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ანოტაცია - ნაშრომში წარმოდგენილია  

მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების 

მართვის ინფორმაციული სისტემა; განხილულია 

სისტემის არქიტექტურა  და   მისი შემადგენელი  

ფუნქციონალური მოდულები.  

საკვანძო სიტყვები - შეფასება, მართვა, სისტემა, 
პროგრამული უზრუნველყოფა, ინფორმაციული 
სისტემა. 

I.  შესავალი 

ადამიანური რესურსი ყველაზე კრიტიკული 

რესურსია, რომელიც მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს ნებისმიერი ორგანიზაციის 

ეფექტურობას. ორგანიზაციის წარმატება თუ 

წარუმატებლობა დამოკიდებულია მომსახურე 

პერსონალის კვალიფიკაციასა და ძალისხმევაზე.   

აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ 

ადამიანური  რესურსების შერჩევის დროს არ იყოს 

დაშვებული შეცდომა, რაც შეიძლება ძვირად 

დაუჯდეს ორგანიზაციას[6,7]. 

მრვალფუნქციური  პერსონალის[1,2] შერჩევის 

პროცესის   ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია  

მოვახდინოთ პერსონალის შეფასება მისი 

ფუნქციური შესაძლებლობების მიმართ, რომლის 

საფუძველზეც შესაძლებელი გახდება  

განხორციელდეს პერსონალის შერჩევა. 

წინამდებარე ნაშრომში წარმოგიდგენთ 

პერსონალის შეფასების ინფორმაციულ სისტემას. 

ინფორმაციული სისტემა წარმოადგენს 

ორგანიზაციული, ტექნიკური, პროგრამული და 

ინფორმაციული საშუალებების ერთობლიობას, 

რომლებიც ერთიან სისტემაშია გაერთიანებული 

და აუცილებელია ინფორმაციის შეგროვების, 

შენახვის, გადამუშავებისა და გაცემის მიზნით,  

რომელიც გამოიყენება გადაწყვეტილებების 

მიღებისას, საწარმოს მართვისა და 

კოორდინაციისათვის და ა.შ. გარდა 

გადაწყვეტილების მიღების ხელშეწყობისა, 

კოორდინაციისა და კონტროლისა, 

ინფორმაციული სისტემა ასევე შეიძლება 

ეხმარებოდეს მენეჯერსა და მოსამსახურეებს 

პრობლემების ანალიზში[4,5]. 

ინფორმაციული სისტემების ეფექტური 

გამოყენება უფრო ზუსტი პროგნოზის გაკეთების, 

მართვაში შესაძლო შეცდომების და რისკების 

თავიდან აცილებისა და მაქსიმალური სარგებლის 

მიღების საშუალებას იძლევა. 
II. ძირითადი ნაწილი 

ნაშრომში წარმოდგენილი ინფორმაციული 

სისტემის განზოგადებულ არქიტექტურას   აქვს 

სურ.1-ზე მოცემული სახე, რომლიდანაც კარგად 

ჩანს რომ სისტემაში არსებობს ორი ძრითადი 

მოდული:  მენეჯერის და კონკურსანტების 

(პირები, რომლებმაც მონაწილობა უნდა მიიღონ 

შეფასებაში); აღნიშნული მოდულები თავის მხრივ 

შეიცავს ქვემოდულებს რომლებსაც ქვემოთ 

განვიხილავთ;  ინფორმაციული სისტემის 

პროგრამული უზრუნველყოფა შედგება ვებ და 

სამაგიდო (Desktop) აპლიკაციისგან, ვებ აპლიკაცია 

განკუთვნილია კონკურსანტებისთვის ხოლო 

სამაგიდო აპლიკაცია მენეჯერისთვის.  

 

სურ. 1 ინფორმაციული სისტემის არქიტექტურა 

პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციური  

მოდულები წარმოდგენილია ნახ.1-ზე. 
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ნახ. 1. სისტემის ფუნქციური მოდულები 

 

განვიხილოთ ნახ.1-ზე წარმოდგენილი სამაგიდო 

აპლიკაციის  მოდულები: 

ორგანიზაციის რეგისტრაცია - მოდული  

უზრუნველყოფს ორგანიზაციის შესახებ 

ინფორმაციისა  (რომელიც ანხორციელებს 

პერსონალის შეფასებას შემდგომში პერსონალის 

შერჩევისა და ფუნქციათა განაწილებისათვის) და 

ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირის   

სისტემაში რეგისტრაციას. 

ავტორიზაცია - სისტემაში შესვლისათვის 

აუცილებელია ავტორიზაციის გავლა, 

ავტორიზაციისათვის  ჩეულებისამებრ 

აუცილებელია მომხმარებლის სახელის და 

პაროლის ცოდნა, რომელიც განისაზღვრება 

ორგანიზაციის რეგისტრაციის ეტაპზე.   

შეფასების (ტესტირების) კატეგორიები - 

მოდული უზრუნველყოფს ტესტის კატეგორიების 

მართვას: ახალი კატეგორიის დამატებას, 

არსებულის რედაქტირებას, წაშლას. მოდული 

გვაძლევს შესაძლებლობას  შევქმნათ ჩვენთვის 

სასურველი რაოდენობის ტესტირების კატეგორია.  

ტესტური დავალებების მართვა -  მოდული 

უზრუნველყოფს ტესტური დავალებების 

(შეკითხვებსა და სავარაუდო პასუხების) შეტანა 

ინფომაციულ სისტემაში. ის აღჭურვილია 

მრავალფუქნქციური რედაქტორით, რომელიც 

საშუალებას გვაძლევს არ ვიყოთ შეზღუდული 

შეკითხვისა თუ სავარაუდო პასუხების შინაარსის 

ფორმაზე, რაც გულისხმობს რომ შეკითხვის ან 

სავარაუდო პასუხების შინაარსში შეგვიძლია 

ჩავსვათ ყველა სახის ინფორმაცია (ტექსტი, 

გარფიკული გამოსახულება, მათემატიკური 

ფორმულა, ცხრილები, დაფორმატებული ტექსტი 

და ა. შ.). აღნიშნული მოდული საშუალებას 

გვაძლევს  ვმართოთ: შეკითხვის სავარაუდო 

პასუხების რაოდენობა (დავამატოთ ან წავშალოთ 

სავარაუდო პასუხი) და დავაფიქსიროთ სწორი 

პასუხი; განვსაზღვროთ  ტესტური დავალების 

შეკითხვის სირთულის დონე;   მოვახდინოთ უკვე 

დამატებული შეკითხვების წაშლა ან 

რედაქტირება. 
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სურ.2  ტესტური დავალებების დამატრება

ტეტსების მართვა - მოდული უზრუნველყოფს   

ტესტის შედგენას მონაცემთა ბაზაში დამატებული 

შეკითხვების ბაზაზე. ტესტის შედგენისთვის უნდა 

გნვსაზღვროთ   შემდეგი პარამეტრები: ტესტის 

კატეგორია, შეკითხვების რაოდენობა სირთული 

დონის მიხედვით, ანუ იმის განსაზღვრა თუ 

ტესტირების კონკრეტულ კატეგორიაში როგორ 

იქნება კითხვები გადანაწილებული,  რამდენი 

კითხვა იქნება მარტივი სირთულის, რამდენი 

საშუალო სირთულის და რამდენი რთული. ასევე, 

აქვე უნდა განისაზღვროს ცალკეული კითხვის 

ქულა ანუ მისი რაოდენობრივი შეფასება 

სირთულის დონის მიხედვით და კონკრეტულ 

კატეგორიაში ტესტირებისთვის საჭირო დრო. 

ასევე გვაქვს შესაძლებლობა მოვახდინოთ უკვე 

განსაზღვრული ტესტის პარამეტრების ცვლილება 

ან წაშლა. 

 

 

სურ. 3 ტესების  შედგენა

ტესტების მართვის მოდულის ერთ-ერთ 

ქვემოდულს წარმოადგენს კონკურსანტებისთვის 

ტესტების დანიშვნის მოდული, რომელიც  

უზრუნველყოფს  უკვე შედგენილი ტესტების,  

კონკურსში მონაწილე პერსონალზე  „მიბმას“, რაც  

საშუალებას აძლევს კონკურსანტს გაიაროს 

ტესტირება, რადგან თუ კონკურსანტი არ იქნება 

„მიბმული“ ტესტირების რომელიმე კატეგორიაზე, 
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ასეთ შემთხვევაში ის ვერ შეძლებს ტესტირების 

პროცესში მონაწილეობას. კონკრეტული ტესტის 

კონკურსანტებზე მიბმის პროცესში უნდა 

განისაზღვროს ტესტირების კატეგორიის სტატუსი 

- „ზოგადი“ არის თუ „პროფესიული“. ეს 

გვჭირდება  კონკურსში მონაწილე პერსონალის 

ფუნქციური შესაძლებლობის მატრიცის [1,2] 

ფორმირებისათვის, რომელიც არის ამოსავალი, 

შეფასების სისტემის. 

კონკურსანტების მონაცემთა ბაზის მართვა - 

მოდული უზრუნველყოფს: მივიღოთ ინფორმაცია 

(პროფილის მონაცემები, განათლება სამუშაო 

გამოცდილება და სხვა.)  სისტემაში 

დარეგისტრირებული ყველა კონკურსანტის 

შესახებ.  საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია 

რეგისტრირებული კონკურსანტის მონაცემთა 

ბაზიდან წაშლა. 

შედეგების მართვა -   მოდული არის ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი მოდული, რომელიც 

საშულებას იძლება  კონკურსანტთა ტესტირების  

შედეგების საფუძველზე  მოვახდინოთ 

ფუნქციური შესაძლებლობების მატიცის 

ფორმირება. 

გასაუბრების შედეგების მართვა - მოდული 

უზრუნველყოფს გასაუბრების ქულების 

აღრიცხვას კონკურსანტების მიხედვით.  

ამრიგად  სისტემის სამაგიდო აპლიკაცია  

აღჭურვილია  ყველა იმ შესაძლებლობით 

რომელიც საშუალების აძლევს ადამიანური 

რესურსების მენეჯერს შექმნას პერსონალის 

შეფაების პოცესის  ორგანიზება კომპიუტერულის 

სისტემის მეშვეობით. 

ეხლა გადავიდეთ ნახ.1-ზე წარმოდგენილი ვებ 

აპლიკაციის მოდულების განხილვაზე: 

რეგისტრაცია -  მოდული უზრუნველყოფს 

კონკურსში მონაწილე პერსონალის რეგისტრაციას, 

რათა სისტემაში შექმნან  ანგარიში და ჰქონდეთ   

თავიანთი გვერდი, რაც აუცილებელია იმისათვის 

რომ მონაწილება მიიღონ შეფასების პროცესში. 

ავტორიზაცია - კომკურსანტებამა, რომლებსაც 

გავლილი აქვთ რეგისტრაცია სისტემაში 

შესასვლელად უნდა გაიარონ ავტორიზაცია, 

რისთვისაც საჭიროა მომხმარებლის სახელისა და 

პაროლის ცოდნა, რომლებიც განისასზღვრება 

კონკურსანტის მიერ რეგისტრაციის დროს. 

CV - მონაცემების მართვა - აღნიშნული 

მოდული უზრუნველყოფს რომ 

რეგისტრირებულმა კონკურსანტმა მარტივად 

მართოს საკუთარი მონაცემები (პროფილის 

ინფორმაცია, განათლება, სამუშაო გამოცდილება, 

შეცვალოს სისტემაში შესასვლელი მომხმარებლის 

სახელი და პაროლი და ა.შ.) 

ტესტირება - ეს არის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მოდული, რომელიც გულისხმობს 

კონკურსანტის მიერ ტესტური დავალებების  

შესრულებას კონკრეტული კატეგორიების 

მიხედვით (რომელიც განისაზღვრება მენეჯერის 

მიერ სისტემაში) და შეფასების მიღებას. 

ტესტირების მოდულში შესვლისას კონკურსანტს 

ექნება ტესტირების იმ კატეგორიების 

ჩამონათავლი,  რომელსაც განუსაზღვრავს 

მენეჯერი. კონკურსანტმა უნდა გაიაროს 

ტესტირების ყველა ის კატეგორია, რომელიც არის 

მასზე მიბმული (რეგისტრირებული), კატეგორიის 

არჩევით სისტემა ამოარჩევს მონაცემთა ბაზიდან  

ტესტური დავალებების იმ რაოდენობას, რომელიც 

განსაზღვრული არის მენეჯერის მიერ და 

კონკურსანტი იწყებს ფორმირებულ კითხვებზე  

პასუხის დაფიქსირებას, რომლის სისწორის 

შემოწმებასა და ქულების გაანგარიშებას 

უზრუნველყოფს სისტემა. ტესტური დავალების 

დასრულების შემდეგ მოხდება მოცემული 

კონკურსანტისათვის ქულის დაფიქსირება 

მონაცემთა ბაზაში, რომელიც დააგროვა ტესტირე 

ბის კონკრეტული კატეგორიის გავლისას. 
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 სურ. 4   ვებ  აპლიკაცია - ტესტირების მოდული 

გავლილი ტეტსები - მოდულში ავტორიზებულ 

მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა ნახოს მის მიერ 

გავლილი ტესტირების კატეგორიები და 

შეფასებები, რომლებიც დააგროვა კონკრეტულ 

კატეგორიაში. 

 განხილული ინფორმაციული სისტემის  

პროგრამული უზრუნველყოფა შემუშავებულია 

შემდეგი  ტექნოლოგიების გამოყენებით:  

 .NET პლატფორმა; 

 C# 

 ADO.NET 

 ASP.NET 

 HTML, CSS 

 Javascript (Jquery, AJAX) 

სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფა 

(მონაცემთა ბაზა)   განთავსებულია MS SQL 

სერევრზე, რომელიც წარმოადგენს მძლავრ 

მონაცემთა ბაზების სერვერს. 

III. დასკვნა 

ნაშრომში წარმოდგენილი პერსონალის 

შეფასების ინფორმაციული სისტემა  წარმოადგენს 

მოქნილ და ეფექტურ პროგრამულ სისტემას, 

რომელიც საშუალებას გვაძლევს   მოვახდინოთ 

პერსონალის შეფასების  პროცესის ორგანიზაცია 

და  ავტომატიზაცია,  მივიღოთ  ობიექტური და 

მაღალი   საიმდოობის მქონე შეფასების შედეგები, 

რომელთა მეშვეობითაც  სისტემა მოახდენს 

ფუნქციური შესაძლებლობების მატრიცის 

ფორმირებას, რომლის საფუძველზეც 

შესაძლებელი გახდება მოვახდინოთ პრესონალის 

ოპტიმალური შერჩევა და ფუქციათა განაწილება.   
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