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Symmary 

Based on studies the thesis is an attempt to reveal ways and mechanisms to 
raise efficiency of the model of Georgian organizational culture. It is shown that 
raising of efficiency of the organizational culture represents one of the most 
adequate ways for development of Georgia which has small recourses. Based on 
conducted studies over the organizational culture it is possible for us to express the 
opinion that for the tasks of raising efficiency of Georgian organizations are more 
acceptable adoption of such components of  so-called Japan model which 
correspond main dimensions of Georgian organizational structure. In this regard 
intensive extending of required works becomes rather necessary in models of 
organizations’ management and for development of institutes. 

Based on the results of studies we may confirm the target hypothesis – a 
successive corporative culture promotes upgrade and competitive ability of a 
company. Despite this the present Georgian consumer market and precisely the 
Georgian consumer gives priority to  multi-brand companies and majority of 
Georgian companies have to carry out hard work in order to raise own corporative 
culture on one side and from the point of supply for target audience of this culture 
with adequate communication channels.  

In XXI century the corporative culture is supposed to be an actual and 
significant theme, including: the general creed, relationships, norms of behavior 
and values of the organization for all employees. Possibly they are not sharply 
expressed for everyone but in conditions of absence of direct instructions, they 
define activity or co-activity of people and significantly influence on working 
process making organization more competitive. Besides, formation of a company 
brand, reliability of a product and all in all the company reputation is a credit to 
the corporate culture. The successful brand has corresponding corporative culture 
and is nor reviewed without each other.  

Organizational or corporative cultures are rather popular issues since 1980-
ies in the literature of management. More than a century organizational 
sociologists focus on the role of the organizational culture. It is also should be 
noted that the organizational culture is a phenomenon and it differs from national 
culture in different ways. An organization is a social system having the nature 
different from nation, even because that its members don’t grow in this system 
from childhood. Owing to some impact that decided to join an organization 
themselves; they spent there working hours and on some day they will leave it,  

The first time in 1960-ies appeared the term “Organizational culture” which 
eventually was formed in 1970-ies. And it became popular after publication of the 
book “Corporative culture” by Terence Deal and Alan Kennedy in 1982. This term 
was spread much more extensively after publication of the book “Searching for the 
Best” by Thomas Peters and Robert Whiteman in the same year. Furthermore, 
rather extensive literature appeared around this topic in various languages. 

In the thesis we reviewed the following chapters:  
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In the first chapter – the essence and the strategic importance of an 
organizational culture – an organizational culture is a unity of behaviors, symbols, 
rites and myths which correspond values featuring an organization and shared by 
an organization and transferred to each its member in oral as the life experience.  

In the thesis we described the components of an organizational culture: 
An organizational structure is created by numerous factors of the inner 

environment. It is based on the creed and philosophy of an organization which 
construes why it acts in its present form and not in another form. The culture of 
the company is revealed within opinions of employees and business principles 
which are declared by authorities. The significant components of an organizational 
culture: ethic standards of a company, an official policy, relationships with various 
partners, traditions, control methods, requirements to employees behavior, and an 
atmosphere of the company that make it different from others. All these factors, 
from which some of them are not formed clearly will define the organizational 
culture.  

In the second chapter of the thesis we reviewed: 
 PR-management, as the element of the corporative culture; 
 The style of management in Georgian organizational culture; 
 Labor satisfaction; 
 Psychological factors of development of Georgian organizational culture. 
As well, based on studies the topic presents organizations existed in Georgia 

and their organizational culture, that affirmed the hypotheisis of the thesis: 
Successful organizational culture is an important factor in the management of a 
success and reputation of an organization. 

In the last chapter of the thesis we discuss and analyze design and results of 
implemented studies in the limits of our work based on collected empirical 
material. 

In the thesis as a result were sharply distinguished the inoovation and 
actuality of the topic. The corporative culture represents a new tendency in 
Georgia. It is important to take into account remarks over studies and put them 
into practice, this will help the organization to obtain competitive skills. And to 
enroot new brands in the Georgian consumer market, the reputation of which will 
be raised for consumers and it incrementally equals with multi-brand companies’ 
image. This is a distant prospect but the real chance. 

The corporative culture in the organization is the factor defining the success 
or failure; correspondingly, the financial side of the business and labor satisfaction 
of employees depend on it. Through results of studies we may precisely define 
what is this or that problem, that will help persons being at the head of the private 
companies to elaborate a new plan in order to solve specific problems. Results of 
studies give us opportunity to consider in which way we should direct our focus in 
order to form healthy business environment in Tbilisi, to  supply the market with 
new brand-products of the producers who are supposed to be reliable by the 
opinion of consumers.  
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა: კორპორაციული კულტურა, XXI-ე საუკუნეში 

აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემაა.  მრავალი მეცნიერული კვლევის შე-

დეგებიდან გამომდინარე, მსოფლიოს ყველაზე დიდ და წარმატებულ ორ-

განიზაციებში, ყოველთვის აღინიშნებოდა ძლიერი კავშირი ორგანიზა-

ციულ კულტურასთან. საქართველოში დღევანდელი ეკონომიური მდგომა-

რეობა, არაკონკურენტუნარიანი ბიზნეს გარემო, ორგანიზაციებში კადრების 

ხშირი ცვლა, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა უკმაყოფილება თვალში-

საცემი  რეალობაა და  ყველა ჩართული მხარისათვის პრობლემას წარმოად-

გენს. 

ჩვენს მიერ ზემოთ აღნიშნული პრობლემების ერთ-ერთი მთავარ მიზე-

ზად სრულყოფილი კორპორაციული კულტურის არარსებობა  ითვლება. 

სადისერტაციო თემის მიზნები და ამოცანები:  წარმოდგენილი 

ნაშრომის მიზანია ქართულ სამომხმარებლო სივრცეში, კერძოდ კი, ქალაქ 

თბილისის მასშტაბით, არსებული კომერციული სტრუქტურების ორგანი-

ზაციული კულტურის შესწავლა. თემის ფარგლებში გამოვიკვლევთ კერძო 

ორგანიზაციებში კორპორაციული კულტურის წამყვან ფორმა-სტრუქტურას 

და მოდელებს, ასევე, ორგანიზაციიებში შიდა ურთიერთობების წამყვან 

მოდელებს და მათ გავლენას კომპანიის წარმატება-წარუმატებლობის მაჩვე-

ნებლებზე. გარდა ამისა, კვლევაზე დაყრდნობით, შევეცდებით განვსა-

ზღვროთ რამდენად არის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი კორპორაციული 

კულტურის მოდელებსა და ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობას შორის.   

კვლევის ამოცანები:  

 თბილისში არსებულ დიდ კომპანიებში, კორპორაციული კულტურის 

პრაქტიკის შესწავლა;  

 კონკრეტული ორგანიზაციების მაგალითზე ურთიერთკავშირების 

კვლევა-დაფიქსირება ორგანიზაციის მენეჯერებსა და საორგანიზა-

ციო ატმოსფერო-კულტურას შორის; 
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 ორგანიზაციის ლიდერის იმიჯის ფაქტორის როლის განსაზღვრა 

კომპანიის კულტურის ფორმირების პროცესში; 

 საკადრო პოლიტიკის ტენდენციები და ორგანიზაციული პასუხის-

მგებლობის ფაქტორების მიმოხილვა; 

 მომხმარებლის ჩართულობა და მასზე საორგანიზაციო კულტურის 

გავლენის კოეფიციენტის განსაზღვრა; 

 კომპანიის ლიდერის იმიჯის განსაზღვრა, ნდობისა და ცნობადობის 

კოეფიციენტი მომხმარებელსა და კომპანიის შიდა საზოგადოე-

ბისათვის; 

თემის ჰიპოთეზა: ორგანიზაციის წარმატებას და კონკურენტუ-

ნარიანობას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს კორპორაციული კულტურა.  

მეთოდოლოგიური საფუძვლები: 

 თეორიული მასალის მოგროვება მოხდება შემთხვევების შესწავლის 

მეთოდით (case study) და დაკვირვების მეთოდით, ასევე გამოყენებული 

იქნება კომპილაციისა და კონტენტ ანალიზის მეთოდები. 

თემის ემპირიული ნაწილის შესასწავლად გამოყენებული იქნება 

კვლევა. კვლევა ჩატარდება ორ ეტაპად: თვისობრივი კვლევა (ჩაღრმა-

ვებული ინტერვიუ პირისპირ და  სკაიპით, და რაოდენობრივი კვლევა 

(კითხვარი და ელ.ფოსტით გამოკითხვები). 

კვლევის საფუძველზე მოხდება შემდეგი საკითხების განსაზღვრა: 

 ქართული კომპანიების ცნობადობის კოეფიციენტი ქართველ 

მომხმარებელში; 

 არსებული კომპანიების მიმართ დამოკიდებულებები და განწყობები; 

 კორპორაციული კულტურის როლი და გავლენები კომპანიის იმიჯსა 

და ცნობადობის კოეფიციენტზე; 

 არჩევანი, კომპანიისადმი ნდობის  კრიტერიუმები; 

 კომპანიის ლიდერის იმიჯის გავლენა კომპანიის რეპუტაციაზე; 

 კორპორაციული კულტურის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული     

პრეფერენციები; 
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 კომპანიის კორპორაციული კულტურის აღქმა მომხმარებლებში; 

 ცენტრალური და პერიფერიული მახასიათებლები; 

 იდეალური კორპორაციული კულტურის განმსაზღვრელი ფაქტო-

რები; 

 პერსონიფიკაცია; 

 ეფექტური საინფორმაციო წყაროები და საკომუნიკაციო არხები; 

 საქართველოში არსებული კომპანიების კორპორაციული კულტურის 

კონცეფციების და მენეჯმენტის განხილვა და განსაზღვრა. 

ზემოთაღნიშნული საკითხების კვლევა თავდაპირველად მოხდება 

თვისობრივი კვლევით, კერძოდ  ჩაღრმავებული ინტერვიუებით, როგორც 

კომპანიების ტოპ-მენეჯერებთან,  ისე ექსპერტებთან. 

თვისობრივი კვლევების მონაცემებზე დაყრდნობით შემუშავდება 

რაოდენობრივი კვლევის კითხვარები, ჩატარდება რაოდენობრივი კვლევა, 

დამუშავდება და მოხდება მისი შედეგების გენერალიზაცია. 

ჩვენი კვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს,  ძირითადათ 

უცხოელ მეცნიერთა ნაშრომების კომპილაცია. ვინაიდიან კორპორაციულ 

კულტურაზე, ისევე როგორც მთლიანად დარგის სხვა მიმართულებებზეც, 

ქართულენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურა მწირედ გვაქვს წარმოდგენი-

ლი. ასევე, ვისარგებლებთ მეცნიერთა თეორიული და გამოყენებითი 

ხასიათის კვლევებით  და მათი ვებგვერდებით. 

სადისერტაციო თემის პირველი ნაწილი წარმოადგენს თეორიული 

მასალის კვლევას: კორპორაციული კულტურის წარმოშობის, მისი მნიშვნე-

ლობის და  გავლენის განსაზღვრას,  მსოფლიოში წამყვანი ორგანიზაციების 

კორპორაციული კულტურის შედარებას. ქვეთავებად განვიხილავთ: 

 ორგანიზაციული კულტურის შემადგენელ კომპონენტებს; 

 კულტურის განმტკიცება; 

 ორგანიზაციული კულტურის გავლენა სტრატეგიის 

რეალიზაციაზე; 
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 ძლიერი, სუსტი, არაჯანსაღი და ადაპტური ორგანიზაციული 

კულტურა; 

 ადაპტური ორგანიზაციული კულტურა; 

 ორგანიზაციული კულტურის ცვლილება; 

 ეთიკა და ორგანიზაციული კულტურა; 

 პირადი ენთუზიაზმის ამაღლება.  

მეცნიერული სიახლე და კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნე-

ლობა: საკვლევი თემის მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს, თბილისში, 

კორპორაციული კულტურის პრაქტიკაში მოყვანა, რაზეც დამოკიდებულია 

ბიზნესის წარმატება, კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და შრომითი 

კმაყოფილება. ჩვენი კვლევა მიზნად ისახავდა კერძო ორგანიზაციებში კორ-

პორაციული კულტურის პრაქტიკის შესწავლას. კორპორაციული კულტუ-

რის კომპონენტების გავლენის კოეფიციენტის დადგენას მომხმარებელსა და 

თანამშრომლების ცნობიერებაზე.  კვლევის შედეგების მეშვეობით ზუსტად 

განვსაზღვრავთ, რაში მდგომარეობს ესა თუ ის პრობლემა, რაც დაეხმარება 

კერძო კომპანიების სათავეში მყოფ ადამიანებს შეიმუშავონ ახალი გეგმა 

კონკრეტული პრობლემების გადასაჭრელად. კვლევის შედეგები გვაძლევს 

საშუალებას განვსაზღვროთ რა კუთხით არის საჭირო ყურადღების 

გამახვილება, რომ ჩამოყალიბდეს თბილისში ჯანსაღი ბიზნესს გარემო და 

კორპორაციული კულტურის ცვლადი კომპონენტების მიზნობრივი და 

სწორი გადაადგილებების შედეგად კომპანიების წარმატების სვლა და 

წარმართვა გახდეს შესაძლებელი.  

ნაშრომის სამეცნიერო დანიშნულება მდგომარეობს ასევე არსებული 

თეორიული მასალების თავმოყრასა და სრული შეჯამების საფუძველზე 

ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში ხელმისაწვდომი და სრულყოფილი 

სასწავლო და პრაქტიკული ღირებულების მქონე ინფორმაციის ხელმისაწვ-

დომობა კორპორაციული კულტურის თეორიაზე. ხოლო ემპირიულ ნა-

წილში შევაჯამოთ თეორიისა და კვლევების საფუძველზე მიღებული 
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მასალები და მათი გამოყენების რეალური სურათი დავანახოთ, როგორც 

პრაქტიკოს  მენეჯერებს, ისე თეორიით დაინტერესებულ პირებს.  

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა: ნაშრომი 

მოიცავს 127 გვერდს და შედგება რეზიუმეს (ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე), შინაარსის, შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავისა და 

დასკვნისგან. ნაშრომს თან ერთვის გამოყენებული ლიტერატურისა და 

ინტერნეტ-რესურსების სია.  

 

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 

დისერტაციაში” კორპორაციული კულტურა და საზოგადოება“ 

განსაზღვრული და შესწავლილია თბილისში, კერძო ორგანიზაციებში, 

კორპორაციული კულტურა, როგორც ორგანიზაციის კონკურენტუნარია-

ნობის ზრდის ფაქტორი. 

შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა 

და განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, კვლევის მიზანი. 

დასახული მიზნის მისაღწევად მოცემულია შესასრულებული ამოცანები, 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები, საინფორმაციო-სტა-

ტისტიკური ბაზა. ასევე დასაბუთებულია კვლევის სიახლე, თეორიული და 

პრაქტიკული გამოყენების ღირებულება.  

წარმოდგენილი ნაშრომის შედეგების განსჯა მოიცავს სამ თავს: 

პირველი თავი ორგანიზაციული კულტურის არსი და სტრატეგიული 

მნიშვნელობა’’ შედგება ცხრა ქვეთავისაგან.  

1.1. ორგანიზაციული კულტურის არსი: 

ნებისმიერ კომპანიას გააჩნია საკუთარი ორგანიზაციული კულტურა, 

რაც მოიცავს ბიზნესის წარმართვის ფილოსოფიას და პრინციპებს, 

ფასეულობათა სისტემას, ქცევის სტანდარტებს, პრობლემების გადაწყვეტის 

გზებს და გადაწყვეტილების მიღების საშუალებებს, შრომით ატმოსფეროს, 
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,,ფოლკლორს”, ანუ კომპანიის ფასეულობების ისტორიას, ტაბუს სისტემას 

ან ,,მიუღებელ გადაწყვეტილებებს”. ორგანიზაციული კულტურა არის 

ქცევების, სიმბოლოების, რიტუალების და მითების ერთობლიობა, 

რომლებიც შეესაბამება ორგანიზაციისათვის დამახასიათებელ და მის მიერ 

გაზიარებულ ფასეულობებს და გადაეცემა ყოველ მის წევრს ზეპირი 

ფორმით, როგორც ცხოვრებისეული გამოცდილება. დისერტაციაში 

განხილული გვაქვს მსოფლიოს წამყვანი კომპანიები: Wal-Mart, McDonald's, 

General Eleqtric, Microsoft. 

როგორც დაკვირვება გვიჩვენებს, კომპანიების ბრენდ რეპუტაციის 

ჩამოყალიბების საქმესა და მათ წარმატების კოეფიციენტის ზრდას ნამდვი-

ლად უწყობს ხელს ზედმიწევნით შემუშავებული და განხორციელებული 

კორპორაციული კულტურის მოდელები. ამ თავისებურებების დანერგვა და 

კონკრეტულ კომპანიასთან გაიგივება.   

2.2. ორგანიზაციული კულტურის შემადგენელი კომპონენტები: 

ორგანიზაციულ კულტურას აყალიბებს შიდა გარემოს მრავალრი-

ცხოვანი ფაქტორები. მისი საფუძველია ორგანიზაციის მრწამსი და ფილო-

სოფია, რომელიც განმარტავს, თუ რატომ მოქმედებს იგი არსებული სახით 

და არა სხვაგვარად. კომპანიის კულტურა ვლინდება თანამშრომელთა 

შეხედულებებში და ბიზნესის იმ პრინციპებში, რომლებიც დეკლარირებუ-

ლია ხელმძღვანელობის მიერ. ორგანიზაციული კულტურის მნიშვნელო-

ვანი შემადგენლებია:  

 კომპანიის ეთიკური სტანდარტები,  

 ოფიციალური პოლიტიკა,  

 სხვადასხვა პარტნიორებთან ურთიერთობები,  

 ტრადიციები,  

 კონტროლის მეთოდები,  

 მოთხოვნები თანამშრომელთა ქცევისადმი,  

 ის ატმოსფერო, რომელიც სუფევს კომპანიაში და გამოარჩევს მას 

სხვებისგან.  
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ყველა ზემოთ მოტანილი ფაქტორი, რომელთაგან ზოგიერთი ყოველთ-

ვის არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, განსაზღვრავს ორგანიზაციულ 

კულტურას.  

1.3. კულტურის განმტკიცება: ხელმძღვანელობის მიერ კულტურის 

ძირითადი პრინციპების ფორმულირების შემდეგ იწყება მათი განმტკიცება. 

ამრიგად, ამისთვის უმთავრესია იმ თანამშომლების აყვანა სამუშაოზე, 

რომელთა პიროვნული თვისებები, მრწამსი, უნარები შეესაბამება ორგანი-

ზაციაში დამკვიდრებულ შეხედულებებს. შემდეგ ეტაპზე ახალბედებს 

გააცნობენ კომპანიაში დამკვიდრებულ, როგორც ფორმალურ, ასევე არა-

ფორმალურ წესებს. პირველ შემთხვევაში ამას აკეთებენ ხელმძღვანელები 

და გამოცდილი თანამშრომლები, ხოლო მეორე ამოცანას თავს წარმატებით 

ართმევენ კოლეგებიც. ახალ თანამშრომლებს აგრეთვე გააცნობენ კომპანიის 

ისტორიას, მათ შორის ლეგენდების მეშვეობითაც და განაწყობენ არსებული 

კულტურის მოთხოვნების დასაცავად, რისთვისაც ხდება იმ თანამშრო-

მელთა წახალისება, ვინც სანიმუშოდ იცავს მას, ხოლო ვინც სისტემატურად 

არღვევს, ისჯებიან. ქართული სამომხმარებლო სივრცე და შესაბამისად აქ 

მოღვაწე კომპანიები, ასევე რამოდენიმე, თუმცა არა გლობალურად და 

მკვეთრად გამოხატული სუბკულტურული რეალობის არსებობას ეფუძნება. 

ქართული საზოგადოება არ არის ერთგვაროვანი და ჩვენი მომხმარებელი, 

თუ დაქირავებული მუშაკი სხვადასხვაგვარი კულტურის მატარებელი შე-

იძლება აღმოჩნდეს. რამდენად არის ეს გათვალისწინებული ამა თუ იმ 

კომპანიის შიდა კულტურის სქემასა და ყოველდღიურობაში ცალკე კვლე-

ვის საკითხია. რადგან ნებისმიერი ორგანიზაციის მამოძრავებელი მიზანი 

მისი თითოეული თანამშრომლის სრული ჩართულობა და კულტურასთან 

ადაპტირება უნდა იყოს. აქედან გამომდინარეობს გარე გზავნილიც და 

საბოლოოდ კომპანიის წარმატების კოეფიციენტიც. 

1.4. ორგანიზაციული კულტურის გავლენა სტრატეგიის რეალიზა-

ციაზე: ორგანიზაციული კულტურისა და სტრატეგიული გეგმის თანხვედ-

რა ზემოქმედებას ახდენს თანამშრომლებზე მათი ქცევების ფორმირების 
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მეშვეობით და სტრატეგიული გეგმის შესრულებისთვის მობილიზებით. ეს 

ზემოქმედება ორი გზით ხორციელდება:  

1. კულტურა, რომელიც ხელს უწყობს სტრატეგიის წარმატებით რეა-

ლიზებას, ახდენს არაოფიციალური წესებისა და შრომითი ატმოსფე-

როსადმი ინსტიტუციონალური მოთხოვნების ფორმირებას, რითაც 

კომპანიაში იზრდება შრომის ეფექტიანობა; 

2. სტრატეგიის შესაბამისი კულტურა დიდ გავლენას ახდენს თანამ-

შრომელთა პროფესიულ ზრდასა და მოტივირებაზე, ხელს უწყობს 

მათ მიერ კომპანიის მისიისა და მიზნების აღქმას. 

სტრატეგიის წარმატებით რეალიზებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნე-

ლოვანია იმგვარი ვითარების შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციის 

მთელი ენერგიის სტრატეგიული მიზნების მიღწევისთვის აუცილებელ 

კალაპოტში მოქცევას, ამაში კი დიდ როლს ასრულებს სტრატეგიის შესაბა-

მისი ორგანიზაციული კულტურის ფორმირება. 

 1.5. ძლიერი, სუსტი, არაჯანსაღი და ადაპტური ორგანიზაციული 

კულტურა: საინტერესოა განვიხილოთ, რა გავლენას ახდენს ბიზნესზე 

ორგანიზაციული კულტურა.  ზოგიერთ ფირმაში ძლიერი კულტურაა და 

იგი გვევლინება საქმიანობის ბირთვად, ზოგან კი სუსტია და არ გამოდგება 

მხარდამჭერად სტრატეგიის შემუშავებისა და რეალიზაციის პროცესში. იმ 

კომპანიებში, სადაც ძლიერი კულტურა არსებობს, ის იმდენად მყარად არის 

ფესვგადგმული, რომ ფასეულობათა სისტემის და ქცევის ნორმების უგუ-

ლებელყოფა სტრატეგიის შემუშავებისა და რეალიზების პროცესში არ შე-

იძლება. ძლიერი ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბებას 

განაპირობებს სამი ფაქტორი:  

1. ძლიერი ლიდერის არსებობა, რომელიც ამკვიდრებს იმგვარ ფასეუ-

ლობებს, მეთოდიკას და პრინციპებს, რომელიც კეთილსასურველია 

კლიენტურისთვის, კონკურენტული ბრძოლის წარმართვისა და 

სტრატეგიული მიზნების მიღწევისათვის; 
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2. კომპანიის მიერ არსებული ტრადიციების დაცვა, რაც დიდად 

ეხმარება გადაწყვეტილებების მიღებას და სტრატეგიის რეალიზებას, 

თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება კულტურის ნორმებს; 

3. სამ საკვანძო პარტნიორზე - კლიენტებზე, თანამშრომლებზე და 

აქციონერებზე გულწრფელი ზრუნვა. 

1.6. ადაპტური ორგანიზაციული კულტურა: მკვლევარების საერთო 

აზრის მიხედვით, თუ დინამიკურ გარემოში მოქმედ კომპანიას უნდა, დი-

დი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნოს ეფექტიანობა, მას ახალი სტრატე-

გიების დანერგვა მოუწევს, რაც ორგანიზაციული კულტურის ცვლილებასაც 

გამოიწვევს. ამგვარი მანევრულობის მიღწევა მოითხოვს ისეთი ორგანიზა-

ციული კულტურის ფორმირებას, რომელიც ხელს შეუწყობს კომპანიას, 

ეფექტურად მოახდინოს რეაგირება გარე გარემოს ცვლილებებზე. ადაპ-

ტური კულტურის მქონე ორგანიზაციის წევრებს არ ეეჭვებათ, რომ კომპანია 

გადალახავს ნებისმიერ საფრთხეს და მოახდენს ყველა შესაძლებლობის 

რეალიზებას, ამიტომ ისინი მზად არიან რისკის გასაწევად, არ უფრთხიან 

ექსპერიმენტებს, სიახლეებს, სტრატეგიისა და მუშაობის მეთოდების ცვლი-

ლებებს და მზად არიან მათთვის, როდესაც ეს საჭიროა დაინტერესებული 

მხარეების: კლიენტების, თანამშრომლების, აქციონერების, მიმწოდებლების 

და საზოგადოებრიობისთვის. ადაპტური ორგანიზაციული კულტურის 

მქონე კომპანიები აქტიურ პოზიციას იკავებენ პრობლემების გამოვლენისა 

და შეფასების დროს.  

1.7. ორგანიზაციული კულტურის ცვლილება: სტრატეგიასთან შესაბა-

მისობაში მოყვანის გამო კომპანიის კულტურის ცვლილება ხელმძღვანე-

ლობის წინაშე მდგარი ერთ-ერთი ყველაზე რთული ამოცანაა. თეორიულად 

კულტურის შეცვლა ადვილია, პრაქტიკულად კი ძალიან ძნელი, რადგან 

ფასეულობები და ტრადიციები დროთა განმავლობაში ღრმად იდგამს 

ფესვებს, ხოლო ადამიანებს, კონსერვატიული ბუნებიდან გამომდინარე, 

ეშინიათ ყოველივე სიახლის. იმისათვის, რომ გაჯანსაღდეს ორგანიზაცი-

ული კულტურა, აღმოიფხვრას არასასურველი ტრადიციები და დამკვიდრ-
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დეს ახალი, რომელიც მხარს დაუჭერს სტრატეგიას, ხელმძღვანელობას მო-

უწევს, დიდი ხნის განმავლობაში გაატაროს შეთანხმებული ღონისძიებები, 

რადგან მყარად დამკვიდრებული კულტურის შეცვლა რთულია. ჩვენი 

დაკვირვებით, ორგანიზაციული კულტურის შეცვლის დროს განსაკუთ-

რებით შედეგის მომტანია საჩვენებელი (დემონსტრაციული) ღონისძიე-

ბების გატარება. ეს იმით არის გამოწვეული, რომ ნათლად აჩვენებს, თუ 

როგორი ქცევა და საქმიანობაა მისაღები მენეჯერებისთვის. განსაკუთრე-

ბული მნიშვნელობა ენიჭება მისაბაძი ნიმუშების შექმნას. აქ ყველაზე 

მნიშვნელოვანია მენეჯერების ქმედებები. მაგალითად, მათ შეუძლიათ 

უარი თქვან შეღავათებზე, როდესაც გამოცხადდება დანახარჯების შემცი-

რების კურსი; შეცვალონ საკუთარი შრომის გრაფიკი და მეტი ყურადღება 

დაუთმონ კლიენტებთან ურთიერთობებს, თუკი ამასვე ითხოვენ ხელქვეი-

თებისაგან; აქტიურად შეცვალონ საქმიანობის მეთოდები, თუ ისინი არ 

შეესაბამება ახალ სტრატეგიას.  

1.8. ეთიკა და ორგანიზაციული კულტურა: გრძელვადიანი სტრატე-

გიული წარმატების მისაღწევად ორგანიზაციული კულტურა უნდა ეფუძ-

ნებოდეს ბიზნესის ეთიკას. ჩვენს მიერ გამოკითხულთა, ორგანიზაციის 

ბევრი ხელმძღვანელი თვლის, რომ კომპანიამ ყურადღებით უნდა ადევნოს 

თვალი ბიზნესის მართვის საკუთარ მეთოდებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

მისი რეპუტაცია და ბოლო-ბოლო ეფექტიანობაც კითხვის ნიშნის ქვეშ 

დადგება. მორალური ფასეულობები და მაღალი ეთიკური სტანდარტები 

დადებით გავლენას ახდენს კომპანიის კულტურაზე. კორპორაციული ფა-

სეულობების ფორმულირება აუცილებელია კულტურის ფორმირებისთვის. 

1.9. პირადი ენთუზიაზმის ამაღლება: სტრატეგიის ეფექტური რეა-

ლიზებისთვის აუცილებელია, რომ თანამშრომლებს გააჩნდეთ პირადი მი-

სწრაფება სტრატეგიული წარმატების და მაღალი მაჩვენებლების მისაღ-

წევად. ამისათვის საჭიროა, რომ ისინი კომპანიის ერთგულნი იყვნენ და 

მაღალი შრომითი ენთუზიაზმი გააჩნდეთ. კომპანიის სტაბილურობა და 

კარგი საწარმოო მაჩვენებლები არა მარტო უზრუნველყოფს სტრატეგიის 
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წარმატებულ რეალიზებას, არამედ განაპირობებს საუკეთესო მორალურ 

გარემოს, რაც ხელს უწყობს თვითრეალიზაციას და კიდევ უფრო მაღალი 

შედეგების მიღწევას. 

ნაშრომის მეორე თავში - PR-მენეჯმენტი, როგორც ორგანიზაციული 

კულტურის კომპონენტი: სამწუხაროდ, ზოგიერთი ორგანიზაცია იფარგ-

ლება პერსონალის ქცევის კონტროლით, პერსონალის ინფორმირება კი არა-

სრულ და არარეგულარულ ხასიათს ატარებს, რაც ყოვლად დაუშვებელია 

PR-კამპანიის ჩატარების დროს. პერსონალი მუდამ ინფორმაციის გარეთ 

გამტანია, ამიტომ PR-მენეჯერმა უნდა აამაღლოს პერსონალის ლოიალო-

ბისა და მოტივირებულობის დონე. მან უნდა ჩამოაყალიბოს კეთილგანწყო-

ბის და ფსიქოლოგიური კომფორტის ატმოსფერო. ფირმაში ჯანსაღი 

ფსიქოლოგიური კლიმატის შესაქმნელად აუცილებელია:  

1. კოლექტივში კარგი მეგობრული ურთიერთობისათვის ხელის 

შეწყობა;  

2. თანამშრომლების ინფორმირება და მათი ჩართვა ინოვაციურ 

პროექტებსა და მართვაში;  

3. ყოველი თანამშრომლის შემოქმედებითი აზრისა და ინიციატივის 

აღიარება;  

4. საჭიროა თითოეული მუშაკის დაფასება და პატივისცემა.  

მუშაკს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა თავისუფლად გამოთქვას თავი-

სი აზრი ყველა საკითხის ირგვლივ. პერსონალი წარმოადგენს PR-კამპანიის 

მთავარ მხარდამჭერ ჯგუფს. ის აქტიურად უნდა ჩაირთოს მასში, ვინაიდან 

სწორედ პერსონალი ყველაზე მეტადაა მოტივირებული წარმატების მიღწე-

ვით. 

2.1. PR, როგოც ბრენდ მენეჯმენტის ელემენტი: ბრენდი განიხილება, 

როგორც სტრატეგიული აქტივი, რომლის შექმნაც მოითხოვს ხანგრძლივ 

დროს და საჭიროებს მართვას. ამიტომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სპეციალისტისთვის ძლიერი ბრენდის შემუშავება აქტუალური, რთული და 

საპასუხისმგებლო ამოცანაა, რომელიც მოითხოვს სპეციალურ ცოდნას. 
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საწყისს ეტაპზე მნიშვნელოვანია განისაზღვროს, თუ რაში მდგომარეობს 

ბრენდის კაპიტალი და როგორ ჰმატებს ის ფასეულობას საქონელს.თუკი 

ბრენდის იმიჯი არის მისი არსებული აღქმა, იდენტურობა არის ბრენდის 

ისეთი აღქმა, როგორადაც ფირმას უნდა რომ აღიქვან.ბრენდის, (როგორც 

კორპორაციული კულტურის შედეგს) იდენტურობა ეხმარება ბრენდსა და 

მომხმარებელს ურთიერთობის დამყარებაში, იმ ღირებულების შეთავაზე-

ით, რომლებიც მოიცავს ფუნქციონალურ, ემოციონალურ ან თვითგამო-

ატვის სარგებელს. 

2.2. მართვის სტილი ქართულ ორგანიზაციულ კულტურაში: 

გასაკუთრებით საინტერესოა ის, თუ რა თავისებურებებით განსხვავდება 

ერთმანეთისგან მართვის სხვადასხვა სტილის მქონე ორგანიზაციები და 

რომელთა ორგანიზაციული პოლიტიკა არის უფრო წარმატებული. ორ-

განიზაციები უნდა ცდილობდნენ რომ ადამიანებს შეუქმნან მუშაობისთვის 

ხელსაყრელი გარემო; საჭიროა ადამიანურ ფაქტორზე ყურადღების მეტი 

გამახვილება, ვინაიდან ადამიანი, წარმოადგენს ორგანიზაციის მთავარ რე-

სურსს და მამოძრავებელ ძალას, ანუ ორგანიზაციის ეფექტიანი ფუნქციო-

ნირების განმსაზღვრელ ფაქტორს. ის ორგანიზაციები, რომლებიც არ არიან 

ორიენტირებულნი ადამიანურ რესურსზე და მათთვის შრომის ღირსეული 

პირობების შექმნაზე შესაძლოა დადგნენ გადაულახავი პრობლემების წი-

ნაშე. ორგანიზაცია არის კომპლექსური სოციალური სისტემა და წარმოად-

გენს ადამიანთა ისეთ ერთობას, რომელიც მოქმედებს კოლექტიური მიზნის 

მისაღწევად. 

2.3. ქართული ორგანიზაციული კულტურის განვითარების 

ფსიქოლოგიური ფაქტორები: 

ორგანიზაციული კულტურა ორგანიზაციის მართვის ერთ-ერთ მნიშვ-

ნელოვან მექანიზმს წარმოადგენს. ორგანიზაციის კულტურა იზოლირებუ-

ლად არ არსებობს და თავის ჩამოყალიბების პროცესში ძლიერ ზეგალენას 

განიცდის ეროვნული კულტურის მხრიდან, რომელშიც მას უხდება ფუნქ-

ციონირება. ამდენად როგორც ორგანიზაციის მართვის, ისე ორგანიზაციუ-
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ლი კულტურის შესწავლისას, არ შეიძლება არ მივიღოთ მხედველობაში 

ქვეყნის კულტურის ზოგადი თავისებურებანი და შესაბამისად, ასეთ ფარ-

თო კონტექსტში უნდა ხდებოდეს ორგანიზაციის წინაშე მდგარი ამოცანე-

ბის გადაწყვეტა. 

დასკვნის სახით შეიძლება განვაცხადოთ, რომ სტრატეგიული ლიდე-

რობა მხოლოდ ღონისძიებების დასახვა და მათი ფორმალური შესრულება 

არ არის და ის აგრეთვე გულისხმობს სტრატეგიულ აზროვნებას, რომლის 

საფუძველზეც კომპანიის განვითარების ერთიანი სურათის აღქმაა შესაძლე-

ბელი, თანამშრომელთა დახმარებით კი დასახული მიზნები მიიღწევა.  

დისერტაციის მესამე თავში განვიხილავთ კვლევის შედეგებს:  

კორპორაციული კულტურის ქართულ რეალობაში დამკვიდრების და 

ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის შესწავლის და გავლენების შეფასება-

ანალიზის მიზნით დისერტაციის ფარგლებში, ემპირიული ნაწილი დაიყო 

ორ მიმართულებად. შედგა კითხვარი, რომელიც დაეგზავნა საქართველოში 

მოღვაწე წარმატებული კომპანიების PR და მარკეტინგის მენეჯერებს, 

დარგის ექსპერტებს. კვლევა მიზნად ისახავს კომპანიების ლიდერების და 

ტოპ-მენეჯმენტის ხედვის ანალიზს და ჩართულობის კოეფიციენტის განსა-

ზღვრას კორპორაციული კულტურის შემუშავება-ადაპტაციის პროცესში. 

ასევე, კორპორაციული კულტურის ფორმირების სირთულეებს, სპეციფიურ 

გამოვლინებებს და პროფესიულ ხედვას. 

კითხვარი დავაგზავნეთ თბილისში არსებული უმრავლესი წარმატე-

ბული კომპანიის მენეჯერთან. თანხმობა ჩაღრმავებულ ინტერვიუზე მივი-

ღეთ მხოლოდ მათი ნაწილისაგან. ეს სამწუხაროა, მაგრამ არ გაგვკვირვებია, 

რადგან მანამდე გავეცანით ჟურნალ „ფორბსი“-ში, ჯერ კიდევ 2013 წლის 

მარტში გამოქვეყნებულ კვლევის შედეგებს. 

„გაგაცნობთ საქართველოში მოქმედ კომპანიებს, რომლებიც გამოირ-

ჩევიან სოციალური პასუხისმგებლობით და წარმოგიდგენთ ამ კომპანიათა 

აქტივობებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბევრმა დიდმა კომპანიამ უარი თქვა 

თანამონაწილეობაზე და მოცემულ ნუსხაში მათ ვერ იხილავთ.“ 
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ხოლო მიღებულმა შედეგებმა კიდევ ერთხალ ცხადყო, თუ რამხელა 

სამუშაოა ჩასატარებელი იმისათვის, რომ ქართულმა კომპანიებმა გაიარონ 

გზა კორპორაციული კულტურიდან ბრენდმენეჯმენტსა და წარმატებისაკენ. 

3.1. გამოკითხული კომპანიები:  Coca-Cola  კოკა-კოლა,  Gulf    გალფი, 

Toyota ტოიოტა, Georgian energy, ნატახტარი Natakhtari, Unison I - უნისონი, 

გრანდ მედიკალ გრუფ,  რომპეტროლი Rompetrol Georgia, Techno Boom  

ტექნო ბუმი, Schwarzkopf Professional Georgia. 

3.2.1. თვისობრივი კვლევის შედეგები: ექსპერტთა, კონკრეტულად კი 

წამყვანი კომერციული კომპანიების კორპორაციულ კულტურაზე მომუშავე 

მენეჯერების, შეფასებით, საქართველოში, როგორც პოსტსაბჭოურ სივრ-

ცეში, საკმაოდ განსხვავებულად და თავისებურად მიმდინარეობს  კორპო-

რაციული კულტურის დამკვიდრების, ადაპტაციის და განვითარების პრო-

ცესი. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ერთიანად იმძლავრა ქართულ 

ბაზრებზე ახალი მიდგომების, კორპორაციული კულტურის დამკვიდრები-

სა და საზოგადოებისთვის თვალსაჩინოდ წარდგენის ტენდენციებმა. კომ-

პანიებმა დიდი ძალისხმევა ჩადეს საკუთარი იმიჯის, კულტურის შესაქმ-

ნელად და ამ კულტურის ფასეულობების მულტიპლიცერებისათვის. თუმ-

ცა, აღსანიშნავია, რომ ექსპერტთა მიდგომების ერთიანი ანალიზის მიხედ-

ვით, კორპორაციული კულტურის გაგების საერთო პოზიცია მაინც არ 

არსებობს და ყველას საკუთარი აღქმა და მიდგომები ახასიათებს. კარგია ეს 

თუ ცუდი, ამაზე მსჯელობა ნაადრევია, სანამ კომპანიების და ზოგადად 

ბიზნესის განვითარება და გავლენა საზოგადოებაზე კვლავ მინიმალურია.  

კორპორაციული კულტურის გაგება არაერთაზროვანია, ხშირად საკმაოდ 

ბუნდოვანიც  და მისი  განვითარება თავისი თანამედროვე გაგებით არ 

ხდება. კომპანიები ფაქტიურად მხოლოდ კორპორაციულ პასუხისმგებლო-

ბაზე და გუნდურობის პრინციპებზე აკეთებენ ძირითად აქცენტს სხვა 

დანარჩენი კომპონენტის საზიანოდ.  

3.3. რაოდენობრივი კვლევის ანალიზი: კვლევა, რომელიც ალბათური 

მეთოდით ჩატარდა ქ. თბილისის მასშტაბით სულ 711 რესპოდენტის 
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პასუხებს მოიცავს და მიზნად ისახავს მომხმარებლის და კომპანიის დაქი-

რავებული თანამშრომლის დამოკიდებულებების და პრევენციების განსა-

ზღვრას კორპორაციული კულტურის, და ზოგადად, კომპანიის წარმატება-

ცნობადობის თვალსაზრისით. 3.3.2. რაოდენობრივი კვლევის შედეგად,  

შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ქართული სამომხმარებლო ბაზარი, 

სადაც საქართველოში მოღვაწე კომპანიებია წარმოდგენილი, მხოლოდ 

ჩამოყალიბების პროცესში იმყოფება. დამკვიდრებულად შეიძლება 

ჩაითვალოს მხოლოდ მულტიბრენდული  და მსხვილი კომპანიენი - კოკა-

კოლა, მაგდონალდსი, ჯეოსელი, ბილაინი.. 

 

დ ა ს კ ვ ნ ა 

კვლევის შედეგების  რეალიზაცია  და  პრაქტიკული  რეკომენდაციები: 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ როგორც კვლევის ყველა 

ეტაპზე გამოვლინდა, თანამედროვე ქართული სამომხმარებლო ბაზარი 

გაჯერებულია ცნობადი კომპანიებით, ასევე, პერმანენტულად ხდება 

არაერთი ახალი კომპანიის დამკვიდრება და საკმაოდ მნიშვნელოვანი 

ადგილის დაიკავება, როგორც მომხმარებლების, ისე მიმწოდებლების 

ცნობიერებაში. ხოლო ამ პროცესის უწყვეტი თანმხლებია კორპორაციული 

კულტურის კომპონენტებზე პროფესიული და მიზანმიმართული ზრუნვა. 

რაც, საბოლოო ჯამში, მიზნად ისახავს კომპანიის ბრენდად ჩამოყალიბებას, 

მისი რეპუტაციის ამაღლებას და კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებას.   

კომპანიების წარმატების მიზეზთა შორის ექსპერტები  რამოდენიმე 

ფაქტორს ასახელებენ: 

- წარმატებულ კომპანიას გააჩნია სრულყოფილი კორპორაციული 

კულტურა. 

- რაც შეეხება სრულყოფილ კულტურას, აქ ექსპერტების უმრავლესობა 

თანხმდება შემდეგ სავალდებულო კომპონენტების აღიარება-

დამკვიდრების აუცილებლობაში : 
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 სწორი და მიზანმიმართული მენეჯმენტი 

 სწორი მოტივაცია 

 გუნდურობა 

 ტრადიციები და ჩვევები 

 კორპორატიული სოციალური პასუხიმგებლობა 

 დახვეწილი ვიზუალური მხარე 

 შიდა სამუშაო სტანდარტების აღიარება და გააზრება 

 ონლაინ სივრცის განვითარება და ახალი ტექნოლოგიები ნების-

მიერი ტიპის კომპანიისთვის ქმნის წარმატებული ბიზნესის წი-

ნაპირობას. 

ქართულ რეალობაში ძირითადად მულტიბრენდული კომპანიები 

აღწევენ წარმატებას, რაც ამ ბრენდების საყოველთაო აღიარების შედეგია და 

ექსპერტთა მოსაზრებით ხშირ შემთხვევაში გააზრებული არ არის 

ქართველი მომხმარებლისთვის ბრენდის რეალური დაპირება და იმიჯი, 

კორპორაციული კულტურის გავლენის ფაქტორები და მათი როლი. 

ქართულ სამომხმარებლო ბაზარზე დამკვიდრებული კომპანიების 

მენეჯერების უმრავლესობა, ასევე ექსპერტების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, 

რომ კორპორაციული კულტურა ხელს უწყობს კომპანიის წარმატებას, 

ხოლო არასწორად ფორმირებული და განხორციელებული კორპორაციული 

კულტურა პირიქით, იწვევს კომპანიისადმი ლოიალური მომხმარებლის 

შემცირებას, შიდა საკადრო დინებას, უკმაყოფილო თანამშრომლების 

რიცხვის ზრდას, რაც პირდაპირ აისახება კომპანიის წინსვლასა და 

რეპუტაციაზე.  

ქართულ რეალობაში ბაზარზე წარმატების წინაპირობად შემდეგი ფაქ-

ტორები სახელდება კომპანიის წარმატებას მნიშვნელოვანწილად განსაზღვ-

რავს კომპანიის სწორი და მიზანმიმართული კორპორაციული კულტურა. 

ამ კულტურის ყველაზე ღირებული და მნიშვნელოვანი კომპონენტებია: 

 გუნდურობა 

 სანდოობა 
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 სწორი მოტივაცია 

 გამართული მენეჯმენტი 

 მისაღები საკომუნიკაციო პოლიტიკა 

კომპანიის წარმატება განაპირობებს კომპანიის ლიდერის წარმატებას. 

ხოლო ლიდერის იმიჯი ნაკლებად ახდენს გავლენას კომპანიის წარმატე-

ბაზე. 

კომპანიების ცნობადობა და მათდამი ნდობა პირდაპირკავშირშია და 

მომხმარებელი მეტად ენდობა მულტიბრენდულ კომპანიებს, ვიდრე ად-

გილობრივს. 

მომხმარებელი მიიჩნევს, რომ კომპანია სანდოა და მისაღებია, თუ 

მისი პროდუქტი ხელმისაწვდომია ფასის და მისაღებია ხარისხის 

თვალსაზრისითაც. 

რესპოდენტები თანხმდებიან შემდეგზე: 

 წარმატებული კომპანიის რეპუტაცია ეფუძნება გონივრულად 

დაგეგმილ და განხორციელებულ კორპორაციულ კულტურას, და 

მის მუდმივად განახლებას და დახვეწას უჭერენ მხარს 

 მათი ნება თუ იქნებოდა, ისინი პირველ რიგში დაამკვიდრებდნენ 

გუნდურობის, ურთიერთპატივისცემის პრინციპებს 

 სწორ მოტივაციას და  პროფესიული ზრდის შესაძლობლობას 

 სუბორდინაციას დახვეწავდნენ და ტოპ-მენეჯერების 

კომუნიკატიურ უნარების ამაღლებაზეც იზრუნებდნენ 

კომპანიის სიმბოლიკა, როგორც კორპორატიული კულტურის განუყო-

ფელი ელემენტი, ნაკლებად ახდენს გავლენას მომხმარებლის ლოიალობასა 

და კომპანიის ცნობადობზე ზოგადად. 

 კომპანიის კორპორაციული კულტურის ისეთი კომპონენტი, როგო-

რიცაა: კორპორატიული პასუხისმგებლობა, ასვე ნაკლებად ახდენს გავლე-

ნას მომხმარებელზე, როცა ის პროდუქტს ირჩევს. 
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კომპანიების გრადაციას ცნობადობის თვალსაზრისით მომხმარებელი 

უტოლებს კომპანიების სანდოობას და მათი პროდუქტით დაინტერესებას, 

რაც თავის მხრივ ამ პროდუქტის ფასზეა დიდად დამოკიდებული. 

საქართველოში წარმატებულად ითვლება დ აღიარებულია მულტიბ-

რენდული კომპანიები, მსხვილი და მრავალპროფილიანი პარტნიორული 

კომპანიები და ნაკლებად ადგილობრივი კორპორაციები წარმატების 

განმსაზღვრელ მთავარ  ფაქტორად სახელდება. 

 თანამშრომელთა მოტივაცია, ფინანსური მხარე (როგორც 

თანამშრომლების სამუშაოს ანაზღაურების, ისე გარე პროექტებში 

კომპანიის ჩართულობის თვალსაზრისით)  

 კომპანიის მენეჯმენტის სწორად და გამართულად მუშაობა, 

კომპანიის  მიერ წარმოებული პროდუქტის მომხმარებლისთვის 

ადვილად გასაგები, მისაღები და რაც მთავარია მაღალი ხარისხი, 

წარუმატებლობის განმსაზღვრელ ფაქტორთა შორის დასახელდა:  

 არასწორი მარკეტინგი და PR-ი;  

 დაბალი ხარისხი; 

 მაღალი ფასი; 

 მომსახურების დაბალი დონე; 

 არაეფექტური კომუნიკაცია; 

 ცვალევადი გარემოს პირობებში სწრაფი ადაპტაციის უნარის არ ქონა; 

მომხმარებელი ნაკლებად ენდობა ტრადიციული მედიის 

საკომუნიკაციო არხებს და უპირატესობას ანიჭებს პირად გამოცდილებსდა 

ინტერნეტ სივრცეს. 

ადგილობრივი კომპანიების წარმატება ქართულ ბაზარზე მნიშვნე-

ლოვნად არის დამოკიდებული მათ მიერ განხორციელებულ პოლიტიკასა 

და კომუნიკაციებზე მომხმარებელთან. რადგან მაშინაც კი, როცა რესპო-

დენტი არ აღიარებს კომპანიისადმი ლოიალობას, ის მას ადვილად გამოარ-

ჩევს და იხსენებს მის სარეკლამო სლოგანებს და ლიდერებს, თუ კომპანია 

გამოირჩევა დახვეწილი კორპორაციული კულტურით და ამ კულტურის 
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ისეთი კომპონენტით, როგორიცაა გარე კომუნიკაციები და ან ნაკადების 

მიზნობრივი წარმართვა, საზოგადოებასთან ურთიერთობები და სოციალუ-

რი აქტივობები. 

რეკომენდაციის სახით ვფიქრობთ, კომპანიებმა  მეტად  უნდა ჩართონ 

საკუთარ კორპორაციულ აქტივობებში აზრთა ლიდერები, დატვირთონ სა-

კუთარი გზავნილები უშუალოდ მომხმარებელზე ორიენტირებული მესი-

ჯებით და კიდევ უფრო შეამცირონ დისტანცია პროდუქტსა და მომხმარე-

ბელს შირის. უშუალო ჩართულობა, ე.წ. აუდიტის უფლება, რეპუტაციული 

მენეჯმენტის დახვეწა-დამკვიდრება მეტად სანდოს ხდის ამა თუ იმ კომ-

პანიის სახეს და შესაბამისად, ხელს უწყობს მის წარმატებას სამომხმარებლო 

ბაზარზე. ყოველივე ეს შესაძლებელია, როცა კომპანიის ხელმძღვანელობა 

და PR და მარკეტინგული გუნდი ერთობლივად არის ორიენტირებული 

კომპანიის სანდოობის ამაღლებასა და მომხმარებლის მოლოდინებისა და 

მოთხოვნილებების შესწავლა-დაკმაყოფილებაზე. 

როცა სწორად ხდება ამა თუ იმ კორპორაციული კულტურის ელემენ-

ტების საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ფასეულობებთან ადაპტირება-

მორგება. 

და ბოლოს, ზოგადად ბიზნესის განვითარება საქართველოში პირდა-

პირ მიბმულია კორპორაციული კულტურის ამაღლებასა და განვითარების 

თემასთან და ეს მიდგომები ჯერ დამკვიდრების და განვითარების 

სტადიაშია. 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული, გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ 

წარმატებული კომპანია არის წარმატებული კორპორაციული კულტურის 

მატარებელი და მას ყავს წარმატებული ლიდერი. შესაბამისად, მისი კონკუ-

რენტუნარიანობის კოეფიციენტიც მაღალია.  
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი მოხსენიებულია 3 კოლოქვიუმში:  

1. „ინტერნეტ კომუნიკაციის განვითარება საქართველოში“,  

2.  „ორგანიზაციული კულტურა და შრომითი კმაყოფილება“, 

3. ,,კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა” 

 და 2 სემინარში:  

1. ,,შავი PR”; 

2. „სოციალური მედიის მნიშვნელობა და გავლენა საზოგადოებაზე” 

 

გამოქვეყნებულია შემდეგ შრომებში 
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