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Formation of modern business-mentality in youth 

Abstract 
 

The doctoral dissertation explores the peculiarities of the formation of the business 
mentality in young people in the context of the current global changes in the world, its 
importance and the opportunities to influence this formation. The research is aimed at 
identifying the relationships between the variables that influence the formation of the business 
mentality and the development of the concept of interdependence, based on which it will be 
possible to influence the formation of the business mentality by acquiring and developing 
relevant knowledge and skills. 

The well-being of the society depends significantly on the self-employment skills of the 
population, therefore, in modern studies a large place is devoted to the study of 
entrepreneurship and entrepreneurial thinking as the basis of successful business activity, 
although much less research and work on business mentality as an entrepreneurial thinking. 

Our research is an attempt to fill in the blanks that we have been able to identify by 
processing and analyzing existing scientific literature and research. 

There are many works available around the world that serve to identify the prerequisites for 
successful business activity and identify the factors that affect them, although there is very little 
scientific-literary source on business mentality, which is mainly equated with entrepreneurial 
thinking and is not considered as an independent category. 

Many factors influence the formation of business mentality in young people, however, 
the interrelationship and interdependence of these factors have not been sufficiently studied at 
present. To date, the preconditions for the formation of these factors and the process of their 
study and formation as acquired skills have not been properly researched. 

In the paper, the research develops recommendations that will be useful to promote the 
formation of a modern business mentality among young people in various types of 
organizations and educational programs. 

The dissertation "Formation of a modern business mentality among young people" 
consists of an introduction, three chapters, nine subsections, a conclusion and literary sources. 

Therefore, the introduction of the paper outlines the goals and objectives of the 
research, the theoretical-methodological foundations, the scientific innovations obtained as a 
result of the research and the theoretical and practical significance of these innovations. 

The first chapter of the paper "Theoretical-methodological aspects of business mentality 
formation" includes three subsections: the essence of business mentality, basic concepts and 
peculiarities of formation; Factors affecting the formation of business mentality in young 
people; Business mentality as a basis for the formation and development of competitive 
business thinking. 

They provide an understanding of the essence of the business mentality, key concepts 
and the peculiarities of its formation. Emphasizes the problems that society faces in the 
absence of a modern business mentality and the opportunities provided by the study-
understanding and formation of this concept to solve problems related to entrepreneurial 
activity. Recent research and systematic work around the topic is reviewed, as well as 
important research findings, limitations, unanswered questions, and recommendations for 
future research. 

The second chapter of the paper includes the characteristics of the entrepreneurial 
attitude and potential of young people on the example of different countries around the world 
including Georgia. Examples of success of developed countries are evaluated, which may 
become a powerful contributing factor and precondition, which in turn, as a result of proper 
adaptation and transformation, will form the basis of the concept of forming a modern 
business mentality among the youth of Georgia. 

The third chapter of the paper "Conceptual model of the connection between the 
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formation of business mentality in young people and success in business" includes the 
following sections: The connection between the characteristics of business mentality 
formation in young people and success in business; Assessment of fixed and growth-oriented 
entrepreneurial thinking in young people; The model of the connection between the formation 
of business mentality and success in business and the perspectives of its use in Georgia. 

 In this chapter, based on the developed research methodology, data collection tools-
questionnaires are created, research questions and hypotheses are formulated, the target group 
is selected, variables are developed and data are processed to determine the correlation. A 
survey was conducted between 236 young people aged 15 to 30 were interviewed based on a 
quantitative survey. Four independent questionnaires were used, the first of which examined 
the entrepreneurial attitudes of young people; The second questionnaire was aimed at 
assessing business intelligence; The third questionnaire was used to identify the differences 
between growth-oriented and fixed-minded thinking in young people, and based on the fourth 
questionnaire, we tried to measure the crucial personal characteristics of the respondents who 
we think are "responsible" for successful entrepreneurial activity. 

The research was aimed at identifying the main factors influencing the formation of the 
business mentality and revealing the relationship between these factors. The establishment of 
this relationship is a scientific novelty of the paper, as to date the interactions of the factors 
influencing the formation of business mentality in the scientific literature have not been 
studied in a complex way. 

At the end of the paper, the developed conclusions and recommendations are 
summarized and generalized, which can be used in the future in educational programs aimed 
at forming the right business mentality in young people.  
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა - თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი უმთავრესი 

გამოწვევა უმუშევრობაა, ხოლო უმუშევრობის პრობლემის დაძლევის საუკეთესო 

გზა, მეწარმეობის ხელშეწყობა-განვითარებაა. ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებ-

ლობის გაძლიერებისა და განვითარების მიზნით, მოსახლეობის სამეწარმეო 

აქტივობას, ხელისუფლებამ მხარი უნდა დაუჭიროს და წაახალისოს, რადგან მისი 

გავლენა მოსახლეობის კეთილდღეობაზე გაცილებით უფრო დიდი და ღირებულია, 

ვიდრე ბიზნესში ინდივიდუალურად მიღწეული წარმატება. შესაბამისად, 

მოსახლეობაში სამეწარმეო უნარების, ბიზნეს-მენტალიტეტის და აზროვნების 

ფორმირება და მისი რეალიზაციის შესაძლებლობა არის მასშტაბური ფენომენი, 

რომელიც აყალიბებს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონეს. 

ბიზნეს-მენტალიტეტი, ზოგადად არის მეწარმეობრივი განწყობების, 

მეწარმეობასთან დაკავშირებული ხედვების, აღქმის, სიტუაციური შეფასებების და 

რეაგირების, ადაპტაციის და პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღების უნარების 

ერთობლიობა, რომელიც აყალიბებს სამეწარმეო აზროვნებას და განსაზღვრავს 

ინდივიდის სამეწარმეო აქტივობის შესაძლებლობასა და მიმართულებას. 

სამეწარმეო აზროვნება, თავის მხრივ, არის სხვადასხვა სფეროში ინდივიდის 
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წარმატებისა და კეთილდღეობის მისაღწევად აუცილებელი უნარების ერთობ-

ლიობა, რომელიც მოიცავს მიზნების დასახვის, პროცესის ორგანიზების, 

რესურსების ეფექტურად გამოყენების და მართვის, კომუნიკაციის უნარებსა და 

ემოციურ ინტელექტს. 

სამეწარმეო აზროვნების ფორმირება ხანგრძლივი პროცესია და ის დროთა 

განმავლობაში ყალიბდება შესაბამისი ფაქტორების გავლენითა და ხელშეწყობით. 

სამეწარმეო აზროვნების გარეშე ვერ იარსებებს სამეწარმეო აქტივობა, სამეწარმეო 

აზროვნება კი ვერ ჩამოყალიბდება სრულფასოვნად, შესაბამისი სამეწარმეო 

მენტალიტეტის და განწყობების გარეშე. ზემოაღნიშული ქმნის უწყვეტ ჯაჭვს, 

რომელშიც თითოეული კომპონენტი აუცილებელი წინაპირობაა წარმატებული 

სამეწარმეო აქტივობის განსახორციელებლად (ნახ.1). 

მიუხედავად იმისა, რომ ერის მენტალიტეტი გენეტიკური ხასიათისაა, იგი 

გარკვეულწილად განიცდის ეროვნული, ეკონომიკური და სოციალური 

ფაქტორების ზეგავლენას. [1]  

 
          ბიზნეს მენტალიტეტი, როგორც სამეწარმეო აქტივობის წინაპირობა 

                                                                          წყარო: ნახაზი შედგენილია ავტორის მიერ 

 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საზოგადოების კეთილდღეობა მნიშვნელოვნად 

დამოკიდებულია მოსახლეობის თვითდასაქმების უნარზე, შესაბამისად, თანამედ-

როვე კვლევებში დიდი ადგილი ეთმობა მეწარმეობისა და სამეწარმეო აზროვნების 

შესწავლას, როგორც წარმატებული ბიზნეს აქტივობის საფუძველს, თუმცა 

ქართულ სამეცნიერო რეალობაში ფაქტობრივად არ არსებობს კვლევები და ძალიან 

მცირეა შრომები ბიზნეს მენტალიტეტზე, როგორც სამეწარმეო აზროვნების 

ჩამოყალიბების აუცილებელ წინაპირობაზე.  

ჩვენი კვლევის აქტუალურობა განპირობებულია სწორედ იმ სიცარიელის 

შევსების მცდელობით, რომლის იდენტიფიცირების შესაძლებლობა მოგვეცა 

შესაბამისი ლიტერატურის დამუშავების, არსებული სამეცნიერო-პრაქტიკული 

გამოკვლევების და ავტორის მიერ განხორციელებული ემპირიული კვლევის 
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შედეგების განზოგადების გზით. 

საკვლევი პრობლემა - მსოფლიოს მასშტაბით არაერთი კვლევაა ხელმისაწ-

ვდომი, რომელიც ემსახურება წარმატებული ბიზნეს აქტივობისათვის აუცილებე-

ლი წინაპირობების დადგენა-შესწავლას და მათზე მოქმედი ფაქტორების იდენტი-

ფიცირებას. თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობით მოიპოვება ლიტერატურული 

წყარო ბიზნეს-მენტალიტეტის შესახებ, რომელიც ძირითადად გაიგივებულია 

სამეწარმეო აზროვნებასთან და არ განიხილება როგორც დამოუკიდებელი 

საკვლევი კატეგორია. 

ინდივიდებში ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებაზე მრავალი ფაქტორი 

ახდენს გავლენას, თუმცა დღესდღეობით არ არის შესწავლილი და გამოკვეთილი 

მათგან ძირითადი ფაქტორების-სამეწარმეო განწყობების, პიროვნული თვისებე-

ბის, აზროვნების ტიპისა და ბიზნეს ინტელექტის ურთიერთმიმართება და ურთი-

ერთგანპირობებულობა. ასევე დღემდე სათანადოდ არ გამოკვლეულა ინდივიდებ-

ში აღნიშნული ძირითადი ფაქტორების ფორმირება-ჩამოყალიბების პროცესი და 

სწავლის გზით მათი, როგორც უნარების გამომუშავების, შეძენის შესაძლებლობა.  

კვლევის მიზნები და ამოცანები - ნაშრომის მიზანია ახალგაზრდებში თანა-

მედროვე ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირების თავისებურებების, წინაპირობების, 

ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორების გამოვლენა - შესწავლა და მათი 

ურთიერთდამოკიდებულების კონცეფციის შემუშავება. 

დასახული მიზნის მისაღწევად საჭირო გახდა შემდეგი ამოცანების გადაჭრა:  

1. საზოგადოებაში ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირების პრობლემის 

ირგვლივ ჩატარებული კვლევების, შესაბამისი საკითხისადმი მიძღვნილი 

ლიტერატურისა და პრაქტიკული მასალების შესწავლა-გაანალიზება; 

2. ახალგაზრდების სამეწარმეო განწყობების შესახებ ადგილობრივი და 

საზღვარგარეთული კვლევების შეფასება;  

3. ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორების გამოკვე-

თა-დადგენა; 

4. ახალგაზრდებში აზროვნების ტიპების დიფერენცირება და მათი ბიზნეს-

მენტალიტეტის ფორმირებაზე გავლენის შეფასება გენდერულ ჭრილში; 

5. ბიზნეს ინტელექტის და ბიზნეს-მენტალიტეტის ურთიერთმიმართების 

შესწავლა; 
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6. იმ პიროვნული მახასიათებლების იდენტიფიცირება, რომლებიც გავ-

ლენას ახდენენ ახალგაზრდების ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებაზე; 

7. ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებაზე მოქმედი ოთხი ძირითადი 

ფაქტორის: სამეწარმეო განწყობების, პიროვნული თვისებების; აზროვ-

ნების ტიპისა და ბიზნეს ინტელექტს შორის კორელაციური კვლევით 

პირდაპირი კავშირის მიმართულების დადგენა.  

 კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია ბიზნეს -მენტალიტეტი ახალ-

გაზრდებში, ხოლო კვლევის ობიექტს წარმოადგენენ 15-30 წლის საქართველოს 

მოქალაქეები.  

კვლევის მიზნებიდან და დასახული ამოცანებიდან გამომდინარე გამოიკვეთა 

შემდეგი ჰიპოთეზები: 

H0. არსებობს ურთიერთმიმართებითი კავშირი ახალგაზრდებში სამეწარმეო 

განწყობებს, აზროვნების ტიპს, ბიზნეს ინტელექტს, პიროვნულ უნარ-ჩვევებსა და 

მახასიათებლებს შორის, რომლებიც განაპირობებენ ბიზნეს-მენტალიტეტის 

ფორმირებას. 

H1. არ არსებობს ურთიერთმიმართებითი კავშირი ახალგაზრდებში სამეწარ-

მეო განწყობებს, აზროვნების ტიპს, ბიზნეს ინტელექტს, პიროვნულ უნარ-ჩვევებსა 

და მახასიათებლებს შორის, რომლებიც განაპირობებენ ბიზნეს-მენტალიტეტის 

ფორმირებას.  

კვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს ადგილობრივი და საერთა-

შორისო მეცნიერების კვლევები, პერიოდული გამოცემები, ბოლო პერიოდში გა-

მოქვეყნებული სადოქტორო შრომები, მონოგრაფიები, მრავალი ინტერნეტ-რესურ-

სი და ავტორის მიერ თეორიულ-მეთოდოლოგიური კვლევის შედეგად მიღებული 

დებულებები. 

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს მსოფლიოში აღიარე-

ბული კვლევითი ორგანიზაციის - „გლობალური მეწარმეობის მონიტორი“ (Global 

Entrepreneurship Monitor - GEM) - მეთოდიკა, რომელიც მოიცავს დაკვირვების ქვეშ 

მყოფ 100 ქვეყანას შორის სამიზნე ჯგუფების ანკეტურ გამოკითხვას1 და იკვლევს 

 
1 „გლობალური მეწარმეობის მონიტორი“-ს მიერ საქართველო მხოლოდ ერთხელ მოხვდა 
გლობალური მეწარმეობის მონიტორის შესწავლის ობიექტი - მან 2014 წელს ჩაატარა 
მეწარმეობისადმი საქართველოს მოსახლეობის განწყობის კვლევა. 
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მეწარმეობისადმი მოსახლეობის განწყობას. (გვ. 33) 

კვლევის დაგეგმვასა და მომზადებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია 

უცხოელი მეცნიერების მიერ, წარმატებული ბიზნეს აქტივობის განხორციელებაზე 

ჩატარებული პირველადი და მეორეული კვლევების და სისტემური მიმოხილ-

ვების დამუშავებამ, რომლებზე დაყრდნობითაც ავტორმა შეიმუშავა მონაცემების 

შეგროვების ინსტრუმენტები _ ანკეტა-კითხვარები, ჩამოყალიბდა კვლევის კითხ-

ვები, შეირჩა სამიზნე ჯგუფი, გამოვლინდა შესაბამისი ცვლადები და მონაცემები 

დამუშავდა მათ შორის კორელაციური კავშირის დასადგენად. (გვ. 53-113) 

განხორციელდა შერეული კვლევა ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის 

საფუძველზე, გამოიკითხა 15-დან 30-წლამდე 236 ახალგაზრდა. გამოვიყენეთ 

ოთხი დამოუკიდებელი კითხვარი, რომელთაგან პირველის მეშვეობით გამოვიკ-

ვლიეთ ახალგაზრდებში სამეწარმეო განწყობები; მეორე კითხვარი მიმართული 

იყო ბიზნეს ინტელექტის შეფასებაზე; მესამე კითხვარი ემსახურებოდა ახალგაზ-

რდებში ზრდაზე ორიენტირებული და ფიქსირებული აზროვნების იდენტიფიცი-

რებას, ხოლო მეოთხე კითხვარის საფუძველზე შევეცადეთ გაგვეზომა გამოკი-

თხულთა ის გადამწყვეტი მნიშვნელობის პიროვნული მახასიათებლები, რომ-

ლებიც „პასუხისმგებელნი“ არიან წარმატებული სამეწარმეო აქტივობის განხორ-

ციელებაზე (გამოწვევების სურვილი/ამბიციები; სტრესმედეგობა/ტოლერანტობა 

გაურკვეველი სიტუაციების მიმართ; ძალაუფლების/კონტროლის მოთხოვნილება; 

თავდაჯერება/ენთუზიაზმი; კრეატიულობა/წარმოსახვის უნარი). (გვ. 119-125) 

კვლევისას აგრეთვე გამოვიყენეთ ემპირული, გრაფიკული და მათემატიკური 

მეთოდები (სიხშირული განაწილების ცხრილები, სიხშირული განაწილების 

დიაგრამები), თეორიული კვლევის მეთოდებიდან ნაშრომის სამივე თავში გამოყე-

ნებულია შედარებითი ანალიზის, ინდუქციის, დედუქციის, დიალექტიკური და 

სინთეზის მეთოდები. (გვ. 103-110; 112; 122-123; 125) 

კვლევის ინფორმაციულ ბაზას წარმოადგენს როგორც საერთაშორისო კვლე-

ვები, სისტემური მიმოხილვები, საერთაშორისო კომპანიების წლიური ანგარიშები 

და საერთაშორისო ფორუმების მასალები, ასევე ავტორის მიერ შემუშავებული 

ანკეტებით განხორციელებული გამოკითხვების საფუძველზე მიღებული მრავალ-

ფეროვანი მასალები, მათი ანალიზისა და განზოგადების შედეგები. 

თემის შესწავლის მდგომარეობა. მსოფლიოს მასშტაბით არაერთი შრომაა 
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მიძღვნილი, წარმატებული ბიზნეს აქტივობისათვის აუცილებელი წინაპირობების 

დადგენა-შესწავლას და მათზე მოქმედი ფაქტორების გამოვლენისადმი. ამავდრო-

ულად, ბიზნეს-მენტალიტეტი აღნიშნულ კვლევებში გაიგივებულია სამეწარმეო 

აზროვნებასთან და არ განიხილება როგორც დამოუკიდებელი საკვლევი კატეგორია. 

 ჩვენს მიერ, ახალგაზრდების ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებისადმი 

მიძღვნილ ნაშრომში შევეცადეთ შეგვევსო ის სიცარიელე, რომლის იდენტიფიცი-

რებაც მოხერხდა სამეცნიერო ლიტერატურის, კვლევების დამუშავებისა და გაანა-

ლიზების შედეგად: ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებაზე მრავალი გარემოება 

მოქმედებს, თუმცა დღესდღეობით არ არის გამოკვეთილი და შესწავლილი ის 

ძირითადი ფაქტორები, რომელთა ურთიერთმიმართებითა და ურთიერთგანპირო-

ბებულობით ყალიბდება საკვლევი კატეგორია. ასევე დღემდე სათანადოდ არ 

გამოკვლეულა ინდივიდებში აღნიშნული ძირითადი ფაქტორების ფორმირება-

ჩამოყალიბების პროცესი და სწავლების გზით მათი, როგორც უნარების 

გამომუშავების, შეძენის შესაძლებლობა. 

ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს შემდეგი: დადგენილია ბიზნეს-

მენტალიტეტის ფორმირებაზე მოქმედ ფაქტორებს (სამეწარმეო განწყობების; 

ბიზნეს ინტელექტის; აზროვნების ტიპის და პიროვნული მახაისიათებლების) 

შორის კავშირი და შემუშავებულია აღნიშნული ფაქტორების ურთიერთდამოკი-

დებულების კონცეფცია. 

სიახლის მატარებელია აგრეთვე კვლევის ძირითადი შედეგები: 

1. შესწავლილი და იდენტიფიცირებულია იმ ძირითადი ფაქტორების 

ერთობლიობა (სამეწარმეო განწყობა, აზროვნების ტიპი, პიროვნული 

თვისებები და ბიზნეს ინტელექტი), რომლებიც ურთიერთმიმარ-

თებაში და ურთიერთგანპირობებულობით ინდივიდებში აყალიბებენ 

ბიზნეს-მენტალიტეტს; 

2. დადგენილია დადებითი კორელაცია შერჩეულ ცვლადებს შორის;  

3. შემუშავებულია ბიზნეს მენტალიტეტზე მოქმედი ფაქტორების 

ურთიერთმიმართების კონცეფცია გენდერულ ჭრილში; 

4. დადასტურებულია, რომ ბიზნეს-მენტალიტეტზე მოქმედი ფაქტორე-

ბის ურთიერთდამოკიდებულების კონცეფციაზე დაყრდნობით, შესაძ-

ლებელია ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებაზე გავლენის მოხდენა 



10 

სწავლების გზით სათანადო უნარების შეძენა-განვითარებით. 

საკვალიფიკაციო ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. კვლევის განზოგა-

დებული შედეგები და ავტორის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები შესაძლე-

ბელია გამოყენებულ იქნას დარგის სპეციალისტების, ახალგაზრდებში ბიზნეს-

მენტალიტეტის ფორმირების საკითხებით და საჭიროებით დაინტერესებული 

მკვლევარებისა და ორგანიზაციების მიერ; სათანადო საგანმანათლებლო პროგრა-

მებში, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს ახალგაზრდებში ბიზნეს-მენტალი-

ტეტის, პოტენციალის, სამეწარმეო აქტივობისა და კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებას ქვეყანაში. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები - სადისერტაციო ნაშრომის ძირი-

თადი შედეგები წარმატებითაა დაცული საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 

კოლოკვიუმების, თეორიულ-ემპირიული კვლევების და თემატური სემინარების 

ფარგლებში, აგრეთვე გამოქვეყნებულია საკონფერენციო კრებულების (2 სტატია) 

და პუბლიკაციების სახით, საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში როგორც 

საქართველოში (1), ისე საზღვარგარეთ (1).  

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა - სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 135 

გვერდს, რეზიუმეს, შესავალს, 3 თავს, 9 ქვეთავს, დასკვნას და გამოყენებულ 

ლიტერატურას.  

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

სადოქტორო ნაშრომი იკვლევს  მსოფლიოში მიმდინარე გლობალური 

ცვლილებების ფონზე ბიზნესმენტალიტეტის ფორმირების თავისებურებებს 

ახალგაზრდებში, მის მნიშვნელობას და აღნიშნულ ფორმირებაზე გავლენის 

მოხდენის შესაძლებლობებს.  კვლევა მიმართულია იმ ცვლადებს შორის ურთი-

ერთმიმართებების დადგენაზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ბიზნეს-

მენტალიტეტის ფორმირებაზე და იმ ურთიერთდამოკიდებულების კონცეფციის 

შემუშავებაზე, რომელზე დაყრდნობითაც შესაძლებელი გახდება ბიზნეს-

მენტალიტეტის ჩამოყალიბებაზე  გავლენის მოხდენა შესაბამისი ცოდნისა და 

უნარების შეძენითა და განვითარებით.  

ჩვენი კვლევა მცდელობაა იმ    ცარიელი ველების შევსებისა, რომელთა 

იდენტიფიცირების შესაძლებლობაც მოგვეცა  არსებული სამეცნიერო ლიტერა-

ტურისა და კვლევების  დამუშავების და გაანალიზების  შედეგად. 
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მსოფლიოს მასშტაბით არაერთი შრომაა ხელმისაწვდომი, რომელიც 

ემსახურება წარმატებული ბიზნეს აქტივობისათვის აუცილებელი წიანაპირობების 

დადგენა-შესწავლას და მათზე მოქმედი ფაქტორების გამოვლენას, თუმცა ძალიან 

მცირეა სამეცნიერო- ლიტერატურული წყარო ბიზნეს-მენტალიტეტის შესახებ, 

რომელიც ძირითადად გაიგივებულია სამეწარმეო აზროვნებასთან  და არ 

განიხილება როგორც დამოუკიდებელი საკვლევი  კატეგორია. 

ნაშრომში, კვლევის შედეგად შემუშავებულია რეკომენდაციები რომელთა 

გამოყენებაც სასარგებლო იქნება ახალგაზრდებში თანამედროვე ბიზნეს-მენტალი-

ტეტის ფორმირების ხელშეწყობისათვის, სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებსა და 

საგანმანათლებლო პროგრამებში. 

შესავალში  დასაბუთებულია თემის აქტუალურობა, რაც იმაში გამოიხატება, 

რომ ლიტერატურის სისტემურმა მიმოხილვამ და კვლევამ, სამეცნიერო 

პუბლიკაციების ანალიზმა, ეკონომიკური მეცნიერების წარმომადგენლების, 

ბიზნესის სფეროს წამყვანი სპეციალისტების დასკვნებმა აჩვენა, რომ ამჟამად 

ახალგაზრდა მოსახლეობაში სამეწარმეო მენტალიტეტისა და აზროვნების 

ფორმირების, სამეწარმეო აქტივობის წახალისების საკითხები პრიორიტეტულია 

სახელმწიფოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის.  

აქედან გამომდინარე, ნაშრომის შესავალში გამოკვეთილია დასმული 

საკითხის კვლევის მიზნები და ამოცანები,  თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები, ჩამოყალიბებულია კვლევის შედეგად მიღებული  სამეცნიერო 

სიახლეები და ამ სიახლეების თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

ნაშრომის პირველი თავი  “ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირების თეორიულ-

მეთოდოლოგიური ასპექტები“ მოიცავს სამ ქვეთავს: ბიზნეს-მენტალიტეტის არსი, 

ძირითადი ცნებები და  ფორმირების თავისებურებები;  ახალგაზრდებში ბიზნეს-

მენტალიტეტის ფორმირებაზე მოქმედი  ფაქტორები;  ბიზნეს-მენტალიტეტი, 

როგორც კონკურენტუანარიანი   ბიზნეს აზროვნების ფორმირებისა და  განვითა-

რების საფუძველი. 

მათში მოცემულია ბიზნეს-მენტალიტეტის არსის, ძირითადი ცნებების 

გააზრება და მისი ფორმირების თავისებურებები. სამეწარმეო უნარების განვითა-

რების პრობლემატიკის შესწავლა ხდება სხვადასხვა მეცნიერებათა კვეთაზე. 

შესაბამისად, სხვადასხვა სამეცნიერო დარგის წარმომადგენელთა პოზიციები 
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აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებით ახალ ჰორიზონტს უხსნის ამ ფენომენის 

შესწავლას და იძლევა ახლებურ სურათს შესასწავლი პრობლემის არსზე. 

საზოგადოებაში მეწარმეობისა და სამეწარმეო უნარების შესწავლის  

საკითხებს აქტიურად უძღვნიდნენ შრომებს მერკეტინგისა და მენეჯმენტის, 

„ეკონომიკური თეორიის“ ისეთი ცნობილი მეცნიერ-ფუძემდებლები, როგორიც 

არიან ჯ. გილბრეიტი, ჯ. კლარკი, დევიდ რიკარდო, ადამ სმიტი და სხვა. 

აღნიშული ავტორების შრომებზე დაყრდნობით, გამოკვეთილია ფაქტორები, რომ-

ლებიც ახდენენ გავლენას ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებაზე. განხილულია 

კულტურის, სოციუმის, ემოციური ინტელექტის როლი ბიზნეს-მენტალიტეტის 

ფორმირებაზე. 

ჩატარებულია ადამიანის დაბალი და  მაღალი ემოციური ინტელექტის მახა-

სიათებლების შედარებითი ანალიზი რომელიც შემდეგნაირად გამოიყურება: 

ადამიანის დაბალი და მაღალი ემოციური ინტელექტის მახასიათებლების 

შედარებითი ანალიზი 

დაბალი ემოციური ინტელექტი მაღალი ემოციური ინტელექტი 
კონფლიქტურობა; 
გაღიზიანება/ძლიერი სიბრაზის გრძნობა; 
გაუბედაობა; 
ყველაფრის კონტროლის ქვეშ მოქცევის 
სურვილი; 
ემოციების გაკონტროლების უუნარობა; 
 

ემოციების მართვა; 
ღირებულებითი იერარქია; 
თვითშეგნება; 
თვითკონტროლი; 
სოციალური გულისხმიერება; 
ურთიერთობების მართვა; 

წყარო: მერაბ მიქელაშვილი „სამეწარმეო აზროვნების საფუძვლები“ -2022, გვ. 161 
 

თავში ხაზგასმულია ის პრობლემები, რომლებსაც საზოგადოება აწყდება 

თანამედროვე ბიზნეს-მენტალიტეტის არარსებობის პირობებში და ის 

შესაძლებლობები რომელსაც იძლევა აღნიშნული ცნების შესწავლა-გააზრება 

და ფორმირება, სამეწარმეო აქტივობასთან დაკავშირებული  პრობლემების 

გადასაჭრელად.  

ბიზნესის ეფექტიანი ფუნქციონირების ერთ-ერთი ფუნდამენტური 

საკითხია სამეწარმეო განწყობის მქონე ინდივიდის ადეკვატური, სტრატეგი-

ული სამეწარმეო მიზნების ფორმირება და მისი ფინანსურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე მართვის სრულყოფა. აღნიშულზე 

დაყრდნობით, გამოკვეთილია ისეთი ფაქტორები, რომლებიც აუცილებელია 
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თანამედროვე, კონკურენტუნარიანი ბიზნეს გარემოს განვითრებისათვის და 

ცალკეულად არის განხილული ინოვაციების, სოციალური კაპიტალის და 

განათლების როლი თანამედროვე ბიზნეს -მენტალიტეტის ფორმირებაში. 

აღნიშულ თავში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდებში თანამედროვე ბიზნეს-

მენტალიტეტის ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორების SWOT ანალიზი, 

რომელიც შემდეგნაირად გამოიყურება: 

ახალგაზრდებში თანამედროვე ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებაზე მოქმედი 
ფაქტორების SWOT- ანალიზი  

 

S W 
მაღალი ინოვაციური აქტივობა, ინოვაციური 
აზროვნება, მაღალი მობილურობა, 
მიდგომების მოქნილობა, სწრაფი რეაქცია 
ახალი ბაზრების ათვისებაზე წარმოებისა და 
ბაზრის მოთხოვნების ცვლილებებთან 
შესაბამისი სამეწარმეო ცოდნისა და 
ინფორმაციის მიღების, აგრეთვე სამეწარმეო 
უნარების სისტემატური განახლების მაღალი 
დონის შესაძლებლობა  
 

მცირე (უმნიშვნელო) სოციალური 
გამოცდილება საქმიანი რეპუტაციის 
არქონა სუსტი პრაქტიკული უნარები 
ეკონომიკური კანონებისა და 
მექანიზმების გამოყენებაში 
სასტარტო კაპიტალის ფორმირების 
პრობლემა 
 

O T 
სამეწარმეო და ბიზნეს-საქმიანობის თანმხლები 
გაზრდილი შრომითი და ფსიქოლოგიური 
სტრესებისადმი მაღალი მედეგობა 
(განსაკუთრებით საქმიანობის საწყის ეტაპზე) 
ახალგაზრდების მაღალი წინასწარგანწყობა 
სარისკო ქმედებებისადმი. 

ბიზნეს და სამთავრობო სტრუქტურებში 
პირადი კონტაქტების ნაკლებობა (მწირი 
სოციალური კაპიტალი) ბიუროკრა-
ტიული სტრუქტურების ზემოქმე-
დებისადმი დაუცველობა 
"ჩრდილოვანი" მეწარმეობის 
განხორციელების მაღალი ცდუნება. 
ახალგაზრდების მაღალი 
წინასწარგანწყობა სარისკო 
ქმედებებისადმი. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
 

განხილულია თემის ირგვლივ ჩატარებული უახლესი კვლევები და სისტე-

მური შრომები, აგრეთვე, მნიშვნელოვანი კვლევების შედეგები, შეზღუდვები, 

პასუხგაუცემელი კითხვები და რეკომენდაციები სამომავლო კვლევებისათვის.  

ნაშრომის მეორე თავი  „ახალგაზრდებში ბიზნეს-მენტალიტეტის განვი-

თარების ტენდენციები და კანონზომიერებები გლობალიზაციის პირობებში“ 

მოიცავს ახალგაზრდების   სამეწარმეო   განწყობისა და პოტენციალის გამოვ-

ლენის თავისებურებებს  მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე; ახალგაზ-

რდების   სამეწარმეო   განწყობისა და პოტენციალის გამოვლენის თავისებურე-

ბებს საქართველოს მაგალითზე;  თანამედროვე სამეწარმეო მენტალიტეტის 



14 

თავისებურებებს გენდერულ ჭრილში. 

მოცემულ თავში,  მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისა და საქართველოს 

მაგალითზე განხილული და შესწავლილია ახალგაზრდებში ბიზნეს-მენტალი-

ტეტის ფორმირება-განვითარების ტენდენციები და კანონზომიერებები, მათი 

ურთიერთმიმართება და გავლენები. გამოკვეთილია ისეთი გლობალური 

გამოწვევა, როგორიცაა ახალგაზრდების ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვა, 

მათი მოტივაციის ამაღლება და გააქტიურება საერთაშორისო ასპარეზზე. ასევე 

წამოჭრილა ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიცაა საქართველოსა და 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მიერ მეწარმეობის მიმართულების არჩევის მოტივები. 

მაშინ როდესაც განვითარებულ ქვეყნებში შრომის მოტივაცია ძირითადად 

,,მიმზიდველი” ფაქტორებით განისაზღვრება, განვითარებად ქვეყნებში 

გადამწყვეტია ,,იძულებითი” ფაქტორები, რომელთა მიხედვითაც თვითდასაქ-

მება ან მცირე ბიზნესის წამოწყება შემოსავლის აუცილებლობითა და სამუშაო 

ადგილების დეფიციტით არის განპირობებული.  

წამოჭრილია პატერნალიზმის პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ ძლიერ 

ფესვგადგმულია ჩვენს ქვეყანაში და რომელიც პირდაპირკავშირშია ბიზნეს 

მენტალიტეტთან. სწორად ფორმირებული ბიზნეს-მენტალიტეტი შესაძლოა 

გახდეს პატერნალიზმის პრობლემის მოგვარების გზა როგორც წარმატებული 

სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყებით და სამუშაო ადგილების შექმნით, ასევე 

უშალოდ მენტალიტეტის და დამოკიდებულებების დონეზე. სწორად 

ფორმირებული ბიზნეს-მენტალიტეტი გულისხმობს ზრდაზე ორიენტირებულ 

აზროვნების ტიპს, სწორი მოლოდინების ფორმირებას, შრომის აუცილებლო-

ბის აღიარებასა და მისადმი მზაობას და სრულად ეწინააღმდეგება დამოკიდე-

ბულებას, რომლის მიხედვითაც ინდივიდი მზად არის იყოს სახელმწიფო 

შემწეობის მოლოდინში. 

 სამეწარმეო აზროვნების ჩამოყალიბება ეკონომიკური განათლების ერთ-

ერთი მთავარი რგოლია, შესაბამისად განხილულია კვლევები სამეწარმეო გა-

ნათლების თავისებურებებზე ჩინეთის, ამერიკის და სხვა ქვეყნების მაგალითზე.  

განხილული კვლევების საფუძველზე შესაძლოა დაზუსტებით ითქვას, რომ 

სათანადო საგანმანათლებო პროგრამების დანერგვით, შესაძლებელია სტუდენ-

ტებში სამეწარმეო განზრახვების ხელშეწყობა, კრეატიულობის და სამეწარმეო 
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აზროვნების განვითარების გზით.  გამოკვეთილია ის ძრითადი ფაქტორები 

რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მცირე და საშუალო საწარმოების 

შესრულებაზე, როგორებიცაა, კრეატიულობა, ინოვაციურობა, საქმიანი 

სიფხიზლე და რისკების აღების უნარი. განხილულია უახლესი კვლევები და 

სისტემური მიმოხილვა სამეწარმეო აზროვნების შესახებ. მოყვანილ კვლევებში 

ხაზგასმულია სამეწარმეო აზროვნების როლი და მნიშვნელობა. თავში 

გამოკლვეთილია ის პიროვნული ატრიბუტები და მახასიათებლები რომლებიც 

განასხვავებენ წარმატებულ მეწარმეებს სხვა ლიდერებისგან. სწორედ ეს მახასი-

ათებლები გახდნენ ერთგვარი საფუძველი ჩვენს კვლევაში იმ  პიროვნული 

თვისებებისა და უნარების შესასწავლად რომლებიც აყალიბებენ ბიზნეს-

მენტალიტეტს. ქართველი ახალგაზრდების სამეწარმეო განწყობებისა და 

პოტენციალის გამოვლინების თვალსაზრისით, ხაზგასმულია კულტურული 

ნიუანსები, ფასეულობები და ტრადიციები რომელიც განასხვავებს ქართულ 

მენტალიტეტს სხვა კულტურებისაგან. გამოკვეთილია აღნიშული მიმართუ-

ლებით კვლევების სიმწირე ჩვენს ქვეყანაში. აღსანიშავია განსხვავებები და 

მენტალიტეტის თავისებურებები გენდერულ ჭრილში. სხვადასხვა ქვეყნის 

მაგალითზე დაყრდნობით გამოიკვეთა, რომ მიუხედავად ბოლო პერიოდში 

წამოჭრილი გენდერული როლების ახლებურად გადანაწილების საკითხისა, 

ქალების როლებისა რომელიც, თუ არ აღემატება, აღარაფრით ჩამოუვარდება 

მამაკაცების როლს, მეწარმეობაში წარმატებული ქალების რიცხვი მაინც 

საგრძნობლად ჩამოუვარდება მამაკაცების რიცხვს. გაკეთებულია ქალ და მამაკაც 

მეწარმეთა შედარებითი ანალიზი კვლევებზე დაყრდნობით. ხელმისაწვდომია 

მონაცემები მენეჯმენტის მაღალ რგოლში დასაქმებული ქალების პროცენტულ 

გადანაწილებაზე აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნებში. 

მენეჯმენტის მაღალ რგოლში დასაქმებული ქალების პროცენტული გადანაწილება აზია-
წყნარი ოკეანის ქვეყნებში 

წყარო: Grant Thornton International Business Report 2015 
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გამოკვეთილია პიროვნული თვისებები რომლებიც ხაზს უსვამს 

გენდერულ განსხვავებებს. აღნიშულ თავში შეფასებულია  განვითარებული 

ქვეყნების წარმატების მაგალითები, რომელიც შესაძლოა გახდეს ის მძლავრი 

ხელშემწყობი ფაქტორი და წინაპირობა,  რომელიც თავის მხრივ, სათანადო 

ადაპტაციისა და ტრანსფორმაციის შედეგად საფუძვლად დაედება საქართვე-

ლოს ახალგაზრდებში თანამედროვე ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირების 

კონცეფციას. 

ნაშრომის მესამე თავი „თანამედროვე ახალგაზრდებში ბიზნეს  მენტა-

ლიტეტის  ფორმირებასა და ბიზნესში წარმატებას შორის კავშირის კონცეპტუ-

ალური მოდელი“ მოიცავს შემდეგ ქვეთავებს: კავშირი ახალგაზრდებში 

ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირების მახასიათებლებსა და  ბიზნესში წარმა-

ტებას შორის; ახალგაზრდებში ფიქსირებული და ზრდაზე ორიენტირებული 

სამეწარმეო აზროვნების შეფასება; ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებასა და 

ბიზნესში წარმატებას შორის კავშირის მოდელი და მისი გამოყენების 

პერსპექტივები საქართველოში.  

მოცემულ თავში, ხაზგასმულია ურთიერთმიმართება ბიზნეს-მენტალი-

ტეტის ფორმირებაზე მოქმედ ფაქტორებსა და ბიზნესში წარმატებას შორის.  

გამოკვეთილია ორი განსხვავებული აზროვნების ტიპი, რომელიც თავის მხრივ 

ახდენს გავლენას ბიზნეს-მენტალიტეტის ტიპზე, სამეწარმეო ქცევაზე, 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე.  

აღნიშნულ თავში, შემუშავებული კვლევის მეთოდოლოგიის საფუძველ-

ზე, შექმნილია მონაცემთა შეგროვების ინსტრუმენტები-კითხვარები, ჩამოყა-

ლიბებულია კვლვევის კითხვები და ჰიპოთეზები, შეირჩა სამიზნე ჯგუფი, 

შემუშავდა ცვლადები და მონაცემები დამუშავდა კორელაციური კავშირის 

დასადგენად.  

ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის საფუძველზე გამოიკითხა 15-დან 

31-წლამდე 236 ახალგაზრდა. დამოუკიდებელი ცვლადი კვლევისათვის არის 

რესპონდენტთა სქესი. დამოკიდებული ცვლადები: სამეწარმეო განწყობები; 

ბიზნეს ინტელექტი;  აზროვნების ტიპი და პიროვნული თვისებები. 

გამოყენებულ იქნა ოთხი დამოუკიდებელი კითხვარი, რომელთაგან 

პირველის მეშვეობით გამოკვლეულ იქნა ახალგაზრდებში სამეწარმეო 
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განწყობები; მეორე კითხვარი მიმართული იყო ბიზნეს ინტელექტის შეფასე-

ბაზე; მესამე კითხვარი ემსახურებოდა ახალგაზრდებში ზრდაზე ორიენტი-

რებულ და ფიქსირებულ აზროვნებებს შორის სხვაობის დადგენას, ხოლო 

მეოთხე კითხვარის საფუძველზე შევეცადეთ გაგვეზომა გამოკითხულთა ის 

გადამწყვეტი მნიშვნელობის პიროვნული მახასიათებლები, რომლებიც ჩვენი 

აზრით „პასუხისმგებელნი“ არიან წარმატებული სამეწარმეო აქტივობის 

განხორციელებაზე. 

ინსტრუმენტი 

სამეწარმეო განწყობების შეფასება მოხდა 20 კითხვიანი კითხვარით. 

ფიქსირებული და ზრდაზე ორიენტირებული სამეწარმეო აზროვნების 

შესაფასებლად გამოყენებულია 8 კითხვიანი ლიკერტის ტიპის სკალა, 

ნათარგმნი ქართულ ენაზე, რომელიც ფასდება 6 ქულიანი სისტემით, სადაც 

1=სრულიად არ ვეთანხმები, ხოლო 6=სრულიად ვეთანხმები. 

ბიზნეს ინტელექტის განსასაზღვრად გამოყენებულია 10 კითხვიანი 

ასევე ლიკერტის ტიპის სკალა, ნათარგმნი ქართულ ენაზე, რომელიც ფასდება 

4 ქულიანი სისტემით, სადაც 1=სრულიად არ ვეთანხმები, ხოლო 4=სრულიად 

ვეთანხმები. 

პიროვნული მახასიათებლების შესაფასებლად გამოყენებულია 15 

კითხვიანი ასევე ლიკერტის ტიპის სკალა, ნათარგმნი ქართულ ენაზე, 

რომელიც ფასდება 4 ქულიანი სისტემით, სადაც 1=სრულიად არ ვეთანხმები, 

ხოლო 4=სრულიად ვეთანხმები. კითხვარის შედეგად იკვეთება 5 პიროვნული 

მახასიათებელი, რომლებიცაა: გამოწვევების სურვილი/ამბიციები; სტრესმედე-

გობა/ტოლერანტობა გაურკვეველი სიტუაციების მიმართ; ძალაუფლების/კონ-

ტროლის მოთხოვნილება;  თავდაჯერება/ენთუზიაზმი; კრეატიულობა/წარმო-

სახვის უნარი. 

პროცედურა: კვლევა ჩატარდა ელოქტრონულად, მონაწილეობა იყო 

ნებაყოფლობითი ხასიათის. საკვლევი პირები ინფორმირებულები იყვნენ 

პროცედურის და ანონიმურობის შესახებ, თითოეული მათგანისგან მივიღეთ 

ინფორმირებული თანხმობა მონაწილეობაზე.  

ჩატარებული კვლევა მიმართული იყო ბიზნეს-მენტალიტეტის 

ფორმირებაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების დადგენაზე და ამ ფაქტორებს 
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შორის ურთიერთმიმართების გამოვლენაზე. აღნიშნული ურთიერთმიმარ-

თების დადგენა წარმოადგენს  ნაშრომის სამეცნიერო სიახლეს, ვინაიდან 

დღემდე სამეცნიერო ლიტერატურაში ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებაზე 

მოქმედი  ფაქტორების ურთიერთგავლენები  კომპლექსურად არ  შესწავლილა.  

ნაშრომის ბოლოს შეჯამებული და განზოგადოებულია  შემუშავებული 

დასკვნები და რეკომენდაციები. რომლებიც სამომავლოდ შესაძლებელია გამო-

ყენებულ იქნას ახალგაზრდებში სწორი ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირები-

სათვის განკუთვნილ საგანმანათლებლო პროგრამებში. შემუშავებულია 

ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებასა და ბიზნესში წარმატებას შორის 

კავშირის მოდელი. 

შედეგები-მონაცემები დამუშავდა SPSS-ით კროსტაბულაციის მეთოდით. 

სულ შეგროვდა 236 მონაცემი. დადებითი კორელაცია გამოვლინდა 

სქესსა და პიროვნულ უნარ-ჩვევებსა და მახასიათებლებს, ასევე სამეწარმეო 

აზროვნების ტიპებს და ინტელექტს შორის (1.000.138 ** .048) 

კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ არსებობს დადებითი კორელაცია 

ბიზნეს განწყობებს, აზროვნების ტიპს, ინტელექტსა და პიროვნულ 

მახასიათებლებს შორის და რომ ეს შედეგები განსხავდება გენდერის მიხედვით.  

 
 ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორების ურთიერთმიმართების 

მოდელი 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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გამოვლინდა რომ გამოკითხული ქალების უმრავლესობას აქვს 

ფიქსირებული სამეწარმეო აზროვნება ხოლო მამაკაცებს ზრდაზე ორიენტი-

რებული. ბიზნეს ინტელექტისადმი დამოკიდებულებაში გენდერს შორის 

მნიშნელოვანი განსხვავება არ გამოვლენილა. გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი 

განსხვავებები, ქალ და მამაკაც რესპონდენტებს შორის პიროვნული 

მახასიათებლების კუთხით: ათითოეულ პიროვნულ მახასიათებელში- 

გამოწვევების სურვილი/ამბიციები; სტრესმედეგობა/ტოლერანტობა გაურკ-

ვეველი სიტუაციების მიმართ; ძალაუფლების/კონტროლის მოთხოვნილება;  

თავდაჯერება/ენთუზიაზმი; კრეატიულობა/წარმოსახვის უნარი, შედეგები 

მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა. კონკრეტულად კი ძალაუფლების/კონ-

ტროლის მოთხოვნილება სრულად მასკულინურ მახასიათებლად გამოიკვეთა, 

ისევე როგორც გამოწვევების სურვილი/ამბიციები. საპირისპიროდ ქალებს 

გაცილებით უკეთესი შედეგი ჰქონდათ კრეატიულობა/წარმოსახხვის უნარსა 

და სტრესმედეგობა/ტოლერანტობის ასპექტში. ყველაზე მცირე განსხვავება ქალ 

და მამაკაც რესპონდენტებს შორის გამოვლინდა თავდაჯერება/ენთუზიაზმის 

კომპონენტში. პიროვნულ მახასიათებლებზე დაყრდნობით განსხვავდებოდა 

განწყობები და ასევე ფიქსირებული და ზრდაზე ორიენტირებული სამეწარმეო 

აზროვნებაც. 

აღნიშული შედეგი გვაძლევს საშუალებას შევაფასოთ ურთიერთ-

მიმართება ბიზნეს განწყობებს, ბიზნეს ინტელექტს, სამეწარმეო უნარ-ჩვევევბს, 

აზროვნების ტიპებს შორის და განვიხილოთ იგი გენდერულ ჭრილში.  

მნიშვნელოვანი და ხელჩასაჭიდი შესაძლოა გახდეს სამომავლოდ ფაქტი, 

რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს კარიერული არჩევანის უმთავრეს 

წინაპირობად ცოდნასა და უნარებს, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს 

მიზნობრივი საგანმანათლებლო პროგარმების დანერგვას ადრეული ასაკიდან, 

რათა მოხდეს აღნიშული უნარჩვევების დახვეწა და სწორი მენტალიტეტის 

ჩამოყალიბება. 
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 კარიერული არჩევანის გაკეთების წინაპირობა, კვლევის მონაწილეთა აზრით 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
 

გამოვლინდა და დადასტურდა ახალგაზრდებში ბიზნეს-მენტალიტეტის 

ფორმირებაზე მოქმედი იმ განმსაზღვერლი ფაქტორების (უნარების: ბიზნეს 

ინტელექტი, სამეწარმეო განწყობები, ზრდაზე ორიენტირებული აზროვნების 

ტიპი) დეფიციტი, რომლებიც საჭიროებენ მიზანმიმართულ განვითარებას 

შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების დახვეწისა და დანერგვის გზით. ასევე 

გამოვლინდა ახალგაზრდებში რიგი ძლიერი პიროვნული მახასიათებლებისა 

(კრეატიულობა/წარმოსახვის უნარი; სტრესმედეგობა/ტოლერანტობა; გამოწვევე-

ბის სურვილი/ ამბიციები), რის ირგვლივაც შესაძლებელი გახდება დამატებითი 

შესაძლებლობების, საგანმანათლებლო რესურსებისა და აქტივობების მობილი-

ზება თანამედროვე ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირების მიზნით. 

 
ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებასა და ბიზნესში წარმატებას შორის კავშირის  

მოდელი 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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 დასკვნები და რეკომენდაციები 

წარმოდგენილი ნაშრომის ფარგლებში, ჩვენს მიერ განხორციელებული 

კვლევის შედეგად,  გადაწყდა კვლევის მიმართ დასმული  ძირითადი ამოცა-

ნები და სავსებით დადასტურდა დასმული ჰიპოთეზა.  

მოპოვებული ემპირიული მაჩვენებლების ანალიზისა და განზოგადების 

შედეგად, მიღებულია რიგი სიახლეებისა და მიგნებებისა, შემუშავებულია 

სათანადო დასკვნები და რეკომენდაციები: ნაშრომის ფარგლებში განხორციე-

ლებულმა კვლევამ ცხადყო, რომ არსებობს განსხვავება ქალებისა და მამაკაცე-

ბის ბიზნეს მენტალიტეტს შორის. ასევე დადასტურდა, რომ ბიზნეს -მენტა-

ლიტეტი არის აზროვნების ტიპის, განწყობების, ინტელექტისა და პიროვნული 

მახასიათებლების-უნარ-ჩვევების ერთობლიობა, რომელიც შესაძლოა ინდივი-

დის მიერ იქნას შეძენილი, დახვეწილი და გაღრმავებული სისტემური 

სწავლების გზით.   

შემუშავებულ იქნა ახალგაზრდებში ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირე-

ბაზე  მოქმედ ფაქტორებს შორის ურთიერთმიმართების კონცეფცია, რაც 

შესაძლებელია მეთოდოლოგიური რეკომენდაციის სახით საფუძვლად დაედოს 

ახალგაზრდებში სათანადო უნარების სწავლების პროცესის დაგეგმვას. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ახალგაზ-

რდებში, თანამედროვე ბიზნეს- მენტალიტეტის  ფორმირება და რეალიზაცია 

კომპლექსური პრობლემაა და გადაჭრის კომპლექსურ ღონისძიებებს  გულისხ-

მობს: 

• მრავალდონიანი საგანმანათლებლო ბაზისა და პროგრამების შემუ-

შავება -ფორმირებას:  ოჯახი - სკოლა - უნივერსიტეტი (პროფესიული კოლეჯი) 

შემდგომი  მხარდაჭერის მექანიზმით; 

• საზოგადოებაში სამეწარმეო საქმიანობისადმი  პიროვნულ -

ფსიქოლოგიური მზადყოფნის ფორმირებას, რაც გულისხმობს: გენდერული 

სტიგმების დაძლევას,   სისტემური  განათლების განვითარების  საფუძველზე, 

ინტელექტუალური, ემოციური, ქცევითი და სამოტივაციო თვისებებისა და 

უნარების  გამოვლენა-განვითარებას. 

• წარმატებულ მეწარმეებთან და მათ საქმიანობასთან, გამოცდი-

ლებასთან ხალგაზრდების გაცნობა-დაახლოებას. აღნიშნულ აქტივობაში ახალ-
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გაზრდებს შესაძლოა დახმარება გაუწიოს სწორად შედგენილმა საგანმანათ-

ლებლო პროგრამებმა- ყველა დონის საგანმანათლებლო სივრცეებში. 

• სამეწარმეო განათლების ხელშეწყობას და საგანმანათლებლო კური-

კულუმებში საწარმოო პრაქტიკისა და სტაჟირების კომპონენტის გაზრდას, რაც 

მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებში მეწარმეობისადმი პიროვნული და 

პროფესიული მზადყოფნის კომპონენტის გამომუშავება-გაღრმავებისათვის; 

ახალგაზრდებში ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირებისა და განვითარებაში   

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამეწარმეო პიროვნულ-ფსიქოლოგიური 

უნარჩვევების განმავითარებელი ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროგრამე-

ბის დანერგვა-ინტეგრირება. 

თანამედროვე ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირება  უნდა ხდებოდეს 

გენდერის გათვალისწინებით, სისტემური პიროვნული განათლების, განვითა-

რების  საფუძველზე, რომელიც აერთიანებს ინტელექტუალურ, ემოციურ, ქცევით 

და სამოტივაციო თვისებებისა და უნარების  შეძენა-გაღრმავებას.  ამ თვისებების 

ერთობლიობა აყალიბებს ინდივიდში უნარს, მოახდინოს შიდა და გარე 

მოცემულობების კომპლექსური აღქმა, რისკების სათანადო შეფასება, ობიექტურად 

შეაფასოს საკუთარი შესაძლებლობები და პოტენციალი წარმატებული სამეწარმეო 

აქტივობის განსახორციელებლად. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარეობს, რომ ქართველ 

ახალგაზრდებში ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირება, უპირველეს ყოვლისა 

სათანადო სამეწარმეო უნარების გამომუშავების, სამეწარმეო განწყობების- მოტი-

ვაციის დონის ამაღლების და ცნობიერების ცვლილების ხარჯზე უნდა მოხდეს. 

 

  



23 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები წარმატებითაა დაცული 

საქართველოს ტექნიკურ  უნივერსიტეტში თეორიულ-ემპირიული კვლევების, 

სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებულ კოლოქვიუმეზე: 

 

I კოლოკვიუმი- ახალგაზრდებში ბიზნეს-მენტალიტეტის ფორმირების 

თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

II კოლოკვიუმი- სამეწარმეო მენტალიტეტის ფორმირების გენდერული 

ასპექტები ახალგაზრდებში. 

III კოლოკვიუმი- ბიზნეს-მენტალიტეტის განმსაზღვრელი ფაქტორების 

ურთიერთმიმართება. 
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