
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

ხელნაწერის უფლებით 

ტიტულის გვერდი 

 

 

გიორგი გოგიტიძე 

 

 

ტურისტული ბიზნესის მართვა აჭარის ავტონომიური 

 რესპუბლიკის მთიან ზონაში 

 

 

 

 

სადოქტორო პროგრამა – ბიზნესის ადმინისტრირება,  

შიფრი – 02 

 

 

 

 

 

 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად 

წარდგენილი დისერტაციის 

ა ვ ტ ო რ ე ფ ე რ ა ტ ი 

 

 

 
 

 

 
 

თბილისი  

2022 წელი 

 



2 

დისერტაცია შესრულებულია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

ტურიზმისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნანა ნადერიშვილი  

 

 

 

 რეცენზენტი:_______________________ 

 

 

რეცენზენტი:_______________________ 

 

 

 
 

 

 
 

დაცვა შედგება ---------- წლის ”------” ----------------, --------- საათზე  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კოლეგიის სხდომაზე. 

კორპუსი ----------------, აუდიტორია ------------  

მისამართი: 0160, თბილისი, კოსტავას 77.  

 

 

დისერტაციის გაცნობა შეიძლება სტუ-ის ბიბლიოთეკაში,  

ხოლო ავტორეფერატისა - ფაკულტეტის ვებგვერდზე  

 

 

ფაკულტეტის სწავლული მდივანი 

ასოც. პროფესორი ხათუნა ხარხელაური 

 

 

 



3 

Abstract  

Tourism business management in the mountainous area of the 

Autonomous Republic of Adjara 
 

In recent years, supporting tourism development in many countries worldwide, 

including Georgia, has become one of the priority issues in business. Georgia provides 

various sustainable regional tourism development opportunities with multiple resources. 

To avoid potential challenges in tourism management,  due to priorities, it is necessary to 

develop a long-term strategy for developing competitive tourism activities. Therefore, the 

complex study and analysis of tourism resources with the involvement of experts in 

various fields are needed; In Particular, attention is required to the clear foresight of the 

long-term perspective and the correct assessment of the expected risks to maintain an 

effective management process. The complexity of the problem is due to the complexity of 

the tourism sector, revealing the interdependence of the various components of the 

tourism system. The peculiarities of tourism development in the mountainous zone are 

complex, even though the mountainous region is an exciting tourist destination after the 

coastal resorts. The development of the tourism zone is linked to various challenges due to 

the specific characteristics of the destination in the mountainous zone of world. 

Therefore, there is no standard strategy for developing and managinგ of tourism in 

mountainous areas worldwide. Due to historical aspects, issues historical aspects, issues 

related to the development of mountain zone tourism are especially unexplored in the 

mountainous zone of Ajara (compared to other mountainous regions in Georgias). 

Thus, the study and analysis of issues and problems related to the vision, strategy, and 

management of Ajara mountain zone tourism development, analysis, development 

directions, and recommendations is a very actual issue for the region and the country 

tourism business and sustainable economic growth, which may become an additional 

opportunity to popularize the country. 

The scientific paper aims to study the possibilities of tourism development in the 

mountainous zone of Ajara, develop a correct strategic vision of action, and identify its 

sufficient conditions. The object of study is the tourism of mountainous Ajara. The subject 

is the management of tourism business in the mountainous zone of Ajara (the  

Khelvachauri’s mountainous part, Keda, Shuakhevi, and Khulo municipalities). 

For the first time, we studied the tourist resources of the mountainous zone of Ajara in 

various aspects. The positive attitude of the local population towards tourism is essential 

for developing tourism, which was revealed by our research.   

Socio-economic problems of tourism development in the mountainous region of 

Adjara, opportunities for sustainable development, and issues of legal regulation are 

analyzed, which will be the basis for future studies; The tourist (natural, historical-

cultural, financial, and labor resource) potential of mountainous Adjara has been studied 

and systematized, which is essential for the planning and development of tourism 

business; 

Depending on the purpose and objectives of the research, the analysis method, the 

comparative analysis method, and the quantitative research questionnaire method were 

used. The statistical methods were used to analyze the results using the statistical program 
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SPSS. 

The study and analysis of the acceptance of the local population in relation to tourism 

development is presented based on the survey results of 620 respondents. To study the 

dissemination of information on tourist services for the promotion of tourist business,  

based on  the results of the survey of 50 respondents (namely, owners of family hotels 

from the mountainous area of Adjara) were analyzed; And while researching the features 

and perspectives of the development of wellness tourism, the results of the research of 77 

respondents (particularly the mountainous area of Adjara) were analyzed. 

To maintain sustainability, the development of a strategic plan for the development of 

tourism in the mountainous region of Adjara requires the utilization of resources with 

maximum consideration of local specifics. Therefore, it is necessary to consider the 

problem in a complex way to use an interdisciplinary approach. The more fully the issues 

related to the development of Adjara mountain tourism will be studied, the more 

opportunities there will be for correct vision, strategy development, and protection of 

conditions for sustainable tourism development. The mentioned approaches will be 

guarantee for utilization of rich resources of Adjara mountain region (which is relatively 

little exploited) without great losses. With the mentioned approach, it will be possible to 

achieve the development of sustainable tourism in the mountainous area, finally, it will 

contribute to the sustainable economic growth of the region/country. 

We think the presented scientific paper has practical value for those interested in 

tourism activities in the mountainous area. It is especially important that the need for in-

depth research of wellness tourism opportunities has been identified on the basis of the 

study. In addition to the above, the survey confirmed the readiness of the local population 

for the development of tourism. According to the research, the mountainous area's local 

population positively evaluates tourism development, which is confirmed by the statistical 

conclusion. Therefore, we think sharing the research results will assist those interested in 

developing the field. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

  თემის აქტუალურობა. უკანასკნელ წლებში, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, 

და მათ შორის საქართველოში ტურისტული საქმიანობის განვითარების მხარ-

დაჭერა წარმოადგენს ბიზნეს საქმიანობის მიმართულებით ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ საკითხს. საქართველო  თავისი მრავალფეროვანი რესურსით 

იძლევა ფართო შესაძლებლობას რეგიონული ტურიზმის მდგრადი 

განვითარებისთვის. პრიორიტეტებიდან გამომდინარე ტურიზმის მართვის 

პროცესში, პოტენციური გამოწვევების თავიდან ასაცილებლად, 

კონკურენტუნარიანი ტურისტული საქმიანობის განვითარებისთვის  

აუცილებელია გრძელვადიანი  სტრატეგიის შემუშავება. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, საჭიროა ტურისტული რესურსის სიღრმისეული, კომპლექსური  

შესწავლა და ანალიზი სხვადასხვა დარგის ექსპერტების  ჩართულობით.  განსაკ-

უთრებით საყურადღებოა გრძელვადიანი პერსპექტივების დეტალური განჭვრეტა 

და მოსალოდნელი რისკების სწორი შეფასება, ეფექტიანი მართვის პროცესის 

შენარჩუნებისთვის. პრობლემის სირთულეს განაპირობებს ტურიზმის  სფეროს  

კომპლექსურობა და ტურისტული სისტემის შემადგენელი სხვადასხვა 

კომპონენტის ურთიერთგანპირობებულობის გამოვლენა. ამდენად, წარმატების 

მისაღწევად, მდგრადი რეგიონული ტურიზმის განვითარებისთვის, აუცილებელია 

ტურიზმთან დაკავშირებული პრობლემების კომპლექსურად განხილვა და 

ინტერდისციპლინარული მიდგომა ცალკეული საკითხისადმი. კიდევ უფრო 

კომპლექსურობით ხასიათდება მთიან ზონაში ტურიზმის განვითარების 

თავისებურებანი. სანაპირო კურორტების შემდეგ,  მთიანი რეგიონი  წარმოადგენს 

საინტერესო   ტურისტული დანიშნულების  ადგილს, და მაღალია მთიან ზონაში 

ტურისტულ საქმიანობასთან  დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებელიც. 

მიუხედავად აღნიშნულისა,  ტურიზმის განვითარება მთიან ზონაში 

დაკავშირებულია სხვადასხვა გამოწვევასთან დანიშნულების ადგილის 

სპეციფიკური მახასიათებლებიდან გამომდინარე. შესაბამისად,  მთიანი 

რეგიონებისათვის ტურიზმის განვითარებისა და მართვის ერთიანი 

სტანდარტული  სტრატეგია არ არსებობს მსოფლიოში. მთიანი ზონის ტურიზმის 

განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები განსაკუთრებით შეუსწავლელია 
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აჭარის მთიან ზონაში (საქართველოს სხვა მთიან რეგიონებთან შედარებით), 

ისტორიული ასპექტებიდან გამომდინარეც. მთიანი ზონის რესურსული 

პოტენციალის ათვისება ტურისტული ბიზნესის შეუფერხებელი 

განვითარებისათვის მოითხოვს ეფექტიანი მართვის სტრატეგიის შემუშავებას. 

თანამედროვე პირობებში მას უნდა განსაზღვრავდეს დიფერენცირებული 

ტურიზმის ფართო სპექტრი და მის გარკვეულ სახეებზე მზარდი მოთხოვნა. 

აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელ წლებში, მთის რეკრეაციული, გამაჯანსაღებელი და 

სამედიცინო ტურიზმი აქტუალურია მრავალ ქვეყანაში (კოვიდ-19 პანდემიიდან 

გამომდინარეც). 

ამრიგად, აჭარის მთიანი ზონის ტურიზმის განვითარების ხედვასთან, სტრა-

ტეგიასთან და მართვასთან დაკავშირებული საკითხებისა და პრობლემების 

შესწავლა, ანალიზი, განვითარების მიმართულებების დასახვა და 

რეკომენდაციების შემუშავება წარმოადგენს მეტად აქტუალურ საკითხს როგორც 

რეგიონის,  ისე  ქვეყნის ტურისტული ბიზნესის მდგრადი  განვითარებისათვის, 

რაც შესაძლოა გახდეს ქვეყნის პოპულარიზაციის დამატებითი შესაძლებლობა 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე. 

აჭარის მთიანი ზონისთვის დამახასიათებელი    ბიომრავალფეროვნება, უნიკა-

ლური სამკურნალო რესურსი, თვითმყოფადი კულტურა, ისტორიული 

ფასეულობები, ტრადიციული სტუმართმოყვარეობა, ზღვასთან სიახლოვე და სხვა  

შესაძლებლობები შეიძლება გახდეს მდგრადი ტურისტული ინდუსტრიის 

განვითარების წინაპირობა.  აჭარის მთიან ზონაში ტურისტული საქმიანობის 

განვითარებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ადგილობრივი 

მოსახლეობის ტურისტული ბიზნესის განვითარებისადმი  მზაობას,  ისე 

დაინტერესებული სახელისუფლებლო სტრუქტურების მხრიდან ხელშემწყობ 

ღონისძიებებს.    

ამრიგად, აჭარის მთიანი ზონის  ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებისა და 

მართვის საკითხების შესწავლა წარმოადგენს აქტუალურ საკითხს, რომელიც 

პრიორიტეტულია გრძელვადიან პერსპექტივაშიც.  აჭარის კლიმატის ცვლილების 

სტრატეგიის მიხედვითაც, პროგნოზირებულია მთიან ზონაში ტურისტული 

სეზონის ცვლილება. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მთიან ზონაში ტურიზმის 

დაგეგმვისა   და მართვის პროცესი უნდა ეფუძნებოდეს ინტეგრირებული და 
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კომპლექსური მიდგომის საფუძველზე შემუშავებულ გეგმას.  მითუმეტეს, რომ 

მთის ტურიზმი წარმოადგენს  ყველაზე სწრაფად მზარდ მიმართულებას 

მსოფლიოში.  თავის მხრივ, მთიან ზონაში,  მდგრადი ტურიზმის განვითარება 

დაკავშირებულია ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს მაქსიმალური 

მდგრადობის  შენარჩუნებასთან. ვინაიდან, აქ არსებული ბუნებრივი რესურსების 

(ტყეები, სამკურნალო წყლები, აბანოები და  სხვა) რეკრეაციული ღირებულება 

მნიშვნელოვნად ზრდის ტურისტული საქმიანობის პოტენციალს.  

კვლევის მიზანი: წარმოდგენილი სამეცნიერო ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს 

აჭარის მთიან ზონაში ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობების შესწავლა, 

მისი სწორი სტრატეგიული ხედვის შემუშავება და ეფექტიანი ტურისტული 

ბიზნესისთვის  პირობების გამოვლენა.  აღნიშნული მიზნიდან გამომდინარე, 

აჭარის მთიანი ზონის (ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მთიანი ნაწილი, ქედის, 

შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტები) კვლევისთვის  დასახული იქნა 

შემდეგი ამოცანები:   

 ტურიზმის მდგრადი განვითარებისა და რეგულირების თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლების შესწავლა და ანალიზი; 

  ტურისტულ საქმიანობაში ჩართული მცირე საოჯახო სასტუმროების მხრიდან 

ინფორმაციის გავრცელების რესურსების გამოკვლევა; 

 არსებული ბიზნეს-სუბიექტების შესაძლებლობების ანალიზი; 

 სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმის განვითარებისთვის  ბუნებრივი 

რესურსების გამოვლენა;  

 ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების  მიმოხილვა; 

  აჭარის მთიანი ზონის ადგილობრივი მოსახლეობის სტუმარმასპინძლობის 

ტრადიციების შესწავლა; 

 საოჯახო ტიპის სასტუმროს შექმნის პოტენციალის შეფასება; 

 ტურიზმის განვითარებისადმი ადგილობრივი მოსახლეობის მიმღებლობის 

შესწავლა; 

 ტურიზმის განვითარებით გამოწვეული დადებითი და უარყოფითი შედეგების 

შეფასება. 
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 კვლევის ობიექტი. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს მთიანი აჭარის ტურიზმი, 

ხოლო საგანს - ტურისტული ბიზნესის მართვა აჭარის მთიან ზონაში (კერძოდ, 

ხელვაჩაურის მთიანი ნაწილის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნი-

ციპალიტეტები). 

 კვლევის მეთოდოლოგია. ჩვენი კვლევის პრობლემის აქტუალურობიდან 

გამომდინარე, სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით ლიტერატურული 

მიმოხილვისა და განსჯის ნაწილში დამოწმებული სხვა ავტორთა კვლევისა და 

ანალიზის შედეგები ძირითადად მოძიებულია სამეცნიერო მონაცემთა ბაზებში: 

Web of Sceiene-სა და Scopus-ში ინდექსირებულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო ნაშრომებიდან. 

კვლევის მიზნიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე, გამოყენებული იქნა  

ანალიზის მეთოდი,  შედარებითი ანალიზის მეთოდი,  რაოდენობრივი კვლევის 

ანკეტირების მეთოდი.   მიღებული შედეგების ანალიზისთვის გამოყენებული იქნა 

სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდები (აღწერითი სტატისტიკა, ძირითადი 

კომპონენტის ანალიზი,  დამოუკიდებელი შერჩევის  t-ტესტი, კაიზერ-მეიერ-

ოლკინის, ბარტლეტის სფერულების ტესტი და სხვა.) სტატისტიკური პროგრამის 

SPSS-ის გამოყენებით.  

 მეცნიერული სიახლე. ჩვენს მიერ პირველად იქნა შესწავლილი აჭარის მთიანი 

ზონის ტურისტული განვითარების ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურული 

შესაძლებლობები, ადგილობრივი სამეწარმეო გარემოს ფორმირების პირობები, 

ტურისტული სერვისების მიმწოდებლების პოტენციალი; განვითარების 

პრიორიტეტულ მიმართულებად მიჩნეულია  სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი 

ტურიზმის განვითარება. კვლევით გამოვლენილი იქნა  ადგილობრივი 

მოსახლეობის დამოკიდებულება ტურიზმის განვითარების მიმართ. 

 გაანალიზებულია აჭარის მთიანი რეგიონის ტურიზმის განვითარების სოცი-

ალურ-ეკონომიკური პრობლემები, მდგრადი განვითარების შესაძლებლობები და 

სამართლებრივი რეგულირების საკითხები, რაც საფუძველი იქნება მომავალი 

კვლევებისთვის; 

შესწავლილია და სისტემატიზებულია მთიანი აჭარის ტურისტული (ბუნებ-

რივი, ისტორიულ-კულტურული, ფინანსური და შრომითი რესურსული) პო-

ტენციალი, რაც მნიშვნელოვანია ტურისტული ბიზნესის დაგეგმვისა და განვი-
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თარებისთვის; 

შეფასებულია საკვლევ რეგიონში ვიზიტორების  აქტივობა და მომსახურების 

სერვისის გამოწვევები, რაც ტურისტული ბიზნესის ეფექტიანი მართვის 

სტრატეგიის  შემუშავების  აუცილებელი წინაპირობაა;   

შეთავაზებულია საკვლევი რეგიონის პოტენციალის გათვალისწინებით 

რეკრეაციული, სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი და სასოფლო ტურიზმის 

მიმართულებით ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერა და ხელშეწყობა, რაც 

მნიშვნელოვნად აამაღლებს მთიანი ზონის ადგილობრივი მოსახლეობის  ცხოვ-

რების დონეს და მთლიანობაში გაზრდის რეგიონის ფინანსურ შემოსავალს; 

შემუშავებულია რეკომენდაციები აჭარის მთიან ზონაში ტურიზმის ცალკეული 

მიმართულებების გააქტიურებისა და  ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს 

ფორმირებისთვის. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ვფიქრობთ, წარმო-

დგენილ სამეცნიერო ნაშრომს აქვს  თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება 

მთიან ზონაში ტურისტული საქმიანობით დაინტერესებული პირებისთვის. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ის რომ კვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა 

ველნეს ტურიზმის მიმართულებით შესაძლებლობების სიღრმისეული კვლევის 

აუცილებლობა/ პრიორიტეტულობა. გარდა აღნიშნულისა, კვლევამ დაადასტურა 

ადგილობრივი მოსახლეობის მზაობა ტურიზმის განვითარებისადმი. კვლევის 

გაზიარება  გარკვეულ დახმარებას გაუწევს დარგის განვითარებით დაი-

ნტერესებულ პირებს. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა მოიცავს  156 გვერდს,   და 

შედგება შესავლის, სამი თავის (თითოეულ თავში წარმოდგენილია ქვეთავები), 

დასკვნებისა და რეკომენდაციებისაგან. ნაშრომს თან ერთვის გამოყენებული 

ლიტერატურის სია (140), 14 ცხრილი, 36 სურათი და დანართი.  

 

 

 

 

 

 



10 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 
 

წარმოდგენილ  ნაშრომში „ტურისტული ბიზნესის მართვა აჭარის ავტონო-

მიური რესპუბლიკის მთიან ზონაში“ ჩვენს მიერ განხილული და გაზიარებულია  

მთიანი რეგიონების  ტურიზმის მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული 

მნიშვნელოვანი საკითხები.    

სადისერტაციო ნაშრომის შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია სამეცნიერო 

თემის აქტუალურობა, წარმოდგენილია კვლევის მიზანი და ამოცანები, 

სამეცნიერო ნაშრომის მეცნიერული სიახლე, კვლევის ობიექტი და საგანი, 

სამეცნიერო ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა და სადისერტაციო ნაშრომის 

აპრობაცია.  

სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით, ტურიზმის მდგრადი განვითარება 

შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ფაქტორი, რომელიც მთიან 

ზონაში ხელს შეუწყობს მომიჯნავე დარგების სინქრონულ განვითარებასაც. 

შესაბამისად, მთიანი ზონის ტურისტული ბიზნესის მართვის საკითხების 

კვლევისა  და შესწავლის მიზნით, მნიშვნელოვანია კომპლექსური მიდგომის 

გათვალისწინება.  აღნიშნულიდან გამომდინარე,  წარმოდგენილ ნაშრომში ჩვენს 

მიერ განხილული და გაზიარებულია  მთის ტურიზმის მდგრადობასთან  

დაკავშირებული ზოგიერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. შესაბამისად,  განხილულია 

ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნისა და საერთაშორისო 

მნიშვნელოვანი გამოცდილება. განსაკუთრებით, საერთაშორისო გამოცდილების 

გაზიარების დროს, აქცენტი გაკეთდა მაღალრეიტინგულ   სამეცნიერო ჟურნ-

ალებში გამოქვეყნებულ  სამეცნიერო ნაშრომებზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში „რეგიონული ტურიზმის გან-

ვითარების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები“ წარმოდგენილია 3  

ქვეთავი: მთიანი ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და მდგრადი 

განვითარების შესაძლებლობები  (საერთაშორისო და საქართველოს 

გამოცდილება),  საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და აჭარის 

მთიანი ზონის   ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი 

რეგულირების საკითხები.  მთლიანობაში, პირველ თავში ყურადღება გამახვილ-

ებულია  რეგიონული ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ 
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მნიშვნელოვან საკითხზე.   

პირველი თავის პირველ ქვეთავში „მთიანი ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური 

პრობლემები და მდგრადი განვითარების შესაძლებლობები  (საერთაშორისო და 

საქართველოს გამოცდილება)“   განხილულია მთიანი რეგიონის შემთხვევაში 

მდგრადი ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებული გამოწვევები და 

შესაძლებლობები. რამეთუ, ტურიზმი მრავალი მიმართულებით წარმოადგენს 

სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვან ფაქტორს. 

ხაზგასმულია, რომ ტურისტული ბიზნესის განვითარება წარმოადგენს რეგიონის 

ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვან კატალიზატორს. შესაბამისად, 

ტურიზმის მდგრადი განვითარების მაჩვენებელი პირდაპირ და არაპირდაპირ 

აისახება ქვეყნაში კონკურენტუნარიანი  ბიზნესის არსებობის შესაძლებლობებზე, 

როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებში.  ვფიქრობთ, მსოფლიო 

გლობალიზაციის პროცესში რთული გამოწვევების ფონზე, არსებული ტენდენ-

ციების გათვალისწინებით, რეგიონული ტურიზმის განვითარებას, მრავალი 

ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს რეგიონებისთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა 

ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის მდგრადობის შენარჩუნების თვალსაზრისით. 

საყურადღებოა, რომ უკანასკნელ წლებში, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ 

შორის საქართველოში ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა განიხილება  

ბიზნესის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად.  სხვა ავტორთა კვლევის 

შედეგების მიხედვითაც, ხაზგასმულია, რომ ტურიზმის სფეროს განვითარება 

განსაკუთრებით მთიანი რეგიონის შემთხვევაში,  შეუძლებელია სტანდარტული  

მიდგომების გამოყენებით. ვინაიდან მთიანი ზონა ხასიათდება გარკვეული 

თავისებურებებით, შესაბამისად, მდგრადი რეგიონული ტურიზმის განვი-

თარებისთვის, დანიშნულების ადგილის სპეციფიკის გათვალისწინებით,  

სასურველია ინტერდისციპლინარული მიდგომა და კომპლექსური კვლევის 

წარმართვა. ტურიზმის სფეროს კომპლექსურებიდან და მასშტაბურობიდან გამომ-

დინარე, განსაკუთრებით საყურადღებოა ტურიზმის შესაძლებლობების საფუძვ-

ლიანი შესწავლა და მასთან დაკავშირებული  მნიშვნელოვანი საკითხებისა თუ 

პრობლემების იდენტიფიცირება, არსებული გამოწვევების დეტალურად 

განჭვრეტა მდგრადობის შენარჩუნების გათვალისწინებითა და გრძელვადიანი 

სამომავლო პერსპექტივების დასახვით. გასათვალისწინებელია, ის რომ 
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ეკონომიკური სარგებლის მიუხედავად,  ტურიზმის სხვადასხვა დარგის 

განვითარების, განსაკუთრებით მთიანი რეგიონების შემთხვევაში, მაღალი 

დამოკიდებულება   საარსებო ბუნებრივ რესურსებზე შესაძლოა საფრთხის 

შემცველი აღმოჩნდეს ადგილობრივი საარსებო  წყაროს მდგრადობისთვის.  რიგ 

შემთხვევებში, გარკვეული განსახლების არეალში ტურიზმის განვითარებას 

შესაძლოა ეკონომიკური სარგებელი მოჰქონდეს, მაგრამ მოკლევადიანი 

პერსპექტივით. მთლიანობაში დამდგარი უარყოფითი შედეგებით  ზარალდება 

ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც გამოწვეულია გრძელვადიანი სტრატეგიული 

გეგმის არ არსებობით.  ამრიგად,  პოტენციური გამოწვევების თავიდან ასაცილე-

ბლად, მდგრადი, კონკურენტუნარიანი ტურიზმის განვითარებისთვის  

აუცილებელია გრძელვადიანი  სამომავლო  გეგმის შემუშავება. მით უმეტეს,  

ტურიზმის,  როგორც მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთი მძლავრი და სწრაფად 

განვითარებადი სექტორისთვის,  მთავარ  გამოწვევას წარმოადგენს ეკოლოგიური 

საფრთხის შემცველი ხასიათის პრობლემების გაზრდა, თუ მაქსიმალურად არ 

იქნება გათვალისწინებული საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით შემუშავე-

ბული სტანდარტებიც. წარმოდგენილ ქვეთავში ხაზგასმულია, რომ   რეგიონში 

ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს 

კულტურულ-ღირსშესანიშნავი ადგილების გონივრულად ათვისებას. გრძელვ-

ადიან პერსპექტივაში   ისტორიული დანიშნულების ადგილები და ადგილობრივი 

მოსახლეობის ტრადიცია განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის ტურისტულ 

გარემოს და იძლევა ტურისტული სერვისების განვითარების შესაძლებლობას.  

აღნიშნულის გათვალისწინებით,   ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვან 

წინაპირობას წარმოადგენს  ასევე ბუნებრივი, ეთნოგრაფიულ-კულტურული 

მემკვიდრეობისა და სხვა ტურისტული რესურსების შენარჩუნება, მდგრადი 

განვითარება და პოპულარიზაცია. განსაკუთრებით მთიანი რეგიონის ტურიზმის 

წარმატებული განვითარების საფუძველს წარმოადგენს ჰარმონიული 

ურთიერთობა ტურისტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის.  ამდენად, 

მთლიანობაში ხაზგასმულია დარგის ექსპერტების ჩართულობის  აუცილებლობა  

მდგრადი განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორების დროული 

იდენტიფიკაციის პროცესში. 
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პირველი თავის მეორე ქვეთავში „საქართველოს ტურიზმის განვითარების 

სტრატეგია“ წარმოდგენილია საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრ-

ატეგიასთან დაკავშირებით საყურადღებო საკითხები. აღსანიშნავია, რომ 

განხილვის შედეგად გამოიკვეთა მთიანი ზონის ტურისტული ბიზნესის განვით-

არებისათვის კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შემუშავების აუცილებლობა 

ინტერდისციპლინარული მიდგომით. 

პირველი თავის მესამე ქვეთავში „აჭარის მთიანი ზონის   ტურიზმის განვ-

ითარებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულირების საკითხები“  

წარმოდგენილია განსჯა იმ სამართლებრივ მარეგულირებელ აქტებთან და-

კავშირებით, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია აჭარის მთიან ზონაში ტურიზმის 

განვითარებასთან. კერძოდ, განხილულია, როგორც  საქართველოს კანონი 

მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, ასევე საქართველოს კანონი დაცული 

ტერიტორიების შესახებ. განსაკუთრებით  ჩვენი ინტერესი მიიქცია საქართვლოს 

კურორტების ნუსხისა და სტატუსის დამტკიცების შესახებ მთავრობის 

დადგენილებამ (No 428 2014 წლის 3 ივლისი), რომლის განხილვისას გამოვლინდა 

აღნიშნული სამართლებრივი აქტის  დაბალი სანდოობა; ამიტომ ჩვენს მიერ 

დაგეგმილი იქნა კვლევის ჩატარება ხალხში დაცული ინფომრაციის საფუძველზე 

ახალი საკურორტო რესურსის გამოსავლენად. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავი: „აჭარის მთიანი ზონის ტურისტული 

პოტენციალისა და ბიზნესის განვითარების პერსპექტივების შეფასება“ შედგება 7  

ქვეთავისაგან. 

მეორე თავის პირველ ქვეთავში: „აჭარის მთიანი ზონის ტურისტული 

პოტენციალის ანალიზი“ განხილული, შესწავლილი და შეფასებულია აჭარის 

მთიანი ზონის ტურისტული ბიზნეს საქმიანობის განვითარების შესაძლებლობები. 

ვინაიდან მთიან ზონაში ტურიზმის განვითარების  სტრატეგიის ერთიანი 

პლატფორმა, რომელიც შესაძლოა ადაპტირდეს სხვადასხვა დანიშნულების 

ადგილთან, არ არსებობს. სხვა ავტორთა კვლევის შედეგის მიხედვითაც, 

ხაზგასმულია, რომ მთიან ზონაში ტურიზმის განვითარება წარმოადგენს  

ურთულეს ფენომენს, რამეთუ ტურისტების საჭიროებებისა და ადგილობრივი 

სპეციფიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით, ერთმანეთისგან 

მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან დანიშნულების ადგილები.  შესაბამისად, 
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აუცილებელია საკვლევი ტერიტორიის სპეციფიკური მახასიათებლების შესწავლა 

ტურისტული საქმიანობის სწორი მიმართულების განსაზღვრისათვის. გარდა 

აღნიშნულისა, რეგიონული და ეროვნული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი 

ასპექტების (ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური) გათვალისწინება, 

თავის მხრივ, უზრუნველყოფს, არსებული გარემოს ისტორიულ-ტრადიციული 

თავისებურებების შენარჩუნებასაც. ამდენად, ტურიზმის განვითარება უნდა 

დაეფუძნოს ადგილობრივ შესაძლებლობებს (თავისი სპეციფიკის 

გათვალისწინებით), ამავდროულად გაითვალისწინოს გლობალური ტურიზმის 

ბაზრის მოთხოვნები, რათა შესაძლებელი გახდეს მისი  გლობალურ ტურისტულ 

სისტემაში ინტეგრაცია. ამდენად, კომპლექსური მიდგომა გარემოსდაცვითი და 

სოციალურ-კულტურული ასპექტების ჩათვლით, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს 

აჭარის მთიანი რეგიონის ტურიზმის განვითარებას.  შესაბამისად, შესაძლებელი 

გახდება ტურისტების მზარდი რაოდენობის შემთხვევაში მოსალოდნელი  

გამოწვევების მართვა. 

მეორე თავის მეორე ქვეთავში „აჭარის მთიან ზონაში ტურისტების რაოდენობის 

დინამიკა“  განხილულია ვიზიტორთა მაჩვენებელი აჭარის რეგიონში.  აჭარის 

მთიან ზონაში ვიზიტორების დაბალი მაჩვენებლიდან გამომდინარე,  ვფიქრობთ, 

წარმოდგენილი სტატისტიკური მონაცემები შესაძლოა ვერ ასახავდეს არსებულ 

მდგომარეობას, ან ცნობადობის ამაღლების თვალსაზრისით, არ არსებობს ერთიანი 

სტრატეგია.  

მეორე თავის მესამე ქვეთავში „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018-2021 

წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს 

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის მაჩვენებლები“  განხილულია ბიუჯეტში 

გათვალისწინებული ფინანსური მხარდაჭერა ტურიზმის განვითარებასთან 

დაკავშირებით, საკვლევი მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ  

ჩვენი კვლევის ობიექტ მუნიციპალიტეტებში, ტურისტული მიმართულებით 

ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტებში, გარდა ქედის მუნიციპ-

ალიტეტისა, არ არის ან სუსტად არის წარმოდგენილი ფინანსური მხარდაჭერა 

ტურიზმის მიმართულებით.  
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მეორე თავის  მეოთხე ქვეთავში „აჭარის მთიანი ზონის კულტურული მემკ-

ვიდრეობის  ძეგლები“ განვიხილეთ მთიან ზონაში ტურისტული ბიზნესის 

განვითარებისათვის საჭირო რესურსების მიმართულებით არსებული 

შესაძლებლობები. კერძოდ, კულტურული მემკვიდრეობის  ძეგლები, რომელთა 

არსებობა ასევე მნიშვნელოვანია ველნეს ტურიზმის განვითარებისთვისაც. 

ვფიქრობთ, აჭარის მთიან რეგიონში განთავსებული მატერიალური  კულტურის 

ძეგლები იძლევა შესაძლებლობას გაიზარდოს მთის ტურიზმის პოტენციალი 

სხვადასხვა მიმართულებით.  

მეორე თავის  მეხუთე ქვეთავში „ბიზნეს-სუბიექტების განვითარების შესაძლებ-

ლობები აჭარის მთიან ზონაში“  განხილულია სხვადასხვა ბიზნეს სუბიექტის 

განვითარების შესაძლებლობები და არსებული გამოწვევები. აღსანიშნავია, რომ 

წარმოდგენილ მუნიციპალიტეტებში  ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა 

წარმოადგენს პრიორიტეტულ მიმართულებას  ადგილობრივი და  უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვისთვის. აღსანიშნავია, რომ     ინვესტიციების ძირითადი 

ნაწილი ჩვენს საკვლევ  მუნიციპალიტეტებში ძირითადად ხორციელდება   

სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმისა და  მშენებლობის მიმართულებით.  მთიანი  

აჭარის   სოციალურ-ეკონომიკური   განვითარებისა   და   ტურიზმის სფეროს 

ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის საჭიროა, როგორც უცხოური, ასევე 

ადგილობრივი მთავრობის   მიერ   ინვესტირების   განხორციელება   ტურიზმსა   

და   მის   მომიჯნავე   დარგებში, ასევე ტურიზმისა და ადგილობრივი სასოფლო-

სამეურნეო სამეწარმეო საქმიანობის თანამშროლობის  გაძლიერება.  ვფიქრობთ,  

სრულყოფილი ტურისტული სისტემის ფორმირებისთვის სტუმარმასპინძლობის   

სფეროში   აუცილებელია   ყურადღება   მიექცეს,  ტურისტული სერვისის 

გამართულ მუშაობას  არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე, მათ შორის 

პროფესიონალი კადრების მომზადების ხელშეწყობას.  

მეორე თავის  მეექვსე ქვეთავში  „ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობისთვის 

ტურისტულ სერვისებზე   ინფორმაციის გავრცელების შესწავლა აჭარის მთიან 

ზონაში“  წარმოდგენილია ტურისტულ  საქმიანობაში ჩართული საოჯახო 

სასტუმროების მხრიდან, ინფორმაციის გავრცელების რესურსების გამოყენების 

კვლევის შედეგები.  ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობისთვის ტურისტულ 

სერვისებზე   ინფორმაციის გავრცელების შესასწავლად გაანალიზებულია   50 
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რესპონდენტის (კერძოდ,  საოჯახო სასტუმროების მფლობელები აჭარის მთიანი 

ზონიდან) კვლევის შედგები; კერძოდ, ვიზიტორთა მხრიდან   მთის ტურიზმით 

დაინტერესების დაბალი მაჩვენებლიდან გამომდინარე, გამოვიკვლიეთ 

ტურისტული სერვისის მიმწოდებლები   თუ რა საშუალებებს იყენებენ ზემო 

აჭარის ღირსშესანიშნავი ადგილების შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად. 

ვფიქრობთ, ტურიზმის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია არსებული 

შესაძლებლობების ფარგლებში ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მისი 

ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება. კვლევის შედეგებიდან 

გამომდინარე რეკომენდებულია, აჭარის მთიან ზონაში ტურისტული სერვისების 

მიმწოდებელი პირებისთვის გაძლიერდეს სოციალური მედიის გამოყენების მიმა-

რთულებით მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება.   

მეორე თავის  მეშვიდე ქვეთავში „ველნეს ტურიზმის განვითარების თავისე-

ბურებები და პერსპექტივები   აჭარის მთიან ზონაში“  განხილულია ველნეს ტუ-

რიზმის განვითარებისთვის  მნიშვნელოვანი საკითხები, ასევე შესწავლილია 

სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმის განვითარებისთვის  ბუნებრივი 

რესურსების შესაძლებლობები.  ველნეს ტურიზმის განვითარების 

თავისებურებებისა და პერსპექტივების კვლევისას გაანალიზებულია    77 

რესპოდენტის (კერძოდ, აჭარის მთიანი ზონიდან) კვლევის შედეგები. უკანასკნელ 

პერიოდში, ეკონომიკური პროგრესის კვალდაკვალ, პრიორიტეტული გახდა მთი-

ანი ზონით ტურისტების დაინტერესება, სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი 

მიზნით.  წარმოდგენილ ქვეთავში ხაზგასმულია, რომ  ველნეს ტურიზმის  

სტრატეგიის შემუშავების წინაპირობას წარმოადგენს  არსებული ბუნებრივი 

რესურსების საფუძვლიანი შესწავლა და ათვისება მდგრადობის შენარჩუნებით, 

რაც იქნება დამატებითი  შესაძლებლობა აჭარის მთიანი ზონის ადგილობრივი 

მოსახლეობის კეთილდღეობის, სოციალური და ეკონომიკური პირობების 

გაუმჯობესებისათვის. ჩვენი კვლევის მიხედვით,   მთიანი რეგიონის ადგილობრივ 

მოსახელობაში  დაცული ინფორმაციის მიხედვით,  გამოვლენილია   სამკურნალო 

წყლები და აბანოები, რომლებიც არაა შეტანილი ნუსხაში (საქართველოს კურო-

რტებისა და საკურორტო ადგილების ნუსხის შესახებ მთავრობის 

დადგენილებაში), რაც მნიშვნელოვანი სიახლეა და საჭიროებს დამატებით 

კვლევას დაზუსტების მიზნით.    არსებული სამეცნიერო ნაშრომების განხილვისა 
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და განხორციელებული კვლევის საფუძველზე, ვფიქრობთ, რომ მდგრადი 

ტურიზმის განვითარებისათვის   სამეცნიერო დონეზე  უნდა იქნას შესწავლილი 

არსებულ ნუსხაში მითითებული საკურორტო ადგილების სამკურნალო 

თვისებები და ჩატარებულ იქნას კვლევები ახალი საკურორტო ადგილების გამო-

ვლენის მიზნით. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში „მდგრადი ტურისტული ბიზნესის 

განვითარებისა და მართვის სრულყოფის გზები აჭარის მთიან ზონაში“ წარ-

მოდგენილია მდგრადი ტურისტული ბიზნესის განვითარებისა და მართვის 

სრულყოფისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ადგილობრივი 

მოსახლეობის ტურიზმის განვითარებისადმი მიმღებლობის/მზაობის შეფასების 

კვლევის შედეგები.  

მესამე თავის პირველ ქვეთავში „ადგილობრივი სტუმარმასპინძლობის 

ტრადიციის თავისებურებები“  განხილულია  ადგილობრივი მოსახლეობის 

სტუმარმასპინძლობის ტრადიციასთან დაკავშირებული საკითხები და მათი პრიო-

რიტეტულობა მთიან ზონაში ტურიზმის განვითარების შემთხვევაში.  

საქართველო  უძველესი  ტრადიციისა და კულტურის მქონე ქვეყანაა სამხრეთ 

კავკასიის რეგიონში, რომლისთვისაც  სტუმარმასპინძლობის ტრადიცია 

წარმოადგენს ქვეყნის სპეციფიკურ მახასიათებელს.  აჭარის მთიან რეგიონშიც,  

სტუმარმასპინძლობა წარმოადგენს საყურადღებო საკითხს მდგრადი ტურიზმის 

განვითარების თვალსაზრისითაც. წარმოდგენილ ქვეთავში, ინტერდისციპლ-

ინარული მიდგომიდან გამომდინარე  მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ კვლევის 

საგნად სტუმარმასპინძლობის საკითხის შესწავლაც. რამეთუ ადგილობრივი 

მოსახლეობის სტუმარმასპინძლობის შემონახული ტრადიციები ქმნის 

განსხვავებულ მიმზიდველ  ტურისტულ გარემოს. ტრადიციებთან დაკავშირ-

ებული გამოწვევების კვლევა, მიღებული შედეგების ანალიზი და მათი გაზიარება 

შესაძლებლობას მოგვცემს დავადგინოთ, ადგილობრივი მოსახლეობის 

დაინტერესება ტურისტული ბიზნესის განვითარებით, და ზოგადად როგორია  

მათი დამოკიდებულება სტუმრისა და უცხოელი მოქალაქის მიმართ. აღნიშნული 

პრობლემის  საფუძვლიანი კვლევა, თავის მხრივ, განსაზღვრავს, რამდენად 

უსაფრთხოა მოგზაურობა და დასვენება მთიან აჭარაში და სხვა. ვინაიდან 

ტურიზმი წარმოადგენს კომპლექსურ მრავალკომპონენტიან სისტემას, რომელიც  
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თავისი დადებითი და უარყოფითი  შედეგებით დაკავშირებულია მდგრადი 

განვითარების ეკონომიკურ, სოციალურ და გარემოსდაცვით კომპონენტებთან. 

ამდენად, წარმოდგენილ ქვეთავში განხილულია ადგილობრივი მოსახლეობის 

სტუმარმასპინძლობის საკითხებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ასპექტები.  

მესამე თავის მეორე ქვეთავში  „ტურიზმის განვითარებასთან მიმართებით 

ადგილობრივი მოსახლეობის  მიმღებლობის შესწავლა  და ანალიზი“   შესწა-

ვლილია  ადგილობრივი მოსახლეობის მიმღებლობა ტურიზმის განვითარებასთან 

დაკავშირებით.  ვფიქრობთ, აჭარის მთიან რეგიონში ადგილობრივი მოსახლეობის 

ტურიზმის განვითარებისადმი დამოკიდებულების შესწავლა მოგვცემს სწორი 

მენეჯმენტის შემუშავების შესაძლებლობას ადგილობრივი მემკვიდრეობის, ტრა-

დიციის შენარჩუნება-დაცვის პირობების გათვალისწინებით. კომპლექსური მიდ-

გომით შესაძლებელია პრიორიტეტული საკითხების იდენტიფიცირება და 

გარკვეული პრობლემების სწორად გადაჭრის შესაძლებლობების გაძლიერება, რაც 

დადებითად აისახება მთიანი რეგიონის ტურიზმის სწორ მენეჯმენტზე. 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დიდი ნაწილი და  ქედის, შუახევისა და ხულოს 

მუნიციპალიტეტები  წარმოადგნენ აჭარის  მთიანი რეგიონის დასახლებებს.  მთის 

ტურიზმთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევებისა და პრობლემების 

გაანალიზება სწორი სტრატეგიის შემუშავებას შეუწყობს ხელს. ვფიქრობთ, 

მთლიანობაში, ყველა  დაინტერესებულმა მხარემ და კვლევითმა ცენტრებმა 

სასურველია გაანალიზონ,  როგორც  ადგილობრივი მოსახლეობის 

დამოკიდებულება, ისე ტურისტული ბაზრის მოთხოვნა, და შესაბამისად,  

დაადგინონ სტრატეგიული ინსტრუმენტები ტურისტული  საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად. შემუშავებული  მაკონტროლებელი ინსტრუმენტები უნდა 

ადაპტირდეს გარემოს საჭიროებებთან, რათა გაძლიერდეს  კულტურულ-

სოციალური მდგრადობა, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა.  

მითუმეტეს, ბოლო წლებში, კოვიდ-19 პანდემიამ მსოფლიოში განსაკუთრებით 

აქტუალური გახადა მთიანი რეგიონების შესაძლებლობების ათვისების საჭიროება 

ტურისტული თვალსაზრისით, რამაც შესაძლოა შეცვალოს მთიან რეგიონებში 

ტურიზმის განვითარებისადმი მიდგომა და დაისახოს ახალი სტრატეგიაც. 

ამდენად,  ტურიზმის განვითარება შესაძლოა გახდეს სტრატეგიულად წამყვანი 

„დრაივერი“ მთიანი  რეგიონის ეკონომიკური გაძლიერებისთვის, მათ შორის 
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ჩვენი საკვლევი რეგიონის შემთხვევაშიც შესაძლოა ითამაშოს უმნიშვნელოვანესი 

როლი. კომპლექსური მიდგომით შესაძლებელია პრიორიტეტული საკითხების 

იდენტიფიკაცია, გარკვეული პრობლემების სწორად გადაჭრის შესაძლებლობების 

გაძლიერება, რაც დადებითად აისახება მთიანი რეგიონის ტურიზმის სწორ 

მენეჯმენტზე. ამდენად, მასპინძელი საზოგადოების მიმღებლობა წარმოადგენს 

უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია  სამომავლოდ 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის განვითარებასთან   ტურიზმის დაგეგმვისა 

და  მართვის პროცესში. შესაბამისად, შეფასებულია ტურიზმის განვითარების 

შემთხვევაში დადებითი და უარყოფითი შედეგების შედარებითი ანალიზი.  

ვფიქრობთ,  ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაზრება/გამოცდილება/შეხედულება/ 

მოლოდინი ტურიზმის განვითარების შედეგად მიღებული სარგებლის შესახებ, 

მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს დარგის განვითარებით დაინტერესებულ 

პირებსა  და ხელისუფლების წარმომადგენლებს  მდგრადი ტურიზმის 

განვითარების მხარდასაჭერად გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებისა და 

განხორციელების პროცესში. წარმოდგენილი კვლევის მიხედვით, ასევე 

გაზიარებული იქნება ახალი ტურისტული ღირსშესანიშნაობების განვითარების 

შესაძლებლობებიც.  მთლიანობაში,  მათ შორის ინფრასტრუქტურასთან, ან 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული  ინფორმაციის გაზიარება  სასარგებლო 

იქნება   რეგიონში მდგრადი   ტურიზმის განვითარებისათვის. 

ტურიზმის განვითარება  ახდენს როგორც დადებით, ისე უარყოფით გავლენას, 

როგორც დანიშნულების ადგილზე, ისე ეკონომიკასა და სოციალურ-

კულტურული გარემოს შემადგენელ ძირითად კომპონენტებზე. ამდენად, მნიშ-

ნელოვანია  ადგილობრივი მოსახლეობის მიმღებლობის შესწავლა მდგრადი  

ტურისტული სისტემის პლატფორმის ფორმირებისთვის.  კერძოდ, ადგილობრივი 

მოსახლეობის  დამოკიდებულება ტურიზმის განვითარებასთან მიმართებით. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია კულტურული, ტრადიციული, ეკონომიკური, 

ინფრასტრუქტურული თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ ინფორმაციის 

გაზიარება ადგილობრივი მოსახელობის მხრიდან. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

მდგრადი ტურისტული ბიზნესის მართვის განვითარებისთვის, ჩვენი კვლევის 

მიზანს წარმოადგენდა ადგილობრივი მოსახელობის დამოკიდებულება ტურიზ-

მის განვითარების შემთხვევაში მოსალოდნელ შედეგებთან, მათ შორის დადებითი  
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და უარყოფითი შედეგების ანალიზი. 

ტურიზმის განვითარებასთან მიმართებით ადგილობრივი მოსახლეობის  

მიმღებლობის შესწავლა  და ანალიზი  წარმოდგენილია 620 რესპოდენტის 

კვლევის შედეგების საფუძველზე.  კვლევა ჩატარდა აჭარის მთიან ზონაში 2021-

2022 წლებში. აღსანიშნავია, რომ ტურისტული აქტივობის ზრდა გამოვლენილია 

სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ბოლო წლების განმავლობაში.  კვლევის 

დაწყებამდე ვფიქრობდით, რომ ჩვენს მიერ  საკვლევი მუნიციპალიტეტების 

მიხედვით, ხელვაჩაურის მთიანი ზონის შემთხვევა განსხვავებული უნდა 

ყოფილიყო ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებისაგან. ჩვენი 

მოსაზრება ეფუძნებოდა იმ  ფაქტს, რომ ხელვაჩაურის მთიანი ზონა,  ქალაქთან 

სიახლოვის გამო შედარებით განვითარებულია  ტურიზმი სხვადასხვა 

მიმართულებით, რაც არ დადასტურდა. 

3.2.1. ქვეთავში: „საოჯახო სასტუმროების შექმნის რესურსული პოტენციალის 

შეფასება“ წარმოდგენელია  კვლევის შედეგები საოჯახო სასტუმროების შექმნის 

რესურსულ პოტენციალთან დაკავშირებით.  შედეგების მიხედვით, მთლიანობაში 

რესპონდენტების 89 %-ი ადასტურებს სტუმრისთვის განკუთვნილი ოთახის 

არსებობას, ხოლო მხოლოდ 11 %-ს აქვს უარყოფითი პასუხი. რაც შეეხება 

სტუმრისთვის განკუთვნილი ოთახის არსებობის შემთხვევაში, მას აქვს თუა არა 

ცალკე შესასვლელი, რესპოდენტთა მხოლოდ 55 % პასუხობს დადებითად.  

ვფიქრობთ, აღნიშნული მაჩვენებელი განსაკუთრებით დამაიმედებელია და 

საოჯახო სასტუმროს განსხვავებული მოდელის (ტრადიციულ ჭრილში) შექმნის 

შესაძლებლობას იძლევა.  ჩვენს მიერ ასევე შესწავლილია საოჯახო სასტუმროების 

შექმნის რესურსთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. 
 

3.2.2. ქვეთავში:  „ადგილობრივი მოსახლეობის მოლოდინი ტურისტული 

ბიზნესის განვითრების სარგებლიანობასთან დაკავშირებით“ წარმოდგენილია 

ადგილობრივი მოსახლეობის მოლოდინი  ტურისტული ბიზნესის განვითარების 

სარგებელთან დაკავშირებით. კერძოდ, წარმოდგენილია  ტურიზმის განვი-

თარების შემთხვევაში უარყოფითი და დადებითი შედეგების ანალიზი. კერძოდ, 

14  დებულებიანი (პუნქტიანი) კითხვარისაგან შემდგარი  ნაკრები განაწილებული 

იქნა 2 კომპონენტად (უარყოფითი და დადებითი შედეგების მიხედვით). 
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შეფასებისას გამოყენებული იქნა  1-დან 5-მდე ქულიანი მასშტაბი. კერძოდ,  5-

ბალიანი ლიბერტის ტიპის სკალა, სადაც 1 შეესაბამებოდა „კატეგორიულად არ 

ვეთანხმები“ ხოლო  5 -  სრულიად ვეთანხმები. მიღებული შედეგების 

სტატისტიკური დამუშავებისას გამოყენებული იქნა  ძირითადი კომპონენტის 

ანალიზის (Principal Component Analysis) მეთოდი.   ვარიმაქსის როტაციის 

მეთოდის მიხედვით, მივიღეთ გადაწყვეტილება შეგვერჩია ორ ფაქტორიანი 

გადაწყვეტა, რომელიც თავის მხრივ ახსნილია  დისპერსიის 61.33%-იანი 

ვარიაციით. ფაქტორები 1-ზე მაღალი დამახასიათებელი მნიშვნელობით 

(eigenvalue) და 0.4-ზე მაღალი ფაქტორული დატვირთვით ჩაითვალა 

მნიშვნელოვნად და  წარმოდგენილი იქნა ანალიზში. რაც შეეხება,   ბარტლეტის 

სფერულობის ტესტს, მისი მაჩვენებელი მნიშვნელოვანია (Chi-square = 3825.500, p = 

0.000). დადასტურებულია ფაქტორთა სწორად დაყოფა და მონაცემთა 

ვალიდურობა. კაიზერ-მეიერ-ოლკინის (KMO)  შერჩევის ადეკვატურობის 

მაჩვენებელი   იყო 0.908, ამდენად, დადასტურდა  მონაცემების სრულად 

შესაბამისობა PCA ანალიზის განხორციელებისთვის.  14  დებულების შიდა 

თანამიმდევრულობა და მონაცემთა სანდოობა შემოწმებული იქნა  კრონბახის 

ალფას (α = 0,788) გამოყენებით, რომელიც აღემატება 0,6.  პირველი კომპონენტი 

„დადებითი შედეგები“ აღწევს დისპერსიის 42,43% სანდოობის კოეფიციენტით 

0,926. პირველ კომპონენტში (დადებითი შედეგები) წარმოდგენილია პუნქტები 

ტურიზმის განვითარების  შემთხვევაში  დადებითი სოციალურ-ეკონომიკური 

(ტურიზმის განვითარება ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნის,   ტურიზმის 

განვითარება ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული ზონების განვითარებას, 

ტურიზმის განვითარება გაზრდის მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და 

განათლების დონეს, ტურიზმის განვითარება ზრდის საზოგადოების ცხოვრების 

ხარისხს, ტურიზმის განვითარება უზრუნველყოფს ისტორიული შენობების 

აღდგენა/შენახვას, ტურიზმის განვითარება ზრდის ადგილობრივი პროდუქციის 

ზრდას/რეალიზაციას, ტურიზმი განვითარების შესაძლებლობაა,  ტურიზმის 

განვითარება უზრუნველყოფს ბუნებრივი რესურსების დაცვას და კონსერვაციას) 

და კულტურული (ტურიზმი ხელს შეუწყობს ქართული კულტურის 

პოპულარიზაციას, ტურიზმის განვითარება ხელს შეუწყობს მრავალფეროვანი 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელებას) შედეგის მიხედვით.  
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აღსანიშნავია, რომ ახალი ტურისტული ზონების განვითარება (4,34±0,554) 

ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას (4,39±0,594), რაც თავის მხრივ 

უზრუნველყოფს საზოგადოების ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას (4,22±0,597). 

ამავდროულად, კვლევის მიხედვით, ადგილობრივი მოსახლეობა აცნობიერებს 

ტურიზმის მნიშვნელობას მათი საზოგადოებისთვის (ტურიზმის განვითარება 

გაზრდის მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და განათლების დონეს) 

(4,20±0,649), მათ შორის შესაძლოა მეტი ბიზნესის განვითრების შესაძლებლობას, 

რამეთუ ადგილობრივ მწარმოებლებს ექნებათ მეტი  საშუალება ადგილობრივი 

პროდუქციის გასაღების/ რეალიზაციის თვალსაზრისითაც (4,35±0,598), ერთის 

მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ, ტურიზმის განვითარება  ხელს შეუწყობს, როგორც 

ბუნებრივი რესურსების დაცვას/შენარჩუნებას (3,98±0,761), ისე ისტორიული 

შენობების აღდგენა/შენახვას (4,20±0,708). მეორე კომპონენტი „უარყოფითი 

შედეგები“ ითვლის დისპერსიის 18,90%-ს და შედგება 4 დებულებისგან 

(პუნქტისგან), ხოლო სანდოობის კოეფიციენტი შეადგენს  0,823.  გარდა ზემოთ 

აღნიშნულისა, რესპონდენტებს არ მიაჩნიათ, რომ მათ რეგიონში ტურიზმის 

განვითარებას ექნება უარყოფითი შედეგი (2.16±0.670). შესაბამისად, მეორე  

კომპონენტთან  დაკავშირებულ 4 პუნქტს შორის ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის 

დაბინძურებასთან დაკავშირებულს (ტურიზმის განვითარება გაზრდის გარემოს 

დაბინძურებას (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი)) აქვს უფრო მაღალი ფაქტორული 

დატვირთვა 0,872  (2,20±0,801), ხოლო ნარჩენებით  გარემოს დაბინძურების 

მატებას (ტურიზმის განვითარება დაკავშირებულია დიდი რაოდენობით 

ნარჩენებით გარემოს დაბინძურებასთან) აქვს  შემდეგი ფაქტორული დატვირთვა 

0,845 (2.24±0.800). საყურადღებოა ისიც, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ფიქრობს, 

რომ ტურიზმის განვითარება არ გამოიწვევს ტრადიციების დაკარგვას 

(2.029±0,771). ცნობილია, რომ ზოგადად რეგიონში ტურისტული აქტივობის 

განვითარება იწვევს დანაშაულის ზრდას, რაც არ დადასტურდა ჩვენი კვლევის 

მიხედვით (2,14±0,844). უარყოფითი ზემოქმედების დაბალი მაჩვენებელი სხვა 

მსგავს კვლევებთან შედარებით შეიძლება აიხსნას იმითაც, რომ რეგიონში 

ტურისტული აქტივობა საწყის ეტაპზეა და მოსახლეობას აქვს სურვილი 

განავითაროს მსგავსი საქმიანობა.  

 t-ტესტის მიხედვით,  მამაკაცები  დადებითად (4.28±0.538) აღიქვამენ  
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ტურიზმის განვითარებას ქალებთან   (4.19±0.428) შედარებით, მნიშვნელოვანია ორ 

ჯგუფს შორის განსხვავება t(435)=-2.101, p=0.036. მეორე კომპონენტთან დაკავ-

შირებით (უარყოფითი შედეგები) მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები 

აღიქვამენ მეტ უარყოფით ზემოქმედებას (2.24±0.653) მამაკაცებთან შედარებით 

(2.09±0.683), განსხვავება აღნიშნულ ჯგუფებს  შორის  მნიშვნელოვანია 

(t(494)=2.437, p=0.015). ჩვენს მიერ ასევე შედარებული იქნა  30 წელზე ნაკლები 

ასაკისა და 30 წელზე მეტი ასაკის  რესპოდენტები პირველი და მეორე 

კომპონენტის მიხედვით. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ არ არსებობს სტატისტ-

იკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება ორ ჯგუფს შორის (p>0.05).  

 აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი კვლევის მიზნები იყო ადგილობრივი 

მოსახლეობის დამოკიდებულების შესწავლა  ტურიზმის განვითარების შემთხვევ-

აში მოსალოდნელი დადებითი და უარყოფითი შედეგების მიმართ. რათა 

შეგვეფასებინა მდგრადი ტურიზმის განვითარება მხარდაჭერილია თუ არა 

ადგილობრივი მოსახელობის მხრიდან. კვლევის მიხედვით, მთიანი ზონის 

ადგილობრივი მოსახლეობა დადებითად  აფასებს ტურიზმის განვითარებას, რაც 

სტატისტიკური დასკვნის მიხედვითაც დასტურდება. კვლევის მიხედვით, 

ტურიზმის განვითარება მთიანი ზონის   ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან 

დადებითადაა შეფასებული, რაც წარმოადგენს მდგრადი განვითარების შესაძ-

ლებლობას.    ჩვენი კვლევის შედეგების მიხედვით, ადგილობრივი მოსახლეობის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი მზადაა მხარი დაუჭიროს მდგრადი ტურიზმის განვი-

თარებას. მთლიანობაში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურიზმი განიხილება, 

საზოგადოების   კეთილდღეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობად. შესაბამისად, 

ადგილობრივ საზოგადოებაში რაც უფრო დადებითი წარმოდგენა იქნება 

ტურიზმის განვითარების მიმართ (ეკონომიკურ, სოციალურ-კულტურული და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართ) მით უფრო მაღალია ადგილობრივი 

საზოგადოების მხარდაჭერა ეფექტიან და მდგრად განვითარებაზე 

ორიენტირებული სტრატეგიული გეგმის შესამუშავებლად.  ვფიქრობთ, შემდგომი 

კვლევები შესაძლოა ფოკუსირდეს საკვლევი ტერიტორიის ბუნებრივი 

მახასიათებლების თავისებურებების საფუძვლიან შესწავლაზე, ასევე  

სრულყოფილად შეფასდეს მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაზე 

მოქმედი  სხვა ფაქტორები   (საქმიანობის სფერო, მიწის საკუთრება, ტურიზმზე 
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დამოკიდებულება, ბუნების დაცვაზე ზრუნვა და სხვა), რათა საფუძვლიანად იქნას 

შესწავლილი მდგრადი ტურიზმის განვითარების მიღწევის შესაძლებლობა.   

შესაბამისად,  მდგრადობის  შენარჩუნების მიზნით აჭარის მთიანი რეგიონის 

ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება მოითხოვს არსებული 

რესურსის ათვისებას ადგილობრივი  სპეციფიკის მაქსიმალური 

გათვალისწინებით. ამიტომ, აუცილებელია პრობლემის კომპლექსურად განხილვა, 

ინტერდისციპლინარული მიდგომის გამოყენება. რაც უფრო სრულყოფილად 

იქნება შესწავლილი აჭარის  მთის ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებული 

საკითხები, მით მეტი შესაძლებლობა იქნება სწორი ხედვის, სტრატეგიის 

შემუშავების და მდგრადი ტურიზმის განვითარების პირობების დაცვისთვის.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია სტუმარმასპინძლობის ტრადი-

ციასთან დაკავშირებული კვლევაც, რომელიც ერთის მხრივ კარგ შესაძლებლობას 

ქმნის ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით, ხოლო მეორეს მხრივ კი 

შესაძლებელია აღნიშნულმა გარემოებამ გამოიწვიოს მოსახლეობის თავშეკავება 

საოჯახო სასტუმროს ბიზნესში  ჩართვის თვალსაზრისით.   ასევე, როგორია 

ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება ტურიზმის განვითარებისადმი 

და მათი მზაობა ტურისტულ ბიზნესში ჩართვასთან დაკავშირებით, რამეთუ  

მთიანი რეგიონების მოსახლეობა უფრო მეტად აწყდება არსებულ პრობლემებს. 

ამრიგად, მათი თვალით დანახული პრობლემების გათვალისწინება მეტად 

მნიშვნელოვანია ტურისტული ბიზნესის  განვითარებისთვის. ამდენად, ბოლო 

წლების განმავლობაში  ტურიზმის შესამჩნევი განვითარების ტენდენცია 

საჭიროებს ადგილობრივი მოსახლეობის ტურიზმისადმი მზაობის შესწავლას, 

მითუმეტეს სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიცია იძლევა საუკეთესო 

შესაძლებლობას ტურისტების დაინტერესებისა და მოზიდვისთვის. გარდა 

აღნიშნულისა, ზოგადად მთის  ტურიზმი წარმოადგენს დასვენების, შემეცნების, 

მოგზაურობის, აქტიური და ექსტრემალური სპორტით დაკავების უნიკალურ 

შესაძლებლობას, რომელიც უნდა დაიგეგმოს ბუნებრივ რესურსებზე 

დაყრდნობით, ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობითა და 

მათთან თანამშრომლობით. 

ამრიგად, მთლიანობაში აჭარის მთიან ზონაში  მდგრადი ტურიზმის განვითა-

რებისათვის მნიშვნელოვანია მდგრადი   სოციალურ-კულტურული, ეკონომიკური 
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და  საარსებო  გარემოს არსებობა,  მაქსიმალურად არსებული გარემოს 

მდგრადობის უზრუნველყოფა/შენარჩუნება  ეკოლოგიური შეზღუდვებისა და 

ჭარბი ბუნებათსარგებლობის გათვალისწინებით. აღნიშნული მიდგომით, კი 

შესაძლებელია მიღწეულ იქნას მთიან ზონაში  მდგარდი ტურიზმის განვითარება, 

ტურისტული ბიზნესის სწორი მართვის სტრატეგიის განსაზღვრა, შესაბამისად, 

ხელი შეეწყობა  რეგიონის/ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ ზრდას.     
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დასკვნა 

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთიან ზონაში მდგრადი ტურისტული 

ბიზნესის წარმატებული მართვის განსახორიცლებლად, ტურიზმის 

განვითარებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითების შესწავლის 

შედეგად: 

1. გამოიკვეთა აჭარის მთიან ზონაში ტურისტთა შესამჩნევად  გაზრდილი 

დინამიკა, რაც იძლევა დადებითი პროგნოზის შესაძლებლობას ტურისტული 

ბიზნეს საქმიანობის განვითრებისთვის.  საპირისპიროდ, გამოიკვეთა, 

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ფინანსური 

მხარდამჭერი ღონისძიებების  სისუსტე   ტურიზმსა   და   მის მომიჯნავე   

დარგებში, რომელებიც ტურიზმის სფეროს ეფექტიანი ფუნქციონირების 

აუცილებლი წინაპირობაა; 

2. გამოვლინდა ტურისტული საქმიანობით დაინტერესებული მცირე ბიზნეს 

ობიექტების მხრიდან პოპულალური სოციალური  მედიის   საშუალებებით 

ინფორმაციის გამოყენების დაბალი მაჩვენებელი, რაც უარყოფითად 

მოქმედებს ტურისტული საქმიანობის განვითარებაზე; 

3. კვლევამ აჩვენა, რომ აჭარის მთიან რეგიონში არსებული მატერიალური  

კულტურის ძეგლები იძლევა  შესაძლებლობას გაიზარდოს მთის ტურიზმის 

პოტენციალი სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის სხვა ფაქტორებთან 

ერთად კარგ წინაპირობას ქმნის ველნეს ტურიზმის განვითარებისთვის; 

4. ადგილობრივ მოსახელობაში დაგროვილი პრაქტიკული გამოცდილების 

მიხედვით   აჭარის მთიან რეგიონში გამოვლენილი იქნა სამკურნალო წყლები 

და აბანოები, რომლებიც არაა შეტანილი ნუსხაში (საქართველოს 

კურორტებისა და საკურორტო ადგილების ნუსხის შესახებ მთავრობის 

დადგენილებაში), რაც მნიშვნელოვანი სიახლე  იქნება ოფიციალური 

დამტკიცების შემთხვევაში. შესაბამისად, მდგრადი ტურიზმის 

განვითარებისათვის აუცილებელია სამეცნიერო დონეზე შესწავლილ იქნას 

არსებულ ნუსხაში მითითებული საკურორტო ადგილების სამკურნალო 

თვისებები და აგრეთვე ჩატარებულ იქნას კვლევები ახალი საკურორტო 

ადგილების გამოვლენის მიზნით; 
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5. გამოვლინდა ადგილობრივ მოსახლეობაში ისტორიულად ჩამოყალიბებული 

სტუმარმასპინძლობის ტრადიციის შენარჩუნება და სტუმრისადმი 

კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება, რაც  ერთ-ერთი ძირითადი  

ხელისშემწყობი წინაპირობაა ტურიზმის  განვითარების თავალსაზრისით;  

6. გამოიკვეთა, რომ სტუმარმასპინძლობის ტრადიციიდან გამომდინარე 

საცხოვრებელი სახლების 89 %-ის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 

სტუმრის განთავსებისთვის სასტუმრო ოთახი, ხოლო 55%-ის შემთხვევაში 

სტუმრისთვის განკუთვნილ ოთახს აქვს ცალკე შესასვლელი. აღნიშნული 

მაჩვენებელი შესაძლოა გამოყენებული იქნას საოჯახო სასტუმროს 

განსხვავებული მოდელის შესაქმნელად; 

7. კვლევამ დაადასტურა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ტურიზმის 

განვითარების შემთხვევაში უარყოფით შედეგებს (ტრადიციების დაკარგვა,  

დანაშაულის ზრდა,  გარემოს დაბინძურება და სხვა) არ იზიარებს. 

საპირისპიროდ,  საკმაოდ მაღალია დადებითი მოლოდინი ტურიზმის 

განვითარების შემთხვევაში, ვინაიდან ის ამაღლებს მათ სოციალურ-

ეკონომიკურ პირობებს (ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, დასაქმების 

გაზრდა, ადგილობრივი პროდუქციის გასაღება, ახალი სამუშაო ადგილების 

შექმნა,   არსებული ბუნებრივი რესურსების დაცვა/შენარჩუნება, ისტორიული 

შენობების შენარჩუნება/აღდგენა, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება/ 

განათლების  დონის ამაღლება, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და 

სხვა).     ადგილობრივი მოსახლეობის დადებითი დამოკიდებულება ქმნის 

საფუძველს  მდგრადი ტურისტული ბიზნესის ფორმირებისთვის; 

8. გამოვლინდა, აჭარის მთიანი რეგიონის ტურიზმის   გრძელვადიანი 

სტრატეგიული გეგმის შემუშავების საჭიროება, რომელიც თავის მხრივ 

მოითხოვს ტურისტული რესურსების სიღრმისეულ, კომპლექსურ  შესწავლასა 

და ანალიზს სხვადასხვა დარგის ექსპერტების  ჩართულობით.  

განსაკუთრებით საყურადღებოა გრძელვადიანი პერსპექტივების დეტალური 

განჭვრეტა და მოსალოდნელი რისკების სწორი შეფასება ეფექტიანი მართვის 

პროცესის განხორციელებისათვის. 
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რეკომენდაციები 
 

1. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის მნიშვნელოვანია არსებული 

შესაძლებლობების ფარგლებში სხვადასხვა პოპულარული სოციალური 

მედიის გამოყენება და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის  
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