების სფერო
1) სახელმწიფო სექტორი
2) კერძო სექტორი
3) სასწავლო დაწესებულება

Q2. სქესი
1) მამრობითი
2) მდედრობითი

Q3. ასაკი
1) 18-19,
2) 20-24,
3) 25-29,
4) 30-34,
5) 35-39,
6) 40-44,
7) 45-49,
8) 50-54,
9) 55-59,
10) 60-64,
11) 65 წელი
12) 65 წელზე მეტი.
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Q4. მუშაობის სტაჟი
1) 1-2 წელი
2) 3-5
3) 6-10
4) 10-15
5) 15-20
6) 21-25
7) 26-30
8) 31-35
9) 36-40 და
10) 40 ზე მეტი

Q5. თქვენი სამსახურში აყვანა მოხდა:
1) გასაუბრებით
2) კონკურსით
3) პირდაპირი წესით დანიშვნა

Q6. ბოლოს როდის მოხდა თქვენი დაწინაურება
1) ერთი წლის წინ
2) 2-4 წლის წინ
3) 5-8 წლის წინ
4) 8 წელზე მეტი ხნის წინ

Q7. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა კვალიფიკაციის ასამაღლებელ 
კურსებში სამსახურის დახმარებით(დაფინანსებით ან დაფინანსების 
გარეშე), რომელიც ეხებოდა კონკრეტულად თქვენს მიერ 
შესასრულებელ სამუშაოებს
1) კი
2) არა

Q8. გაგივლიათ თუ არა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები და 
ეს იყო
1) ჯგუფური ფორმა
2) ინდივიდუალური ფორმა
3) არ გამივლია
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Q9. კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ მოხდა თუ არა თქვენი 
დაწინაურება
1) კი
2) არა
3) სხვა

Q10. თქვენი კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდა:
1) ორგანიზაციის შიგნით
2) ორგანიზაციის გარეთ (სასწავლო დაწესებულებებში, სპეციალურ
სასწავლო ცენტრებში)
3) არანაირი ფორმით

Q11. კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ ადგილი ჰქონდა:
1) ახალი ამოცანების ეფექტიანი შესრულების უზრუნველყოფას;
2) მართვის მოქნილობისა და ინოვაციების შესაძლებლობათა ამაღლებას;
3) თანამდებობრივი დაწინაურებისათვის ან ჰორიზონტალური
გადაადგილებისათვის მომზადებას;
4) უფრო მაღალი საკვალიფიკაციო თანრიგის მიღებას ან ახალი
ტექნიკისადმი ადაპტაციას;
5) შრომის ორგანიზაციისა და სტიმულირების ახალი ფორმების
შესწავლას.

Q12. უკანასკლნელი 5 წლის მანძიზლე მოხდა, თუ არა თქვენი 
კარიერული გადაადგილება
1) კი
2) არა

Q13. თქვენი კარიერული გადაადგილება იყო
1) ვერტიკალური (დაწინაურდით)
2) ჰორიზონტალური(საქმიანობის სფერო შიცვალეთ)
3) არ მომხდარა

Q14. თქვენი კარიერული გადადგილება მოხდა
1) ორგანიზაციის შიგნით
2) ორგანიზაციის გარეთ
3) არ მომხდარა
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Q15. ხდება თუ არა თქვენი მიწვევა რაიმე ტიპის შეხვედრებსა და 
თათბირებზე იმისათვის რომ მოისმინონ თქვენი შეხედულებები
1) თითქმის არასდროს
2) ზოგჯერ
3) ხშირად
4)თითქმის ყოველთვის

Q16. დასაქმებული ხართ თუ არა ისეთ სფეროში სადაც ადილი აქვს 
თქვენი უნარების მიდრეკილებებისა და ნიჭის რეალიზებას
1) კი
2) არა
3) ნაწილობრივ

Q17. მიდრეკილი ხართ (შეგიძლიათ შემოხაზოთ რამდენიმე)
1) ფიზიკური საქმიანობისკენ
2) შემეცნებით და ორგანიზაციულ სამუშაოებისკენ
3) ხელოვნებისკენ (მსახიობობა, მუსიკოსობა, მხატვრობა)
4) პიროვნებათშორის ურთიერთობებთან
5) სხვებზე გავლენის მოხდენასთან.

Q18. ხდება თუ არა ორგანიზაციაში თქვენი ყოველწლიური 
საქმიანობის შეფასება
1) ზოგჯერ
2) არასდროს
3) ყოველთვის
4) ხშირად

Q19. თვლით თუ არა რომ ადამიანების დაწინაურება არის 
გამჭვირვალე და ობიექტური
1) ზოგჯერ
2) არასდროს
3) ყოველთვის
4) ხშირად

Q20. ორგანიზაციაში კარიერის ზრდა ხორციელდება
1) უშუალო ხელმძღვანელის დახმარებით
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2) ორგანიზაციის ხელმძღვანელის დახმარებით
3) გარე კავშირებით 
4) სხვა პასუხი

Q21. რამდენად გაქვთ იმედი მიაღწიოთ წარმატებას კარიერის ზრდით
1) სრულიად დარწმუნებული ვარ
2) არ ვარ დარწმუნებული
3) ნაწილობრივ ვარ დარწმუნებული

Q22. კარიერულ წინსვლას განსაზღვრავს
1) თქვენი პროფესიონალიზმი
2) ახლობლების დახმარება
3) თქვენი პირადი მახასიათებელი თვისებები
4) სხვა

Q23. გსმენით თუ არა თქვენი კოლეგის კარიეულ წინსვლაში სხვა 
გავლენიანი პირის ჩარევის შესახებ
1) ზოგჯერ
2) ხშირად
3) იშვიათად
4) თითქმის არასდროს

Q24. თქვენ გარშემო კოლეგების კარიერულ დაწინაურებას აფასებთ 
სამართლიანად?
1) ზოგჯერ
2) ხშირად
3) იშვიათად
4) თითქმის არასდროს

Q25. თვლით თუ არა რომ ორგანიზაციაში თქვენი შესაძლებლობების 
მაქსიმუმს მიაღწევთ
1) კი
2) არა
3) მიჭირს პასუხის გაცემა
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Q26. რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის
1) კარიერა
2) ოჯახი

Q27. კარიერაში თქვენთვის მნიშვნელოვანია :
1) იყოთ თქვენს სფეროში საუკეთესო სპეციალისტი
2) გახდეთ ცნობილი
3)  იყოთ საუკეთესო სპეციალისტიც და ცნობილი ადამიანიც ერთდრო უ-
ლად
4) სხვა პასუხი

Q28. კარიერის ხიბლი მეტწილად მდგომარეობს ;
1) მატერიალური კეთილდღეობის ზრდაში
2) საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდაში

Q29. კარიერის მართვის პროცესში თქვენს მიერ განათლებაში 
ჩადებული ფინანსური ინვესიციების უკან დაბრუნების შანსი იმ 
პროფესიიდან, სადაც ჩადეთ ინვესტიცია არის:
1) მაღალი
2) საშუალო
3) დაბალი

Q30. აპირებთ თუ არა კარიერის გაგრძელებას დაკავებულ 
ორგანიზაციაში
1) კი
2) არა
3) არ მაქვს გადაწყვეტილი

Q31. თქვენს მიერ დაკავებული პოზიცია არის :
1) უმაღლესი რგოლი
2) საშუალო რგოლი
3) დაბალი რგოლი

Q32. საშუალოდ რამდენი ხანი მუშაობთ ერთ ორგანიზაციაში:
1) ნახევარ წლამდე
2) 1 წლამდე
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3) 2 წლამდე
4) 5 წლამდე
5) 5 წელზე მეტი

Q33. მუშაობთ თუ არა პროფესიის მიხედვით
1) კი
2) არა

Q34. პარალელურ რეჟიმში ეძებთ თუ არა სამსახურს
1) კი
2) არა
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