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ანოტაცია - ორგანიზაციული სისტემები ხასი-

ათდება მასზე მოქმედი ფაქტორებით იმისათვის 

რომ შესწავლილი იყოს ორგანიზაციული სისტე-

მების  განვითარების მართვის პრობლემები, საჭი-

როა შესწავლილი იქნას მათი განვითარების 

ფაქტორების (ინდიკატორების) გავლენის ხარისხი 

განვითარების მახასიათებელ კრიტერიუმებზე. 

ასეთი კრიტერიუმების რაოდენობა ძალზედ 

ბევრია, იმიტაციურ ექსპერიმენტში ყალიბდება 

შესასწავლი სცენარების წარმოუდგენლად დიდი 

სივრცე. ნაშრომი მიზნად ისახავს შეიმუშაოს 

ორგანიზაციული სისტემების მოქმედი  ფაქტო-

რების სივრციდან მაღალი მნიშვნელობის 

(გავლენის ხარისხის მქონე) ფაქტორთა ქვესივრცე, 

რომელიც გახდება საბაზისო, რომლის საფუძველ-

ზეც შესწავლილი იქნება ორგანიზაციული სისტე-

მები განვითარების ეკონომიკა, რაც მეტად აქტუა-

ლურ ამოცანას წარმოადგენს. ამ საკითხების 

შესასწავლად  ეფექტურად გამოიყენება მოდელის 

შედგენა, ნაშრომში განხილულია მოდელის 

შედგენის და მასზე სხვადასხვა სახის ექსპერიმენ-

ტების საშუალებით საჭირო ფაქტორების შერჩევის 

საკითხები. კონფლიქტების შიდასახელმწი-

ფოებრივი რეგულაციის  თანამედროვე პრობლემე-

ბის სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური 

განვითარების ფაქტორების გათვალისწინებით 

საკვანძო სიტყვები - ორგანიზაციული სისტემები, 

ორგანიზაციული სისტემებზე მოქმედი 

ფაქტორები, კოგნიტური რუკა 

I შესავალი 

თანამედროვე ორგანიზაციული სისტემები, 

ხასიათდება მაღალი დინამიკურობით, 

პროცესების გლობალიზაციით, მომხმარებელზე 

ორიენტაციითა და მზარდი კონკურენციით, ასეთი 

სისტემების ფუნქციონირების ეფექტურად სწორი 

დაგეგმისთვის საჭიროა ჩამოვაყალიბოთ სისტემის 

ფუნქცონირების ალტერნატიული სცენარები. 

სცენარი – განვსაზღვროთ, როგორც ცნობილი არ-

ქიტექტურის მქონე სისტემის ფუნქციონირების 

შესაძლებლობა, რომელიც ცალკეულ სამუშაოთა 

თანმიმდევრობით – ოპერაციებით წარმოდგება და 

გარკვეული მიზნების მიღწევის გზას წარმოადგენს 

(სისტემის ზემოქმედების ფაქტორთა გარემოს 

გათვალისწინებით).  

კონფლიქტების შიდასახელმწიფოერბრივი 

რეგულაციის  თანამედროვე პრობლემების სოცი-

ალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ განვითა-

რებაზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი ), 

(როგორც ორგანიზაციული სისტემს 

ფუნქციონირებაც) სცენარზეა დაფუძნებული. 

ასეთი სისტემების ფუნქციონირების აღწერის და 

შემდგომში ფუნქციონირების დაგეგმვისთვის 

გამოიყენება მოდელები. მოდელი ეფექტური 

ფუნქციონირების სცენარის შერჩევის საშუალებას 

იძლევა, რომელიც სისტემის რეალურ გარემოში 

ფუნქციონირებას წინ უსწრებს და მნიშვნელოვნად 

ამცირებს ინტუიციურ შეცდომებს, რომელიც 

ადამიანს ზოგჯერ მცდარ გზაზე აყენებს.  

სისტემის მოდელის აგება და შემოთავაზე-

ბული სცენარების მოდელზე. სამოდელო ექსპერი-

მენტის სახით გათამაშება სცენარებიდან  საუკე-

თესოს შერჩევის საშუალებას იძლევა. დღეისათვის 

არ არსებობს ადამიანთა საქმიანობის არცერთი 

სფერო, რომელშიც წარმატებით არ გამოიყენება 

მოდელირების მეთოდები.[1] 

სცენარი ოთხი შემადგენელით ხასიათდება, 

მიზნები, ზემოქმედების ფაქტორები, ოპერაციები, 

ოპერაციათა შორისი კავშირები. 

მიზნები (ფაქტორები) – ძირითადად სტრუქ-

ტურიზებულია, ისინი ქვემიზნებისგან (ქვექ-

აფტორებისგან) შედგება. ეს ელემენტები არათანა-

ბარი მნიშვნელობის არიან და სხვადასხვა ზემოქ-

მედებას ახდენენ სისტემაზე. აქედან წარმოდგება 

ამოცანა, რომ ექსპერტიზის გამოყენებით მოვახ-

დინოთ მიზნების და ფაქტორების რანჟირება და 

შევარჩიოთ მათ შორის უფრო მეტად მნიშ-

ვნელოვანი. აღნიშნულ ამოცანას ვუწოდოთ 

ფაქტობრივ–მიზნობრივი ანალიზი. ფაქტობრივ–

მიზნობრივი ანალიზთან  ერთად ეფექტურად 

გამოიყენება სიტუაციური ანალიზიც. ორგანიზა-

ციული სისტემების შექმნის ან გარდაქმნის ეტაპზე 

სისტემის განვითარების სტადიებზე შესაძლე-

ბელია აღიძვრას მრავალი სიტუაცია, რომლებიც 
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ხელს უწყობს  მიზნებისთვის ფაქტორების ნაკრე-

ბის განსაზღვრას,  

მიზნებსა და ფაქტორებს შორის კავშირი 

ფაქტობრივ–მიზნობრივ დიაგრამაზე აისახება. 

მიზნის მნიშვნელოვნებაბა რიცხობრივად მათი 

„წონებით“ ფასდება, რომლებსაც ექსპერტი ან 

ექსპერტთა ჯგუფი განათავსებს და ნიშნავს. ასეთი 

შეფასება სუბიექტურია.[2]  

II ძირითადი ნაწილი 

კონფლიქტურ სიტუაციებზე თანამედროვე 

პრობლემების სოციალურ, პოლიტიკურ და 

ეკონომიკურ მოქმედი ფაქტორების აგება 

დავიწყოთ კოგნიტური რუკის აგებით რომელიც 

ასახავს რეალურად არსებულ სიტუაციას. 

კონფლიქტურ სიტუაციების დარეგულირებაზე 

მოქმედი ფაქტორები,  სხვადსასხვა ექსპერტის 

მიერ სხვადასხვანაირად შეიძლება იყოს 

განხილული. ამ ფაქტორების რაოდენობა რა თქმა 

უნდა ძალიან დიდია (200-ზე მეტი). პირველ 

ცხრილში მოყვანილია მისი ნაწილი. 
ცხრილი 1 

აღნიშვნა მნიშვნელობა 

C0 კონფლიქტური სიტუაციების 

რეგულირება 

C1 სოციალური კონფლიქტი 

C11 ეკონომიკური პრობლემები 

C2 პოლიტიკური კონფლიქტი 

C21 ტერიტორიული 

პრეტენზიები 

C3 ნეგატიური დამოკიდებუ-

ლება არსებული რეჟიმისად-

მი 

C31 რაიმე უფლებების არ არსე-

ბობა ან სიჭარბე 

C4 ეთნოპოლიტიკური კონ-

ფლიქტი 

C41 ნაციონალიზმი 

C42 იმპერიული ამბიციები 

 

აღნიშნული მიზნების  და ქვემიზნების 

მიზნის ხეს ექნება სახე (ნახ.1) 

 

 
 

ნახ.1. მიზნების და ქვემიზნების ხე 

მიზნების ხეზე გამოყოთ ზემოდან ქვემოთ 

ორდონიანი ფრაგმენტები, რომლებიც შედგება 

ძირეული წვეროსგან და ამ წვეროს 

ინცინდენტური წვეროებისგან. იმ ფრაგმენტს, 

რომელშიც შედის ხის ძირეული წვერო, 

მივანიჭოთ ნულოვანი რანგი. ამ ფრაგმენტის 

ქვედა დონის წვეროები წარმოადგენენ ძირეულს 

პირველი რანგის წვეროებისთვის.  

ნულოვანი რანგი აქვს მიზნის ხიდან 

ფრაგმენტს (C0,C1,C2,C3,C4). პირველი რანგი აქვს 

მიზნის ხიდან ფრაგმენტებს: (C1,C12,C13,C14,C15), 

(C2,C21,C22,C23), (C3,C31,C32,C33,C34, C35),და.ა.შ. 

სისტემის მიზნისთვის წონის მინიჭება 

მიზნების ურთიერთქმედების შეფასების-

თვის (ხეზე წვეროების წონების შემოსაღებად) 

იმის დასადგენად, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

მიზანი ექსპერტთან შეთანხმებით შემოვიღოთ 

შეფასების ქულები. Ci და Cj მიზნების ურთიერ-

თქმედების ძალა შევაფასოთ სიტყვიერი 

(ლინგვისტური) ფორმულირებით და 

გამოვხატოთ რაოდენობრივად [1-10] ინტერვალში 

(ცხრილი 2). 
ცხრილი 2 

ლინგვისტური მნიშვნელობები რიცხვითი (ქულები) 

მნიშვნელობები 

Ci და Cj მიზნების ერთნაირი 

მნიშვნელობისასა 

1 

როდესაც Ci სუსტად არის 

დამოკიდებული  Cj მნიშვნელობაზე 

3 

როდესაც Ci ძლიერად არის 

დამოკიდებული  Cj მნიშვნელობაზე 

5 

როდესაც Ci ძალიან ძლიერად არის 

დამოკიდებული  Cj მნიშვნელობაზე 

7 

აბსოლუტური დამოკიდებულება 

Ci -ი  Cj -ის მნიშვნელობაზე 

9 

შეფასება მდებარეობს ორ ლინ-

გვისტურ შეფასებას შორის 

2,4,6,8 

 
მიზნის ხის ყოველი ფრაგმენტისთვის დაწ-

ყებული ნულიდან შევადგინოთ კვადრატული 

მატრიცა R=||rij|| (ცხრილი 3). 

მატრიცის სვეტები შეესაბამება ხის 

წვეროებს. მარცხენა სვეტში სულ ზედა უჯრაში  

მოცემულია ძირეული წვეროს წონა (C0 

გლობალური მიზნისთვის  წონა W0 =1). Ci  

სტრიქონის და Cj სვეტის გადაკვეთაზე ეთითება 

rij -ის მნიშვნელობა, ეს მნიშვნელობა ტოლია 1-ის 

თუ Ci  =Cj. თუ Ci უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე 

Cj მაშინ ეთითება bij, წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ 

Ci ნაკლებად  მნიშვნელოვანია ვიდრე Cj  და 

ეთითება 1/ bij. 

ცხრილი 3, მიზნების ურთიერთქმედების 

ხარისხი ექსპერტის შეფასებით, ივსება ცხრილი 2–

ის გამოყენებით. კვადრატულ მატრიცას ხის 



ფრაგმენტისათვის აქვს ცხრილ 3-ში მოცემული 

სახე, რომელიც ქვემოთაა განთავსებული. 

დავუშვათ მატრიცის სტრიქონები (სვეტები) 

შეესაბამებიან მიზანს C1, ..., Cp, შეფასებულია 

წონებით W1, ...,Wp. ძირეულ წვეროს აქვს წონა W0, 

. მაშინ ჭეშმარიტია პირობა: 

𝑊𝑞 = ∑ 𝑊𝑖

𝑝

𝑖=1

 

 

W1 წონები წარმოადგენენ  შემდეგი 

განტოლებათა სისტემების ამონახსნს: 

𝑤𝐼 =  
1

𝑃𝐼
∑ 𝑟𝐼𝑗

𝑃

𝐽=1

𝑊𝑗 

. . . 

𝑤𝑝−1 =  
1

𝑝
∑ 𝑟𝑝−1,𝑗

𝑃

𝐽=1

𝑊𝑗 

 

ცხრილი 3 

 
W1 წონები წარმოადგენენ  შემდეგი 

განტოლებათა სისტემების ამონახსნს: 

𝑤𝐼 =  
1

𝑃𝐼
∑ 𝑟𝐼𝑗

𝑃

𝐽=1

𝑊𝑗 

. . . 

𝑤𝑝−1 =  
1

𝑝
∑ 𝑟𝑝−1,𝑗

𝑃

𝐽=1

𝑊𝑗 

 
მდგრად განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორე-

ბის ხეზე ნულოვანი რანგის  შესაბამისი ხეა  

(C0,C1,C2,C3,C4) (ნახ.2). 

 

 
ნახ.2 ნულოვანი რანგი 

განხილულ მაგალითში 0-ვანი ფრაგმენტის 

შესაბამის  განტოლებათა სისტემებს აქვს სახე: 

𝑤1 =
1

4
(𝑤1 + 3𝑤2 + 3𝑤3 + 3𝑤4) 

და ა.შ 

ამ განტოლებათა სისტემის ამოხსნი შედეგად 

მიიღება C1,C2,C3,C4 მიზნებისათვის მიზნის წონები.  

ასეთი განტოლებათა სისტემების შედგენა 

ხდება სხვა ფრაგმენტებისთვისაც 

სისტემის ლოკალური მიზნების რაოდენობის  

მინიმიზება 

მდგრად განვითარებაზე მოქმედი ფაქტო-

რების ლოკალური მიზნების ურთიერთდამოკი-

დებულების კოგნიტური რუკის შესადგენად უნდა 

იყოს გათვალისწინებული, რომ ცხრილში  

სვეტები და სტრიქონები შეესაბამებიან ლოკალურ 

მიზნებს, ცხრილში მარჯვენა მხარეს შეტანილია Ci 

მიზნები, მარჯვნივ - Wi წონები. სვეტების და 

სტრიქონების გადაკვეთაზე კი იწერება  

ექსპერტული შეფასება  +αij  თუ Ci მიზნის 

მიღწევას აძლიერებს Cj ,და - αij  თუ Ci მიზნის 

მიღწევას ასუსტებს Cj, სადაც, 0≤ αij≤1. 

αij შეფასება შეიძლება არ დაემთხვეს სკალაზე 

მნიშვნელობებს და იმყოფებოდეს მნიშვნელობებს 

შორის ინტერვალში. თუ მიზანი არ მოქმედებს 

მეორე მიზანზე, მაშინ  αij=0 და თუ მიზნებს შორის 

არ არსებობს დამოკიდებულება ან ეს 

დამოკიდებულება გაურკვეველია მაშინ (Ci ,Cj) 

თანაკვეთა რჩება ცარიელი. 

მდგრად განვითარებაზე მოქმედი 

ფაქტორების მიზნების ურთიერთგავლენის რიც-

ხვითი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 4. 

ცხრილი 4 

ლინგვისტური მნიშ-

ვნელობები 

მიზნების ურთიერ-

თგავლენის რიცხვი-

თი მნიშვნელობები 

გავლენას არ აქვს 

ადგილი 

0 

ძალიან სუსტი გავლე-

ნა 

0,1 

სუსტი გავლენა 0,3 

საშუალო გავლენა 0,5 

ძლიერი გავლენა 0,7 



გავლენა 1 

 

მდგრად განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორების 

განხილული ფრაგმენტისთვის კოგნიტური  რუქას 

ექნება სახე ცხრილი  5 

ცხრილი 5 

 
 

კოგნიტურ რუკაზე მიზნების შორის ურთიერთ 

გავლენის დასადგენად შემოგვაქვს რიცხობრივი 

მაჩვენებლები - გლობალური (C0)  და ლოკალური 

მიზნების (Cj) მიღწევადობის ხარისხი, ისინი 

გამოითვლებიან ფორმულებით: 

 

𝐽(𝐶0) = ∑ ∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑗=1

𝑊𝑖 

𝐽(𝐶𝑗) =
∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1 𝑊𝑖

𝐽(𝐶0)
=  

∑ 𝛼𝑖𝑗𝑊𝑖

𝑁
𝑖=1

∑ ∑ 𝛼𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑗=1 𝑊𝑖

 

აღნიშნული გამოთვლების შესრულების შემდეგ  

𝐽(𝐶0)=3, 501, ხოლო  𝐽(𝐶𝑗) სხვა მნიშვნელობები 

მიიღებენ მნიშვნელობას  (ცხრილი 6). 

ცხრილი 6 

 
ყველა ლოკალური მიზნის სიმრავლე ავღნიშნოთ 

C, წაშლილი ქვემიზნების სიმრავლე C*, ხოლო 

მათი სიმძლავრე - | C*|. 

მიზნის ქვესიმრავლეების მიღწევის ხარისხი , მათი 

ურთიერთგავლენის გათვალისწინებით  

გამოისახება ფორმულით; 

𝐽(𝐶∗) = 𝐽(𝑐𝑗𝑖) + ⋯ + 𝐽(𝑐𝑗𝑘) 

 

𝐽(𝐶∗)  მაქსიმალური დასაშვები მნიშვნე ლობა 

ავღნიშნოთ Δ.  და მისი მნიშვნელობა განხილულ 

შემთხვევაში  ტოლია  0.2101 

მინიმიზაციის ამოცანა  ჩამოვაყალიბოთ   

შემდეგნაირად  უნდა ვიპოვოთ  C*   C, ისე რომ 

ერთდროულად შესრულდეს შემდეგი პირობები 
𝐽(𝐶∗) ≤ ∆ 

|C∗| = 𝑚𝑎𝑥 

აღნიშნულიდან გამომდინარე ლოკალური 

მიზნების მინიმიზაციის ამოცანა განვსაზღვროთ 

შემდეგი ალგორითმის მიხედვით: 

1 C  სიმრავლეში ავარჩიოთ მიზანი cij ისეთი 

რომელსაც აქვს მიღწევადობის მინიმალური 

ხარისხი (J(cij=min). თუ ასეთი მიზნები ერთზე 

მეტია, მასთან მათგან უნდა ავირჩიოთ 

ნებისმიერი. ჩავრთოთ არჩეული მიზანი  C*  

ქვესიმრავლეში და გავზარდოთ მიღწევადობის  

მისი ხარისხი   
𝐽(𝐶∗) = 𝐽(𝐶∗) + 𝐽(𝑐𝑗1) 

2  შევამოწმოთ 𝐽(𝐶∗) ≤ ∆  პირობა, თუ ის 

სრულდება მაშინ წავშალოთ cj1 C -დან და 

დავბრუნდეთ პირველ ბიჯზე. თუ აღნიშნული 

პირობა არ სრულდება არცერთი მიზნისთვის ე.ი. 

C* მიზანი არ შეიძლება მიუერთდეს არცერთ სხვა 

მიზანს ეს კი ნიშნავს, რომ ალგორითმი ასრულებს 

მუშაობას. 

ჩვენს მიერ განხილული მაგალითისთვის Δ=0,246. 

 

III დასკვნა 

აღწერილი ალგორითმი შესაძლებლობას გვაძ-

ლევს ამოვარჩიოთ მოქმედი ფაქტორებიდან 

ყველაზე მაღალი მნიშვნელვნების მიზნები, ჩვენ 

შემთხვევაში კონფლიქტური სიტაციების დარეგუ-

ლირებაზე მოქმედი 200-ზე მეტი ფაქტორისგან 

შერჩეული იქნა 30. 

 მინიმიზების შედეგად მივიღეთ სიმრავლე 

E={b1, b2, b3, b4, b5,b6, b7, b8 ...}, სადაც, მაგალითად,  b1  

- სოციალური კონფლიტია და ა.შ 
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