გამაჯანსაღებელი ტურიზმის პრობლემები და გამოწვევები
საქართველოში

ლაშა ჩხაიძე
დარინა ხუბაევი
გიორგი კინწურაშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს
სკოლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად

ბიზნეს ადმინისტრირება (ტურიზმის მენეჯმენტი)

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: რუსუდან მამაცაშვილი

თბილისი, 2015

”წარდგენილი სამაგისტრო ნაშრომის ავტორები, ვაცხადებთ, რომ ნაშრომი
წარმოადგენს ჩვენს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ
აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ
მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო
წესების შესაბამისად.”

ლაშა ჩხაიძე
დარინა ხუბაევი
გიორგი კინწურაშვილი

თარიღი: 02.07.2015

2

ანოტაცია
სამაგისტრო
გამოწვევები

ნაშრომი

„გამაჯანსაღებელი

საქართველოში“,

გამაჯანსაღებელი

კურორტების

ტურიზმის

მოიცავს

პრობლემები

და

ინფორმაციას

საქართველოს

არსებულ

მდგომარეობის,

წარმოშობის,

გამოწვევებისა და პერსპექტივების შესახებ. ნაშრომი ასევე მოიცავს მკვლევარების
რეკომენდაციებს.
კვლევის მიზანია, წარმოაჩინოს გამაჯანსაღებელ კურორტებზე არსებული
პრობლემატიკა, მომხმარებლის აზრი და მათ მიერ დანახული გამოსავალი.
სამაგისტრო ნაშრომის ძირითადი საკვლევი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში:
რას ვურჩევთ კურორტებს - შოვი, აბასთუმანი, წყალტუბო?
ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, ვიღებთ ჩვენთვის მნიშვნელოვან
პასუხებს ისეთ კითხვებზე, როგორიცაა:
 დამსვენებლის

თვალით

დანახული

პრობლემები

ზემოხსენებულ

კურორტებზე;
 მათი ხედვა და პრობლემის გადაჭრის გზები.
კვლევის ფარგლებში ჩატარდება რაოდენობრივი კვლევა, დამსვენებლების
გამოკითხვა (სასტუმროების არსებული სტუმრის ბაზების მიხედვით) და პირადი
ინტერვიუები ადგილობრივი მუშაკებთან. მიღებული მონაცემები გამოყენებული
იქნება სამაგისტრო ნაშრომში არსებული ინფორმაციის განსამტკიცებლად.
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Abstract
Master’s thesis “Recreational Tourism problems and challenges in Georgia”, includes
information about the origin, current conditions, challenges and prospects of health resorts.
The work includes recommendations for researchers.
The research aims to show the problems of health resorts as seen by the visitors and
also the solution of the problems as seen by them.
Master's thesis research’s key question is the following: What would you advise to - Shovi,
Abastumani, Tskaltubo?
Based on the survey, we get answers to important issues such as:
 The problems of resorts mentioned above, as seen by the tourists.
 Their vision and solution of that problems
The contex of research included quantitative research of the visitors (According to the hotel's
guest bases) and personal interviews with local workers. The data obtained was used to
strengthen existing information on the master's thesis.
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