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აბსტრაქტი 

ვინაიდან რუსეთის ფედერაცია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს 

ტერიტორიაზე განვითარებულ კონფლიქტებში, განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს 

მისი დამოკიდებულების სამართლებრივი საფუძვლები სუვერენიტეტის მსურველ 

ეთნიკურ ჯგუფებისადმი. ოფიციალური მოსკოვი ერთი მხრივ კატეგორიულად არ 

აღიარებს კოსოვოს სუვერენიტეტს, ხოლო მეორე მხრივ პირველი სახელმწიფოა, 

რომელმაც მხარი დაუჭირა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. 

სტატიის მთავარ საკვლევ თემას წარმოადგენს კრემლის პოლიტიკა ერთა 

თვითგამორკვევის პრინციპის მიმართ. ტექსტში ერთა თვითგამორკვევის უფლება 

გაანალიზებულია გაეროს წესდების ფარგლებში. შემთხვევის შესწავლის მეთოდით 

განხილულია კოსოვოსა და აფხაზეთის კონფლიქტების თავისებურებანი და ამ 

დაპირისპირებებში მოსკოვის ურთიერთსაწინააღმდეგო პოზიციები შედარებულია 

გაეროს წესდებასთან. რადგან  ხსენებული წინააღმდეგობის სამართლებრივი 

საფუძველი ძალიან მცირეა, კვლევის შედეგები ცხადჰყოფენ მოსკოვის სუბიექტურ 

დამოკიდებულებას საკითხისადმი და ადასტურებენ რუსეთის მოქმედებების ვიწრო 

პოლიტიკურ მიზნებს. 
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საკვანძო სიტყვები: რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკა, ერთა 

თვითგამორკვევის პრინციპი, რეგიონული კონფლიქტი, ეთნიკური უმცირესობა.  

 

შესავალი 

რუსეთის ფედერაცია პირველი სახელმწიფო იყო, რომელმაც 2008 წელს, 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონი საქართველოსგან დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოებად ცნო (ოფიციალური მოსკოვის გარდა, მისივე ლობირებით, 

ხსენებული რეგიონების დამოუკიდებლობას აღიარებს მხოლოდ ვენესუელა, 

ნიკარაგუა და ნაურუ). 26 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა 

გამოსცა ბრძანებულება #1260,1 რომელშიც მითითებული იყო, რომ აფხაზი ერის 

ნების შესაბამისად, კრემლი აღიარებდა აფხაზეთის რესპუბლიკის სუვერენიტეტს. 

მართალია, რეგიონში დაპირისპირების დაწყების მომენტიდან ნათლად 

იკვეთებოდა რუსეთის მეგობრული ურთიერთობა სოხუმის სეპარატისული 

რეჟიმთან,  მაგრამ ოფიციალური მოსკოვის ეს აღიარება, უკვე აღნიშნული 

სუბიექტური დამოკიდებულების მიუხედავად,  მაინც შეიცავდა გაურკვევლობის 

მნიშვნელოვან ელემენტებს. ყველაზე მთავარი კი იყო წინააღმდეგობა საკუთარ 

შეხედულებებთან, რომელიც კრემლმა, 26 აგვისტომდე რამდენიმე თვით ადრე, 

დასავლური სამყაროს მნიშვნელოვანი ნაწილის მიერ კოსოვოს 

დამოუკიდებლობის აღიარების დროს  დააფიქსირა. 23 თებერვალს, მაშინდელმა 

რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა, დსთ-ის სამიტზე 

გამოსვლისას ამ შემთხვევას „საშინელი პრეცენდენტი“ უწოდა და განაცხადა, რომ 

ის ქვეყნები, რომლებმაც ცალმხრივად აღიარეს კოსოვოს დამოუკიდებლობა, არ 

ფიქრობენ შედეგებზე, რომლებიც შესაძლოა ამ ფაქტმა გამოიწვიოს მსოფლიოში. 

მისი თქმით ეს ჯოხის ერთი ბოლოა, მეორე კი ოდესმე მათ თავში მოხვდებათ 

(lenta.ru, 2008). რა შეიცვალა რამდენიმე თვეში? რა სამართლებრივი საფუძველი 

                                                           
1
 http://kremlin.ru/acts/bank/27957 
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ჰქონდა ოფიციალურ მოსკოვს უარეყო კოსოვოს მისწრაფება თავისუფლებისადმი 

და სამაგიეროდ გამხდარიყო მთავარი ლობისტი აფხაზეთის სუვერენიტეტის 

ცნობისა? რამდენად იძლევა აღნიშნული კონფლიქტების შინაარსი ამგვარი 

განსხვავების საშუალებას? 2008 წელს აფხაზეთის აღიარებაზე საუბრისას 

შეუძლებელია გვერდი ავუაროთ ქართულ-რუსულ ომს ცხინვალის რეგიონში, 

რომელიც რამდენიმე დღით უსწრებდა მედვედევის №1260 ბრძანებულებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული სამხედრო დაპირისპირება ცალსახად 

წარმოადგენდა რუსეთის ფედერაციის უკანონო შეჭრას გაეროს მიერ აღარებულ 

სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, მიუხედავად ცხინვალში 

დაპირისპირების შინაარსისა და გამომწვევი მიზეზებისა,  რამდენად ცვლის ეს ომი 

სხვა რეგიონში, სხვა დროს მომხდარი სხვა დაპირისპირების სამართლებრივ 

სინამდვილეს? ასეთი გაურკვევლობის გამო, მოსკოვის პოლიტიკას, ეთნიკური 

ჯგუფების დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვის მიმართ ბევრი ბუნდოვანი მხარე აქვს. 

ეს ბუნდოვანება კი, ყველაზე უფრო მძაფრად კოსოვოსა და აფხაზეთის 

პრეცენდენტებს შორის მოსკოვისეულ განსხვავებაში იკვეთება. 

 

კვლევის მეთოდოლოგია 

რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკის განსაზღვრისათვის ერთა თვითგამორკვევის 

უფლების მიმართ მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს მისი ქმედებებისა და პოზიციების 

ანალიზი სხვადასხვა ეთნიკურ თუ პოლიტიკურ კონფლიქტში და ამ 

დამოკიდებულებათა თანხვედრის კვლევა გაეროს წესდებასთან მიმართებით. 

პირველ ეტაპზე განხორციელდა გაეროს წესდებისა და იმ სამეცნიერო 

დოკუმენტების თვისებრივი ანალიზი, რომელშიც მოცემული და განმარტებული იყო 

თვითგამორკვევის პრინციპის სამართლებრივი საფუძვლები. ვინაიდან 

ოფიციალური მოსკოვის მხრიდან ხირად ევლებოდა პარალელები პრიშტინა და 

საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში არსებულ სიტუაციას შორის, რუსეთის 
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პოზიციათა სამართლიანობისა და თანმიმდევრულობის შესადარებლად შეირჩა 

კოსოვოსა და აფხაზეთის კონფლიქტები, რომელთა ანალიზი განხორციელდა 

შემთხვევის შესწავლის მეთოდით, იგი თავის მხრივ მოიცავდა როგორც პროცესის 

მიდევნების მეთოდს, ისე პრესისა და სამეცნიერო დოკუმენტების თვისებრივ 

ანალიზს. კვლევის აღნიშნულმა ეტაპმა შესაძლო გახადა ნათლად 

განსაზღვრულიყო კონფლიქტებში მიმდინარე პროცესების სამართლებრივი მხარე 

და მათში კრემლის ჩართულობის ხასიათი და ინტენსივობა. დასკვნით ფაზაში 

მოხდა მიღებული შედეგების შედარება და მათი გაეროს წესდებასთან 

შესაბამისობის დადგენა.    

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

მოცემულ სტატიაში მიმოხილულია ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენაზე 

არსებული ლიტერატურა. მწირია ნაშრომები, რომლებიც ჩემი საკვლევი თემის 

კუთხით განიხილავენ რუსეთის პოლიტიკას. სამაგიეროდ, მრავალფეროვანია ის 

სამეცნიერო დოკუმენტები, რომლებიც ერთა თვითგამორკვევის უფლების შესახებ 

შექმნილა. ამ მხრივ სტატიაზე მუშაობისას გამოვიყენე ჰანს კელსენის 

„საერთაშორისო სამართლის პრინციპები“ (Kelsen, 2003), სადაც სიღრმისეულად 

არის განხილული ის საერთაშორისო ნორმები, რომელთა საბოლოო ფორმირებაც 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოხდა ერთი მხრივ ისტორიული გამოცდილების, 

ხოლო მეორე მხრივ ახლად შექმნილი გაეროს წესდების საფუძველზე. სეცესიის 

შესახებ მსჯელობას გავეცანი ამერიკელი პროფესორის ალან ბიუკენენის წიგნში 

„სეცესია - გამოყოფის უფლება, ადამიანის უფლება და სახელმწიფოს 

ტერიტორიული მთლიანობა“ (Бьюкенен, 2001), სადაც ავტორი ავითარებს თეორიას 

სეცესიის ცალმხრივად წარმართვის შესახებ. იგი აღწერს იმ პირობებს და 

გარემოებებს, რომლებიც საჭიროა იმისათვის, რომ ამგვარი ქმედება 

სამართლიანად ჩაითვალოს. ერთა თვითგამორკვევის პრინციპის სეცესიურად 
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რეალიზებას განიხილავს გიორგი ხუბუაც თავის წიგნში „ფედერალიზმი, როგორც 

ნორმატიული პრინციპი და პოლიტიკური წესრიგი“ (ხუბუა, 2000). აღნიშნულ 

ნაშრომში, ხაზგასმულია სეცესიის როლი სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობის 

და პოლიტიკური სტაბილურობის საკითხში. ავტორი კრიტიკუალდ აანალიზებს 

საზოგადოების ამგვარი მისწრაფების სამართლებრივ საფუძვლებს საერთაშორისო 

გამოცდილებასთან მიმართებით. საერთაშორისო ურთიერთობებში ძალის 

გამოყენების აკრძალვის შესახებ მნიშვნელოვან თეორიულ ასპექტებს გავეცანი ბექა 

ძამაშვილის „სამხედრო კონფლიქტების სამართალში“ (ძამაშვილი, 2015). 

აღნიშნულ წიგნში ფართოდ არის განხილული ის ძირითადი პრინციპები, რაც 

საერთაშორისო სამართალში ძალის გამოყენების პრევენციის კუთხით არსებობს და 

დიდ ინფორმაციას შეიცავს. კოსოვოს კონფლიქტზე მუშაობისას ძირითადად 

დავეყრდენი ზურაბ აბაშიძის წიგნებს. „დანგრეული კედლის ჩრდილში“ (აბაშიძე, 

2012), რომელშიც საფუძვლიანად არის განხილული მთლიანად იუგოსლავიის 

კონფლიქტი. ავტორი თანმიმდევრულად აღწერს იმ მოვლენებს, რომლებიც 

ვითარდებოდა იუგოსლავიაში მთელი ათწლეულის განმავლობაში. ვინაიდან 

ავტორი კოსოვოს მოვლენების დროს საქართველოს წარმომადგენელი იყო 

ნატოსა და ევროკავშირში, წიგნში „ნატო და საქართველო: უტოპიიდან 

რეალობისკენ“ (აბაშიძე, 2000) დაწვრილებით არის მოცემული ყველა ის პროცესი 

და მოქმედება, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობით 

მიმდინარეობდა ბალკანეთში კონფლიქტის აღსაკვეთად. აფხაზეთის კონფლიქტზე 

მუშაობისას გამოვიყენე რევაზ გაჩეჩილაძის წიგნი „ჩემი მეოცე საუკუნე“ 

(გაჩეჩილაძე, 2012). ნაშრომში აღწერილი და გაანალიზებულია გასული საუკუნის 

განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე პროცესები მსოფლიო მოვლენების 

ფონზე. აქ სხვა უამრავ საკითხთან ერთად, მოცემულია თითქმის ყველა ის 

სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზი, რაც აფხაზეთში ომის მიზეზი გახდა. აფხაზეთის 

ისტორიის განხილვისას დავეყრდენი მარიამ ლორთქიფანიძის ნაშრომს „აფხაზები 

და აფხაზეთი“ (ლორთქიფანიძე, 1990), რომელშიც კრიტიკულად არის განხილული 
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ის ძირითადი ისტორიული ასპექტები, რომლებიც გარკვეული მოსაზრებებით 

მიიჩნევა აფხაზთა სეცესიონისტური მისწრაფებების საფუძვლად. 

 

 

 

ერთა თვითგამორკვევის უფლება 

ერის თვითგამორკვევის უფლებაზე, როგორც სამართლებრივ პრინციპზე, ჯერ 

კიდევ XVIII საუკუნეში საუბრობდნენ, თუმცა განსაკუთრებული მნიშვნელობას მას 

XX საუკუნემდე არ მიუღია. ეს უფლება დაფიქსირებულია 1945 წელს მიღებულ 

გაეროს წესდების 1-ლი მუხლის მე-2 პარაგრაფში,2 55-ე მუხლში3 და ასევე 

რამოდენიმე საერთაშორისო აქტში:  

 დეკლარაცია კოლონიური ხალხებისა და ქვეყნებისთვის დამოუკიდებლობის 

მინიჭების შესახებ, 1960 წ.  

 საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ, 

1966 წ.  

 საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა 

შესახებ, 1966 წ. 

                                                           
2
 „განავითაროს მეგობრული ურთიერთობები  ერებს შორის ხალხების თანასწორუფლებიანობისა და 

თვითგამორკვევის პრინციპის პატივისცემის საფუძველზე, აგრეთვე მიიღოს სხვა შესაბამისი ზომები 

საერთაშორისო მშვიდობის განსამტკიცებლად.“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდება. მუხლი 

1(პარაგაფი II). 
3
 „ხალხთა თანასწორუფლებიანობის და თვითგამორკვევის პრინციპის პატივისცემაზე დამყარებული ერებს 

შორის მშვიდობიანი და მეგობრული ურთიერთობისათვის აუცილებელი სტაბილურობისა და კეთილდღეობის 

შემქნის მიზნით გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ხელს უწყობს: ა) ცხოვრების დონის ამაღლებას, 

მოსახლეობის სრულ დატვირთულობას, ეკონომიკური და სოციალური პროგრესისა და განვითარების 

პირობებს. ბ) საერთაშორისო პრობლემების გადაწყვეტას ეკონომიკურ, სოციალურ და ჯანდაცვის სფეროებში 

და სხვა მსგავსი პრობლემების გადაწყვეტას. საერთაშორისო თანამშრომლობას კულტურისა და განათლების 

სფეროში. გ) ადამიანის საყოველთაო პატივისცემასა და მათი ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების 

დაცვას ყველასათვის რასის, ენის და რელიგიის განურჩევლად.“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
წესდება. მუხლი 55. 
 



ანანეიშვილი/ სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, დეკემბერი, 2017 
 

8 
 

 დეკლარაცია საერთაშორისო სამართლის პრინციპების შესახებ, რომლებიც 

ეხება სახელმწიფოთა მეგობრულ ურთიერთობებს და თანამშრომლობას 

გაეროს წესდების შესაბამისად, 1970 წ. 

 ჰელსინკის კონფერენციის დასკვნითი აქტი ევროპაში უსაფრთხოების და 

თანამშორმლობის შესახებ, 1975 წ. 

 ადამიანის და ხალხთა უფლებების აფრიკული ქარტია, 1981 წ. 

 ვენის დეკლარაცია, 1993 წ.  

ხსნებულმა უფლებამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა 60-იან წლებში შეიძინა, როცა 

ის გახდა კოლონიალიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი აფრიკელი და აზიელი ერების 

მთავარი სამართლებრივი იარაღი. ამ დროს აღნიშნული პროცესები, ძირითადად 

ე.წ „მესამე მსოფლიოში მიმდინარეობდა“, მაგრამ საუკუნის ბოლოს 

თვითგამორკვევის უფლების აქტუალობის ტალღამ ევროპასაც გადაუარა, დაიწყო 

რა იუგოსლავიისა და სსრკ-ის დაშლის პროცესი. მაშინ, ამ სახელმწიფოების 

ტერიტორიაზე მცხოვრები, მრავალი ეთნიკური ჯგუფი გამოთქვამდა 

დამოუკიდებლობის სურვილს და არგუმენტად სწორედ ხსენებული  პრინციპი 

მოჰყავდათ. თუმცა მათ ჰყავდათ ოპონენტების საკმაოდ დიდი ჯგუფი, რომლებიც ამ 

მისწრაფებას სეპარატისულ, სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად 

აღიქვამდნენ და გაეროს წესდების არასწორ ინტერპრეტაციაზე მიუთითებდნენ. 

საქმე ისაა, რომ აღნიშნულ თვითგამორკვევის უფლებასთან ერთად 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებაში, არსებობს ყველაზე უფრო 

მნიშვნელოვანი, ფუძემდებლური ხასიათის მე-2 მუხლი,4 რომელიც მოიცავს გაეროს 

                                                           
4
  „I მუხლში მითითებული მიზნების მისაღწევად ორგანიზაცია და მისი წევრები მოქმედებენ შემდეგი პრინციპების 

შესაბამისად:  

   1. ორგანიზაცია დაარსებულია მისი ყველ წევრის სუვერენული თანასწორობის პრინციპით. 

   2. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ყველა წევრი კეთილსინდისიერად ასრულებს წინამდებარე 

წესდებით ნაკისრ ყველა ვალდებულებას, რათა უზრუნველყოს ყველასათვის ერთობლიობაში ორგანიზაციის 

წევრების შემადგენლობისადმი კუთვნილებიდან გამომდინარე უფლებანი და უპირატესობანი. 

   3. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ყველა წევრი თავის საერთაშორისო დავებს აგვარებს მშვიდობიანი 

საშუალებებით ისე, რომ არ შეუქმნას საფრთხე საერთაშორისო მშვიდობასა და უშიშროებას და 

სამართლიანობას 

   4. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ყველა წევრი თავის საერთაშორისო ურთიერთობებში თავს იკავებს 

ძალის, მუქარის ან მისი გამოყენებისგან როგორც ნებისმიერი სახელმწიფოს ტერიტორიული ხელშეუხებლობის 
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დაარსების ერთ-ერთ ძირითად მიზანს და იმეორებს მშვიდობის მშენებლობის იმ 

იდეას, რომელიც მეოცე საუკუნემდე ბევრად ადრე არსებობდა საერთაშორისო 

ურთიერთობებში. კერძოდ, ეს მუხლი  ცალსახად უჭერს მხარს სახელმწიფოთა 

შორის მეგობრული ურთიერთობის საფუძველზე, ერთმანეთის ტერიტორიული 

მთლიანობის პატივისცემას და გამორიცხვავს მასში სხვა ქვეყნის ყოველგვარ 

ჩარევას. სწორედ ამ ორი პრინციპის დაპირისპირება და იმ ხალხის გამორკვევა, თუ 

ვინ იმსახურებს ამ უფლების გამოყენებას, გახდა მთავარი განსჯისა და 

სპეკულაციების მიზეზი 90-იანი წლების კონფლიქტებიდან მოყოლებული დღემდე. 

გაეროს წესდებაში აღნიშნულ თვითგამორკვევის უფლების პრაქტიკული 

განხორციელების ორი გზა არსებობს: სახელმწიფოს შემადგენლობაში 

თვითგამორკვევა და სახელმწიფოსგან გამოყოფა.  ე.წ „საშინაო თვითგამორკვევა“ 

არის შემთხვევა, როცა ეთნიკური ჯგუფი, არ ცდილობს სახელმწიფოდან სრულ 

ტერიტორიულ და პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას, მაგრამ ითხოვს  მისი 

საზღვრების შემადგენლობაში გააჩნდეს ფართომაშტაბიანი ავტონომია. ეს 

უკანასკნელი აღნიშნულ ჯგუფს მისცემს საშუალებას ცენტრალური 

ხელისუფლებისგან მინიმალური ჩარევით მართოს საკუთარი რეგიონი. ამგვარი 

პრივილეგიების მოთხოვნა დაკავშირებულია განსაკუთრებულ შემთხვევასთან, 

როცა ცენტრალური მმართველობის პირობებში არასაკმარისად ხდება მოცემული 

უმცირესობის უფლებების დაცვა. თვითგამორკვევის მეორე ფორმა - „საგარეო 

თვითგამორკვევა“ საერთაშორისო სამართალში სეცესიის სახელით არის ცნობილი. 

ეს არის ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის 

სახელმწიფოსგან გამოყოფას, როგორც ტერიტორიული, ისე პოლიტიკური 

თვალსაზრისით და ახალი სახელმწიფოს შექმნას. სეცესია როგორც წესი, 

უკიდურესი სეპარატიზმის ფორმად ითვლება და სახელმწიფოს ერთიანობის და 

ტერირტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებად არის მიჩნეული. 

                                                                                                                                                                                     
ან პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ, ისე გაერთიანებული ერების მიზნებისათვის შუფერებელი სხვა 

ნებისმიერი სახით. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდება. მუხლი 2. 
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როგორც გიორგი ხუბუა შენიშნავს, ფედერაციული სახელმწიფოდან გასვლა 

ხელისუფლების ნების საწინააღმდეგოდ ანუ სეცესიის უფლება აკრძალულია ყველა 

ფედერაციული სახელმწიფოს კანონმდებლობით. შესაბამისად, სეცესიის ნებიმიერი 

ცდა განიხილება, როგორც არაკონსტიტუციური აქტი, ხოლო სეპარატისტული 

მოძრაობა შეფასებულია, როგორც სახელმწიფოსთვის სერიოზული საფრთხის 

შემცველი და კანონსაწინააღმდეგო შემთხვევა (ხუბუა, 2000). აქედან გამომდინარე, 

იმისათვის რომ, აღნიშნული ქმედება დემოკრატიული პრინციპების შესაბამისად, 

კანონიერად იქნეს მიჩნეული, აუცილებელია მოცემულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა 

უმრავლესობის სურვილის საფუძველზე ან არსებული სახელმწიფოს თანხმობა მისი 

შემადგენლობიდან გამოყოფაზე ან სეცესიის ლეგიტიმურობის განსაკუთრებულად 

მაღალი დონე, რომელიც იმ შემთხვევაში მიიღწევა, თუ კი მოქალაქეთა უფლებები 

ირღვევა ეთნიკური ნიშნით, ეთნიკური ჯგუფი სახელმწიფოს მხრიდან განიცდის 

მწვავე დისკრიმინაციას რელიგიურ, ეთნიკურ ან ენობრივ საფუძველზე და 

აღნიშნული ეთნოსის სამომავლოდ არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. სხვა 

ნებისმიერ შემთხვევაში სეცესია განიხილება, როგორც კანონგარეშე, 

სეპარატისტული და სახელმწიფოს სუვერენიტეტის საწინააღმდეგოდ მიმართული 

ქმედება (Бьюкенен, 2001). 

 

კონფლიქტები აფაზეთსა და კოსოვოში: მსგავსებები და განსხვავებები 

დღეს თანამედროვე დასავლელი პოლიტიკოსები სულ უფრო ხშირად ერიდებიან 

კონფლიქტის ფესვების ისტორიულ წარსულში ძიებას. მაგრამ დაპირისპირებათა 

სიღმისეული ანალიზი, მათი ისტორიულ კონტექსტში განხილვის გარეშე, მაინც 

რთულად მისაღწევია. აფხაზეთში ყოველთვის ცხოვრობდნენ ქართველური 

ტომები. X საუკუნეში სწორედ აფხაზთა მეფის ხელდასხმით მოხდა ერთიანი 

საქართველოს პირველი მეფის ბაგრატ Ш-ის ტახტზე ასვლა და მას შემდეგ 

საქართველო ერთიანად მხოლოდ მაშინ იწოდებოდა, როდესაც აფხაზეთიც მის 
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შემადგენლობაში იყო. 1918 წელს, აფხაზეთთან ერთად მოიპოვა საქართველომ 

დამოუკიდებლობა და აღიარებულ იქნა ერთა ლიგის მიერ. ამ კუთხესთან ერთად 

დაიპყრო იგი წითელმა არმიამ, 1991 წელს მასთან ერთადვე აღიდგინა 

დამოუკიდებლობა და გაეროს მიერ იქნა აღიარებული ამ საზღვრებში. აფხაზური 

მხარის მთავარ არგუმენტს წარმოადგენს 1921 წელს საბჭოთა კავშირის 

შემადგენლობაში აფხაზეთისთვის მინიჭებული საბჭოთა სოციალისტური 

რესპუბლიკის სტატუსი, რომელიც 1931 წელს საქართველოში შემავალი 

ავტონომიის სტატუსით შეიცვალა.5 ამ საკითხის გარშემო აღსანიშნავია რამოდენიმე 

გარემოება: სსრკ-ს შემადგენლობაშ არსებული ამ რესპუბლიკის ათწლიანი 

ისტორია არცერთ ოფიციალურ დოკუმენტს არ ითვლის, სადაც მათი აღნიშნული 

სტატუსია ნახსენები. 1924 წლის საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცაში იგი ავტონომიად 

იხსენიება, ხოლო 1922 წლის საბჭოთა საქართველოს კონსტიტუციაში და 1926 წლის 

აფხაზეთის კონსტიტუციაში, როგორც საქართველოს შემადგენლობაში 

„განსაკუთრებული სამოკავშირეო ხელშეკრულების“ საფუძველზე შემავალი 

პოლიტიკური ერთეული. აღნიშნული ფაქტები ადასტურებს იმას, რომ 1921 წელს 

აფხაზეთისადმი მინიჭებული სტატუსი პარაქტიკაში არ განხორციელებულა 

(ლორთქიფანიძე, 1990).  ამასთან ერთად, სსრკ-ში არსებული ადამიანის უფლებათა 

დარღვევის ფართო პრაქტიკა დიდ ეჭვს აჩენს ლენინის მთავრობის მიერ მიღებული 

აღნიშნული გადაწყვეტილების სამართლიანიანობის მიმართ. სახელმწიფოში, 

სადაც სხვადასხვა ნიშნით, ინტენსიურად ხდებოდა ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა 

სხვა დარღვევებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, შეუძლებელია სწორად 

წარმართულიყო თვითგამორკვევის, ან ადამიანის სხვა ნებისმიერი უფლების 

რეალიზებასთან დაკავშირებული პროცესი. მეტიც, საბჭოთა სპეცსამსახურების 

მუშაობის სპეციფიკის გათვალისწინებით „აფხაზეთის რესპუბლიკა“ შეგვიძლია 

მივიჩნიოთ ისეთ პროექტად, რომელიც ახლად დაპყრობილი საქართველოს 

დამოუკიდებლობისადმი შესაძლო მკვეთრი მიდრეკილების პრევენციას 

მოახდენდა. როგორც ჩანს ეს რისკი 1931 წელს გარკვეულწილად გამოირიცხა. 
                                                           
5
 http://www.ghn.ge/print.php?print=91746 
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აფხაზებისა და ქართველების სამოცწლიანი თანაცხოვრება სოციალისტურ 

რესპუბლიკაში ძირითადად მშვიდ ვითარებში მიმდინარეობდა. სიტუაცია შეიცვალა 

1989 წელს. აფხაზეთის უმაღლეს სათათბიროს უმრავლესობაში აღმოჩენილმა 

ადგილობრივმა ნაციონალისტებმა „ლიხნის დეკლარაციით“ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკისთვის, 1921-31 წლების მსგავსად, ცალკე საბჭოთა 

რესპუბლიკის სტატუსის მინიჭება მოითხოვეს, რასაც მოჰყვა თბილისსა და სოხუმს 

შორის ე.წ „კანონების ომი“, შემდგომ კი, 1992 წელს, გაურკვეველ ვითარებაში 

დაწყებული შეიარაღებული დაპირისპირება. რაც შეეხება კოსოვოს, სერბებს ამ 

მხარესთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ. დაახლოებით VII საუკუნიდან 

ამ ტერტორიაზე დაიწყო სერბული სამეფოს ფორმირება და ყველაზე დრამატული 

მარცხიც მათ ისტორიაში სწორედ აქ, კოსოვოს ველზე განიცადეს 1389 წელს, 

ოტომანთა არმიის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ სერბეთი დაახლოებით ხუთი საუკუნე 

იყო მუსლიმანური იმპერიის ერთ-ერთი ვილაიეთი. სერბებისთვის აღნიშნული 

ბრძოლის გამო კოსოვო გახდა უსამართლოდ ჩაგრული სერბეთის სიმბოლო.  ამ 

რეგიონში საინტერესოდ განვითარდა მოვლენები XX საუკუნის დასაწყისში. 1918 

წელს სერბეთმა და ლონდონში არსებულმა „სამხრეთ სლავურმა კომიტეტმა“, 

რომელშიც შედიოდნენ ავსტრია-უნგრეთის მიერ დაპყრობილი მონტენეგრო, 

სლოვენია და ხორვატია, დადეს შეთანხმება,  ერთიანი სამეფოს ჩამოყალიბების 

შესახებ, რომელსაც „სერბთა, ხორვატთა და სლოვენიელთა სამეფო“ ეწოდა. 

მოგვიანებით, 1929 წელს, მისი სახელწოდება შეიცვალა „იუგოსლავიის სამეფოთი“. 

იმავე 1918 წელს მათ მიერ ანექსირებული იქნა ბოსნია და ჰერცოგოვინაც და 

შედეგად ჩამოყალიბდა მონარქიული სახელმწიფო, რომელში შემავალ 

განსხვავებული სარწმუნოებისა და ეთნოსის ერებს თითქმის არ ჰქონდათ 

გამოცდილება ერთი მმართველობის ქვეშ თანაცხოვრებისა (Banac, 1988). XX 

საუკუნის დამდეგს, მაშინ როცა, თითქმის ევროპის ყველა  სახელმწიფოში 

მონარქიული მმართველობა ან იცვლებოდა ან პირობით ფორმას იღებდა, 

ბალკანეთში შექმნილი ეს ხელოვნური და მონარქიული ერთობა აღმოჩნდა 
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დამარხული ნაღმი, რომელიც 70 წლის შემდეგ აფეთქდა და გამოიწვია იმ 

დრამატულ მოვლენათა კასკადი, რომელსაც იუგოსლავიის ომის სახელით 

ვიცნობთ. თუმცა იუგოსლავია ბოლომდე სამეფოდ არ დარჩენილა. მეორე 

მსოფლიო ომის შემდეგ ის „სოციალისტურ ფედერალისტური რესპუბლიკა“ გახდა 

და 1980 წლამდე მას იზოფ ბროზ ტიტო მართავდა, რომელთანაც არის 

დაკავშირებული ის ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმები, რომლებიც 

სრულად გამოარჩევდნენ იუგოსლავიას სხვა სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებისგან. 

ამ ბალკანური პროცესების ბუნებრივ გაგრძელებას წარმოადგენდა კოსოვოს 

კონფლიქტიც, სადაც XIV საუკუნის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა და სერბეთის 

ისტორიულ მხარეში, სარწმუნოებით და ეროვნებით განსხვავებული ხალხი, 

ალბანელები, მოსახლეობის უმრავლესობა აღმოჩნდნენ. სწორედ მათი სწრაფვა 

დამოუკიდებლობისკენ, ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად, გახდა საფუძველი 

კოსოვოში მიმდინარე მოვლენებისა. 

რაც შეეხება უშუალოდ დაპირისპირებებს აფხაზეთსა და კოსოვოში, ორივე მათგანი 

90-იანი წლების დასაწყისში,  საბჭოთა კავშირისა და იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ 

გამწვავდა. 2008 წლის შემდეგ ხშირად ხდება ამ ორ კონფლიქტს შორის 

პარალელების გავლება, თუმცა კრემლი მტკიცედ მიუთითებს მათ სხვადასხვაობას 

(ერთ-ერთი მათგანის სუვერენიტეტის აღიარებით, ხოლო მეორის - არაღიარებით), 

გარკვეულ საკითხებში, მაინც არსებობს მნიშნელოვანი მსგავსებები. ვინაიდან დიდი 

სიფრთხილე და სიზუსტეა საჭირო პოლიტიკაში პარალელებით აპელირებისთვის, 

შევეცდები ყველაზე ნათელი მაგალითებით შემოვიფარგლო. ერთ-ერთი მთავარი 

საერთო მიზეზი რაც ამ და ასევე თითქმის ყველა პოსტ-სოციალისტურ ქვეყნებში 

წარმოშობილ კონფლიქტს აერთიანებს, ერთგვარი იმპერიული მემკვიდრეობაა. 

დაპირისპირების კერები მრავალი წლის განმავლობაში არსებობდა ამ რეგიონებში, 

არ ხდებოდა ამ პრობლემების განხილვა ან გადაჭრის გზების ძიება. ისინი მარტივად 

შთაინთქმებოდა იმ ნორმატიულ კონსენსუსში, რომელსაც კომუნისტურ ქვეყნებში 

აღწევდნენ არა სოლიდარობის და საზოგადო ჩართულობის, არამედ ძალაზსა და 
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შიშზე დამყარებული ცენტრალიზებული მმართველობით. ამგვარი კონსენსუსი კი 

„შემშინებელთან“ ერთად დასუსტდა და გაქრა. ასევე, ორივე შემთხვევაში, 

სეპარატიზმის წაქეზებასა და მხარდაჭერაში დიდი როლი ითამაშა გარე ძალამ 

ერთი მხრივ მოსკოვმა, ხოლო მეორე მხრივ ტირანიამ (თუმცა უნდა აღინიშნოს, 

რომ კრემლის მოქმედებებთან შედარებით აფხაზეთში, ალბანეთის გავლენა 

კოსოვოს მოვლენებზე მეტად მცირე იყო). ეს პოლიტიკური თანადგომის გარდა 

სამხედრო და ცოცხალი ძალით დახმარებაში გამოიხატა. მაგ: შეტაკების 

დაწყებისთანავე გუდაუთაში განთავსებული რუსული სამხედრო ნაწილიდან 

სეპარატისტებს გადაეცათ 1000-მდე ავტომატი, 600-მდე ტყვიამფრქვევი, 6 

საბრძოლო ჯავშანმანქანა, ტ-72 ტიპის ტანკი, საარტილერიო დანადგარები და 

ნაღმმტყორცნები. ასევე რუსეთის დიდ ქალაქებში განთავსდა სპეციალური პუნქტები 

დაქირავებულ მებრძოლთა მოსაზიდად (საქართველოს საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი, 2006). რაც შეეხება კოსოვოს, 1997 წელს ალბანეთში მომხდარი ქაოსის 

შემდეგ სამხედრო საწყობებიდან დაკარგული იარაღი გაურკვეველი გზით 

აღმოჩნდა „KLA“-ს, კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმიის ხელში. ეს 

მებრძოლთა ჯგუფი 1998 წელს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა 

ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში შეიყვანა. ამ სიის კორექტირება ვაშინგტონმა 

მას შემდეგ მოახდინა, რაც ნატომ 1999 წელს იუგოსლავიის წინააღმდეგ სამხედრო 

ოპერაცია დაგეგმა (აბაშიძე, 2012). ორივე დაპირისპირების მნიშვნელოვან 

შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს განხორციელებული ეთნიკური წმენდა. უამრავი, 

საკუთარი საცხოვრებლიდან გამოძევებული ადამიანი. სხვადასხვა მონაცემებით 

აფხაზეთში ომის შედეგად დაიღუპულ ეთნიკურად ქართველთა რიცხვი 10,000-დან 

20,000-მდე მერყეობს, 250,000-ზე მეტი კი, სეპარატისტების მიერ, საკუთარი 

საცხოვრებლიდან იქნა განდევნილი. მეორე მხრივ, გაეროს ინფორმაციის 

შესაბამისად, 1999 წელს კოსოვოდან ლტოლვილი ალბანელების რიცხვმა 850,000 

გადააჭარბა. ისინი თითქმის სრულად დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს ნატოს 

ეგიდით მოქმედი კოსოვოს სამშვიდობო ძალების (KFOR) კოსოვოში განთავსების 
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შემდეგ. სამაგიეროდ, კოსოვო დატოვა დიდი რაოდენობით სერბმა. 1980-იანი 

წლებიდან ეტაპობრივად ხდებოდა სერბების მიგრაცია კოსოვოდან ქვეყნის 

დანარჩენ რეგიონებში, თუმცა ამგვარი მაშტაბური ხასიათი მანამდე არ მიუღია. 

კოსოვოსა და აფხაზეთის პრეცენდენტებს შორის, ანალოგიების გარდა, არსებობს 

სიღრმისეული განსხვავებებიც, რომლებიც თავისი მნიშვნელობებით, ფარავენ 

მსგავსებებს. ამავე შეხედულებას იზიარებს რუსეთის ფედერაციის ოფიციალური 

პოზიციაც, რომელიც გამოიხატება აფხაზეთის აღიარებითა და კოსოვოს 

არაღიარებით, თუმცა კონფლიქტებში მიმდინარე პროცესები და ამ ეთნიკური 

ჯგუფების თვითგამორკვევის სურვილის სამართლებრივი საფუძვლები, ნაკლებად 

გვიჩვენებს ასეთი ფორმით განსხვავების ობიექტურ ხასიათს. კერძოდ, 

დემოკრატიული პრინციპის შესაბამისად, სეცესიის სამართლიანად აღიარების ერთ-

ერთ მთავარ პირობას, როგორც უკვე ვთქვით, ჯგუფების პოლიტიკური 

რეპრეზენტაციის არარსებობა წარმოადგენს. თუ განვიხილავთ აფხაზეთის 

მაგალითს, ვნახავთ, რომ 1989 წელს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს 65-კაციან 

შემადგენლობაში აფხაზები, რომლებიც საერთო მოსახლეობის 17%-ს 

შეადგენდნენ, 28 მანდატით იყვნენ წარმოდგენილნი. მაშინ როცა ეთნიკურად 

ქართველ 47%-ს მხოლოდ 26 ადგილი ჰქონდა, დანარჩენი ეროვნებების 

წარმომადგენლებს კი - 11. შედეგად 17%-იანი თემი ფლობდა უმრავლელსობას 

წარმომადგენლობით ორგანოში და შეუძლებელია იმაზე საუბარი, რომ ამ ჯგუფის 

პოლიტიკური რეპრეზენტაციის პრინციპი არ იყო დაცული. ამის საპირისპიროდ, 

კოსოვოში დამოუკიდებლობის იდეის გაღვივებასთან ერთად, მილოშევიჩმა გააუქმა 

ამ რეგიონის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანო და იქ სერბეთის 

მმართველობა შემოიღო. საჯარო სამსახურებიდან დაითხოვა 80,000 ალბანელი და 

პროვინციაში სერბეთის პოლიციისა და შინაგანი ჯარის ნაწილები ჩააყენა. მეორე 

განსხვავებას თვითგამორკვევის მოსურნე ჯგუფების რაოდენობრივი მოცულობა 

წარმოადგენს. უფრო ზუსტად: ნებისმიერი ეთნოსის მოთხოვნა თვითგამორკვევაზე, 

სამართლიანად შესაძლოა მხოლოდ მაშინ ჩაითვალოს, როცა ეს ჯგუფი მოცემულ 
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ტერიტორიაზე უმრავლესობას წარმოადგენს. მისი უმცირესობის შემთხვევაში ასეთი 

მოთხოვნა აღიქმება, როგორც გაეროს წესდებაში მითითებული „ხალხთა 

თანასწორუფლებიანობის პრინციპის“ დარღვევა (იხ. მუხლი 1), ვინაიდან არ ხდება 

იმ მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება, რომელიც რეგიონში უმრავლესობას 

წარმოადგენს. ამგვარად, აფხაზთა 17%-იანი მოსახლეობის თვითგამორკვევის 

სურვილს სამართლებრივი საფუძველი მხოლოდ „საშინაო თითგამორკვევაზე“ ანუ 

სახელმწიფოს ტერიტორიულ ფარგლებში იმგვარი მექანიზმის მოთხოვნაზე 

შეიძლებოდა ჰქონოდა, რომელიც ეთნოსს დაიცავდა მათი უფლებებისა და 

თვითმყოფადობის დარღვევისგან. რაც შეეხება კოსოვოს, აქ მოსახლეობის 70%-ზე 

მეტს კოსოვოელი ალბანელი წარმოადგენდა და ამ თვალსაზრისით შესაძლოა 

ლეგიტიმურად მივიჩნიოთ მათი პრეტენზია „საგარეო თვითგამორკვევაზე“. ამ 

კონფლიქტებს ისიც განასხვავებთ, რომ აფხაზეთის მოსახლეობის უმრავლესობა 

250,000-ზე მეტი ქართველი დღესაც დევნილობაშია. აქედან გამომდინარე, 

ნებისმიერი რეფერენდუმის ჩატარება აფხაზეთის რეგიონში აზრს მოკლებულია. 

გაერო ყოველწლიურად, რეზოლუციის სახით, ადასტურებს დევნილთა საკუთარ 

სახლებში დაბრუნების აუცილებლობას, თუმცა უშედეგოდ. კოსოვოს 

მოსახლეობიდან ომის შედეგად გადასახლებული ალბანელები კი თითქმის 

სრულად დაბრუნდნენ სააკუთარ სახლებში კოსოვოს სამშვიდობო ძალების (KFOR) 

პრიშტინაში შესვლისთანავე და სწორედ მათმა უმრავლესობამ მიიღო 

გადაწყვეტილება იუგოსლავიიდან გამოყოფის შესახებ. კიდევ ერთი და ყველაზე 

მთავარი განსხვავება, ამ ორ პრეცენდნეტს შორის, სუვერენიტეტის აღიარებამდე 

განვლილ გზაშია. აფხაზეთისადმი მოსკოვი 1993 წლიდან მოყოლებული, 15 წლის 

განმავლობაში მიმართავდა არაღიარების პოლიტიკას. იმის მიუხედავად, რომ 

რუსეთის ფედერაცია სეპარატისტების მხარეს აქტიურად მონაწილეობდა 

აფხაზეთის კონფლიქტში და შემდგომ წლებშიც განაგრძობდა სხვადასხვა ფორმით 

სოხუმის მხარდაჭერას, მისი სუვერენიტეტის აღიარების საკითხი დღის წესრიგში 

არასდროს დაუსვამს. 2008 წელს მათ აზრი შეიცვალეს (ამის სამართლებრივ 
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წინაპირობას, როგორც პრეზიდენტი მედვედევი მის 26 აგვისტოს მიმართვაში 

აცხადებადა, საქართელოს ხელისუფლების მოქმედება წარმოადგენდა ცხინვალის 

რეგიონში ეთნიკურად ოსი მოსახლეობის მიმართ) და აღიარეს აფხაზეთის 

დამოუკიდებლობა (სამაჩაბლოს ე.წ სამხრეთ ოსეთთან ერთად). ყველა იმ ნაბიჯის 

გადადგმა, რომელიც სოხუმის სუვერენიტეტის ცნობასთან იყო დაკავშრებული 

თითქმის ერთ დღეში მოხდა. კოსოვოს შემთხვევაში ყველაფერი უფრო ვრცელი და 

თანმიმდევრული პროცესის შედეგი იყო. დაპირისპირების დაწყებისთანავე 

საერთაშორისო საზოგადოება აქტიურად ჩაერთო მის მოგვარებაში. ამ მოვლენებს 

წინ უსწრებდა სლოვენიის, ხორვატიის და ბოსნიის მოვლენები, ასე რომ, მსოფლიო 

სახელმწიფოთა უმრავლესობას კარგად ჰქონდა გაცნობიერებული თუ რა 

შედეგების მომტანი შეიძლება ყოფილიყო ამ რეგიონში კიდევ ერთი სამხედრო 

დაპირისპირება. მოლაპარაკების მრავალმა ეტაპმა უშედეგოდ ჩაიარა. 

მილოშევიჩის მთავრობას ჰქონდა რადიკალური პოზიცია და არ ეთანხმებოდა 

დასავლეთის შეთავაზებულ ვარიანტს კოსოვოს იუგოსლავიის შემადგენლობაში 

დარჩენის, მაგრამ თვითმმართველობის გაფართოებულ უფლებებით არსებობის 

შესახებ. კონფლიქტის მოგვარების ამ მოდელს არც კოსოვოელი ალბანელები 

უჭერდნენ მხარს და სრულ დამოუკიდებლობას ითხოვდნენ იუგოსლავიისგან. 

დიპლომატიური ჩიხის ფონზე ბელგრადი განაგრძობდა კოსოვოზე თავდასხმებს, 

რასაც მრავალი უდანაშაულო ადამიანი ეწირებოდა. ამის გამო,  „ნატო“ 

იძულებული გახდა მისი არსებობის ისტორიაში პირველად განახორციელებინა 

იერიში სუვერენულ სახელმწიფოზე, იუგოსლავიაზე (ამ ოპერაციის სამართლებრივ 

საფუძვლებს ქვემოთ უფრო ვრცლად შევეხებით). კონფლიქტის დასრულების 

შემდეგ უშიშროების საბჭოს #1244 რეზოლუციის საფუძველზე კოსოვო დარჩა 

იუგოსლავიის შემადგენლობაში, გაეროს ეგიდით შეიქმნა დროებითი სამოქალაქო 

ადმინისტრაცია UNMIK (United National Interim Administration Mission in Kosovo), 

რომელიც მართავდა ამ რეგიონს კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე 

(ვინაიდან გაეროს არ უღიარებია კოსოვოს სუვერენიტეტი, მისია, ადგილობრივ 
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მთავრობასთან კოორდინირებულად, დღესაც აგრძელებს მუშაობას). ამ პერიოდში 

აქტიურად მიმდინარეობდა ალბანელ ლტოლვილთა დაბრუნება კოსოვოში. 

მნიშვნელოვნად განვითარდა დემოკრატიული ინსტიტუტები. ამ პროცესის 

დასრულების შემდეგ, 2006 წელს დაიწყო კონსულტაციები კოსოვოს საბოლოო 

სტატუსის განსაზღვრის შესახებ. 2007 წელს, გაეროს სპეციალურმა 

წარმომადგენელმა, ფინეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა, მარტი აჰტისაარმა გაეროს 

უშიშროების საბჭოს წარუდგინა მომზადებული წინადადებები. რუსეთმა აღნიშნული 

რეზოლუცია 4-ჯერ დაბლოკა, რადგან თვლიდა რომ ის ხელყოფდა იუგოსლავიის 

ტერტორიულ მთლიანობას. ამ პერიოდში შეიკრიბა სამეულიც ევროკავშირის, აშშ-

ის და რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობით, რათა მოეძებნათ ყველასთვის 

მისაღები გამოსავალი. პრიშტინას და ბელგრადის რადიკალური პოზიციების გამო 

აღქმული საერთო პლატფორმა სრულიად არ არსებობდა. ამიტომ 

მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა და მას 2008 წლის 17 თებერვალს, სერბეთისაგან 

ცალმხრივად, კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება მოჰყვა. დღემდე ის 

აღიარა მსოფლიოს 108 სახელმწიფომ, თუმცა არიან ისეთი ქვეყნები, მაგ: ესპანეთი, 

საბერძნეთი, სლოვაკეთი, რუმინეთი, რომლებიც ნატოს წევრობის მიუხედავად არ 

ცნობენ კოსოვოს სუვერენიტეტს. ეს ძირითადად, გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ ამ 

სახელმწიფოებს თავად აქვთ მსგავსი ეთნიკური ნიადაგზე არსებული პრობლემები. 

 

რუსეთის ფედერაციის არგუმენტები და მოწინააღმდეგეთა კონტრარგუმენტები 

კოსოვოს კონფლიქტი თავიდანვე გახდა ნატო-რუსეთის ურთიერთობაში დიდი 

უთანხმოების საფუძველი. მოსკოვი ყველაზე უფრო აპელირებდა 1999 წლის 24 

მარტს გაეროს უშიშროების საბჭოს მანდატის გარეშე დაწყებულ და 

განხორციელებულ ნატოს სამხედრო ოპერაციაზე იუგოსლავიის წინააღმდეგ, 

რომელმაც დანარჩენ მსოფლიოშიც არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. მიზეზი 

მარტივი იყო, ალიანსის ეს ქმედება სრულად ეწინააღმდეგებოდა მანამდე მიღებულ 
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საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, გაეროს წესდებას. ნატოს ქმედების 

მომხრეები კი ხაზს უსვამენ, რომ მაშინ არსებული რეალობიდან გამომდინარე 

როგორც გაეროს, ასევე ეუთოს ხელთ არსებული ბერკეტები უძლური აღმოჩნდა 

კოსოვოში მილოშევიჩის ძალადობის აღსაკვეთად. გაეროს უშიშროების საბჭოზე ამ 

წინადადების გატანას არ ჰქონდა აზრი, რადგან რუსეთის ფედერაცია და ჩინეთი 

დიდი ალბათობით დაბლოკავდნენ მას, ამიტომ ნატომ მორალი კანონმდებლობაზე 

მაღლა დააყენა. რუსეთის კიდევ ერთ არგუმენტს 1999 წელის 10 ივნისს მიღბული 

გაეროს უშიშროების საბჭოს #1244 რეზოლუციაში6 განსაზღვრული კოსოვოს 

სამართლებრივი სტატუსის წარმოადგენს. მისი აზრით, აღნიშნულ დოკუმენტში 

კოსოვოს განსაზღვრულ სტატუსს ეწინააღმდეგება მის შემდგომი აღიარება. ამ 

რეზოლუციის მიხედვით პოლიტიკური პროცესის მიზანი იყო „დროებითი ჩარჩო 

ხელშეკრულება“, რომელიც მოიცავდა კოსოვოში თითმმართველობის მაღალ 

დონეს, იუგოსლავიის და რეგიონის სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტისა და 

ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას, ასევე KLA-ს სრულ დემილიტარიზაციას. 

რუსეთის ფედერაციის აზრით 2008 წლის აღიარებამ დაარღვია აღნიშნული 

რეზოლუცია. თუმცა საწინააღმდეგო მოსაზრების მიხედვით, მოცემულ დოკუმენტში 

მართალია იყო საუბარი კრიზისის პოლიტიკური გზით დარეგულირებაზე, მაგრამ 

მითითებული იყო ამ დოკუმენტის დროებითი ხასიათი და არაფერი იყო ნათქვამი 

დარეგულირების შედეგზე. ამ არგუმენტისა და კოსოვოს სუვერენიტეტის მომხრეებს 

ასევე მაგალითად მოჰყავთ ის სხვადასხვა ფორმის ადამიანის უფლებათა 

დარღვევა, რომელიც სერბული მართველობის დროს ხდებოდა აღნიშნულ 

რეგიონში და შემდგომი პოლიტიკური პროცესების დროს მნიშვნელოვნად 

შემცირდა. 

კოსოვოს პრეცენდენტისგან განსხვავებით, კრემლს სამართლებრივი არგუმენტები 

ნაკლებად მყარია აფხაზეთის საკითხთან მიმართებაში. ზემოთ მოყვანილი ფაქტები 

ცხადჰყოფს, რომ მოსკოვის აპელირება, ოფიციალური თბილისის მიერ აფხაზეთში 

                                                           
6
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement 
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ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე, რომელიც იმავე 26 აგვისტოს მიმართვაში 

პრეზიდენტმა მედვედევმაც გააჟღერა, საფუძველსმოკლებულია. რადგან კრემლის 

მიერ მხარდაჭერილ და აღიარებულ სეპარატისტებს რეგიონიდან თავად ჰყავთ 

ეთნიკური ნიშნით განდევნილი მოსახლეობის უმრავლესობა. ასევე ქართულ 

სახელმწიფოს არ განუხორციელებია ეთნოწმენდა, არც თვითმმართველობის 

უფლება შეუზღუდია სხვა ეთნოსის წარმომადგენელთათვის. კიდევ ერთი ფაქტი, 

რომელზეც რუსული მხარე მიუთითებს, საბრძოლო მოქმედებების დაწყების 

მიზეზია. 1992 წლის 14 აგვისტოს ზუგდიდი-გალის ადმინისტრაციული საზღვარი 

გადაკვეთა საქართელოს შინაგანი ჯარების კოლონამ, აფხაზება ეს ფაქტი საზღვრის 

უკანონო გადაკვეთად მიიჩნიეს და სამხედრო ნაწილებს ცეცხლი გაუხსნეს. ამის 

შემდგომ დაიწყო ფართო მაშტაბიანი შეტაკებები. სწორედ ქართული ჯარების 

არაკანონიერ მოქმედებას მიიჩნევს სროლის დაწყების მთავარ მიზეზად  რუსული 

და სეპარატისტული მხარე. სამართლებრივი თვალსაზრისით, ამ არგუმენტს 

თავშივე აბათილებს ის ფაქტი, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა 

აღიარებული იყო გაეროს ყველა წევრი სახელმწიფოს მიერ (მათ შორის რუსეთის 

მხრიდანაც), აქედან გამომდინარე ზედმეტია იმაზე საუბარი რომ ქართული 

სამხედრო ნაწილების გადაადგილება საკუთარ ტერიტორიაზე საერთაშორისო 

სამართლის ნორმებს რაიმე ფორმით არღვევდა.  
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დასკვნა 

საერთაშორისო სამართალში დღეს უკვე ცალსახად მიუთითებენ სამართლებრივ 

წინააღმდეგობაზე, რომელიც გაეროს წესდებაში ერთა თვითგამორკვევის 

პრინციპსა და სახელმწიფოს სუვერენიტეტის ხელშეუხებლობას შორის არსებობს. ეს 

ძირითადად გამოიხატება იმაში, რომ ხსენებულ დოკუმენტში გასაზღვრულია 

თვითგამორკვევის უფლების აუცილებლობა, თუმცა თავად თვითგამორკვევის არსი 

ბოლომდე განმარტებული არ არის. ეს იმ პირობებში, როცა აღნიშნული უფლების 

ნებისმიერი არასწორი ფორმით გაგება, სერიოზული საფრთხის შემცველია 

სახელმწიფოს სუვერენიტეტისთვის. საკითხის ამ ფორმით, ღიად, დატოვება ფართო 

შესაძლებლობას იძლევა მისი ინტერპრეტაციისას. ინტერპრეტაცია კი, როგორც 

გამოცდილება გვაჩვენებს, ყველაზე მეტად ხელეწიფებათ იმ სახელმწიფოებს, 

რომელთაც სხვებზე მეტი პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენა აქვს. მართალია, 

შემდეგ მუდმივად მიმდინარეობს „იმპროვიზატორთა“ მოქმედებების შეფასება, 

ხშირად მკაცრი კრიტიკაც, მაგრამ დესტრუქციული პროცესები და მათით 

გამოწვეული შედეგები, როგორც წესი, საწყის ნიშნულს აღარასდროს უბრუნდება. ამ 

საკითხებზე მსჯელობისას ყველას ალბათ ბუნებრივად მოსდის აზრი წესდების 

კორექტირებაზე, თუმცა ალბათ ასევე ცხადია, რომ იმ პირობებში, როცა 

თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკაში შეიმჩნევა მრავალპოლუსიანი მსოფლიოს 

ჩამოყალიბების ტენდენცია, იმ დოკუმენტის ცვილილების ხასიათზე კონსესუსის 

მიღწევა, რომელსაც ყველას, დიდი თუ პატარა სახელმწიფოს, პოლიტიკური 

ინტერესი უკავშრდება, თითქმის წარმოუდგენელია. 

კოსოვოს მოვლენები და ზოგადად, იუგოსლავიის ომის დროს მიმდინარე 

პროცესების ანალიზი არ გვაძლევს საშუალებას რომელიმე მხარე ცალსახად 

მივიჩნიოთ დაზარალებულად ან აგრესორად. გადაჭრით მხოლოდ იმის თქმა 

შეგვიძლია, რომ ამ პროცესების დამაგვირგვინებელ ეტაპზე ნატოს მიერ 

სუვერენულ სახელმწიფოზე განხორციელებულმა სამხედრო იერიშმა, რომელიც 

საერთაშორისო ნორმების გვერდის ავლით განხორციელდა, რუსეთის ფედერაციას 
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საშუალებას მისცა თავი წარმოეჩინა საერთაშორისო სამართლის ნორმების 

დამცველად. თუ რამდენად ზრუნავს ოფიციალური მოსკოვი გაეროს წესდების 

შესრულებაზე, ეს ყველაზე უფრო საქართველოს კონფლიქტებისა და შემდგომ 

უკრაინის მოვლენების დროს გამოჩნდა. მაგრამ კოსოვოს პროცესებში მისი პოზიცია 

ნამდვილად დაემთხვა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს. მართალია, 

აღნიშნული პოზიცია უგულებელყოფილ იქნა ნატოში შემავალი სახელმწიფოების 

უმრავლესობი მხრიდან და კრემლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროპული 

მოკავშირე, სერბეთი, ამით დაზარალდა, მაგრამ რუსეთი აქედან ბოლომდე 

წაგებული მაინც არ გამოსულა. ის ფაქტი რომ დასავლური საზოგადოება 

ერთმნიშვნელოვნად რადიკალური არ იყო ოფიციალურ მოსკოვთან მიმართებაში, 

მისი ჯერ ჩეჩნეთში, მოგვიანებით კი ცხინვალში საბრძოლო მოქმედებების დროს, 

გარკვეულწილად კოსოვოს პროცესებში მომხდარ გადაცდომასაც შეიძლება 

დავუკავშროთ. 

მართალია კოსოვოსა და აფხაზეთის კონფლიქტებს შორის დროის შუალედს 5-6 

წელი წარმოადგენდა, მაგრამ მათში მიმდინარე პროცესები სულ სხვა მსოფლიო 

პოლიტიკური რეალობის ფონზე წარიმართა. 90-იანი წლების დასაწყისში 

დაშლილი საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრე რუსეთი ფედერაცია 

სტაბილურობით არ გამოირჩეოდა. ეკონომიკური კრიზისი და შიდა კლანური 

დაპირისპირებები ძალაუფლების მოსაპოვებლად აჩენდნენ რეალურ საფრთხეს, 

რომ კრემლის საკუთრებაში არსებული ატომური იარაღის რომელიმე ბანდ-

ფორმირების ან ტერორისტების ხელში აღმოჩენილიყო. ცხადია, ეს კატასტროფა 

იქნებოდა მთელი მსოფლიოსთვის. ამიტომ დასავლური საზოგადოების ძირითადი 

ყურადღება კრემლის სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ იყო მიპყრობილი და ამის 

გამო ჩრდილში ექცეოდა ყოფილი სსრკ-ის პერიფერიებში მიმდინარე პროცესები 

და იქ რუსეთის უკანონო მოქმედება. ოფიციალური მოსკოვის საგარეო პოლიტიკა 

ყოფილ საბჭოთა სივრცეში წარმოადგენდა ყველანაირი ხერხით მცდელობას 

შეენარჩუნებინა კრემლის საბჭოთა დროინდელი გავლენა (ამგვარი მცდელობა 
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სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება). შექმნილი სიტუაციით გამოწვეული დასავლეთის 

ლმობიერი დამოკიდებულება კი მას შესაძლებლობას აძლევდა უფრო 

თავისუფლად ემოქმედა. კრემლის მხრიდან სეპარატისტიზმის წახალისებისა და 

დახმარების, ეთნიკური წმენდის ხელშეწყობის, სახელმწიფო სუვერენიტეტის 

დარღვევის ფონზე ცხადია შეუძლებელია რუსეთის ქმედება გაეროს წესდებას ან 

საერთაშორისო სამართლის ნორმებს მივუსადაგოთ. აფხაზეთის კონფლიქტის 

ხელშეწყობა და შემდგომ მასში სამშვიდობო სტატუსით მონაწილეობა, 90-იან 

წლებში, კრემლისთვის წარმოადგენდა ერთ-ერთ მთავარ ბერკეტს 

პროდასავლურად განწყობილი საქართველოს ევროპული მისწრაფებების ხელის 

შესაშლელად, რათა ეიძულებინა ოფიციალური თბილისი გაწევრიანებულიყო 

დემოკრატიულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში (დსთ)  და მისი პოლიტიკური 

დამოკიდებულების დონე ოფიციალური მოსკოვისადმი გაზრდილიყო. 

სეპარატისტული სოხუმისა და ცხინვალის რეჟიმების სუვერენიტეტის ცნობაც ამ გზის 

გაგრძელებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომელიც მრავლად შეიცავდა 

არასამართლებრივ, შურისძიების ელემენტებს იმ პროცესების გამო, რომლებიც 

2003 წლის შემდგომ მიმდინარეობდა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში.  

გაეროს წესდებაში არსებული გარკვეული სადავო საკითხების მიუხედავად, 

აღნიშნული კოლიზია მაინც არ იძლევა ისეთი მასშტაბის სამართლებრივ 

გადაცდომათა  დაშვების საშუალებას, როგორსაც ჩვენ აფხაზეთსა და ცხინვალის 

რეგიონში განხორციელებულ კრემლის ქმედებებში ვხედავთ. განხილულ 

კონფლიქტებში კრემლის წინააღმდეგობრივ პოზიციებს, რომელიც კოსოვოს 

შემთხვევაში საერთაშორისო საზოგადოების მიერ სამართლის ნორმათა 

ნებისმიერი გადაცდომის გაპროტესტებით, ხოლო აფხაზეთის პროცებში მის მიერ ამ 

ნორმათა სრული უგულებელყოფით ხასიათდება (რაც შემდეგ მათი 

აღიარება/არაღიარების საკითხში გამოიხატა), მხოლოდ ერთი მიზეზი შეიძლება 

ჰქონდეს. ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ რუსეთის ფედერაციისთვის 

საერთაშორისო სამართლის ნორმები ან რომელიმე სახელმწიფოს სუვერენიტეტი 
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და ტერიტორიული მთლიანობა იმდენად არის მისაღები, რამდენადაც ისინი 

ემსახურებიან კრემლის ვიწრო პოლიტიკურ მისწრაფებებს. საერთაშორისო 

სამართალში არსებული ნებისმიერი ბუნდოვანება კი, მას და სხვა მის მსგავსად 

განწყობილ სახელმწიფოებს, მხოლოდ ეხმარება საკუთარი ინტერესების 

გატარებაში. 
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აბსტრაქტი 

წინამდებარე სტატიის მიზანია, ყოველდღიური გაზეთის, „რეზონანსისა“, და 

ყოველკვირეული გამოცემის,  „კვირის პალიტრის“ ნიმუშების დისკურსულ ანალიზზე 

დაყრდნობით (დროითი ჩარჩო: 2017 წლის 15 აპრილიდან 30 აპრილამდე ჩათვლით), 

გავაანალიზოთ,  რამდენად და როგორ ისმის „მოქალაქეების ხმა“ თანამედროვე ქართულ 

ბეჭდურ მედიაში. კერძოდ, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის როგორი ტიპის ვერსიას 

წარმოადგენს მოქალაქეების გამოკითხვები სოციალური მედიის ეპოქაში. 

კვლევის მიგნებები წარმოადგენს პასუხებს შემდეგ საკვლევ კითხვებზე: (ა) რა თემაზე, 

რა საკითხზე ატარებს გაზეთი გამოკითხვას? (ბ) რა ხარისხით და რა მახასიათებლებით 

არიან იდენტიფიცირებულნი რესპონდენტები? (გ) ის თემა თუ საკითხი, რომელზედაც 

პერიოდული გამოცემა ატარებს მოქალქეების აზრის გამოკითხვას, არის თუ არა 

წარმოდგენილი გაზეთში სხვა ჟანრის პუბლიკაციით?  - თუ არის, როგორ, და რამდენად 

თანხვედრაშია «ხალხის აზრის“ გამოკითხვა. კვლევის დასკვნა მიუთითებს ამ ფორმის 

ანაქრონისტულობაზე.  

 

Abstract 

Based on discourse analysis of 17 units (publications from Georgian daily newspaper "Resonance" 

and a weekly edition "Kviris Palitra"; time frame: from 15th April 2017 to 30th April 2017 

(included)), article evaluates how much and how to be heard "Vox Populi" in contemporary 

Georgian print media.  

The main findings represent the answers to the following research questions: (A) what subject, 

what's the matter wears a newspaper poll? (B) what quality and what features identify 

respondents? (C) the issue or issues on which the periodical issue wear people public opinion 

poll, whether presented in newspapers in other genres of publication? - If not, how and how 

much compliance with the "People's opinion" poll.  

The research conclusion indicates this discursive form as anachronist one . 
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შესავალი 

თანამედროვე მედიაკვლევებში ერთ-ერთ მეინსტრიმულ ასპექტს წარმოადგენს 

მედიური ეფექტების კვლევა, ანუ იმ გავლენის კვლევა, რომელსაც მედიური შინაარსი 

ახდენს ზოგადად საზოგადოებაზე თუ კონკრეტულად რომელიმე საზოგადოებრივ 

ჯგუფზე. მედიური შინაარსის ერთ-ერთ სპეციფიკურ ფორმას წარმოადგენს მოქალაქეთა 

გამოკითხვები ამა თუ იმ საკითხის შესახებ და გამო. 

ჩვენი თემის აქტუალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ კრიტიკულად შევისწავლით 

და გავაანალიზებთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის ამ „ახლომხედველ“, 

არამეცნიერულ  ვერსიას და შევეცდებით, ვუჩვენოთ, რა ეფექტზეა იგი გათვლილი, ანუ 

რა ფუნქციას ანიჭებს რედაქცია „ხალხის ხმას“ თავის დღის წესრიგში. კრიტიკულ 

ხედვას არ განაპირობებს მხოლოდ ამ გამოკითხვების არაპრეზენტატულობა, არამედ 

თავად ფორმის არარელევანტურობა სოციალური მედიის ეპოქაში. ცალკე კრიტიკული 

განსჯის ღირსია შეკითხვის მნიშვნელობის ფანტომურობა. 

კვლევის ობიექტია ორი პოპულარული ქართული გაზეთი - ყოველდღიური 

„რეზონანსი“ და ყოველკვირეული „კვირის პალიტრა“, რომელთაც მუდმივ რუბრიკად 

აქვთ დამკვიდრებული მოქალაქეების აზრის გამოკითხვა ე.წ. „ქუჩის გამოკითხვის“ 

ფორმით. 

კვლევის მიზანია მოსაზრებების პლურალიზმის, ე.წ. „შიდა პლურალიზმის“ ერთ-ერთი 

ტრადიციული  ფორმის ეფექტის კვლევა თანამედროვე ქართულ მედიაში.  

კვლევის მეთოდია - დისკურსული ანალიზი; დისკურსული ანალიზის მეთოდი, 

საშუალებას გვაძლევს შევისწავლოთ და გავაანალიზოთ არა მხოლოდ ლინგვისტური 

სტიმულები, არამედ მისი პრაგმატიკული ფარგლები.  

1. ლიტერატურის მიმოხილვა და თეორიული არგუმენტები 

ლიტერატურის მიმოხილვაში ჩვენ შევეხებით საკითხს ორი მეცნიერული 

პერსპექტივიდან. პირველი მათგანი შეეხება საზოგადოებრივი აზრის ფენომენს, მის 

სირთულეს, გარემოებებს, რომლებიც ეჭვქვეშაც კი აყენებს საზოგადოებრივი აზრის 

არსებობას. ხოლო მეორე პერსპექტივაა კომუნიკაციათმცოდნეობის წიაღში შექმნილ 

მედიური ეფექტების ტიპოლოგიას და ამ ტიპოლოგიაში საზოგადოებრივი აზრის 

რეპრეზენტაციის ფარგლებს.  

გამოჩენილი ფრანგი სოციოლოგი პიერ ბურდიე თავის ნაშრომში „საზოგადოებრივი 

აზრი არ არსებობს“1  სტატიის დასაწყისშივე გამოხატავდა სკეპტიკურ დმოკიდებულებას 

იმ ხანად დამკვიდრებული სოციოლოგიური აზრის შემსწავლელი პრაქტიკისა და 

ტექნიკებისადმი. ბურდიე წერდა: „ჩემი განზრახვა არის არა მარტივი და მექანიკური 

                                                           
1
 Bourdier P. L’opinion publique n’existe pas. Les Temps Modernes, janvier, 1973. 1292-1309 
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მხილება საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებისა, არამედ მათი ფუნქციონირებისა და 

გამოყენების მწყობრი ანალიზის ცდა. ეს კი იმას გულისხმობს, რომ ეჭვქვეშ დადგება 

სამი პოსტულატი, რომლებიც იმპლიციტურად არის ამოქმედებული გამოკითხვებში. 

აზრისა და მოსაზრებების ყოველი გამოკითხვა გულისხმობს, რომ ყველა ადამიანს 

შეუძლია ჰქონდეს მოსაზრება, - სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ - აზრის წარმოება, შექმნა 

ყველასთვის ხელმისაწვდომია [...]... მეორე პოსტულატი გულისხმობს იმას, რო თითქოს 

ყველა მოსაზრება და აზრის მნიშვნელოვანია. მე კი შესაძლებლად მიმაჩნია, 

დავამტკიცო, რომ ეს ასე არ არის და რომ რეალურად სხვადასხვა ძალის მქონე 

მოსაზრებების დაჯამების ფაქტს საზრისს მოკლებული არტეფაქტების წარმოებასთან 

მივყავართ. მესამე პოსტულატი ფარულად ვლინდება: ის უბრალო ფაქტი, რომ ყველა 

გამოკითხულს ერთსა და იმავე შეკითხვას უსვამენ, წარმოშობს ჰიპოთეზას კონსენსუსის 

არსებობის შესახებ პრობლემატიკასთან მიმართებაში - თანხმობისა, რომ  შეკითხვები, 

რომლებსაც სვამენ, თითქოს აუცილებლად უნდა დაისვას, რომ ისინი ამას იმსახურებენ.“ 

ბურდიე, პირველი პოსტულატის ხსენებისას, დათქმას აკეთებდა, რომ ამ პოსტულატის 

წინ წამოწევით იგი დიდად რისკავდა, „უხეშად წამოსდებოდა მავანთა გულუბრყვილო 

დემოკრატიულ გრძნობებს“; ხოლო სამივე პოსტულატის მითითების შემდეგ ბურდიე 

გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ სწორედ ამ სამი პოსტულატის უკრიტიკოდ მიღება 

განაპირობებდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევების შედეგების დეფორმაციების მთელ 

წყებას - იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გამოკითხვა აკმაყოფილებდა მონაცემთა შეგროვებისა 

და ანალიზის მკაცრ მეთოდოლოგიურ მოთხოვნებს. ბურდიეს ამ სამი პოსტულატის 

კრიტიკა სოციოლოგიის თანაბრად სრულფასოვნად ვრცელდება მედიაზეც.  

რაც შეეხება მეორე პერსპექტივას, თანამედროვე კომუნიკატივისტიკაში აღიარებული 

ავტორის, დენის მაკქუეილის (McQuail 2013: 468-469) აზრით, მედიის ეფექტები ორი  

განზომილების მიხედვით იყოფა: ერთ-ერთი განზომილება არის დროითი (ხანგრძლივ 

და მოკლე პერსპექტივაზე გათვლილი ეფექტები) და განზრახულობა (დაგეგმილი დ 

დაუგეგმავი ეფექტები. თუ განზრახულობისა და დროს წარმოვიდგენთ როგორც ორ, 

ურთიერთგადამკვეთ წრფეს, ვნახავთ, რომ გვექნება ოთხი სიბრტყე ეფექტებისა: (1) 

დაგეგმილი და მოკლევადიანი ეფექტები; (2) დაგეგმილი და გრძელვადიანი ეფექტები; 

(3) დაუგეგმავი და მოკლევადიანი ეფექტები; (4) დაუგეგმავი და გრძელვადიანი 

ეფექტები. მედიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეფექტი კი ამა თუ იმ საკითხის 

ირგვლივ ინფორმაციის გავრცელება, საზოგადოებრივ აზრზე მოქმედება, მისი 

შეინარჩუნება, გამყარება ან განსაზღვრული დამოკიდებულების შეცვლაა. ხშირ 

შემთხვევაში, მედია ცდილობს, მიაღწიოს უფრო ხანგრძლივ პოლიტიკურ ეფექტს, 

ვიდრე ეს უბრალოდ ინფორმაციის ტრანსმისიაა (ინფორმაციის გადაცემა). 

სავარაუდოა, რომ „სახალხო გამოკითხვები“ - დროისა თუ განზრახულობის მიხედვით - 

შეიძლება მიეკუთვნებოდეს მოკლევადიან დაგეგმილ ეფექტთა რიგს (ანუ 
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წარმოადგენდეს პროპაგანდას), მოკლევადიან დაუგეგმავ ეფექტთა რიგს (ანუ 

წარმოადგენდეს ინდივიდუალურ ან კოლექტიურ რეაქციას, გამოხმაურებაას ამა თუ იმ 

საკითხზე), ან წარმოადგენდეს ხანგრძლივ პერსპექტივაზე გათვლილ ეფექტს, 

მიმართულს პოლიტიკურ ან ინსტიტუციურ ცვლილებებზე. 

რაც შეეხება მოქალაქეთა ხმების რეპრეზენტირების ტრადიციას ქართულ მედიაში, აქ 

რამდენიმე ასპექტის გამოყოფა გვმართებს: (1) საუკუნის დასაწყისის ქართულ მედიაში 

ხალხის აზრებს გადმოსცემდნენ ადგილობრივი კორესპონდენტები; (2) ქართულ 

საბჭოთა მედიაში ყველა გაზეთს, ყველა ორგანოს, ყველა მაუწყებელს ჰქონდა საგანგებო 

განყოფილება რედაქციის შემადგენლობაში - მშრომელთა წერილების განყოფილება. ამ 

განყოფილებებში შესული კორესპონდენცია ხარისხდებოდა და გამოქვეყნებისთვის 

მზადდებოდა შემდეგი შინაარსობრივი შაბლონებით - რედაქცია ან მშრომელთა 

წერილების თემატურ მიმოხილვას ამზადებდა, ან ბეჭდავდა ერთ რომელიმე გამორჩეულ 

წერილს, რომელშიც იმ პერიოდისთვის დამახასიათებელი საკითხი, თემა ან პრობლემა 

„სწორ იდეოლოგიურ ჩარჩოში“ თავსდებოდა, ანუ შეესაბამებოდა დომინანტური 

პოლიტიკური დისკურსის ინტერესებს; (3) დამოუკიდებელ ქართულ პრესაში, - იმ 

დროს,  როცა ბეჭდური მედია დომინირებდა მედიის ბაზარზე, როცა სწორედ ბეჭდურ 

მედიაში გამოჩნდნენ პირველი დამოუკიდებელი მედიაფირმები, - ხალხის ხმა 

გადმოიცემოდა ან თავად რედაქციების მიერ დაკვეთილი სოციოლოგიური 

გამოკითხვებით (ამის ძალიან კარგი მაგალითია გაზეთი „7 დღე“, 1990-1995 წლები), ან 

ე.წ. საავტორო სვეტებით, როცა გაზეთები მოწვეულ ავტორებს, საზოგადოების წევრებს 

სთავაზობდნენ ავტორობას.  

2. მეთოდის აღწერა: მიდგომა, მეთოდოლოგიური ტექნიკა და ანალიზი 

კვლევის მეთოდად გამოყენებულ იქნა დისკურსული ანალიზი, კერძოდ მისი 

ნაირსახეობა - დისკურსული ჩარჩოების კონტენტ-ანალიზი, რომლის ფარგლებშიც 

ემპირიული მონაცემები დაჯგუფდა შემდეგი ჩარჩოების მიხედვით: 

ჩარჩო პირველი - თემა ან საკითხი, რომელსაც შეეხება შეკითხვა; 

ჩარჩო მეორე - შეკითხვის პრაგმატიკული ასპექტი; 

ჩარჩო მესამე -  რესპონდენტთა იდენტიფიკაციის ხარისხი. 

ჩარჩო მეოთხე - გამოკითხვის ბმის ხარისხი სხვა პუბლიკაციებთან. 

ანალიზის ერთეულად აღებულ იქნა ყველა გამოკითხვა, როგორც ცალკე ჟანრი, ცალკე 

შინაარსობრივი ფორმა, რომლებიც წარმოდგენილი იყო ჩვენთვის საინტერესო ორ 

წყაროში: გაზეთებში - „რეზონანსსა“ და „კვირის პალიტრაში“. ნიმუშების რაოდენობამ 

შეადგინა 17 ერთეული.  



გურგენიძე, როყვა / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, დეკემბერი, 2017 

 

30 
 

ანალიზის პირველ ეტაპზე თითოეული ნიმუშის მიხედვით შედგა მისი აღწერა ჩვენს 

მიერ გამოყოფილი ჩარჩოების შესაბამისად. კერძოდ:  

1. რეზონანსი,  15 აპრილი 

რუბრიკა - „დღის კითხვა“  

 შეკითხვის სფერო - პოლიტიკური 

შეკითხვა - „ამართლებთ თუ არა ოპოზიციის ბოიკოტს საკონსტიტუციო კომისიისადმი?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაცია -  ისინი იდენტიფიცირებულნი არიან გვარ-სახელით, 

პროფესიული ნიშნითა და ფოტოსურათით: ჯემალ ჭკუასელი (ანსამბლ „ერისიონის“ სამხატვრო 

ხელმძღვანელი); ვაჟა ოთარაშვილი(პოეტი); ნუგზარ კვაშალი(მომღერალი); რეზო 

მიშველაძე(მწერალი). 

რუბრიკის ბმა იმავე გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - საკონსტიტუციო კომისიისადმი 

ბოიკოტს სხვა მასალებიც შეეხებოდა. კერძოდ, ინტერვიუ პოლიტოლოგ ზაალ ანჯაფარიძესთან -  

„გვინდა თუ არა საპარლამენტო რესპუბლიკა, ამაზე რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს“ და სტატია 

სათაურით -  „ბოიკოტი ყველა ოპოზიციურ პარტიას გადაწვეტილი აქვს, „ევროპული 

საქართველოს“ გარდა“. 

2. რეზონანსი, 15 აპრილი  

რუბრიკა - „რას ფიქრობს ხალხი“ 

შეკითხვის სფერო - ყოფითი კულტურა, მარკეტინგი 

შეკითხვის შინაარსი -  იზრდება თუ არა ინტერესი სადღესასწაულო ნივთების მიმართ; 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი -  იდენტიფიცირებულნი არიან გვარ-სახელითა და 

ასაკით: ნანუკა მჭედლიშვილი, 30 წლის; მაია გაჩეჩილაძე, 64 წლის; ქეთი ვეკუა, 22 წლის; ლელა 

ტაბატაძე, 45 წლის. 

გამოკითხვის ბმა სხვა პუბლიკაციებთან  - არ არის. 

3. რეზონანსი, 18 აპრილი 

რუბრიკა - «დღის კითხვა“ 

შეკითხვის სფერო - პოლიტიკა, უსაფრთხოება 

შეკითხვა - „რამდენად დაცული და უსაფრთხოა საქართველო?“ 

წყაროების იდენტიფიკაციის ხარისხი - იდენტიფიცირებულნი არიან გვარ-სახელით, 

პროფესიით და ფოტოსურათით: გია ანჩაბაძე (ისტორიკოსი); გოგი თორაძე (რეჟისორი); იური 

მეჩითოვი(ფოტოგრაფი); ლელა ოჩიაური (კინომცოდნე); გივი სიხარულიძე(მწერალი და 

მსახიობი). 

გამოკითხვის ბმა სხვა პუბლიკაციებთან  - არ არის. 
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4. რეზონანსი, 19 აპრილი 

რუბრიკა  - „დღის კითხვა“; 

შეკითხვის სფერო - პოლიტიკა, კონსტიტუცია, ცვლილებები; 

შეკითხვა - „მისაღებია თუ არა საკონსტიტუციო კომისიის მიერ მოწონებული ძირითადი 

ცვლილებები?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი -  რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი არიან 

გვარ-სახელით, პროფესიული ნიშნითა და ფოტოსურათით: ნუცა ჯანელიძე 

(ხელოვნებათმცოდნე); ლადო ვარდოსანიძე (არქიტექტორი, ურბანისტი); თაკო ჩარკვიანი 

(პუბლიცისტი); რეზო მიშველაძე (მწერალი); იგორ კვესელავა ( პოლიტოლოგი). 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან -  იგივე თემა გვხვდება სტატიის 

სახითაც, სათაურით - „ერთი პარტიიის კონსტიტუცია?“  

5. რეზონანსი, 19 აპრილი 

რუბრიკა - „რას ფიქრობს ხალხი“; 

შეკითხვის სფერო – ყოფითი კულტურა, მარკეტინგი, ცვლილება 

შეკითხვის არსი - რამდენად სწარფად იცვლება საჩუქრისა და მოდის ტენდენცია; 

რესპონდენტების იდენტიფიცირების ხარისხი -  რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი არიან 

გვარ-სახელითა და ასაკით: დიანა ზალდასტანიშვილი, 31 წლის; სალომე ქარქაშაძე, 22 წლის; 

გულნარა ოდიშარია, 49 წლის. 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან - არ არის. 

6. რეზონანსი,  20 აპრილი 

რუბრიკა - „დღის კითხვა“; 

შეკითხვის სფერო - პოლიტიკა, პროცედურული და ეთიკური დარღვევა; 

შეკითხვა – „როგორ აფასებთ პარლამენტში მომხდარ ინციდენტებს?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი არიან 

გვარ-სახელით, პროფესიული ნიშნითა და ფოტოსურათით: მიხეილ ცაგარელი (ასტროლოგი); 

მიხეილ ღანიშაშვილი (პოეტი); დოდო ხურცილავა (თეატრმცოდნე);ნუცა ჯანელიძე 

(მუსიკათმცოდნე). 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - იგივე თემა გვხვდება სტატიების სახით: 

„კალმისა და ჭიქის სროლა პარლამენტის სხდომაზე“, „საფერფლე, თანაპარტილები და 

გატეხილი შუბლი“. 

7. რეზონანსი,  21 აპრილი 

რუბრიკა - „დღის კითხვა“; 
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შეკითხვის სფერო - პოლიტიკა, უსაფრთხოება, ინსტიტუციები; 

შეკითხვა  – „უნდა გაუქმდეს თუ არა ეროვნული უშიშროების საბჭო?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარსხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი არიან 

გვარ-სახელით, პროფესიული ნიშნითა და ფოტოსურათით: ლელა ოჩიაური (კინომცოდნე); 

სერგო ვარდოსანიძე (ისტორიკოსი); ლაშა ჩხარტიშვილი (ა.ო. „დემოკრატიის ინსტიტუტის“ 

ხელმძღვანელი); ირმა სოხაძე (მომღერალი); ქეთი ბექაური (იურისტი). 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - არ არის.  

8. რეზონანსი,  21 აპრილი 

რუბრიკა - „რას ფიქრობს ხალხი“; 

შეკითხვის სფერო - ცხოვრების სტილი, ურბანული განვითარება; 

შეკითხვის არსი - რა ტენდენცია შეინიშნება: აპირებენ თუ არა ადამიანები სოფლად ცხოვრებას 

მომავალში. სათაურში იდენტიფიცირებულია მდედრობითი სქესის ახალკგაზრდა ასაკის 

მოქალაქეების პრეფერენცია - „გოგონების 90% სოფელში ცხოვრებას არ აპირებს“.  

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებული არიან 

სახელით, გვარითა და ასაკით: მარიკა ხიზამბარელი, 54 წლის; მარიამ ბუაძე, 22 წლის; ნანა 

ბუნტური, 23 წლის. 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან - არ არის. 

9. რეზონანსი,  22 აპრილი 

რუბრიკა - „დღის კითხვა; 

შეკითხვის სფერო - ეროვნული პოლიტიკა, საერთაშორისო პოლიტიკა, ისტორიული მეხსიერება; 

შეკითხვა - „უნდა გაითვალისწინოს თუ არა საქართველოს პარლამენტმა თურქეთის პოზიცია 12 

აგვისტოს ეროვნულ დღესასწაულად გამოცხადებისას?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი სახელით, 

გვარით, პროფესიული ნიშნითა და ფოტოსურათით: მიხეილ ცაგარელი (ასტროლოგი); იგორ 

კვესელავა (პოლიტოლოგი); თაკო ჩარკვიანი (პუბლიცისტი); თედო დონდუა (ისტორიკოსი). 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან - არ არის. 

10. რეზონანსი, 22 აპრილი 

რუბრიკა - „რას ფიქრობს ხალხი“; 

შეკითხვის სფერო - ყოფის კულტურა, სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა; 

შეკითხვის არსი - ფიქრობენ თუ არა და გეგმავენ თუ არა ადამიანები ავეჯის განახლებაზე. 

სათაური დასკვნოს სახით არის შეთავაზებული მკითხველისთვის:  „ავეჯის განახლებაზე სულ 

უფრო ცოტა ადამიანი ფიქრობს“ 
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რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი არიან 

გვარ-სახელით და ასაკით: ეთო აფციაური, 28 წლის; გაგა ბერაძე, 38 წლის; სოფიო ლუტიძე, 60 

წლის; თამუნა გაბელია, 47 წლის. 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - არ არის.  

11. რეზონანსი,  24 აპრილი 

რუბრიკა -  „დღის კითხვა“; 

შეკითხვის სფერო - პოლიტიკა, კონსტიტუცია, ქართული ოცნება; 

შეკითხვა - „ცდილობს თუ არა ოცნება კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი სახელით, 

გვარით, პროფესიული ნიშნითა და ფოტოსურათით: გია ბუღაძე (ფერმწერი); გია ანჩაბაძე 

(ისტორიკოსი); ნანა კაკაბაძე (უფლებადამცველი); ლადო ვარდოსანიძე (არქიტექტორ-

ურბანისტი);  

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - იგივე თემა გაზეთში წარმოდგენილია 

ინტერვიუს სახით: „ხუხაშვილი:  „ოცნებას ირაციონალური შიში დაეწყო“ და სტატიით:  

„ოპოზიცია კონსტიტუციის სახალხო განხილვის პარალელურად აქციებს გამართავს.“ 

12. რეზონანსი,  25 აპრილი 

რუბრიკა - „დღის კითხვა“; 

შეკითხვის სფერო - პოლიტიკა, კონსტიტიუცია, ოპოზიცია, დემოკრატია 

შეკითხვა - „ეთანხმებით თუ არა ოპოზიციის მოსაზრებას, რომ კონსტიტუციური ცვლილებები 

ხელისუფლების დემოკრატიული გზით შეცვლის შანსს არ ტოვებს?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი სახელით, 

გვარით, პროფესიული ნიშნითა და ფოტოსურათით: რეზო მიშველაძე (მწერალი), მიხელ 

ცაგარელი (ასტროლოგი); იგორ კვესელავა(პოლიტოლოგი). 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - იგივე თემა გაზეთში არ არის 

წარმოდგენილი  სხვა ჟანრის პუბლიკაციით. 

13. რეზონანსი, 26 აპრილი 

რუბრიკა - „დღის კითხვა“; 

შეკითხვის სფერო - პოლიტიკა, კონსტიტუცია, თავდაცვა,  პრეზიდენტის ინსტიტუტი; 

შეკითხვა - „მივიღებთ თუ არა საკონსტიტუციო ცვლილებებით შესუსტებულ თავდაცვასა და 

უფუნქციო უმაღლეს მთავარსარდალს?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი -  რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი არიან 

გვარ-სახელით, პროფესიული ნიშნითა და ფოტოსურათით): ნანა კაკაბაძე (უფლებადმაცველი), 
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ირმა სოხაძე (მომღერალი), გივი სიხარულიძე (მწერალი და მსახიობი), გია ბუღაძე (მხატვარი), 

ქეთი ბექური (იურისტი). 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან   - ამავე თემას ეძღვნება ორი სტატია 

პოლიტიკის რუბრიკაში: „პრეზიდენტი საკონსტიტუცო ცვლილებების გადახედვას ითხოვს“ და 

„ოპოზიცია „ერთპარტიულ დიქტატურაზე“ საუბრობს და აქციებისთვის ემზადება; იგივე თემა 

გვხვდება რუბრიკაში ინტერვიუ: „ტუღუში:თუ ვენეციის კომისიის აზრი არ გაითვალისწინეს, 

ქვეყნის რეპუტაცია დაზიანდება.“ 

14. რეზონანსი, 26 აპრილი 

რუბრიკა - „რას ფიქრობს ხალხი“; 

შეკითხვის სფერო - ახალგაზრდობა, სესხი, დამოკიდებულება 

შეკითხვის არსი - საიდან აქვთ ახალგაზრდებს შემოსავალი. ფორმულირება: „ახალგზრდები 

სწრაფ სესხებს ჩამოეკიდნენ“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი არიან 

სახელით, გვარით, ასაკით  და სტატუსით: ოთარ ჭალიძე, 20 წლის (სტუდენტი); თათია 

დიდებულიძე, 38 წლის (დიასახლისი); ბექა თადიაშვილი, 21 წლის (სპორტსმენი); 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - არ არის. 

15. რეზონანსი,  27 აპრილი 

რუბრიკა -  „დღის კითხვა“; 

შეკითხვის სფერო სასამართლოსადმი დამოკიდებულება, კრიტიკული დამოკიდებულება 

სასამართლოსადმი; 

შეკითხვა  – „მოსამართლეთა მიმართ „მიუღებელი ეპითეტების“ გამოყენება  უნდა იყოს  თუ არა 

დასჯადი?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი არიან 

გვარ-სახელით, პროფესიული ნიშნით და ფოტოსურათით: ლელა ოჩიაური (კინომცოდნე); 

თემურ ნანეიშვილი (ფიზიოლოგი); ნუცა ჯანელიძე (მუსიკათმცოდნე); დოდო ხურცილავა 

(ხელოვნებათმცოდნე); 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - სტატია:  „იუსტიციის საბჭო 

მოსამართლეების მიმართ „მიუღებელი ეპითეტების“ გამო სასჯელის შემოღებას ეთანხმება.“ 

16. „კვირის პალიტრა“, 10-16 აპრილის ნომერი  

რუბრიკა - „ცნობილთა აზრით“; 

შეკითხვის სფერო თვითმმართველობა, ქალაქთა სტატუსი; 

შეკითხვა - „როგორ აფასებთ საქართველოს შვიდი ქალაქისთვის თვითმმართველი ქალაქის 

სტატუსის შესაძლო ჩამორთმევას?“ 
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რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი  - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი  არიან 

სახელით, გვარითა და ფოტოსურათით: ნონა გაფრინდაშვილი, როინ მეტრეველი, დავით 

ბერძენიშვილი. 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - არ არის. 

17. კვირის პალიტრა, 17-23 აპრილი  

რუბრიკა - „ცნობილთა აზრით“; 

შეკითხვის სფერო  – მართლმსაჯულება, საზოგადოებრივი ნდობა; 

შეკითხვა - „ენდობით თუ არა ქართულ მართლმსაჯულებას?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი არიან 

სახელით, გვარითა და ფოტოსურათით: ნანა დევდარიანი, მამუკა ჩარკვიანი, ნინო ქადაგიძე. 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - არ არის. 

18. კვირის პალიტრა, 24-30 აპრილი 

რუბრიკა - „ცნობილთა აზრით“; 

შეკითხვის სფერო - მედია საზოგადოებრივი მაუწყებლობა; 

შეკითხვა - „მოგწონთ თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი?“ 

რესპონდენტების იდენტიფიკაციის ხარისხი - რესპონდენტები იდენტიფიცირებულნი სახელით, 

გვარითა და ფოტოსურათით: ლუბა ელიაშვილი; თათული დოლიძე;  მარიკა ლორთქიფანიძე. 

გამოკითხვის ბმა გამოშვების სხვა პუბლიკაციებთან  - არ არის. 

3. განხილვა 

მონაცემები უჩვენებს, რომ, სავარაუდოდ,  უფრო მეტი ვალიდურობის მიღწევის 

მიზნით, ქართული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები მიმართავენ ე.წ. 

„საზოგადოებრივი აზრის“ შესწავლის, სოციალური გამოკითხვების ე.წ. „ვულგარულ 

ვერსიებს“, ანუ როცა მედია არარეპრეზენტატული გამოკითხვებით ცდილობს, 

წარმოაჩინოს საზოგადოებრივი აზრის ერთგვარი „გამარტივებული ვერსია“. ანუ - 

მედიასაშუალებების ინტენცია, განზრახულობა, გასაგებია.  

მაგრამ - გარდა ინტენციისა - მნიშვნელოვანია, რამდენად ფუნქციურია 

საზოგადოებრივი აზრის, ანუ ხალხის ხმის იმგვარი სტრატეგიით წარმოჩენა, რომელ 

სტრატეგიასაც ვაწყდებით „რეზონანსსა“ და „კვირის პალიტრაში“.  

მოკლედ დავხასიათოთ თითოეული, ჩვენთვის საინტერესო რუბრიკა. 

„ხალხის ხმა“ - რუბრიკა გაზეთში გვხვდება გაურკვეველი პერიოდულობითა და 

ცვალებადი ადგილმდებარეობით. მასში წარმოდგენილია 4-5 მოქალაქე, რესპონდენტი. 
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გამოკითხვის თემა შეეხება საყოფაცხოვრებო კულტურას, მარკეტინგს, ცხოვრების 

სტილს და მსგავს თემებსა და საკითხებს.  როგორც წესი, რესპონდენტები ერთ 

თვალსაზრისს გამოთქვამენ, რასაც გაზეთი რუბრიკის სათაურში მტკიცებითი 

წინადადების სახით გადმოსცემს. სახეზეა გამოკითხვის სრული არაპრეზენტაბელურობა 

და მტკიცების არავალიდურობა, ვინაიდან სფერო, რომელსაც შეეხება შეკითხვა, 

წარმოადგენს საზოგადოებრივი სოციალური თუ ეკონომიკური ცხოვრების ძალიან 

მნიშვნელოვან ასპექტს - ასპექტს, რომელიც ბევრ ადამიანს შეეხება - და მტკიცება მის 

შესახებ არ შეიძლება გამომდინარეობდეს ოთხი-ხუთი რესპონდენტის პასუხებიდან. 

„რეზონანსი“ „ხალხის ხმას“ ყოველგვარი კონტექსტუალური მხარდაჭერის გარეშე 

გვთავაზობს, ანუ გამოშვებაში საერთოდ არ არის წარმოდგენილი პუბლიკაცია იმავე 

თემებზე. 

„დღის კითხვა“ - როგორც გვიჩვენებს განხილული მონაცემები, ეს რუბრიკა მთლიანად 

შეეხება ე.წ. „პოლიტიკურ ჩინოსანთა“ კომპეტენციებსა და თემებს, ანუ ისეთ საკითხებს, 

რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არ საჭიროებენ საზოგადოებრივ კონსენსუსს. მხოლოდ 

დემოკრატიის ვულგარულად გაგების შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია, დავუშვათ, რომ 

მოქალაქეებს, და თუნდაც საზოგადოების მეტ-ნაკლებად ცნობილ წევრებს, აქვთ 

საკმარისი კომპეტენცია, იმსჯელონ რუბრიკაში დასმულ შეკითხვებზე და, მით უმეტეს, 

განსაზღვრონ ამა თუ იმ გადაწყვეტილების ავ-კარგი. კომპეტენცია ამ შემთხვევაში არ 

გულისხმობს მხოლოდ ინფორმირებულობას - ამ ცნებას ჩვენს უფრო ღრმა გაგებით 

ვხმარობთ. დიდი ალბათობით, გამოკითხულ მოქალაქეთაგან, არასდროს მოუწევს 

პირდაპირი შეხება რუბრიკაში წამოჭრილ საკითხთან. რესპონდენტების 

იდენტიფიკაციის ხარისხის განსაზღვრისას, ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ რუბრიკაში 

გამოკითხულთა წრე საკმაოდ შეზღუდულია - რესპონდენტებად გვევლინებიან  ე.წ. 

„საზოგადოების ცნობილი სახეები“ - უპირატესად შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, 

გვხვდება პოლიტიკურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ერთი პირი. დღის შეკითხვას 

ძირითადად ერთი და იგივე პირები პასუხობენ, - იკვრება ფსევდოკლუბური წრე, რაღაც 

ვირტუალური თემი, რომელიც ერთი ნომრიდან მეორეში გადადის თავისი 

მოსაზრებებით პოლიტიკის საკითხების შესახებ. თუმცა, ბევრი რესპონდენტი პასუხისას 

აღნიშნავს, რომ უჭირს პასუხის გაცემა და ამ საკითხზე ბევრი არაფერი გაეგება. სახეზეა 

სრულიად ფანტომური მნიშვნელობები კონკრეტული პოლიტიკური ცნებებისა. „დღის 

კითხვა“ გამოშვების შინაარსობრივი კონტექსტით არის გამყარებული: საკითხი, 

რომელიც „მიკროპლებისციტზე“ გამოაქვს გაზეთს, გააზრებულია იმავე გამოშვების სხვა 

ჟანრის პუბლიკაციებში. 

„ცნობილთა აზრით“- რუბრიკა გამოცემაში ერთნაირი პერიოდულობითა და უცვლელი 

ადგილმდებარეობით, 36-ე გვერდზეა წარმოდგენილი. აქ გაზეთი თავად უთითებს, რომ 

არა უბრალოდ „ხალხის“, არამედ „ცნობილთა აზრითაა“ დაინტერესებული. რუბრიკაში 

ყოველთვის სამი რესპონდეტია. კითხვა კი, რომელსაც ისინი პასუხობენ, მკითხველის 
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მიერაა გამოგზავნილი, ალბათ, ამიტომაც გაზეთში იგივე თემა არასოდეს არ გვხვდება 

სხვა ჟანრის პუბლიკაციის სახით. 

დასკვნა 

მიუხედავად იმისა, რომ ემპირიული მასალა მხოლოდ ორ კვირას და 17 ნიმუშს 

მოიცავდა (რაც შეიძლება კვლევის შეზღუდვად განვიხილოთ), იგი მაინც საკმარისია 

განსაზღვრული დასკვნების გამოსატანად. რადგანაც არა არსებობს არავითარი 

ობიექტური და ლოგიკური საფუძველი, ვივარაუდოთ, რომ ჩვენს მიერ განხილული 

ნიმუშები წარმოადგენს „წარუმატებელ გამონაკლისს“ და რომ რუბრიკები „ხალხის ხმა“, 

„დღის კითხვა“ და „ცნობილთა აზრით“ უფრო დიდ დროით ჩარჩოებში განსხვავებულ 

სურათს მოგვცემდა.  

რუბრუკები სრულიად აფუნქციურია. მეინსტრიმული ეპოქის მედიისაგნ განსხვავებით, 

დღეს - სოციალური მედიის ეპოქაში - ყველა ხმა ისმის; კომუნიკატორად, ავტორად 

გვევლინება ნებისმიერი, ვისაც აქვს სურვილი და შესაბამისი ინფორმაციული 

ტექნოლოგია თუნდაც ერთი წინადადების დასაწერად ან ერთი ფოტოს 

გამოსაქვეყნებლად. საზოგადოებაში არ არსებობს „ხმის დახშულობის“ პრობლემა.  

რუბრუკები სრულიად არაპრეზენტაბელურია. როგორც შეზღუდული რაოდენობა, ისე 

რესპონდენტთა საკითხში გაცნობიერებულობის ხარისხი გვიჩვენებს, რომ ხალხის ხმის 

ეს ვერსია არააქტუალურია და უვარგისი. 

უმთავრესად, საქმე გვაქვს გადმონაშთის სახით შენარჩუნებულ მედიური ტექსტის 

რუდიმენტულ ფორმასთან, რომლის არსებობაც ამ სახით კრიტიკულ გააზრებას 

საჭიროებს.  

გამოყენებული ლიტერატურა 
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McQuail, D. McQuail’s Communication Theory. SAGE Publications. 2013 
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შესავალი 

დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველია იმიგრაციის 

სიხშირის კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ იმიგრანტების ასიმილაცია ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში უფრო სწრაფად ხდება, ვიდრე ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში, 

იმიგრაციის პოლიტიკა საკმაოდ სადავო საკითხია ამერიკაში. დებატების უმრავლესობა, 

კულტურულ ასპექტებზე ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ ასევე არ უნდა უგულებელვყოთ 

იმიგრაციის ეკონომიკური ასპექტი. 

ამერიკის სტუმართმოყვარე იმიგრაციის პოლიტიკის გამო, მიგრაციის საკითხი ყოველთვის 

დიდ როლს თამაშობდა მის ისტორიაში. უკანასკნელ წლებში, იმიგრაციის საკითხი 

განსაკუთრებით აქტუალურია ამერიკის პოლიტიკოსებისათვის. თუმცა, საკითხმა 

განსაკუთრებით დიდი ყურადღება მიიპყრო მას შემდეგ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებში 

გაიმარჯვა დონალდ ტრამპმა, რომელიც იმიგრაციის პოლიტიკის გამკაცრების მომხრეა. მან 

იმიგრაციის კონტროლი საგრძნობლად გააძლიერა, ეს მისი საპრეზიდენტო კამპანიის ერთ-

ერთი მახასიათებელი იყო. მისმა დამოკიდებულებამ საკითხის მიმართ, საზოგადოებაში 

დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. მისი დაპირებებიდან ერთ-ერთი იყო მექსიკის საზღვარზე 

კედლის აგება, რაც არალეგალი მიგრანტების შემოსვლას შეუშლიდა ხელს. იგი ასევე მხარს 

უჭერდა ლეგალური ვიზებისა და „მწვანე ბარათების“ მიღების გამკაცრებას, რაც ტრამპის 

აზრით, უფრო ახლოსაა ისტორიაში არსებული შუალედის შენარჩუნებასთან. ტრამპის 

საპრეზიდენტო კამპანიის დროს მისი დამოკიდებულება საკითხის მიმართ რამდენიმეჯერ 

შეიცვალა, მაგალითად, 2016 წლისათვის ის შეეწინააღმდეგა თავის „H-1B ვიზის“1 კამპანიას. 

ტრამპმა ეჭვქვეშ დააყენა იმიგრანტების ოფიციალური რაოდენობა ამერიკაში (11-დან 12 

მილიონამდე), ის ფიქრობს , რომ ეს რიცხვი ბევრად დიდია (30-დან 34 მილიონამდე) 

საკითხის სპეციფიკიდან გამომდინარე კვლევაში გამოვიყენეთ თვისებრივი კვლევის 

მეთოდები, კერძოდ მეორადი წყაროების ანალიზი. მოცემულ საკვლევ თემასთან 

დაკავშირებით გავეცანით სტატიებსა და კვლევებს. ასევე გავეცანით საკითხთან 

დაკავშირებულ სტატისტიკურ მონაცემებს, პოლიტიკოსების განცხადებებს, ისტორიაში 

არსებულ პრაქტიკასა და სხვა საჭირო მასალას, რათა კვლევის სანდოობა უზრუნველგვეყო. 

ჩვენი კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა იმის გაგება, თუ როგორი გავლენა აქვს 

არალეგალურ იმიგრაციას ამერიკის ბიუჯეტზე, ასევე მოსახლეობისა და თავად 

იმიგრანტების დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ.  

 

 

                                                           
1 H-1B ვიზა ა.შ.შ-ს კომპანიებს საშუალებას აძლევს, დაასაქმონ უცხოელი კადრები სპეციალურ სფეროებში, 

რომლებიც საჭიროებს სპეციალიზებული დარგების თეორიულ ან ტექნიკურ ექსპერტიზას, მაგალითად 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ფინანსები, ბუღალტერია, არქიტექტურა, ინჟინერია, მათემატიკა, მეცნიერება, 

მედიცინა და ა.შ. ნებისმიერი სამსახური, რომელიც მოითხოვს მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხს, შეიძლება 

მიეკუთვნოს H-1B ვიზის კატეგორიას. ბაკალავრის ან უფრო მაღალი ხარისხის არქონის შემთხვევაში 

შესაძლებელია ხარისხის ეკვივალენტის ჩვენება, რაც განისაზღვრება სამუშაო გამოცდილებით ან სხვა 

კვალიფიკაციით. H-1B ვიზა 6 წლამდე შეიძლება გაგრძელდეს. 
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ისტორიული მიმოხილვა 

არალეგალი იმიგრანტი - უცხოელი, რომელიც ქვეყანაში შევიდა და ცხოვრობს უკანონოდ, 

ქვეყნის ნებართვის გარეშე. აშშ–ის შემთხვევაში არალეგალი იმიგრანტი არის პირი, რომელიც 

საზღვრის გადაკვეთისას ინსპექციას თავს არიდებს ან ნებადართულზე დიდხანს რჩება 

ქვეყანაში ტურისტის, ბიზნესმენის ან ვიზიტორის სტატუსით. 

პირველი ჩრდილოეთ ამერიკელი მიგრანტების ზუსტი მარშრუტი  სადავო თემას 

წარმოადგენს, თუმცა ორი აზრი არ არსებობს იმაში, რომ კონტინენტზე მცხოვრები ყოველი 

ადამიანი არის ან ბოლო დროის მიგრანტი ან ძველი მიგრანტის შთამომავალი. ამერიკაში 

ძირითადად, 4 დიდი და მარტივად შესამჩნევი მიგრაციის ტალღა იყო, მას შემდეგ რაც 

დაახლოებით 13 ათასი წლის წინ პირველად გადმოსახლდნენ აზიაში მცხოვრები ხალხი.  

მე-17 საუკუნის განმავლობაში, ევროპული კოლონისტების პირველი ტალღის უმეტესი 

ნაწილი ჩამოვიდა ინგლისიდან და ჩრდილოეთ ევროპიდან ამერიკის 1776-1783 წლის 

რევოლუციამდე ცოტა ადრე. მეორე  ტალღა გაგრძელდა 50 წელი, მე-19 საუკუნის შუა 

ხანებამდე. ამ დროს ამერიკის ტერიტორიაზე მასიურად დასახლდნენ ირლანდიელები და 

გერმანელები.  ამ პერიოდს მალევე მოჰყვა იმიგრაციის მესამე ტალღაც, რომელიც 40 წელს 

გაგრძელდა, ის მილიონიბით აზიელი და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპელი მიგრანტისგან 

შედგებოდა.  საბოლოოდ, მას შემდეგ, რაც 19652 წელს ამერიკამ დააწესა საიმიგრაციო 

კვოტები,მეოთხე ძირითადი იმიგრაციის ტალღა  წარმომავლობის მიხედვით დაიწყო.  

მეოთხე ტალღა 21-ე საუკუნის პირველ ათწლეულში დაიწყო და შეიძლება ითქვას რომ 

დღემდე გრძელდება და ამერიკის ისტორიაში ყველაზე დიდი იმიგრაციის ტალღას 

წარმოადგენს. იმიგრანტების უმრავლესობა არიან მექსიკიდან, ცენტრალური ამერიკიდან და 

კარიბის კუნძულებიდან.  

 

საკითხის მიმოხილვა 

არალეგალი მიგრანტები ძირითადად  ამერიკაში იმისთვის ჩადიან, რომ უფრო ადვილად 

შეძლონ დასაქმება, თანაც მათ ამერიკელი დამსაქმებლები ხშირად „თბილად“ ხვდებიან 

ხოლმე. დამსაქმლებისთვის ეს მართლაც სასიხარულო ამბავია, რადგან მათ შეუძლიათ 

აიყვანონ მეტი მუშახელი ბევრად შეღავათიან ფასებში, ვიდრე ეს ამერიკელი  მოქალაქის 

შემთხვევაში მოხდებოდა. დამსაქმებელს ასევე შეუძლია ხელშეკრულების გაფორმების 

გარეშე დაასაქმოს მიგრანტი, რაც მისთვის სახარბიელოა. ხშირ შემთხვევაში, მიგრანტები 

სოფლის მეურნეობის სფეროში, კერძოდ, ხორც-პროდუქტებისა და ხე-ტყის მრეწველობის 

მიმართულებით საქმდენიან. აღსანიშვანია ის ფაქტიც, რომ ასეთი ტიპის  სამუშაოები 

ყველაზე რთული და შრომატევადია, ამასთანავე დაბალი ხელფასითაც გამოირჩევა. 

მიუხედავად ამისა, მათი ქვეყანაში სიმრავლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ ეს 

                                                           
2 1965 წლის იმიგრაციისა და ეროვნების აქტი. შეიმუშავეს კვოტების სისტემა, რომელიც დაფუძნებული იყო 

ეროვნებაზე. აქტი გულისხმობდა მიგრანტების რაოდენობის შეზღუდვას თითოეული შტატის მიხედვით.  
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სამუშაოებია. მსგავსი დასაქმება 1986 წლის შემდეგ არაკანონიერად ითვლება3, თუმცა ბევრი 

დამსაქმებელი ამ  კანონს ყურადღებას არ აქცევს ან მომუშავე პერსონალის ყალბ და 

დაუმოწმებელ დოკუმენტებს იყებენ. 

არალეგალურად მომუშავეებს ძირითადად იმ ხალხთა ჯგუფი წარმოადგენს რომლებიც 

შემოიპარნენ ქვეყანაში - ხშირ შემთხვევაში მექსიკის ან ცენტრალური ამერიკის მოქალაქეები, 

რომლებიც მექსიკის საზღვრიდან შემოდიან. არალეგალური შემოსვლები ფიქსირდება ასევე 

კანადიდან. არიან ვიზით ჩამოსული არალეგალები რომლებიც ვადის გასვლის შემდეგ 

სამშობლოში არ დაბრუნებულან. ისინი არალეგალების 40% შეადგენენ. 

როგორც არალეგალების ზუტი რაოდენობის დათვლა არის შეუძლებელი, ისე მათი 

სამუშაოების დადგენაც არ არის მარტივი, თუმცა ერთ ფაქტი ცხადია, რომ არალეგალი 

მიგრანტები ძირითადად სამუშაო ძალას წარმაოდგენენ. ისინი მუშაობენ კომპანიებში, ასევე 

ინფრასტრუქტურის სფეროებში. ხშირად არიან მულტინაციონალურ კორპორაციებში  დაბალ 

პოზიციებზე. 

აღსანიშნავია, რომ ის რაც ამერიკელი ხალხის საკმაოდ დიდი ნაწილისთვის პრობლემად 

იქცა, ამერიკის კანონმდებლობის მიხედვით, ხშირ შემთხვევაში წახალისებულია. ამის 

მაგალითია ამერიკასა და კანადაში არსებული თავშესაფრის ქალაქები. თავშესაფრის ქალაქის 

ზუსტი ოფიციალური განმარტება არ არსებობს, რადგან თითოეულ ასეთ ქალაქს თავისი 

კანონები აქვს იმიგრაციასთან დაკავშირებით. თავშესაფრის ქალაქში შემცირებულია 

იმიგრაციის საკითხებში ადგილობრივი კანონმდებლობის კოოპერაცია ფედერალურ 

ხელისუფლებასთან. 2017 წლის 5 ოქტომბერს, კალიფორნიის შტატის გუბერნატორმა ხელი 

მოაწერა აქტს, რომლის მიხედვითაც კალიფორნია თავშესაფრის შტატი ხდება. აქტი ძალაში 

2018 წლის იანვარში შედის.  ამერიკის იმიგრაციის რეფორმების ფედერაცია გვთავაზობს  

ტერიტორიების სიას, რომლებშიც არალეგალური მუშახელის განსაკუთრებული სიჭარბე 

შეინიშნება. სადაც მოწინავე ადგილებს ტეხასი, კალიფორნია და ნიუ-იორკი იკავებს. 

 

ფისკალური ტვირთი 

ამერიკის იმიგრაციის რეფორმების ფედერაცია ასევე გვთავაზობს სტატისტიკას 

არალეგალური იმიგრანტების შესახებ: 

 არალეგალური იმიგრაცია აშშ–ის გადასახადების გადამხდელებს წელიწადში 

დაახლოებით 113 მილიარდი დოლარი უჯდებათ, ფედერალურ, სახელმწიფო და 

ადგილობრივ დონეზე (Federation For American Immigration Reform, 2015).  
                                                           
3
 იმიგრაციის რეფორმისა და კონტროლის აქტი (The Immigration Reform and Control Act), რომელსაც 1986 წლის  6 

ნოემბერს რონალდ რეიგანმა მოაწერა ხელი. აქტის შედეგად განახლდა აშშ–ის იმიგრაციის კანონები. აქტი 

უკანონოდ თვლიდა არალეგალი იმიგრანტების გათვითცნობიერებულად დასაქმებას. დამსაქმებლისგან მომუშავე 

პერსონალის შესახებ სრულ ინფორმაციას მოითხოვდა. აქტმა მოახდინა არალეგალი იმიგრანტების სოფლის 

მეურნეობის კონკრეტულ სეზონურ სფეროებში დასაქმების ლეგალიზება. ასევე აქტის მიხედვით ლეგალური 

გახდნენ ის იმიგრანტები, რომლებიც ქვეყანაში 1982 წლის 1 იანვრის შემდეგ შევიდნენ. კანდიდატებს უნდა 

დაემტკიცებინათ, რომ არ ჩაუდენიათ დანაშაული 1982 წლის 1 იანვრის შემდეგ და ფლობდენ მინიმალურ 

ცოდნას აშშ–ის ისტორიისა და მთავრობის შესახებ და გარკვეულ დონეზე იციან ინგლისური ენა. 
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 ყოველწლიურად არალეგალური მიგრანტების შენახვა ყოველ ამერიკულ ოჯახს 1117 

დოლარი უჯდება. ფისკალური გავლენა ყოველ ოჯახზე მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება, იმიტომ, რომ სხვადასხვა შტატში მიგრაციის სხვადასხვა რაოდენობა 

ცხოვრობს და დატვირთვაც მოცემულ ტერიტორიაზე მცხოვრები არალეგალი 

იმიგრანტების რაოდენობაზეა დამოკიდებული (Federation For American Immigration 

Reform, 2015). 

 არალეგალი იმიგრანტების შვილების განათლება ამერიკელ გადასახადების 

გადამხდელებს განსაკუთრებით ძვირი უჯდებათ, კერძოდ, წელიწადში 52 მილიარდი 

დოლარი (Federation For American Immigration Reform, 2015). 

 არალეგალი იმიგრანტების უმრავლესობა საშემოსავლო გადასახადს არ იხდის. ხოლო 

ვინც იხდის, გადახდილი გადასახადის უდიდესი ნაწილი უკან უბრუნდებათ 

სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილი თანხების სახით (Federation For American 

Immigration Reform, 2015). 

ამერიკის იმიგრაციის რეფორმების ფედერაცია თავის ანგარიშში ასევე  წერს, რომ ამერიკის 

ზოგიერთ შტატში არსებული საბიუჯეტო დეფიციტების გათვალისწინებით, ამერიკელმა 

პოლიტიკოსებმა არალეგალური მიგრაციის ფისკალური ტვირთი უნდა შეამციროს. 

კალიფორნიას 2010-2011 წლებში 14 მილიარდი დოლარის ოდენობის საბიუჯეტო დეფიციტი 

ჰქონდა, რასაც დიდწილად განაპირობებს ის, რომ იგი არალეგალ მიგრანტებზე 

ყოველწლიურად 21.8 მილიარდ დოლარს ხარჯავს. ნიუ––იორკის 6.8 მილიარდის ოდენობის 

დეფიციტი ნაკლებია მის მიერ არალეგალ მიგრანტებზე ყოველწლიურად დახარჯულ 9.5 

მილიარდ დოლარზე. აღსანიშნავია, რომ არალეგალი მიგრანტებისგან მიღებული 

გადასახადების რაოდენობის ზრდა უახლოს წლებში მხოლოდ შეუმჩნევლადაა 

მოსალოდნელი, ლეგალური სტატუსი კი მათ უფლებამოსილს გახდის, მიიღონ სოციალური 

დახმარება და ბენეფიტები, რაც უკვე მორყეული სისტემის მომავალს უქმნის საფრთხეს. 

სტატუსის შეცვლის შემთხვევაში ისინი ასევე მიიღებენ იმ პროგრამების ბენეფიტებს, 

რომლებიც განკუთვნილია დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობისათვის. შესაბამისად, 

საბოლოო შედეგი ისედაც უზარმაზარი ფისკალური ტვირთის გაზრდა იქნება (Federation For 

American Immigration Reform, 2015). 

კონკურენცია დასაქმების სფეროში 

ისე, როგორც არალეგალი იმიგრანტი მოსახლეობის რაოდენობა არაა ზუსტად დათვლილი, 

ასევე ამერიკაში მომუშავე არალეგალი იმიგრანტების ზუსტი რაოდენობა ჯერაც 

გამოსათვლელია. არალეგალურად მცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა სამუშაო ძალას 

წარმოადგენს, რადგან სწორედ დასაქმებაა ამერიკაში ჩასვლისას მათი მოტივაცია. 

მიუხედავად ამისა, მათ ჰყავთ ოჯახის წევრები, ძირითადად შვილები, რომლებიც შრომით 

ძალას არ ეკუთვნიან, იმიგრანტების ოჯახების ზოგიერთი წევრი ციხეშია, შესაბამისად 

ისინიც არ მუშაობენ. Pew Hispanic Center-ის მკვლევრების მიერ ჩატარებულ უკანასკნელ 

კვლევაში ამერიკაში დასაქმებულ არალეგალი იმიგრანტების რიცხვად 8 მილიონია 

დასახელებული, მთლიანი 11.2 მილიონიდან. ანუ ამერიკაში მცხოვრები არალეგალი 
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იმიგრანტების 71.4 პროცენტია დასაქმებული (Federation For American Immigration Reform, 

2015). 

აღსანიშნავია, რომ არალეგალი იმიგრანტების მიერ დაკავებული სამუშაო ადგილების 

რაოდენობის მიხედვით, კალიფორნიის შტატი ლიდერობს, აქ 1.887.695 სამუშაო ადგილია 

მათ მიერ დაკავებული. მეორე ადგილზე კი ტეხასია, სადაც ეს მაჩვენებელი 1.296.670-ა. 

საკმაოდ დიდი მაჩვენებლებია ამ მხრივ ნიუ–იორკის, ნიუ-ჯერსის, არიზონისა და ჯორჯიის 

შტატებში (Federation For American Immigration Reform, 2015). 

ცვლილებები ამერიკის შეერთებული შტატების ეთნიკურ შემადგენლობაში: 

Pew-ს კვლევითი ცენტრის მონაცემების მიხედვით 2065 წელს იმიგრანტები და მათი 

შვილები აშშ–ის მოსახლეობის 36% იქნებიან, რაც უტოლდება ან უსწრებს იმ უმაღლეს 

მაჩვენებელს, რომელიც მეოცე საუკუნეში შეინიშნებოდა. ეს მაჩვენებელი 2-ჯერ მეტია 1965 

წლის მაჩვენებელზე (18%) და მნიშვნელოვნად აღემატება 2015 წლის მაჩვენებელს (26%). 

ახალი მიგრანტების ჩამოსვლა და მათი შვილებისა და შვილიშვილების დაბადების 

მაჩვენებელია 1965 წელს არსებული 193 მილიონიდან 324 მილიონამდე გაიზარდა 

დღეისათვის.  კვლევები აჩვენებს, რომ მათი რაოდენობა 2065 წლისათვის 441 მილიონამდე 

გაიზრდება და ამ ზრდის 88% დაკავშირებულია მომავალ მიგრანტებთან და მათ 

შთამომავლებთან. 

მიგრაციას ქვეყნის ასაკობრივ სტრუქტურაზე ნაკლები გავლენა აქვს, მაგრამ მიგრაციის 

ფაქტორი რომ არ ყოფილიყო, აშშ–ში საშუალო ასაკი 41 იქნებოდა და არა 38. ქვეყნის 75% 

იქნებოდა თეთრკანიანი და არა 62%. ექპანურენოვანი მოსახლეობა მთლიანი მოსახლეობის 

8% იქნებოდა და არა 18% და აზიელები ამერიკის მოსახლეობის 1%-ზე ნაკლები იქნებოდნენ 

და არა 6% (Pew Hispanic Centre, 2015). 

American Community Survey-ს კვლევის მიხედვით  2015 წელს, ამერიკის მოსახლეობის 14.7% 

გერმანული წარმოშობისაა, 12.3% - აფროამერიკული, 10.9% -მექსიკური, 10.6% - 

ირლანდიური, 7.8%- ინგლისური, 7.2% - ამერიკული და ა.შ. (American Community Survey, 

2015). 4 

 

დასკვნა 

New York Times-ის ინფორმაციის მიხედვით,5 ამჟმად ამერიკაში 11 მილიონი მიგრანტია. ეს 

მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია და გასაკვირიც არაა, რომ ისინი მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენენ ფისკალურ, დასაქმების და ეთნიკური შემადგენლობის  სფეროებში არსებულ 

                                                           
4 SELECTED SOCIAL CHARACTERISTICS IN THE UNITED STATES  

2011-2015. American Community Survey 5-Year Estimates.  
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk  
5
 Vivian Yee, Kenan Davis And Jugal K. Patel. (2017, March 06). Here’s the Reality About Illegal Immigrants in the United States. 

Retrieved November 21, 2017, from https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/06/us/politics/undocumented-illegal-
immigrants.html  

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk
https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/06/us/politics/undocumented-illegal-immigrants.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/06/us/politics/undocumented-illegal-immigrants.html
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მდგომარეობაზე. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ არალეგალმა მიგრანტებმა ჩაანაცვლონ 

ამერიკის ადგილობრივი მშრომელები ან შეამცირონ მათი შემოსავალი გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, მაგრამ მათ შეუძლიათ მოკლევადიანი ჩავარდნების გამოწვევა. მიგრანტები 

საკმაოდ დიდ კონკურენციას უწევენ ადგილობრივებს დასაქმების სფეროში და გარდა ამისა, 

მიგრანტების მიერ საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობისთვის ადგილობრივ მოსახლეობას 

ზედმეტი გადასახადების გადახდა უწევს. შესაბამისად, არსებობს ფისკალური ზეწოლაც. 

მიგრანტების სიმრავლის ხარჯზე მნიშვნელოვნად იცვლება ამერიკის ეთნიკური და 

რასობრივი შემადგენლობაც. 

მიგრაციის პროცესი ამერიკაში კვლავ გრძელდება, ამასთანავე აღსანიშნავია ისიც, რომ 

თანამედროვე იმიგრაციის ტალღა ყველაზე დიდია ამერიკის ისტორიაში. შედეგად, 

ქვეყანაში იზრდება შიდა კონკურენცია, არა მარტო მოქალაქესადა იმიგრანტს შორის, არამედ 

თვითონ მიგრანტებს შორისაც, რაც წარმოქმნის უფრო მეტ უმუშევარ მიგრანტს. რაც შეეხება 

მოქალაქეებს, მათ უწევთ დიდი გადასახადებისა და თანხების გადახდა რათა მილიონობით 

იმიგრანტის ოჯახი არჩინონ და მათ შვილებს სწავლის ფული გადაუხადონ.  

ზემოხსენებული ფაქტორებიდან გამომდინარე, ამერიკის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი 

ნაწილი უკმაყოფილოა ქვეყანაში არსებული მიგრანტებთან დაკავშირებული სიტუაციით. 

მიუხედავად ამისა, პოლიტიკოსები ხშირად ლოიალურად არიან მიგრანტებისადმი 

განწყობილი, რადგან იმიგრანტების დასაქმებისა და გულის მოგების შედეგად პარტიებს 

გარანტირებული ექნებათ ხმები არჩევნებში. ამ პოზიციისაგან რადიკალურად განსხვავდება 

აშშ–ის დღევანდელი პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის პოზიცია, რომელიც 

ნაციონალისტური პოლიტიკის გატარებას ცდილობს. მისი სიტყვებით, ამერიკა ისევე უნდა 

გაძლიერდეს, რისი ერთ-ერთი წინაპირობაც ამერიკის არალეგალი მიგრანტებისგან დაცლა 

და თავშესაფრის ქალაქების რიცხვის შემცირებაა.6 
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1999-დან 2016 წლამდე საქართველოს პარლამენტის 5 ძირითადი და ერთი 

განმეორებითი არჩევნები ჩატარდა. 1999 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის 

პარლამენტი 235 წევრისგან შედგებოდა, საიდანაც 150 პროპორციული, 85 კი 

მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე ირჩეოდა. აღსანიშნავია, რომ 1999 

წლის არჩევნების შედეგად მაჟორიტარული სისტემით არა 85, არამედ 73 მანდატი 

განაწილდა, რადგან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 12 მაჟორიტარ 

დეპუტატს გაუგრძელდა უფლებამოსილება, იმის გამო, რომ აღნიშნულ 

ტერიტორიაზე არჩევნების ჩატარება ვერ ხერხდებოდა. 2003 წლის 2 ნოემბრის 

არჩევნები, „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ, საქართველოს უზენაესმა 

სასამართლომ ნაწილობრივ ბათილად ცნო. მან გააუქმა არჩევნების პროპორციული 

შედეგები, თუმცა ძალაში დატოვა არჩევნების შედეგების ის ნაწილი, რომელიც 

მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე მანდატების განაწილებას 

ეხებოდა. 2004 წლის 28 მარტს კი ჩატარდა განმეორებითი არჩევნები, სადაც 

მანდატები მხოლოდ პროპორციული სისტემით განაწილდა. იქიდან გამომდინარე, 

რომ ჩვენთვის რელევანტური იყო არჩევნების შედეგები პროპორციული სისტემის 

საფუძველზე, ხოლო 2004 წელს დაფიქსირებულ შედეგებს ვერ შევადარებდით 2003 

წლის მოცემულობას, ამ უკანასკნელის შესწავლაზე უარის თქმა მოგვიხდა. 2004 წლის 

არჩევნების შედეგები კი შევადარეთ არა პარლამენტის სრულ შემადგენლობას, 

არამედ ამ არჩევნების შედეგად პარლამენტში პროპორციული სისტემით საარჩევნო 

სუბიექტების მიერ მოპოვებული მანდატების განაწილებას. ამ უკანასკნელის შესახებ 

უფრო დეტალურად მეთოდოლოგიის აღწერისას ვისაუბრებთ. 
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2003 წლის 2 ნოემბრის არჩევნების პარალელურად ჩატარებული რეფერენდუმის 

შედეგებიც უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა. რეფერენდუმი 

ითვალისწინებდა პარლამენტის შემადგენლობის 235-დან 150-მდე შემცირებას, რასაც 

ამომრჩეველთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა. აღნიშნული შესწორება 2008 წლის 

არჩევნებისთვის ამოქმედდა. ამ არჩევნებზე პარლამენტის 150 წევრიდან 75 

პროპორციული, 75 კი მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე აირჩა. 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შედეგად კი, საკონსტიტუციო ცვლილების 

გათვალისწინებით, პროპორციული სისტემით - 77, მაჟორიტარულით კი 73 

დეპუტატი იქნა არჩეული. 2016 წლისთვისაც პარლამენტში მანდატების განაწილება 

იდენტური იყო (იხ. ცხრილი 1). 

ცხრილი 1 

მანდატების განაწილება პარლამენტში 1999-2016 წლებში 

 

არჩევნების  

წელი 

პროპორციული სისტემის 

საფუძველზე 

მაჟორიტარული 

სისტემის საფუძველზე 

სულ 

1999  150 85* 235 

2004**  150 - 150 

2008  75 75 150 

2012  77 73 150 

2016  77 73 150 

* 1999 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული იქნა 73 
დეპუტატი, რადგან აფხაზეთის არ-ის 12 დეპუტატს გაუგრძელდა უფლებამოსილება; 

** 2004 წლის არჩევნები ჩატარდა მხოლოდ პროპორციული სისტემით. მაჟორიტარული სისტემის 
საფუძველზე მანდატები განაწილდა 2003 წლის არჩევნების შედეგად. 
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თეორიული ჩარჩო 

საარჩევნო სისტემებს იკვლევს ცნობილი მეცნიერი პიპა ნორისი. ნორისის მიხედვით, 

თუ ამომრჩეველი, ქვეყნის მასშტაბით, დაყოფილია სამ ან ოთხ პარტიას შორის, 

საარჩევნო სისტემის არაპროპორციულობა მნიშვნელოვნად აზარალებს მეორე, მესამე 

და შემდგომ ადგილებზე მყოფ პარტიებს. პ. ნორისის მიხედვით, არჩევნების 

შედეგების პროპორციულობა ზომავს, თუ რა შესაბამისობაა პარტიების მიერ 

მიღებული ხმების წილსა და მათ მიერ მოპოვებული ადგილების წილს შორის. ერთ-

ერთი ყველაზე მარტივი და დახვეწილი საზომი კი არის უდიდესი გადახრა 

არჩევნების შედეგებიდან, რომელსაც ნორისი „გამარჯვებულის ბონუსს“ (“Winner’s 

bonus”) უწოდებს (Norris, 1997, p. 307). 

არჩევნების შედეგებიდან გადახრა გვიჩვენებს, თუ რამდენად აღემატება 

გამარჯვებული პარტიის მიერ მოპოვებული მანდატების წილი არჩევნებზე 

მიღებული ხმების პროცენტულ რაოდენობას. აღნიშნული გადახრა ყველა საარჩევნო 

სისტემაში გამოიყოფა, თუმცა განსხვავდება უდიდესი გადახრის პუნქტის მიხედვით. 

მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის პირობებში უდიდესი გადახრა 

(„გამარჯვებულის ბონუსი“) 12,5%-ია. შერეულ საარჩევნო სისტემაში აღნიშნული 

მაჩვენებელი 7,4%-იან პუნქტს შეადგენს, ხოლო პროპორციული სისტემის 

შემთხვევაში 5,7%-ს არ აღემატება. ამდენად, მაჟორიტარული სისტემის პირობებში, 

პარტიამ, რომელიც 37,5%-ზე მეტ ხმას იღებს, ხშირ შემთხვევაში, შეიძლება, 

პარლამენტში უმრავლესობა მოიპოვოს (Norris, 1997, p. 307). 

 

მეთოდოლოგია 

„გამარჯვებულის ბონუსის“ შესასწავლად, ძირითადად, გამოვიყენეთ მეორადი 

მონაცემების ანალიზი. შევისწავლეთ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიისა და პარლამენტის ოფიციალური მონაცემები. გავაანალიზეთ ხუთი 

არჩევნების - 1999, 2004, 2008, 2012 და 2016 წლების საპარლამენტო არჩევნების 
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შედეგები. განსაკუთრებით ნიშანდობლივია შემდეგი მაჩვენებლების შედარება:  

1. პროპორციული სისტემით საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების 

პროცენტული რაოდენობა; 2. საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული მანდატების 

პროცენტული წილი პარლამენტის სრულ შემადგენლობაში (გამონაკლისს 

წარმოადგენს 2004 წლის არჩევნები, რომლის შედეგადაც მხოლოდ პროპორციული 

სისტემისათვის გათვალისწინებული მანდატები განაწილდა.  ამიტომაც ამ 

შემთხვევაში არჩევნების შედეგები პარლამენტში პროპორციული სისტემით 

მანდატების განაწილებას შევადარეთ). ამ ორი მაჩვენებლის მიხედვით კი შეგვიძლია, 

განვსაზღვროთ „გამარჯვებულის ბონუსი“. 

არჩევნების შედეგებიდან გადახრის მაჩვენებელი გავაანალიზეთ როგორც 

პროპორციული, ისე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე. თითოეული 

არჩევნების შემთხვევაში შევისწავლეთ იმ ხმების რაოდენობა, რაც მიიღეს იმ 

პარტიებმა/ბლოკებმა, რომლებმაც საარჩევნო ბარიერი (7% 1999 და 2004 წლის 

არჩევნებზე; 2008, 2012 და 2016 წლების არჩევნებზე კი 5%) ვერ გადალახეს. აგრეთვე, 

შევისწავლეთ არჩევნებში პირველ ადგილზე გასული საარჩევნო სუბიექტების 

(პარტიები/ბლოკები) მიერ მოპოვებული მაჟორიტარული მანდატების 

ფარდობითობა. ეს ყოველივე კი საშუალებას გვაძლევს, გამოვლენილი 

პროპორციულობის დონის განმაპირობებელი ფაქტორების შესახებ გამოვიტანოთ 

შესაბამისი დასკვნები. 

 

არჩევნების შედეგებიდან გადახრის დონე 1999-2016 წლებში 

საქართველოს პარლამენტის 1999 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში სამმა საარჩევნო 

სუბიექტმა შეძლო 7%-იანი საარჩევნო ბარიერის გადალახვა. იმ პარტიებისა და 

ბლოკების მიერ მიღებულმა ჯამურმა მხარდაჭერამ, რომლებმაც ბარიერი ვერ 

გადალახეს, 25,39 % შეადგინა. პირველ ადგილზე გავიდა პარტია - „საქართველოს 

მოქალაქეთა კავშირი“, რომელმაც პროპორციული სისტემის საფუძველზე ქვეყნის 
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მასშტაბით ამომრჩეველთა საერთო ხმების 42,07 % მოიპოვა. მანდატების 

პროპორციულად განაწილების შემთხვევაში ამომრჩეველთა მხარდაჭერის 

აღნიშნული დონე არ უნდა ყოფილიყო საკმარისი პარლამენტში უმრავლესობის 

მოსაპოვებლად, თუმცა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე 

მანდატები განსხვავებული პროპორციით განაწილდა, პირველ ადგილზე გასული 

პარტიის სასარგებლოდ (საქართველოს პარლამენტი, 1999). 

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე გასანაწილებელი 85 მანდატიდან არჩევნების 

შედეგად 73 აირჩა. 12 მაჟორიტარ დეპუტატს, რომლებიც აფხაზეთის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში იყვნენ არჩეულნი, კიდევ ერთხელ გაუხანგრძლივდათ 

უფლებამოსილების ვადა იმის გამო, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არჩევნების 

ჩატარება შეუძლებელი იყო. აღსანიშნავია, რომ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში 

საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილმა 17-მა კანდიდატმა გამარჯვება შეძლო. 

ყველაზე მეტი, 46 დეპუტატი კი „საქართველოს მოქალაქეთა კავშირმა“ გაიყვანა. ამ 

უკანასკნელის მიერ ორივე საარჩევნო სისტემის საფუძველზე მოპოვებული 

მანდატების რაოდენობამ 131 შეადგინა, რაც პარლამენტის სრული შემადგენლობის 

(235) 55,74%-ს უტოლდება (საქართველოს პარლამენტი, 1999). 

არჩევნების შედეგების დეტალურ ანალიზს ქვემოთ, ცხრილის სახითაც, 

წარმოგიდგენთ. მეტი თვალსაჩინოებისათვის, ცხრილში მუქადაა გაფერადებულია 

გამარჯვებული საარჩევნო სუბიექტის ჰორიზონტალური ზოლი. მუქ ფერებშია, 

ასევე, გამოყოფილი ორი ვერტიკალური სვეტი, რომელთაგან პირველი საარჩევნო 

სუბიექტების მიერ პროპორციული სისტემით მიღებული ხმების პროცენტული 

რაოდენობაა, მეორე კი სულ მოპოვებული მანდატების წილი პარლამენტში. სწორედ 

ამ ორ სვეტში მოცემული რაოდენობრივი მაჩვენებლების სხვაობა წარმოადგენს 

არჩევნების შედეგებიდან გადახრას თითოეული პარტიის ან ბლოკისათვის. 

გამარჯვებული პარტიის ანალოგური მაჩვენებელი კი „გამარჯვებულის ბონუსს“ 

წარმოადგენს. ამრიგად, „გამარჯვებულის ბონუსმა“ 1999 წლის არჩევნებზე 13,67 % 

შეადგინა. 
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ცხრილი 2 

საქართველოს პარლამენტის 1999 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები და 
საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული მანდატები 
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„საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი”  42,07 85 46 131 55,74 

„საქართველოს აღორძინება“  25,41 51 7 58 24,68 

“მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს”  7,13 14 1 15 6,38 

სხვა პარტიები/ბლოკები, რომლებმაც 7%-იანი 

საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს  

25,39 0 2* 2* 0,85* 

საინიციატივი ჯგუფის კანდიდატები  - - 17 17 7,23 

აფხაზეთის დეპუტაცია  - - 12 12 5,11 

სულ  100 % 150 85 235 100 % 

* მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე 2 მანდატის მოპოვება შეძლო “საქართველოს 
ლეიბორისტულმა (შრომის) პარტიამ”, რომელმაც  პროპორციული სისტემით ამომრჩეველთა ხმების  
6,82% მიიღო. 

 

2004 წლის 28 მარტის განმეორებით არჩევნებზე მანდატები მხოლოდ პროპორციული 

საარჩევნო სისტემის საფუძველზე განაწილდა. ამის მიზეზი საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მიერ 2003 წლის არჩევნების პროპორციული შედეგების ბათილად 

ცნობა გახდა.  „ნაციონალური მოძრაობა-დემოკრატების“ საარჩევნო ბლოკმა 

ამომრჩეველთა ხმების 66,24% მიიღო და 135 მანდატი მოიპოვა, რაც პროპორციული 
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სისტემის საფუძველზე სულ განაწილებული მანდატების (150) 90 %-ს შეადგენს 

(საქართველოს პარლამენტი, 2004). ამდენად, გამარჯვებულის ბონუსმა რეკორდულ 

მაჩვენებელს, 23,76 %-ს, მიაღწია. აღნიშნილის მიზეზი ბარიერს მიღმა დარჩენილი 

პარტიებისა და ბლოკების მიერ მიღებული ხმების სიდიდეა, რაც 26,2 % იყო. 

არჩევნების დეტალური შედეგები მე-3 ცხრილშია წარმოდგენილი. 

ცხრილი 3 

საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 28 მარტის არჩევნების შედეგები და 
საარჩევნო სუბიექტების მიერ მოპოვებული მანდატების რაოდენობა 

 

 

საარჩევნო სუბიექტი 

პროპორციული 

სისტემით მიღებული 

ხმების რაოდენობა (%) 

პროპორციული 

სისტემით მიღებული 

მანდატების რაოდენობა 

მიღებული 

მანდატების 

წილი (%) 

“ნაციონალური მოძრაობა - 

დემოკრატები”  

66,24 135 90,0 

“მემარჯვენე ოპოზიცია - 

მრეწველები, ახლები”  

7,56 15 10,0 

სხვა პარტიები/ბლოკები, 

რომლებმაც 7%-იანი ბარიერი 

ვერ გადალახეს  

 

26,2 

 

0 

 

- 

სულ  100 % 150 100 % 

 

საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის არჩევნებზე „ერთიანმა ნაციონალურმა 

მოძრაობამ“ ამომრჩეველთა ხმების 59,18% მიიღო, ხოლო, იქიდან გამომდინარე, რომ 

მაჟორიტარული სისტემით 75 დეპუტატიდან 71 მანდატი მოიპოვა, პარლამენტში 

ჯამში 119 დეპუტატით შევიდა, რაც უკვე 150 დეპუტატისაგან შემდგარი 

საკანონმდებლო ორგანოს სრული შემადგენლობის 79,33%-ს უდრის. 

„გამარჯვებულის ბონუსმა“ 20,15 %-ს მიაღწია. ამ სისტემის წყალობით ენმ-მ 

პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა. მაშინ, როდესაც 
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„გაერთიანებულმა ოპოზიციამ“ ამომრჩეველთა 17,73%-ის მხარდაჭერა მიიღო, 

პარლამენტში მხოლოდ 17 დეპუტატით შესვლის უფლება მოიპოვა, რაც სრული 

შემადგენლობის 11,33%-ია. მხოლოდ ორ საარჩევნო ოლქში, დიდუბესა და ვაკეში, 

გაიყვანა მაჟორიტარი დეპუტატი „გაერთიანებულმა ოპოზიციამ“. ცაგერისა და 

ყაზბეგის საარჩევნო ოლქებში კი დეპუტატის მანდატი მოიპოვეს „საქართველოს 

რესპუბლიკური პარტიის“ წარმომადგენლებმა. იმ პარტიებისა და ბლოკების მიერ 

მიღებული მხარდაჭერის მაჩვენებელმა, რომლებმაც 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი ვერ 

გადალახეს, 7%-მდე შეადგინა, რაც არ არის მაღალი ნიშნული (საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 2008). შესაბამისად,  შეიძლება, განვაცხადოთ, რომ 

„გამარჯვებულის ბონუსის“ სიდიდეზე მთავარი გავლენა მაჟორიტარული საარჩევნო 

სისტემის საფუძველზე მანდატების უდიდესი უმრავლესობის პირველ ადგილზე 

გასული პარტიის მიერ მოპოვებამ იქონია. საარჩევნო სუბიექტების მიერ 

მოპოვებული ხმებისა და მანდატების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მე-4 

ცხრილშია წარმოდგენილი. 

ცხრილი 4 

საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 21 მაისის არჩევნების შედეგები და საარჩევნო 
სუბიექტების მიერ მიღებული მანდატები 
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„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 

გამარჯვებული საქართველოსთვის”  

59,18 48 71 119 79,33 

„გაერთიანებული ოპოზიცია (ეროვნული 

საბჭო, მემარჯვენეები)“  

17,73 15 2 17 11,33 
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„გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-

დემოკრატები”  

8,66 6 0 6 4,00 

„შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია“  

7,44 6 0 6 4,00 

სხვა პარტიები/ბლოკები, რომლებმაც 5%-

იანი საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს  

6,99 0 2* 2* 1,33* 

სულ  100 % 75 75 150 100 % 

* მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე 2 მანდატის მოპოვება შეძლეს “საქართველოს 
რესპუბლიკური პარტიის” წარმომადგენლებმა. პარტიამ პროპორციული სისტემით  ამომრჩეველთა 
ხმების 3,78% მიიღო. 

 

2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები ჩვენ მიერ შესწავლილ პერიოდში უნიკალური 

აღმოჩნდა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც როგორც პროპორციული, ისე 

მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე მანდატები პრაქტიკულად 

თანაბარი პროპორციით განაწილდა ორ საარჩევნო სუბიექტს, კოალიცია „ქართულ 

ოცნებასა“ და პარტია „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“, შორის. ამასთან, მხოლოდ 

4,69 % შეადგინა 5%-იან საარჩევნო ბარიერს მიღმა დარჩენილი პარტიების/ბლოკების 

მიერ მიღებული ხმების საერთო რაოდენობამ (საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია, 2012). არჩევნებში გამარჯვებული საარჩევნო ბლოკის, „ბიძინა 

ივანიშვილი - ქართული ოცნება“, მიერ მიღებული ხმების პროცენტულ რაოდენობასა 

და მოპოვებული მანდატების წილს შორის სხვაობა („გამარჯვებულის ბონუსი“) 

მხოლოდ 1,7 % იყო. 
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ცხრილი 5 

საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები და 
საარჩევნო სუბიექტების მიერ მოპოვებული მანდატების რაოდენობა 
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)  

“ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება”  54,97 44 41 85 56,67 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი 

სარგებელი ხალხს”  

40,34 33 32 65 43,33 

სხვა პარტიები/ბლოკები, რომლებმაც 5%-იანი 

საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს  

4.69 0 0 0 - 

სულ  100 % 77 73 150 100 % 

 

2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე, პროპორციული სისტემით, 

პარტიამ - „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ ამომრჩეველთა ხმების 

48,68% მოიპოვა, „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ - 27,11%, საარჩევნო ბლოკმა - 

„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, 

გაერთიანებული ოპოზიცია“ – 5,01%, სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა კი, რომლებმაც 

5%-იანი საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს, ჯამში ამომრჩეველთა 19,2%-ის ხმა 

მიიღეს. მაჟორიტარული სისტემით მანდატების განაწილებისათვის ერთმანდატიანი 

საარჩევნო ოლქების დიდ ნაწილში საჭირო გახდა მე-2 ტურის გამართვა (მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატებს გამარჯვებისათვის, მანამდე არსებული 30%-ის 

ნაცვლად, 50% უნდა გადაელახათ). საბოლოოდ, 73 მაჟორიტარული მანდატიდან 71 

„ქართულმა ოცნებამ“ მოიპოვა და პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობით, 
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115 დეპუტატით, შევიდა. საკმაოდ მაღალი იყო ბარიერს მიღმა დარჩენილი 

პარტიებისა და ბლოკების მიერ მიღებული მხარდაჭერის ჯამური მაჩვენებელიც 

(19,2%) (საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 2016). ამ ყველაფრის 

შედეგად „გამარჯვებულის ბონუსმა“ რეკორდულ მაჩვენებელს, 27,99 %-ს, მიაღწია. 

არჩევნების შედეგების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მე-6 ცხრილშია 

წარმოდგენილი. 

ცხრილი 6 

საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები და 
საარჩევნო სუბიექტების მიერ მოპოვებული მანდატების რაოდენობა 
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„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველო“  

48,68 44 71 115 76,67 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“  27,11 27 0 27 18,00 

„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, 

გაერთიანებული ოპოზიცია“  

5,01 6 0 6 4,00 

სხვა პარტიები/ბლოკები, რომლებმაც 5%-

იანი საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს  

19,2 0 1* 1* 0,67* 

საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატი  - - 1 1 0,67 

სულ  100 % 77 73 150 100 % 

* მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე 1 მანდატის მოპოვება შეძლო ბლოკმა „თოფაძე-მრეწველები, 
ჩვენი სამშობლო“, რომელმაც პროპორციული სისტემით  ამომრჩეველთა ხმების 0,78% მიიღო. 
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1999-2016 წლებში „გამარჯვებულის ბონუსმა ყველაზე მაღალ ნიშნულს 2016 წლის 

არჩევნებზე მიაღწია (27,99 %). მას მოსდევდა 2004 და 2008 წლის არჩევნები. ყველაზე 

დაბალი მაჩვენებელი კი 2012 წლის არჩევნების შედეგად დაფიქსირდა (1,7%). 

შესწავლილ ხუთ არჩევნებზე გამოვლენილი „გამარჯვებულის ბონუსის“ სიდიდეები 

ქვემოთ, დიაგრამაზეა წარმოდგენილი. 

 

დიაგრამა 

„გამარჯვებულის ბონუსი“ 1999-2016 წლებში (%) 

 

საინტერესოა ჩვენ მიერ შესწავლილი 5 არჩევნების შედეგად გამოვლენილი 

„გამარჯვებულის ბონუსის“ პიპა ნორისის მიერ შემოთავაზებული უდიდესი 

გადახრის პუნქტებისთვის შედარება. ამისათვის გამოვყოფთ უდიდესი გადახრის 

კოეფიციენტს. აღნიშნული კოეფიციენტი გვიჩვენებს, თუ რამდენჯერ აღემატება 

თითოეულ არჩევნებზე დაფიქსირებული „გამარჯვებულის ბონუსი“ შესაბამისი 

საარჩევნო სისტემის უდიდესი გადახრის მაჩვენებელს. 1999, 2008, 2012 და 2016 

წლების არჩევნების შედეგებს ვზომავთ შერეული საარჩევნო სისტემის უდიდესი 

გადახრის პუნქტთან შედარებით. 2004 წლის არჩევნების შედეგებს კი პროპორციული 
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სისტემის უდიდესი გადახრის მაჩვენებელს შევადარებთ, რადგან ეს არჩევნები 

მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდა. თუ უდიდესი გადახრის კოეფიციენტი 

1-ზე ნაკლებია, მაშინ გადახრა ნორმის ფარგლებშია, ხოლო თუ აღნიშნული 

კოეფიციენტი 1-ს აღემატება, გადახრა ნორმას სცილდება. თუკი კოეფიციენტი 1-ს 

გაუტოლდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ „გამარჯვებულის ბონუსიც“ ნორისისეულ 

უდიდესი გადახრის მაჩვენებელს უტოლდება. შემთხვევა, როდესაც უგკ 0-ს უდრის, 

პრაქტიკულად არ ხდება, თუმცა თეორიულად შესაძლებელია მხოლოდ იმ 

პირობებში, თუ არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემით ტარდება და ისიც 

საარჩევნო ბარიერის გარეშე. ქვემოთ წარმოდგენილია უდიდესი გადახრის 

კოეფიციენტი ხუთივე არჩევნებისათვის. 

ცხრილი 7 

უდიდესი გადახრის კოეფიციენტი 1999-2016 წლებში 

 

არჩევნების წელი  უდიდესი გადახრის კოეფიციენტი  

1999  1,85 

2004  4,17 

2008  2,72 

2012  0,23 

2016  3,78 

0  -  აბსოლუტური პროპორციულობა (არ არსებობს გადახრა); 
<1  -  არჩევნების შედეგებიდან გადახრა ნორმის ფარგლებშია;  
1  -  არჩევნების შედეგებიდან გადახრა უდიდესი გადახრის მაჩვენებელს უტოლდება; 
>1  -  გადახრა ნორმას აღემატება.  
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დასკვნა 

ჩვენ მიერ შესწავლილი 5 არჩევნებიდან გამარჯვებული საარჩევნო 

სუბიექტებისათვის არჩევნების შედეგებიდან გადახრის პიპა ნორისის მიერ 

შემოთავაზებულ ნორმას მხოლოდ ერთი, 2012 წლის, არჩევნები აკმაყოფილებს. 

აღნიშნული გამონაკლისის მიზეზად რამდენიმე ფაქტორის გამოყოფა შეგვიძლია. ამ 

არჩევნებზე, პირველად საქართველოს ისტორიაში, ამომრჩეველთა მხარდაჭერა ორი 

პოლიტიკური ძალის გარშემო თითქმის თანაბრად გაიყო. ერთ მხარეს იყო 

სახელისუფლო პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, ხოლო მეორე მხარეს 

ოპოზიციური სპექტრის დიდი ნაწილისგან შემდგარი კოალიცია „ქართული ოცნება“. 

ამ გარემოებამ უზრუნველყო, რომ ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო 

ოლქების ნაწილში ერთ პოლიტიკურ ძალას, ნაწილში კი მეორეს მოეპოვებინა 

გამარჯვება. ამასთან, სხვა პარტიებისა და ბლოკების მხარდაჭერის დონე, რომლებმაც 

ბარიერი ვერ გადალახეს, ძალიან დაბალი იყო. საბოლოოდ, ისე მოხდა, რომ 

მაჟორიტარული სისტემითაც მანდატები პრაქტიკულად იმავე პროპორციით გაიყო, 

როგორც პროპორციული სისტემით. ორმა პარტიამ გადალახა საარჩევნო ბარიერი 

2004 წლის არჩევნებზეც, თუმცა ამ შემთხვევაში ელექტორატი არ დაყოფილა ორ 

პარტიას შორის. სხვა პარტიების მხარდაჭერის დონეც არ იყო დაბალი, თუმცა მათ 

პარლამენტში შესვლა მაღალი საარჩევნო ბარიერის გამო ვერ მოახერხეს.  

რაც შეეხება სხვა არჩევნებს, როდესაც ამომრჩეველი ძირითადად 3-4 პარტიას/ბლოკს 

შორის იყო დაყოფილი, ყველა შემთხვევაში „გამარჯვებულის ბონუსი“ ძალიან 

მაღალი იყო. ოპოზიციური საარჩევნო სუბიექტები კი მნიშვნელოვნად 

დაზარალდნენ. მათ მიერ მიღებული მანდატების წილი იმაზე მნიშვნელოვნად 

ნაკლები იყო, რაც პროპორციული განაწილების შემთხვევაში შეიძლება, მიეღოთ. 

ამდენად, საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებში 

ძირითადად არაპროპორციულობა ფიქსირდება. 

მოცემული კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ საქართველოს პარლამენტის 

არჩევნების შედეგების პროპორციულობის დონეზე მოქმედებს ორი ფაქტორი: 
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ბარიერს მიღმა დარჩენილი საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების 

რაოდენობის სიდიდე და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე 

მანდატების განაწილება. 1999, 2004 და 2016 წლების არჩევნებში იმ პარტიებისა და 

ბლოკების მიერ მიღებული ხმების საერთო მაჩვენებელი, რომლებმაც საარჩევნო 

ბარიერი ვერ გადალახეს, საკმაოდ მაღალი იყო. 1999  და 2004 წლებში ამას 

განაპირობებდა მაღალი საარჩევნო ბარიერის (7%) არსებობა. 2008 წლიდან, ბარიერის 

5%-მდე დაწევის შემდეგ, „დაკარგული ხმების“ რაოდენობა შემცირდა, თუმცა 2016 

წელს ეს მაჩვენებელი კვლავ გაიზარდა, რაც ცალკე კვლევის საგანს წარმოადგენს.  

ცხრილი 8 

საარჩევნო ბარიერის გადალახვა 1999-2016 წლებში 

 

არჩევნების 

წელი 

საარჩევნო 

ბარიერის 

სიდიდე 

ბარიერგადალახული 

პარტიების/ბლოკების 

რაოდენობა 

ბარიერს მიღმა დარჩენილი 

პარტიების/ბლოკების მიერ მიღებული 

ხმების  პროცენტული რაოდენობა 

1999  7 % 3 25,39 % 

2004  7 % 2 26,2 % 

2008  5 % 4 6,99 % 

2012  5 % 2 4,69 % 

2016  5 % 3 19,2 % 

 

არჩევნების შედეგების არაპროპორციულობის განმაპირობებელი მეორე და მთავარი 

ფაქტორი კი გახდა სისტემა - „გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი“. 2008 და 2016 

წლებში რეკორდულად მაღალი იყო პირველ ადგილზე გასული პოლიტიკური ძალის 

მიერ მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე მიღებული მანდატების წილის 

გადახრა მოპოვებული მხარდაჭერის მაჩვენებლისგან. გამარჯვებული პარტია/ბლოკი 
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მხოლოდ რამდენიმე მაჟორიტარულ ოლქში კარგავდა მანდატს. შედარებით მეტი 

მაჟორიტარული მანდატი გამარჯვებულმა  პარტიამ 1999 წლის არჩევნებში დათმო, 

თუმცა გაყვანილი მაჟორიტარი დეპუტატების წილი მაინც მნიშვნელოვნად 

აღემატებოდა პროპორციული სისტემით ანალოგურ მაჩვენებელს.  

ცხრილი 9 

არჩევნებში პირველ ადგილზე გასული პარტიის მიერ მოპოვებული მაჟორიტარული 
მანდატები 1999-2016 წლებში 

 

* 1999 წლის არჩევნებზე მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე  85-დან  73 იქნა არჩეული. დანარჩენი 
12 მანდატი აფხაზეთის დეპუტაციაზე განაწილდა.  

ამდენად, საქართველოში არსებული საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს 

არჩევნების შედეგების პროპორციულ ასახვას მანდატებში. ხელისუფლება ფლობს 

ბერკეტს, რომ მიიღოს იმაზე გაცილებით მეტი მანდატი, რაც მას პროპორციული 

წესით შეიძლება, ეკუთვნოდეს. შედეგად, ვიღებთ ისეთ უმაღლეს 

წარმომადგენლობით ორგანოს, სადაც მმართველი ძალის წარმომადგენლობის დონე  

არ შეესაბამება მისი მხარდაჭერის მაჩვენებელს. არჩევნებში მონაწილე სხვა პარტიები 

და ბლოკები კი მათ მიერ მოპოვებული მხარდაჭერის დონეზე საგრძნობლად ნაკლებ 

მანდატს იღებენ. მაშინ, როდესაც ამომრჩეველთა ხმები ორზე მეტ საარჩევნო 

არჩევნების 

წელი 

პირველ ადგილზე გასული 

პარტიის/ბლოკის მიერ 

მოპოვებული მაჟორიტარული 

მანდატების რაოდენობა 

სულ 

მაჟორიტარი 

დეპუტატების 

რაოდენობა 

მაჟორიტარული სისიტემის 

საფუძველზე გამარჯვებული  

პარტიის/ბლოკის მიერ 

მოპოვებული მანდატების წილი 

1999  46 85 (73)* 54,12 % (63,01 %)* 

2008  71 75 94,67 % 

2012  41 73 56,16 % 

2016  71 73 97,26 % 
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სუბიექტს შორის იყოფა, ოპოზიციური პარტიები უფრო მეტად ზარალდებიან, 

ვიდრე ორპარტიულობის პირობებში. 
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აბსტრაქტი 

სექსუალური განათლება ერთ-ერთ ტაბუირებულ და პრობლემურ საკითხად რჩება საქართველოში. 

ამ მიზეზით, ახალგაზრდებს შეიძლება არ გააჩნდეთ ინფორმაცია სექსუალური უფლებების შესახებ. 

აქედან გამომდინარე კი, სავარაუდოა, მათ არ შეეძლოთ სექსუალური ძალადობისა და ზეწოლის 

ამოცნობა, რაც სექსუალურ უფლებებთან არის დაკავშირებული. საქართველოში არსებული 

დღევანდელი მდგომარეობის გასაანალიზებლად მივმართეთ მეთოდების ტრიანგულაციას, რამაც 

საშუალება მოგვცა, საკითხი სხვადასხვა კუთხით  შეგვესწავლა და გვეკვლია ფაქტორები, რომლებიც 

შესაძლოა, გავლენას ახდენდნენ სექსუალურ განათლებასთან დაკავშირებული საკითხების აღქმასა 

და შეფასებაზე. თავდაპირველად შევისწავლეთ 2013 წელს UNICEF-ის ეგიდით ჩატარებული კვლევა 

- „ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში“. გამოვყავით ჩვენს საკვლევ თემასთან 

დაკავშირებული საკითხები. გავაანალიზეთ განათლების მიღწეული დონის გავლენა სექსუალური 

უფლებების შესახებ ინფორმირებულობაზე მეორადი მონაცემების დამუშავების შემდეგ 

გადავწყვიტეთ, რომ თემა უფრო დაგვეკონკრეტებინა და შეგვესწავლა, თუ როგორ აფასებდნენ 

სტუდენტები სექსუალური ძალადობისა და ზეწოლის ფაქტებს - რამდენად შეეძლოთ მათი 

ამოცნობა. საკითხის სენსიტიური ხასიათი გვაძლევს საბაბს, ვიფიქროთ, რომ სექსუალური ზეწოლის 

ელემენტების აღქმაზე გავლენას შეიძლება ახდენდეს ემოციური ფონი. იმისათვის, რომ ჩვენი 

ვარაუდის ჭეშმარიტება/მცდარობა შეგვეფასებინა, მივმართეთ ექსპერიმენტულ მეთოდს, 

კონკრეტულად კი, გამოვიყენეთ ჯგუფთაშორისი ექსპერიმენტული დიზაინი, ხოლო გარკვეულ 

კანონზომიერებათა დასადგენად - ჯგუფშიდა ექსპერიმენტული დიზაინის ელემენტები. 

ექსპერიმენტის ფარგლებში დაკომპლექტებულ იქნა სამი ჯგუფი: ერთი საკონტროლო, ორი 

ექსპერიმენტული. როგორც მეორადი მონაცემების ანალიზის შედეგად დადგინდა, რიგ 

შემთხვევებში სექსუალურ ასპექტებზე ინფორმირებულობა დამოკიდებულია რესპონდენტთა 

განათლების მიღწეულ დონეზე. სექსუალური ზეწოლის ამოცნობის დროს კი, ექსპერიმენტის 

მონაწილე სტუდენტების შემთხვევაში, იმოქმედა ემოციურმა ფონმა.  
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საკვანძო სიტყვები: სექსუალური ზეწოლა, სექსუალობა, სექსუალური ძალადობა, ემოციური 

ფონი. 

შესავალი 

სექსუალური განათლება საზოგადოებრივი განხილვისთვის ერთ-ერთ მიუღებელ საკითხად 

რჩება საქართველოში, რასაც ეწირება სექსუალობასთან დაკავშირებული არაერთი ძირითადი 

ასპექტი. მსგავს პირობებში, მნიშვნელოვანია გავიგოთ, როგორია სექსუალურ ასპექტებზე 

ინფორმირებულობის დონე საქართველოში და რამდენად არის ეს მაჩვენებელი დამოკიდებული 

ინდივიდის განათლებაზე. საინტერესოა ამ ორ ცვლადს შორის კავშირის დადგენაც. აგრეთვე ცალკე 

გამოსაკვეთად მივიჩნევთ სექსუალური ზეწოლის საკითხს, რამდენადაც სექსუალური ზეწოლის 

აღქმაზე მრავალი სხვადასხვა ფაქტორი მოქმედებს, როგორებიცაა: პიროვნების ემოციურობა, 

მგრძნობელობა, და სხვა.   

სექსუალურ ზეწოლასთან დაკავშირებით აუცილებელია იმის გააზრება, დებულება თუ კანონი 

საზოგადოებისათვის ადვილად აღსაქმელი და მისაღები რომ იყოს, მნიშვნელოვანია იგი 

ეფუძნებოდეს ინდივიდუალურ ცნობიერებას. სწორედ ინდივიდუალური დამოკიდებულებებისა და 

მათი ცვალებადობის კვლევას ემსახურება მოცემული ექსპერიმენტი. 

კვლევის მიზანია განათლების მიღწეულ დონესა და სექსუალურ ასპექტებზე 

ინფორმირებულობას შორის კავშირის დადგენა და ემოციური ფაქტორის გავლენაზე დაკვირვებით 

ახალგაზრდების დამოკიდებულებების გაზომვა სექსუალური ზეწოლის აღქმა/შეფასების გზით. 

ჩვენი კვლევის ძირითადი ჰიპოთეზაა: განათლება და ემოციური ფონი გავლენას ახდენს 

ახალგაზრდების აღქმასა და ინფორმირებულობაზე სექსუალური ასპექტების მხრივ. 

საწყის ეტაპზე, UNICEF-ის 2013 წელს ჩატარებული კვლევის (ახალგაზრდების ეროვნული 

კვლევა საქართველოში) მონაცემების დამუშავებისას, გამოვყავით შემდეგი სამუშაო ჰიპოთეზა:  

 განათლების მიღწეული დონე გავლენას ახდენს სექსუალური უფლებების შესახებ 

ინფორმირებულობაზე; 
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ხოლო კვლევის შემდეგ საფეხურზე, ექსპერიმენტის მეთოდის გამოყენებისას, სამუშაო 

ჰიპოთეზად განვსაზღვრეთ: 

 სექსუალური ზეწოლის ამოცნობისა და შეფასებისას ცდისპირებზე ემოციური ფონი 

მოქმედებს. 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

განათლების გავლენას ახალგაზრდების ინფორმირებულობაზე სექსუალური ასპექტების მხრივ 

მოწმობს არაერთი ჩატარებული კვლევა თუ ექსპერიმენტი. ერთ-ერთი მათგანია ლუისა ალენის 

(2010) კვლევა „სექსუალურ განათლებასა და ქცევას შორის სივრცის შევსება“, რომელშიც 

სექსუალური განათლების ასპექტზე გამახვილდა ყურადღება.  ეს კი, თავის მხრივ, მოიცავს 

სექსუალურ უფლებებზე, სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე ინფორმირებულობასა და 

სექსუალური ზეწოლის ამოცნობის შესაძლებლობას. ამავე კვლევაში, წყაროებზე საუბრისას, 

აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა შორის, როგორც მდედრობითი, ასევე მამრობითი სქესის 

რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ სკოლაში მიღებული ცნობები ყველაზე სწორი და გამოსადეგია, 

მაშინ, როდესაც ამ რეიტინგში ინტერნეტი ბოლო ადგილზეა.  

სექსუალური განათლების გაანალიზებისას ინფორმაციის გავრცელების წყაროსა და 

სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების გარდა, მნიშვნელოვანია სექსუალური უფლებების 

განხილვა, რაც მოიაზრებს კონსტიტუციითა და კანონით განსაზღვრული უფლებებს, როგორებიცაა 

გაუპატიურებისგან, ძალადობისგან, შანტაჟისგან, უთანასწორო მდგომარეობისგან დაცვა და 

სექსუალური თავისუფლების უზრუნველყოფა. თეორიებითა და სხვადასხვა კვლევით 

დასტურდება, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებები ამ ასპექტებზე არ ამახვილებენ 

ყურადღებას. სექსუალური უფლებების დარღვევა არც ისე იშვიათად ხდება სხვადასხვა სოციალურ 

კონტექსტში.  

„კვლევები და ანგარიშები მიუთითებენ, რომ საქართველოში 

ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და სექსუალური 

უფლებები ირღვევა სხვადასხვა ფორმით: უსაფრთხო აბორტის 
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სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვით, სელექციური 

აბორტით, კონტრაცეპტივების გამოყენების წესებსა და მათზე 

ხელმისაწვდომობის უფლებების დარღვევით.“ (ასოციაცია ჰერა-

XXI, 2015. კოალიცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 

უფლებებისათვის: 4). 

კვლევების გაანალიზების შედეგად გამოჩნდა, რომ ხშირად სექსუალური უფლებების 

დარღვევის სხვადასხვა მიზეზს ასახელებენ, რომელთა შორისაც აღსანიშნავია დაუსჯელობის 

შეგრძნება და ის, რომ მსხვერპლი მოძალადეზე სუსტია. 

 „გამოკითხვაში მონაწილე სტუდენტმა ქალებმა გამოთქვეს 

თავიანთი მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებითაც, თუ რატომ 

შეიძლება კაცმა ქალი სექსუალურად შეავიწროვოს. 

რესპონდენტთა უმრავლესობა [53%] ფიქრობს, რომ ამის 

მიზეზი, პირველ რიგში, დაუსჯელობის განცდაა, რომელიც 

კაცებს აქვთ“ (ამაშუკელი, 2015, გვ. 110). 

სექსუალური უფლებები და მათი აღიარება/არაღიარება პირდაპირ დაკავშირებულია 

სექსუალურ ზეწოლასთან. სოციალური მეცნიერებების ლექსიკონ-ცნობარში ეს ცნება 

განმარტებულია, როგორც ნებისმიერი სახის სექსუალური ხასიათის ქცევა, პირდაპირი თუ ირიბი, 

აშკარა თუ ფარული, რომელიც არასასურველია ობიექტისათვის. მოიცავს ფიზიკურ შეხებასა და 

სექსუალური ხასიათის შემოთავაზებებს, კომენტარებს, პორნოგრაფიის დემონსტრირებას, ქცევით ან 

სიტყვით გამოხატულ სექსუალური ხასიათის სხვა ქმედებებს. იმას, რომ განათლების მიღწეული 

დონე გავლენას ახდენს ინდივიდის მიერ სექსუალური ზეწოლის შეფასებასა და გამოვლენაზე, 

კვლევებთან ერთად ადასტურებს არაერთი ექსპერიმენტიც.  

ფულისმა და მაკკაბიმ (Foulis & McCabe, 1997) ჩაატარეს კვლევა „სექსუალური ძალადობა: 

ფაქტორები, რომელთაც გავლენა აქვთ დამოკიდებულებებსა და აღქმაზე“ (Sexual Harassment: Factors 

Affectin Attitudes and Perceptions), რომელიც მოიცავდა ექსპერიმენტს. მის ფარგლებში გამოიყო სამი 

ჯგუფი: სკოლის მოსწავლეები, უნივერსიტეტის სტუდენტები, დასაქმებული ზრდასრულები. 
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შედეგად გამოვლინდა, რომ ასაკისა და გამოცდილების ნაკლებობის გავლენით, სკოლის 

მოსწავლეები მეტად ეყრდნობიან გენდერულ როლთა სტერეოტიპებს და სექსუალური ზეწოლის 

მიმართ მაღალი ტოლერანტობა გააჩნიათ (Foulis & McCabe, 1997).  

საინტერესო შედეგები გამოვლინდა კვლევაში „სექსუალური ზეწოლა: ორგანიზაციული 

კონტექსტი და მისი გავრცელება“, რომელიც ტერი ფეინმა (Terri Fain) გამოაქვეყნა 1987 წელს. 

ტექსტში ვკითხულობთ: 

 „საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ზეწოლის ფაქტები 

ყველაზე ხშირად ვლინდებოდა ტექნიკური განათლებისა და 

კოლეჯების შემთხვევაში, ნაკლებად - საუნივერსიტეტო 

სივრცეში,  ხოლო ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 

ფიქსირდებოდა სკოლაში.“ (Fain, 1987, Sexual Harassment: 

Organizational Context and Diffuse Status: 11) 

 „ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში“-ის მიხედვით, რესპონდენტები, 

რომლებიც უკეთ არიან ინფორმირებულნი საკუთარი უფლებების შესახებ, უკეთ ამოიცნობენ 

შევიწროებისა და ძალადობის ფორმებს. მაგალითად, რესპონდენტთა 56.76%, რომელიც სრულიად 

ემხრობოდა მოსაზრებას, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება არ განიცდიდეს რაიმე ნიშნით 

(ეთნიკური, სქესი, ასაკი, რელიგია, ა.შ) დისკრიმინაცია, თვლის, რომ თანხმობის გარეშე 

შეხება/მოფერება არის ძალადობის ფორმა (ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში, 

2013). 

 სექსუალურ ზეწოლასთან დაკავშირებული საკითხების დროს მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენლებში ემპათიის გრძნობა მეტად არის განვითარებული. ამას ადასტურებს ჯანეტ 

სურეის (1985)  კვლევა „ინდივიდი ურთიერთობაში: ქალთა განვითარების თეორია“ .ამასთანავე,  

კატსის, ჰანონის და  ვიტენის (1996) კვლევის („გენდერისა და სიტუაციის გავლენა სექსუალური 

ზეწოლის აღქმაზე“) შედეგების მიხედვით,  გამოიკვეთა, რომ მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენლები მეტად ემოციურად აღიქვამენ სექსუალურ ზეწოლას და უკეთ ამოიცნობენ 

ზეწოლის ელემენტებს. მდედრობითი სქესის წარმომადგენლების  სექსუალური ძალადობისადმი 
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ემოციურ დამოკიდებულებასა და მათ მიერ ზეწოლის ელემენტების წარმატებით ამოცნობას  

ადასტურებს ჯონ ეკორის (2012) ნაშრომშიც  -  „გენდერული სხვაობები სექსუალური ზეწოლის 

აღქმაზე უნივერსიტეტის სტუდენტებში“. 

რესპონდენტთა განწყობაზე გავლენას ემოციური ფონი ახდენს. მაგალითად, მარიამ 

ამაშუკელის მიერ, 2015 წელს შესრულებულ ნაშრომში „სექსუალური შევიწროება - ქალთა „უჩინარი“ 

დისკრიმინაცია“ ვკითხულობთ:   

„რაც უფრო თვალსაჩინო და ინტენსიურია მინიშნება სექსუალურ აქტზე, მით უფრო მეტად 

ფასდება და აღიქმება გამოკითხული სტუდენტებისთვის ესა თუ ის ქცევა სექსუალურ 

შევიწროების ეკვივალენტად'' (ამაშუკელი, 2015, გვ. 107) 

 

მეთოდოლოგია 

იმისთვის, რომ გვეკვლია ახალგაზრდების მიერ სექსუალურ განათლებასთან დაკავშირებული 

საკითხების შეფასება და აღქმა, მივმართეთ მეთოდების ტრიანგულაციას. გამოვიყენეთ მეორადი 

მონაცემების ანალიზის, ლიტერატურის მიმოხილვისა და ექსპერიმენტის მეთოდები. 

პირველყოვლისა, დავაკვირდით UNICEF-ის ეგიდით ჩატარებული კვლევის - „ახალგაზრდების 

ეროვნული კვლევა საქართველოში''  საფუძველზე გამოვლენილ ტენდენციებსა და მონაცემებს იმის 

შესახებ, თუ რა წარმოდგენები აქვთ ახალგაზრდებს სექსუალური საკითხების მიმართ. აღსანიშნავია 

რომ ბაზაში ცვლადების სხვადასხვა მაჩვენებელი არ არის გაზომილი ერთსა და იმავე სკალაზე, რის 

გამოც მოგვიწია ცვლადების რეკოდირება, ახალი ინდექსის შექმნა და შემდეგში მათ შორის კავშირის 

დადგენა. 

სექსუალურ განათლებასთან დაკავშირებული საკითხების გაანალიზების შემდეგ ჩვენი საკვლევი 

საკითხი უფრო დავაკონკრეტეთ და უკვე ექსპერიმენტული მეთოდის მეშვეობით, შევისწავლეთ 

სექსუალური განათლების ერთ-ერთი განშტოება, ინდიკატორი - სექსუალური ზეწოლის აღქმა და 

შეფასება. მეთოდების ტრიანგულაციამ საშუალება მოგვცა, რომ ის შეზღუდვები, რაც შეგვექმნა 
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კვლევის პირველ ეტაპზე, მეორადი მონაცემების დამუშავებისას, დაგვეძლია და ისეთი კვლევის 

დიზაინი შეგვექმნა, რომელიც ბოლომდე იქნებოდა მორგებული ჩვენს მიზნებზე. ,  

სტუდენტების მიერ სექსუალური ზეწოლის სხვადასხვა ასპექტის აღქმის საკვლევად 

გამოვიყენეთ ჯგუფთაშორისი ექსპერიმენტული დიზაინი, ჯგუფშიდა ექსპერიმენტული დიზაინის 

ელემენტებით.  

ექსპერიმენტული კვლევის ფარგლებში მივმართეთ ონლაინ-გამოკითხვის მეთოდს და 

გამოვიკითხეთ ჩვენი შერჩევით გათვალისწინებული რესპონდენტები. 

ჩვენი კვლევა მრავალპირობიანი ექსპერიმენტული დიზაინით დავგეგმეთ, რაც იმას ნიშნავს, 

რომ შერჩევაში შესული 90 რესპონდენტის შემთხვევითად გადანაწილების შემდეგ დაკომპლექტდა 3 

ჯგუფი: ერთი საკონტროლო, ორი ექსპერიმენტული. იმისათვის რომ დაგვეცვა რენდომიზაცია, 

დათანხმებული რესპონდენტების სახელი და გვარები შევიყვანეთ Excel ბაზაში და პროგრამის 

ფუნქციების დახმარებით, გადავანაწილეთ ის, თუ ვის რომელი ტესტი უნდა გადაგზავნოდა 

პირადად. თითოეულ ჯგუფში რესპონდენტთა რაოდენობა შეადგენდა 30-ს. სამივე ჯგუფის 

მონაწილეები სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები არიან.  კვლევის ინსტრუმენტს 

წარმოადგენდა 3 კითხვარი 3 ჯგუფისთვის, სადაც იკვეთება განსხვავება. მრავალპირობიანი 

ექსპერიმენტული დიზაინის მიხედვით, კითხვარის  იდენტური შეკითხვა - შესწრებიხართ თუ არა 

რაიმე სახის სექსუალური ძალადობის გამოვლენის ფაქტს? - იქნა დასმული სამივე ჯგუფისთვის 

კითხვარის თავსა და ბოლოში. ამის მიზეზი ის იყო, რომ გაგვეზომა, მოახდენდა თუ არა გავლენას 

კითხვარში წარმოდგენილი სტიმული ან საკონტროლო კითხვები რესპონდენტების შეფასებებზე 

გამოკითხვის ბოლოს - შეიცვლებოდა თუ არა პასუხები იდენტურ შეკითხვაზე გამოკითხვის 

დაწყებისა და დასრულების შემდეგ. 

 რაც შეეხება პირდაპირ ექსპერიმენტულ პირობებს, ისინი მოცემული იყო დასაწყისში 

არსებული პრეტესტ-პოსტტესტური  კითხვის შემდეგ. მათ შორის განსხვავებას წარმოადგენდა 

დამოუკიდებელი ცვლადის მიწოდება, რომელიც სექსუალური ძალადობის ამოცნობასთან არის 

დაკავშირებული - საკონტროლო ჯგუფს ის არ მიეწოდა, ხოლო ექსპერიმენტულებს - ორი 

განსხვავებული სტიმულის სახით. საკონტროლო ჯგუფს, უბრალოდ, დავუსვით შეკითხვა - 
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რამდენად ეთანხმებიან/არ ეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ კონკრეტული ქმედება არის სექსუალური 

ძალადობის გამოვლინება. პირველ ექსპერიმენტულ ჯგუფს შევთავაზეთ კონკრეტული შემთხვევა 

(ქეისი) და მხოლოდ მას შემდეგ ვკითხეთ იმავე შეკითხვა, ხოლო მეორე ექსპერიმენტულ ჯგუფს 

სტიმულის სახით წარვუდგინეთ სურათი, რომელზეც გამოსახულია ქმედება, რომელიც შესაძლოა 

აღიქმეს, როგორც სექსუალური ძალადობა და შემდეგ მათაც ვკითხეთ, თუ რამდენად ეთანხმებიან 

იმ მოსაზრებას, რომ ფოტოსურათზე გამოსახული მოქმედება არის სექსუალური ძალადობის 

გამოვლინება. კითხვარში არსებული ამ განსხვავებულმა პირდაპირმა ექსპერიმენტულმა პირობამ 

მოგვცა საშუალება, რომ გვეკვლია სტიმულების გავლენა რესპონდენტთა შეხედულებებსა და 

პასუხებზე.  

რადგანაც ექსპერიმენტის პირობის თანახმად, რესპონდენტებს შორის მნიშვნელოვანი 

განსხვავება არ უნდა ყოფილიყო მათ შორის განათლების ცენზის მიხედვით,  ჩვენს ექსპერიმენტში 

მონაწილეობა მიიღეს მხოლოდ სტუდენტებმა. 

 

შედეგები/ინტერპრეტაცია 

იმისათვის, რომ ბაზაში არსებული მონაცემები თანაბრად ყოფილიყო გადანაწილებული 

თითოეული შეკითხვის შემთხვევაში, თავდაპირველად ბაზა შევწონეთ. ნაშრომში მეორადი 

მონაცემების დამუშავების შედეგად წარმოდგენილი ყველა მონაცემი შეწონილი სახით არის 

გაანალიზებული. ჩვენს დამოუკიდებელ ცვლადს წარმოადგენს განათლების მიღწეული დონე, რაც 

ბაზაში 11 დონედ არის ჩაშლილი, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ოთხ ჯგუფში გაგვეერთიანებინა: 1-ში 

მოიაზრება წერა კითხვის უცოდინარი და მხოლოდ დაწყებით განათლების მქონე ინდივიდები; 2-ში 

სრული ზოგადი განათლების მქონენი; 3 - ისინი, ვისაც პროფესიული განათლება აქვთ მიღებული; 4 

- უმაღლესი განათლების მქონე ინდივიდები. ანალიზისას განათლების მიღწეული დონეები 

დაჯგუფებული სახით არის წარმოდგენილი. 

ჩვენი კვლევა მიზნად ისახავს იმის განსაზღვრას, იციან თუ არა რესპონდენტებმა საკუთარი 

სექსუალური უფლებების შესახებ და შეუძლიათ თუ არა სექსუალური ძალადობის ამოცნობა. ამ 
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წერა/კითხვის უცოდინარი; 

დაწყებითი განათლება 

სრული ზოგადი 

განათლება 

პროფესიული განათლება უმაღლესი განათლება 

თანხმობის გარეშე შეხება/მოფერება არ არის ძალადობა 

სრულიად არ ვეთანხმები უფრო არ ვეთანხმები ნეიტრალური 

უფრო ვეთანხმები სავსებით ვეთანხმები 

ყველაფრის გასაანალიზებლად დავამუშავეთ შეკითხვა - „გთხოვთ, გვიპასუხოთ რამდენად 

ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს - თანხმობის გარეშე შეხება/მოფერება არ არის ძალადობა“ (იხ. 

დიაგრამა #1). 

დიაგრამა #1 -  დებულებისა და განათლების მიღწეული დონის ცვლადებს შორის 

კროსტაბულაცია 

Unicef  - „ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში“, 2014. 

 

როგორც დიაგრამიდან ირკვევა, განათლების თითოეულ ჯგუფში მაღალი პროცენტული 

მაჩვენებელი აქვს კატეგორიას „უფრო არ ვეთანხმები“. აღნიშნული შედეგი გვაძლევს საშუალებას 

ვივარაუდოთ, რომ გამოკითხული ადამიანები ბაზისურ ცოდნას სექსუალური უფლებების შესახებ 

ფლობენ. აღსანიშნავია, რომ განათლების სამი საფეხურის - სრული ზოგადი, პროფესიული და 

უმაღლესი განათლება - შემთხვევაში თითოეულ კატეგორიაში პასუხების თითქმის თანაბარი 

მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ყოველ მათგანში „უფრო არ ვეთანხმების“ კატეგორია დომინირებს. ეს 

მონაცემები მნიშვნელოვნად განსხვავდება წერა/კითხვის უცოდინარ რესპონდენტთა პასუხებისგან. 

მათი უმრავლესობა უფრო არ მიიჩნევს სექსუალურ ძალადობად თანხმობის გარეშე 
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შეხება/მოფერებას ან ნეიტრალურ მდგომარეობას აფიქსირებს. ის, რომ „უფრო ვეთანხმები 

კატეგორია 20%-ის ფარგლებშია, აშკარად მიუთითებს, რომ რესპონდენტები სრულად 

ინფორმირებულნი არ არიან  სექსუალური უფლებების შესახებ. 

სწორედ აღნიშნული კითხვის საფუძველზე, მეორადი მონაცემების დამუშავების შემდეგ 

საკვლევი თემა უფრო დავაკონკრეტეთ - სექსუალური ზეწოლისა და ძალადობის ამოცნობას, 

შეფასებას ექსპერიმენტული მეთოდით შევეცადეთ. მასში მონაწილეობა მიიღო, როგორც 

მდედრობითი, ასევე მამრობითი სქესის წარმომადგენლებმა. შესაძლოა ითქვას, რომ ექსპერიმენტი 

ცდის პირთა მიხედვით გენდერულად დაბალანსებული იყო - 50 ქალი, 40 კაცი. 

ბაზა დავყავით ჯგუფების მიხედვით და შემდგომი ფუნქციები სწორედ დაყოფილ ბაზაში 

განვახორციელეთ, რათა უკეთ შეგვეფასებინა, იქნებოდა თუ არა რაიმე ნიშნით განსხვავებები 

საკონტროლო და ექსპერიმენტული ჯგუფების მიხედვით. 

სექსუალური ზეწოლის ამოცნობისა და შეფასების საკითხის შესასწავლად სამივე ჯგუფს ერთი 

კონკრეტული კითხვა საკვლევი თემის შესახებ - „რამდენად ეთანხმებით/არ ეთანხმებით 

მოსაზრებას, რომ უფროსის მიერ თანამშრომელთან არასასურველი ფიზიკური კონტაქტი 

(მაგალითად ხელის მხარზე, ფეხზე შეხება) არის სექსუალური ძალადობის გამოვლინება?“ - 

განსხვავებული ფორმატით შევთავაზეთ. შესაბამისად, მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ შეგვეფასებინა 

ჯგუფებს შორის დამოკიდებულებები აღნიშნულ კითხვაზე პასუხების მიხედვით, რისთვისაც 

გამოვიყენეთ საშუალოების შედარების მეთოდი - Anova. 

ჯგუფებს შორის დამოკიდებულებების მიხედვით, Anova-ს დათვლის შედეგად ვერ მივიღეთ 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. თითქმის ყველა შემთხვევაში, გარდა 

ექსპერიმენტული ჯგუფების ერთმანეთთან შედარებისა, სტატისტიკურად მნიშვნელოვნობის 

კოეფიციენტი მივიღეთ 0.951 (sig.=0.951); ექსპერიმენტული ჯგუფების შემთხვევაში კი sig.=0.819. ეს 

შესაძლოა გამოწვეული იყო იმით, რომ თითოეულ ჯგუფში ცდისპირთა რაოდენობა მხოლოდ 30-ს 

შეადგენდა. ვვარაუდობთ, რომ მეტი რესპონდენტის გამოკითხვის შემთხვევაში, შედეგებიც 

განსხვავებული და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი იქნებოდა. 
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საკონტროლო მოსაზრება/სტიმულის ცვლადის შესახებ უკვე დაყოფილ ბაზაში დავითვალეთ 

სიხშირეები, რათა დაგვედგინა, რაოდენობრივად მაინც თუ იყო განსხვავებები შედეგებში. 

სიხშირეების დათვლის შედეგად მივიღეთ შემდეგი მაჩვენებელები: საკონტროლო 

მოსაზრება/სტიმულის კითხვას - „რამდენად ეთანხმებით/არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

უფროსის მიერ თანამშრომელთან არასასურველი ფიზიკური კონტაქტი (მაგალითად ხელის მხარზე, 

ფეხზე შეხება) არის სექსუალური ძალადობის გამოვლინება?“ - 1-ლ ექსპერიმენტულში „სრულიად 

არ ეთანხმება“ 3 რესპონდენტი, ხოლო მე-2 ექსპერიმენტულ - 4 მათგანი (იხ. დიაგრამა #2). შეიძლება 

ითქვას, რომ პასუხები, ექსპერიმენტულ ჯგუფებში უფრო უარყოფითისკენ არის გადახრილი. 

დიაგრამა #2 - საკონტროლო და ექსპერიმენტული ჯგუფების მიხედვით, რესპონდენტთა მიერ 

საკონტროლო მოსაზრება/სტიმულის ცვლადის შეფასებები 

 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სტიმულის შეტანას მნიშვნელოვანი განსხვავება არც 

რაოდენობრივად არ გამოუწვევია. „სავსებით ვეთანხმების“ კატეგორია სამივე შემთხვევაში 

იდენტურია. აღსანიშნავია ის, რომ 1-ლ ექსპერიმენტულ ჯგუფში, რომელშიც ქეისი (case), შემთხვევა  

შევიტანეთ სტიმულად, განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა “უფრო ვეთანხმები, 
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ვიდრე არ ვეთანხმების“ კატეგორიაში. ეს შესაძლოა გამოწვეული იყოს იმით, რომ სიტუაციის 

ვერბალური აღწერა მეტად იძლეოდა უსამოვნების შეგრძნების ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას, 

ვიდრე ფოტოსურათი, რომელმაც ზოგიერთი რესპონდენტისთვის შესაბამისად ვერ გადმოსცა 

ქალბატონის შეგრძნებები, პირიქით შეზღუდა ამ ემოციის წარმოსახვის სპექტრი. 

ხოლო ის ფაქტი, რომ მე-2 ექსპერიმენტულ ჯგუფში შეტანილი სტიმული, რომელიც 

ვიზუალურად, სურათის სახით წარედგინათ ჯგუფებს, არ აღმოჩნდა ფაქტის სექსუალურ 

ძალადობად შეფასების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, შეიძლება იმით იყოს გამოწვეული, 

რომ მიწოდებული სურათი რესპონდენტებმა ორაზროვნად აღიქვეს; ყურადღება არ 

გაუმახვილებიათ ქალის მიმიკებზე. 

მიუხედავად ამ შედეგებისა, ის დაშვება, რომ მეტი რესპონდენტის გამოკითხვას, შესაძლოა 

პასუხები შეცვლა მოჰყოლოდა, ამ შემთხვევაშიც ლეგიტიმურია. 

მართალია ჩვენს ექსპერიმენტში 3 განსხვავებული ჯგუფი იყო წარმოდგენილი და, ძირითადად, 

ყურადღება მათ შედეგებს შორის განსხვავებებისა თუ მსგავსებების გამოკვეთაზე გავამახვილეთ, 

მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ ისიც, რომ კითხვარში ხელოვნურად შეგვექმნა პრეტესტ-პოსტტესტური 

სახის ექსპერიმენტის გარემო. ამის მიღწევა შევძელით კითხვარში ერთი კონკრეტული შეკითხვის - 

„შესწრებიხართ თუ არა რაიმე სახის სექსუალური ძალადობის გამოვლენის ფაქტს“ - საშუალებით, 

რომელიც კითხვარის თავსა და ბოლოში უცვლელად დავუსვით თითოეული ჯგუფის წევრს.  

კითხვარის დასაწყისში შეთავაზებულ კითხვაზე თითოეულ ჯგუფში აშკარად ჭარბობდა 

უარყოფითი პასუხის შედეგები. რესპონდენტთა უმრავლესობამ,  ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ არ 

შესწრებიან სექსუალური ძალადობის გამოვლენის ფაქტს (იხ. დიაგრამა #3).  
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დიაგრამა #3 - პრეტესტური შეკითხვა -  შესწრებიხართ თუ არა რაიმე სახის სექსუალური ძალადობის 

გამოვლენის ფაქტს? 

 

შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენმა პრეტესტ-პოსტტესტურმა კითხვამ შედეგი გამოიღო იმ მხრივ, 

რომ კითხვარის ბოლოს დასმული შეკითხვის პასუხებში წინასთან შედარებით ცვლილებებია. 

საკონტროლო და 1-ლ ექსპერიმენტულ ჯგუფებში „დიახ, შევსწრებივარ“ პასუხის კატეგორია 

რაოდენობრივად იზრდება, რაც შესაძლოა გამოეწვია სწორედ საკონტროლო მოსაზრება/სტიმულის 

ცვლადს და, ასევე, შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტების შესახებ წარმოდგენილ 

დებულებებს. თუმცა, საინტერესოა მე-2 ექსპერიმენტული ჯგუფის შედეგი. კითხვარში სტიმული 

ვიზუალურად იყო წარმოდგენილი და ჩვენი დაშვებით, უფრო მეტი გავლენა უნდა მოეხდინა 

რესპონდენტებზე, მაგრამ ასე არ მოხდა. ამ ჯგუფის შეხედულებებზე დებულებებმა და სტიმულმა 

უარყოფითად იმოქმედა და „დიახ შევსწრებივარ'' პასუხების რაოდენობა შემცირდა (იხ. დიაგრამა 

#4). 
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დიაგრამა #4 - პოსტტესტური შეკითხვა - შესწრებიხართ თუ არა რაიმე სახის სექსუალური 

ძალადობის გამოვლენის ფაქტს 

 

შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ გვეკვლია კავშირი ცდისპირთა პასუხებს შორის ამ იდენტურ 

კითხვასთან დაკავშირებით. ამისთვის მათი კროსტაბულაციები გამოვთვალეთ. შედეგად კი 

მივიღეთ, რომ რესპონდენტების 87%-მა (20 რესპონდენტი), რომლებმაც აღნიშნულ კითხვაზე 

პირველ ჯერზე დადებით პასუხი დააფიქსირეს, ასევე დადებით შეფასებას იძლევიან მეორე 

შემთხვევაშიც, მხოლოდ 13%-მა (3 რესპონდენტი) შეიცვალა მოსაზრება. ანალოგიური მაჩვენებელი 

დაფიქსირდა კატეგორიაში „არა, არ შევსწრებივარ“. მხოლოდ 13%-მა (9 რესპონდენტი) შეიცვალა 

შეხედულება მეორედ დასმული კითხვის შემთხვევაში. აღნიშნული მაჩვენებლები შესაძლოა 

განპირობებული იყოს იმით, რომ კითხვარში წარმოდგენილმა საკონტროლო შეკითხვებმა, 

სტიმულმა, სხვადასხვა დებულებამ, გავლენა მოახდინა რესპონდენტების მოსაზრებებზე. 

როგორც აღვნიშნეთ, პრეტესტ-პოსტტესტური დატვირთვის მქონე კითხვის პასუხების 

ცვლილება შესაძლოა დამოკიდებული ყოფილიყო, აგრეთვე, საკონტროლო შეკითხვებზე, რომელთა 

ნაწილი დებულებების სახით შევთავაზეთ რესპონდენტებს. ჩამოთვლილი 7 მოსაზრება შეფასებული 

იყო როგორც სექსუალური ძალადობის გამოვლინება; რესპონდენტებს კი თავად უნდა 

შეეფასებინათ, რამდენად ეთანხმებოდნენ აღნიშნულ მოსაზრებას 0-დან 100 ბალამდე. იმისათვის, 
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რომ  თითოეული ჯგუფის მიხედვით რესპონდენტთა შეხედულებები გაგვეზომა და გარკვეული 

ტენდენციები გამოგვკვეთა, დებულებების რიცხვობრივი შეფასებების საშუალოები დავითვალეთ. 

საბოლოოდ კი მივიღეთ საკონტროლო, 1-ლი და მე-2 ექსპერიმენტული ჯგუფების მიხედვით 

დებულებების საშუალო მაჩვენებლები, რითაც ზოგადი შეფასებების გაანალიზება შევძელით (იხ. 

დიაგრამა #5). 

დიაგრამა #5 



პაპიაშვილი, ოძელაშვილი, ჯიბუტი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, დეკემბერი, 2017 

83 
 

 

როგორც აღმოჩნდა, სამივე ჯგუფში ყველაზე მაღალი საშუალო მაჩვენებელი „ადევნების“ 

სექსუალურ ძალადობად შეფასებისას დაფიქსირდა. აღნიშნული შესაძლოა იმით იყოს 

განპირობებული, რომ სხვა სექსუალური ზეწოლის გამოვლინებებთან შედარებით, ადევნება მეტად 

შესამჩნევი და თვალსაჩინოა. 
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საკონტროლო 

დებულებები სექსუალური ძალადობის 

შესახებ 

მიშტერება 

საჩუქრების ჩუქებით გადამეტებული ყურადღების გამოჩენა 

ეროტიული/ინტიმური ქვეტექსტის მქონე სატელეფონო ზარები/მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებები 

ფიზიკურობის ხაზგამსმელი გადამეტებული რაოდენობის კომპლიმენტები 

გამომწვევი მიმიკა 

დისკომფორტის შემქმნელი ჟესტიკულაცია 

ადევნება 
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დებულებებიდან ყველაზე დაბალი შეფასება „საჩუქრების ჩუქებით გადამეტებული 

ყურადღების გამოჩენის“ კატეგორიაში დაფიქსირდა, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს იმასთან, 

რომ  საჩუქრების ჩუქება პატივისცემასთან, დაფასებასთან ან სასიხარულო ჟესტთან ასოცირდება და 

გადამეტებული ყურადღებისა და მომაბეზრებელი ქცევის ყველაზე ნეიტრალური გამოხატულებაა. 

აღნიშნული ქმედება რესპონდენტებისთვის სამომავლოდ უფრო ნაკლებად ასოცირდება 

სექსუალური ძალადობის ფაქტთან, ვიდრე სხვა დანარჩენი ჩამოთვლილი დებულებები. 

და ბოლოს, იმის გასაგებად, თუ რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ცდისპირთა სქესსა და 

სექსუალური ზეწოლის ასპექტების აღქმას, დავითვალეთ სამივე ჯგუფის წევრების სქესისა და 

კითხვარში შემოტანილი  სტიმულის მიმართება.  

საკონტროლო ჯგუფში 5 მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი ცდისპირი სავსებით 

დაეთანხმა იმ დებულებას, რომ უფროსის მიერ თანამშრომელთან არასასურველი ფიზიკური 

კონტაქტი (ხელის მხარზე, ფეხზე შეხება) არის სექსუალური ძალადობის გამოვლინება. ამ 

დებულებას სავსებით მამრობითი სქესის 3 წარმომადგენელი დაეთანხმა. პირველ ექსპერიმენტულ 

ჯგუფში დამოკიდებულება ორივე სქესის მიხედვით ერთით შეიცვალა -  გოგონების რიცხვმა 

მოიმატა, ხოლო ბიჭებისამ - დაიკლო. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ ჯგუფში მდედრობითი და 

მამრობითი სქესის წარმომადგენლების ყველაზე დიდი რაოდენობა (5-გოგონა, 6-ვაჟი) ,,უფრო 

ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმების'' კატეგორიაში დაფიქსირდა. 

მე-2 ექსპერიმენტულ ჯგუფში დაფიქსირდა ყველაზე მეტი ისეთი, პასუხი, რომელიც სრულიად 

არ ეთანხმებოდა კითხვარში მოცემულ დებულებას (სტიმულს). მამრობითი სქესის 3 

წარმომადგენელი, მდედრობითი სქესის კი 1, სრულიად არ დაეთანხმა იმ ფაქტს, რომ სურათზე 

გამოსახული მდგომარეობა სექსუალური ზეწოლის გამოვლინებაა. ამავე ჯგუფში გოგონების 1/3 

სავსებით დაეთანხმა, რომ ფოტოზე გამოსახული ვითარება სექსუალური ძალადობის გამოვლინებაა. 

 ის ფაქტი, რომ მდედრობითი სქესის წარმომადგენლების დიდი ნაწილი სავსებით ან უფრო 

მეტად ეთანხმება, რომ სამივე შემთხვევაში უფროსის მიერ თანამშრომელთან არასასურველი 

ფიზიკური კონტაქტი სექსუალური ძალადობის გამოვლინებაა შეიძლება იმით იყოს გამოწვეული, 



პაპიაშვილი, ოძელაშვილი, ჯიბუტი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, დეკემბერი, 2017 

85 
 

რომ მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებში უფრო მეტადაა განვითარებული ემპათია, ისინი 

მეტად ემოციურად აღიქვამენ სექსუალურ ზეწოლას და უკეთ ამოიცნობენ მის გამოვლინებას. 

 

დასკვნა 

მეორადი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა, რომ კვლევის ჰიპოთეზა - 

განათლება გავლენას ახდენს ახალგაზრდების ინფორმირებულობაზე სექსუალური ასპექტების 

მხრივ - გამართლდა, თუმცა, აღმოჩნდა, რომ იგი არ არის დამოკიდებული განათლების იმ 

ჯგუფებზე, რომლებიც განათლების ცვლადის რეკოდირების შედეგად გამოვყავით (წერა/კითხვის 

უცოდინარი; დაწყებითი განათლება; სრული ზოგადი განათლება, პროფესიული განათლება, 

უმაღლესი განათლება)  

ექსპერიმენტული დიზაინის კვლევის ფარგლებში მრავალი საინტერესო ტენდენცია 

გამოიკვეთა. ჩვენი ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები 

უფრო ემოციურად აღიქვამენ სექსუალური ზეწოლის ფაქტს, გამართლდა. ხაზი უნდა გაესვას 

იმასაც, რომ 1-ლ ექსპერიმენტულ ჯგუფში, რომელშიც ქეისი (case), შემთხვევა  შევიტანეთ 

სტიმულად, განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა “უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ 

ვეთანხმების“ კატეგორიაში. ექსპერიმენტის შედეგად მიღებული ფაქტი, რომ ახალგაზრდების 

უმრავლესობას მოცემული შემთხვევა ძალადობად მიიჩნია, შესაძლოა გამოწვეული იყოს იმით, რომ 

სიტუაციის ვერბალური აღწერა მეტად იძლეოდა უსიამოვნების შეგრძნების ინტერპრეტაციის 

შესაძლებლობას, ვიდრე ფოტოსურათი. საბოლოოდ კვლევის ორივე ეტაპის საფუძველზე შეგვიძლია 

დავასკვნათ, ჩვენი საკვლევი ჰიპოთეზა, რომ განათლება და ემოციური ფონი გავლენას ახდენს 

ახალგაზრდების აღქმასა და ინფორმირებულობაზე სექსუალური ასპექტების მხრივ ნაწილობრივ 

გამართლდა. 
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აბსტრაქტი 

ადამიანები მოქმედებენ განსხვავებულად და მათ ქცევას აქვს განსაზღვრული ტიპი. 

მათი მოქმედება ხშირ შემთხვევაში მიემართება სოციუმს, ამიტომ კვლევის 

ფარგლებში განვიხილეთ სოციალური ქცევის ტიპები და მათზე მოქმედი 

ფაქტორები. მსოფლიო ღირებულებების ფონდის საქართველოში ჩატარებული 

მეექვსე ტალღის კვლევის ბაზის მიხედვით შევეცადეთ დაგვედგინა თუ რამდენად 

ზემოქმედებს რელიგია ისეთ სოციალური ქცევის ტიპებზე, როგორებიცაა 

კონფორმულობა და ჰედონიზმი. კითხვარში გამოყენებულია შვარცის სკალის 

კითხვები, რომლებიც ზომავენ კოფორმულობასა და ჰედონიზმს. ისინი 

დავაკავშირეთ რელიგიურობის ისეთ ინდიკატორებთან, როგორებიცაა რელიგიის 

მნიშვნელობა, რელიგიური ჩართულობადა ა.შ. აღწერითი სტატისტიკური 

ოპერაციებისა და კორელაციების მეშვეობით დადგინდა, რომ კავშირი 

რელიგიურობასა და სოციალური ქცევის ტიპებს შორის მცირეა, რაც ეწინააღმდეგება 

შვარცის თეორიას. განსხვავება შვარცის სკალასა და კვლევის შედეგებს შორის 

შესაძლოა აიხსნას კითხვარის ადაპტირებისა და ქართულ კულტურულ რეალობაზე 

მორგების საჭიროებით, რადგან გამოკითხულთა ნაწილი თავს მიაკუთვნებდა, 

როგორც ჰედონისტური ასევე კონფორმული ღირებულებების ადამიანს, რაც შვარცის 

მოდელის მიხედვით ურთიერთდაპირისპირებული ცნებებია. საკითხის 

სიღრმისეულად შესასწავლად მივმართეთ მეთოდთა ტრიანგულაციას და ჩავატარეთ 

თვისებრივი კვლევა ფოკუს-ჯგუფების გამოყენებით. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 2 

ფოკუს-ჯგუფი, რომლებშიც მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტის 

სტუდენტები. ფოკუს-ჯგუფებმა აჩვენა, რომ რელიგია ზემოქმედებს სოციალური 

ქცევის ტიპებზე ტრადიციული ღირებულებების მეშვეობით. მიუხედავად იმისა 

რესპონდენტი ჩართული არის თუ არა რელიგიურ ცხოვრებაში, მათზე რელიგიის 

ზემოქმედება მაინც შეიმჩნევა და ეს განსაკუთრებით ვლინდება პიროვნების 

აღზრდისა და ღირებულებების ჩამოყალიბების პროცესში. ფოკუს-ჯგუფის 

მონაწილეთა აზრით რელიგია კონფორმულს ხდის ადამიანს და მოუწოდებს 

ჩარჩოებში მოაქციოს საკუთარი ქმედება. 

საძიებო სიტყვები: ჰედონიზმი, კონფორმულობა, რელიგიური ჩართულობა, 

სოციუმი. 

 

შესავალი 

ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. მათ აყალიბებს ის სოციო-კულტურული 

გარემო, სადაც იბადებიან და იზრდებიან. მათ ქცევაზე უამრავი ფაქტორი მოქმედებს 

დაბადებიდან, როგორიცაა ოჯახი, რელიგია, სოციუმი. რელიგია არის ისეთი 

საზოგადოებრივი ინსტიტუტი, რომელიც პირდაპირ მოქმედებს ინდივიდთა 
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ქცევაზე, ვინაიდან იგი არის დოგმათა სისტემა, რომელიც ადამიანს კარნახობს 

სწორად ცხოვრების წესს.  ხშირ შემთხვევაში რელიგია ინდივიდს აწვდის 

ღირებულებებს და აყალიბებს უფრო კონფორმულ ადამიანად. პიროვნებას, 

რომლისთვისაც რელიგია მნიშვნელოვანია ეშინია ზებუნებრივი ძალების და 

წარმოდგენების (მაგ. ჯოჯოხეთის არსებობა), რომელსაც რელიგია უქმნის მას. 

ამიტომ ცდილობს უსიტყვოდ მიიღოს ის წესები, რომელიც დაეხმარება სიკვდილის 

შემდეგ მოიპოვოს სულიერი სიმშვიდე. როგორც აღვნიშნეთ რელიგია ადამიანს 

აყალიბებს კონფორმულად, ასევე თრგუნავს ჰედონისტურ ღირებულებებსა და 

სურვილებს მასში. ამიტომ მორწმუნე ადამიანი უფრო კონფორმული და ნაკლებად 

ჰედონისტურია. იგი ადვილად ეგუება რელიგიის მიერ მოწოდებულ წესებს და 

მიჰყვება მათ, რათა იცხოვროს სწორად. 

რელიგია მნიშვნელოვანი სოციალური ინსტიტუტია. ამიტომ მნიშვნელოვანია 

ვიკვლიოთ რელიგიის გავლენა ადამიანთა ცხოვრებაზე. სწორედ ამას ისახავს კვლევა 

მიზნად, შვარცის მოდელზე დაყრდნობით, დავადგინოთ ახდენს თუ არა გავლენას 

რელიგია სოციალური ქცევის ტიპებზე. 

კვლევის ძირითადი ამოცანებია დაადგინოს: 1) რამდენად ახდენს რელიგია გავლენას 

სოციალური ქცევის ტიპების  ჩამოყალიბებაზე; 2) რამდენად მოქმედებს რელიგიური 

ჩართულობა კონფორმულობის ჩამოყალიბებაზე; 3) რამდენად ახდენს რელიგია 

გავლენას ადამიანში ჰედონიზმის დათრგუნვაზე. ასევე ჩვენი კვლევის ამოცანაა 

შევამოწმოთ აღნიშნული ჰიპოთეზის მართებულება უკვე არსებული ბაზის 

საფუძველზე. 

 

სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულებითი მოდელი ფსიქოლოგიასა და 

სოციოლოგიაში ეკუთვნის შალომ შვარცს (Shalom H. Schwartz). იგი თავის 

ღირებულებით თეორიაში გამოყოფს ათ უნივერსალურ ადამიანურ ღირებულებას, 

რომელსაც აფუძნებს ადამიანის სამ ძირითად მოთხოვნილებას. ეს 

მოთხოვნილებებია: ადამიანის ბიოლოგიური მოთხოვნილება, სოციალური 

ინტერაქციის კოორდინაციის მოთხოვნა და ადამიანთა ჯგუფების თვითგადარჩენისა 

და კეთილდღეობის მოთხოვნილება. ამ მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კი 

ადამიანებს სჭირდებათ შეიმუშაონ კონკრეტული მიზნები და მათი საშუალებით 

იურთიერთონ საზოგადოებასთან. ამ თეორიის მიხედვით ასევე არსებობს 

ღირებულებების განმსაზღვრელი ათი მოტივი (თვითმართვა, სტიმულაცია, 

ჰედონიზმი, მიღწევა, ძალაუფლება, უსაფრთხოება, კონფორმულობა, ტრადიცია, 

გულმოწყალება, უნივერსალიზმი). ისინი ქმნიან კონკრეტულ მოტივაციურ 

კონტინიუმს და რაც უფრო ახლოს არის ამ კონტინიუმში ღირებულებები 
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ერთმანეთთან მით უფრო მსგავსია მათი განმსაზღვრელი მოტივები. და პირიქით რაც 

უფრო შორს არის ისინი ერთმანეთისგან მით უფრო განსხვავდება მათი გამომწვევი 

მოტივები ( Schwartz & Shalom, 2012). 

შვარცი ამ ღირებულებებს ალაგებს ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო პოლუსზე: 

ცვლილებებისადმი ღიაობა და კონსერვაცია, თვითგაძლიერება და 

თვითტრანსცენდენტურობა. თუმცა შვარცი მეორე დაყოფის პრინციპსაც გამოყოფს, 

ეს არის ინტერესი, რომელსაც ემსახურებიან ღირებულებები. ამის მიხედვით იგი 

განასხვავებს პიროვნულ ინტერესებისა და სოციალური ინტერესების გამომწვევ 

ღირებულებებს. პიროვნული ინტერესების გამომწვევი ღირებულებებია: მიღწევა, 

ძალაუფლება, ჰედონიზმი, სტიმულაცია და თვითმართვა. სოციალურ ინტერესებს კი 

გამოხატავენ: უსაფრთხოება, კონფორმულობა, ტრადიცია, უნივერსალურობა, 

გულმოწყალება. ღირებულებათა კლასიფიკაციის მესამე ტიპი შვარცის 

მიხედვით  არის შფოთვა. და იგი ამის მიხედვით გამოყოფს შფოთვის შემცველ 

ღირებულებებს, რასაც თავდაცვით ღირებულებებს უწოდებს და შფოთვისგან 

თავისუფალ, დაცლილ ღირებულებებს, რომლებიც მიმართულნი არიან თვით-

განვითარებაზე. შფოთვის შემცველი ღირებულებები ანუ თავდაცვითი 

ღირებულებებია: მიღწევა, ძალაუფლება, უსაფრთხოება, კონფორმულობა და 

ტრადიცია. ისინი მიმართულია საფრთხისგან თავდაცვაზე და მიზნის დაკარგვის 

პრევენციაზე. შფოთვისგან თავისუფალი ღირებულებებია: ჰედონიზმი, სტიმულაცია, 

თვითმართვა, უნივერსალიზმი და გულმოწყალება. ისინი ხელს უწყობს მიზნის 

მიღწევას და არიან თვითგანვითარებადნი. ასევე შვარცი სხვა კვლევაში(Schwartz and 

Bardi, 1997)აღნიშნავს, რომ ღირებულებებზე გავლენას ახდენს სოციო-ეკონომიკური 

და პოლიტიკური სისტემა, რელიგია და ისტორიული კონტექსტი. ღირებულებები 

რელიგიისა და დროის გავლენით ადაპტირდება და ერგება არსებულ 

შესაძლებლობებსა და სიტუაციას. 

ვანესა დელპიერმა და რებეკა დალნერმა, 2003 წელს ჩატარებულ კვლევაში 

„ღირებულებები და რელიგიურობა: მეტა-ანალიზი შვარცის მოდელის 

მიხედვით“  (Values and religiosity: a meta-analysis of studies using Schwartz’s model), 

განიხილეს 5 ქვეყნის მაგალითი. ყველა იყენებს შვარცის ღირებულების მოდელს 

იმისთვის, რომ გამოიკვლიოს, თუ როგორ არის დაკავშირებული რელიგიურობა 

ღირებულებების მნიშვნელობასთან. შედეგებს მივყავართ დასკვნამდე, რომ 

რელიგიური ადამიანებისთვის უფრო მეტად მისაღებია ღირებულებები, რომლებიც 

იცავენ სოციალურ და ინდივიდუალურ წესრიგს. ეს ღირებულებები უფრო მეტად 

ტრადიციასთან და  კონფორმულობასთან არის კავშირში და ნაკლები ხარისხით 

უსაფრთხოებასთან. მეორე მხრივ, რელიგიურ ადამიანებს არ მოსწონთ 

ღირებულებები, რომლებიც ხელს უწყობენ ცვლილებებისადმი მზაობას და 

ავტონომიის გავრცელებას, რაშიც იგულისხმება სიმულაცია და ვოლუნტარიზმი 

(იგივე, გვ.3). 



ქირია, მუქერია / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, დეკემბერი, 2017 

91 
 

 

იმავე კვლევის მიხედვით რესპონდენტებს მოსწონთ ღირებულებები, რომლებიც 

ლიმიტირებულად თვითგამოხატვის ნებას რთავენ, უარყოფენ ჰედონიზმს და 

საკუთარი თავის გაუმჯობესებას მიღწევებისა და პოლიტიკური ძალაუფლების 

კუთხით ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ბევრი ეფექტი იყო მუდმივი სხვადასხვა 

რელიგიის დენომინაციებში (ქრისტიანები, იუდეველები და მუსლიმანები) და 

კულტურებში, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ამ ეფექტების მაგნიტუდა დამოკიდებული 

იყო ქვეყნების სოციო-ეკონომიკურ განვითარებაზე (იგივე, გვ.4). 

მაიკლ ველჩმა (Michael R. Welch), ჩარლზ ტიტლმა (Charles R. Tittle) და ჰაროლდ 

გრაზმიკმა (Harold G. Grasmick) ჩაატარეს მეტა-ანალიზი სახელწოდებით 

„ქრისტიანული რელიგია. თვითკონტროლი და სოციალური 

კონფორმულობა“(Christian religiosity. Self-control and Social Conformity), რომელიც 2006 

წლის მარტში დაიბეჭდა ოქსფორდის უნივერსიტეტის ჟურნალში. ანალიზში 

თავდაპირველად ნათქვამია, რომ საზოგადოებრივი წესრიგისა და სოციალური 

ცვლილებების ამხსნელი სოციოლოგები არიან ორიენტირებულნი სოციალიზაციისა 

და სოციალური კონტროლის პროცესზე. ისინი განსაკუთრებულ ყურადღებას 

უთმობენ სტრუქტურასა და ინსტიტუტების ფუნქციონირებას, განსაკუთრებით კი 

ისეთ პროცესებსა და დაწესებულებებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიონ 

სოციალურ მოვლენებზე. რელიგია კი ასეთი სოციალური ინსტიტუტების სათავეში 

ექცევა.  რელიგიის მნიშვნელობა ნაწილობრივ დამოკიდებულია სოციოლოგების 

მიერ გამოტანილ დასკვნებზე, რომ რელიგიურობა ხელს უწყობს ინტერნალიზებულ 

ნორმებს და ეფექტურად თრგუნავს ძალადობას(Welch &Tittle, 1983). ჰარისის (Harris, 

2003),  შერკატისა და ელისონის (Sherkat and Ellison, 1999) მიერ ჩატარებული 

კვლევები უარყოფს რელიგიის გავლენას დევიანტურ საქციელზე, მაგრამ 

მკვლევართა უმრავლესობა ადასტურებს ინდივიდულური რელიგიურობის 

შესაძლებლობას იწინასწარმეტყველოს კავშირი კანონმორჩილების, ნარკოტიკებისა 

და ალკოჰოლის მიღებისგან თავის შეკავებასა და სოციალური ნორმების დაცვას 

შორის.  

მთავარი უპასუხო შეკითხვაა თუ ზუსტად, როგორ მიყავს რელიგიას 

კონფორმულობა სოციალურ ნორმებამდე. არსებობს კონკრეტული დასკვნები რის 

საფუძველზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რელიგიური ინდივიდები არიან მორჩილები, 

რადგან ეშინიათ ზებუნებრივი მოვლენებისა, რომლებიც შეიძლება განიცადონ 

სიცოცხლის პერიოდში ან სიკვდილის შემდგომ ცხოვრებაში. (Burcett &White, 1974; 

Jensen & Erickson, 1979) სხვები აყალიბებენ თეორიას, რომ რელიგიური სწავლება 

ეხმარება ადამიანებს მორალური ვალდებულებების ინტერნალიზებაში, რაც 

არეგულირებს მათ საქციელს და თავიდან აცილებს დანაშაულის გრძნობას. (Bandura, 

1977) მკვლევრების ნაწილი ფიქრობს, რომ რელიგიური გამოცდილება ადამიანებს 

აკავშირებს ერთმანეთთან და იქმნება მორწმუნეთა კავშირები, რომელთა 
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სოციალური ქმედებებიც ამცირებენ დევიანტურ საქციელს და ამას ეწოდება 

,,საზოგადოების ეფექტი“(Stark &Bainbridge, 1996).  

 

მეთოდოლოგია 

კვლევაში გამოყენებულია მეთოდების ტრიანგულაცია, რომელიც გულისხმობს 

კონკრეტული ფენომენის შესასწავლად რამოდენიმე მეთოდის გამოყენებას, 

შესაძლებლობას გვაძლევს გამოვასწოროთ ის ხარვეზები, რაც ერთი კონკრეტული 

მეთოდის გამოყენებისას გამოვლინდა და შედეგად შეასუსტა კვლევის შინაგანი ან 

გარეგანი ვალიდობა. ამისთვის საჭიროა შევიმუშავოთ კვლევის ისეთი სტრატეგია, 

რაც საშუალებას  მოგვცემს შევინარჩუნოთ, როგორც მაღალი შინაგანი, ასევე მაღალი 

გარეგანი ვალიდობა. 

ჩვენი კვლევის ძირითადი თემა იყო თუ რა გავლენას ახდესნს რელიგია სოციალური 

ქცევის ტიპების ჩამოყალიბებაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენი კვლევა მოიცავდა თვისება-

დისპოზიციის მიმართებას, სადაც თვისება იყო რელიგიურობა/ არარელიგიურობა, 

ხოლო იგი  განაპირობებდა ისეთ სოციალური ქცევის ტიპებს როგორებიცაა: 

ჰედონიზმი და კონფორმულობა, ამ შემთხვევაში სწორედ ეს ორი სოციალური ქცევის 

ტიპი შეგვიძლია ჩავთვალოთ დისპოზიციად. 

ჩვენი კვლევის ფარგლებში გამოვიყენეთ მსოფლიო ღირებულებების ფონდის მეექვსე 

ტალღის კვლევის ბაზა, რომელიც საქართველოში ჩატარდა 2014 წელს. კვლევა 

ჩავატარეთ რაოდენობრივი მეთოდოლოგიის გამოყენებით, რადგან  ასეთი გზით 

მოპოვებული მონაცემები ექვემდებარება სტატისტიკურ ანალიზს და გვაძლევს 

საშუალებას ჩავატაროთ ისეთი ოპერაციები, როგორიცაა: ბივარიაციული ანალიზი, 

კროსტაბულაციებისა და სიხშირეების დათვლა. კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე 

დაგვჭირდა ზოგიერთი ცვლადის რეკოდირება ან ახალი ინდექსების შექმნა, რისი 

საშუალებაც მოგვცა რაოდენობრივმა მონაცემებმა. კვლევის მიზნებიდან 

გამომდინარე შევარჩიეთ კონკრეტული ინდიკატორები, რომელთა დაკვირვების 

შედეგადაც შეგვეძლო საკვლევ ცვლადებთან მიმართებაში კონკრეტული დასკვნების 

გამოტანა. კონფორმულობის გასაზომად გამოვიყენეთ შემდეგი ინდიკატორები, 

რომლებიც ეყრდნობა შვარცის ღირებულებების სკალას: 

·         პიროვნებისთვის მნიშვნელოვანია არ გააკეთოს საზოგადოებისათვის 

მიუღებელი საქციელი 

·         პიროვნებისთვის მნიშვნელოვანია ტრადიციული ღირებულებებისა და ადათ-

წესების დაცვა. 

 ჰედონიზმის გასაზომად- შემდეგი ინდიკატორები: 
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·         პიროვნებისთვის მნიშვნელოვანია ვოლუნტარიზმი. 

·         პიროვნებისთვის მნიშვნელოვანია იყოს მდიდარი. 

·         პიროვნებისთვის მნიშვნელოვანია თავს უარი არ უთხრას სიამოვნების 

მიღებაზე. 

·         პიროვნებისთვის მნიშვნელოვანია თავიდან აიცილოს საფრთხე. 

ხოლო რელიგიურობა გაიზომება შემდეგი ინდიკატორებით: 

·         საეკლესიო ან რელიგიური ორგანიზაციის წევრობა 

·         ნდობა ეკლესიების/რელიგიური ლიდერების მიმართ 

·         რელიგიურ მსახურებაზე დასწრება 

·         ლოცვა 

·         ღმერთის რწმენა 

·         ინდივიდის ცხოვრებაში ღმერთის მნიშვნელობა 

·         ჯოჯოხეთის რწმენა 

·         სიკვდილის შემდეგ იმქვეყნიური ცხოვრების რწმენა 

უკვე ჩატარებული კვლევის ბაზის ხელახალი გაანალიზების შედეგად გამოვლინდა 

რამოდენიმე მეთოდოლოგიური შეზღუდვა. პირველ რიგში შეზღუდვა ეხებოდა 

კითხვარს, მიუხედავად იმისა, რომ კითხვარი იყო ნათარგმნი და ადაპტირებული იმ 

გარემოსთან, სადაც უნდა ჩატარებულიყო კვლევა, ამ შემთხვევაში საქართველოს 

სოციო-ეკონომიკურ რეალობასთნ, არ ჩატარებულა კითხვარის პრეტესტირება, რამაც 

შემდგომში გამოიწვია კვლევის შინაგანი ვალიდობის დარღვევა. ასევე პრობლემას 

ქმნიდა პირდაპირ ნათარგმნი, არაადაპტირებული შვარცის სკალა, რაც რეალურად 

ვერ ზომავს საკვლევ ცვლადებს. 

კვლევის ვალიდობის ასამაღლებლად და საკითხის სიღრმისეულად შესასწავლად 

ასევე მივმართეთ თვისებრივ მეთოდოლოგიას, კერძოდ კი გამოვიყენეთ ფოკუს-

ჯგუფის მეთოდი.  ჯგუფურმა დისკუსიამ საშუალება მოგვცა მიგვეღო 

სრულყოფილი პასუხები ჩვენს საკვლევ კითხვაზე და ასევე შევძელით 

დავკვირვებოდით რესპონდენტთა არავერბალურ ქცევას, რამაც კვლევისათვის 

დამატებითი მასალა მოგვაწოდა. 
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კვლევის ფარგლებში გამოვიყენეთ მიზნობრივი შერჩევა. კვლევაში მონაწილეობა 

მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა, იურიდიულ და მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებმა. სულ 

ჯგუფურ დისკუსიაში მონაწილეობდა16 რესპონდენტი, აქედან 11 იყო მდედრობითი 

სქესის წარმომადგენელი, ხოლო 5-მამრობითის. მონაწილეების საშუალო ასაკი 18-

დან 22 წლამდე მერყეობდა. 

კვლევის ფარგლებში ჩავატარეთ ორი ფოკუს-ჯგუფი, შემდეგ კი თითოეული 

მათგანისთვის გავაკეთეთ ტრანსკრიფტი, სადაც კონფიდენციალობის დასაცავად 

თითოეულ რესპონდენტს მივანიჭეთ კოდი. ამ ნედლი მასალის გასაანალიზებლად 

საჭირო იყო მონაცემების დაჯგუფება, რის შედეგადაც გამოიყო 6 ძირითადი 

კატეგორია. 

 

შედეგები და ანალიზი 

ვინაიდან ვიკვლევთ რელიგიის გავლენას სოციალური ქცევის ტიპებზე, რელიგიური 

რწმენის ინდიკატორად, მსოფლიო ღირებულებების ფონდის მიერ 2014 წელს 

ჩატარებული კვლევის კითხვარიდან, ავიღეთ ღმერთის რწმენა. რესპონდენტთა 

თითქმის სრულმა უმრავლესობამ (99%-მა) უპასუხა, რომ სჯერა ღმერთის, ხოლო 1%-

მა უპასუხა, რომ არ სჯერა. 

მეორე ინდიკატორი, რითიც განვსაზღვრეთ რელიგიური რწმენა არის თავად 

რელიგიის მნიშვნელობა პიროვნებისთვის. რესპონდენტების 84% თვლის, რომ 

რელიგია მათ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია.  აქაც იგივე ტენდენცია 

ვლინდება და ძირითადი გამოკითხული ჯგუფი არის ის, ვისთვისაც 

მნიშვნელოვანია რელიგია ცხოვრებაში. (იხ. დიაგრამა N 1) 

მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის სრული უმრავლესობა რელიგიურია და ღმერთის 

სწამს, მხოლოდ გამოკითხულთა 20% დადის ხშირად ეკლესიაში და ლოცულობს. 

52% კი იშვიათად დადის ეკლესიაში და იშვიათად ლოცულობს.ღმერთის რწმენის 

მიუხედავად  ისინი არ არიან რელიგიურ ცხოვრებაში ჩართულნი. (იხ დიაგრამა N2) 

დიაგრამა N 1 

დიაგრამა N 2 

კვლევის მიზნების შესასრულებლად და ჰიპოთეზის შესამოწმებლად საჭიროა 

რელიგიური და არარელიგიური ადამიანების დაბალანსებული რაოდენობა, რათა 

დავადგინოთ რელიგიის მიმართება სოციალურ ქცევაზე ყალბია თუ არა ანუ 
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ნამდვილად ახდენს თუ არა გავლენას ის სოციალურ ქცევებზე, როგორიცაა 

კონფორმიზმი და ჰედონიზმი. თუმცა ეს მონაცემები ამის დადგენის საშუალებას არ 

იძლევა. 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე გვაინტერესებდა რამდენად აიგივებენ 

რესპონდენტები საკუთარ თავს  კონფორმულ ადამიანთან. კვლევის შედეგებიდან 

გამომდინარე კი გამოკითხული რესპონდენტიდან უმრავლესობა ამბობდა, რომ ჰგავს 

კონფორმულ ადამიანს. ხოლო მათი რაოდენობა ვინც ამბობდა, რომ არ ჰგავს ასეთი 

ღირებულებების ადამიანს არ აღემატებოდა გამოკითხულთა 8%-ს, რაც საკმაოდ 

დაბალი მაჩვენებელია. შვარცის თეორიიდან გამომდინარე გადავამოწმეთ 

რელიგიური ჩართულობა ახდენდა თუ არა გავლენას კომფორმულ ქცევაზე. 

მონაცემებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი, ვინც თავს 

კონფორმულად მიიჩნევს უფრო ხშირად დადიან ეკლესიაში და  ლოცულობენ. 

გამოკითხულთა თითქმის 92% მიიჩნევს, რომ ჰგავს კონფორმული ქცევის ადამიანს 

და მათი 21% ხშირად ლოცულობს და დადის ეკლესიაში, ხოლო 52% იშვიათად. ასევე 

განვსაზღვრეთ ახდენდა თუ არა რელიგიური ჩართულობა გავლენას ჰედონისტური 

ღირებულებების მქონე ადამიანზე.  ამ ორი კროსტაბულაციის მიხედვით ვადგენთ, 

რომ რესპონდენტები, რომლებიც თავს ამსგავსებენ ჰედონისტური ღირებულებების 

მქონე ადამიანს და რესპონდენტები, რომლებიც თავს ამსგავსებენ კონფორმული 

ღირებულებების მქონე ადამიანს თითქმის ერთნაირად არიან ჩართულნი რელიგიურ 

ცხოვრებაში. 

როდესაც რესპონდენტებს დაუსვეს კითხვა თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მათ 

ცხოვრებაში რელიგია, იმ  რესპონდენტების უმრავლესობამ (86%), რომლებმაც 

აღნიშნეს, რომ  ჰგავს ჰედონისტური ღირებულების ადამიანებს უპასუხა, რომ მათ 

ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია რელიგია. თუმცა დაახლოებით იგივე პასუხი 

მივიღეთ იმ რესპონდენტებისგანაც, ვინც თქვა, რომ არ ჰგავს ჰედონისტური 

ღირებულებების ადამიანს, 83%-მა უპასუხა, რომ რელიგია ძალიან მნიშვნელოვანია 

მათთვის. ამ მონაცემებიდან დასკვნების გამოტანა რთულია, ვინაიდან თითქმის 

ერთნაირი მონაცემებია, რეალურად კი ისინი უნდა განსხვავდებოდნენ 

მნიშვნელოვნად. ეს შესაძლოა სკალის მოუქნელობის ბრალი იყოს. ვინაიდან კვლევა 

ტარდება სხვადასხვა ქვეყანაში სკალები პირდაპირ ითარგმნება და არ ერგება ქვეყნის 

კულტურას (იხ. დიაგრამა N3). 

დიაგრამა N 3 

იმავე კითხვაზე კონფორმული ადამიანების 87%-მა უპასუხა, რომ ძალიან 

მნიშვნელოვანია რელიგია მათ ცხოვრებაში.  ხოლო არაკონფორმული ადამიანების 

66%-მა აღნიშნა, რომ რელიგია ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. ვინაიდან 

არაკონფორმული ადამიანების რაოდენობა გაცილებით მცირეა ვიდრე კონფორმული 



ქირია, მუქერია / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, დეკემბერი, 2017 

96 
 

ადამიანების დასკვნების გამოტანა და განზოგადება კროსტაბულაციიდან ძალიან 

რთულია. 

კვლევის ფარგლებში ასევე მნიშვნელოვანი იყო აღწერით სტატისტიკასთან ერთად 

გამოგვეყენებინა ბივარიაციული ანალიზი (კორელაცია), რათა გვეჩვენებინა კავშირი 

რელიგიის მნიშვნელობას, რელიგიურ ჩართულობასა და სოციალური ქცევის ტიპებს 

შორის. შვარცის მიხედვით  ღირებულებებზე  გავლენას ახდენს სოციო-ეკონომიკური 

და პოლიტიკური სისტემა, რელიგია და ისტორიული კონტექსტი. ღირებულებები 

რელიგიისა და დროის გავლენით ადაპტირდება და ერგება არსებულ 

შესაძლებლობებსა და სიტუაციას (Schwartz & Bardi, 1997). ჩვენ გვაინტერესებდა 

რელიგიური ფაქტორის ზემოქმედება ღირებულებებზე, რომლებიც გავლენას 

ახდენენ სოციალური ქცევის ტიპებზე. ზემოთ განხილული მიზეზების გამო, ჩვენი 

კვლევის ფარგლებში კორელაციების მეშვეობით ვნახეთ, რამდენად არსებობდა 

კავშირი რელიგიის მნიშვნელობასა და რესპონდენტის კონფორმული/ჰედონისტური 

ღირებულებების მქონე ადამიანთან მსგავსებას შორის. სპირმენის რო-ს (Spearman’s 

rho) მეშვეობით დავითვალეთ კორელაცია ჰედონისტური ღირებულებების მქონე 

ადამიანთან მსგავსებასა და რელიგიის მნიშვნელობას შორის, რის შედეგადაც 

გამოვლინდა, რომ არის ძალიან სუსტი დადებითი კორელაცია (0.07). ასევე ძალიან 

მცირე დადებითი კორელაციაა (0.16) კონფორმული ღირებულებების მქონე 

ადამიანთან მსგავსებასა და რელიგიის მნიშვნელობას შორის. თუმცა აღსანიშნავია, 

რომ ორივე შემთხვევაში მიუხედავად მცირე განსხვავებისა, მიმართება არის 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი (p <0.05).  ეს პასუხები შესაძლოა აიხსნას ჯგუფების 

ერთგვაროვნებით, გამოკითხულთა უმრავლესობამ (84%) რელიგია ძალიან 

მნიშვნელოვნად ან მნიშვნელოვნად (12%) დაასახელა, რაც იმას ნიშნავს რომ 

კვლევაში იმ ადამიანთა ხვედრითი წილი, ვისთვისაც რელიგია არ არის 

მნიშვნელოვანი ძალიან დაბალია. 

აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ სხვა ინდიკატორის მიხედვით დაგვეთვალა 

კორელაცია, სადაც მეტნაკლებად თანაბრად იყო განაწილებული პასუხთა სიხშირე. 

ასეთი ინდიკატორი იყო რელიგიური ჩართულობა  (იხ. დიაგრამა N2), თუმცა ამ 

ცვლადსა და რესპონდენტის კონფორმული/ჰედონისტური ღირებულებების მქონე 

ადამიანთან მსგავსებას შორის დამყარდა ძალიან მცირე დადებითი კორელაცია, 

რომელშიც მიმართება არ იყო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი (p >0.05).  ამ 

სტატისტიკურ ოპერაციებზე დაყრდნობით შესაძლოა ვთქვათ, რომ ჩვენი ჰიპოთეზა, 

რაც უფრო მნიშვნელოვანია რელიგია ინდივიდისთვის, მით უფრო კონფორმულია 

მისი ქცევა არ დადასტურდა. 

ეს კვლევა ერთი და იმავე კითხვარის მეშვეობით ტარდება სხვადასხვა ქვეყანაში, 

რომლებსაც გააჩნიათ განსხვავებული კულტურები. ნეილ სმელზერის მიხედვით 

კულტურა ახდენს რწმენის, ღირებულებებისა და გამომსახველი საშუალებების 

(რომლებიც გამოიყენება ხელოვნებასა და კულტურაში) სიმბოლიზირებას, 
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რომლებიც საერთოა რაიმე ჯგუფისთვის; ისინი აწესრიგებენ ამ ჯგუფის წევრთა 

გამოცდილებას და არეგულირებენ მათ ქცევას. ნეილ სმელზერი ასევე თავის წიგნში 

,,სოციოლოგია“ აღნიშნავს იმასაც, რომ ადამიანთა კულტურები  მრავალფეროვანია. 

ღირებულებები და ნორმები ფართოდ ვარირებს ერთი კულტურის საზღვრებშიც კი 

და ხშირად დიამეტრულად განსხვავდება იმისგან რაც სხვა კულტურაში ,,ნორმად" 

მიიჩნევა (სმელზერი, 1981). კულტურათა განსხვავებულობის გამო შესაძლოა 

არაადაპტირებულმა კითხვარმა კვლევის შინაგან ვალიდობას შეუქმნას საფრთხე, 

ამიტომ საჭიროა კითხვარის ადაპტირება და იმ კულტურულ რეალობაზე მორგება, 

სადაც ტარდება კვლევა. 

ასევე საინტერესო იყო გვეკვლია სტუდენტების დამოკიდებულება რელიგიისადმი. 

თუ რამდენად არიან ჩართულნი რელიგიურ ცხოვრებაში და რამდენად აყალიბებს 

რელიგია მათ სოციალურ ქცევას. ამ მიზნების განსახორციელებლად კვლევის 

ფარგლებში ჩატარდა 2 ფოკუს-ჯგუფი, რომელმაც გამოკვეთა ტენდენცია, რომ 

ინდივიდში რელიგიურობის ჩამოყალიბებაზე მოქმედებს სხვადასხვა სოციალური 

ინსტიტუტი. დისკუსიიდან გამომდინარე დასახელდა სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ინსტიტუტი, ესენია: ოჯახი, საზოგადოება და  ეკლესია. 

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა აზრით, ოჯახი არის პატარა საზოგადოება და 

ინდივიდი ყოველგვარ ღირებულებას სწორედ, რომ მისგან იღებს და ითვისებს. 

ოჯახი შესაძლოა ახდენდეს გავლენას რელიგიურობის ჩამოყალიბებაზეც და ეს 

გავლენაც შეიძლება გავიგოთ ორი კუთხით: ნეგატიური და პოზიტიური გავლენა. 

ზოგიერთ შემთხვევაში ოჯახი პოზიტიურად მოქმედებს რელიგიურობის 

ჩამოყალიბებაზე. ეს აიხსნება იმით, რომ ადამიანი სოციალური არსებაა, რომელიც 

საზოგადოებასთან ურთიერთობით და ამ საზოგადოებაში არსებული ინსტიტუტების 

ზეგავლენით ყალიბდება სოციალიზაციის პროცესში. სოციალური ინსტიტუტები და 

განსაკუთრებით ოჯახი განსაზღვრავს ინდივიდის დამოკიდებულებებს, რადგან 

სოციალიზაციის პროცესი მიდის მიხედვით სწორედ თამაშის სტადიით იწყება.  ამ 

ეტაპზე ბავშვი ითვისებს პირველადი სოციალური ჯგუფის წევრებისთვის (ამ 

შემთხვევაში ოჯახი) დამახასიათებელ სოციალურ როლებსა და სტატუსებს 

(კაჭკაჭიშვილი, 2001, გვ. 164), რომელიც შემდგომში პიროვნების ღირებულებით 

დამოკიდებულებებს განსაზღვრავს და მათ შორის ადამიანს უყალიბებს 

რელიგიურობასაც, რადგან სწორედ რელიგიაა ერთ-ერთი ფაქტორი, რომლის 

დახმარებითაც ხდება ბავშვისთვის ღირებულებების გადაცემა. 

ოჯახი ტრადიციული ღირებულებების კვლავწარმოებასა და მათ მომავალ თაობაში 

გავრცელებას უწყობს ხელს. ის ამ შემთხვევაში თამაშობს მედიატორის როლს, 

რომელიც ცდილობს ერთმანეთს მოარგოს ტრადიციული ღირებულებები და 

ინოვაციები ისე, რომ შეინარჩუნოს სოციალური წესრიგი. კონტის აზრით, ,,ოჯახი 

ერთი მხრივ,ამზადებს მომავლის საზოგადოებას, მეორე მხრივ ყოველი ახალი ოჯახი 
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აგრძელებს არსებული საზოგადოების ცხოვრებას“ (ბერძენიშვილი,  2013), ეს 

პროცესი ციკლური ხასიათისაა და  სოციალური წესრიგის შენარჩუნებაში მთავარი 

როლი აკისრია. კონტის აზრით „ოჯახი წარსულ თაობათა გამოცდილების, 

ტრადიციების გადამცემი და მცველია“ (ბერძენიშვილი, 2013). აქედან გამომდინარე, 

შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახი ინდივიდის ვოლუნტარიზმს თრგუნავს ობიექტურად 

რელევანტური ტრადიციული ღირებულებებით. ზოგ შემთხვევაში კი ეს არის 

რელიგიური ღირებულებები, რომლებიც ადამიანებს უბიძგებს დათმონ საკუთარი 

სურვილები და გახდნენ მეტად კონფორმულები. 

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ეკლესია არის რელიგიური 

ინსტიტუტი, სადაც მოღვაწეობენ სასულიერო პირები. ეკლესია არის შუამავალი 

ღმერთსა და ადამიანს შორის, ამიტომაც მას უდიდესი წვლილი აქვს 

პიროვნების  რელიგიურობის ჩამოყალიბებაში. ის თუ, როგორ მიაწოდებს 

სამღვდელოება და სასულიერო პირები რელიგიას, ხშირად გარდამტეხი ხდება 

ადამიანის გონებაში. რესპონდენტთა ნაწილი აღნიშნავდა, რომ ისინი 

ტაძარში  სწორედ სასულიერო პირების მიმართ გაჩენილი პროტესტის  გამო აღარ 

დადიან.. ზოგი კი პირიქით აღნიშნავდა, რომ პრობლემა მხოლოდ ადამიანებშია. ამის 

მიხედვით გამოიყო ორი ქვეჯგუფი: ეკლესიის პოზიტიური გავლენა რელიგიურობის 

ჩამოყალიბებაზე და ეკლესიის ნეგატიური გავლენა რელიგიურობის 

ჩამოყალიბებაზე. 

რესპონდენტთა აზრით, რელიგიურობის ჩამოყალიბებაზე ოჯახთან და ეკლესიასთან 

ერთად სოციუმიც მოქმედებს. რესპონდენტების უმრავლესობა თვლის, რომ მათზე 

დიდი გავლენა მოახდინა მეზობლების, მგობრებისა და სხვა ირგვლივ მყოფი 

ადამიანების დამოკიდებულებებმა რელიგიის მიმართ. 

ჯგუფისა და ინდივიდის ურთიერთმიმართებაზე საუბრობდა სოციოლოგი მაქს 

ვებერი, რომლის აზრით, მნიშვნელოვანია ინდივიდის გადაწყვეტილებასა თუ 

ქცევაზე სხვა ინდივიდთა გავლენა, რადგან სოციალური ქცევა მოიცავს ინდივიდის 

ან ჯგუფის სუბიექტურ მოტივაციას და სხვაზე (ან სხვებზე)  ორიენტაციას 

(მოლოდინს)  (ბერძენიშვილი, 2013, გვ 218). 

ფრანგი სოციოლოგ გუსტავ ლებონი (Gustave lebon) იყენებს ტერმინს “სოციალური 

ინფექცია”, რომელიც გულისხმობს, რომ ბრბოს ქცევა გადამდებია. ისევე როგორც 

გრიპი, ერთი ადამიანის ემოციები სხვა ადამიანებზეც ვრცელდება, როდესაც ერთი 

ადამიანი ახორციელებს ისეთ ქცევას, რომელიც სხვა ადამიანებისათვის ჩვეულებრივ 

მიუღებელია, ყველა ცდილობს მისი ქცევის გამეორებას. ბრბოში ადამიანი კარგავს 

საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის გრძნობას და კონტროლის სისტემა სუსტდება. 

ლებონი აღნიშნავს, რომ კოლექტივში ინდივიდუალური უნარები ქრება და მათი 

პიროვნულობა იკარგება (Taylor,  2006).  
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ფოკუს-ჯგუფიდან გამომდინარე გამოიკვეთა რელიგიური ჩართულობის 3 ტიპი: 

·          აქტიური ჩართულობა 

·         პასიური ჩართულობა 

·         კრიტიკული კუთხით ჩართულობა 

თითოეული ჩართულობის ფორმას მიესადაგება ატიტუდების მქონე ადამიანი, 

რომელიც განხილულია  კახა ქეცბაიას წიგნში „რელიგიის სოციოლოგია“ და 

რელიგიურობის ტიპოლოგიის  სქემაზე დაყრდნობით  გამოკვეთს რელიგიური 

ადამიანების შემდეგ სახეებს: 

·         მორწმუნე, რომლის ცხოვრებისეული ორიენტაციის განმსაზღვრელია რელიგია 

და რელიგიური რწმენა. 

·         მორწმუნე, რომლის ცხოვრებისეულ ორიენტაციაში რელიგია მნიშვნელოვანია, 

მაგრამ არა განმსაზღვრელი. 

·         მორწმუნე, რომლის რელიგიური ორიენტაცია არარელიგიურობაზეა 

დამყარებული. 

·         რწმენასა და ურწმუნოებას შორის მერყევი ადამიანები 

მაგრამ ავტორი დასძენს, რომ რელიგიურობის მსგავსი ტიპოლოგია არ არის 

უნივერსალური და მისი სხვა ვერსიებიც არსებობს (ქეცბაია, 2013, გვ. 37). 

მიუხედავად იმისა ჩართულია თუ არა რესპონდენტი რელიგიურ ცხოვრებაში ის 

მაინც ხდება რელიგიურ დოგმათა გამზიარებელი, რადგან რესპონდენტთა აზრით, 

რელიგია მოქმედებს ტრადიციული ღირებულებების კვლავწარმოების პროცესზე და 

აწვდის ინდივიდს გარკვეულ ღირებულებებს, რომელიც შემდგომ ხდება 

სოციალური ქცევის საფუძველი. 

დასკვნა 

 

დასკვნის სახით კი შეიძლება ითქვას, რომ რელიგია ზემოქმედებს ინდივიდის 

ქცევაზე, ხოლო ინდივიდის მოქმედება ხშირ შემთხვევაში მიემართება სოციუმს  და 

განპირობებულია მის მიერ, მაგრამ მიუხედავად ამისა კვლევის შედეგად ჩვენი 

სამუშაო ჰოპოთეზა, რომელიც შემდეგნაირად ფორმულირდებოდა, რაც უფრო 

მნიშვნელოვანია რელიგია ინდივიდისთვის, მით უფრო კონფორმულია მისი ქცევა, 
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არ დადასტურდა. რადგან კავშირი რელიგიასა და სოციალური ქცევის ტიპებს შორის 

არსებული ბაზის მიხედვით არის ძალიან მცირე.  კვლევის კიდევ ერთი მიგნებაა ის, 

რომ მეორადი მონაცემების ანალიზის შედეგად მიღებული პასუხები 

არარელევანტურობის საფრთხეს შეიცავს, რადგან კვლევის ინსტრუმენტი 

გაუმართავია და არ არის ადაპტირებული ქართულ სოციო-კულტურულ 

რეალობასთან შესაბამისად კვლევის შინაგანი ვალიდობა დაბალია.  

ფოკუს-ჯგუფის შედეგად დადგინდა, რომ პიროვნებაზე რელიგიურობის გავლენა 

ინდივიდუალურია და სხვადასხვა რელიგია სხვადასხვაგვარად მოქმდებს 

სოციალური ქცევის ტიპების ჩამოყალიბებაზე. ასევე რელიგიურობის ჩამოყალიბებას 

ხელს უწყობს ისეთი სოციალური ინსტიტუტები, როგორიცაა: ოჯახი, ეკლესია, 

სოციუმი. 

რეკომენდაციის სახით შეიძლება ითქვას, რომ საჭიროა კვლევის დაწყებამდე 

კვლევის ინსტრუმენტის (კითხვარის) შემოწმება და ადაპტირება იმ სოციო-

კულტურულ გარემოსთან, სადაც კვლევა ტარდება. ასევე საჭიროა ეკლესიაში 

გატარდეს რეფორმები და მოდერნიზაცია განიცადოს გარკვეულმა 

დოგმებმა.სასურველია ეკლესია გახდეს მრევლზე ორიენტირებული და არ 

მოუწოდოს მათ კონფორმულობისაკენ. 
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Abstract 

The collapse of the Soviet Union and independence for Armenia, Azerbaijan and Georgia in the 

early 1990s was accompanied by the emergence of three major secessionist armed conflicts: 

Nagorno-Karabakh in Azerbaijan, and ―South Ossetia‖ and Abkhazia in Georgia. Despite the 

fact that ceasefire agreements were reached in all three cases, they did not translate into peace 

agreements and did not provide total resolution to the conflicts characterizing them as ―frozen 

conflicts.‖ These conflicts have regional security significance because they are the cause of tense 

relations between states, on the one hand, Georgia and Russia and on the other, Armenia and 

Azerbaijan.  In the West, Russia is often viewed as an ―elephant in the room,‖ however it has 

direct interests in the region and tries to preserve its place through unresolved conflicts. The 

paper has three main objectives: firstly, describing the background and main recent 

developments in the conflicts in South Caucasus; Secondly, determining possible solutions to 

conflicts in Abkhazia, ―South Ossetia‖ and Nagorno-Karabakh the means of making the voices 

of the main stakeholders heard; Lastly, analyzing the factors that prevent conflict resolution or 

pose the main challenges to establishment of long-term peace in the region.  

Key words: Abkhazia, ―South Ossetia‖, Nagorno-Karabakh, conflict resolution, Russia, 

territorial integrity 
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Conflicts in the South Caucasus. Map. 2013. Retrieved from: http://studinfo.edu.aris.ge/2013/09/09/samxret-kavkasiis-konfliqtebi/1 

Introduction 

During the last years of the Soviet Union, several conflicts emerged in South Caucasus: 

Nagorno-Karabakh (1991-1994; April 2-5, 2016), ―South Ossetia‖ (1991-1992; 2008) and 

Abkhazia (1992-1993).  The conflicts of South Caucasus have some similar characteristics: the 

politics of Moscow played an important role in kindling and escalating these conflicts. 

According to international law, the main common feature of the three conflicts is that, on the one 

hand, they are related to territorial integrity and the inviolability of internationally recognized 

borders and on the other hand, incorrect interpretation of the principle of self-determination of 

nations. All three conflicts have signs of separatism. Separatists do not deny that during some 

periods in history (especially during the Soviet period), Nagorno-Karabakh belonged to the 

territory of Azerbaijan while Abkhazia and South Ossetia – to Georgia. However, according to 

their affirmations, these had violent and non-voluntary character. In addition, representatives of 

―South Ossetia‖ and Nagorno-Karabakh have irredentist demands - to unite ethnically, 

geographically and historically with Russia and Armenia, respectively. The separatist regions of 

Abkhazia, Tskhinvali region and Nagorno-Karabakh are self-proclaimed republics. They are not 

recognized as subjects of international law by the international commonwealth. All three are 

frozen conflicts but sometimes the situations deteriorate. Very often conflict-related bilateral and 

                                                           
1
 Conflicts in the South Caucasus. Map. 2013. Official website of studinfo.edu.aris.ge 

http://studinfo.edu.aris.ge/2013/09/09/samxret-kavkasiis-konfliqtebi/ 
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multilateral negotiations do not provide desired results and the peacemaking process is close to 

stalemate.  

Besides similarities, one significant difference should be pointed out here. Russia recognized 

Abkhazia and South Ossetia as independent states in 2008 but it did not recognize the 

independence of Nagorno-Karabakh. This happens because Russia tries not to openly take the 

side of either Armenia or Azerbaijan and its support for one or another party experiences 

changes in various degrees. On June 24, 2017 Russia, which previously used to mostly support 

Armenia, delivered a new batch of anti-tank missiles to Azerbaijan as a part of a lucrative arms 

deal with Baku that has been strongly criticized by Armenia in the past year.
2
 Nevertheless,  

Armenian Defense Minister Vigen Sargsyan said, ―We have our program of cooperation with 

Russia – an allied partnership program of military-technical and military-political cooperation, 

and we are pleased with the process of its implementation.‖
3
 Therefore, both sides have their 

own mutually beneficial relations with official Moscow and this factor gives Russia more 

leverage over them. 

 

Much scholarly attention has been paid to the topic of the frozen conflicts in the South Caucasus. 

Some authors argue that one-sided recognition and reintegration of the breakaway regions will 

not provide a final solution while others try to prove the contrary. Most of the scholars 

underscore the importance of international organizations and mediators in finding settlements 

while also demonstrate the need for representing all the parties to the conflict during the process 

of the negotiations. Notwithstanding much analysis and research dedicated to this topic, finding 

durable solutions to these conflicts still remains a significant problem. Moreover, current 

developments and Russia’s assertiveness regarding Georgia aggravate the situation and increase 

the need to focus on these conflicts. Russia periodically moves a border sign further in 

Tskhinvali region thus, ―continuing the illegal process of the so-called borderization.‖
4
  Vladimir 

Putin traveled to Abkhazia to express his support for separatists there and in South Ossetia on the 

                                                           
2
More Russian Weapons Supplied to Azerbaijan. News.2017. The official website of Armenian 

Weekly.http://armenianweekly.com/2017/06/29/more-russian-weapons-supplied-to-azerbaijan/ 
3Any supply of weapons to Azerbaijan negative – Armenia DM. News. The official website of Public Radio of 

Armenia.2017. https://www.armradio.am/en/2017/06/28/any-supply-of-weapons-to-azerbaijan-negative-

armenia-dm/ 
4
 Russia Quietly Moves Border Hundreds of Yards into occupied Georgia. Press Release. 2017. The official website 

of magazine Independent. http://www.independent.co.uk/news/world/politics/russia-georgia-border-south-
ossetia-move-hundreds-yards-occupied-nato-putin-west-ukraine-a7835756.html 

https://www.armradio.am/en/2017/06/28/any-supply-of-weapons-to-azerbaijan-negative-armenia-dm/
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ninth anniversary of a five-day war between Moscow and Tbilisi.
5
 This action is one more step 

backward in the possible peaceful conflict resolution. In addition to Russia’s policies, the main 

challenge to finding a solution is its involvement in all discussion formats and possibility to 

block policies which are against its interests. 

The current and increasing interest of local, regional and global actors in the region is related, in 

particular, to the possible reserves of oil and natural gas in the Caspian Sea. In addition to local 

reasons for conflict, the political-strategic and economic importance of the South Caucasus has 

been ground for (attempts at) involvement in this area by states and organizations, such as Iran, 

Turkey, Russia, the USA, NATO and the EU.
6
  

The aim of the paper is to determine possible solutions to the ―frozen conflicts‖ in the South 

Caucasus considering historical and current developments in this part of the region. The paper 

builds on describing and analyzing the existent scholarly research and argues that best solution is 

to gather all parties to the conflicts (including representatives of separatist regions) and give high 

self-governing status to separatist regions within the countries they historically belong to and 

give them the autonomy to engage with the countries of their interest.  

The generic qualitative research was conducted seeking to discover and understand obstacles and 

opportunities which exist in South Caucasus’ conflicts. Topic-related literature was evaluated 

and interpreted. Brief history was presented in order to demonstrate the roots of the conflicts and 

myriad factors that had historically constituted a barrier to conflict settlement. An interview was 

conducted with Nick Chitadze regarding possible solutions to these conflicts. Case studies were 

used in order to explore the experience of conflict resolution in European countries and analyze 

possible matches with the conflict in Tskhinvali region. The work is divided into three main 

parts and focuses on the South Caucasus’ conflicts: Nagorno-Karabakh conflict, conflicts in the 

so-called South Ossetia and Abkhazia. Each part includes a brief history to the conflict, obstacles 

to finding a settlement and possible solutions to the conflict.  

Literature Review 

                                                           
5
 Putin in Abkhazia as Georgia Mourns Losses from War with Russia in 2008. Press release. 2017. The official 

website of Voanews. https://www.voanews.com/a/nato-criticizes-vladimir-putin-visit-breakaway-georgian-
region/3977635.html 
6
General Overview of South Caucasian Conflicts.AEGEE-Europe/European Students’ Forum.Article. 2012. 
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Protracted conflicts in South Caucasus have not only regional but also international importance. 

Resolution to these conflicts is a key issue for political stability and economic prosperity in the 

region. This topic has always maintained its significance and a lot of scholarly research has been 

conducted. According to Boonstra and Belvin ―the South Caucasus region suffers from a security 

deficit and has entered a new period of change with a significant risk of increased instability and 

even conflict… Only creative solutions will bring about positive change and settlement, neither 

one-sided recognition nor full re-integration of Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-

Karabakh.‖ The authors propose that there is a need to revive the role of international 

organizations, foremost the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
7
 which 

I discuss below. However, previous experience shows that considering recent developments, the 

format of Minsk Group should be changed. 

Carley Patricia provides a profound analysis of obstacles and opportunities for a settlement of 

the conflict of Nagorno-Karabakh. In the end, she concludes that ―Only a settlement 

guaranteeing local Armenian sovereignty over Karabakh with de jure Azerbaijani control has a 

chance of lasting more than a few short years into the future, thus preventing the current dispute 

from being passed on to future generations.―
8
 

Gegeshidze and Haindrava outlined the importance of conflict transformation – ―a situation 

which not only ensures peace and respect for human rights but which creates conditions for the 

resolution of problems of development and modernization of economy, infrastructure, political 

and democratic institutions and so on.‖ However, they consider this process to take place only if 

parties to the conflict and international facilitators reach an agreement on the strategy of 

transformation and the structure of this process.
9
 

Nick Chitadze determined suggestions that the Georgian side should have during the period of 

negotiations about the political and legal status of Abkhazia which mostly concentrate on the 

high political status of Abkhazia within the jurisdiction of Georgia.
10

 Considering contemporary 

political environment, he proposes functional and realistic approach to conflict resolution. 

                                                           
7
Jos Boonstra, Neil Belvin. Challenging the South Caucasus Security Deficit. Working Paper. 2011. FRIDE; p.2 

 
8
Carley Patricia. Nagorno-Karabakh - Searching For Solution. United States Institute of Peace; Roundtable Report; 

1998 
9
Archil Gegeshidze, Ivlian Haindrava. Transformation of the Georgian-Abkhaz Conflict: Rethinking the Paradigm. 

Research Project.2011; EU; p.40  
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Conflicts are analyzed within the scope of liberalism. The resolution agenda for these conflicts 

can be determined on the multilateral basis demonstrating the need for international cooperation 

and participation of regional and international organizations. Military power cannot provide a 

panacea for conflicts in the South Caucasus. In the cases of Abkhazia and so-called South 

Ossetia, for example, social and economic powers can play a much more important role in 

establishing closer ties between Georgia and the two breakaway republics.   

 

Nagorno-Karabakh Conflict 

Brief History 

The conflict has roots dating back well over a century into competition between Christian 

Armenian and Muslim Turkic and Persian influences. Populated for centuries by Christian 

Armenian and Turkic Azeris, Karabakh became part of the Russian empire in the 19th century. 

After the end of World War I and the Bolshevik revolution in Russia, the new Soviet rulers, as 

part of their divide-and-rule policy in the region, established the Nagorno-Karabakh 

Autonomous Region, with an ethnic Armenian majority, within the Soviet Socialist Republic of 

Azerbaijan in the early 1920s. As Soviet control loosened towards the end of the 1980s, 

smoldering Armenian-Azeri frictions exploded into violence when the region's parliament voted 

to join Armenia. Ethnic Armenians gained control of the region and pushed on to occupy 

Azerbaijani territory outside Karabakh, creating a buffer zone linking Karabakh and Armenia. 

With the break-up of the Soviet Union Karabakh declared itself an independent republic, further 

escalating the conflict into a full-scale war. That de facto status has not been recognized 

elsewhere. While Armenia itself has never officially recognized the region's independence, it has 

become its main financial and military backer.
11

 

 

In April 2016, heavy fighting erupted between Armenian and Azerbaijani forces over the 

separatist region of Nagorno-Karabakh. The clashes have been defined as "the worst" since 

the 1994 ceasefire.
12

 A ceasefire was agreed on 5 April, 2016 at a behind-the-scenes meeting in 

Moscow between representatives of the warring sides. As usual, both sides say the other pulled 

the trigger first. In February 2017, five Azerbaijani soldiers were killed in clashes with Armenian 
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Nagorno-Karabakh Profile.2016.The official website of BBC. http://www.bbc.com/news/world-europe-18270325 
12
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separatists along the Nagorno-Karabakh boundary.  All this shows that ―frozen conflict‖ can 

reignite at any moment and fighting can lead to a more wide-scale military conflict. 

Negotiation and mediation efforts, primarily led by the Organization for Security and 

Cooperation in Europe (OSCE) Minsk Group, have failed to produce a permanent solution to the 

conflict. Russian-mediated peace talks have also not resulted in any concrete steps toward de-

escalation. Established in 1994, the Minsk Group continues to work for the creation of 

conditions in which such a conference can take place. The co-chairs of the Minsk Group are the 

ambassadors of the Russian Federation, France and the USA. Moreover, a draft of a 

sophisticated peace plan, dating from 2005, promises both sides much of what they want: a 

return of Azerbaijani displaced persons and restoration of lost Azerbaijani lands in exchange for 

security for the Armenians of Nagorno-Karabakh and a promise of self-determination and 

perhaps, eventually, independence. 

The Madrid Principles are one of the proposed peace settlements for the Nagorno-

Karabakh conflict. The original version of the principles was presented to 

the Armenian and Azerbaijani foreign ministers at the OSCE ministerial conference in Madrid in 

November 2007. The Basic Principles reflect a reasonable compromise based on the Helsinki 

Final Act principles of Non-Use of Force, Territorial Integrity, and the Equal Rights and Self-

Determination of Peoples. The Basic Principles call for: return of the territories surrounding 

Nagorno-Karabakh to Azerbaijani control; an interim status for Nagorno-Karabakh providing 

guarantees for security and self-governance; a corridor linking Armenia to Nagorno-Karabakh; 

future determination of the final legal status of Nagorno-Karabakh through a legally binding 

expression of will; the right of all internally displaced persons and refugees to return to their 

former places of residence; and International security guarantees this would include a 

peacekeeping operation. The endorsement of these Basic Principles by Armenia and Azerbaijan 

will allow the drafting of a comprehensive settlement to ensure a future of peace, stability, and 

prosperity for Armenia and Azerbaijan and the broader region.
13

 Despite the fact that Armenian 

and Azerbaijani societies harshly criticized this document, representatives of Minsk group considered 

the ―Madrid Principles‖ as fair and balanced. Notwithstanding that this document mostly represents 

the views of the parties, the fact that the document which can create the base for negotiations exists, 

is in itself a positive development.  

 

Obstacles to Finding a Settlement 
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The fact that the dynamic of the current negotiating process over of the Nagorno-Karabakh 

conflict itself appears to reflect more positions of regional superpowers rather than the countries 

involved in this conflict complicates the process of conflict resolution. It is important to get 

consensus between the powers (Turkey, United States, European Union, and Russia) of interests 

in the region before encouraging Azerbaijan and Armenia to sign a peace agreement.  

The absence of dialogue between the government and the people demonstrates the great 

democracy deficit, as flagrant violations of human rights continue in both countries. One of the 

main obstacles to a peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict is a historic failure to 

establish links between the unsuccessful democratization process in both countries and the 

unresolved conflict. At the same time, it is vital to convince both societies that a peaceful 

solution is the preferred solution.
14

 

 

According to Edward Walker, six factors present serious obstacles to reaching a settlement in the 

conflict over Nagorno-Karabakh. The first is the extent of mutual and historical mistrust between 

Azerbaijanis and Armenians. The mistrust between Armenians and all Turkic-speaking Muslims, 

whom Armenians tend to view as a single people, is profound. The enmity dates back at least to 

the end of the last century and was greatly aggravated by the 1915 genocide and the subsequent 

unwillingness of the Turkish government to acknowledge it. At the same time, most Azerbaijanis 

believe that Armenians hate Azerbaijanis and are essentially racist. These images pose another 

obstacle to finding a settlement in Nagorno-Karabakh. Most Azerbaijanis and Armenians believe 

that the Karabakh conflict is between their two peoples; though ―outside agitators‖ may have 

aggravated tensions, Armenians are basically convinced that Azeri civilians—not simply the 

government or the military—committed atrocities against them, and Azerbaijanis believe the 

same thing of Armenians. Each side remains convinced that the root of the conflict lies in 

attitudes and beliefs of the people on the other side. 

 

A third obstacle is the problem of refugees. There are currently 600,000–700,000 refugees from 

the Karabakh region living in appalling conditions in Azerbaijan and another 200,000–300,000 

in Armenia and Karabakh. Walker noted, the need to repatriate at least some of these refugees 

complicates the settlement picture—in particular, it makes it difficult for Azeri president Aliev to 

be patient about reaching a settlement. Security problems present another complication. 
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Azerbaijan simply cannot feel secure while Armenians occupy six of its provinces. On the other 

hand, if Azeri forces were to reenter those districts, Armenians in the southeastern part of their 

country would feel particularly vulnerable. In addition, Yerevan has to be concerned about its 

long border with Turkey. This issue is a particular concern for the Armenians and is one of the 

main stumbling blocks in the attempts to find a settlement. The character of the respective 

governments in the two capitals is a fifth impediment to efforts to reach a compromise 

agreement. The Armenians, Walker said, find it difficult to trust a government in Baku that they 

perceive as authoritarian, corrupt, and intolerant of minorities; Azerbaijanis, for their part, cannot 

bring themselves to trust the government of a state they believe is constructed on a strictly ethnic 

basis, a state that acts as if it believes that Armenia is for ethnic Armenians alone.
15

 

 

Finally, the sixth obstacle to resolution of the Nagorno-Karabakh dispute is the asymmetrical 

nature of the negotiating process. In virtually all other secessionist conflicts in the former 

communist world, Walker stated, the national government has been willing to enter into direct 

negotiations with the secessionists, as in the cases of Chechnya, Abkhazia, former South 

Ossetian Autonomous District, and the Transdniestr region. In the Karabakh conflict, however, 

the three main parties, with varying degrees of enthusiasm, had been willing to accept an 

arrangement in which Baku and Yerevan—but not Stepanakert—had been represented at the 

negotiating table. In particular, they have been willing to allow Vafa Guluzade, Aliev’s senior 

adviser, and Gerard Libaridian, Ter-Petrossian’s senior adviser, to be the principal negotiators. 

The government representing the people being asked to take the most risks, the Karabakh 

Armenians, was not a direct party to the negotiations. 

Possible solutions 

Despite these considerable obstacles, there are factors in the conflict over Nagorno-Karabakh 

that provide a strong incentive to finding a settlement. One of the positive steps could be 

changing the membership of the Minsk Group to include other actors: In 2015, Azay Guliyev, an 

Azerbaijani member of parliament, proposed inclusion of Turkey and Germany to the co-

chairmanship institute. 
16

 However, according to Matthew Bryza, former U.S. Ambassador to 

Azerbaijan, the EU would make more sense because it would represent all of Europe and has 
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experience mediating similar conflicts in the Balkans.
17

 Azerbaijani foreign affairs expert, Rusif 

Huseynov, proposed Kazakhstan as an additional co-chair in the Minsk Group. According to 

him, Kazakhstan, which has turned into a big actor in the post-Soviet area, has titular population 

that is culturally similar to the Azerbaijanis, but is a member of several Kremlin-led 

organizations together with Armenia. Therefore, Kazakhstan could be equally close or distant to 

either warring side. Kazakhstan`s previous experience in the Nagorno-Karabakh conflict also 

makes it a good candidate for the mediation process.
18

 

The following proposal, by Ambassador John Maresca, former special U.S. negotiator for 

Nagorno-Karabakh, outlines a political settlement of the conflict, with the aim of providing a 

new impetus to the negotiating process and a reference point for consideration of the eventual 

political solution and is based on the following elements: 

 Nagorno-Karabakh would be reconstituted as the Republic of Nagorno-Karabakh (RNK), a self-

governing legal entity within and freely associated with the sovereign Republic of Azerbaijan. 

 Armenia and Azerbaijan would sign a treaty on mutual transit rights across each other's territory. 

 Refugees would be permitted to return to their homes, with certain villages designated for 

international monitoring.
19

 

 All of Armenia and Azerbaijan, including RNK, would be a free trade area. 

 All agreed arrangements would be included in two documents to be the basis for a diplomatic 

solution signed at the Minsk Conference. 

 The provisions of these documents would be guaranteed by the CSCE and the UN Security 

Council. 

 The United States should not be involved on the ground in the Caucasus, but should take the lead 

in building good road connections between RNK and Armenia, and between Azerbaijan and 

Nakhichevan, an exclave of Azerbaijan. 

 A donor’s conference would be organized to raise funding for the economic reconstruction of the 

region. 
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Maresca’s proposal was based on the idea of associated statehood, a self-government 

arrangement. The intention was that the Treaty and the Basic Law would be approved and 

officially signed by all participants at the Minsk Conference and submitted to the Secretary 

General of the United Nations for distribution to all UN members. The CSCE and the UNSC 

would become the guarantors of the implementation of this agreement. The Maresca proposal 

was the subject of a special hearing by the CSCE Commission of the U.S. Congress. A letter 

urging the appointment of a special envoy by the USA was sent to President Clinton. However, 

due to the U.S. administration’s unwillingness to take a leading position on an issue that Russia 

considered to belong to its sphere of influence, this proposal was not implemented and remains 

lost. Moreover, in both states the political leadership faced opposition parties that were unwilling 

to make a compromise proposed by Ambassador Maresca. After their victories Armenians were 

resistant to the idea of leaving Karabakh within Azerbaijan, even as a fully self-governing 

republic. At the same time Azerbaijanis, who considered themselves victims of Armenian 

aggression, stood firm on the right to territorial integrity of their republic. 

 

Conflict in Abkhazia 

Brief History 

The war in Abkhazia broke in 1992-1993 between the Georgian Government 

and Abkhaz separatist forces supported by Russian and North Caucasian militants.  During the 

Soviet era Abkhazia enjoyed status of an ―autonomous republic,‖ however it has always been 

considered as an integral part of Georgia, including political, social, economic and cultural life.  

From the 1990s Abkhazian separatists, supported by Russia, started to lead the policy for 

separation of Abkhazia from Georgia. Anti-Georgian propaganda and preparation for war (with 

the slogan ―Abkhazia without Georgians‖) aggravated the situation.  The first blood was spilt in 

1989 when Abkhazians protested the creation of a branch of the Tbilisi State University in 

Sukhumi. In 1993 the capital of Abkhazia, Sokhumi fell, separatists captured the city committing 

ethnic cleansing of the local Georgian population. It was later recognized by the OSCE.
20

 

Georgia lost control over Abkhazia. On 12 October, 1999 separatist government of Abkhazia 

made ―The state independence act of the Republic of Abkhazia.‖ According to this document, 
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after the war of 1992-1993 Abkhazia gained independence. As a result of the conflict more than 

250,000 Georgians fled their homes.  

In August 2008, during the war between Russia and Georgia over Tskhinvali region, Russian 

army troops moved through Abkhazia and pushed into Georgia proper. Meanwhile, Abkhaz 

forces drove Georgian troops out of the only area of Abkhazia still under Georgian control - the 

Kodori gorge. After the 2008 conflict, Moscow recognized the independence of both South 

Ossetia and Abkhazia. Russia's allies Nicaragua and Venezuela followed suit, as did the Pacific 

microstate of Nauru. Since Abkhazia's "independence" was recognized by Russia, it has grown 

more and more dependent on Russia. In 2014, Russia and the breakaway Georgian region signed 

a "strategic partnership" agreement, angering Tbilisi, which accused Moscow of seeking to 

annex Abkhazia.
21

 

Possible Solutions 

Nowadays, to resolve the conflict by peaceful negotiations is practically impossible because of 

radically different views of the sides on the political status of Abkhazia and first of all because of 

pressure of Russia on the regime in Abkhazia. Besides this, the negotiation process is 

complicated by the refusal of the Abkhazian side to renew negotiations with Georgia, till 

Georgia does not sign a non-aggression pact. 

 

From a long-term perspective, in the case of renewed negotiations, the Georgian side should 

have concrete suggestions, particularly regarding the political and legal status of Abkhazia: two 

main principles of international law: territorial integrity of the state and the right of nation to 

self-determination should be taken into consideration in defining the legal status of Abkhazia. 

The right of the nation to self-determination does not necessarily mean giving absolute 

independence to the state. Here high political status is implied - the existence of political 

formation within the state where political, social, economic, religious and other rights of the 

representatives of that formation are protected. Abkhazia can have its own President which will 

be Abkhazian and should be elected by the direct vote of the Abkhazian population. Abkhazia 

should have all state symbols - flag, national anthem and the constitution of Abkhazia, the penal, 

civil and administrative codes. An adequate quota for Abkhazian representatives in the 

Parliament of Georgia should be defined, as well as an adequate quota for Georgian MPs in the 

Parliament of Abkhazia. Representation of Abkhazia in Tbilisi and the representation of the 
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government of Georgia in Sukhumi should be opened. Abkhazia should have a right to define its 

main principles of administrative-territorial division and their responsibilities – method of 

election, the method of appointing the Head of Administration, etc.
22

 Moreover, Geneva Talks 

should be maintained because despite a difficult start, the parties appear to have accepted this 

format as a legitimate platform for interaction. The EU - along with the UN and the OSCE - has 

assumed responsibility for preserving this process. Even if no breakthrough can be expected in 

the near future, the channels must be kept open for future developments. Over time, changes and 

adaptations to the process could be considered to take into account the peculiarities of the 

conflicts and increase the format’s efficiency. The EU should be prepared to take the lead and to 

engage with the US in the search for solutions to the pressing problems of the region, particularly 

the unresolved conflicts.23 

In the absence of any possibility of resolving the conflict in the foreseeable future, Tbilisi’s 

principal aim at the moment is to preserve the prospect of the country’s reunification until better 

times. In order to achieve this goal, it is important to solve two crucial tasks:  

 Conflict transformation, understood by the government as the gradual establishment of 

mutually beneficial cooperation in humanitarian, economic and other areas, without 

resolving sensitive political issues. There is evidently a calculation that the resulting 

feeling of mutual dependence may reduce excessive tensions in Tbilisi-Sukhumi relations 

and quite possibly create conditions for restoring confidence;  

 

 Stalling the process of recognition of Abkhazia (and South Ossetia), i.e. securing the 

sustainability of the ―non-recognition‖ policy on the part of the international community. 

Despite the declared firm position of the US, the EU and other countries on supporting 

Georgia’s territorial integrity and non-acceptance of the new realities after August 2008, 

it appears that Tbilisi is not fully confident in the future sustainability of these positions.
24

 

The current absence of trust between the parties remains the main obstacle. The lamentable state 

of transport and communications infrastructure will undoubtedly be an obstacle in the realization 

of projects/initiatives to restore trust and cooperation. The information vacuum factor, 
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characterizing the population of Abkhazia and their habitual indifference towards events and 

processes in Georgia, is also of relevance here. 

Conflict in Tskhinvali Region 

Brief History 

The first encounters between the Government of Georgia and ethnic Ossetians started in 1920 

when the region became an ―autonomous oblast‖ (region) of Soviet Georgia despite several 

rebellions by ethnic Ossetians for independence.  The conflict escalated in 1989 when leaders of 

the former South Ossetian Autonomous District sent an official request to the Georgian Supreme 

Soviet Court demanding the status of an autonomous republic. First clashes took place in 1990 

when South Ossetia declared the creation of the ―Republic of South Ossetia‖ and later, held their 

own elections.  Later the newly elected ―Supreme Council‖ announced the separation from 

Georgia. An armed conflict started after the Supreme Council of the Republic of Georgia took 

away the status of the autonomous region of South Ossetia. The conflict ended with a trilateral 

agreement on the deployment of Georgian, Ossetian and Russian peacekeepers. Tensions 

escalated in 2004 again and reached peak in August 2008 when military actions were renewed in 

Tskhinvali region. Russia intervened and after the war formally recognized Abkhazia and South 

Ossetia as independent states. 

 

The Geneva International Discussions co-chaired by the EU, UN and OSCE in which Georgian, 

Abkhaz, South Ossetian, Russian and US representatives participate, so far remains the only 

official platform to find a solution for the conflicts’ resolution in a peaceful way. However, so 

far this has not resulted in any concrete progress allowing the return of Internally Displaced 

People (IDPs) to either territory. This happens because the parties to the conflict have different 

political goals which do not coincide with each other. Nowadays separatism is so deeply rooted in 

the regions of Abkhazia and Tskhinvali region and their dependence on and cooperation with Russia 

is so strong that it is practically impossible to return the breakaways republic to the jurisdiction of 

Georgia.  Georgia has very limited resources to achieve that goal. Below several models which 

represent possible solutions to such conflicts on the European continent are outlined. 

 

The Croatian model. In 1991 after Croatia declared independence, Croatian Serbs in the east of 

the country expelled Croats with the aid of the Yugoslav army. Nearly one-third of Croatian 

territory came under Serb control. In 1992, the UN set up 4 protected areas in Croatia, with 
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14,000 UN troops keeping Croats and Serbs apart. In 1995 Croat forces retook three of the four 

areas created by the UN. Croatian Serbs fled to Bosnia and Serbia. Thus, Croatia established 

territorial integrity through military means.
25

 This model cannot be considered useful in the case 

of Georgia due to limited and small military resources of the country.  

 

Finnish model. After the 105-day conflict - Winter War with the Soviet Union in 1939-1940, 

according to the Moscow Peace Treaty, Finland had to cede border areas to the Soviet Union, a 

portion of Karelia—the entire Karelian Isthmus as well as a large swathe of land north of Lake 

Ladoga.
26

 The Finnish model also cannot be considered a good option for Georgia. As Georgia 

classifies achievement of restoration of territorial integrity and sovereignty as its survival 

interests, it is unlikely that Georgia will cede the breakaway regions to Russia.  

 

Cyprus model. The Republic of Cyprus is de facto partitioned into two main parts: the area under 

the effective control of the Republic, located in the south and west, and the north, administered 

by the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus. In the referendum on the Annan Plan 

held on April 24, 2004, both sides had to approve the proposals for Cyprus to be reunified in 

time for EU membership. Turkish Cypriots endorsed the plan with a 65% majority, seeing it as a 

way to end the international isolation they have endured since Turkish troops invaded the island 

in 1974.
27

 This is the best possible option for Georgia. Its main goal should be that Georgia 

should work on strengthening democratic institutions and develop governmental institutions 

which in turn, will promote economic development and implementation of necessary reforms for 

European and Euro Atlantic integration. These achievements can increase the interest of the 

breakaway republics of Georgia in developing relations with Georgia.  

 

CONCLUSION 

Several significant factors that create barriers to stability in South Caucasus can be determined: 

First is the difficulty of solving the already existent ethnopolitical conflicts. The difficulty in the case of 

Georgia is related to the Russian Federation and negotiations with the separatist leaders. In the case of 

Armenia and Azerbaijan, even if the compromise could be reached regarding Nagorno-Karabakh, it is 

doubtful whether friendly relations could be established between the two countries which could 

promote economic and political integration.  In the region of small South Caucasus three different 
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languages and religions exist which in itself points to the complicated character of the region. 

Moreover, Georgia, Azerbaijan and Armenia have different political cultures, different level of 

development of civil society and democracy. The three countries have different foreign political 

priorities that complicate the creation of the durable and sustainable security system. The different 

and/or clashing interests of regional and non-regional actors make the situation tenser.  

 

Conflicts in Abkhazia and former South Ossetian Autonomous District are not on the agenda of 

the international community. The diplomatic service of Georgia should work on promoting the 

discussion of these issues. One of the possibilities will be the implementation of energy projects. 

The perspectives of political stability in South Caucasus depend on the desire of the three countries of 

the region as well as international factors. Russia remains the greatest challenge to conflict resolution. 

This is why any decision should be made on a multilateral basis. Moreover, strengthening the energy 

transportation potential of South Caucasus will increase the desire of the West to renew negotiations 

about extant regional conflicts and find durable solutions to them. 

In the case of Abkhazia and so-called South Ossetia, the Georgian government should improve people 

to people contacts and increase the awareness of people in the breakaway republics about the 

achievements of Georgia. In addition, Georgia should be ready to make concessions regarding high 

autonomy of the regions within its borders. As for the Nagorno-Karabakh conflict, the Minsk Group 

format should be definitely maintained and representatives of Nagorno-Karabakh should also be 

allowed to participate in discussions. This region should have high legal status within Azerbaijan and 

Azerbaijan and Armenia should establish strong transit ties allowing for free movement from Armenia 

to Nagorno-Karabakh and Azerbaijan.  
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