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Modern trends in quality management in the hotel business of Georgia 

Abstract 
 

The dissertation "Modern trends in quality management in the hotel business of 

Georgia“ consists of an introduction, three chapters, nine subsections, a conclusion and 

a list of used literature. The content of the paper is standard content. 

The introduction substantiates the relevance of the research, outlines the goals 

and objectives of the research, defines the research subject, object and research 

methods, the introduction also provides scientific news, theoretical-methodological 

foundations and practical significance of the paper. 

In the literature review, various scientific sources within the dissertation are 

reviewed and analyzed, in which the opinions and theories of Georgian and foreign 

authors are recorded and presented, as well as their achievements and shortcomings. 

The first chapter of the paper "Service Quality Management System in Hotel 

Business and Methodological Basis of Its Formation" discusses the concept and 

characteristics of service quality in hotel business; Standards and their importance in 

service quality management; Hotel service regulation and quality management 

mechanisms.  

The stages of formation of the quality management system are given - the system 

of production and quality organization and management of the products introduced by 

the American engineer F. Taylor (1905), which is based on functional variability. The 

changes and additions introduced by the Taylor system are still widely used around the 

world. It was the emergence of this system that made it possible to divide products into 

high quality and defective ones; U. Shukhart (1924) - From the norm of errors and the 

method of detecting deviations to the appearance of a low quality product. In this 

concept, tools were used to develop the Schukhart control scheme, as well as a control 

table for statistical acceptance of product quality and regulation of technological 

processes; Discusses 14 well-known principles of quality improvement formulated by 

Deming (1930); PDCA Cycle Use Plan - Inspection - Action; Author of the model 

'Quality Spiral', Juran (1951) - the basis for the transition to quality control quality 

management. Annual Quality Improvement (AQI) concept; Crossby (1964) - The ZD 

System ('Zero Defects'), the main idea of Philip Crossby's approach to quality 

management, was that products should be made of high quality immediately so that they 

could no longer be processed or modified. 

Moreover, it should not require special effort; Feigenbaum, an American 

specialist, one of the founders of the International Academy of Quality, author of the 

TQC (Total Quality Control) system, which focused on problem solving for the benefit 

of the product and its price, consumers, manufacturers and distributors. He offered to 

consider quality not as the end result of the production of a product, but as its creation; 

K. Ishikawa (1915–1990) - Company Extensive Quality Control System, 1970–1980 - 

Complete Quality Management (TQM - Quality Management), 1987, 1994, 2008 - 

International Standards Quality Systems Series 9000. 

This chapter also discusses the concept of quality, defines the quality system, 

the role of quality management in relation to the quality of hotel services, the need and 

importance of hotel service certification as one of the most important mechanisms for 

service quality management, hotel service standardization goals - ISO 9000 A series of 

international management and quality assurance standards; Quality of hotel service.  

The second chapter of the paper "Customer Relationship Management Features 

in the Hotel Business Quality Management System" discusses customer-oriented 
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technologies in the hotel business; Quality management and design of hotel service 

delivery; Quality control of hotel marketing activities.  

Customer-oriented technologies by functions are presented; Customer groups 

and customer relationship management are discussed; Emphasizes the importance of 

the HR system for maintaining a high quality of hotel service and also for achieving 

continuous improvement of the quality of hotel service delivery process, primarily by 

optimizing their design schemes to avoid problems at their delivery stage as 

unprofessional service design does not guarantee their high quality. The design of high 

quality service significantly contributes to its provision and the required level; 

The marketing goal of the hotel and differentiated, non-differentiated and 

concentrated marketing strategies and their importance for determining the quality of 

hotel services are given. 

The third chapter of the paper "Modern trends in quality management in the 

Georgian hotel business" analyzes aspects of hotel service evaluation and improvement; 

Modern approaches to customer satisfaction assessment; A general algorithm of the 

hotel service evaluation and improvement methodology is given; 

Statistical data are presented, which are processed, summarized and generalized 

based on the results of the research, to determine the quality of hotel services and 

analyze the existing problems, to identify and evaluate modern trends in quality 

management in the Georgian hotel business. 

Conclusions and recommendations are given at the end of the paper. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. სასტუმრო ინდუსტრია, ინდივიდუალური სას-

ტუმრო საწარმოს ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის შექმნიდან 

პროფესიული სტანდარტების შემუშავებამდე, ემყარება საოპერაციო პროცე-

სების სტანდარტიზაციას და ემორჩილება ხარისხის მომსახურების 

ამოცანებს. 

სასტუმრო მომსახურების ხარისხის მენეჯმენტის პროცესი აგებული 

და უზრუნველყოფილია ტურისტთა განთავსების საწარმოთა შესაბამისი 

სამსახურებით, სათანადო სტანდარტისა და სასტუმროთა კატეგორიის 

მიხედვით დაგეგმილი პროგრამის საფუძველზე. მომსახურების ეფექტი-

ანობა დამოკიდებულია არა მარტო მის კომპლექსურობასა და ტექნოლოგიის 

დაცვაზე, პერსონალის საქმიანობაზე, არამედ მნიშვნელოვანწილად 

დაგეგმვაზე, ვინაიდან ეფექტიანობის შეფასებისას წინა პლანზე გამოდის 

მისი ხარისხის ოპტიმალობა – სრული შესაბამისობა კონკრეტულ 

მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, დადგენილ პარამეტრებთან. 

სასტუმრო მომსახურების ხარისხს განსაზღვრავს ორი ძირითადი 

ფაქტორი: შრომის საბოლოო შედეგების არასაგნობრივი ბუნება და 
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ფიზიკური შრომის წილის სიჭარბე ერთობლივ შრომით დანახარჯებში და 

შემოქმედებითი შრომის წამყვანი როლი. სასტუმრო მომსახურების კომ-

პლექსური ბუნება მოითხოვს თითოეული შემადგენლის, ანუ მომსახურების 

კონკრეტული სახეობის წარმოებას გარკვეული ტექნოლოგიით. 

მომსახურების ხარისხის მიმართ სისტემური მიდგომის უგულებელყოფა 

იწვევს ამ უკანასკნელის მკვეთრ დაქვეითებას, მისი პროცესების 

ტექნოლოგიის დარღვევას, თვითნებობას მომსახურების წარმოებაში, 

მომხმარებლის უკმაყოფილებასა და შესაბამისად, მოთხოვნის შემცირებას. 

სწორედ ამიტომ, განთავსების თითოეულ საწარმოში აუცილებელია 

მომსახურების ხარისხის მართვის სისტემის შემუშავება და დანერგვა.  

აღსანიშნავია, რომ დარგის საწარმოების ფუნქციონირებისა და 

მუშაკთა შრომის ეკონომიკურ ფორმას წარმოადგენს არამატერიალური 

პროდუქტი – კომპლექსური სასტუმრო მომსახურება. ამიტომ ამ სფეროში 

საქმიანობის საბოლოო შედეგი შეიძლება გამოვლინდეს მხოლოდ 

მომსახურების გაწევისა და მოხმარების პროცესში, ე.ი. უშუალოდ 

ტურისტთა განთავსების საწარმოებში.  

სასტუმრო მომსახურების ხარისხი – სასტუმრო მენეჯმენტის 

სისტემაა, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის სტანდარტიზე-

ბული და სერტიფიცირებული სასტუმრო პროდუქტის მიწოდებას. მომხმა-

რებელთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს 

სასტუმრო მომსახურების მახასიათებელთა, პროცესებისა და პირობების 

ერთობლიობა. მომხმარებელთა მოთხოვნა ჩვეულებრივ გამოიხატება 

თვისებებითა და რაოდენობრივი მახასიათებლებით, მოიცავს ისეთ ასპექ-

ტებს, როგორებიცაა: ფუნქციონალური ვარგისიანობა, კომფორტი, უსაფ-

რთხოება, ეკონომიკური პარამეტრები, ეკოლოგიურობა. სასტუმრო მომსა-

ხურების მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვა პროდუქტის მა-

ხასიათებლებისაგან და მოიცავდეს ისეთ კატეგორიებს, როგორებიცაა: სტუ-

მართმასპინძლობა, პერსონალი, კლიენტის მიერ მომსახურების მოლოდინის 

დრო, ჰიგიენა, ნდობა, უშუალო კავშირი მომხმარებელთან. ხარისხის საბო-

ლოო კრიტერიუმი კი – მომხმარებელთა შეფასება ხშირად სუბიექტურია.  
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სასტუმრო მომსახურების ხარისხის მენეჯმენტის შესწავლა სასტუმრო 

ბიზნესის სრულყოფის მიზნით მეტად აქტუალური და ნიშანდობლივია.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები: სასტუმრო ბიზნესში მომსახურების 

ხარისხის კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში 

ხარისხის მენეჯმენტის ტენდენციების შესწავლას, ანალიზის და კვლევის 

საფუძველზე საჭირო მექანიზმებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას.  

კვლევის ამოცანას წარმოადგენს:  

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე დასახულ იქნა შემდეგი ამოცანები: 

 სასტუმრო ბიზნესში მომსახურების ხარისხის მართვის სისტემისა 

და მისი ფორმირების მეთოდოლოგიური საფუძვლების შესწავლა 

 სასტუმრო ბიზნესის ხარისხის მართვის სისტემაში მომხმარებ-

ლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტის თავისებურებების განსაზღვრა 

 საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში ხარისხის მენეჯმენტის 

თანამედროვე ტენდენციების გაანალიზება 

 სასტუმროების მომსახურების შეფასებისა და გაუმჯობესების 

ასპექტების დადგენა და მისი ფორმულირება 

 სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება და დამუშავება კვლევის 

შედეგების საფუძველზე 

კვლევის საგანი და ობიექტი: კვლევის საგანია საქართველოს 

სასტუმრო ბიზნესში ხარისხის მენეჯმენტის თანამედროვე ტენდენციების 

შესწავლა და ხარისხის მართვის მექანიზმების სრულყოფისათვის შესაბამისი 

რეკომენდაციების გაწევა პრაქტიკაში გამოყენებისათვის 

კვლევის ობიექტია: გამოკვლევის მიზნიდან და ამოცანებიდან გამომ-

დინარე, სასტუმრო ბიზნესში, ხარისხის მენეჯმენტის თანამედროვე 

ტენდენციების გამოვლენისათვის კვლევის ობიექტია შემდეგი დიდი, 

საშუალო, მცირე ზომის და საოჯახო ტიპის სასტუმროები: „ბაკურიანი 

პლაზა“, „სნოუ პლაზა“, „მგზავრები“, „ქრაუნ პლაზა ბორჯომი“, „ბორჯომი 

პალასი“, „ამბასადორი კაჭრეთი“, „ბესთ ვესთერნი“, „ამბასადორი თბილისი“, 

„ამბასადორი გოდერძი“, სასტუმრო „რაბათი“, „თბილისის ზღვის 

სასტუმრო“, სასტუმრო „ელიტლუქსი“, სასტუმრო „ციტადელ ნარიყალა“, 
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სასტუმრო „ზედაზენი“, სასტუმრო „სანაპირო“, „გრანდჰოტელი“, სასტუმრო 

„კოლხა“, სასტუმრო „პარკი ქუთაისი“, „ორბი სითი“, სასტუმრო „პალმა“, 

სასტუმრო „მწვანე ვილა“, სასტუმრო „მარინეზა“, სასტუმრო „კოლიზეუმ 

მარინა“, სასტუმრო „ბათუმი პალასი“, სასტუმრო „სითი ბათუმი“, სასტუმრო 

„აბაშა“, სასტუმრო „ნიკე აბაშა“, სასტუმრო „ლაზიკა ზუგდიდი“, სასტუმრო 

„ვილა მესტია“, სასტუმრო „თეთნულდი“, სასტუმრო „გეორგია გოლდი“-

გორი, სასტუმრო „როიალ ჰაუს გორი“, სასტუმრო „ლაქი გორი“, სასტუმრო 

„ვიქტორია“, სასტუმრო „ანა ჰაუზი“. 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები: სადისერტა-

ციო ნაშრომის -„ხარისხის მართვის თანამედროვე ტენდენციები 

საქართველოს  სასტუმრო ბიზნესში“-თეორიული და მეთოდოლოგიური 

საფუძველია ქართველი და უცხოელი მეცნიერების ფუნდამენტური ნაშრო-

მები, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, საანგარიშო და 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. 

ნაშრომის ნორმატიული საფუძველია ქვეყნის საკანონმდებლო ორგა-

ნოების ოფიციალური დოკუმენტები, ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტები, 

რომლებიც არეგულირებენ სასტუმრო ბიზნესში ხარისხის მენეჯმენტის 

საკითხებს. 

კვლევის საინფორმაციო ბაზა ფორმირებულ იქნა შემუშავებული 

პროგრამის შესაბამისად, რომელიც მოიცავდა კვლევის სხვადასხვა ეტაპს. 

დისერტაციაში ინფორმაციის წყაროდ გამოყენებულია საქართველოს 

სასტუმრო ბიზნესის კვლევის მასალები, კითხვარები. 

კვლევის პროცესში გამოყენებულია ანალიზის, სინთეზის, ინდუქ-

ციის, დედუქციის და დიალექტიკური მეთოდები, ასევე ჩატარდა ანკეტური 

გამოკითხვა. მონაცემების სანდოობის მიზნით კვლევის შედეგები 

დამუშავდა „spss“ მეთოდით. 

ანალიზის მეთოდი გამოყენებულია პირველ თავში. ამ ნაწილში 

გაანალიზებულია სასტუმრო პროდუქტი იმ ძირითადი მახასიათებლების 

მიხედვით, რომლების მიხედვითაც სასტუმროს მომსახურებას განასხვავებენ 

პროდუქტისგან; სასტუმროს მომსახურების სფეროში ხარისხის სისტემების 
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შექმნისას; სასტუმრო მომსახურების ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის 

მოქმედების მექნიზმი კომპანიის ხარისხის დონის ანალიზისა და მისი 

გაუმჯობესების შესაძლებლობებისათვის. 

ინდუქციისა და დედუქციის მეთოდების გამოყენება გულისხმობს კერძო 

ფაქტებიდან ზოგადი დასკვნის გამოტანას და პირიქით, აზროვნების სვლას 

ზოგადიდან, ფაქტებისაკენ. აღნიშნული მეთოდები გამოყენებულ იქნა მესამე 

თავში - სასტუმრო პერსონალის სამუშაო გამოცდილება, კვალიფიკაცია; 

გამოკითხული პერსონალის პასუხი პოზიციების მიხედვით საკუთარ 

საქმიანობაში შესაძლებლობების გამოვლენასთან დაკავშირებით, მოტივა-

ციასთან დაკავშირებით, პერსონალის უცხო ენების ფლობის დონე; ინფორ-

მაციის ხელმისაწვდომობა სასტუმროებში მომხმარებელთათვის, დაჯავშნის 

სამსახურის მუშაობის შეფასება, სასტუმროების სისუფთავესთან დაკავში-

რებით, პრობლემის არსებობის შემთხვევაში სასტუმროს რეაგირებაზე, უსაფ-

რთხოების სამსახურის მუშაობის შეფასება, მნიშვნელოვანი ოთხი ელემენტის 

შეფასება სასტუმროს არჩევისას (ფასი, გემოვნება, არჩევანი, ხარისხი).  

სტატისტიკური მეთოდები გამოყენებულია ნაშრომის მესამე თავში, 

სადაც მოცემულია, რომ კვლევისას გამოიკითხა ყველა ტიპის სასტუმრო - 

მათ შორის 9 დიდი (200+ოთახი), 47 საშუალო (30-200), 29 მცირე (30 ნომრამ-

დე), 6 მოტელი და 9 სანატორიუმი ან სპა სასტუმრო. გამოკითხვაში მონაწი-

ლეობა მიიღო მამრობითი სქესის 62-მა წარმომადგენელმა და მდედრობითი 

სქესის 38-მა წარმომადგენელმა. რესპონდენტებს შორის ყველაზე დიდი 

მაჩვენებლი დაფიქსირდა 29-39 წლამდე ასაკის სასტუმროს პერსონალში - 

47.1%. შემდეგი მაჩვენებლები ასე განაწილდა: 36.3% არის 40-50 წლების 

ასაკში, 6.9% არის 51-61 წლების ასაკში, 5.9% -ის ასაკია 18-28 წლამდე და 

მხოლოდ 2%-ია ყველაზე ასაკოვანი -62- 72 წ. კვლევის ამ მიმართულებაში 

გამოიკვეთა, რომ გამოკითხული პერსონალის ყველაზე მეტი ასაკობრივი 

ინტერვალი მერყეობს საშუალო ასაკის ადამიანებში - 29-39 წელი. აღნიშნუ-

ლი მეთოდი გამოყენებულია ასევე სასტუმროს პერსონალის მიმართულე-

ბით კვლევისაც, კერძოდ, გამოკითხული პერსონალის ასაკობრივი მონაცემე-

ბის და გამოკითხული პერსონალის სქესობრივი სტრუქტურის დასადგენად. 
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ანკეტური გამოკითხვის მეთოდი კვლევისას გამოყენებულ იქნა 

ნაშრომის მესამე თავის მესამე ქვეთავში. 

სოციოლოგიური გამოკითხვის მეთოდი - ანკეტირება - კითხვარები 

(წერილობით, წინასწარ შედგენილ კითხვარებზე პასუხების გაცემა) 

გამოყენებულ იქნა როგორც სასტუმროს მომხმარებლების, ასევე სასტუმრო 

პერსონალისთვის, სადაც ის ძირითადი და მნიშვნელოვანი ელემენტები იყო 

განხილული, რომელთა გაუმართავმა მუშაობამაც სწორედ რომ შესაძლოა 

მომხმარებელთა უკმაყოფილებამდე მიგვიყვანოს და, შესაბამისად, სასტუმ-

როების უარყოფით იმიჯამდე და ზოგადად, სასტუმრო ბიზნესში არსებულ 

ხარვეზებამდე მომსახურების მიმართულებით. კითხვარი შედგა ორი 

მიმართულებით - მომხმარებლისა და სასტუმროს პერსონალისთვის, რად-

განაც საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ არა მხოლოდ მომხმარებლის აზრია 

აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ხარისხის მაღალი სტანდარტის შესანარჩუ-

ნებლად სასტუმროებში, არამედ, უშუალოდ პერსონალიც - მისი განწყობის, 

დამოკიდებულებით დაკისრებული მოვალეობის, მომხმარებელთან 

ურთიერთობისა და კმაყოფილების დონის დადგენით. 

კვლევის შედეგები დამუშავდა „spss“ მეთოდით. 

შედარებითი ანალიზი. ეს მეთოდიც ნაშრომის მესამე თავის მესამე 

ქვეთავშია გამოყენებული სასტუმროების სხვადასხვა ტიპების მიხედვით 

სასტუმრო მომსახურებაზე მოქმედი ელემენტების კვლევის შედეგად 

მონაცემების შესადარებლად. ასევე, სასტუმრო მომსახურების ელემენტების 

შეფასება შედარების თვალსაზრისით. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე იქნება:  

1. შესწავლილია და გაანალიზებულია  მომსახურების ხარისხის 

მართვის სისტემისა და მისი ფორმირების მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

სასტუმრო ბიზნესში; 

2. გამოვლენილია მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტის 

თავისებურებები სასტუმრო ბიზნესის ხარისხის მართვის სისტემაში. 

საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში ხარისხის მენეჯმენტის თანამედროვე 

ტენდენციები; 
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3. დადგენილია, რომ საკვლევ ობიექტებზე (ყველა ტიპის სასტუმ-

როები) სასტუმრო მომსახურების მაღალი ხარისხის მოთხოვნა უპირველი, 

ძირითადი, აუცილებელი და მნიშვნელოვანია თითოეული მომხმარებლის-

თვის რაც მიუთითებს სასტუმროს ხელმძღვანელობისა და დასაქმებული 

პერსონალის ინტერესთა უპირატეს თანხვედრაზე, რაც ითვალისწინებს 

სასტუმროს მენეჯმენტისა და პერსონალის უნარებსა და შესაძლებლობებს; 

4. რეკომენდებულია, მოხდეს ინიცირება როგორც სახელმწიფო, ასევე 

კერძო სექტორის მხრიდან ეროვნული სტანდარტის დოკუმენტის შექმნას-

თან დაკავშირებით, რომლის არსებობაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია 

საქართველოს სასტუმრო ბიზნესისათვის. 

საკვლევმა სასტუმრო კომპანიებმა თავიანთ საქმიანობაში ჩართონ 

კორპორატიული წამახალისებელი ღონისძიებები დასაქმებულთა მოტივა-

ციის ასამაღლებლად, რაც უშუალოდ ზრდის სასტუმრო პერსონალის 

შრომის ეფექტურობას. აღნიშნული ღონისძიების დანერგვით სასტუმრო 

კომპანიები გამოთქვამენ მზადყოფნას გაიზიარონ კვლევის შედეგებიდან 

გამომდინარე რეკომენდაციები. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ 

ავტორის რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასტუმრო 

ბიზნესში ჩართული სასტუმროების მართვის ორგანოების მიერ. ავტორის 

სამეცნიერო პრაქტიკული რეკომენდაციები და წინადადებები საშუალებას 

იძლევა უზრუნველყოფილ იქნას ხარისხის მენეჯმენტის თანამედროვე 

ტენდენციების გათვალისწინება სასტუმრო ბიზნესში 

ნაშრომის თეორიულ მნიშვნელობას წარმოადგენს მისი გამოყენება 

საგანმანათლებლო პროგრამებში. იგი გაუწევს დახმარებას ამ დარგში მომუ-

შავე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო 

ნაშრომი მოიცავს 170 ნაბეჭდ გვერდს. იგი შედგება შესავლის, ლიტერატუ-

რის მიმოხილვის, სამი თავის, ცხრა ქვეთავის, დასკვნის და გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხისაგან. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 



11 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. სასტუმრო ბიზნესში მომსახურების ხარისხის მართვის   სისტემა და 

მისი ფორმირების მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

1.1. სასტუმროს ბიზნესში მომსახურების ხარისხის კონცეფცია და 

მახასიათებლები 

1.2. სტანდარტები და მათი მნიშვნელობა მომსახურების ხარისხის 

მენეჯმენტში  

1.3. სასტუმროს მომსახურების რეგულირებისა და ხარისხის მართვის 

მექანიზმები 

თავი 2. მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტის თავისებურებები 

სასტუმრო ბიზნესის ხარისხის მართვის სისტემაში 

2.1. მომხმარებელზე ორიენტირებული ტექნოლოგიები სასტუმრო ბიზნესში 

2.2. სასტუმრო მომსახურების მიწოდების ხარისხის მენეჯმენტი და დიზაინი 

2.3. სასტუმროს მარკეტინგული საქმიანობის ხარისხის კონტროლი 

თავი 3. საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში ხარისხის მენეჯმენტის 

თანამედროვე ტენდენციები 

3.1. სასტუმროების მომსახურების შეფასებისა და გაუმჯობესების ასპექტები, 

მომხმარებელთა კმაყოფილების შეფასების თანამედროვე მიდგომები  

3.2. სასტუმროს მომსახურების შეფასების და გაუმჯობესების მეთოდო-

ლოგიის ზოგადი ალგორითმი  

3.3. სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება კვლევის შედეგების 

საფუძველზე  

დასკვნა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომი შედგება სამი თავისა და ცხრა ქვეთავისაგან. 

პირველი თავი „სასტუმრო ბიზნესში მომსახურების ხარისხის მართვის სისტე-

მა და მისი ფორმირების მეთოდოლოგიური საფუძვლები” მოიცავს სამ ქვეთავს:  

1.1. სასტუმროს ბიზნესში მომსახურების ხარისხის კონცეფცია და 

მახასიათებლები;  
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1.2. სტანდარტები და მათი მნიშვნელობა მომსახურების ხარისხის 

მენეჯმენტში;   

1.3. სასტუმროს მომსახურების რეგულირებისა და ხარისხის მართვის 

მექანიზმები; 

პირველ თავში „სასტუმრო ბიზნესში მომსახურების ხარისხის 

მართვის სისტემა და მისი ფორმირების მეთოდოლოგიური საფუძვლები” 

განხილულია სასტუმროს ბიზნესში მომსახურების ხარისხის კონცეფცია და 

მახასიათებლები; სტანდარტები და მათი მნიშვნელობა მომსახურების 

ხარისხის მენეჯმენტში; სასტუმროს მომსახურების რეგულირებისა და 

ხარისხის მართვის მექანიზმები.  

განხილულია  ხარისხის მართვის სისტემის ფორმირების ეტაპები - 

ამერიკელი ინჟინერის ფ.ტეილორის(1905წელი) მიერ დანერგილი 

პროდუქციის წარმოებისა და ხარისხის ორგანიზებისა და მართვის სისტემა, 

რომელიც ეყრდნობა ფუნქციურ ცვალებადობას. ტეილორის სისტემით 

შემოღებული ცვლილებები და დამატებები დღემდე ფართოდ გამოიყენება 

მთელ მსოფლიოში. სწორედ ამ სისტემის გაჩენამ გახადა შესაძლებელი 

პროდუქციის დაყოფა მაღალი ხარისხის და დეფექტურებად;  

უ. შუხარტი (1924წელი)-შეცდომების ნორმიდან გადახრების 

გამოვლენის მეთოდი დაბალი ხარისხის პროდუქტის გამოჩენამდე. 

აღნიშნულ კონცეფციაში გამოიყენებულ იქნა ინსტრუმენტები, რომელთა 

საშუალებით შემუშავდა შუხარტის საკონტროლო სქემა, აგრეთვე 

პროდუქციის ხარისხზე სტატისტიკური მიღების კონტროლის ცხრილი და 

ტექნოლოგიური პროცესების რეგულირება; განხილულია დემინგის (1930 

წელი) ჩამოაყალიბებული ხარისხის გაუმჯობესების ცნობილი 14 პრინციპი; 

PDCA ციკლის გამოყენება: გეგმა - შემოწმება - მოქმედება; მოდელის 

"ხარისხის სპირალის" ავტორი, ჯურანი(1951წელი) -ხარისხის კონტროლის 

ხარისხის მენეჯმენტზე გადასვლის საფუძველი. წლიური ხარისხის 

გაუმჯობესების (AQI) კონცეფცია; კროსბი  (1964წელი) -ZDსისტემა 

("ნულოვანი დეფექტები"), ფილიპ კროსბის ხარისხის მენეჯმენტთან 

მიდგომის მთავარი იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ პროდუქტები 
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დაუყოვნებლივ უნდა დამზადდეს მაღალი ხარისხის, ისე, რომ მოგვიანებით 

აღარ მოხდეს მათი გადამუშავება ან მოდიფიცირება. უფრო მეტიც, ამას არ 

უნდა დასჭირდეს განსაკუთრებული ძალისხმევა; ფეიგენბაუმი, ამერიკელი 

სპეციალისტი, ხარისხის საერთაშორისო აკადემიის ერთ-ერთი 

დამფუძნებელი, უნივერსალური ხარისხის კონტროლის სისტემის TQC 

(Total quality control - ტოტალური კონტროლის სისტემის) ავტორი, რომელიც 

ორიენტირებული იყო პრობლემის გადაჭრაზე პროდუქტისა და მისი ფასის, 

მომხმარებელთა, მწარმოებლებისა და დისტრიბუტორების სარგებელზე. ის 

სთავაზობდა ხარისხის განხილვას არა როგორც პროდუქტის წარმოების 

საბოლოო შედეგს , არამედ მისი შექმნის თითოეული ეტაპის შედეგს. 

კ. იშიკავა(1915–1990) -კომპანიის ფართო ხარისხის კონტროლის 

სისტემა, 1970–1980 წლებში -ხარისხის სრული მენეჯმენტი (TQM - ხარისხის 

მენეჯმენტი), 1987, 1994, 2008 წლებში - საერთაშორისო სტანდარტები 

ხარისხის სისტემების სერია 9000. 

ამ თავში ასევე განხილულია ხარისხის ცნება, განსაზღვრულია ხარისხის 

სისტემა, ხარისხის მენეჯმენტის როლი სასტუმრო მომსახურების ხარისხთან 

მიმართებაში; მომსახურების ხარისხის კომპონენტები -სოციალური, 

იურიდიული, ტექნიკური, ეკონომიკური, ფუნქციონალური ხარისხი და მათი 

არსი; გაანალიზებულია მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესი, 

რომელიც  მოიცავს შემდეგ კონსოლიდირებულ ეტაპებს:  

 ბაზარზე არსებული მსგავსი მომსახურების ხარისხის დონის შეფასება 

 მომხმარებლის მოთხოვნების ანალიზი, გრძელვადიანი პროგნო-

ზირება 

 გაწეული მომსახურების ხარისხის დონის დაგეგმვა 

 მომსახურების მიწოდების სტანდარტების შემუშავება 

 მომსახურების გაწევის პროცესში გამოყენებული მასალების ხარისხის 

კონტროლი 

 ოპერატიული კონტროლი მომსახურების გაწევის პროცესში, მომხმა-

რებელთა მიმოხილვების ანალიზი.  

შემდეგ თავიდანვე მეორდება მთელი ციკლი. თითოეული ეს ეტაპი 
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იყოფა შემსრულებელთა მრავალ პროცესად, ოპერაციად და მოქმედებად. 

ამავდროულად, პროცესებსა და მოქმედებებს ხარისხის მართვის პროცესის 

თვალსაზრისით მკაფიოდ აქვს განსაზღვრული მიზნები, კონტროლის კრი-

ტერიუმები (სტანდარტები), უკუკავშირის არხები, ანალიზის პროცედურები 

და გავლენის მეთოდები. შესაბამისად, რეალური პროცესი და ხარისხის 

მართვის სისტემა ურთიერთდაკავშირებული კონტროლის კომპლექსია. 

ხაზგასმულია სასტუმროს მომსახურების სერტიფიცირების აუცილებ-

ლობა და მნიშვნელობა, როგორც მომსახურების ხარისხის მართვის ერთ-

ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი, სასტუმროს მომსახურების სფე-

როში სტანდარტიზაციის მიზნები - ISO 9000 სტანდარტების ჯგუფი - ხარი-

სხის მართვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის საერთაშორისო სტანდარ-

ტების სერია; სასტუმრო მომსახურების ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა.  

ნაშრომის მეორე თავი „მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯ-

მენტის თავისებურებები სასტუმრო ბიზნესის ხარისხის მართვის სისტემაში“ 

მოიცავს სამ ქვეთავს:  

2.1. მომხმარებელზე ორიენტირებული ტექნოლოგიები სასტუმრო 

ბიზნესში;  

2.2. სასტუმრო მომსახურების მიწოდების ხარისხის მენეჯმენტი და 

დიზაინი; 

2.3. სასტუმროს მარკეტინგული საქმიანობის ხარისხის კონტროლი; 

მეორე თავში „მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტის                   

თავისებურებები სასტუმრო ბიზნესის ხარისხის მართვის სისტემაში“ განხი-

ლულია: მომხმარებელზე ორიენტირებული ტექნოლოგიები სასტუმრო 

ბიზნესში; სასტუმრო მომსახურების მიწოდების ხარისხის მენეჯმენტი და 

დიზაინი; სასტუმროს მარკეტინგული საქმიანობის ხარისხის კონტროლი.  

წარმოდგენილია მომხმარებელზე ორიენტირებული ტექნოლოგიები 

ფუნქციების მიხედვით; განხილულია მომხმარებელთა ჯგუფები და 

მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტი; ხაზგასმულია HR სისტემის 

მნიშვნელობა სასტუმრო მომსახურების მაღალი ხარისხის შესანარჩუნებ-

ლად და ასევე სასტუმროს მომსახურების ხარისხის მიწოდების მენეჯმენტის 
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პროცესის უწყვეტი გაუმჯობესების მიღწევა, უპირველეს ყოვლისა, მათი 

დიზაინის სქემების ოპტიმიზაციით, მათი უზრუნველყოფის ეტაპზე პრობ-

ლემების თავიდან ასაცილებლად, რადგან მომსახურების არაპროფესიონა-

ლური დიზაინი არ იძლევა მათი მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფას. 

მაღალხარისხიანი მომსახურების დიზაინი მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს 

მის უზრუნველყოფას და საჭირო დონის მიღწევის ამოცანას. გაანალი-

ზებულია მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტი(CRM-Customer 

Relationship Management), რომელიც  წარმოადგენს მომხმარებელთა შეძენისა 

და მენეჯმენტის ბიზნეს სტრატეგიას, რომლის მიზანია გრძელვადიან პერი-

ოდში მათი ღირებულების ოპტიმიზაცია. იგი გულისხმობს მომხმარებელზე 

ორიენტირებულ კულტურას სასტუმროში, რომლის მიზანია მარკეტინგის, 

გაყიდვებისა და მომსახურების ეფექტურობა. წარმოდგენილია CRM 

სტრატეგიის არსი სასტუმრო მომსახურებაში, რომელიც  შედგება სამი 

ფუნდამენტური თეზისისაგან: 

1. სასტუმროს და მომხმარებლების ყველა შესაძლო არხისა და საკონ-

ტაქტო პუნქტის კონსოლიდაცია მათი პრეფერენციების საფუძველზე, მომსახუ-

რების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, რაც სასტუმრო კომპანიის ჰოლის-

ტიკური ხედვაა, რასაც ხელს უწყობს სარეკლამო და მარკეტინგული კამპანიები. 

2. სასტუმროს ორგანიზაციული სტრუქტურის გაერთიანება და 

კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, ერთიანი გუნდის ფორმი-

რება, რომელიც საერთო ხედვით გამოირჩევა მომხმარებელთა პრობლემებსა 

და ამოცანებზე 

3. ერთიან მონაცემთა ბაზაში გაერთიანება (მოზიდვა, შენარჩუნება, 

ლოიალობა მომხმარებლის ცხოვრების ყველა ეტაპზე) ხდება მენეჯმენტის 

საფუძველი, რომელიც ორგანიზებულია ინფორმაციის ერთიანი წვდომით 

ყველა დაინტერესებული დეპარტამენტისთვის, ანალიტიკური მუშაობისთვის, 

პროგნოზირებისთვის და მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების მიღებისათვის  

მოცემულია  CRM სისტემების სამი ძირითადი ამოცანა: 

გაყიდვები - მომხმარებლის, პარტნიორებისა და კონტრაქტორების 

შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და დაგროვება და მისი გამოყენება ყველა 
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თანამშრომლის მიერ ერთობლივ მუშაობაში.  

მარკეტინგი - ქმნის შესაძლებლობებს როგორც მარკეტინგის დეპარტა-

მენტისთვის, ასევე კლიენტებზე განახლებულ ინფორმაციაზე მუშაობის 

კონტექსტში სარეკლამო კამპანიების დაგეგმვის, კვლევის ჩატარებისა და 

მენეჯმენტის დროს. ეს არის ერთეულის მუშაობის შეფასების ინსტრუმენტი. 

 მომსახურება - მოიცავს პროცედურებს გაყიდვების შემდგომი მომსა-

ხურებისათვის. ამ ბიზნეს პროცესების სისტემატიზაცია იწვევს ხარჯების 

შემცირებას და მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის ზრდას, ინფორ-

მაციის შენახვა ერთ მონაცემთა ბაზაში ქმნის დამატებით შესაძლებლობებს 

საქონლისა და მომსახურების პოპულარიზაციისთვის. 

ამავე თავში ასევე განხილულია  სასტუმროს მარკეტინგული მიზანი 

და მარკეტინგის დიფერენცირებული, არადიფერენცირებული და კონცენ-

ტრირებული სტრატეგიები და მათი მნიშვნელობა სასტუმრო მომსახურების 

ხარისხის განსაზღვრისათვის. 

ნაშრომის მესამე თავი „საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში ხარისხის 

მენეჯმენტის თანამედროვე ტენდენციები“ მოიცავს სამ ქვეთავს: 

3.1. სასტუმროების მომსახურების შეფასებისა და გაუმჯობესების ასპექ-

ტები,  მომხმარებელთა კმაყოფილების შეფასების თანამედროვე მიდგომები; 

3.2.სასტუმროს მომსახურების შეფასების და გაუმჯობესების მეთო-

დოლოგიის ზოგადი ალგორითმი; 

3.3. სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება კვლევის შედეგების 

საფუძველზე; 

მესამე თავში „საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში ხარისხის მენეჯმენ-

ტის თანამედროვე ტენდენციები“ გაანალიზებულია სასტუმროების მომსა-

ხურების შეფასებისა და გაუმჯობესების ასპექტები; მომხმარებელთა კმაყო-

ფილების შეფასების თანამედროვე მიდგომები; მოცემულია სასტუმროს 

მომსახურების შეფასების და გაუმჯობესების მეთოდოლოგიის ზოგადი 

ალგორითმი; წარმოდგენილია სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც დამუ-

შავებული, შეჯამებული და განზოგადებულია ჩატარებული კვლევის შედე-

გების საფუძველზე, სასტუმრო მომსახურების ხარისხის დასადგენად და 
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არსებული პრობლემების გასაანალიზებლად, საქართველოს სასტუმრო ბიზ-

ნესში ხარისხის მენეჯმენტის თანამედროვე ტენდენციების დასადგენად და 

შესაფასებლად. 

სასტუმრო მომსახურების ხარისხის დასადგენად და არსებული 

პრობლემების გასაანალიზებლად ჩატარებული კვლევა, მიზნად ისახავს 

საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში ხარისხის მენეჯმენტის თანამედროვე 

ტენდენციების დადგენას და შეფასებას. კითხვარი შედგა როგორც მომხმა-

რებლის, ასევე სასტუმროს პერსონალისთვის. საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ არა 

მხოლოდ მომხმარებლის აზრია აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ხარისხის 

მაღალი სტანდარტის შესანარჩუნებლად სასტუმროებში, არამედ, უშუალოდ 

პერსონალიც - მისი განწყობის, დამოკიდებულებით, დაკისრებული 

მოვალეობის, მომხმარებელთან ურთიერთობისა და კმაყოფილების დონის 

დადგენით. ძალიან ხშირად, სასტუმროს პერსონალის არამეგობრული, 

არაკეთილგანწყობილი, არაპროფესიონალური მიდგომა ხდება სწორედ 

ძირითადი მიზეზი სასტუმროს გაუმართავი მუშაობისა. გამოკითხვა 

ჩატარდა ანონიმურად და დიდად დაგვეხმარა სასტუმრო მომსახურების 

ხარისხის დადგენაში. გამოიკითხა ყველა ტიპის სასტუმრო - საოჯახო, მცირე 

და დიდი და ასევე მომხმარებლები არა მხოლოდ საქართველოდან, არამედ 

უცხოელი ტურისტები(პოლონეთიდან, გერმანიიდან, აშშ-დან, თურქეთი-

დან, ყაზახეთიდან, რუსეთიდან, არაბთა გაერთიანებული 

საამიროებიდან), არაქართულენოვანიც. უცხოელი მომხმარებლის აზრი 

და მონაწილეობა მეტად მნიშვნელოვანი იყო გამოკითხვის პროცესში, 

რადგანაც სწორედ ენის ბარიერმა და არცოდნამ, შესაძლოა, გარკვეული 

პრობლემები შექმნას სასტუმრო მომსახურების ხარისხის შენარჩუნებაში. 

გამოკითხვა ჩატარდა როგორც საქართველოს დედაქალაქ თბილისში, 

ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში(სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-

თიანეთი, იმერეთი, კახეთი, აჭარა, სამეგრელო-ზემო სვანეთი). გამო-

კითხვაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ქალბატონებმა, ასევე მამაკაცებმა 

და თითქმის ყველა ტიპის, დასაქმების სტატუსის მქონე მომხმარებლებმა 

- დასაქმებულებმა, სტუდენტებმა, პენსიონერებმა, თვითდასაქმებულებმა 
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და მათ შორის უმუშევრებმა, რომლებიც უცხოელი მომხმარებლები იყვნენ 

და ასევე, სასტუმროს პერსონალმა. 

სასტუმროს პერსონალის მიმართულებით გამოიკითხა ყველა ტიპის 

სასტუმროს 100 თანამშრომელი. 

როგორც აღვნიშნეთ, გამოიკითხა ყველა ტიპის სასტუმრო - მათ შორის 

9 დიდი (200+ოთახი), 47 საშუალო (30-200), 29 მცირე (30 ნომრამდე), 6 

მოტელი და 9 სანატორიუმი ან სპა სასტუმრო. გამოკითხვაში მონაწილეობა 

მიიღო მამრობითი სქესის 62-მა წარმომადგენელმა და მდედრობითი სქესის 

38-მა წარმომადგენელმა. რესპონდენტებს შორის ყველაზე დიდი მაჩვენებლი 

დაფიქსირდა 29-39 წლამდე ასაკის სასტუმროს პესონალში - 47.1%. 

მაჩვენებლები შემდეგნაირად განაწილდა: 36.3% არის 40-50 წლების ასაკში, 

6.9% არის 51-61 წლების ასაკში, 5.9% -ის ასაკია 18-28 წლამდე და მხოლოდ 

2%-ია ყველაზე ასაკოვანი - 62- 72წ. კვლევის ამ მიმართულებაში გამოიკვეთა, 

რომ გამოკითხული პერსონალის ყველაზე მეტი ასაკობრივი ინტერვალი 

მერყეობს საშუალო ასაკის ადამიანებში - 29-39წ. 

სასტუმრო მომსახურების ხარისხის კვლევისას დიდი მნიშვნელობა 

აქვს პერსონალის კვალიფიკაციასა და სამუშაო გამოცდილებას. სწორედ ამ 

მიმართულებით გამოიკვეთა რიგი პრობლემები. კერძოდ: 1-3 წლამდე 

სტაჟით, უმაღლესი განათლებით და თავისი სპეციალობით მუშაობს 45.5%, 

სპეციალობით არ მუშაობს 54.5%. რაც შეეხება 4-7 წლამდე სამუშაო სტაჟს, 

განათლების მიხედვით სრულიად განსხვავებული მონაცემებია - საშუალო 

საფეხურის განათლებით თავისი სპეციალობით მუშაობს 60%, 

არასპეცილისტია 40%. პროფესიული განათლებით საკუთარი სპეციალობით 

მუშაობს 33.3%, ხოლო საკუთარი სპეციალობით არ არის დასაქმებული 

66.7%. საპირისპირო მონაცემებია უმაღლესი განათლებით დასაქმებულთა 

შორის: სპეციალოთ მუშაობს 60.9%, არ მუშაობს 39.1%. 8-11 წლამდე სტაჟით 

საშუალო განათლებით მონაცემი არაა დაფიქსირებული, რასაც ვერ ვიტყვით 

პროფესიულსა და უმაღლეს განათლებაზე. პროფესიული განათლე-

ბით სპეციალობითა და არასპეციალობით მომუშავე პერსონალის რაოდე-

ნობა თანაბარია - 50%. უმაღლესი განათლებით კი სპეციალობით მუშაობს 
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70%, არ მუშაობს მხოლოდ 30%. 12 წელი და მეტი სამუშაო სტაჟით არ გვაქვს 

სპეციალობით დასაქმებულთა მონაცემები პროფესიულსა და უმაღლეს 

განათლებაზე, საშუალო განათლებით საკუთარი სპეციალობის სასტუმროს 

პერსონალის 100% მუშაობს. ასევე 100% არ მუშაობს საკუთარი გამოცდილე-

ბით პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. ყველა ამ მო-

ნაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ სულ საშუალო განათლე-

ბითა და საკუთარი სპეციალობით მუშაობს პესონალის 52.9%, არ მუშაობს 

სპეციალობით 47.1%. პროფესიული განათლების მქონე სპეციალობით მუშა-

ობს 42.9%, არასპეციალისტია 57.1%. უმაღლესი განათლებით არასპეცია-

ლისტია 40%, საკუთარი სპეციალობით მუშაობს 60%. სამუშაო სტაჟის 

მიხედვით, სულ საკუთარი სპეციალობით მუშაობს 54%, არ მუშაობს 46%. 

ცხრილი 2. გამოკითხული პერსონალის სამუშაო გამოცდილება 

 საქმე 

ვალიდური არ უპასუხა სულ 

N % N % N % 

განათლება. მუშაობთ თუ არა სპეციალობით 
მუშაობის სტაჟი სასტუმროში 

 
100 

 
98.0% 

 
2 

 
2.0% 

 
102 

 
100.0% 

წყარო:  შედგენილია ავტორის მიერ 

განსხვავებულია მონაცემები სასტუმროს პერსონალის პოზიციებს 

შორის. კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ ზედა და საშუალო რგოლის 

მენეჯერებში საშუალო განათლებით დასაქმებულთა მონაცემი არ გვაქვს, 

პროფესიული განათლებით საკუთარი სპეციალობით მუშაობს 2 და 

უმაღლესი განათლებით 5 ზედა რგოლის მენეჯერი. რაც შეეხება საშუალო 

რგოლის მენეჯერებს, პროფესიული განათლებით მუშაობს 3, ხოლო უმაღ-

ლესი განათლებით - 27. დაბალი რგოლის მენეჯერებში საშუალო განათლე-

ბით მუშაობს 6, პროფესიული განათლებით 5 და უმაღლესი განათლებით -1. 

ჯამში ეს მონაცემები ასე გამოიყურება: საკუთარი სპეციალობით მუშაობს 7 

ზედა რგოლის მენეჯერი, 30 საშუალო რგოლის მენეჯერი და 12 დაბალი 

რგოლის მენეჯერი. საკუთარი სპეციალობით არ მუშაობს 9 ზედა რგოლის 

მენეჯერი, 20 საშუალო რგოლის მენეჯერი და 17 დაბალი რგოლის მენეჯერი.  

სასტუმროს პერსონალის პოზიციებს შორის - რას ნიშნავს შემოსავალი, 
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მაჩვენებლები შემდეგნაირადაა განაწილებული: სამუშაოზე დახარჯული 

დროისა და ძალისხმევის ანაზღაურებად თვლის გამოკითხული ზედა რგოლის 

მენეჯერების 66.7% და საშუალო რგოლის მენეჯერების 33.3%. მონაცემები არ 

არის დაბალი რგოლის მენეჯერებში. ცოდნისა და კვალიფიკაციის საფასურად 

თვლის ზედა რგოლის მენეჯერების 23.2%, საშუალო რგოლის მენეჯერების 

73.3% და დაბალი რგოლის მენეჯერების მხოლოდ 3.3%. საკუთარ შემოსავალს 

სასტუმროს საქმიანობაში ჩადებულ წვლილად მიიჩნევს ზედა რგოლის 

მენეჯერების 10%, საშუალო რგოლის მენეჯერების 56.7% და დაბალი რგოლის 

მენეჯერების 30%. გარანტირებული შემოსავლის საჭიროებად თვლის თავის 

შემოსავალს საშუალო რგოლის 25.8%, დაბალი რგოლის მენეჯერების 61.3%, 

მონცემები არაა ზედა რგოლის მენეჯერებში. 

                                                                                                          

დიაგრამა 1. გამოკითხული პერსონალის პასუხი პოზიციების მიხედვით 

შემოსავალთან დაკავშირებით 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

იმის მიხედვით, თუ რას აფასებენ საკუთარ საქმიანობაში, 

გამოკითხული პერსონალის 41.2% ყველაზე მეტად კარგ ანაზღაურებას 

აფასებს. გამოკითხულთა 26.5% თავის საქმიანობაში ყველაზე მეტად 

მიიჩნევს საკუთარი თავის საჭიროებას სასტუმროს სასარგებლოდ. 
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შედარებით მცირეა მაჩვენებლები ცოდნისა და უნარების გამოვლინების 

შესაძლებლობების - 18.6% და გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობით 

-10.8%. აღნიშნული მონაცემებიდან გამოიკვეთა, რომ მომსახურე 

პერსონალის უმრავლესობისთვის ყველაზე მეტად დასაფასებელი მის 

საქმიანობაში კარგი ანაზღაურებაა. იმავე მიმართულებით პერსონალის 

პოზიციებს შორის ყველაზე მეტად თავის საქმიანობაში გადაწყვეტილების 

შესაძლებლობად თვლის ზედა რგოლის მენეჯერების 72.7% და საშუალო 

რგოლის მენეჯერების 27.3%. ცოდნისა და უნარების გამოვლენის 

შესაძლებლობად თვლის ზედა რგოლის მენეჯერების 36.8% და საშუალო 

რგოლის მენეჯერების 63. 2%. თავს თვლის საჭიროდ და სასარგებლოდ 

საშუალო რგოლის მენეჯერების 59.3% და დაბალი რგოლის მენეჯერების 

30%. მაჩვენებელი სრულიად განსხვავებულია ანაზღაურებასთან 

დაკავშირებით და თანაბარია როგორც საშუალო, ისე დაბალი რგოლის 

მენეჯერებისთვის -45.2%. 

ანაზღაურებიდან გამომდინარე საინტერესოა, რას ნიშნავს სასტუმროს 

პერსონალისთვის შემოსავალი. კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე თით-

ქმის თანაბარია მაჩვენებლები 3 მიმართულებით - პერსონალის 30.4%-

ისთვის შემოსავალი წარმოადგენს გარანტირებული შემოსავლის საჭირო-

ებას, გამოკითხული პერსონალის 29.4% -ისთვის მისი შემოსავალი ცოდნისა 

და კვალიფიკაციის საფასურია და სასტუმროს საქმიანობაში შეტანილი 

შრომითი წვლილია. საკუთარ შემოსავალს სამუშაოზე დახარჯული დროისა 

და ძალისხმევის ანაზღაურებად მიიჩნევს გამოკითხულთა მხოლოდ 8.8%. ამ 

მიმართულებითაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა კვლავ 

გარანტირებული შემოსავლის საჭიროებაზე. 

გარკვეული ტიპის პრობლემები გამოვლინდა სამუშაო გარემოს 

მიმართულებით. კითხვაზე, თუ რა იზიდავს ყველაზე მეტად პერსონალს 

არსებულ პოზიციაზე, გუნდური მუშაობის შესაძლებლობით, გამოკითხულ-

თა მხოლოდ 15%-მა დააფიქსირა აზრი. აქედან კარგი შესაძლებლობა აქვს 

22.2%-ს და ძალიან კარგი - 11.5%-ს. საკმაოდ დაბალი მაჩვენებლები დაფიქ-

სირდა ცოდნისა და უნარების გამოყენების შესაძლებლობების მიხედვითაც. 
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ძალიან კარგად აღნიშნული შესაძლებლობა მხოლოდ 6 %-ს აქვს. ასევე 

დაბალია მაჩვენებელი დამოუკიდებლად საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილე-

ბების მიღებაზე - აზრი მხოლოდ 4.9% დააფიქსირა. რაც შეეხება სასტუმ-

როსთვის უდიდესი სარგებლის მოტანას, გამოკითხულთა 41% თვლის, რომ 

მისთვის არსებულ პოზიციაზე მუშაობაში მთავარი სწორედ რომ სასტუმ-

როსთვის სარგებლის მოტანაა. დაბოლოს, ხელფასი - გამოკითხულთა 100%-

დან დააფიქსირა, რომ საშუალო ხელფასი აქვს, 36.1% - კარგი და 34.4% - ძალიან 

კარგი. ყველაზე მეტად არსებულ პოზიციაზე სულ 37%-ს იზიდავს ხელფასი. 

 

დიაგრამა 2. გამოკითხული პერსონალის პასუხი სამუშაო გარემოსთან 

დაკავშირებით 

                                                                                            წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

მეტად საინტერესოა, როგორია უცხო ენის ცოდნის დონე სასტუმროს 

პერსონალში, რადგანაც როგორც ზევით აღვნიშნეთ, სწორედ ენის ბარიერმა 

და არცოდნამ, შესაძლოა, უკმაყოფილო მომხმარებელთა რაოდენობა 

გაზარდოს, რაც უდავოდ უარყოფითად მოქმედებს სასტუმრო 

მომსახურების ხარისხსა და ზოგადად მის იმიჯზე გრძელვადიანი 

პროგნოზით. უცხო ენების ფლობა პოზიციების მიხედვით შემდეგნაირადაა 

განაწილებული: ზედა რგოლის მენეჯერების 56.3% კარგად ფლობს და 43.8% 
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- ძალიან კარგად. საშუალო რგოლის მენეჯერებში 6% საშუალოდ ფლობს, 

58% კარგად და 36% ძალიან კარგად. ძირითადად, პრობლემა იკვეთება 

დაბალი რგოლის მენეჯერებში, რადგანაც საშუალოდ ფლობს მხოლოდ 

48,3%, კარგად 37,9% და ძალიან კარგად მხოლოდ 13 %.  

ნებისმიერ სასტუმროში ყოველთვის იგეგმება ღონისძიებები 

პროფესიული უნარების გასაუმჯობესებლად. ამ მიმართულებით 

გამოვლინდა პრობლემა, რომელმაც ასეთი სურათი მოგვცა: თანამშრომელთა 

დაწინაურებასა და ზრდას საშუალოდ აფასებს 33.0%, კარგად- 55.0 % და 

ძალიან კარგად- მხოლოდ 12 %.  

რაც შეეხება სასტუმროების ვებ-გვერდისა და ჯავშნის ფორმას, 

ძირითადი მონაცემები დამაკმაყოფილებელია, რადგანაც დიდი, საშუალო, 

მცირე სასტუმროების და სანატორიუმებს ან სპა სასტუმროების 100%-ს აქვთ 

ჯავშნის ფორმა ვებ-გვერდზე. მხოლოდ მოტელების 16.7%-ს აქვს ჯავშნის 

ფორმა ვებ-გვერდზე, მოტელების 50 % თვლის, რომ უნდა შეიქმნას და 33%-

ს მიაჩნია, რომ არ სჭირდება ვებ-გვერდზე ჯავშნის ფორმა.  

მოგეხსენებათ, რომ კმაყოფილი მომხმარებელი ნებისმიერი ტიპის 

სასტუმროს წარმატების უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელი პირობაა. 

სწორედ მომხმარებელთა აზრია გადამწყვეტი სასტუმროს მომსახურების 

ხარისხის დასადგენად. ამ მიმართულებით გამოიკითხა ყველა ტიპის 

სასტუმროების 214 მომხმარებელი. მათგან 92 მამაკაცი, 122 - ქალი.  

გამოკითხულ მომხმარებელთა შორის 64 ქართველია, 48 - ევროპიდან, 

41 - რუსეთიდან, 20 - შეერთებული შტატებიდან , 12 მომხმარებელი - 

ყაზახეთიდან, 12 - თურქეთიდან, 12 - არაბთა გაერთიანებული საამიროები-

დან და აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ უცხოელ მომხმარებელთა შორის ხუთმა 

არ ინდომა საკუთარი ქვეყნის დაფიქსირება კითხვარში.  

მათი დასაქმების სტატუსი ასე გამოიყურება: 82 მომხმარებელი 

გახლდათ დასაქმებული, 32 - თვითდასაქმებული, 21 - უმუშევარი, 62 - 

პენსიონერი, 7 სტუდენტი და 10 მოსწავლე. აქედან 91 მომხმარებელი 

ძირითადად ირჩევს საოჯახო ტიპის სასტუმროს, 70-მცირე ზომის 

სასტუმროსა, 53- დიდი ზომის სასტუმროს (ცხრილი 3).  
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ინფორმაცია სასტუმროს შესახებ ინტერნეტით გაიგო გამოკითხულ 

მომხმარებელთა 36.9%-მა. მათგან დაფიქსირდა საოჯახო ტიპის 

სასტუმროების მომხმარებლების 45.1%, მცირე სასტუმროს მომხმარებლების 

35.7%, დიდი ზომის სასტუმროების მომხმარებელთა 24.5%.  

ცხრილი 3. გამოკითხული მომხმარებლების დასაქმების სტატუსი 

 
სიხშირე 

 
პროცენტი 

ვალიდური 

% 
კუმულატიური 

% 

ვალიდური დასაქმებული 

თვითდასაქმებული 

უმუშევარი 

 პენსიონერი  

სტუდენტი  

მოსწავლე 

სულ 

არ უპასუხა 

სულ 

 

Totalწწწ 

82 

32 

21 

62 

7 

10 

214 

3 

217 

37.8 

14.7 

9.7 

28.6 

3.2 

4.6 

98.6 

1.4 

100.0 

38.3 

15.0 

9.8 

29.0 

3.3 

4.7 

100.0 

38.3 

53.3 

63.1 

92.1 

95.3 

100.0 

 

 

 

 წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

ინფორმაცია ნათესავებისა და მეგობრებისგან სასტუმროს შესახებ 

შეიტყო გამოკითხულთა 14.5%-მა. აქედან - საოჯახო ტიპის სასტუმროს 

მომხმარებელთა 27.5% გამოვლინდა, მცირე სასტუმროების მომხმარებელთა 

8.6%. ტურისტული სააგენტოებიდან ინფორმაცია მიიღო გამოკითხულთა 

10%-მა, აქედან - 17.1% - მცირე სასტუმროების მომხმარებელმა და დიდი სას-

ტუმროს მომხმარებელთა 20.8%-მა. რაც შეეხება ბაზრობებისა და გამო-

ფენებისგან მიღებულ ინფორმაციას, სულ გამოკითხულ მომხმარებელთა 

რაოდენობა 22.9%-ია. მათგან - საოჯახო ტიპის სასტუმროს შესახებ მომხმა-

რებლის 27.5%-მა გაიგო, მცირე ზომის სასტუმროების მომხმარებელთა 14.3% 

დაფიქსირდა და დიდი სასტუმროს მომხმარებელთა 26.4%. რაც შეეხება 

სამოგზაურო პაკეტის ნაწილს, მცირე სასტუმროების მომხმარებელთა 24.3% 

დაფიქსირდა და დიდი სასტუმროების მომხმარებელთა 28.3% (დიაგრამა 3). 

სასტუმროს მომსახურების ხარისხიანი მუშაობისთვის დიდი მნიშ-

ვნელობა აქვს, რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია მომხმარებლისათ-

ვის. ამ მიმართულებით შედეგები ასეთია: მცირე სასტუმროების გამოკი-
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თხული მომხმარებლის 12.9% ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ცუდად 

აფასებს, ხოლო საოჯახო სასტუმროების მომხმარებლის 27.5% აფასებს 

უარყოფითად. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას საშუალოდ აფასებს დიდი 

სასტუმროების მომხმარებელთა 11.3%, მცირე სასტუმროების 71.4% და 

საოჯახო სასტუმროების 50.5%. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას კარგად 

აფასებს დიდი სასტუმროების მომხმარებელთა 34%, მცირე სასტუმროების 

მომხმარებელთა 15.7%, საოჯახო სასტუმროს მომხმარებელთა 22%. ინფორ-

მაცია ძალიან კარგია მხოლოდ დიდი სასტუმროს მომხმარებლისთვის - 54.7%. 

 

დიაგრამა 3. ინფორმაციის წყაროები სასტუმროს შესახებ 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

სასტუმროს შესახებ ინფორმაციის სიზუსტე და გამჭვირვალობა 

ცუდად შეაფასა გამოკითხული მომხმარებლის 15.9%-მა, საშუალოდ- 47.7%-

მა, კარგად- 22.9%-მა და ძალიან კარგად -13.6%-მა. საშუალო შეფასებაში 

ყველაზე მაღალია მაჩვენებელი. 

დაჯავშნის სამსახურის მუშაობას ცუდად აფასებს საოჯახო და მცირე 

ზომის სასტუმროს მომხმარებელი - საოჯახო ტიპის - 16.5%, მცირე ზომის - 

8.6%. საშუალო ზომის სასტუმროებში დაჯავშნის სამსახურის მუშაობას 

საშუალოდ აფასებს საოჯახო ტიპის სასტუმროს მომხმარებელთა 72.5%, 
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მცირე ზომის - 62.9% და დიდი სასტუმროს მომხმარებელთა - 1.9%. აღნიშ-

ნული სამსახურის მუშაობას კარგად აფასებს საოჯახო ტიპის სასტუმროს 

მომხმარებელთა 11%, მცირე ზომის სასტუმროს მომხმარებელთა 28.6% და 

დიდი ზომის სასტუმროების მომხმარებელთა 20%. დაჯავშნის სამსახურის 

ძალიან კარგად მუშაობა შეაფასეს მხოლოდ დიდი სასტუმროების 

მომხმარებელთა 77.4%-მა. პრობლემა იკვეთება საოჯახო და მცირე ზომის 

სასტუმროებში დაჯავშნასთან დაკავშირებით (ცხრილი 4).  

ცხრილი 4. დაჯავშნის სამსახურის მუშაობის შეფასება 

სასტუმროს ტიპი დაჯავშნის სამსახურის მუშაობის შეფასება 
 

 
სულ 

ცუდი საშუალო კარგი ძალიან კარგი 

საოჯახო ტიპის  

მცირე ზომის 

 დიდი ზომის 

სულ 

16.5% 

8.6% 

 
 

9.8% 

72.5% 

62.9% 

1.9% 

51.9% 

11.0% 

28.6% 

20.8% 

19.2% 

 

 
77.4% 

19.2% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

ცხრილი 5. გამოკითხულ მომხმარებელთა მონაცემები სასტუმროების 

სისუფთავესთან დაკავშირებით 

სასტუმროს ტიპი

  

სუფთა და მოწესრიგებული სასტუმრო 
 
 

სულ ცუდი საშუალო კარგი ძალიან კარგი 

დიდი ზომის  

მცირე ზომის 

 საოჯახო ტიპის 

სულ 

 
 
 

12.1% 

5.1% 

34.0% 

21.4% 

44.0% 

34.1% 

17.0% 

34.3% 

35.2% 

30.4% 

49.1% 

44.3% 

8.8% 

30.4% 

 

  

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

სასტუმროს სისუფთავესთან დაკავშირებით განსხვავებულია 

მონაცემები: დიდი სასტუმროების მომხმარებელთა 34% თვლის, რომ 

სასტუმ-როში სისუფთავე და მოწესრიგებულობა საშუალოა, 17% თვლის, 

რომ კარგია და 49.1% თვლის, რომ ძალიან კარგია. მცირე სასტუმროების 

მომხმარებელთა 21.4% თვლის, რომ სისუფთავე საშუალოა, 34.3% თვლის, 

რომ კარგია და 44.3% თვლის, რომ ძალიან კარგია. ძირითადად პრობლემა 

გამოიკვეთა საოჯახო ტიპის სასტუმროებში. ამ ტიპის სასტუმროს 

მომხმარებელთა 12.1% თვლის, რომ სასტუმროში ცუდად არის სისუფთავე 
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და ცუდადაა მოწესრიგებული, საშუალოდ თვლის 44%, კარგად -35.2% და 

მთლიანობაში, კარგად მომხმარებელთა მხოლოდ 8.8%.  

სასტუმრო მომსახურების ხარისხის კვლევისას უდიდესი მნიშვნე-

ლობა აქვს პერსონალის დამოკიდებულებას მომხმარებელთან. კვლევისას ამ 

მიმართულებით გამოიკვეთა, რომ პერსონალის ნდობას ცუდად აფასებს 

გამოკითხულ მომხმარებელთა 14.3%, საშუალოდ- 47.3%, კარგად- 30.4% და 

ძალიან კარგად- 6.9%. რამდენად მეგობრულია პერსონალი, საშუალოდ 

აფასებს მომხმარებელთა 24.3%, კარგად აფასებს 60.7% და ძალიან კარგად- 

15%. აღსანიშნავია, რომ პერსონალის დამოკიდებულება ცუდად არ 

შეუფასებია არც ერთი ტიპის სასტუმროს მომხმარებელს.  

საინტერესოა, როგორია პერსონალის მზაობა სტუმრების დასახმარებ-

ლად. ამ მიმართულებით პერსონალის დამოკიდებულებას საშუალოდ 

აფასებს მომხმარებელთა 9.4%, კარგად -57.8%, ძალიან კარგად- 32.8%.  

პრობლემა გამოიკვეთა პრობლემის არსებობის შემთხვევაში სას-

ტუმროს რეაგირებაზე. მომხმარებელთა მხოლოდ 8.4% თვლის, რომ 

პრობლემაზე რეაგირება იყო ძალიან კარგი, დანარჩენი ორი მაჩვენებლი კი 

ერთნაირია - მომხმარებელთა 45.8% თვლის, რომ პრობლემაზე რეაგირება 

იყო საშუალო და კარგი.  

გასათვალისწინებელია, როგორ აფასებს მომხმარებელი იმ სასტუმ-

როს იმიჯს, რომელსაც ირჩევს. ამ მიმართულებით კველვის შედეგები 

შემდეგია: მომხმარებელთა 40.3%-მა საშუალოდ შეაფასა, 36.2%-მა - კარგად 

და ძალიან კარგად - 23.5%-მა.  

როგორც ცნობილია, ნებისმიერი მომხმარებლისათვის უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს სასტუმროში უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობას. ამ 

მიმართულებით კვლევის შედეგები შემდეგნაირია: ცუდად აფასებს 

გამოკითხულ მომხმარებელთა 12.4%, საშუალოდ- 52.5%, კარგად- 22.1% და 

ძალიან კარგად- 11.1%. გამოიკვეთა პრობლემა, რადგანაც ყველაზე ცოტა 

მაჩვენებელია დაფიქსირებული უსაფრთხოების სამსახურის ყველაზე 

კარგად მუშაობისა-11% (ცხრილი 6). 
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ცხრილი 6. პერსონალის დამოკიდებულება მომხმარებელთან - რეაგირება 

პრობლემის არსებობის შემთხვევაში 

 სასტუმროს რეაგირება პრობლემის 

არსებობის შემთხვევაში 

 

 

 

ს

ულ 
საშალო კარგი 

ძალიან 

კარგი 

 

სტუმრების საჭიროებების გაგება 

თანამშრომლების მხრიდან -ცუდი 

საშუალო 

კარგი 

ძალიან კარგი 

სულ 

 

 

66.7% 

18.6% 

80.6% 

40.0% 

45.8% 

33.3% 

60.5% 

19.4% 

60.0% 

45.8% 

 

20.9% 

8.4% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

რაც შეეხება დამატებით აქტივობებს, რომელსაც სასტუმრო 

სთავაზობს თავის მომხმარებელს, შედეგები შემდეგნაირია: მომხმარებელთა 

11.1% ცუდად აფასებს, საშუალოდ აფასებს მომხმარებელთა 50.7%, კარგად- 

30.4% და ძალიან კარგად- 5.1%.  

მომხმარებელთა საერთო კმაყოფილება სასტუმროში ვიზიტით 

შემდეგნაირია: მომხმარებელთა 80.9% თვლის, რომ საშუალოა, 49.8%--

ისთვის კარგია და 12.0%-ისთვის- ძალიან კარგი. აღნიშნული მაჩვენებელი 

სასტუმროს ტიპების მიხედვით კი: საოჯახო სასტუმროების მომხმარებელთა 

28.7% თვლის, რომ საშუალოდ კმაყოფილია, 50% - კარგად აფასებს, ხოლო 

53.8%-ძალიან კარგად. მცირე სასტუმროებში მომხმარებელთა 53.8% 

საშუალოდ კმაყოფილია, 24.1% -კარგად აფასებს და მომხმარებელთა 

მხოლოდ 3.8% თვლის, რომ სასტუმროში ვიზიტით ძალიან კმაყოფილია. 

დიდ სასტუმროებში ვიზიტით კმაყოფილებას საშუალოდ აფასებს 

მომხმარებელთა 17.5%, კარგად აფასებს 25.9% და ძალიან კარგად -42.3%.  

საინტერესოა, რომელი ელემენტია მეტად მნიშვნელოვანი 

მომხმარებლისათვის სასტუმროს არჩევისას: ფასი, გემოვნება, არჩევანი თუ 

ხარისხი. ამ მხრივ, მომხმარებელთა პასუხები ასე გადანაწილდა - 

გამოკითხულთა 32.3% თვლის, რომ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ფასია, 8.8%-ისთვის გემოვნებაა მთავარი, 3.2% თვლის, რომ ეს მისი არჩევანია 

და გამოკითხულ მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილისთვის,კერძოდ, 55.1%-

ისთვის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარისხია.  



29 

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მონაცემების საფუძველზე მნიშვნელო-

ვანია სასტუმროს ზოგადი ხარისხი მომხმარებელთა შეფასებებით, რომელიც 

შემდეგნაირად გამოიყურება: მომხმარებელთა 38.3% სასტუმროს ზოგად 

ხარისხს საშუალოდ და კარგად აფასებს, ძალიან კარგად კი მომხმარებელთა 

23.0% აფასებს. რაც შეეხება სასტუმროს ტიპების მიხევით აღნიშნულ მაჩვე-

ნებელს - საოჯახო ტიპის სასტუმროთა მომხმარებლის 65.9% სასტუმროს 

ზოგად ხარისხს საშუალოდ აფასებს, 40.2% - კარგად და 8%- ძალიან კარგად. 

მცირე ზომის სასტუმროების მომხმარებელთა 29.3% აღნიშნულ მაჩვენებელს 

საშუალოდ აფასებს, 22% თვლის, რომ სასტუმროს ზოგადი ხარისხი კარგია 

და 56%-ისთვის ძალიან კარგი. დიდი ზომის სასტუმროებში მომხმარებელთა 

4.9%-ს მიაჩნია, რომ ზოგადი ხარისხი საშუალოა, 37.8% თვლის, რომ კარგია, 

36%-ისთვის ძალიან კარგია. 

  სასტუმროს ზოგად ხარისხთან მიმართებაში საინტერესო და 

მნიშვნელოვანია სასტუმრო მომსახურების ოთხი ელემენტის შედარების 

საშუალო მაჩვენებელი, რომელიც კვლევის შედეგების მიხედვით ასე 

გამოიყურება: ყველა ელემენტის მაჩვენებელი, ფაქტობრივად, თანაბარია, 

მცირედი განსხვავებებით - სასტუმროს ზოგადი ხარისხი 214 მომხმარებ-

ლიდან 3.85%, სასტუმროს პერსონალის დამოკიდებულება მომხმარებელთან 

3.93%, დაჯავშნის სამსახურის მუშაობის შეფასება 3.48% და საერთო 

კმაყოფილება სასტუმროში ვიზიტით - 3.75%.  

დასკვნა 

ამრიგად,  ხარისხის მართვის თანამედროვე  ტენდენციების შესწავლამ 

სასტუმრო ბიზნესში გვიჩვენა, რომ სასტუმრო მომსახურების ხარისხი – 

სასტუმრო მენეჯმენტის სისტემაა, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებ-

ლისთვის სტანდარტიზებული და სერტიფიცირებული სასტუმრო პროდუქ-

ტის მიწოდებას, მომხმარებელთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. განსაზ-

ღვრავს და უზრუნველყოფს სასტუმრო მომსახურების მახასიათებელთა, 

პროცესებისა და პირობების ერთობლიობას.  

ჩვენს მიერ გაანხილულია, რომ სასტუმრო მომსახურების ხარისხის 

მენეჯმენტის პროცესი აგებული და უზრუნველყოფილია ტურისტთა 
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განთავსების საწარმოთა შესაბამისი სამსახურებით, სათანადო სტანდარტისა 

და სასტუმროთა კატეგორიის მიხედვით დაგეგმილი პროგრამის საფუძ-

ველზე. მითითებულია საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში  ხარისხის მარ-

თვის რეკომენდაციები, გასატარებელი ღონისძიებები, როგორც სახელმწიფო 

ასევე კერძო სტრუქტურების მხრიდან: 

1. დადგენილია, რომ სასტუმროს მომსახურების სერტიფიცირება 

წარმოადგენს მომსახურების ხარისხის მართვის ერთ-ერთ ყველაზე 

მნიშვნელოვან მექანიზმს, რომლის საშუალებითაც, შესაძლებელია, მომხმა-

რებლისთვის მათი უსაფრთხოების დადასტურება და მომსახურების დონის 

ობიექტურად შეფასება 

2. განხილულია ხარისხის მენეჯმენტის პრობლემებზე მომუშავე 

სპეციალისტების მიერ ჩამოყალიბებული ხარისხის მენეჯმენტის კონცეფციები 

3. გამოყენებულია ხარისხის მართვის უნივერსალური მეთოდები და 

ინსტრუმენტები: დემინგის ციკლი, შვიდი მარტივი სტატისტიკური მეთო-

დი, ხარისხის ფუნქციის განლაგება, ტაგუთის ექსპერიმენტული დიზაინის 

მეთოდები, პროგრამა „ნულოვანი დეფექტები“, ხარისხის ჯგუფები, კორპო-

რატიული კულტურის ფორმირება, რეინჟინერინგის პროცესები, 

ბენჩმარკინგი 

4. გამოვლენილია ხარისხის მენეჯმენტის განხილვისას განსაზ-

ღვრული შემდეგი ფუნქციების შემადგენლობა: ხარისხის პოლიტიკა და 

დაგეგმვა, პერსონალის მომზადება და მოტივაცია, მუშაობის ორგანიზება 

ხარისხზე, ხარისხის კონტროლი, ინფორმაცია ხარისხის შესახებ, სასტუმრო 

საწარმოს მენეჯმენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღება, წარმოების პროცესის 

უწყვეტი მონიტორინგი, გარემოსთან ურთიერთქმედება. 

5. განხილულია მარკეტინგის დიფერენცირებული, არადიფერენცირე-

ბული და მარკეტინგული სტრატეგიები. მარკეტინგის სწორი სტრატეგიის 

გამოყენება ხელს უწყობს სასტუმროს პოზიტიური იმიჯის შექმნას, გაუძლოს 

კონკურენტების მხრიდან თავდასხმებსა და ყველა სახის გარე გავლენას.  

6. შემუშავებულია კვლევის კითხვარი, რომელიც მიზნად ისახავს 

საქართველოს სასტუმრო ბიზნესში ხარისხის მენეჯმენტის თანამედროვე 
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ტენდენციების დადგენას და შეფასებას. გამოკითხვა ჩატარდა ანონიმურად. 

გამოკითხულია 214 რესპონდენტი. კითხვარი შედგა როგორც მომხმარებ-

ლის, ასევე სასტუმროს პერსონალისთვის. გამოიკითხა ყველა ტიპის 

სასტუმრო - საოჯახო, მცირე და დიდი. 

7. გამოვლენილია, რომ გამოკითხულ პერსონალს შორის უცხო ენის 

ცოდნასთან დაკავშირებით, არსებობს პრობლემა განსაკუთრებით დაბალი 

და საშუალო რგოლის მენეჯერებში. ენის ბარიერი და არცოდნა ერთერთი 

უარყოფითი ფაქტორია უცხოელ მომხმარებელთან მუშაობისას. 

8. დასაბუთებულია სასტუმროს პერსონალის კვლევის შედეგად, რომ 

მომსახურე პერსონალის უმრავლესობისთვის ყველაზე მეტად დასაფასე-

ბელი მის საქმიანობაში კარგი ანაზღაურება და გარანტირებული ხელფასია, 

რაც უდავოდ არ არის გარანტი ნებისმიერი სასტუმროს ხარისხიანი მუშა-

ობისა, რადგანაც მხოლოდ ანაზღაურებაზე ორიენტირებული პერსონალი 

ვერ შეინარჩუნებს მომსახურების მაღალ სტანდარტს სასტუმროში, მომსა-

ხურების ხარისხის მაღალი სტანდარტი ნებისმიერი ტიპის სასტუმროსათვის 

მნიშვნელოვანი და აუცილებელია.   

9. დადგენილია, რომ გამოკითხულ მომხმარებელთა უმრავლესობამ 

პრობლემა დააფიქსირა სასტუმროს შესახებ ინფორმაციის სიზუსტესა და 

გამჭვირვალობაში, საოჯახო და მცირე ზომის სასტუმროებში დაჯავშნასთან 

დაკავშირებით. ასევე საოჯახო ტიპის სასტუმროებში სისუფთავესა და 

უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობასთან  დაკავშირებით  

10. შემუშავებულია ხედვა, რომ  სასტუმრო მომსახურების ხარისხის 

თანამედროვე ტენდენციების სწორად და დროულად გამოყენების შემ-

თხვევაში თითოეული დასაქმებული პერსონალის სათანადო კომპეტენცია, 

მუდმივი ორიენტაცია და კონტაქტი მომხმარებლებთან მისცემს საშუალებას 

სასტუმროს მენეჯერებს, განსაზღვრონ, თუ როგორ იმოქმედონ კონკრეტულ 

სიტუაციაში, რაც პირდაპირ კავშირშია და უშუალო გავლენას ახდენს 

სასტუმრო მომსახურების ხარისხის გამართულ მუშაობაზე.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა 

ორი თემატური სემინარი,   ორი კოლოქვიუმი და პრეზენტაცია: 

1. კოლოკვიუმი I –  სასტუმრო ბიზნესში მომსახურების ხარისხის 

მართვის სისტემა და მისი ფორმირების მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები; 

2. კოლოკვიუმი II – მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტის                   

თავისებურებები სასტუმრო ბიზნესის ხარისხის მართვის სისტემაში; 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

 

1. Khmiadashvili N. European Journal of Economics and  Management 

Science. Scientific journal №2 2021, PREMIER Publishing, Vienna 2021. 

Khmiadashvili Nino, Doctoral student of Georgian Technical University, 

“KEY ASPECTS OF QUALITY MANAGEMENT IN THE HOTEL 

BUSINESS”. P.35-38; 

2. ხმიადაშვილი ნ. მომხმარებელთა კმაყოფილების როლი სასტუმრო 

მომსახურების ხარისხის განსაზღვრისათვის. თბ., ჟურნალი 

„განათლება“. 3(34)2021, გვ. 112-115;       

3. ხმიადაშვილი ნ., ახალაია ნ. სასტუმრო პერსონალის როლი 

სასტუმრო მომსახურების ხარისხის განსაზღვრისათვის. თბ., 

ჟურნალი „განათლება“. 4(35)2021, გვ. 97-100;       

 

კონფერენცია: 

1. ხმიადაშვილი ნ. ხარისხის მართვის ძირითადი ასპექტები სასტუმრო 

ბიზნესში. სტუ. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების 

კრებული. ნაწილი II. თბ.: საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“,  2020,  გვ. 361-364. 


