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აბსტრაქტი 

 ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში შეინიშნება შრომითი 

მიგრაციის ფემინიზაცია, რაც გამოწვეულია არასტაბილური სოციო-ეკონომიკური 

სიტუაციის არსებობით ქვეყანაში და იმ ფაქტით, რომ ემიგრანტების მიმღებ ქვეყნებში 

გაიზარდა მოთხოვნა ქალ მუშახელზე. ქართველი ქალები სამუშაოდ ყველაზე ხშირად 

საბერძნეთში მიდიან. ისინი აწყდებიან, როგორც ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ 

დაბრკოლებებს, ასევე საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, შრომის ბაზარზე 

რეინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ჩვენი კვლევა 

ორიენტირებულია საბერძნეთიდან დაბრუნებული ემიგრანტი ქალების ქართულ 

შრომის ბაზარზე რეინტეგრაციის პროცესის შესწავლაზე. აღნიშნული მიზანი მიღწეულ 

იქნა, ქართველი ქალი ემიგრანტების ბერძნულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის და მათი 

საქართველოში დაბრუნების მიზეზების კვლევით. ასევე იმის დადგენით, რა გავლენა 

იქონია ემიგრაციაში მიღებულმა გამოცდილებამ  კვლევაში მონაწილე 

რესპონდენტების ქართულ შრომის ბაზარზე რეიტენგრაციის პროცესზე.  მოცემულ 

სტატიაში, ვისაუბრებთ ჩვენი კვლევის შედეგებზე, რომელიც აჩვენებს, რომ 

საბერძნეთიდან დაბრუნებული ემიგრანტი ქალები ვერ ახდენენ სრულყოფილ 

რეინტეგრაციას ქართულ შრომის ბაზარზე. ამაზე გავლენას ახდენს, როგორც 

ემიგრაციაში მიღებული გამოცდილება, ასევე ქართული შრომის ბაზრის სპეციფიკური 

მახასიათებლები . 

საკვანძო სიტყვები: მიგრაცია, მიგრაციის ფემინიზაცია, შრომის ბაზარი, ეკონომიკური 

რეინტეგრაცია. 
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შესავალი 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ საქართველოში არსებული არასტაბილური 

სოციო-ეკონომიკური სიტუაცია გახდა მასობრივი შრომითი მიგრაციის მიზეზი. 

ქვეყანაში არსებული უმუშევრობის მაღალი დონე, რესურსების არათანაბარი 

გადანაწილება თუ არამდგრადი პოლიტიკური სიტუაცია იყო მამოტივირებელი 

ფაქტორი მოსახლეობისთვის, რომ სამუშაოს ძიება ქვეყნის საზღვრებს გარეთ 

დაეწყოთ. აღსანიშნავია, რომ თუკი შრომითი მიგრაციის გააქტიურების საწყის ეტაპზე, 

მამაკაცები უფრო ხშირად მიდიოდნენ ემიგრაციაში ვიდრე ქალები, 1991 წლიდან 2010 

წლამდე შეინიშნება შრომითი მიგრაციის თანდათანობითი ფემინიზაცია, რისი 

გამომწვევი მიზეზიც არის მზარდი მოთხოვნა შინამომსახურეობის სერვისზე (Vanore & 

Siegel, 2015). ქალებს ემიგრაციაში ყოფნის დროს უწევთ გაუმკლავდნენ 

ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ გამოწვევებსა და პრობლემებს, რათა თავი 

დაიმკვიდრონ მიმღები ქვეყნის შრომის ბაზარზე. ემიგრანტი ქალებისთვის პრობლემას 

წარმოადგენს არა მხოლოდ ინტეგრაცია, არამედ საქართველოში დაბრუნების 

შემდგომი რეინტეგრაციაც. ეს პრობლემა განსაკუთრებული სიმწვავით დგას ქართულ 

შრომის ბაზარზე, სადაც ანაზღაურება არის მკვეთრად დაბალი, ვიდრე ემიგრაციის 

ქვეყანაში, არსებობს მონოპოლიზებული ბიზნეს სფეროები და ადმინისტრაციულ-

ბიუროკრატიული პრობლემები. ქართველი ქალებისათვის შრომის ბაზარზე 

ინტეგრაცია არ წარმოადგენს მარტივ პროცესს და აღსანიშნავია, რომ ემიგრაციაში 

გატარებული წლები დიდად არ ცვლის ამ სიტუაციას. მაია მესტვირიშვილი, თამარ 

ზურაბიშვილი და თინათინ ზურაბიშვილი თავიანთ კვლევაში „ქართველი მიგრანტი 

ქალები: გამოცდილება საზღვარგარეთ და სახლში“ საუბრობენ იმ სირთულეების 

შესახებ, რომელთა გადალახვაც უხდებათ მიგრანტ ქალებს საქართველოში შრომის 

ბაზარზე სრულყოფილი რეინტეგრაციისთვის. კვლევამ აჩვენა, რომ ის ეკონომიკური 
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დამოუკიდებლობა და ავტონომია, რომელსაც ემიგრანტი ქალები საზღვარგარეთ 

ყოფნისას აღწევენ, რთული შესანარჩუნებელია საქართველოში დაბრუნების შემდგომ. 

ქალებს უჭირთ ისეთი სამსახურის შოვნა, სადაც მათ ექნებათ ადეკვატური ანაზღაურება 

(Mestvirisvili, Zurabishvili & Zurabishvili,2015). მირიან თუხაშვილის კვლევის 

„საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციასთან დაკავშირებული 

სოციო-ეკონომიკური პრობლემები“ მიხედვით, დაბრუნებული მიგრანტებისთვის 

ყველაზე დიდ პრობლემას დაბალი ანაზღაურება და ადმინისტრაციულ-

ბიუროკრატიული ბარიერები წარმოადგენს; ბიზნესის წამოწყების შემთხვევაში კი - 

მონოპოლიზირებული სფეროები ან არასაკმარისი ფინანსები (Tukhashvili ,2013-15). 

აქედან გამომდინარე, ჩვენი სტატიის მიზანია, ვისაუბროთ თუ რა პრობლემები 

ექმნებათ საბერძნეთიდან დაბრუნებული ემიგრანტი ქალებს ქართულ შრომის ბაზარზე 

რეინტეგრაციის პროცესში. 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

მიგრაცია წარმოადგენს პროცესს, როდესაც ადამიანები/ჯგუფები გადაადგილდებიან 

ერთი ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში, განსხვავებული მიზეზების თუ მიზნების გამო. მიგრაცია 

გულისხმობს როგორც ფიზიკური, ასევე კულტურული გარემოს ცვლილებას. 

ადაპტაცია და ინტეგრაცია აღნიშნული ცვლილებების მიმართ მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს ემიგრაციაში გატარებულ პერიოდსა და სამშობლოში დაბრუნების 

შემთხვევაში, რეინტეგრაციის პროცესზე. კარმელ კამილერი და მალევსკა-პიერი (1997) 

სტატიაში „სოციალიზაცია და იდენტობის სტრატეგიები“ საუბრობენ ინტეგრაციის 

უდიდეს მნიშვნელობაზე ახალ კულტურასთან შეგუების პროცესში. სრულყოფილი 

ინტეგრაციისათვის საჭიროა, ერთი მხრივ, მიგრანტს ჰქონდეს უნარები მიიღოს ახალი 

კულტურა, მეორე მხრივ კი, მიგრანტის მშობლიურ და მიმღებ კულტურის 
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ღირებულებებს შორის არ უნდა იყოს რადიკალური განსხვავება. ამასთანავე, 

მნიშვნელოვანია, რომ მასპინძელი კულტურა იყოს ტოლერანტული და ღია ახალი 

წევრებისთვის. იდენტობის მთლიანობა არის ერთგვარი მექანიზმი, რომელიც 

გულისხმობს მიმღები და მშობლიური კულტურის ღირებულებების გაერთიანებას, 

რომელსაც კამილერი უწოდებს „მნიშვნელობების ერთიანობას.“ იგი გამოყოფს 

იდენტობის მთლიანობის შენარჩუნების ორ სტრატეგიას: ონტოგოლიურსა და 

პრაგმატულს. ონტოლოგიური სტრატეგია ნიშნავს საკუთარი კულტურის ერთგულებას, 

ხოლო პრაგმატული - მასპინძელი კულტურის ღირებულებების გაზიარებას. 

აღნიშნული ორი სტრატეგია მიგრანტების მხრიდან შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ორ 

დონეზე: მარტივი, როდესაც ონტოლოგიურსა და პრაგმატულს შორის კეთდება 

არჩევანი ერთ-ერთის სასარგებლოდ და რთული, რომელშიც ხდება ორივე 

სტრატეგიის სინთეზი. ამავე სტატიაში, ავტორები საუბრობენ, რომ იმიგრანტებს მიმღებ 

საზოგადოებაში ხშირად უყალიბდებათ ნეგატიური იდენტობა. ეს გამოწვეულია იმით, 

რომ მათ სოციალიზაცია გაიარეს სხვა ტიპის საზოგადოებაში და არ იციან რა 

მოლოდინები არსებობს მათი ქცევის შესახებ მასპინძელ კულტურაში. აქედან 

გამომდინარე, ხშირად ხდება მიგრანტების სტიგმატიზაცია, რაც მათში იწვევეს 

იდენტობის კრიზისს. ასეთ სიტუაციაში, ინდივიდებს არ შესწევთ უნარი კოჰერენტული 

და თამამი იდენტობის კონსტრუირება მოახდინონ, რომელიც განსაზღვრავს მათ 

მიკუთვნებულობას ახალ სოციალურ ჯგუფთან და შესაძლებელს გახდის სოციალურ 

ინტერაქციას. ავტორები გამოყოფენ სტიგმატიზაციის თავიდან აცილების 

ინდივიდუალურ და კოლექტიურ სტრატეგიებს (Camilleri & Malewska-Peyre,1997). 

ჩვენი კვლევის ფარგლებში, გვაინტერესებდა იდენტობის მთლიანობის შენარჩუნების 

რომელ სტრატეგიას იყენებდნენ ქართველი ემიგრანტი ქალები საბერძნეთში, როგორ 

მოახდინეს ბერძნულ საზოგადოებაში ინტეგრირება და რა სტრატეგიებით 

ცდილობდნენ სტიგმატიზაციის თავიდან არიდებას. ჩვენი აზრით, ეს ყველაფერი 
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მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ბერძნულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის 

ხარისხი და ამის შესაბამისად, იქ ცხოვრებით კმაყოფილების დონე, დიდად 

განაპირობებს საქართველოში დაბრუნების გადაწყვეტილებას და შემდგომ მათ 

რეინტეგრაციას ქართულ შრომის ბაზარზე. 

ემიგრაციიდან დაბრუნების მიზეზებზე საუბრობს ფრანჩესკო კერასი სტატიაში 

“მოლოდინები და რეალობა: ამერიკიდან სამხრეთ იტალიაში დაბრუნებული 

მიგრანტების შემთხვევის კვლევა“ (1974). მან, კვლევის ფარგლებში, გამოყო 

დაბრუნების ოთხი განსხვავებული ტიპი, რომელსაც მიმართავდნენ იტალიელი 

ემიგრანტები ამერიკიდან სამშობლოში დასაბრუნებლად. კერასის მიერ გამოყოფილი 

ტიპებია: 1.„დაბრუნება წარუმატებლობის გამო“; 2. „დაბრუნება განხორციელებული 

მიზნების გამო“ 3. „დაბრუნება ხანდაზმულობის  4. „ინოვაციური დაბრუნება“ კერასის 

აზრით, ბოლო ტიპის მიგრანტები მიუხედავად სურვილისა, დაბუნების შემდგომ 

ცვლილების გამტარებელი აქტორები ვერ ხდებიან (Cerase,1974). საინტერესოა, 

კერასის მიერ გამოყოფილი დაბრუნების ტიპებიდან რომელი მათგანი შეესაბამება 

საბერძნეთიდან დაბრუნებულ ქართველ ემიგრანტებს, რადგანაც დაბრუნების მიზეზები 

შეიძლება გავლენას ახდენდეს მათი ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესზე. 

ჩვენი კვლევა ეხება საბერძნეთიდან დაბრუნებულ ქართველ ქალებს, რომლებიც 

წარმოადგენდნენ შრომით მიგრანტებს. ამდენად, საჭიროა ვისაუბროთ ამ ტიპის 

მიგრაციაზე და მის მნიშვნელობაზე საქართველოს კონტექსტში. 

შრომითი მიგრაცია გულისხმობს დასაქმების მიზნით ადამიანთა გადაადგილებას ერთი 

ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში. ეს პროცესი შესაძლებელია დადებით მოვლენად 

ჩაითვალოს, რადგან შრომითი მიგრანტები პოზიტიურ გავლენას ახდენენ მშობლიური 

ქვეყნის ეკონომიკაზე, კერძოდ, მათ მიერ გამოგზავნილი თანხების ინვესტირება ხდება 

ბიზნესში და განათლების სფეროში, რაც, საბოლოო ჯამში, ხელს უწყობს ეკონომიკურ 

ზრდას. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD) და 
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კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) პუბლიკაციის “ურთიერთკავშირი 

საჯარო პოლიტიკასა, მიგრაციასა და განვითარებას შორის საქართველოში“ (2017) 

მიხედვით, მიგრანტების მიერ გამოგზავნილი თანხა საქართველოს მთლიანი შიდა 

პროდუქტის 10,4 % წარმოადგენდა 2015 წელს. ამავე პუბლიკაციის მიხედვით, 

მიგრანტების გამოგზავნილი თანხა, გარდა იმისა, რომ იხარჯება სამშობლოში 

დარჩენილი ოჯახის წევრების ყოველდღიურ საჭიროებებზე, წარმოადგენს ფინანსურ 

კაპიტალს, რომელსაც გამოიყენებენ ბიზნესის წარმოებაში და ზრდის 

თვითდასაქმებულთა რაოდენობას ქვეყანაში (CRRC, OECD, 2017). 

ბოლო პერიოდში, აქტიურად საუბრობენ შრომითი მიგრაციის ფემინიზაციაზე, რაც 

გულისხმობს ქალების მასობრივ გადინებას შემოსავლის წყაროს საძიებლად. ამ 

მოვლენას განსხვავებულად ხსნიან სხვადასხვა ავტორები. ნიკოლა პაიპერი წიგნში 

„გენდერისა და მიგრაციის ახალი პერსპექტივები“ (2013) წერს, რომ მიგრაციის 

ფემინიზაცია გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ რიგ ქვეყნებში მოხდა ქალთა ემანსიპაცია. ეს 

გახდა მიზეზი მათი საჯარო სივრცეში უფრო აქტიური ჩართულობის, რის შედეგადაც 

საოჯახო საქმე იქცა დასაქმების კიდევ ერთ წყაროდ. პაიპერის მიხედვით, ეს სფერო 

კარგად აითვისეს იმიგრანტმა ქალებმა, ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებიდან 

(Piper, 2003). 

გაზრდილმა ეკონომიკურმა შესაძლებლობებმა მიგრანტების მიმღებ ქვეყნებში, დიდი 

გავლენა იქონია ქალებზე, განსაკუთრებით კი იმათზე, ვინც საკუთარ ქვეყანაში 

გამორიცხული იყო შრომის ბაზრიდან. ასეთი ტიპის მიგრანტი ქალები, ხშირად არიან 

ყოფილი საბჭოთა კავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან. მიუხედავად, იმისა, რომ 

საბჭოთა კავშირში იყო მცდელობა, წაეხალისებინათ ქალთა ჩართულობა შრომის 

ბაზარზე, მისი დაშლის შემდეგ, როდესაც მოხდა ყოფილი წევრი ქვეყნების ეკონომიკის 

ელვისებური გადასვლა დასავლურ ნეოლიბერალურ ეკონომიკურ სისტემაზე, ქალების 

წილი შრომის ბაზარზე მინიმუმამდე დაეცა (Pollert,2003; Lafont,2001). შრომის 
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საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) 2015 წლის „შრომითი მიგრანტების 

საერთაშორისო შეფასების“ მიხედვით, მიგრანტების 73.4 % (8.5 მილიონი) არის ქალი, 

რომელიც ასრულებს საოჯახო საქმეს. 

მარტა ტიენდა და კარენ ბუთი თავიანთ კვლევაში „გენდერი, მიგრაცია და სოციალური 

ცვლილება“ საუბრობენ ქალთა მიგრაციის სამ პოტენციურ შედეგზე (Tienda & Booth, 

1991): 1. განვითარება, რომელიც უკავშირდება ცვლილებას მჩაგვრელი გარემოდან 

ნაკლებად მჩაგვრელ გარემომდე, რაც აძლევს ქალს უფრო მეტ ავტონომიას და 

წვდომას მატერიალურ რესურსებზე; 2. ეროზია, შეესაბამება რეგრესულ ნაბიჯს, 

რომლის შედეგადაც ქალები ვერ აღწევენ წინსვლას დასაქმების თვალსაზრისით და 

ამასთანავე, კარგავენ კონტროლის შესაძლებლობას ოჯახში გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესზე; 3. რესტრუქტურიზებული ასიმეტრია უკავშირდება ისეთ 

სტრუქტურულ ცვლილებებს, როგორებიცაა ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და 

ახალი უნარ-ჩვევები, რომლებიც საშუალებას აძლევს ქალებს, დაიკავონ მაღალი 

სოციალურ პოზიცია იერარქიულ სოციალურ სისტემასა და შრომის ბაზარზე (pg. 56). ამ 

მხრივ, საინტერესოა შემოთავაზებული მიგრაციის პოტენციური შედეგებიდან კერძოდ 

რომელს მიაღწიეს ქართველმა მიგრანტმა ქალებმა და გრძელდება თუ არა 

ეკონომიკური დამოუკიდებლობა საქართველოში დაბრუნების შემდეგ. 

 საქართველო, რომელიც პოსტსაბჭოთა ქვეყანაა, განიცდის შრომითი მიგრაციის 

ფემინიზაციას.საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ცენტრის, 2014 წლის, 

საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით, საქართველოდან წასული 

ემიგრანტების 54.6 % არის ქალი (საქსტატი, 2016). ქალი ემიგრანტების ყველაზე დიდი 

ნაწილი (29%) იმყოფება საბერძნეთში (CRRC/OECD, 2017). მიქაელა ვანორე და 

მელისა სიგელი კვლევაში „გენდერული მიგრაციის მიმართულების ცვლილება 

მოლდოვადან და საქართველოდან“(2015) საუბრობენ შრომითი მიგრაციის 

ფემინიზაციის მიზეზებზე ამ ორივე ქვეყნის მაგალითზე. სამშობლოში არსებულმა 



კალაძე, დავითულიანი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებეში / თებერვალი, 2018 

9 
 

ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ და მიმღებ ქვეყანაში გენდერულად სეგრეგირებულმა 

სამუშაო ადგილების არსებობამ შრომის ბაზარზე, გამოიწვია მოლდოვადან და 

საქართველოდან ქალების მასობრივი გადინება (Vanore & Siegel, 2015). შრომითი 

მიგრაციის ფემინიზაცია ქალებისათვის შეიძლება აღმოჩნდეს ორგვარი: მათ შეიძლება 

შეიძინონ ახალი უნარ-ჩვევები ან პირიქით, განიცადონ „დესქილინგი“ ანუ უნარების 

დაქვეითება.  

     საბერძნეთიდან დაბრუნებული ემიგრანტი ქალების რეინტეგრაციის პროცესი რომ 

შევაფასოთ, მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ ქართული შრომის ბაზარი და მისი ისეთი 

მახასიათებლები, რომლებიც შესაძლებელია გავლენას ახდენდეს ჩვენი 

რესპონდენტების ეკონომიკურ რეინტეგრაციაზე. საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაკვეთით, 2015 წელს 

ჩატარებული კვლევის “შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის” მონაცემების 

მიხედვით, დაქირავებული ქალები შეადგენენ მთლიანი დასაქმებულების 49 %-ს. ამავე 

კვლევაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ორგანიზაცია არის 

მამაკაცებით დომინირებულ ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ოპერაციები უძრავი 

ქონებით, იჯარა/მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა და მშენებლობის სფერო. 

მართალია, ამ სფეროებში კაცების დომინირება არ ნიშნავს, რომ აქ მხოლოდ 

მამრობითი სქესის წარმომადგენლები არიან დასაქმებულები, მაგრამ სავარაუდოა, 

რომ ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი მსგავს ორგანიზაციებში. კვლევის 

პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, რომ თბილისში არსებული მოთხოვნად პროფესიებში 

პირველ ადგილს იკავებს მღებავები და მონათესავე პროფესიის მუშები, იმერეთში - 

მეეზოვეები და მსგავსი პროფილის მუშახელი, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთშიც - 

მეეზოვები და მსგავსი პროფილის მუშახელი. ამ რეგიონებზზე იმიტომ ვამახვილებთ 

ყურადღებას, რომ ჩვენი რესპონდენტები სწორედ აღნიშნულ 3 რეგიონში ცხოვრობენ. 

ზემოხსენებულ კვლევაში დამსაქმებელთა მიერ სამუშაო ძალის მოძიების ძირითად 
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საშუალებებში პირველ ადგილს არაფორმალური კავშირები იკავებს (ბი სი ჯი კვლევა, 

2015). 

მიგრანტი ქალების გამოცდილება და უნარები მნიშვნელოვანია მათი 

რეინტეგრაციისათვის ქართულ შრომის ბაზარზე. ამ მხრივ, საყურადღებოა რა 

გამოცდილებას იძენენ ისინი საბერნეთში მუშაობისას და რამდენად შეესაბამება მათი 

ცოდნა ბაზრის მოთხოვნებს. მელისა სიგელი და მიკაელა ვანორე (2013) კვლევაში 

„მიგრაცია და მისი გავლენა სამშობლოში დარჩენილებზე, მონაცემები 

საქართველოდან და მოლოდოვადან“ დასკვნის სახით წერენ, რომ ისეთი ტიპის 

საქმიანობა, როგორიც არის საოჯახო საქმე, ვერ უზრუნველყოფს ახალი უნარებით თუ 

გამოცდილებით ემიგრანტებს ისეთი ქვეყნებიდან, როგორებიც საქართველო და 

მოლდოვაა. გამომდინარე იქედან, რომ ამ ქვეყნებში ქალები ძირითადად საოჯახო 

საქმით არიან დაკავებულნი (Vanore & Siegel, 2013). შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ 

საბერძნეთში მიღებული გამოცდილება ვერ იქნება წარმატებული ეკონომიკურ 

რეინტეგრაციის განმსაზღვრელი ქართველი ქალებისთვის. 

ქართულ შრომის ბაზარზე არსებული არასახარბიელო სიტუაცია ქალებისათვის, კიდევ 

უფრო მძიმდება გენდერული დისკრიმინაციის არსებობის პირობებში. სოციალურ 

მეცნიერებათა ცენტრის (CSS) მიერ 2014 წელს ჩატარებული კვლევის “გენდერული 

დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე საქართველოში“ მიხედვით, კაცებისა და ქალების 

ანაზღაურებას შორის არსებობს დიდი სხვაობა, რაც გამოწვეულია შრომის ბაზარზე 

არსებული გენდერული სეგრეგაციით. ეს ნიშნავს, რომ ქალები და კაცები მუშაობენ 

სხვადასხვა პოზიციებზე. ქალები უფრო მეტად დასაქმებულები არიან ისეთ სფეროებში, 

როგორებიცაა განათლება, ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება, ხოლო კაცები - 

უძრავი ქონება, მშენებლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ა.შ. კაცებით 

დომინირებულ სფეროებში ხელფასები უფრო მაღალია, ვიდრე ქალებით 
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დომინირებულ სფეროებში. ქალები ხშირად განიცდიან ორმაგ დისკრიმინაციას, რაც 

გამოიხატება მათი სქესის და ასაკის თვალსაზრისით დისკრიმინაციაში(CSS, 2014). 

გენდერული დისკრიმინაციის ერთ-ერთ საფუძვლად შეგვიძლია მივიჩნიოთ 

გენდერული ჩაგვრა, რომლის შედეგადაც, ჩაგრული ჯგუფის წევრები, ამ შემთხვევაში 

ქალები, ვერ აცნობიერებენ თავიანთ ჩაგრულ მდგომარეობას. ამერიკელი ფემინისტი 

და სოციალური აქტივისტი ბელ ჰუქსი წიგნში „ფემინისტური თეორია: ნაპირიდან 

ცენტრისკენ“ (2000) საუბრობს გენდერული ჩაგვრის ასპექტების შესახებ. ჩაგვრის 

ცენტრალური ასპექტი არის ის, რომ მასზე ლაპარაკი რელევანტურია მხოლოდ 

კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფთან მიმართებაში. აქ საგულისხმოა, რომ ადამიანი 

იჩაგრება, როგორც რომელიმე სოციალური ჯგუფის წევრი და არა როგორც 

კონკრეტული ადამიანი. ჩაგვრის სისტემა დამოკიდებულია ამა თუ იმ ქვეყნის 

სტრუქტურაზე და აქ არსებულ იერარქიაზე. ჩაგრული ჯგუფის წევრები, ამ შემთხვევაში 

ქალები, ვერ აცნობიერებენ საკუთარი მდგომარეობის კავშირს ამა თუ იმ ჯგუფის 

წევრობასთან (Hooks, 2000). ტრადიციული გენდერული როლების გაძლიერებაზე 

საუბრობენ ერინ ჰოფმანი და სინტია ბაკლი (2013) კვლევაში „გლობალური 

ცვლილებები და გენდერიზებული პასუხები: მიგრაციის ფემინიზაცია საქართველოში“. 

ისინი წერენ, რომ მიგრანტი ქალები მიზანმიმართულად აგებენ ნარატივს მათ 

ემიგრაციაზე, იმისათვის რათა ახსნან თავიანთი მობილობა, როგორც თავგანწირვა 

ოჯახის კეთილდღეობისათვის. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ტრადიციული 

გენდერული როლების რეკონსტრუქციასა და გაძლიერებას (Hoffman & Bakley, 2013).  

 

მეთოდოლოგია 

კვლევა, რომლის შედეგებსაც მოცემულ სტატიაში გაგაცნობთ, ჩატარდა თვისებრივი 

სოციალურ კვლევის მეთოდით და მიზნობრივ ჯგუფად შევარჩიეთ საბერძნეთიდან 
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დაბრუნებული ემიგრანტი ქალები. კვლევის განმავლობაში სიღრმისეული ინტერვიუ 

ჩატარდა 15 რესპონდენტთან, რომელთა შერჩევაც მოხდა თოვლის გუნდის მეთოდით. 

კერძოდ, 10 რესპონდენტს დავუკავშირდით ერთ-ერთი მკვლევრის დედის 

დახმარებით, რომელიც საბერძნეთში იმყოფება ემიგრაციაში და აქვს კონტაქტი 

საბერძნეთიდან დაბრუნებულ ემიგრანტ ქალებთან. დანარჩენი რესპონდენტების 

შერჩევაში დაგვეხმარნენ ის ქალები, ვისთანაც ინტერვიუ ჩავატარეთ. შერჩევის ამ 

მეთოდის გამოყენება გადავწყვიტეთ იმიტომ, რომ არ არსებობს ზუსტი მონაცემები 

დაბრუნებული ემიგრანტების შესახებ, რადგანაც უმეტესობა მათგანი არალეგალურად 

იმყოფებოდა საბერძნეთში. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ ეს მეთოდი იყო 

რელევანტური აღნიშნული კვლევის განსახორციელებლად.  

კვლევის პროცესში, თემის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ 

მონაცემები მოგვეპოვებინა სიღრმისეული ინტერვიუების საშუალებით. აღსანიშნავია, 

რომ ამ მეთოდმა საშუალებას მოგვცა მიგვეღო დეტალური და სიღრმისეული 

ინფორმაცია, როგორც ემიგრაციაში ყოფნის გამოცდილების, ასევე შრომის ბაზარზე 

რეინტეგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ.  

მონაცემთა ანალიზის პროცესი დავიწყეთ კოდირების ეტაპით და რესპონდენტების 

პასუხები დავუკავშირეთ ზოგად კოდებსა და კატეგორიებს, რომლებიც შემდგომში 

ანალიზის წერისას გამოვიყენეთ. მიღებული კოდები დავახარისხეთ კატეგორიებად და 

ლოკალური ინტეგრაციის ეტაპზე შევაჯამეთ ინტერვიუს ამონარიდები და მათი შესაბამი 

კოდები. 

 

კვლევის შედეგები 

კვლევაში მონაწილე მიგრანტთა დემოგრაფიული მახასიათებლები 
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კვლევაში მონაწილე ყველა რესპონდენტი არის საბერძნეთიდან დაბრუნებული 

ემიგრანტი ქალი. მათი ასაკი მერყეობს 35-დან 65 წლამდე. 15 რესპონდენტიდან 

ყველას ჰყავს შვილი/შვილები, 8 ქალი არის დაოჯახებული, 4 არის განქორწინებული 

და 3 - ქვრივი. უმაღლესი განათლება აქვს 5 მათგანს, ძირითადად 

ჰუმანიტარულ/სამედიცინო სფეროებში, პროფესიული განათლება - 7, ხოლო ზოგადი 

სასკოლო განათლება - 3. მათი ემიგრაციაში ყოფნის ხანგრძლივობა მოიცავს 5-დან 20 

წლამდე პერიოდს. საბერძნეთში რესპონდენტების საშუალო ანაზღაურება იყო 700- 800 

ევრო თვის განმავლობაში. რესპონდენტებმა საბერძნეთში დაყვეს 4-დან 16 წლამდე 

პერიოდი, ხოლო საქართველოში დაბრუნების პერიოდი მერყეობს 4-6 თვიდან 8 

წლამდე. 3 რესპონდენტი კვლევის პროცესში ცხოვრობდა თბილისში, 8 რესპონდენტი 

ქუთაისში, ხოლო 4 მათგანი-ცაგერში.   

იდენტობის მთლიანობის შენარჩუნების სტრატეგიები და მათი გავლენა ემიგრანტი 

ქალების სამშობლოში დაბრუნებაზე 

 კვლევის ერთ-ერთი ამოცანა იყო, დაგვედგინა, როგორ ინტეგრირდნენ ქართველი 

ემიგრანტი ქალები ბერძნულ საზოგადოებაში, რა წინააღმდეგობებს აწყდებოდნენ ამ 

პროცესში და როგორ ინარჩუნებდნენ თავიანთ კულტურულ იდენტობას. როგორც 

კვლევის თეორიულ მიმოხილვაში აღვნიშნეთ, კარმელ კამილერი და მალევსკა-პიერი 

(1996) იდენტობის მთლიანობის შენარჩუნების ორ სტრატეგიას გამოყოფენ - 

ონტოლოგიურსა და პრაგმატულს რომელსაც ახორციელებენ რთულ ან მარტივ 

დონეზე. ჩვენს კვლევაში გამოჩნდა, რომ ემიგრანტმა ქალებმა ვერ მოახდინეს 

სრულყოფილი ინტეგრაცია ბერძულ საზოგადოებაში. რესპონდენტები ამის მიზეზად 

ასახელებენ სხვადასხვა სახის პრობლემას. მთავარი დაბრკოლება, რომელიც ყველა 

რესპონდენტმა დაასახელა, არის ენის ბარიერი. აღნიშნული პრობლემა 

რესპონდენტებს ხელს უშლიდა სრულყოფილი კომუნიკაციის დამყარებაში. ისინი ვერ 
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პოულობდნენ სამსახურს და იმ შემთხვევაში თუ მოახერხებდნენ მუშაობის დაწყებას, 

ექმნებოდათ სხვადასხვა, ენის ბარიერთან დაკავშირებული სირთულე.  

კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც ქართველი მიგრანტი ქალები აწყდებოდნენ 

ბერძნულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესში არის ოჯახისა და სამშობლოს 

მიმართ ნოსტალგია. ისინი იმდენად კონცეტრირებულნი იყვნენ სამშობლოზე და იქ 

დატოვებულ ოჯახებზე, რომ მუდმივად ფიქრობდნენ საქართველოში დაბრუნებაზე. 

მსგავსი დამოკიდებულება მათ ხელს უშლიდა წარმატებულ ინტეგრაციაში. 

ჩვენი რესპონდენტები ხშირად საუბრობდნენ ბერძნულ და ქართულ კულტურებს 

შორის არსებულ სხვაობებზე. ინტერვიუს პროცესში ისინი ხშირად ახასიათებდნენ 

ბერძნულ კულტურას უარყოფითად. მათთვის რთული იყო შეგუებოდნენ ქცევის იმ 

ნორმებს, რომლებიც ბერძნულ საზოგადოებაში სოციალურად მისაღებია. ეს 

საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ აღნიშნულ ორ კულტურას შორის არსებული 

განსხვავებები ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორია ქართველი ემიგრანტი 

ქალებისათვის ბერძნულ კულტურასთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით.  

ქართულ და ბერძნულ კულტურებს შორის არსებულ სხვაობებზე საუბრისას, 

რესპონდენტები გამოყოფენ ადამიანებს/ოჯახის წევრებს შორის არსებულ ცივ, 

დისტანცირებულ ურთიერთობებს საბერძნეთში. რესპონდენტების თქმით, ეს სიტუაცია, 

მათთვის, როგორც ქართველებისათვის, ვისთვისაც დამახასიათებელია მჭიდრო 

ემოციური კავშირები, რთულად შესაგუებელი იყო. ვფიქრობთ, რომ მსგავსი 

დამოკიდებულება ქართველ ემიგრანტებში ამცირებს ბერძნულ კულტურასთან 

ინტეგრაციის სურვილს. ისინი შესაძლოა გრძნობდნენ საფრთხეს, რომ ბერძნულ 

კულტურასთან ინტეგრაცია მათზე მოახდენს უარყოფით გავლენას და გახდებიან 

„ცივები“ და „ინდიფერენტულები“.  

ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ ქართველი ემგირანტი ქალები საბერძნეთში მაქსიმალურად 

ცდილობენ ქართული იდენტობის შენარჩუნებას და ენის შესწავლის გარდა, რაც 
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აღსანიშნავია, რომ სამსახურის დასაწყებად ესაჭიროებოდათ, არ სურდათ, 

ინტეგრირებულიყვნენ ბერძნულ კულტურაში. კამილერისა და მალევსკა-პიერის მიერ 

შემოთავაზებულ იდენტობის მთლიანობის შენარჩუნების სტრატეგიებს რომ 

დავუბრუნდეთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბერძნეთში მყოფი ქართველი შრომითი 

მიგრანტი ქალები იდენტობის მთლიანობის შენარჩუნების ონტოლოგიურ სტრატეგიას 

იყენებენ, რომელსაც მარტივ დონეზე ახორციელებენ, ანუ ისინი რჩებიან მშობლიური 

კულტურის ერთგულები და გამორიცხავენ ბერძნულ კულტურასთან ადაპტაციას. 

 კვლევის პროცესში რესპონდენტებს დავუსვით შეკითხვა, მოახდინა თუ არა 

საბერძნეთში არსებულმა სამუშაო პირობებმა და საცხოვრებელმა გარემომ გავლენა 

მათ გადაწყვეტილებაზე, რომ დაბრუნებილიყვნენ საქართველოში. მიღებულ პასუხებზე 

დაყრდნობით, ვფიქრობთ, რომ ზემოთ აღნიშნული ონტოლოგიური სტრატეგიის 

ჩამოყალიბებაზე გავლენა, მხოლოდ ბეძნულ და ქართულ კულტურებს შორის 

არსებულ განსხვევებს არ მოუხდენია. სავარაუდოა, რომ ემიგრანტების არჩევანზე 

იმოქმედა, იმ ოჯახებში არსებულმა სპეციფიკურმა პირობებმა, ურთიერთობებმა თუ 

ტრადიციებმა, სადაც ეს ქალები მუშაობდნენ. რესპონდენტების ნაწილმა თქვა, რომ 

მათი დაბრუნების გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია ოჯახში არსებულმა სიტუაციამ, 

რაც მიუღებელი და გაუსაძლისი აღმოჩნდა მათთვის. შესაბამისად, მათ მოუხდათ 

მოულოდნელად, წინასწარი დაგეგმვის გარეშე, დაბრუნება. ეს აისახა მათი 

რეინტეგრაციის პროცესზე საქართველოში. 

რესპონდენტები საუბრობენ იმ სირთულეებზე, რაც დაბრუნებას ახლავს თან. 

საბერძნეთში წასვლისას მათ ჰქონდათ წარმოდგენა, დაახლოებით რა ტიპის სამუშაო 

უნდა შეესრულებინათ. მათ იცოდნენ რომ ეკონომიკურად უზრუნველყოფილნი 

იქნებოდნენ და ამისთვის ნებისმიერი ტიპის სამუშაოს შეასრულებდნენ. ჩვენი აზრით, 

საბერძნეთიდან დაბრუნებას იმიტომ ახლავს სირთულეები, რომ ემიგრანტმა ქალებმა 
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არ იციან სად დასაქმდებიან და რა ტიპის სამუშაოს შეასრულებენ საქართველოში 

დაბრუნების შედგომ.  

შეგვიძლია ვთქვათ, ბერძნულ კულტურასთან არასრულყოფილი ინტეგრაცია რიგ 

შემთხვევებში არის საქართველოში დაბრუნების მიზეზი. ასეთ შემთხვევებში 

ქალებისათვის მნიშვნელოვანია საბერძნეთს მოცილება და სამშობლოში დაბრუნება, 

მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ დაბრუნებას თან ახლავს შიშისა და გაურკვევლობს 

გრძნობა. მათ არ იციან, როგორ რეინტეგრირდებოდნენ შრომის ბაზარზე, დაიწყებენ 

თუ არა მუშაობას, ექნებათ თუ არა სტაბილური შემოსავალი. მიუხედავად ამ 

გაურკვევლობისა, სურვილი არის მკაფიო, მათ სურთ საქართველოში ჰქონოდათ 

სტაბილური შემოსავალი და ღირსეული სამუშაო. 

 

 

  

 

სტიგმატიზაციის თავიდან აცილების მექანიზმები  

ირვინგ გოფმანი წიგნში „სტიგმა: შენიშვნები წარუმატებელი იდენტობის მართვაზე“ 

საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანების მთავარი მახასიათებელი არის საკუთარი თავის 

პოზიტიურად წარმოჩენა. მათ აქვთ სურვილი, რომ გავლენა მოახდინონ ადამიანებზე, 

ჰქონდეთ კარგი იმიჯი და აკონტროლონ საკუთარი გარემო (Goffman, 1963). ეს 

ყველაფერი ქმნის პოზიტიურ იდენტობას, რომლის საპირსიპიროდაც, დაუცველად 

ყოფნის შეგრძნება გადამწყვეტ როლს თამაშობს იმიგრანტების ნეგატიური იდენტობის 

ჩამოყალიბებაში (Camilleri & Malewska-Peyre,1996, pg.60).  

ჩვენს კვლევაში, ქართველი ემიგრანტები განიცდიდნენ დისკრიმინაციასა და 

მარგინალიზაციას მათი ეროვნების გამო. ინტერვიუებში რესპონდენტები საუბრობდნენ 
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იმ ქედმაღლურ დამოკიდებულებაზე, რასაც ბერძენი დამსაქმებლების მხრიდან 

გრძნობდნენ. ჩვენი რესპონდენტების მონათხრობზე დაყრდნობით, შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ისინი იყენებდნენ სტიგმატიზაციის თავიდან აცილების როგორც 

კოლექტიურ, ასევე ინდივიდუალურ სტრატეგიებს. 

მათ მიერ გამოყენებული კოლექტიური სტრატეგია გულისხმობს საკუთარი კულტურის 

იდეალიზებას. ამის გამოხატულებაა, რომ ქართველები საბერძნეთში ბეჭდავენ გაზეთს 

„ელადა,“ სადაც ხოტბას ასხამენ ქართულ კულტურას, წერენ პატრიოტული მოტივების 

მქონე ლექსებს, აწყობენ ქართული კულტურის საღამოებს და ა.შ. უმეტეს შემთხვევაში, 

ამ ყველაფრის ორგანიზატორები ქართველი ქალები არიან.  

რაც შეეხება სტიგმატიზაციის თავიდან არიდების ინდივიდუალურ სტრატეგიას, 

ქართველი ემიგრანტი ქალები ძირითადად მიმართავდნენ უხილავად დარჩენის 

სტრატეგიას. ისინი თავს არიდებდნენ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში იმის 

გამოხატვას, რომ ქართველები არიან და არ საუბრობდნენ ქართულ ენაზე.  

შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართველ ემიგრანტ ქალებს საბერძნეთში 

სურთ, შეინარჩუნონ პოზიტიური იდენტობა. ისინი ხშირად განიცდიან სტიმატიზაციას 

ბერძენი დამსაქმებლებისაგან. ემიგრანტი ქალები, იყენებენ, როგორც კოლექტიურ, 

ასევე ინდივიდუალურ სტრატეგიებს სტიგმატიზაციის თავიდან ასარიდებლად.  

 

საქართველოში დაბრუნების მიზეზები და მათი გავლენა შრომის ბაზარზე 

რეინტეგრაციის პროცესში 

კვლევის პროცესში ერთ-ერთი ამოცანა იყო ემიგრანტი ქალების საბერძნეთიდან 

დაბრუნების მიზეზების დადგენა. დაბრუნების მიზეზებს შესაძლებელია, გავლენა 

ჰქონდეს ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესზე. სავარაუდოა, რომ წინასწარ 

დაგეგმილი, დაბრუნების შემთხვევაში, ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესი უფრო 
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წარმატებული იქნება, ვიდრე მოულოდნელი, ფორმსაჟორული სიტუაციის გამო 

დაბრუნების დროს.  

ფრანჩესკო კერასი გამოყოფს სამშობლოში დაბრუნების ოთხ განსხვავებულ ტიპს. 

ესენია: „დაბრუნება წარუმატებლობის გამო“ „ დაბრუნება განოხორციელებული 

მიზნების გამო“ „დაბრუნება ხანდაზმულობის გამო“ და „ინოვაციური დაბრუნება“ 

(Cerase, 1974). ჩვენი მიზანი იყო, დაგვედგინა კერასის მიერ შემოთავაზებული 

დაბრუნების ტიპებიდან, რომელს მიმართავენ ქართველი შრომითი მიგრანტი ქალები.  

ჩვენი რესპონდენტების საქართველოში დაბრუნების მიზეზები შეესაბამება კერასის ოთხ 

ტიპს, თუმცა ჩვენს კვლევაში გამოიყო დაბრუნების მეხუთე ტიპიც, რომელიც 

გულისხმობს ემიგრაციიდან დაბრუნებას მოულოდნელი, გაუთვალისწინებელი 

მიზეზების გამო, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს საქართველოში დარჩენილი 

ოჯახის წევრების ავადმყოფობის/გარდაცვალების ან საკუთარი, პირადი 

ჯანმრთელობის გაუარესების გამო.  

ზემოთ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ქართველი შრომითი მიგრანტი ქალები ბერძნულ 

საზოგადოებაში სრულყოფილად ვერ ინტეგრირდნენ, რაც მათი ნაწილისთვის 

დაბრუნების მიზეზი გახდა. ისინი ვერ ადაპტირდნენ ბერძნულ კულტურასთან, რაც 

ძირითადად გამოვლინდა ბერძნულ საზოგადოებაში არსებული ქცევის ნორმების, 

ტრადიციების, წეს-ჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის მიუღებლობაში. ასეთ 

მდგომარეობას თან ერთვოდა ოჯახისა და სამშობლოს მონატრება. 

მეორე მიზეზი, რომელიც კვლევაში გამოიყო, არის დაბრუნება განხორციელებული 

მიზნების გამო. ამ შემთხვევაში, ქართველი ემიგრანტების დაბრუნების მიზეზი იყო 

წასვლამდე დასახული ეკონომიკური მიზნების განხორციელება, ნაწილობრივ მაინც. 

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი მიზეზით საბერძნეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სამი 

ქალი და სამივე მათგანი დასაქმებულია. გამომდინარე იქიდან, რომ მათი 
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გადაწყვეტილება იყო დაგეგმილი და წინასწარ განსაზღვრული, შრომის ბაზარზე მათი 

რეინტეგრაცია უფრო წარმატებული აღმოჩნდა.  

მესამე იყო დაბრუნება ასაკის მიზეზით. ამ შემთხვევაში, დაბრუნების გადაწყვეტილებაზე 

გავლენა იქონია ემიგრანტის ასაკმა. ქალებს, რომლებიც სამოც წელს გადასცდნენ, 

ჰქონდათ სამშობლოში დაბრუნების და იქ დასაქმების სურვილი. განსაკუთრებით კი, 

რათა ხანდაზმულობის წლები მშვიდად და ეკონომიკური პრობლემების გარეშე 

გაეტარებინათ. ჩვენი რესპონდენტებიდან, ამ მიზეზით სამი ქალი დაბრუნდა, 

რომელთაგანაც ორმა მოახერხა მცირე ბიზნესის წამოყება.  

მეოთხე მიზეზი იყო დაბრუნება ინოვაციური მიზნით. ქალებმა საქართველოში 

დაბრუნების გადაწყვეტილება მიიღეს იმ იმედით, რომ ემიგრაციაში ყოფნის პერიოდში 

გამომუშავებულ უნარ-ჩვევებს, გამოცდილებასა და ფულად დანაზოგს საქართველოში 

გამოიყენებდნენ, შრომის ბაზარზე წარმატებული რეინტეგრაციის პროცესისათვის. 

ჩვენი რესპონდენტებიდან ამ მიზნით დაბრუნდა ორი ქალი და დღეს ორივე მათგანი 

დასაქმებულია.  

ჩვენს კვლევაში ასევე გამოიყო დაბრუნების მეხუთე მიზეზიც, რომელიც გულისხმობდა 

საქართველოში დაბრუნებას გაუთვალისწინებელი, დაუგეგმავი, ფორსმაჟორული 

სიტუაციების გამო. ისეთი სიტუაციების, როგორიცაა ოჯახის წევრის ავადმყოფობა ან 

გარდაცვალება და პირად ჯანმრთლობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ასეთი 

შემთხვევების დროს, ქალებს სწრაფად, მოუმზადებლად, უწევდათ საქართველოში 

დაბრუნება, ხშირად დანაზოგის გარეშეც, რაც მათ ეკონომიკური რეინტეგრაციის 

პროცესზე ნეგატიურად აისახა. გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო, ჩვენი 

რესპონდენტებიდან საქართველოში ხუთი ქალი დაბრუნდა, დღეს კი არც ერთი 

მათგანი დასაქმებული არ არის. 

ქართულ შრომის ბაზარზე რეინტეგრაცია 
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ჩვენი კვლევის მთავარი ამოცანა იყო გაგვეგო, როგორ მიმდინარეობს საბერძნეთიდან 

დაბრუნებული შრომითი მიგრანტი ქალების ეკონომიკური რეინტეგრაცია 

საქართველოში. დაგვედგინა, დაბრუნების შემდგომ ახერხებენ თუ არა ქართულ 

შრომის ბაზარზე რეინტეგრაციას და რა დაბრკოლებებს აწყდებიან ამ პროცესში. 

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ 15 რესპონდენტიდან, 8 დაუსაქმებელია და 7 -

დასაქმებული. 

ზემოთ გამოვყავით ქართველი შრომითი მიგრანტი ქალების საქართველოში 

დაბრუნების ხუთი ძირითადი მიზეზი მატი გავლენა ქართულ შრომის ბაზარზე 

რეინტეგრაციის პროცესში.  

ემიგრაციაში მიღებული გამოცდილება არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 

განმსაზღვრელი ფაქტორი წარმატებული ეკონომიკური რეინტეგრაციის. მიუხდავად 

იმისა, რომ ქართველი ქალები საბერძნეთში განსხვავებულ სამუშაო გამოცდილებას 

არ იღებენ, ვიდრე საქართველოში, ისინი ეკონომიკურად დამოუკიდებლები ხდებიან. 

ის ფაქტი, რომ ქართველი ქალები თავად განაგებენ საკუთარ შემოსავალს, ხდის მათ 

უფრო მეტად ემანსიპირებულს. შედეგად, ასეთი ქალების რეინტეგრაცია შრომის 

ბაზარზე არის უფრო მეტად წარმატებული. 

ქართული შრომის ბაზრის თეორიულ მიმოხილვაში ვისაუბრეთ ბაზრის სპეციფიკურ 

მახასიათებლებზე, რომლები სავარაუდოდ გავლენას უნდა ახდენდეს დაბრუნებული 

ემიგრანტი ქალების რეინტეგრაციაზე შრომის ბაზარზე. შრომის ბაზრის საერთო 

სურათი გვეხმარება დავინახოთ, რომ დაბრუნებული ემიგრანტი ქალების 

რეინტეგრაციაზე, დაბრუნების მიზეზებისა და ემიგრაციაში შეძენილი გამოცდილებების 

რელევანტუროაბასთან ერთად, გავლენას ახდენს ისეთი სპეციფიკური 

მახასიათებლები, როგორიცაა შრომის ბაზარზე კონკრეტული სფეროების დომინირება 

და ემიგრანტი ქალების განათლების დონე/მათი პროფესია. ქართული შრომის ბაზრის 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ძირითადად მოთხოვნა არის სპეციფიკური 
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პროფილის მქონე მუშახელზე, რომელთაც სჭირდებათ ტექნიკური ცოდნა. მსგავსი 

ცოდნა ჩვენს რესპონდენტ ქალებს არ გააჩნიათ, რადაგანაც ძირითადად 

ჰუმანიტარული მეცნიერებების განხრით აქვთ განათლება მიღებული. შესაბამისად, 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ დაბრუნებულ ქალებს არ შეუძლიათ დასაქმდნენ ისეთ 

სფეროებში თუ ორგანიზაციებში, რომლებიც, ზემოთ აღნიშნული კვლევის თანახმად, 

მოთხოვნადად ითვლება.  

შრომის ბაზარზე რეინტეგრაციის კიდევ ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი, როგორც 

ინტერვიუებიდან გამოჩნდა, არის ნეპოტიზმი, რომელსაც ინდივიდუალურ დონეზე 

შეიძლება ორი სახის გავლენა ჰქოდნეს - პოზიტიური, როდესაც ნაცნობის ან 

ახლობლის დახმარებით იწყებ მუშაობას, ან ნეგატიური, როდესაც ნეპოტიზმი ხდება 

ბარიერი სამსახურის დასაწყებად. ჩვენი რესპონდენტების შემთხვევაში, ნაცნობების 

დახმარებით მხოლოდ ორმა ქალმა დაიწყო მუშაობა, დანარჩენ შემთხვევებში კი, 

ნეპოტიზმი იყო ხელისშემშლელი ფაქტორი მუშაობის დასაწყებად. საქართველოში 

დასაქმების სფეროში არსებულ ნეპოტიზმზე მეტყველებს ზემოთ ნახსენები „შრომის 

ბაზრის კომპონენტის კვლევაც “რომლის პუბლიკაციაშიც ვკითხულობთ, რომ 

„დამსაქმებელთა მიერ კადრების მოძიების ძირითადი საშუალებების დასახელებისას, 

დადგინდა, რომ კადრების მოძიების ძირითად წყაროს წარმოადგენს არაფორმალური 

კავშირები, რაც საერთო რაოდენობის 60%-ს შეადგენს“ (ბი სი ჯი კვლევა, გვ.29). 

ქართული შრომის ბაზრის ზოგიერთი სპეციფიკური მახასიათებელი საშუალებას 

გვაძლევს გავაკეთოთ რიგი დასკვნები. ისეთი ფაქტორები როგორებიცაა, 

კონკრეტული ტექნიკური ხასიათის სფეროების დომინირება და ნეპოტიზმის არსებობა 

ქართულ შრომის ბაზარზე, ხელს უშლის ზოგადად ქალებს და მათ შორის 

საბერძნეთიდან დაბრუნებულ ემიგრანტ ქალებს, სრულყოფილი რეინტეგრაციის 

განხორციელებაში ქართულ შრომის ბაზარზე. 
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გენდერული დისკრიმინაცია ქართულ შრომის ბაზარზე  

ქართულ შრომის ბაზარზე არსებული გენდერული დისკრიმინაცია არის 

მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი ფაქტორი იმისა, რომ საბერძნეთიდან 

დაბრუნებულმა ემიგრანტმა ქალებმა მოახდინონ სრულყოფილი ეკონომიკური 

რეინტეგრაცია. CSS-ის 2014 წლის კვლევაში მიღებული შედეგი, რომ ქართულ შრომის 

ბაზარზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს ასაკის თვალსაზრისით დისკრიმინაცია, 

ეხმიანება ჩვენს კვლევასაც. ჩვენი ყველა რესპონდენტისთვის, რომელმაც სცადა 

სამსახურის დაწყება, ასაკი აღმოჩნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბარიერი. 

ქართული შრომის ბაზრისათვის დამახასიათებელია დისკრიმინაცია არა მხოლოდ 

ასაკის მიხედვით, არამედ ქალთა დიკსრიმინაცია გენდერული ნიშნით. CSS-ის იმავე 

კვლევაში ვკითხულობთ, რომ ქართული შრომის ბაზრის გენდერული დისკრიმინაცია 

ხშირად ვლინდება დამსაქმებლების მხრიდან ქალების რეპროდუქციულ უნარზე 

განსაკუთრებული ხაზგასმით, რამაც შესაძლებელია ქალი სამსახურის გარეშე 

დატოვოს. ქალებს სამსახურის გასაუბრებაზე დამსაქმებლები უსვამენ კითხვებს 

სამომავლო პირადი გეგმების შესახებ, მაგალითად, რამდენ ხანში აპირებენ 

გათხოვებას, ან შვილის ყოლას ხომ არ აპირებენ უახლოეს მომავალში (CSS, 2014). 

ჩვენი რესპონდენტები საბურობენ იმ გამოცდილების შესახებ, რაც მათ სამსახურის 

ძიების პროცესში დაუგროვდათ. დამსაქმებლები მათ, სხვა კითხვებთან ერთად, ხშირად 

უსვამდნენ კითხვებს იმის შესახებ, თუ რამდენი და რა ასაკის შვილები ჰყავდათ, 

როგორი იყო მათი ოჯახური სტატუსი. ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ქალი 

დაოჯახებულია და დამსაქმებლები იღებდა ინფორმაციას მათი ოჯახური 

მდგომარეობისა/შვილების ყოლის შესახებ, ეს ქალები სამსახურში აღარ აყავდათ. 

მსგავსი მიდგომები ქალებს, როგორც პოტენციურ მუშახელს, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, ზღუდავს და უბიძგებს, უარი თქვან საჯარო სივრცეში დასაქმებზე. 
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გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია პრობლემას წარმოადგენს ზოგადად ქალებისთვის 

და მათ შორის საბერძნეთიდან დაბრუნებული ემიგრანტი ქალებისთვისაც. მიუხედავად 

იმისა, რომ მათ შეიძლება ჰქონდეთ მუშაობის გამოცდილება თუ ცოდნა კონკრეტული 

საქმის შესასრულებლად, ქალების ოჯახური მდგომარეობა ხდება დისკრიმინაციისა და 

მათი სამსახურის გარეშე დარჩენის მიზეზი. 

 

გენდერული ჩაგვრა, როგორც შრომის ბაზარზე გენდერული დისკრიმინაციის 

საფუძველი 

 შრომის ბაზარზე გენდერული დისკრიმინაციის ერთ-ერთი საფუძველი არის 

გენდერული ჩაგვრა. ლიტერატურის მიმოხილვაში ვისაუბრეთ ბელ ჰუქსის თეორიაზე 

ჩაგვრის გენდერული ასპექტების შესახებ (Hooks, 2000). ჩვენი კვლევის შედეგები 

ეხმიანება ბელ ჰუქსის თეორიას. შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩვენი რესპონდენტი 

ქალები, ვერ აცნობიერებენ, რომ მათი ჩაგვრის მიზეზი არის მიკუთვნებულობა ქალთა 

სოციალური ჯგუფისადმი. რესპონდენტებს შრომის ბაზარზე რეინტეგრაციისას 

ხელისშემშლელ ფაქტორად გენდერული ნიშნით დისკმინაცია არც ერთხელ არ 

დაუსახელებიათ. ისინი საუბრობენ ისეთ მიზეზებზე, როგორიცაა მათი ასაკი, ნეპოტიზმი, 

ბიუროკრატული სირთულეები და დროის უქონლობა. აღსანიშნავია, რომ ეს მიზეზები 

მართლაც ახდენს გავლენას მათ რეინტეგრაციაზე შრომის ბაზარზე. აქ 

მნიშვნელოვანია, რომ ქალები ვერ იაზრებენ იმ სისტემურ ჩაგვრას გენდერული 

ნიშნით, რასაც ისინი განიცდიან შრომის ბაზარზე რეინტეგრაციის პროცესში. 

რესპონდენტები საუბრობენ მათ ქალურ მოვალეობებზე, რომელიც აუცილებლად 

უნდა შეასრულონ და სამსახური არის მეორეხარსხოვანი. მათ უნდა იზრუნონ ქმრებზე, 

შვილებზე, შვილიშვილებზე, დაალაგონ სახლი, გააკეთონ სადილი და მათი 

ყოველდღიურობა მოცული უნდა იყოს საოჯახო საქმიანობით. 
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ჩაგვრის გაუაზრებლობა კარგად ჩანს რესპონდენტების დისკურსში, როდესაც ისინი 

ემიგრაციაში ყოფნის საკუთარ გამოცდილებას აფასებენ. ისინი ერთგვარ სიამაყეს 

განიცდიან იმის გამო, რომ ოჯახის გადასარჩენად ამხელა შრომა გასწიეს. რაც 

ყველაზე საინტერესოა, ამ პროცესში ისინი კაცებისგან მოითხოვენ არა მეტ 

შრომისუნარიანობას და მოტივაციას, არამედ გამოხატავენ გულწრფელ სიბრალულს, 

რომ ისინი ცოლების მზრუნველობის გარეშე დარჩნენ წლების განმავლობაში. 

ერინ ჰოფმანი და სინტია ბაკლი საუბრობენ იმაზე, რომ მიგრანტი ქალები 

მიზანმიმართულად აგებენ ნარატივს მათ ემიგრაციაზე იმისათვის, რომ ახსნან 

თავიანთი მობილობა, როგორც თავგანწირვა ოჯახის კეთილდღობისათვის. ეს 

ყველაფერი ხელს უწყობს ტრადიციული გენდერული როლების რეკონსტრუქციასა და 

გაძლიერებას. სწორედ მსგავსი დისკურსი შეინიშნებოდა ჩვენს რესპონდენტ ქალებშიც. 

ზემოთ ხსენებული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე, რომელიც განპირობებულია 

ქალების სქესის ნიშნით ჩაგვრით, პირდაპირ კავშირშია დაბრუნებული ემიგრანტი 

ქალების რეინტეგრაციასთან. რწენა, რომ ისინი ქალები არიან, რომელთა 

მოვალეობაცაა შეასრულონ საოჯახო საქმე, დაბრკოლებას წარმოადგენს შრომის 

ბაზარზე მათი სრულყოფილი ეკონომიკური რეინტეგრაციის თვალსაზრისით. 

 

დასკვნა 

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაბრუნებული ემიგრანტების ქართულ 

შრომის ბაზარზე რეინტეგრაციის პროცესზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორი. 

მათ შორის, პირველ რიგში, ქართველი ემიგრანტი ქალების ინტეგრაციის ხარისხი 

ბერძნულ საზოგადოებასა და კულტურაში, რაც გამოხატულია მათ მიერ იდენტობის 

შენარჩუნებისა და სტიგმატიზაციის თავიდან არიდების მექანიზმების შერჩევაში. 



კალაძე, დავითულიანი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებეში / თებერვალი, 2018 

25 
 

ქართველი ემიგრანტების ინტეგრაციის დაბალი დონე ბერძნულ კუტურაში, ხშირად 

ხდება საქართველოში დაბრუნების მამოტივირებელი ფაქტორი.  

მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რასაც დაბრუნებული ემიგრანტების შრომის 

ბაზარზე რეინტეგრაციაზე გავლენა აქვს, არის საბერძნეთიდან დაბრუნების მიზეზები. 

ქალები, რომელებიც გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო, დაუგეგმავად ბრუნდებიან, 

ვერ ინტეგრდებიან შრომის ბაზარზე; ხოლო ქალები, რომელთა დაბრუნება 

დაგეგმილი და წინასწარ განსაზღვრულია, უფრო მეტად არიან ქართულ შრომის 

ბაზარზე რეინტეგირებულები. დაბრუნებული ემიგრანტი ქალების ეკონომიკურ 

რეინტეგრაციაზე გავლენას ახდენს საბერძნეთში მიღებული გამოცდილება და უნარ-

ჩვევებიც.  ქალები ემიგრაციაში ყოფნის დროს უფრო განვითარდნენ და მეტი 

ავტონომიურობა საბერძნეთიდან დაბრუნებული ემიგრანტების რეინტეგრაციის 

პროცესზე დიდ გავლენას ახდენს ქართული შრომის ბაზრის სპეციფიკური 

მახასიათებლები. ის ფაქტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ისეთი ტიპის ორგანიზაციები და 

მამაკაცებით დომონირებული პროფესიებია მოთხოვნადი, როგორიცაა მშენებლობა, 

ოპერაციები უძრავი ქონებითა და იჯარა/მომხმარეებლისათვის მომსახურების გაწევა, 

დიდ გავლენას ახდენს ქალების შედარებით დაბალ ჩართულობაზე შრომის ბაზარზე 

და განსაკუთრებით ქალების, რომლებსაც ჩვენი რესპონდენტების მსავსად, 

განათლება ჰუმანიტარული და სამედიცინო კუთხით აქვთ მიღებული. კვლევამ აჩვენა, 

რომ ჩვენს რესპონდენტებს არ აქვთ თანამედროვე ქართულ შრომის ბაზარზე 

საკუთარი პროფესიით წარატებული რენტეგრაციის შანსი. მათი შემოსავლის წყაროს 

წარმოადგენს მცირე ბიზნესი ან ოჯახის წევრ(ებ)ის ხელფასი. ქართული შრომის 

ბაზრის ისეთი მახასაითებელი, როგორიცაა გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია, 

პირდაპირ კავშირშია დაბრუნებული ქალების ეკონომიკური რეინტეგრაციის 

პროცესთან. მათთვის სამსახურის დაწყების ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორებია 

სქესი, ასაკი და ოჯახური მდგომარეობა. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ თვითონ შრომის 
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ბაზარზე რეინტეგრაციის წარმატებას/წარუმატებლობას საკუთარ სქესს არ 

უკავშირებენ, რაც საშუალებას გვაძლევს ვიფიქროთ, ჩვენი კლვევის შედეგები 

ეხმიანება ბელ ჰუქსის თეორიას გენდერული ნიშნით ჩაგვრის შესახებ. ჩვენი 

რესპონდენტები ვერ აცნობიერებენ, რომ ისინი შრომის ბაზარზე იჩაგრებიან, სწორედ 

იმის გამო, რომ ქალთა სოციალურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან.  
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აბსტრაქტი 

სოციალური პასუხისმგებლობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სხვადასხვაგვარად 

აღიქმება. მნიშვნელოვანია, გამოიყოს უნივერსიტეტის პასუხისმგებლობა მომუშავე პერსონალისა და 

სტუდენტების მიმართ, თუმცა, აღსანიშნავია ისეთი ექსტერნალური პროცესების გათვალისწინებაც, 

როგორებიცაა ადამიანის უფლებები, გარემოსდაცვითი საკითხებით დაინტერესება, დასაქმების 

პოლიტიკა, უნივერსიტეტის შიგნით მიმდინარე პროცესების გამჭვირვალობა    და ა.შ. კვლევის 

მიზანია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტების 

დამოკიდებულებისა და ცნობადობის გაზომვა აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ. 

რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტს ეკისრება გარკვეული პასუხისმგებლობა, თუმცა, მხოლოდ 

კონკრეტულ ინდიკატორებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, აღიქმება თუ არა ეს პროცესები 

სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილად. საკითხის სიღრმისეულად შესასწავლად გამოყენებულ 

იქნა როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, კერძოდ დოკუმენტების 

ანალიზი და  სტუდენტთა რაოდენობრივი გამოკითხვა. სისტემური შერჩევის დიზაინის გამოყენებით 

გამოვიკითხეთ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის ოთხივე 

კურსის 200 სტუდენტი. რესპონდენტთა რაოდენობა კვოტირებით გადანაწილდა მიმართულებებისა 

და კურსების მიხედვით. ჩვენი კვლევის ჰიპოთეზას წარმოადგენდა შემდეგი: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ სხვა კურსებთან შედარებით, 

დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს უფრო მეტი ცოდნა აქვთ. მონაცემების ანალიზის შედეგად 

ჰიპოთეზა არ გამართლდა. სპირმენის კორელაციის (-0.02) დათვლილი კოეფიციენტის მიხედვით, 

აღმოჩნდა, რომ სტუდენტთა კურსის ზრდასთან ერთად მათი ინფორმირებულება არ იზრდება. 

კვლევის სამუშაო ჰიპოთეზა გამართლდა - რესპონდენტთა დიდ ნაწილს არ ჰქონდა ინფორმაცია 

ტერმინის მნიშვნელობისა და მისი გამოვლინებების/კრიტერიუმების შესახებ, თუმცა, გამოკითხვის 

ფარგლებში შეთავაზებული განმარტების შემდეგ მათი ცოდნის დონე ამაღლდა. კითხვარში 

წარმოდგენილ პრეტესტ-პოსტტესტურ შეკითხვას პოზიტიური შედეგი მოჰყვა - რესპონდენტების 

აზრით, მათი ცნობადობა აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ გაიზარდა. 

 

საკვანძო სიტყვები: აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობა, აკადემიური თავისუფლება, 

უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობა. 

 

შესავალი 

აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობა თანამედროვე ტერმინია, რომელმაც ქართულ 

საგანმანათლებლო სივრცეში ჯერ კიდევ ვერ დაიმკვიდრა ადგილი. უნივერსიტეტს, თავისთავად, 

ეკისრება გარკვეული პასუხისმგებლობები სტუდენტების, მომუშავე პერსონალისა და 
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გარემოპირობების მიმართ. თუმცა, ტერმინი "აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობა" 

ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს ფორმალურ კონტექსტში აერთიანებს, უნივერსიტეტს კი 

პასუხისმგებლობათა განსაზღვრულ მიმართულებებსა და სპექტრს უწესებს. 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ თავის თავზე აღებული პასუხისმგებლობის 

შესასწავლად   საჭიროა, ვფლობდეთ ინფორმაციას არსებულ ინდიკატორებსა და ინსტიტუციის 

მუშაობის წესზე, ვიცნობდეთ მის წესდებას და ა.შ. 

კვლევის მიზანია თავდაპირველად შეფასდეს თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ 

და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრის საფეხურის სტუდენტების ცნობადობა 

აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ; შემდგომ კი, საკვლევი საკითხის კონტექსტში 

გაიზომოს მათი დამოკიდებულება უნივერსიტეტზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების 

მიმართ. საბოლოო მიზანი კი არის ის, რომ ყოველივე აღნიშნული განხილულ იქნას 

რესპონდენტების სასწავლო კურსთან მიმართებით. 

ჩვენი კვლევის ჰიპოთეზაა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური სოციალური 

პასუხისმგებლობის შესახებ სხვა კურსებთან შედარებით, დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს 

უფრო მეტი ცოდნა აქვთ. 

გამოკითხვის საწყის ეტაპზე, ცნობადობის შეფასების ბლოკში, შევიმუშავეთ შემდეგი სამუშაო 

ჰიპოთეზა: 

 რესპონდენტთა უმეტეს ნაწილს არ აქვს ინფორმაცია აკადემიური სოციალური 

პასუხისმგებლობის  მნიშვნელობისა და კრიტერიუმების შესახებ; 

 

ხოლო შემდგომ ეტაპზე, შესასწავლი საკითხის მიმართ დამოკიდებულების ბლოკში, სამუშაო 

ჰიპოთეზად განვსაზღვრეთ: 

 კითხვარის პირველი ეტაპის ბოლოს საკვლევი ტერმინის შეთავაზებული განმარტება 

რესპონდენტთა ინფორმირებულობის მხრივ პოზიტიურ ცვლილებას გამოიწვევს; 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

ფრენსის ვალისი იყო ერთ-ერთი პირველი მკვლევარი, რომელმაც აკადემიური სოციალური 

პასუხისმგებლობის ტერმინი ზუსტად განსაზღვრა და ის უნივერსიტეტს დაუკავშირა. ვალისის 

მიხედვით (2007), სოციალური პასუხისმგებლობა ესაა ეთიკური სტრუქტურა, რომელიც გულისხმობს, 

როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ორგანიზაციულ დონეზე, საზოგადოების სასარგებლოდ 

მოქმედებას. სოციალური პასუხისმგებლობა უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში კი 

სხვადასხვაგვარად აღიქმება. სოციალური პასუხისმგებლობა უფრო და უფრო მეტი 

უნივერსიტეტისთვის წარმოადგენს ახალ მისიას, რომელიც მკვიდრდება იმ არგუმენტით, რომ 
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უმაღლესი განათლება  უკეთესია, როდესაც ის  საკუთარ დამფინანსებელ საზოგადოებას უბრუნებს 

და აქცევს ყურადღებას. 

უნივერსიტეტების სოციალური პასუხისმგებლობის (USR) იდეა დაიბადა ჩილეში 2001 წელს 13 

უნივერსიტეტის ერთობლივი ძალისხმევით. ამ უნივერსიტეტებმა შექმნეს ძლიერი ქსელი იმ მიზნით, 

რომ გაეფართოვებინათ უნივერსიტეტების სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეპტი და ეს 

პრაქტიკა ჩილეს სხვადასხვა უნივერსიტეტში დაენერგათ (Vallaeys, 2007). 

დონალდსონისა და მისი კოლეგების აზრით, პირველი კითხვა, რომელიც ამ საკითხზე საუბრისას 

ჩნდება არის ის, თუ ვის მიმართ გააჩნია უნივერსიტეტს პასუხისმგებლობა? მკვლევრები, რომლებიც 

ყურადღებას ინტერნალურ პროცესებზე ამახვილებენ, ხაზს უსვამენ უნივერსიტეტის 

პასუხისმგებლობას მომუშავე პერსონალისა და სტუდენტების მიმართ. თუმცა, იკვეთება 

ექსტერნალური პროცესების განხორციელების პასუხისმგებლობაც, მაგალითად, ეთიკური 

პრინციპების წინ წამოწევა, როგორც ყოველდღიურ, ასევე საქმიან, პარტნიორულ და 

დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობაში და საზოგადოების კეთილდღეობაზე ზრუნვა.    

აკადემიურ სივრცეში სოციალური პასუხისმგებლობა ძირითადად ხორციელდება  სოციალური, 

სუბკულტურ სოციალური, ეთიკური, საგანმანათლებლო, გარემოსდაცვითი, კოგნიტური, 

ორგანიზაციული,  ფილანტროპიული და ეკონომიკური კომპონენტების მეშვეობით (Donaldson, Shu-

Hsiang & Nasongkhla, 2015). 

ვალისის და მისი კოლეგების ხედვით, აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობა არის 

უნივერსიტეტის არჩევანი ჩამოაყალიბოს ღირებულებები და პრინციპები 4 გზით, ესენია: 

პასუხისმგებლიანი კამპუსი, სოციალური ცოდნის მენეჯმენტი, პროფესიული და სამოქალაქო 

განათლება და სოციალური ჩართულობა. სხვა სიტყვებით, უნივერსიტეტმა უნდა განსაზღვროს, რაზე 

აგებენ ისინი პასუხს, ვიზე აგებენ პასუხს და რა სახით არიან პასუხისმგებელნი ჩამოთვლილზე 

(Vallaeys, De La Cruz, Sasia. 2009).  

რას აკეთებს უნივერსიტეტი რეალურად? რაზე და ვისზე აქვს მას გავლენა? როგორ შეიძლება 

უნივერსიტეტი გახდეს სოციალური ცვლილების აგენტი და დააგროვოს ახალი ცოდნა მდგრადი 

განვითარებისათვის? რა ღირებულებებს უნერგავს ის თავის აკადემიურ და არააკადემიურ 

პერსონალს? იმისათვის, რომ უნივერსიტეტი რეალურად ჩაებას სოციალური პასუხისმგებლობის 

განხორციელების პროცესში, ვალისის აზრით, მან უნდა უპასუხოს ჩამოთვლილ შეკითხვებს. 

ამისთვის საჭიროა გამოიყოს  4 მთავარი მიმართულება, რომლებზეც უნივერსიტეტმა უნდა იმუშაოს. 

 ორგანიზაციული გავლენა - ინტერნალური ორგანიზაციული გავლენა, რომელიც 

მოქმედებს უნივერსიტეტის თემსა და გარემოზე. 

 საგანმანათლებლო გავლენა - აკადემიური გავლენა, რომელიც დაკავშირებულია ცოდნის 

გაზიარებასთან. 

 კოგნიტური გავლენა - აკადემიური გავლენა, რომელიც ეხება ახალი ცოდნის დაგროვებას. 
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 სოციალური გავლენა- ექსტერნალური ორგანიზაციული გავლენა, რომელიც პირდაპირ 

ეხება საზოგადოებას (Vallaeys, 2013). 

ონლაინ სივრცეში გავრცელებული კვლევები ძირითადად კონცენტრირდება ერთი კონკრეტული 

უნივერსიტეტის მაგალითზე და უმრავლესობა თავად უნივერსიტეტის მიერ არის ჩატარებული. ერთ-

ერთი ასეთია 2013 წლის დეკემბერში პუერტო რიკოს უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევა: 

“უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობა: სწავლის, სწავლების, კვლევისა და ინოვაციის 

სოციალური ტრანსფორმაცია“. კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს პუერტო რიკოს უნივერსიტეტის 

ყველა მიმართულების სტუდენტებმა და შეაფასეს აღნიშნული ორგანიზაციის სოციალური აქტივობა, 

კონკრეტულად, სოციალური პასუხისმგებლობით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების 

ხარისხი. როგორც გაირკვა, სტუდენტთა უმრავლესობა უფრო მეტად ემხრობოდა იმ აზრს, რომ 

უნივერსიტეტი ასრულებს თავის მოვალეობებს, ვიდრე არ ემხრობოდა. კვლევის ფარგლებში 

გამოიყო კონკრეტული ინდიკატორები, რომელთა გაზომვითაც დგინდებოდა მათი საერთო 

შეფასება. როგორც აღნიშნული კვლევიდან ირკვევა, უნივერსიტეტის სოციალური 

პასუხისმგებლობის შესრულების ხარისხის ემპირიულად გაზომვა მიღებული პრაქტიკაა (Gómez, 

Morales & Vadi. 2014). 

 

მეთოდოლოგია 

აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის ცნობადობისა და თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში მისი განხორციელებისადმი დამოკიდებულების შესასწავლად გამოვიყენეთ, 

როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები. ტერმინის ზუსტი 

განმარტების გასაცნობად მივმართეთ დოკუმენტების ანალიზს; ინტერნეტ-მასალების დამუშავების 

შედეგად გამოვყავით სფეროები და მიმართულებები, რომელთაც აკადემიური სოციალური 

პასუხისმგებლობა მოიცავს. ამან საშუალება მოგვცა, ჩამოგვეყალიბებინა ის ინდიკატორები, 

რომელთა დახმარებითაც გავზომავდით სტუდენტების ცნობადობასა და დამოკიდებულებას. 

აღსანიშნავია, რომ კითხვარის შედგენისას დიდწილად დავეყრდენით თბილისის სახელწიფო 

უნივერსიტეტის წესდებას, რაც დაგვეხმარა ინდიკატორები უნივერსიტეტის რეალობისთვის 

მოგვერგო. 

კვლევის რაოდენობრივ ნაწილში ჩავატარეთ გამოკითხვა. გამოვიყენეთ ალბათური შერჩევის 

ტიპი - სისტემური შერჩევა. შერჩევამ მოიცვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრის ოთხივე საფეხურის სტუდენტები. სულ 

გამოიკითხა 200 სტუდენტი. იმისათვის, რომ შერჩევა ყოფილიყო რეპრეზენტატული, 

მიმართულებებისა და კურსების მიხედვით, რესპონდენტები პროპორციული კვოტირების პრინციპით 

გადანაწილდნენ. Excel-ის ბაზაში შევიყვანეთ სტუდენტების საერთო მონაცემები, რომელთაგანაც 
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რენდომულად ამოვარჩიეთ ჩვენი რესპონდენტები, რათა დაცული ყოფილიყო პროპორციული 

კვოტირების პრინციპი. შერჩეულ სტუდენტებს კითხვარი ელექტრონული ფოსტის საშუალებით 

გადავუგზავნეთ. 

კითხვარი შედგებოდა ორი ბლოკისგან - აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის 

ცნობადობისა და დამოკიდებულებისგან. ვივარაუდეთ, რომ ჩვენს რესპონდენტებს არ ექნებოდათ 

ინფორმაცია შესასწავლი საკითხის შესახებ. სწორედ ამიტომ პირველი ბლოკის დასრულებისას მათ 

შევთავაზეთ ტერმინის ნეიტრალური განმარტება, რათა მათი ინფორმირებულობის დონე 

გაზრდილიყო და შეძლებოდათ დამოკიდებულების ბლოკის უკეთ შეფასება. 

იმისათვის, რომ საკვლევი საკითხი სიღრმისეულად შეგვესწავლა, თავდაპირველად, 

რესპონდენტებს შევთავაზეთ ერთგვარი ფილტრი შეკითხვა, რომელიც, ზოგადად, სოციალური 

პასუხისმგებლობისადმი ინფორმირებულობას ეხებოდა. თუმცა, აღნიშნული შეკითხვის პასუხების 

მიხედვით, გამოკითხვაში მონაწილე პირთა რაოდენობა არ შეცვლილა. მხოლოდ თავდაპირველი 

მდგომარეობის ასახვაში დაგვეხმარა ეს ინფორმაცია. 

რამდენადაც კითხვარი მოიცავდა ექსპერიმენტის ელემენტს, სტიმულს, ტერმინის განმარტებით 

დებულებას, მისი გავლენის აღსაწერად კითხვარი შეიცავდა პრეტესტ-პოსტტესტურ შეკითხვას. 

რესპონდენტებს კვლევის დასაწყისსა და ბოლოში შევთავაზეთ იდენტური შეკითხვა: „იცით თუ არა, 

რა არის სოციალური პასუხისმგებლობა აკადემიურ სფეროში?", რომელმაც საშუალება მოგვცა 

განგვესაზღვრა საკვლევი ცვლადის შესახებ რესპონდენტთა ინფორმირებულობის დონის 

ცვლილება.  

 

შედეგები/ინტერპრეტაცია: 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენს კვლევაში რესპონდენტები გადანაწილებულნი იყვნენ 

მიმართულებისა და კურსის მიხედვით კვოტური შერჩევის საფუძველზე. კურსების შესაბამისად 

გამოკითხულთა წილი შემდეგნაირად გადანაწილდა - I კურსელი - 43, II – 46, III – 55, IV – 56 

გამოკითხული.  

ჩვენი კვლევა მიზნად ისახავდა აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ 

ცნობადობისა და დამოკიდებულების შეფასებას, ასევე მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ, განგვესაზღვრა, 

ზოგადად, სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმირებულობის დონე. იმისათვის, რომ 

გაგვეანალიზებინა თსუ-ს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტების 

შეხედულებები ამ ორ ცვლადის ურთიერთმიმართების შესახებ, დავითვალეთ კროსტაბულაცია. 

ერთმანეთს მივუსადაგეთ სოციალური პასუხისმგებლობისა და აკადემიური სოციალური 

პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმირებულობის კითხვები (დიაგრამა #1). 
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დიაგრამა #1 - სოციალური პასუხისმგებლობისა და აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის 

შესახებ ცნობადობის შეკითხვების კროსტაბულაცია 

 

როგორც აღმოჩნდა, მათ შორის, ვისაც სმენია სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ, 90 

რესპონდენტს მიაჩნია, რომ იცის, როგორ ვლინდება სოციალური პასუხისმგებლობა აკადემიურ 

სივრცეში, ხოლო 83 ამ ინფორმაციას არ ფლობს. ჩვენი ვარაუდი, რომ რესპონდენტებს არ 

ეცოდინებოდათ, თუ რას მოიაზრებს აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობა, ამ კითხვაზე 

გაცემული პასუხების მიხედვით, გამართლდა, რადგან უმეტესობა უარყოფით პასუხს აფიქსირებს - 27 

რესპონდენტს, ზოგადად, სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებაც კი არ სმენია. 

ჩვენი ძირითადი ჰიპოთეზის სიღრმისეულად შესამოწმებლად, უმეტეს შეკითხვათა პასუხი 

დამოუკიდებელ ცვლადთან, კურსთან, მიმართებით განვიხილეთ. იმის გამო, რომ კვლევა ეხებოდა 

აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმირებულობას, რესპონდენტებს 

შევთავაზეთ მრავალპასუხიანი შეკითხვა, რომელიც მოიცავდა საკვლევი ცვლადის შემადგენელ 

კომპონენტებს. მათგან უნდა აერჩიათ, რომელს მიიჩნევდნენ აკადემიური სოციალური 

პასუხისმგებლობის ნაწილად (დიაგრამა #2). 
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დიაგრამა #2 - კურსისა და აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის შემადგენელი 

კომპონენტებისადმი ცნობადობის კითხვის კროსტაბულაცია 

 

დიაგრამაზე წარმოდგენილი თითოეული კომპონენტი, რეალურად, არის აკადემიური 

სოციალური პასუხისმგებლობის შემადგენელი, თუმცა, პასუხების მიხედვით, ლოგიკური შედეგი 

მივიღეთ - თითქმის ყველა კურსის შემთხვევაში, გარდა მეორესი, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

დაფიქსირდა „საგანმანათლებლო“ კატეგორიაში. ეს შესაძლოა განპირობებული იყოს იმით, რომ 

ცნება „აკადემიური პასუხისმგებლობა“ თავისთავად ასოცირდება აკადემიურ, განათლების 

სფეროსთან. საინტერესო შედეგია „ფილანტროპულის“ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ 

აღნიშნული კატეგორია შესასწავლი ცვლადის ერთ-ერთი კომპონენტია, რესპონდენტთა 

მინიმალურმა რაოდენობამ მიაკუთვნა სწორ პასუხს. ამ ყველაფრის მიზეზად, ალბათ, თავად 

ტერმინის შესახებ ცნობადობის დაბალი დონე უნდა მივიჩნიოთ. 

როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენი რესპონდენტები იყვნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტები, შესაბამისად, აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის ცვლადი საუნივერსიტეტო 

კუთხით სწორედ თსუ-ს კონტექსტში უნდა დაგვეკონკრეტებინა. სწორედ ამიტომ რესპონდენტებს 

შევთავაზეთ რამდენიმე დებულება. 5-ბალიან სკალაზე უნდა შეეფასებინათ, მათი აზრით, 
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რამდენადაა ინტეგრირებული თსუ აღნიშნულ აქტივობებში. ისეთ დებულებებში, როგორებიცაა: 

საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზება ან სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხების 

დანერგვა სასწავლო კურიკულუმში - რესპონდენტთა უმეტესობამ ერთგვაროვანი პასუხი 

დააფიქსირა და მიუთითა, რომ ამ აქტივობაში უნივერსიტეტი „უფრო არის ინტეგრირებული, ვიდრე 

არ არის“. თუმცა, საინტერესო შედეგი მივიღეთ დებულების, „შეხვედრების, დებატების, დისკუსიის 

გამართვა სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხებზე“, შემთხვევაში (დიაგრამა #3). 

დიაგრამა #3 - კურსისა და თსუ-ს აქტივობებში ინტეგრირების შესახებ კითხვის კროსტაბულაცია 

 

თითოეული კურსის შემთხვევაში თითქმის, ერთნაირი შედეგია „სავსებით არის ინტეგრირებულის“ 

კატეგორიაში. ოთხივე კურსის რესპონდენტთა უმცირესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ თსუ მართავს 

შეხვედრებს, დებატებსა და დისკუსიას სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხებზე. შესაძლოა ეს 

განპირობებული იყოს თავად სტუდენტების ინფორმირებულობის დაბალი დონით მსგავსი სახის 

აქტივობების შესახებ, თუმცა,  იმის გამო, რომ განურჩევლად კურსისა, თითქმის, ერთნაირი შედეგი 

დაფიქსირდა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ უნივერსიტეტი ნაკლებად ახორციელებს მსგავსი ტიპის 

ღონისძიებებს.  
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ჩვენი ორბლოკიანი კითხვარის პირველი ნაწილი ორიენტირებული იყო თსუ-ს სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტების ცნობადობის შეფასებაზე აკადემიური 

სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ. ამდენად, რესპონდენტებს შევთავაზეთ 9 დებულება, 

რომლებიც უნდა შეეფასებინათ, სწორი იყო თუ მცდარი აკადემიური სოციალური 

პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით. რეალურად, მათგან მხოლოდ 6 იყო ჭეშმარიტი, შესაბამისად, 3 

- მცდარი. იმისათვის, რომ განგვესაზღვრა, თუ რა ცოდნას ფლობდნენ რესპონდენტები, აღნიშნული 

დებულებები SPSS-ის მონაცემთა ბაზაში შევიტანეთ, როგორც 9 დიქოტომიური შეკითხვა. პასუხების 

კატეგორიები შემდეგნაირად გადავანაწილეთ: „სწორია“ – 1, „მცდარია“ – 0. იმისათვის, რომ 

გაცემული პასუხების რაოდენობა ჭეშმარიტება/მცდარობის კუთხით განგვესაზღვრა მოვახდინეთ 

აღნიშნული ცვლადის პასუხების რეკოდირება, რამაც ინდექსის დათვლის საშუალება მოგვცა. 

ინდექსის დახმარებით, დავადგინეთ, თითოეული კურსის მიხედვით, მიღებული „ქულების“ 

რაოდენობა - ვინ გამოიცნო ყველა სწორად (9 ქულა), ვინ ვერ გამოიცნო ვერცერთი და ა.შ. თუმცა, 

ინდექსით მხოლოდ ის განვსაზღვრეთ ვინ შეძლო 6 სწორი და 3 მცდარი დებულების ამოცნობა. ჩვენ 

არ ვიცით ჭეშმარიტი მიიჩნიეს მცდარად, თუ პირიქით, მათ, ვინც 8 ქულა ან უფრო ნაკლები 

დააგროვეს (დიაგრამა #4). 

 

დიაგრამა #4 –კურსისა და აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ დებულებებზე 

გაცემული პასუხების ინდექსის კროსტაბულაცია 
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როგორც მეოთხე დიაგრამაზეც ჩანს, მათ შორის, ვინც 9-ვე დებულება სწორად ამოიცნო, მეოთხე 

კურსელები ჭარბობს - 10 რესპონდენტი, შემდეგ მეორე კურსი - 9. ყველაზე ცოტაა რაოდენობა 

მესამე კურსელებს შორის - 3 რესპონდენტი. საინტერესოა ისიც, რომ მხოლოდ ამ კურსის 

სტუდენტების ნაწილმა ვერ ამოიცნო სწორად ერთი დებულებაც კი. როგორც აღმოჩნდა, მათ 

საკმარისი ინფორმაცია არ აქვთ აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ.  

რადგანაც კვლევის დასაწყისშივე ვივარაუდეთ, რომ რესპონდენტებს არ ექნებოდათ საკმარისი 

ცოდნა შესასწავლი საკითხის შესახებ, გადავწყვიტეთ მათი ინფორმირებულობის დონის გაზრდა. ამ 

მიზნით კითხვარში, ცნობადობის ბლოკის ბოლოს, შევიტანეთ სტიმულის მსგავსი დებულება, 

რომელშიც ნეიტრალურად იყო განმარტებული, თუ რას ნიშნავს აკადემიური სოციალური 

პასუხისმგებლობა. მისი მიზანი იყო, ყველა რესპონდენტს გაადვილებოდა დამოკიდებულების 

ბლოკის შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. ჩვენ ვერ შევძლებდით შეგვეფასებინა სტიმულის რეაქცია 

რესპონდენტებზე, თუ არ გამოვიყენებდით პრეტესტ-პოსტტესტურ შეკითხვას. სწორედ ამიტომ 

კითხვარის დასაწყისში, დემოგრაფიული ბლოკის შემდეგ, რესპონდენტებს შევთავაზეთ კითხვა: 

„იცით თუ არა, რა არის სოციალური პასუხისმგებლობა აკადემიურ სფეროში?“. უცვლელად 

დავუსვით აღნიშნული შეკითხვა კითხვარის ბოლოსაც. 

კითხვარის დასაწყისში შეთავაზებულ კითხვაზე ჭარბობდა უარყოფითი პასუხი. რესპონდენტთა 

უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ არ იცის, თუ რას მოიაზრებს სოციალური პასუხისმგებლობა 

აკადემიურ სივრცეში (დიაგრამა #5). 

 

დიაგრამა #5 -  პრეტესტური შეკითხვა -  იცით თუ არა, რა არის სოციალური პასუხისმგებლობა 

აკადემიურ სფეროში? 

 

რამდენადაც ამ შემთხვევაში, მხოლოდ სტიმულის გავლენა გვაინტერესებდა ჩვენს 

დამოკიდებულ ცვლადზე, ამიტომ მნიშვნელოვნად არ მივიჩნიეთ აღნიშნული კითხვის 

კროსტაბულაცია კურსის ცვლადთან. როგორც აღმოჩნდა, 200 რესპონდენტიდან 109-მ უარყოფითი 

პასუხი დააფიქსირა, ანუ არ აქვთ ინფორმაცია აკადემიურ სფეროში სოციალური პასუხისმგებლობის 

შესახებ. 

109 

91 

არა, არ ვიცი 

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

კითხვარის ბოლოს დასმული შეკითხვის პასუხებში წინასთან შედარებით ცვლილებებია (დიაგრამა 

#6).  

 

 

 

 

დიაგრამა #6 - პოსტტესტური შეკითხვა -  იცით თუ არა, რა არის სოციალური პასუხისმგებლობა 

აკადემიურ სფეროში? 

 

როგორც დიაგრამაზე ჩანს, „დიახ, ვიცი“ პასუხი ჭარბობს - 153 რესპონდენტი. ხოლო იმის 

საჩვენებლად, თუ რა ურთიერთმიმართება იყო პრეტესტური და პოსტტესტური შეკითხვების პასუხებს 

შორის, გადავწყვიტეთ ამ ორი კითხვის კროსტაბულაცია გაგვეკეთებინა (დიაგრამა #7). 

დიაგრამა #7 - პრეტესტ-პოსტტესტური შეკითხვების კროსტაბულაცია 

 

47 

153 

არა, არ ვიცი 

დიახ, ვიცი 

65 

88 

44 

3 

არა, არ 
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დიახ, ვიცი არა, არ ვიცი 
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ვერტიკალურად მოცემული კატეგორიები შეესაბამება პრეტესტური შეკითხვის პასუხებს, ხოლო 

ჰორიზონტალური - პოსტტესტურისას. როგორც აღმოჩნდა, მათ შორის, ვინც თავდაპირველადვე 

მიუთითა, რომ იცის რა არის სოციალური პასუხისმგებლობა, 3-მა რესპონდენტმა კითხვარის 

ბოლოს აზრი შეიცვალა. ხოლო, ვისაც თავდაპირველად არ ჰქონდა ინფორმაცია აღნიშნული 

საკითხის შესახებ, მათგან 65-მა რესპონდენტმა საბოლოოდ მიუთითა, რომ უკვე იცის, თუ რა არის 

სოციალური პასუხისმგებლობა აკადემიურ სივრცეში. შესაბამისად, ჩვენმა ნეიტრალურმა 

განმარტებამ შედეგი გამოიღო - რესპონდენტთა აზრით, მათი ინფორმირებულობის დონე 

გაიზარდა. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კვლევის დასაწყისში, ჰიპოთეზად ჩამოვაყალიბეთ შემდეგი დებულება 

- უფროსკურსელებს უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის 

შესახებ. აღნიშნული შეხედულების შესაფასებლად, აუცილებლად მივიჩნიეთ კურსისა და 

ცნობადობის ცვლადს შორის კორელაციის დათვლა. ჭეშმარიტობა/მცდარობის შემფასებელი 

შეკითხვის რეკოდირება უკვე მოვახდინეთ, რის შედეგადაც მან რიგის სკალის თვისება შეიძინა. 

ამასთან, კურსის ცვლადიც მსგავსი შინაარსის მქონეა, შესაბამისად დავითვალეთ სპირმენის 

კორელაციის კოეფიციენტი. აღნიშნული ცვლადების გაანალიზების შედეგად კორელაციის 

კოეფიციენტი მივიღეთ -0.02 - სუსტი უარყოფითი; ხოლო sig=0, შესაბამისად ამ მაჩვენებლის 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვნებაზე შეგვძლია ვიმსჯელოთ, რადგანაც ის 0.05-ზე ნაკლებია. 

კორელაციის კოეფიციენტზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ჰიპოთეზა არ 

გამართლდა - კურსის ზრდას ინფორმირებულობის დონის პოზიტიური ცვლილება არ მოჰყვება. 

მიუხედავად იმისა, რომ სუსტი კოეფიციენტია, მთავარი ისაა, რომ უარყოფითი მაჩვენებელია. 

გამოდის, რომ ჰიპოთეზის საპირისპირო შედეგი დაფიქსირდა - მცირედი დოზით, მაგრამ კურსის 

მატებას ინფორმირებულობის დონის კლება მოჰყვება. 

კვლევის ბოლოს რესპონდენტებს 5-ბალიან სკალაზე შევაფასებინეთ, მათი აზრით, რამდენადაა 

გამოვლენილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობა. 

რამდენადაც შეჯამებითი ხასიათის კითხვაა, საჭიროდ არ მივიჩნიეთ, მისი კურსის ცვლადთან 

კროსტაბულაცია (დიაგრამა #8). 

დიაგრამა #8 - თსუ-ში გამოვლენილი აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის შეკითხვის 

პასუხების სიხშირე 
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როგორც მერვე დიაგრამიდან ირკვევა, რესპონდენტთა უმრავლესობის აზრით, თსუ-ში 

აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობა უფრო მეტად არ არის გამოვლენილი. ამაზე მიუთითებს 

ის ფაქტიც, რომ 200 რესპონდენტიდან „სავსებით არის გამოვლენილი“ კატეგორია არცერთმა არ 

დააფიქსირა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ეს იყო კითხვარის ბოლო შეკითხვა, ანუ კვლევაში 

მონაწილე ინდივიდებს უკვე ჰქონდათ საკმარისი ცოდნა აკადემიური სოციალური 

პასუხისმგებლობის შესახებ და სწორედ გაზრდილი ინფორმირებულობის დონით შეაფასეს ეს 

შეკითხვა. 

 

დასკვნა 

გამოკითხვის შედეგების გაანალიზების საფუძველზე დადგინდა, რომ კვლევაში მონაწილე 

სტუდენტებს არ აქვთ ცოდნა აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ. ჩვენი ჰიპოთეზა, 

რომ უფროსკურსელებს უფრო მეტი ინფორმაცია ექნებოდათ საკვლევი საკითხის შესახებ, არ 

გამართლდა - მეორე და მეოთხეკურსელ რესპონდენტთა პასუხები აკადემიურ სოციალურ 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული დებულებების ჭეშმარიტობა/მცდარობის ინდექსის 

მიხედვით, თითქმის, იდენტურია. 

პრეტესტ-პოსტტესტურ შეკითხვებზე გაცემული პასუხების გათვალისწინებით, შეგვიძლია 

დავასკვნათ, ჩვენი სამუშაო ჰიპოთეზები გამართლდა. რესპონდენტთა უმრავლესობამ კითხვარის 

დასაწყისში მიუთითა, რომ არ ფლობს ინფორმაციას შესასწავლი საკითხის შესახებ, თუმცა, 

სტიმულის შემდეგ დასმულ იდენტურ შეკითხვაზე დადებითი პასუხების წილი გაიზარდა, მაგრამ 
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დანამდვილებით ვერ ვიტყვით, რომ ეს ცვლილება აუცილებლად ჩვენ მიერ შეთავაზებულმა 

განმარტებამ გამოიწვია. აღნიშნული შედეგის გამომწვევი შესაძლოა ყოფილიყო სტიმულის 

გაწყვილება ინფორმატიულ დებულებებთან. 

როგორც ლიტერატურის მიმოხილვის ნაწილშია აღწერილი, უნივერსიტეტს აკადემიური 

სოციალური პასუხისმგებლობა აკისრია ორი კუთხით - ინტერნალური და ექსტერნალური, თუმცა, 

გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი სრულფასოვნად არ ახორციელებს იმ ტიპის ღონისძიებებს, რომლებიც აკადემიური 

სოციალური პასუხისმგებლობის შესრულების საზომად შეიძლება მივიჩნიოთ. 

საბოლოოდ, რადგანაც კითხვარში გამოყენებული ინდიკატორები ეფუძნებოდა თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებას, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ უნივერსიტეტში 

ფორმალურად გაწერილია აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის შემადგენელი 

კომპონენტები, თუმცა, როგორც გამოკითხვის შედეგებიდან ირკვევა, რესპონდენტთა აზრით,  

აღნიშნული პუნქტები უმეტეს შემთხვევაში არ სრულდება. აქვე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმ 

ფაქტზეც, რომ მიღებული პასუხების გათვალისწინებით, აკადემიური სოციალური პასუხისმგებლობის 

შესახებ ცნობადობის დონე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრის საფეხურის ნებისმიერი კურსის სტუდენტებში დაბალია. 
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აბსტრაქტი 

მოცემულ ნაშრომში განხილულია, თუ როგორ იყენებს ქალი სამოსს, როგორც იდენტობის 

კომუნიკატორს, რაც მოიცავს როგორც თვითგამოხატვას,  სამოსის მიხედვით სხვების 

კატეგორიზებას, ასევე ისეთი პირველადი სოციალური ჯგუფის გავლენას ჩაცმის სტილის 

ფორმირების პროცესზე, როგორიც ოჯახია. კვლევის მეთოდად შერჩეულ იქნა თვისებრივი 

კვლევის მეთოდი - სიღრმისეული ინტერვიუ, ნახევრად სტრუქტურირებული კითხვარის 

გამოყენებით. კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად შეირჩა თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  მდედრობითი სქესის რვა სტუდენტი. მონაცემები გაანალიზდა თემატური და 

დისკურსის ანალიზის გზით. შედეგებმა აჩვენა გენდერის განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

სამოსის გზით იდენტობის კომუნიკაციის სპეციფიკურ ასპექტებში, რესპონდენტების პასუხების 

მიხედვით,  სამოსი იდენტობის მატერიალურ რეპრეზენტაციას წარმოადგენს, 

განსაკუთრებით ქალის შემთხვევაში დრო-სივრცულად კონტექსტუალურია და მოცემული 

ეპოქისა თუ საზოგადოების კულტურული ღირებულებების გამოხატულებაა; სამოსი 

გამოიყენება როგორც თვითგამოხატვის საშუალება, რაც მათ შორის მოიცავს კლასობრივ 

იდენტობას, ინდივიდუალიზმს ა.შ., ამასთანავე სამოსი სხვათა კატეგორიზების ეფექტური 

ვიზუალური ინსტრუმენტია, ასევე გამოიკვეთა ჩაცმის სტილის ფორმირების პროცესზე ოჯახის 

მნიშვნელოვანი გავლენები. 

საკვანძო სიტყვები: სამოსი, იდენტობა, სოციალური კონტროლი, კონფორმიზმი, 

მომხმარებლური კულტურა, ჩაცმის სტილი 
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1. შესავალი 

ჩაცმის სტილი თვითგამოხატვის ვიზუალური ენაა და, უმეტეს შემთხვევაში, სწორედ 

ტანსაცმელია ის  სტიმული, რაც ადამიანზე პირველ შთაბეჭდილებას ახდენს. ეს არის 

არავერბალური ინსტრუმენტი, რომელიც მთელ რიგ ინფორმაციას გვაწვდის ინდივიდის 

შესახებ, მაგალითად ასაკის, სქესის, პიროვნების, სოციო-ეკონომიკური სტატუსის, 

ღირებულებების თუ იდეოლოგიური აფილაციების შესახებაც კი. ფაიენბერგის, მატაროს და 

ბუროუგის მიხედვით, არსებობს სამი მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არის  სამოსი კვლევისთვის 

მნიშვნელოვანი: (1) ტანსაცმელი ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოიყენება; (2) სამოსი 

საჯაროდ დემონსტრირებულია; (3) ტანსაცმელი ადვილად მანიპულირებადი სიმბოლოა. 

ყოველდღიური სამოსის არჩევანი შესაძლოა უამრავი ინფორმაციის მატარებელი იყოს 

ინდივიდსა და გარშემომყოფებს შორის, მაშინაც კი, როდესაც ეს კომუნიკაცია არ არის 

წინასწარგანზრახული. გარდამავალ საზოგადოებაში მოდის დისკურსის კვლევა მრავალ 

საინტერესო ასპექტს გამოკვეთს. კომუნისტურ საქართველოში ანტიკონფორმისტული 

სტილი თითქმის კრიმინალად ითვლებოდა, ასევე სამომხმარებლო პროდუქციის 

ნაკლებობაც იმას ნიშნავდა, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ ჰქონდა წვდომა მოდურ 

ტანსაცმელზე. დღესდღეობით, ქართველ ახალგაზრდებს გაცილებით მეტი თავისუფლება 

აქვთ ჩაცმის სტილის არჩევაში, რაც, თავის მხრივ, როგორც კაპიტალისტურ-

მომხმარებლური იდეოლოგიის დამკვიდრების და ბაზარზე პროდუქციის ფართო არჩევანის, 

ასევე, მეორე მხრივ, საბჭოური კოლექტივისტური კონფორმიზმიდან დასავლური 

ინდივიდუალიზმისკენ სწრაფვის შედეგია. იდენტობა ფორმირდება სოციალური და 

კულტური გარემოს მიერ, ჩაცმის სტილი კი ამ იდენტობის მატერიალური რეპრეზენტაციაა, 

ამიტომ, საინტერესოა, ამ ორი ცვლადის დამოკიდებულება, იმის კვლევა, თუ როგორც 

აისახება პირველადი, უფრო კონკრეტულად კი, ოჯახის, სამეგობრო წრის გავლენა 

სოციალური იდენტობით ნაკარნახევ ჩაცმის სტილზე, განსაკუთრებით საინტერესოა ისეთი 
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ცვლადის ჩართვა, როგორიც გენდერია, რამეთუ, ქარულ რეალობაში, გენდერი 

მნიშვნელოვანი ცვლადია ნებისმიერ კონტექსტში კვლევისას. 

1.1.დიზანინის თეორიული ნაწილი 

კრაიკის მიხედვით სამოსსა და იდენტობას შორის კავშირი შეიძლება დინამიკურ 

ინტერაქციაში განვიხილოთ, როდესაც, პირველი, სამოსის გზით იდენტობის გამოხატვა 

ხდება, და მეორე, იგი ინდივიდის თვითმენეჯმენტის ხელსაწყოს წარმოადგენს (Twigg, 2009). 

სამოსი და იდენტობა კავშირშია  გამოხატვის პოსტმოდერნულ თემებთან, როგორიცაა 

არჩევანი და აგენტი, კარგად ასახავს იმ გზებს, თუ როგორ არის გამოხატული მოდა 

მომხმარებლურ კულტურაში და როგორ ცდილობენ ინდივიდები უნიკალური, 

ინდივიდუალური „მე“ს შექმნას სამომხმარებლო პროდუქციის გამოყენებით (Finkelstein, 

1991). სამოსი გამოხატავს და აყალიბებს იდენტობას, აკავშირებს რა მას მატერიალურ 

რეალობასთან. ამ შემთხვევაში, სამოსში იგულისხმება არა მხოლოდ მოდა, არამედ „ჩაცმულ 

სხეულთა“ ემპირიული რეალობა, იმ სოციოლოგიური და ანთროპოლოგიური 

ტრადიციებიდან გამომდინარე, რომელიც აღიქვამს სამოსს, როგორც მატერიალური 

კულტურის ფორმას და  ადამიანთა ყოველდღიური გამოცდილებების ნაწილს, შესაბამისად, 

სამოსი და იდენტობა ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია (Entwistle, 2001). თავად იდენტობა 

ძალიან ბუნდოვანი ცნებაა და  დიდი ხანია, სამეცნიერო წრეებში სხვადასხვა დისკურსსა თუ 

კონტექსტში ანალიზისთვის ხშირად გამოყენება. მის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ასპექტს 

სწორედ ინდივიდის ვიზუალური თვითგამოხატვა შეადგენს, რაც განსაკუთრებით 

პოპულარული 1970-იან წლებში გახდა. ბაუმანი იდენტობას განიხილავს, როგორც თხევად 

სუბსტანციას, რომელიც მოდერნული საზოგადოების მუდმივი გაურკვევლობის პირობებში  

სისტემატურ ტრანსფორმაციას განიცდის ისევე, როგორც ინდივიდუალური თვითგამოხატვის  

სტილი და ფორმა (2005). იქიდან გამდინარე, რომ იდენტობა ძალიან კომპლექსური ცნებაა,  

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, აუცილებელია იდენტობის ისეთი განმარტება, რომელიც 

მოიცავდა არა მხოლოდ ინდივიდის თვითაღქმას (self-concept), არამედ სხვადასხვა 
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სოციალური ჯგუფისა თუ კულტურული ნორმის გავლენასაც, რაც ასევე დაკავშირებული 

იქნებოდა თვითგამოხატვასთან. ამიტომ მოცემულ კვლევაში გამოყენებული იქნება შემდეგი 

განმარტება, რომლის მიხედვით: იდენტობა, ეს არის ინდივიდის გამოცდილებათა 

სტრუქტურული რეპრეზენტაცია, რომელშიც „მე“-ს და სხვა აგენტებს შორის ურთიერთობა 

მეტნაკლებად სტაბილურად სტრუქტურირებულია, ნაკარნახევი სოციოკულტურული 

გარემოთი.  

ცენტრალური აზიისა და კავკასიის, მათ შორის საქართველოს, პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა გენდერმა, როგორც ტრანზიციების მნიშვნელოვანმა 

ასპექტმა (Gal & Kligman 2000). მთელს მსოფლიოში, ქალები, კაცებთან შედარებით, 

სოციალურად და ეკონომიკურად ნაკლებ პრივილეგირებულნი არიან, რაც რიგ ასპექტებთან 

ერთად, ჩაცმის სტილის თავისუფლებაზეც ახდენს გავლენას (Turner, 1984). ვთვლი, რომ 

ქალის მიერ სამოსის არჩევის პრაქტიკები და მათი იდენტობის კომუნიკაციის გზები უფრო 

სპეციფიური, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია, ვიდრე მამაკაცების შემთხვევაში. 

გარდამავალი პერიოდის ახალგზარდა ქართველი ქალები მწვავედ განიცდიან ორმაგი 

სტანდარტების ზემოქმედებას, ერთი მხრივ, დასავლურ თავისუფლებასა და 

თვითგამოხატვასა და მეორე მხრივ, ტრადიციულ ღირებულებებს, რაც მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს მათ ადგილს საზოგადოებაში, თვითაღქმასა და გენდერულ როლებს. ოჯახი, 

სკოლა, უნივერსიტეტი და სხვ. აწესებს ნორმატულ სტანდარტებს, ამ სტანდარტებისგან 

დევიაცია კი ქალის სტიგმატიზებას იწვევს. სამოსიც ამ ანტაგონიზმის ერთ-ერთი 

გამომხატველია, რომელზეც გავლენა აქვს არსებულ სოციუმს და სოციალურ ერთობებს, 

მათ შორის, განსაკუთრებით ისეთ პირველად სოციალურ ჯგუფს, როგორიც ოჯახია. 

საინტერესოა, თუ როგორ ხედავენ ქართველი ქალები საკუთარ თავს, როგორც 

პოსტინდუსტრიული საზოგადოების აქტორებს, რომლებიც იყენებენ სამოსს 

ინდივიდუალურობის და ჰეტეროგენული იდენტობების სადემონსტრაციოდ, თუ 

საზოგადოებაში გავრცელებული ზოგადი ნორმებისა და ღირებულებებით ნაკარნახევ, 
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გენდერულ როლურ მოლოდინებთან შესაბამის, კონფორმისტულ და ფართოდ 

გავრცელებულ „მეინსტრიმულ“ სტილს ანიჭებენ უპირატესობას, რაც შესაძლოა 

განპირობებულია, სწორედ პირველადი სოციალური ჯგუფების მიერ ნაკარნახევი 

სტანდარტებით.  

იდენტობის ცნების მრავალგანზომილებიანი ბუნებიდან გამომდინარე, არ არსებობს ის ზუსტი 

პოსტულატები, რაც კვლევას კონკრეტული მიმართულებით წარმართავს, ამიტომ 

ნებისმიერი ახალი კვლევა ამ დარგში სიახლის მომტანია. ქართულ კონტექსტში არ  

ჩატარებულა კვლევა, რომელიც უშუალოდ ჩაცმის სტილს და იდენტობას დააკავშირებდა, 

იკვლევდა ოჯახისა და სამეგობრო წრის გავლენას ქართველი ქალის ჩაცმის სტილის 

ფორმირებაზე. შესაბამისად, წინამდებარე კვლევა ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯის 

გადადგმის მცდელობაა. 

 

1.2. დიზაინის მეთოდური ნაწილი  

მიზანი და ამოცანები:  

მოცემული კვლევის მიზანი მოიცავდა მეკვლია, თუ როგორ იყენებს ახალგაზრდა ქართველი ქალი 

სამოსს, როგორც იდენტობის კომუნიკატორს და რა გავლენა აქვს ჩაცმის სტილის ფორმირების 

პროცესზე ისეთ პირველად სოციალურ ჯგუფს, როგორიც ოჯახია. 

საკვლევი მიზნის შესაბამისად, დასმულია შემდეგი ამოცანები: 

1. როგორ გამოიყენება სამოსი, როგორც თვითგამოხატვის საშუალება - თვითკატეგორიზება 

ჩაცმის სტილის საფუძველზე; 

2. სამოსი, როგორც სხვისი კატეგორიზების საშუალება და მასთან დაკავშირებული 

სტერეოტიპები; როგორ აღიქვამენ ქალები ერთმანეთს ჩაცმის სტილის მიხედვით; 
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3. რესპონდენტთა შეფასებები ოჯახის გავლენაზე მათი ჩაცმის სტილის ფორმირების პროცესზე; 

თუ როგორ გამოიყენება სამოსი, როგორც ნორმათა კვლავწარმოების და  სოციალური კონტროლის 

ფორმა. 

შერჩევა. კვლევის ფარგლებში განხორციელდა მიზნობრივი შერჩევა, ანუ რესპონდენტების 

შერჩევა მოხდა მოსახლეობის კონკრეტული სეგმენტიდან, ჩემი სანაცნობო წრიდან, 

კერძოდ, შერჩეულ იქნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორი საფეხურის - 

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის მდედრობითი სქესის 8 სტუდენტი, რომლებსაც 

ერთმანეთისგან მეტნაკლებად განსხვავებული ჩაცმის სტილი აქვთ. სტუდენტების, როგორც 

შერჩევის ელემენტების განსაზღვრა, განაპირობა რამდენიმე ფაქტორმა: პირველ რიგში, იმ 

ფაქტმა, რომ სტუდენტები შეიძლება ითქვას, საზოგადოების ყველაზე ჰეტეროგენული 

სეგმენტია, შესაბამისად, სავარაუდო იყო სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისადმი 

აფილაციების  გავლენები; მეორეც, სტუდენტები ყველაზე მეტად არიან თავისუფალნი, 

ჩაიცვან ის, რაც სურთ (ნაკლებადაა სამსახურებრივი კოდის გავლენა, ასევე სკოლაში 

წაყენებული მოთხოვნები ა.შ.); მესამეც, ჩემთვის, როგორც სტუდენტისთვის, ყველაზე 

საინტერესო სწორედ ამ სეგმენტის კვლევაა.  

მონაცემების მოპოვების მეთოდი. კვლევის მეთოდად შერჩეულ იქნა  თვისებრივი კვლევა, 

კერძოდ, სიღრმისეული ნახევრადსტრუქტრურირებული ინტერვიუ.  

ინტერვიუები ჩატარდა 2017 წლის მაისში, მოპოვებული მონაცემები გაანალიზდა თემატური 

ანალიზის მეთოდის გზით, როგორც კვლევის მთავარი კითხვებიდან, ასევე თეორიული 

საფუძვლებიდან გამომდინარე. იგი ერთ-ერთი ყველაზე მოსახერხებელი მეთოდია, 

რომელიც დღეს ფართოდ გამოიყენება არაერთი მიმართულების სამეცნიერო კვლევებში. 

თემატური ანალიზი სწორედ რესპონდენტთა აღქმებზე, გრძნობებსა და გამოცდილებებზე, 

როგორც კვლევის მთავარ ობიექტზე, აკეთებს აქცენტს (Guest, 2012). ანალიზის ეს მეთოდი 

სცილდება მონაცემებში უბრალოდ ძირითადი საკითების გამოყოფას, არამედ ემსახურება 

რესპონდენტთა პასუხებში როგორც ექსპლიციტური, ასევე იმპლიციტური იდეების 
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გამოვლენას (გვ.11). ამ მეთოდის შერჩევის მთავარი მიზეზი მისი მოქნილობა  (flexibility) 

იყო, რადგან კვლევა არ ეფუძნება ერთ კონკრეტულ (ან რამდენიმე) საფუძველმდებარე 

თეორიას, არამედ მრავალ ურთიერთდაკავშირებულ ნაშრომს, კვლევის მეტნაკლებად 

მსგავსი ფოკუსით (Braun; Clarke, 2006). ამასთან, თემატურ ანალიზში, თემათა 

ინტერპრეტაცია მონაცემებითაა გამყარებული და სხვადასხვა კატეგორიების გამოყოფა არის 

შესაძლებელი (Guest, 2012, 17). ანალიზი განხორციელდა ინდუქციური მიდგომით, რამეთუ 

კვლევის მიზანი სწორედ იმ მრავალი თემატური ასპექტების გამოყოფაა, რასაც სამოსის, 

როგორც იდენტობის კომუნიკატორის, გამოყენება მოიცავს. ამიტომ გამოვლენილი თემები 

უშუალოდ მონაცემებითაა ნაკარნახევი და არა მორგებული წინასწარმიყენებულ თეორიულ 

ჩარჩოს ან მოდელს. თუმცა, ამ მეთოდის მთავარი შეზღუდვა სემიოტიკის იგნორირებაა, 

აქცენტი არ კეთდება რესპონდენტების მიერ ენის, როგორც მნიშვნელობათა კონსტრუირების 

მექანიზმის გამოყენებაზე (Braun; Clarke, 2006).  ამ შეზღუდვის ასაცილებლად ანალიზის 

დამატებით მეთოდად გამოყენებულ იქნა დისკურსის ანალიზი, რომელიც განიხილავს ენას, 

როგორც სოციალურ ინტერაქციას და მისი გამოყენების სხვადასხვა ასპექტებზე 

ფოკუსირდება.  

ეთიკური საკითხები. რესპონდენტთა ინტერესების დაცვის მიზნით და ეთიკური 

სტანდარტებიდან გამომდინარე, მოცემულ კვლევაში ყველა რესპონდენტის სახელი 

შეცვლილია. 

კვლევის შეზღუდვები.  მიუხედავად მრავალი შეზღუდვისა, მოცემული კვლევა, ქართულ 

კონტექსტში, პირველი ნაბიჯის გადადგმის მცდელობაა სამოსის, როგორც ქალის იდენტობის 

ვიზუალური რეპრეზენტაციის კვლევისაკენ. კვლევა არ ითვალისწინებს შედეგების 

განზოგადებას თუმცა საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ საზოგადოებაში არსებული და 

გაცრცელებული ზოგადი ტენდენციები. 
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2. შედეგები 

წინამდებარე კვლევაში, მონაცემთა თემატურმა და დისკურსულმა ანალიზმა საინტერესო 

კავშირები გამოავლინა სამოსსა და იდენტობას შორის, კვლევის ამოცანების შესაბამისად, 

გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენციები და მიმართებები. რესპონდენტთა აზრით, სამოსი 

ინდივიდის შესახებ გარკვეულ ინფორმაციას ატარებს, თუმცა განსხვავდება მათი 

მოსაზრებები იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რის კომუნიკაციას შეიძლება ცდილობდეს 

ინდივიდი სამოსის გზით. სამწუხაროდ, ყველა წამოჭრილი თემის ანალიზი წინამდებარე 

მცირე მასშტაბის კვლევაში ვერ ხერხდება, ამიტომ მოცემული კვლევის შედეგები 

დაყოფილია ორ ძირითად თემატურ ბლოკად, რომლებიც კვლევის ამოცანებს ეხმიანება. 

პირველ ნაწილში განხილული იქნება სამოსი, როგორ თვითგამოხატვის საშუალება, მეორე 

ნაწილი კი დაეთმობა სამოსის, როგორც ნორმათა კვლავწარმოების, სოციალური 

კონტროლის ფორმას. 

 

2.1. სამოსი და იდენტობა: სამოსი, როგორც თვითგამოხატვის საშუალება 

2.1.1. სამოსი და კლასობრივი იდენტობა: 

ერთ-ერთი ყველზე საინტერესო ასპექტი რომელიც სამოსსა და იდენტობას შორის 

გამოიკვეთა, იყო აქცეტი სოციალურ კლასზე. ჯერ კიდევ ზიმელიდან მოყოლებული 

სოციოლოგების მიერ აქცენტი კეთდებოდა კავშირზე მოდასა და სოციალურ კლასს შორის, 

სადაც სამოსი განიხილებოდა, როგორც კლასობრივი იდენტობის ნაწილი, იმაზე, თუ 

როგორ ხდებოდა მოდის შემოღება ელიტების მიერ და შემდეგ მოძველებული ტრენდების 

იერარქიულ საფეხურზე ქვემოთ გადანაცვლება (Levine, 1971:125). ბურდიეც (1984) 

განიხილავს სამოსს, როგორც კლასობრივი განსხვავების მარკერს, მიიჩნევს რა მას 

კულტურულ კაპიტალად. ბოლო პერიოდში მოდის დემოკრატიზაციასა და ე.წ. ქუჩის მოდის 

აღზევებასთან ერთად, რთულია ვიმსჯელოთ მოდის კლასობრივ ხასიათზე (Davis, 1992), 



მოდებაძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / თებერვალი, 2018 

 

52 
 

რადგან აშკარაა, დღესდღეობით, იდენტობის სხვა ასპექტები კლასობრივ იდენტობაზე 

უფრო მეტ აქცენტირებას იმსახურებს, თუმცა შეკითხვაზე, თუ რა ინფორმაციის მატარებელი 

შეიძლება იყოს სამოსი და თუ რა ასოციაციებს იწვევს მათში, რესპონდენტთა ნაწილმა 

მთავარი პარალელი სწორედ სამოსსა და მატერიალურ მდგომარეობას შორის გაავლო1. 

მაგალითად რესპონდენტ ანას აზრით, სამოსი შეიძლება გარკვეული ინფორმაციის 

მატარებელი იყოს, მიაჩნია რომ ინდივიდის შინაგან თვისებებზეც კი შეიძლება ჩაცმის 

სტილის მიხედვით მსჯელობა, თუმცა მისთვის სამოსი მაინც მოდასთან ასოცირდება, მოდა 

კი, როგორც  სიმდიდრის დემონსტრაცია, მის მიერ უარყოფით კონტექსტში განიხილება. 

მოგვიანებით იმავე რესპონდენტის მიერ ქართული კონტექსტისთვის მისი აზრით 

სპეციფიკური ასპექტი შემოდის: 

ანა: „განსაკუთრებით ჩვენთან, აი საქართველოში, ჩაცმას უაზროდ დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ, ბოლო ლუკმას მოიკლებენ მართლა, რო ტანსაცმელი 

იყიდონ, თან, რა თქმა უნდა, ფასზე რო აქცენტი გააკეთონ.“ 

ერთი  შეხედვით, თითქოს ეს ციტატა აქარწყლებს შესაძლო კავშირს ჩაცმის სტილსა და 

სოციალურ კლასს შორის, რამეთუ სამოსი უშუალოდ არ გამოხატავს კავშირს ორ მოცემულ 

ცვლადს შორის, თუმცა ეს ამ კავშირის აშკარა გამოხატულება უფროა, ვიდრე უარყოფა, 

რამეთუ თავს იჩენს დაბალი კლასის წარმომადგენელთა სურვილი, მიბაძონ ელიტებს. 

რესპონდენტის სიტყვებით, „ლუკმა პურის მოკლების ფასად“, თუმცა ეს დამოკიდებულებაც 

იმდენადვე სადავოა, რამდენადაც ქართულ კონტექსტში სოციალური კლასის ცნების 

განმარტება.  

პოსტმოდერნულ საზოგადებაში მოდის დისკურსი, ჩაცმის სტილი და, ზოგადად, ყველანაირი 

არჩევანის პრაქტიკები ქაოსურია და არასტრუქტურირებადი, კავშირები დარღვეული. 

საქართველოს პოსტმოდერნულობაზე მსჯელობები სცდება მოცემული კვლევის ჩარჩოებს, 

                                                           
1
 სოციალური კლასი ფართო ცნებაა, ამ შემთხვევაში სოციალურ კლასს განვიხილავ მხოლოდ ეკონომიკური 

მდგომარეობის, მატერიალური შემოსავლის მიხედვით 
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თუმცა,  ჩვენს რეალობაშიც რთულია, ვიმსჯელოთ კავშირებზე კლასობრივ იდენტობასა და 

ჩაცმის სტილს, როგორც ინდივიდის იდენტობის მატერიალურ რეპრეზენტაციას შორის. 

მეტნაკლებად საქართელოშიც, ისევე როგორც, მრავალ დასავლურ ქვეყანაში, 

დღესდღეობით ნაკლებად რელევანტურია სტილის და სოციალური კლასის მარქსისტული 

იდეოლოგიის დისკურსში განხილვა. მრავალი თანამედროვე მეცნიერის მიხედვით, 

სოციალური ცვლილებების გავლენით, გემოვნება და ცხოვრების სტილი დღეს სულ უფრო 

და უფრო ნაკლებადაა დამოკიდებული იმ სოციალურ სტატუსზე, რომელიც დაბადებისას 

გვერგო (Bauman, 2001). ბაუმანის მიხედვით, ეს ოდესღაც მნიშვნელოვანი მარკერები, 

როლებიც ინიდვიდის ადგილს განსაზღვრავდა, როგორიცაა კლასი, რელიგია, 

საცხოვრებელი ადგილი, დღეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მედიის და გართობის 

ფორმების დივერსიფიკაციის და ფართოდ ხელმისაწვდომობის პარალელურად,  

ინდივიდებმა შეითავსეს „პერსონალიზებული მომხმარებლური იდენტობები“ და დღეს 

კლასობრივი აფილაციები მნიშვნელობას მოკლებულია (2001). მიუხედავად იმისა, რომ 

კლასობრივი აფილაციები დღედღეობით ნაკლებად გამოხატულია, განსაკუთრებით 

ქართულ კონტექსტში, მნიშვნელობას მოკლებული ნამდვილად არ არის, რესპონდენტთა 

პასუხებშიც იკვეთება მოსაზრებები რომ ხალხი ჩაცმის სტილით ხშირად სწორედ იმის 

ხაზგასმას ცდილობს რომ ე.წ. „ნაღებ საზოგადოებას“ ეკუთვიან, ან ცდილობენ ჩაიცვან ისე 

თითქოს პრივილეგირებულ ფენას წარმოადგეგენ.  შესაბამისად, რთულია, ქართულ 

რეალობაში მოდის დისკურსის ან ზოგადად საზოგადოების პოსტმოდერნულობაზე 

მსჯელობა, სადაც კლასობრივი იდენტობა ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს 

ინიდვიდის ადგილს საზოგადოებაში, თუმცა ასევე აღსანიშნავია თანამდედოვე ტენდენციების 

დამკვიდრება, მათ შორის ალტერნატიული სტილის განსაკუთრებული პოპულარობა, რაც 

სამოსის გზით თვითგამოატვას არა მხოლოდ ელიტებს, არამედ საზოგადოების ფართო 

მასებისთვის ხელმისაწვდომ პრაქტიკად აქცევს. 
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2.1.3. სამოსის არჩევანი: კონფორმიზმი და მიბაძვა vs. ინდივიდუალიზმი 

ხდება რა სამოსის გზით იდენტობის კომუნიკაცია საზოგადოების ყოველი სეგმენტისთვის 

უფრო ხელმისაწვდომი თავს იჩენს იდენტობის უფრო კომპლექსური განზომილებები, მაინც 

რის გამოხატვა გვსურს ჩაცმის სტილით? რას წარმოადგენს დღეს მოდა ჩვენს ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში? გეორგ ზიმელის მიხედვით, ადამიანს ყოველთვის დუალისტური ბუნება ჰქონდა 

(Levine, 1971). სწორედ ამ დუალისტურ დამოკიდებულებაში განიხილავს ზიმელი მოდას, 

რომელიც ერთდროულად მოიცავს მიბაძვასაც და ინდივიდუალიზმსაც. მოდა მოცემული 

მაგალითის იმიტაციაა, რომელიც ემსახურება სოციალური ადაპტაციის მოთხოვნილებას; ის 

გზავნის ინდივიდებს გზაზე, რომელსაც ყველა გაივლის, ყველა ინდივიდს უბრალოდ 

მაგალითის, ნიმუშის ჩარჩოებში აქცევს; ამავდროულად, ემსახურება ინდივიდის 

მოთხოვნილებას, გამოეყოს და განსხვავებული იყოს მასისაგან (იქვე, გვ. 134). 

რესპონდენტთა პასუხებშიც ჩაცმის სტილზე საუბრისას სწორედ ეს ორმაგი 

დამოკიდებულებები გამოკვეთა. 

საინტერესოა, რესპონდენტების განსაკუთრებული აქცენტი „ქართველობაზე,“ როცა 

კონფორმიზმს და მიბაძვას ახსენებდნენ: 

ანა: „ეს ქართველები ძალიან კონფორმისტები რო ვართ, ეგ კი იცი. ეს ვერ წაიშალა, 

კომუნისტური გადმონაშთი, მეეჭვება, დღეს ქართველი გოგოები ტანსაცმლით რამე 

თვითგამოხატვას ან შინაგანი სამყაროს რამეს და ეგეთს ცდილობდნენ.“ 

გამოიკვეთა „ქართველი გოგოს“, როგორც კონფორმისტულ და ფართოდ გავრცელებულ 

„მეინსტრიმულ“ სტილზე კომპლიციტური აქტორის ფენომენი, რომელიც მოდაზე მიყოლის 

საფასურად, უარს ამბობს სამოსის გზით მოახდინოს მისი ჰეტეროგენული იდენტობის 

გამოხატვა. ასევე საინტერესოა, რომ ანა კონფორმიზმს „კომუნისტურ გადმონაშთად“ 

მოიხსენიებს, თუმცა ვფიქრობ, ისეთ კულტურულ ფენომენზე მსჯელობა, როგორიც 

კონფორმიზმია, ბევრად უფრო კომპლექსურია, ამიტომ ამ საკითხს ქვემოთ მივუბრუნდები. 
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მარის პასუხში საინტერესო დამოკიდებულება- „მიბაძვის მიბაძვა“, „იმიტაციის იმიტაცია“ 

გამოიკვეთა, პოსტმოდერნულ ერაში ხომ ყველაფერი „ასლის, ასლის, ასლის ასლია“- მარი: 

„დღეს უბრალოდ, თუ ვინმეს რაიმე განსხვავებული აცვია ან უკეთია, მგონია, რომ მაინც 

მიბაძვის იმიტაციაა.“ რესპონდენტის პასუხებში ასევე ნათლად ჩანს ის ორმაგი 

გამოკიდებულება მოდისადმი, რაზეც ზიმელი საუბრობდა: ერთის მხრივ, ინდივიდი 

ცდილობს იყოს ორიგინალური, თუმცა, მეორე მხრივ, ეს ორიგინალურობაც ასევე რაიმე 

ორიგინალურისადმი მიბაძვის აქტია, რაც იმთავითვე პარადოქსულ ხასიათს ატარებს.  

გამოიკვეთა ასევე ორი საპირისპირო დამოკიდებულება - უარი ტრენდებზე, როგორც 

ინდივიდუალისტური აქტი  და ტრენდების მიყოლა, როგორც „კარგი ტიპობა.“ ანა: მაცვია 

არაფრით განსხვავებულად და თან განსხვავებულად, არასოდეს მაცვია ის, რაც ყველას 

აცვია. ანას პასუხშიც ორმაგი დამოკიდებულება ვლინდება სამოსი მიმართ: ერთი მხრივ, იგი 

ცდილობს, არ მიაქციოს ყურადღება სამოსს, თუმცა, მეორე მხრივ, აქცენტს 

ორიგინალურობაზე აკეთებს. მართალია ამბობს, რომ ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს 

სამოსს, თუმცა ასევე ხაზს უსვამს, რომ არასოდეს აცვია სხვებივით. შემდეგი რესპონდენტი, 

ნინაც ასევე თვლის, რომ მოდაზე უარის თქმა ნონ-კონფორმისტული აქტია და შესაბამისად, 

მისთვის მისაღები: 

ნინა: „(სამოსის მიმართ დაუინტერესებლობა) ეგ ნიშნავს, რო აი ან ძაან ქულ ტიპი ხარ 

და აი ნონ-კონფორმისტი რაღაც პონტში და მაგარი გკიდია ეს მოდა და ტრენდები და 

სირობები. შენ შენ ხარ და პროსტა იმიტო გაცვია, რო ტიტველი არ იყო.“ 

საინტერესოა, სამოსით რაიმე ინფორმაციის კომუნიკაციაზე უარის თქმა, როგორც ნონ-

კონფორმისტული აქტის განხილვა, რამეთუ ახალგაზრდათა ნონ-კონფორმიზმი 

ყოველთვის გამოიხატებოდა ჩაცმის განსხვავებული სტილის, ექსპერიმენტული არჩევანის 

გაკეთებით, როგორც იყო, ვთქვათ, ჰიპების, სკინჰედების, ბიტნიკების, როკერების თუ სხვათა 

შემთხვევაში. მაშ რას ნიშნავს ნონ-კონფორმიზმი ყველანაირი ალტერნატიული ჩაცმის 

სტილის გარეშე? ქართული კონტექსტი, რასაკვირველია, რადიკალურად განსხვავებულია, 
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და არც 70-იანებთან იქნებოდა მართებული პარალელების გავლენა, თუმცა, შეიძლება 

ვთქვათ, რომ ზოგი ქართველი ახალგაზრდისთვის თავად სუბკულტურათა სტილი ასევე 

განიხილება, როგორც მიბაძვის აქტი. შესაბამისად, უარი ყოველგვარ ალტერნატიულ 

სტილზე როგორც კონფორმისტულ აქტზე, ტავტოლოგიურად ჟღერს, თუმცა, ნონ-

კონფორმიზმზე ნონ-კონფორმიზმია. 

2.1.2. თვითგამოხატვის ხელმისაწვდომობა: „მეორადები“ და ალტერნატიული 

სტილი 

სამოსსა და კლასობრივ იდენტობას შორის კავშირზე მსჯელობას მივყავართ შემდეგ 

საკითხამდე - გამოხატვის ხელმისაწვდომობა. არაერთი რესპონდენტი შეეხო მეორადი 

სამოსის განსაკუთრებულ პოპულარობას საქართველოში. მართლაც, დღესდღეობით 

მეორადი ტანსაცმლის ტენდენციამ ფართოდ მოიკიდა ფეხი და თბილისში ყოველი ფეხის 

ნაბიჯზე შეხვდებით ე.წ „მეორადი“ სამოსის მაღაზიებს. ამის რამდენიმე მიზეზი შეიძლება 

არსებობდეს, პირველი ის, რომ მეორადი სამოსი ხელმისაწვდომია, იძლევა 

ორიგინალურობის საშუალებას და, ამავდროულად, ერთგვარი პროტესტია „გლამურის“ 

მიმართ, რადგან მოდა თავიდანვე ფუფუნების აღმნიშვნელი იყო. შეიძლება ითქვას, 

მეორადი სამოსის პოპულარობის ეს ტენდენციები სუბკულტურულ მიმდინარეობად იქცა. 

დღეს მოდა განსაკუთრებით სუბიექტურად აღქმად ცნებად იქცა, არამხოლოდ 

საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში. ქუჩის მოდის აღზევებასთან ერთად უფრო და 

უფრო ირღვევა კავშირები მოდას, როგორც ექსკლუზიურად ელიტებისთვის განკუთვნილ 

პრაქტიკასა და ფართო მასების მოდას შორის (Davis 1992). არსებობს უამრავი მეთოდი, რომ 

გამოიყურებოდე მოდურად მინიმალურ ფასად, „მოდურობის“ განმარტება დღესდღეობით 

რადიკალურად განსხვავდება, თუნდაც რამდენიმე ათწლეულის წინ მისი შესაძლო 

განსაზღვრებისგან. მოდის ჩარჩოები გარღვეულია, სამოსის არჩევანი კი ფართო, 

შესაბამისად, სამოსის გზით ორიგინალურობის და ინდივიდუალურობის გამოხატვა სულ 
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უფრო ხელმისაწვდომი პრაქტიკა ხდება. ეს დამოკიდებულებები რესპონდენტთა პასუხებშიც 

აისახა: 

თამარი: „არასოდეს მიზიდავდა ძვირადღირებული ტანსაცმელი და ეგეთები, ჩემში არ 

ჯდება რა, რომც მქონდეს შესაძლებლობა, მაინც მეორადებში ვივლიდი. მე მგონია, 

რო მეორადების სამოსი ყველაზე მეტად მაძლევს თვითგამოხატვის საშუალებას.“  

თამარი აქცენტს სვამს იმაზე, რომ მისთვის ორიგინალურობაა მნიშვნელოვანი და არა ფასი, 

თუმცა მისი ფრაზა “რომც მქონდეს შესაძლებლობა“, ხაზს უსვამს იმას, რომ მას ამ ეტაპზე 

სხვა არჩევანი არ აქვს და თითქოს ცდილობს მეორადი სამოსი მოხმარება „გაამართლოს.“ 

საიტერესოა როგორ ხდება რესპონდენტების მიერ მეორადი სამოსი რე-აქტუალიზაცია, 

მისთვის „მეორადი ღირებულების“ მინიჭება. მეორეადი სამოსიც ხომ ასევე მასობრივი 

მოხმარების პროდუქტია, უბრალოდ ერთხელ უკვე გამოყენებული. ხომ არ არის ეს 

პოსტმოდერნული ტრადიციის მაგალითი, რომელშიც სამომხმარებლო კულტურა 

სიმბოლოთა კულტურად იქცა (Vaisto, 2009), როდესაც ნივთის ღირებულება ინდივიდისთის 

არა მხოლოდ ფასით და გამოყენებადობით, არამედ მისი სიმბოლური ღირებულებით 

განისაზღვრება.  

უკვე განვიხილეთ, თუ როგორ გამოიხატება ინიდვიდუალიზმი თუ კონფორმიზმი სამოსის 

გზით, ახლა ამ ორი თითქოს დაპირისპირებული ცნების საერთო განზომილებებზე 

ვისაუბრებ, რაც გამოიხატება სუბკულტურათა სპეციფიკაში. იგი  მოიცავს როგორც 

ინდივიდუალიზმს, ჯგუფის „უნიკალურობის“ გამოხატვას და, ამასთანავე, ამ ჯგუფისადმი 

მიკუთვნებულობაზე აქცენტირებას მსგავსი სამოსის შერჩევის გზით. სადავო არ არის, რომ 

სამოსი შეიძლება წარმოადგენდეს ინდივიდის სხვადასხვა კულტურული, სუბკულტურული  

თუ სოციალური ჯგუფებისადმი მიკუთვნებულობის კომუნიკატორს. ჩაცმის სტილი შეიძლება 

მოგვევლინოს, როგორც ერთგვარი  წებო, რომელიც ერთმანეთისგან სრულიად უცნობ 

ადამიანებს აერთიანებს, საზიარო სამოსი საზიარო კულტურის გამომხატველად გვევლინება. 
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დასავლეთში სუბკულტურათა ბუმის პარალელურად, საბჭოთა კავშირშიც ჩნდება 

გარკვეული სუბკულტურული ჯგუფები, თუმცა სახელმწიფოს მიერ კრიმინალიზირებული და 

რეპრესირებული. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ნელ-ნელა სუბკულტურები 

განსაკუთრებული პოპულარული ხდება და დღევანდელ თბილისში არცთუ იშვიათად 

წააწყდებით სუბკულტურათა წარმომადგენლებს. ლიბერალიზაციას და დემოკრატიზაციას 

გამოხატვის მეტი თავისუფლება მოჰყვა და დღეს, ისე როგორც არასდროს, სამოსი იქცა არა 

კლასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური და სხვა იდენტობების კომუნიკატორად, არამედ 

ინდივიდის ღირებულებათა გამომხატველად.  მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდულ 

სუბკულტურებზე არაერთი კვლევა ჩატარებულა, მათი უმეტესობა სწორედ  ახალგაზრდა 

მამაკაცთა კულტურულ ფორმებს ეხება, არსებული ლიტერატურის დიდი ნაწილი 

პატრიარქალური რაკურსიდან არის დანახული და იგნორირებულია „გოგონათა კულტურა“, 

ქალის სუბკულტურული იდენტობის  კონსტრუირების პროცესი (Mcrobbie, 1980), ამიტომ 

რთულია იმაზე საუბარი, რის კომუნიკაციას ცდილობს სუბკულტურის წევრი ქალი სამოსის 

გზით, თუმცა შეიძლება ითქვას, ქალების შემთხვევაში სამოსი ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობის 

უფრო ძლიერი და მყარი მარკერია, ვიდრე მამაკაცების შემთხვევაში. 

საინტერესოა,  როგორ გამოიყენება სამოსი როგორც რაიმე ჯგუფისადმი მიბაძვის ან მასში 

შეღწევის მექანიზმი, ანუ როგორ ხდება სამოსის გზით სასურველი ჯგუფისადმი 

მიკუთვნებულობის კონსტრუირება. ერთ-ერთი რესპონდენტი, ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ 

სამოსი ხშირად „ყალბი იდენტობის“ შექმნის მიზნით გამოიყენება, როცა ინდივიდს სურს 

მიღებული და მოწონებული იყოს. რესპონდენტი ანა ყვება მისი მეგობრის ისტორიას, 

რომელსაც როკ ბენდში მომღერალი ბიჭი მოსწონდა და ამიტომ რადიკალურად შეიცვალა 

სტილი, ანას მეგობრის მაგალითი სწორედ „ყალბი იდენტობის“ შექმნის ნათელი 

მაგალითია, რომელიც მიზნად ისახავდა გარკვეულ ჯგუფში შეღწევას, იმ ჯგუფისათვის 

დამახასიათებელი ჯგუფური იდენტობის გამომხატველი ჩაცმის სტილის მორგებით გზით. ანა: 

„თუ რაღაც სასტავში გინდა შესვლა, შენც იმათ სტილს იღებ რა, ცდილობ დაემსგავსო, რო 
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მიგიღონ“.  ესეც ფართოდ გავრცელებული მოსაზრების გაჟღერებაა  , რომ ქალები, უფრო 

რთულად აღწევენ ინტეგრირებას სუბკულტურულ მიმდინარეობებში, რომ უფრო ხშირად 

განიხილებიან როგორც ჯგუფის წევრი მამაკაცის „მეგობარი გოგონები“, ვიდრე ჯგუფის 

სრულუფლებიანი წევრები. 

რესპონდენტა პასუხიებიდან ჩანს, რომ სოციალური იდენტობის კონსტუირება ისე რომ 

ჯგუფის ღირებულებებს და სტილს შეესაბამებოდეს დიდ როლს ასრულებს ინიდვიდის ჩაცმის 

სტილის ფორმირების პროცეზე, ტაჯფელის მიხედვით ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობისადმი 

მინიჭებული მნიშვნელობა განსაზღვრავს მის სუბიექტურ ადგილს იმ სოციალურ ქსელში, 

რომლის ნაწილიც არიან (1982, გვ. 31). ინდივიდები უფრო დადებითად აფასებენ მათ, ვინც 

უფრო მათი მსგავსია, ეს მსგავსება კი ხშრად ვიზუალური სახისაა და გამოიხატება მსგავსი 

პროდუქციის, ბრენდების, სამოსის მოხმარებაში.  

 

2.1.4. სამოსი, როგორც მომხმარებლური კულტურის და სოციალური 

ღირებულებებისადმი პროტესტის ფორმა 

ზემოთ განხილულ იქნა სამოსზე ორიენტირებულობის უარყოფა, როგორც ნონ-

კონფორმისტული აქტი, რაც ასევე შეიძლება მოვიაზროთ, როგორც ერთგვარი პროტესტის 

ფორმა, ამასთანავე, პროტესტი შეიძლება გამოიხატოს ალტერნატიული სტილის გზით. 

როგორ შეიძლება იყოს გამოხატული ეს პროტესტი სამოსის გზით, განსაკუთრებით მაშინ, თუ 

ამას გენდერულ ჭრილში განვიხილავთ?  

მომხმარებლური კულტურა სულ უფრო მეტ აქცენტს სვამს ვიზუალურ რეპრეზენტაციებზე, 

ინიდვიდუალური იდენტობის სამომხმარებლო პროდუქციის გამოყენებით შექმნასა და 

წარმოდგენაზე (Finkelstein, 1991). კლარკის და მილერის აზრით, პოსტმოდერნულობამ 

ქალების სამოსის არჩევანზე ორი მიმართულებით იქონია გავლენა: პირველი ის, რომ თან 

მოიტანა გამოხატვის მეტი თავისუფლება, შესაბამისად, სამოსის არჩევისას მეტი სიამოვნება; 
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მეორე, ამ გამოხატვის თავისუფლებას თან მოჰყვა მეტი შფოთვა, რამეთუ მრავალი ქალის 

უმთავრეს საფიქრალს „სწორი“ ტანსაცმლის არჩევა წარმოადგენს (ციტირებულია, Twigg, 

2012). სამომხმარებლო პროდუქციის გზით საზოგადოებაში ინტეგრირება, მეტწილად, მათი 

პრივილეგიაა, ვისაც მატერიალური შესაძლებლობა გააჩნიათ, ამიტომ სამომხმარებლო 

ღირებულებები, შეიძლება ითქვას, უფრო მეტად შემზღუდველია, ვიდრე 

გამათავისუფლებელი. მრავალი ახალგაზრდა გამოდის სამომხმარებლო კულტურის, 

როგორც მატერიალიზმის გამოვლინების წინააღმდეგ, უარს ამბობს ძვირადღირებულ 

სამოსზე, მოდის მიყოლაზე, სამოსზე  თუ ზოგადად სამომხმარებლო პროდუქციაზე 

ორიენტირებულობაზე. ერთ-ერთი რესპონდენტი, ნინა, ამბობს:  „უარს ვამბობ ამ უაზრო 

სამოსზე ჩაციკვლაზე და არც მოდას მივყვები დიდად, უარს ვამბობ მოდაზე, რაღაც ფულის 

ხარჯვის ვულგარულ გამოვლინებაზე.“  

ძალიან საინტერესო მიდგომაა: მოდის მიდევნებაზე უარის თქმა შეიძლება განვიხილოთ 

როგორც ინდივიდუალობის გამოხატულება თუ თვითგამოხატვის თავისებური ფორმა? 

მართალია, ნინა უშუალოდ მატერიალიზმს არ ახსენებს, თუმცა, მისი განმარტებით, მოდა 

მატერიალიზმის ვულგარული გამოვლინებად შეიძლება ჩავთვალოთ, ამიტომ სამოსზე 

„ჩაციკვლაზე“ უარი მისი ერთგვარი პროტესტია მომხმარებლური კულტურისადმი. 

ამასთანავე მის პასუხში ხაზგასმულია ღირებლებები რომლებიც არა პოსტმოდერნული 

რეალობისთვის, არამედ მოდერნულობისთვისაა დამახასიათებელი, რადგან 

პოსტმოდერნიზმს ღირებულებებიდან სწორედ ვიზუალზე გადააქვს აქცენტი. 

ელიოტის მიხედვით თანამედროვე პოსტმოდერნულ საზოგადოებაში მოდა იქცა 

„სოციალურ პრაქტიკად, რომელიც სიმბოლური კაპიტალის შეზღუდვის ცენტრში 

მდებარეობს, შესაბამისად სამომხმარებლო კულტურის მნიშვნელობის განვითარებაში არის 

ჩართული“ (1999, გვ. 113). თუკი მოდის დისკურსი ამდენად მნიშვნელოვანია, რას შეიძლება 

მივაწეროთ მასობრივი მოხმარების პროდუქციის გზით იდენტობის კომუნიკაციაზე უარის 

თქმა? და საერთოდ შესაძლებელია კი მოდისგან დისტანცირება, როდესაც სამოსს უდიდესი 
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სიმბოლური მნიშვნელობა გააჩნია ინიდვიდის იდენტობის, ინტერესების, ჯგუფური 

მიკუთვნებულობის შესახებ მსჯელობისას (Elliot & Wattanasuwan, 1998)? არის კი ეს უარი 

მოდაზე თუ პირიქით, სწორედ მომხმარებლური კულტურის აშკარა დომინანტობის ნიშანია? 

როდესაც ინდივიდის იდენტობის რეპრეზენტაცია მთლიანადაა მორგებული  და 

ორიენტირებული სამომხმარებლო პროდუქციაზე, ეს იქნება მასობრივი მოხმარების 

საგნებით თვითგამოხატვა, თუ პირიქით, მათი გზით თვითგამოხატვაზე უარი. ორივე 

შემთხვევაში თვითგამოხატვისას მთავარი აქცენტი სწორედ სამომხმარებლო 

პროდუცქციაზეა ორიენტირებული.ამოსის, როგორც პროტესტის ფორმად განხილვას, 

მივყავართ შემდეგ საკითხამდე - ნონ-კონფორმისტული სამოსის არჩევის პრაქტიკები, რაც 

ყველაზე ხშირად სუბკულტურებშია გამოხატული, მეინსტირმულ სამოსზე და მოდაზე უარის 

თქმა, ასევე ერთგვარ ალტენრატიულ სტილად შეიძლება განვიხილოთ, რასაც საბოლოო 

ჯამში მივყავართ სამოსის გზით სასურველი იდენტობის კონსტურირებამდე. 

 

2.1.6. კულტურული ღირებულებები და სამოსი: ტრანზიცია საბჭოური 

კოლექტივიზმიდან დასავლური კულტურისაკენ 

ზემოთ უკვე ვახსენე პოსტკომუნისტური წარსული, ასევე კულტურული ნორმების გავლენა 

ჩაცმის სტილის ფორმირების პროცესზე. ამ თავში ამ საკითხებს უფრო დეტალურად 

განვიხილავ. რადგანაც ინდივიდთა ღირებულებები გავლენას ახდენენ მათ ქმედებებზე, 

კულტურული ღირებულებებსა და ჩაცმის სტილის არჩევის პრაქტიკას შორის ძლიერი 

დამოკიდებულება არსებობს. ძალიან ბევრი დაწერილა პოტს-კომუნისტურ საზოგადოებებში 

ცვლილებებზე რაც გარდამავალ პერიოდს მოჰყვა, რომლებიც ეხებოდა ცნობიერების ახალი 

პლასტების მიღებას თუ მიუღებლობას, კონფლიქტს აწმყოსა და წარსულ გამოცდილებებს 

შორის. ამიტომ პოსტ-კომუნისტურ საზოგადოებებში ახალი იდენტობების, სოციალურ 

კლასების ფორმირების პროცესი კვლევას  ხშირად მრავალი კომპლექსური გზით 

წარმართავს (Akiner, 1997).   თუმცა ამ ტრანზიციების ერთ-ერთი უმთავრესი ასპექტი ამ 
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ტრანსიზციების „გენდერული“ ბუნებაა (Gal & Kligman, 2000). ვებლენის მიხედვით, ქალთა 

სამოსის გავრცელებულ პრაქტიკებში სიმბოლიზირებულია კონკრეტული ეპოქის 

საზოგადოების ძირითადი ღირებულებები (1953). ჰოფსტიდმა საზოგადოებები დაახასიათა 

გავრცელებული ღირებულებების მიხედვით და ამ ღირებულებათა დიქოტომიური წყვილები 

შემოგვთავაზა, რომელთა შორის ყველაზე გავრცელებული კოლექტივიზმი-

ინდივიდუალიზმია (1980).  თუკი ინდივიდუალისტურ საზოგადოებებში მთავარი ტენდენცია 

საკუთარ ინტერესებზე, საჭიროებებზე და მიზნებზე ორიენტირებულობაა, კოლექტივისტური 

საზოგადოებები ორიენტირებულია ჯგუფზე, როგორც ერთობაზე. დასავლეთის 

საზოგადოებები სწორედ ინდივიდუალისტური კულტურით, პოსტსაბჭოთა და ასევე აზიის 

მრავალი ქვეყანა კი კოლექტივისტური ღირებულებებით ხასიათდება. ბოლო პერიოდში 

ჩატარებული კვლევის თანახმად, იმის მიხედვით,  საზოგადოება ინდივიდულისტურია თუ 

კოლექტივისტური,  სამოსის არჩევის განსხვავებული პრაქტიკები შეიძლება აიხსნას (Kim, 

1997). საქართველო, როგორც პოსტსაბჭოური ქვეყანა, შეიძლება ითქვას, კვლავ 

კოლექტივისტურ საზოგადოებად ითვლება, საბჭოთა კავშირში გავრცელებული მოდა კი 

ხასიათდებოდა როგორც  „რუხი,“ ერთგვაროვანი და საყოველთაო; ეს ჯერ კიდევ 

ჰომოგენური სტილი შესაძლებელია, ოდესღაც არსებული იდეოლოგიური მარკერის გარდა, 

დღესაც დამახასიათებელი კოლექტივისტური კულტურის რეპრეზენტაციად ჩაითვალოს: 

მარი: „მიმაჩნია, რო აი დღევანდელი სამოსი, განსაკუთრებით გოგონებში,ყველა 

ერთნაირია, ყველა მუქი,  რაღაც შემოვა მოდაში და ყველას ეგ აცვია.“ 

აქ ერთი საინტერესო შეკითხვა იჩენს თავს, რამდენად წარმოადგენს თითქმის იდენტური, 

მსგავსი ჩაცმის სტილი ინდივიდის (განსაკუთრებით ისეთი მოწყვლადი ჯგუფის 

წარმომადგენლის, როგორიც ქალია), როგორც აქტორის, თავისუფალ არჩევანს, მიჰყვეს 

მოდას, ანუ განახორციელოს კონფორმისტული აქტი მისი საკუთარი პრინციპებიდან 

გამომდინარე, თუ ეს ჰომოგენური სტილი კოლექტივისტური საზოგადოებისთვის 

დამახასიათებელ ღირებულებათა რეპრეზენტაციაა, რომლებიც ინდივიდში ღრმადაა 
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გამჯდარი და ნაკლებად არის დამოკიდებული მის პირად არჩევანზე? ანუ ხომ არ ხდება 

სამოსის გზით იდენტობაში გამჯდარ ღირებულებათა კომუნიკაცია? კოლექტივისტური 

საზოგადოებებისთვის დამახასიათებელი იმ ღირებულებების დემონსტრაცია, როგორიცაა 

ჯგუფთან, როგორც ერთობასთან მიკუთვნებულობა, სოციალური მიმღებლობის 

მნიშვნელობა, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებზე ორიენტირებულობა? უფრო ნათელი 

მაგალითია ისეთი კოლექტივისტური კულტურის მქონე საზოგადოება, როგორიც სამხრეთ 

კორეაა, კორეელები გამოირჩევიან ქვეყანაში გავრცელებული მოდის ტენედენციებზე 

საკმაოდ მაღალი კონფორმულობით. 

შემდეგი რესპონდენტი, ნინა, მარისაგან განსხვავებულ აზრს აყალიბებს: მგონი, დღეს 

ზოგადად გამოხატვის მეტი თავისუფლება გვაქვს, საბჭოური მოდა, ეგრე აღარაა და 

ინდივიდუალიზმიც უფრო მეტია ჩაცმაშიც. 

რესპონდენტთა პასუხებში სრულიად ურთიერთსაპირისპირო დამოკიდებულებები იკვეთება: 

თუკი ერთი თვლის, რომ საქართველოში ქალებიც ჩაცმის სტილი ერთგვაროვანი და 

მსგავსია, მეორე რესპონდენტს მიაჩნია, რომ დღევანდელ საქართველოში ინიდვიდუალიზმი 

ჩაცმის სტილში საკმაოდ წახალისებულია. ვფიქრობ, ეს განსხვავებული დამოკიდებულებები 

საბჭოური კოლექტივისტური კულტურიდან დასავლურ ინდივიდუალისტურ კულტურაზე 

ტრანზიციის ნათელი მაგალითია. აქვე ვლინდება ის გაორება, რაც ქართულ საზოგადოებას 

ახასიათებს, ერთი  მხრივ, პროდასავლურ, მეორე მხრივ, ტრადიციულ ღირებულებებს 

შორის. ვესტრენიზაციამ თან მოიტანა ლიბერალიზაცია, ემანსიპაცია, ინდივიდუალიზმის 

წახალისება, თუმცა ამასთანავე საზოგადოებაში ჯერ კიდევ მყარადაა ფესვგადგმული 

ტრადიციული ღირებულებები, რაც, თავის მხრივ, სამოსის არჩევის პრაქტიკებშიც იჩენს თავს. 

როდესაც სამოსსა და კულტურას  შორის მიმართებებზე ვსაუბრობთ, ძალიან 

მნიშვნელოვანია გენდერის როგორც, მასზე მნიშნელოვანი გავლენის მქონე ცვლადის 

განხილვა. არ არსებობს კვლევა, რომლიც საქართველოში პოსტკომუნისტური 

ტრანზიციების გავლენას შეისწავლიდა ჩაცმის სტილზე, ამიტომ რთულია საკითხის ამ 
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მიმართულებით ანალიზი, ეს თემა ასევე სცილდება მოცემული ნაშრომის მიზანს, ამის 

ნაცვლად, შემდეგ ქვეთავში აქცენტი გაკეთდება ქალის მიერ სამოსის გზით იდენტობის 

კომუნიკაციაზე, ასევე შევეხები იმ კულტურულ-ნორმატიულ გარემოს რაც ამ კომუნიკაციის 

გზებზე ახდენს ზემოქმედებას. 

 

2.2 სამოსი და კონტროლი 

2.2.1.სამოსით გამოხატული ღირებულებითი კონსტრუქტი “კარგი გოგო“ 

სხვადასხვა კულტურებში ქალებზე კონტროლის დაწესების და თავისუფლად გამოხატვის 

შეზღუდვის სტრუქტურული მანიფესტაციები ერთმანეთისგან განსხვავებულია, მიუხედავად 

ამისა, ფოქსის მიხედვით შეიძლება გამოვყოთ სამი ძირითადი სტრატეგია: პირველია 

შეზღუდვა-პატიმრობა (confinement), მეორე არის დაცვა (protection) და მესამე- ნორმატიული 

შეზღუდვა (normative restriction) (Fox, 1977).  სამოსის პრაქტიკებიც მთელი ისტორიის 

განმავლობაში დეკორაციულ დანამატთან ერთად შემდეგ ძირითად მიზნებს ემსახურებოდა: 

დაცვა (protection) და  მოკრძალებულობა (modesty) (Flugel, 1930). შეიძლება პირდაპირი 

კავშირი გავავლოთ ქალებზე დაწესებულ კონტროლის ფორმებსა და სამოსის დრო-

სივრცულად გავრცელებულ პრაქტიკებს შორის, როდესაც ქალები ან შემზღუდველი 

სოციალური კონტროლის მსხვერპლნი ან მამაკაცთა მიერ სექსუალიზებულ ობიექტებად  

მოიაზრებოდნენ, გამოიყენებოდა და გამოიყენება რა სამოსი როგორც მამაკაცთა მიზიდვის, 

სექსუალური დაინტერესების მექანიზმი. ზემოთ ნახსენები ნორმატიული შეზღუდვა 

კონტროლის ის მექანიზმია რომელიც ასახულია ისეთ ღირებულებით კონსტრუქტში 

როგორიცაა „კარგი გოგო“ (nice girl) (Fox, 1977). ეს ღირებულებითი კონსტრუქტი 

უკავშირდება ისეთ ზედსართავებს როგორიცაა ნაზი, სათუთი, გრაციოზული, სუფთა (იქვე, 

გვ.805). ფლუგელი ამბობს რომ „მოკრძალება“ როგორც სამოსის მთავარი ფუნქცია 

ვარირებს კულტურიდან კულტურამდე და მაგალითად მოჰყავს ქრისტიანული სწავლებები, 

სადაც სამოსი ითვლება სხეულის დაფარვის საშუალებად. არსებობს ასევე მეორე მიდგომა 
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რომლის მიხედვითაც სამოსი გამოიყენება სხეულის დამშვენების დამატებად, რათა სხეულმა 

უფრო მეტი ყურადღება მიიქციოს, თუმცა ეს მიდგომაც შეიძლება განვიხილოთ როგორც 

პატრიარქალური საზოგადოების გავლენა ქალებზე, პირდაპირი მითითება მათთვის, რომ 

უფრო მეტად იყვნენ მიმზიდველები სასურველი სქესისათვის. რესპონდენტი ანა, იმ წნეხზე 

ამახვილებს ყურადღებას რასაც ქალებზე, მათ არჩევანსა და სხეულზე საზოგადოება და 

მასში გავრცელებული ნორმები აწესებს. შეუძლებელია, ვამტკიცოთ, რომ კონტროლი 

მხოლოდ ქალებზე ვრცელდება, თუმცა ქალის მიერ სამოსის არჩევის პრაქტიკები და მათი 

იდენტობის კომუნიკაციის გზები უფრო სპეციფიური, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

მატარებელია, ვიდრე მამაკაცების შემთხვევაში. გარდამავალი პერიოდის ახალგზარდა 

ქართველი ქალები მნიშვნელოვნად განიცდიან ორმაგი სტანდარტების ზემოქმედებას, ერთი 

მხრივ, დასავლურ თავისუფლებასა და თვითგამოხატვას, ხოლო, მეორე მხრივ, ტრადიციულ 

ღირებულებებს შორის რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მათ ადგილს საზოგადოებაში, 

თვითაღქმასა და გენდერულ როლებს. ოჯახი, სკოლა, უნივერსიტეტი და სხვ. გავლენას 

აწესებს ნორმატიულ სტანდარტებს, ამ სტანდარტებისგან დევიაცია კი ქალის სტიგმატიზებას 

იწვევს. სამოსიც ამ ანტაგონიზმის ერთ-ერთი გამომხატველია,  რომელზეც გავლენა აქვს 

არსებულ სოციუმს და სოციალურ ჯგუფებს, მათ შორის განსაკუთრებით ისეთ პირველად 

სოციალურ ჯგუფებს როგორიც ოჯახი და სამეგობრო წრეა. ეს წინააღმდეგობები თავს იჩენს 

ჩაცმის სტილის არჩევანში, რამეთუ, მაგალითად, ოჯახი ხშირად უშლის გოგონებს ჩაიცვან ის, 

რაც სურთ და აიძულებენ იყვნენ საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტანდარტებზე 

კომპლიციტურები. ეს გავლენა შეიძლება იყოს როგორც პირდაპირი, ანუ ოჯახმა, 

სამეგობრომ ა.შ. უშუალოდ წაახალისოს ინდივიდის თვითგამოხატვის თავისუფლება, მეორე 

მხრივ კი, დაუწესოს კონკრეტული ჩაცმის სტანდარტები, მაგალითად, გაკიცხული იყოს 

ჩაცმის მიღებული ნორმებიდან  დევიაციისთვის. შემდეგ ქვეთავში საბუარი იქნება ოჯახის 

როლზე ქალის ჩაცმის სტილის ფორმირების პროცესში, რადგან სწორედ ოჯახის ის 

უმნიშვნელოვანესი პირველადი სოციალური ჯგუფი რომლის გზითაც ინდივიდი ადრეული 
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ასაკიდან ითვისებს საზოგადოებრივ ნორმებსა და ღირებულებებს, რაც ასევე ხშრად, 

სწორედ ჩაცმის სტილშია გამოხატული. 

2.2.2 ოჯახი: სოციალური კონტროლი თუ „კეთილი რჩევა“ 

ფოქსის მიერ შემოთავაზებული კონტროლის ფორმა - ნორმატული შეზღუდვა - ნათლად 

ვლინდება ოჯახის, როგორც სოციალიზაციის პროცესის მნიშვნელოვანი აგენტის როლში, 

გადასცეს ღირებულებები და მოახდინოს ნორმათა კვლავწარმოება. შეკითხვაზე, მათი 

აზრით, რა გავლენა აქვს ოჯახს ქალის ჩაცმის სტილის ფორმირების პროცესზე, 

რესპონდნეტებისგან არაერთგვაროვანი პასუხები მივიღე, საინტერესოა, როგორ 

ცდილობდნენ რესპონდენტები საკუთარი ოჯახის დისტანცირებას  ოჯახის მიერ დაწესებული 

კონტროლის ზოგადი ტენდენციისაგან და საუბარს  იწყებდნენ „ნაცნობების“ მაგალითით. 

შემდეგი რესპონდენტი ამახვილებს ყურადღებას ასაკის მატებასთან ერთად ოჯახის 

გავლენის შემცირებაზე. ასაკის მატებასთან ერთად ოჯახის გავლენის შემცირება სრულიად 

ლოგიკური ჩანს, რამეთუ სოციალიზაციის პროცესი სწორედ ინდივიდის ზრდასრულად 

ჩამოყალიბებამდე გრძელდება, შესაბამისად მცირდება კონტროლის პირდაპირი 

გამოხატულებები, ზრდასრული ინდივიდი სოციალიზაციის გზით ათვისებული ნორმების 

მიხედვით იწყებს მოქმედებას, თუნდაც უშუალო დირექტივების არ არსებობის შემთხვევაში. 

შემდეგი საინტერესო ასპექტი, რაც გამოიკვეთა ეს იყო ოჯახის კონკრეტული წევრების 

მისწრაფება, გადასცენ არა მხოლოდ საზოგადოებაში გავრცელებული მისაღები 

სტანდარტები, არამედ ასევე თავისი საკუთარი ღირებულებები, მათ შორის მათთვის 

მისაღები ჩაცმის სტილი. ნატა დედამისის მაგალითზე საუბრიბს, მართალია, მისი დედა, 

მისივე თქმით, უშუალოდ არ ახდენს გავლენას მის ჩაცმის სტილზე, თუმცა აქვე იკვეთება 

ნათიას დედისეული „ქალის“ ცნების აღქმა, გამოხატული ფრაზაში „ქალს როდის უნდა 

დამესგავსო“, იმთავითვე მოიცავს „კარგი გოგოსთვის“ დამახასიათებელ ასპექტებს. 

იმისთვის, რომ ნათია იყოს მოწონებული, იგი უნდა ჯდებოდეს ქალის ცნების იმ 

განმარტებაში, როგორც ეს მის დედას წარმოუდგენია. შემდეგი რესპონდენტი მარი 
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აღნიშნავს, რომ საქართველოში ოჯახს, განსაკუთრებით კი რეგიონებში, დიდი როლი აქვს 

გოგონების სამოსის არჩევანზე, მარისაც მეგობრების მაგალითი მოჰყავს და ამბობს: „ჩვენ 

საზოგადოებაში განსაკუთრებით ძმა და მამა, ბევრ გოგოს ყოველ შემთხვევაში უსაზღვრავს, 

რა ჩაიცვას და რა არა, ბიჭებზე არამგონია“. შეკითხვაზე შეიძლება თუ არა ჩაცმის სტილი 

ოჯახში მნიშვნელოვანი უთანხმოების და კონფლიქტის წყარო იყოს თითქმის ყველა 

რესპონდნეტისგან (ემილის გარდა) დადებითი პასუხი მივიღე, მათი პასუხებიდან ჩანს რომ 

ბავშვობაში, და არა მარტო, ხშირია უთანხმოება მშობელსა და შვილს შორის, რის მიზეზიც,  

სავარაუდოდ, თაობებს შორის განსახვავებული ინტერესები, მისაღები ქცევის განსხვავებული 

პატერნები თუ ზოგადი ღირებულებებია, რომლებიც, თავის მხრივ, ასახვას ჩაცმის სტილში 

ჰპოვებს. 

მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი რესპონდენტის პასუხში გამოიკვეთა, იყო ე.წ. 

„მსხვერპლის დადანაშაულება,“ რაც გულისხმობს მსხვერპლის მთლიანად ან ნაწილობრივ 

დადანაშაულებას იმ საზიანო აქტში, რომლის მსხვერპლიც თავადაა (Bieneck; Krahe , 2010) 

როდესაც გოგონას, როგორც „პროვოკატორის“ დადანაშაულება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ 

საპირისპირო სქესის წარმომადგენელი მისადმი არასასურველ ყურადღებას გამოიჩენს. ეს 

„პროვოკაციულობა“ სწორედ სამოსის გზით არის გამოხატული. მარის თქმით, მისმა 

მეგობარს შეემთხვა „არასასიამოვნო ინცინდენტი“ იმიტომ, რომ დეკოლტე ეცვა, ამის შემდეგ 

კი ოჯახმა თავად გოგონა დაადანაშაულა „რო აი ხო გეუბნებოდით რო ეგრე არ უნდა ჩაიცვა 

იმიტო რო ეგ სხვანაირად აღიქმება“. სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ქალები 

განსაკუთრებით სტიგმატიზირებული ისეთ პატრიარქალურ საზოგადოებებში არიან სადაც 

სექსი ჯერ კიდევ ტაბუირებულია, მათ შორის ისეთ განვითარებულ ქვეყანაში მაგალითად 

როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატებია, შეიძლება ითქვას, საქართველოშიც მიზოგინია 

კულტურულად ინტეგრირებულია, „პროვოკაციული“ სამოსი მამაკაცების მიერ განიხილება 

როგორც სექსუალურ აქტზე, თუ არასასურველ ფლირტზე თანხმობა (consent) (Moor, 2010). 

ქართული რეალობიდან გამომდინარე, ის აგენტები რომლებიც მსხვერპლის 
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დადანაშაულებას ახდენენ პირველ რიგში სწორედ ოჯახის წევრები არიან, მარის თქმით 

როდესაც მისი მეგობარი მის ძმას მოუყვა ამ ინცინდენტის შესახებ მან უპასუხა რომ: ბოზივით 

არ გცმოდა და არაფერი მოხდებოდაო. 

რესპონდენტთა ნაწილმა აღნიშნა, რომ მათ ოჯახში სამოსი არასოდეს ყოფილა 

კონფლიქტის წყარო. ლოგიკურია, რომ სამოსი ოჯახში კონფლიქტის წყარო მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში შეიძლება იყოს თუკი მშობლის და შვილის შეხედულებები მოსაწონი და 

„მისაღები“ ჩაცმის სტილის შესახებ ერთმანეთს არ ემთხვევა, როგორც ვთქვათ მარის ოჯახის 

შემთხვევაშია. როგორც თავად ამბობს „გამომწვევად“ ჩაცმა არ უყვარს, შესაბამისად მისი 

ოჯახის ღირებულებებთან მისი ჩაცმის სტილი კონფლიქტში არ მოდის. როგორც კი ხდება 

ღირებულებათა შეჯახება, განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში, როდესაც ინდივიდის 

იდენტობა ფორმირდება, მაშინვე თავს იჩენს კონფლიქტი  ქცევის თუ ჩაცმის სოციალურად 

მოსაწონ ნორმებსა და ინდივიდის გამოხატვის თავისუფლებას შორის, რაც ხშირად პირველ 

რიგში, ახალგაზრდების შემთხვევაში სწორედ ჩაცმის სტილში გამოიხატება. ოჯახის გარდა, 

ყველაზე მნიშნელოვანი პირველადი სოციალური ჯგუფი ალბათ სამოგობრო წრეა, შემდეგ 

ქვეთავში სწორედ სამეგობრო წრის გავლენაზე იქნება საუბარი. 

 

3. შეჯამება 

 

მონაცემთა თემატურმა და დისკურსულმა ანალიზმა საინტერესო კავშირები გამოავლინა 

სამოსსა და იდენტობას შორის, ყველა რესპონდნეტმა აღნიშნა რომ არსებობს გარვეული 

კავშირი სამოსის არჩევის პრაქტიკასა და იდენტობის ცალკეულ ასპექტებს შორის. 

რესპონდენტთა პასუხებში მრავალი მსგავსი თემატური ასპექტი გამოიკვეთა, ამასთანავე, 

მსგავს თემებში გამოიკვეთა ანტონიმური, საპირისპირო მნიშვნელობის კოდები. მათი 

პასუხების მიხედვით, ჩაცმის სტილი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ინდივიდის  
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იდენტობის მატერიალური რეპრეზენტაცია, შეიძლება ითქვას, რომ, სამოსი არავერბალური 

კომუნიკაციის მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომლის საშუალებით ხდება სიმბოლური 

ვიზუალური მესიჯების გაგზავნა.  ეს მესიჯები მოიცავს ინფორმაციას არამარტო 

ინდივიდისთვის შინაგანი სამყაროს, არამედ მისთვის მისაღები ნორმების და 

ღირებულებების შესახებ, როგორიცაა მაგალითად პროტესტი სამომხმარებლო კულტურის 

თუ საზოგადეობაში გავრცელებული ღირებულებებისადმი. ამასთანავე, სამოსის გზით 

შესაძლოა გამოხატული იყოს კლასობრივი იდენტობა, სხვადასხვა ჯგუფებისადმი 

მიკუთვნებულობა, ინტერესები და ა.შ. თუმცა სამოსი, ისევე როგორც ყველა კულტურული 

პროდუქტი, მრავალსახოვანია, აქვს მრავალი დაფარული მნიშვნელობა, შენიღბული და 

ინტერპრეტირებადია. მართალია, კვლევის ჰიპოთეზები არ ყოფილა წინასწარ 

ჩამოყალიბებული, თემის კომპლექსურობიდან და მრავალგანზომილებიანობიდან 

გამომდინარე, თუმცა არსებობდა გარკვეული მოლოდინები. რესპონდნეტთა პასუხების 

მიხედვით, კვლევის მიგნებებეიდან აღსანიშნავია რომ სამოსი წარმოდაგენს 

თვითგამოხატვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ხელსაწყოს, ასევე,   რომ იგი სხვათა 

კატეგორიზების მექანიზმია, რომელსაც ხშირად სტერეოტიპულ აღქმებთან მივყავართ. 

გარდა ამისა, რესპონდენტთა პასუხებიდან  გამოიკვეთა ოჯახის და სამეგობრო წრის 

გავლენები ჩაცმის სტილის ფორმირების პროცესზე, განსაკუთრებით კი, სწორედ ქალის 

შემთხვევაში. 

ერთ-ერთი ყველზე საინტერესო ასპექტი რომელიც სამოსსა და მისი გზით თვითგამოხატვას 

ეხება, იყო აქცეტი სოციალურ კლასზე, რესპონდენტთა ნაწილის აზრით,  სამოსით სწორედ 

კლასობრივი იდენტობის გამოხატვა ხდება. სამოსსა და კლასობრივ იდენტობას შორის 

კავშირზე მსჯელობის პარალელურად თავი იჩინა შემდეგმა საკითხმა- გამოხატვის 

ხელმისაწვდომობამ და მეორადი სამოსის განსაკუთრებულმა პოპულარობამ 

საქრთველოში. რთულია, ვისაუბროთ, დარღვეულ კავშირებზე სამოსის გზით 

თვითგამოხატვას და მოდას, როგორც ელიტურ პრაქტიკას შორის, განსაკუთრებით ქართულ 
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კონტექსტში. თუმცა ფაქტია, რესპონდენტთა ნაწილმა აღნიშნა სამოსის გზით 

თვითგამოხატვის ხელმისაწვდომობა, რომ ექსპერიმენტირება და თვითგამოხატვა მხოლოდ 

მაღალი კლასის პრეროგატივა არ არის.  სამოსი სულ უფრო და უფრო ადვილად 

მანიპულირებად სიმბოლოდ იქცა, ხდება რა ხელმისაწვდომი ყველა სოციალური 

კლასისათვის. სამოსი  გზით გამოხატული ინდივიდუალიზმი, მიბაძვა თუ კონფორმიზმი დღეს 

უფრო მეტად არის ინდივიდის პირადი არჩევანი, ვიდრე ეს ოდესმე იყო. 

მოცემულ კვლევაში ბევრი საინტერესო ასპექტი გამოიკვეთა. კვლევიდან ჩანს, თუ როგორ 

იზრდება დღესდღეობით ისეთი მასობრვი მოხმარების პროდუქტის მნიშვნელობა, როგორიც 

სამოსია. როგორ იქცა ეს მატერიალური სიმბოლური რეპრეზენტაცია ჩვენი იდენტობის 

ინტეგრალურ ნაწილად.  საინტერესო იქნება სამომავლოდ კვლევის ჩატარება, რომელიც 

უშუალოდ სამომხმარებლო კულტურას და იდენტობას შორის კავშირებზე იქნებოდა 

ორიენტირებული, ასევე უფრო კონკრეტულად იქნებოდა განხილული სამოსი როგორც 

სოციალური კონტროლის მექანიზმი. მოცემული კვლევა არაერთ შეზღუდვას მოიცავს. 

მიუხედავად ამისა, ქართულ კონტექსტში, პირველი ნაბიჯის გადადგმის მცდელობაა სამოსის, 

როგორც ქალის იდენტობის ვიზუალური რეპრეზენტაციის კვლევისაკენ.  თუმცა, იმედს 

გამოვთქვამ, ეს კვლევა სამომავლოდ უფრო მასშტაბიან კვლევას დაუდებს საფუძველს, 

რამეთუ მიმაჩნია, ქართველი ქალების სამოსის არჩევანი არ არის უბრალოდ სხეული 

შემოსვის პრაქტიკა, არამედ მნიშვნელოვნადაა განპირობებული მრავალი ფაქტორით, 

შესაბამისად, შემდგომი კვლევებისთვის საინტერესო მასალის შემცველია. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 
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აბსტრაქტი 

თანამედროვე მსოფლიოში „ხისტ ძალასთან“ ერთად სულ უფრო დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება ე.წ. „რბილი ძალის“ გამოყენებას. კონცეფცია, რომელიც გასული საუკუნის 

მიწურულს ჯოზეფ ნაიმ შეიმუშავა, დღესდღეობით ყველა გლობალური ძალის 

საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.  

„რბილი ძალის“ პოლიტიკის გამოყენება უკანასკნელ წლებში აქტიურად დაიწყო 

რუსეთის ფედერაციამაც, რამაც საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური გახადა პოსტ-

საბჭოთა და სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებისთვის. რუსეთის „რბილი ძალის“ 

მნიშვნელოვანი გავლენები იგრძნობა სამხრეთ კავკასიაში, ცენტრალურ აზიაში, 

ბალტიისპირეთში, მოლდოვასა და აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ სახელმწიფოშიც.  

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს რუსეთის „რბილი ძალის“ პოლიტიკური 

გავლენისა და ამ გავლენით გამოწვეული შედეგების გაზომვის მცდელობას ყოფილი 

საბჭოთა კავშირის, ამჟამად კი ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ წევრ 

ორ სახელმწიფოში - საქართველოსა და მოლდოვაში. კვლევაში შესწავლილია 

„რბილი ძალის“ რამდენიმე ასპექტი და ის კონკრეტული მექანიზმები და ინსტიტუტები, 

რომლებსაც რუსეთი ძალის ამ ნაირსახეობის განსავითარებლად იყენებს.  

კვლევის პროცესში დადგენილი თვალსაჩინო განსხვავებები საქართველოსა და 

მოლდოვაში რუსეთის „რბილი ძალის“ სპეციფიკასა და, შესაბამისად, ქვეყნებში 

არსებულ პოლიტიკურ ვითარებებს შორის. ნაშრომის ბოლო ნაწილში იძლევა 

საკითხთან დაკავშირებით იძლევა რამდენიმე დასკვნის გაკეთების საშუალებას, თუმცა 

დარჩენილი კითხვის ნიშნები ხაზს უსვამს ამ მიმართულებით სამომავლო კვლევის 

გაგრძელებისა და რუსეთის „რბილი ძალის“ ყველა ასპექტის ჯეროვნად შესწავლის 

საჭიროებას.  

საკვანძო სიტყვები: რბილი ძალა, რუსეთი, საქართველო, მოლდოვა 
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1. შესავალი 

1.1. საკითხის აქტუალობა და კვლევის პრობლემა 

საუკუნეების განმავლობაში სახელმწიფოთა სიძლიერე დიდწილად მათი „ხისტი 

ძალის“ - ტერიტორიული სიდიდის, მოსახლეობის რაოდენობისა თუ  სამხედრო 

რესურსების - გათვალისწინებით განისაზღვრებოდა, თუმცა თანამედროვე ეპოქაში 

პოლიტიკურ მოვლენებზე საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს ე.წ. „რბილ ძალასაც“, 

რომელიც შეგვიძლია განვსაზღვროთ, როგორც „მიზიდვისა და დარწმუნების ძალა“, 

„ძალის მეორე ნაირსახეობა“ ან სხვა აქტორთა პრეფერენციებზე არაპირდაპირი გზით 

ზეგავლენის მოხდენის საშუალებების ერთობლიობა (Nye, Soft Power - The Means To 

Success in World Politics, 2004, pp. 1-7).  

დღესდღეობით „რბილი ძალა“ სახელმწიფოთა მიერ აქტიურად გამოიყენება ისეთი 

საგარეო პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, რომელთათვისაც „ხისტი ძალის“ 

მთავარი ბერკეტები უკვე გამოყენებული ან საზოგადოდ არარელევანტურია. 2013 

წელს „რბილი ძალა“ ოფიციალურად იქნა მოხსენიებული რუსეთის საგარეო 

პოლიტიკის კონცეფციაში (Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

2013). 2014 წელს საქართველომ და მოლდოვამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგეს 

ევროპული ინტეგრაციის გზაზე - 27 ივნისს ორივე ქვეყანამ გააფორმა ასოცირების 

შეთანხმება ევროკავშირთან. სწორედ ამ პერიოდიდან (2013-2014 წლები) იწყება 

რუსეთის „რბილი ძალის“ გავლენის ზრდაც ამ სახელმწიფოებში, რამაც შემდგომში 

ხელი შეუწყო მოლდოვასა და საქართველოში მოქმედი პრორუსული პოლიტიკური 

პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პოპულარიზაციას (დეტექტორ 

მედია, 2017, გვ. 14-15).  

აქვე აღსანიშნავია, რომ „რბილ ძალას“ მოქმედების არაერთი განზომილება აქვს - 

კულტურული, რელიგიური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვ. - შესაბამისად, მისი 
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გავლენაც ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროზე ვრცელდება. წინამდებარე სტატიაში 

მიმოვიხილავთ ზემოხსენებულთაგან ზოგიერთ ასპექტს, თუმცა უმეტესწილად 

ვფოკუსირდებით „რბილი ძალის“ სოციალურ-პოლიტიკურ მიმართულებაზე, ხოლო 

მეთოდების თვალსაზრისით - პროპაგანდასა და ინფორმაციულ ომზე, რომლის 

გავლენაც პოლიტიკურ გარემოსა და საზოგადოებრივ აზრზე განსაკუთრებით 

თვალსაჩინო ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე (Lake, Gotoff, & Pultorak, 2015) (NDI, 2017).  

 

1.2. კვლევის მიზნები და მეთოდოლოგია 

ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, კვლევის ძირითადი მიზანია „რბილი ძალის“, 

როგორც რუსეთის საგარეო პოლიტიკური ინსტრუმენტის ზეგავლენის შესწავლა 

უშუალოდ საქართველოსა და მოლდოვაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე. 

შესაბამისად, საკვლევი კითხვა შემდეგნაირად ფორმულირდება: რა გავლენა 

მოახდინა საქართველოსა და მოლდოვაში არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობაზე 

რუსეთის მიერ „რბილი ძალის“, როგორც საგარეო პოლიტიკის წარმოების 

ინსტრუმენტის გამოყენებამ 2013 წლიდან დღემდე?  

კვლევის დამოუკიდებელი ცვლადია რუსეთის „რბილი ძალის“ მოქმედება დროის ამ 

მონაკვეთში, გამოხატული სხვადასხვა კერძო საშუალებით (დეზინფორმაცია, 

პროპაგანდა და ა.შ.), ხოლო დამოკიდებული ცვლადი - პოლიტიკური მდგომარეობა, 

რაშიც იგულისხმება როგორც ქვეყნების შიდა პოლიტიკური ვითარება, ასევე საგარეო 

პოლიტიკური ორიენტაცია.   

ნაშრომის ჰიპოთეზა შემდეგნაირია: რუსეთის „რბილი ძალის“ ზრდის შედეგად 

საქართველოში გარკვეული ცვლილება განიცადა შიდაპოლიტიკურმა გარემომ, თუმცა 

ეს ყოველივე საფრთხეს ვერ უქმნის ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსს, 
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განსხვავებით მოლდოვისგან, სადაც „რბილი ძალის“ გავლენით გამოწვეული 

ცვლილებები უფრო მასშტაბური და თვალსაჩინოა. 

კვლევის უმთავრესი მიზნების მისაღწევად გამოყენებულია პირველადი, მეორეული და 

მესამეული წყაროების ანალიზი -განხილულია როგორც რუსეთის, საქართველოსა და 

მოლდოვის ხელისუფლებების მიერ შემუშავებული ოფიციალური პოლიტიკის 

დოკუმენტები, ასევე ავტორიტეტული ორგანიზაციებისა თუ გამოცემების ანალიტიკური 

სტატიები და ორივე ქვეყანაში (საქართველო, მოლდოვა) საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევები. 

 

2. ლიტერატურის მიმოხილვა 

2.1. თეორიული ჩარჩო 

2.1.1. ჯოზეფ ნაის „რბილი ძალის კონცეფცია“ 

წინამდებარე ნაშრომის თეორიულ ჩარჩოს, უპირველეს ყოვლისა, შეადგენს ჯოზეფ 

ნაის „რბილი ძალის კონცეფცია“, რომელიც ამერიკელმა მეცნიერმა პირველად 1990 

წელს, ცივი ომის დასასრულს ძალის მნიშვნელობის ტრანსფორმაციის კონტექსტში 

ახსენა (Nye, 1990), ხოლო უფრო საფუძვლიანად მოგვიანებით ჩამოაყალიბა (Nye, Soft 

Power - The Means To Success in World Politics, 2004). ნაის მიხედვით, თანამედროვე 

მსოფლიოში ძალის ცნებამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა და დღესდღეობით 

„რბილ“ და „ხისტ ძალებს“ შორის განსხვავება თვალსაჩინოა.  

ამასთან, მჭიდრო კავშირის მიუხედავად, რბილი ძალა არ არის დამოკიდებული ხისტ 

ძალაზე - უზარმაზარი ეკონომიკური რესურსების ან სამხედრო შეიარაღების ფლობა 

თანამედროვე ეპოქაში სულაც ვერ უზრუნველყოფს „ძალის მეორე ნაირსახეობის“ 

დაუფლებას. „რბილი ძალის“ არსებობას უმეტესწილად კულტურა და ღირებულებები 

ან/და სახელმწიფო პოლიტიკა განაპირობებს: ღირებულებითი სიახლოვე ბუნებრივად 
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ახდენს გავლენას სახელმწიფოთა პოლიტიკურ ორიენტაციაზე (მაგ; აშშ-ის 

უნივერსალური კულტურისა და ცხოვრების სტილის მიმზიდველობა), ხოლო 

სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც არაპირდაპირი გზით (ეკონომიკური პოლიტიკა, 

დეზინფორმაცია და პროპაგანდა და ა.შ.) ისახავს მიზნად სხვა აქტორებზე ზეგავლენის 

მოხდენას, ასევე შეგვიძლია რბილი ძალის გამოვლინებად მივიჩნიოთ.  

ამავე დროს, აღსანიშნავია ისიც, რომ ვერც „რბილი ძალა“ ფუნქციონირებს 

ეფექტიანად „ხისტი ძალის“ გარეშე. ძალის ამ ორი სახეობის კომბინაციით, ნაის აზრით, 

მიიღება ე.წ. „Smart Power”, (გონივრული ძალა) რომლის გამოყენება წარმოადგენს 

კიდევაც ოპტიმალურ ვარიანტს ყოველი სახელმწიფოსთვის (Nye, 2009, pp. 160-163).  

 

2.1.2. რუსეთის „რბილი ძალა“ - ურთიერთსაწინააღმდეგო კონცეფციები 

ჯოზეფ ნაი რუსეთის რბილი ძალის მოქმედებას დიდწილად წარუმატებლად აფასებს 

და ამ წარუმატებლობის ერთ-ერთ მიზეზად პროცესში არასამთავრობო სექტორის 

არასაკმარისად დამოუკიდებელ მოქმედებას ასახელებს. (Nye, What China and Russia 

Don’t Get About Soft Power, 2013) საინტერესოა, რომ რუსეთის რბილი ძალის 

წარუმატებლობის შესახებ ნაის მოსაზრებები გაზიარებულია თავად რუსი მკვლევრების 

აბსოლუტური უმრავლესობის მიერაც. 

მიუხედავად ამისა, რუსი და დასავლელი სპეციალისტების შეფასებებში მაინც 

ვაწყდებით ძირეულ წინააღმდეგობებს - რუსი მკვლევრების აზრით, რუსეთის რბილი 

ძალის იმპერიალიზმად შერაცხვა და „დემონიზაცია“ დასავლეთის მიერ მხოლოდ და 

მხოლოდ საკუთარი გავლენის სფეროს გაფართოების პოლიტიკის ნაწილს 

წარმოადგენს და ნაკლებად ისახავს მიზნად პოსტ-საბჭოთა სივრცის ქვეყნებისთვის 

რაიმე სარგებლის მოტანას, რუსეთმა კი, საპირისპიროდ, საკვანძო (და დადებითი) 

როლი ითამაშა 90-იანი წლების დასაწყისში ამავე სივრცის „ახალგაზრდა 
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სახელმწიფოებში“ წარმოქმნილი კონფლიქტების გადაჭრაში (Tsygankov, 2013a). ეს 

უკანასკნელი მოსაზრება, ცხადია, მკაცრად არის გაკრიტიკებული დასავლური 

სკოლების წარმომადგენლების მიერ - მათი მტკიცებით, რუსეთის ხელისუფლების 

მხრიდან აშკარად შეინიშნება ხისტი ძალის გამოყენების შემცირების ტენდენცია და ე.წ. 

Smart Power (გონივრული ძალა) მიდგომის დამკვიდრების მცდელობა, თუმცა 

სტრატეგიის ცვლილების პარალელურად, კრემლის მიზნები უცვლელი რჩება და 

ეწინააღმდეგება პოსტ-საბჭოთა სივრცის ქვეყნების უდიდესი ნაწილის ეროვნულ 

ინტერესებს (Minzarari, 2012).  

 

3. ინფორმაციის ანალიზი 

3.1. რბილი ძალა როგორც რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი 

მოლდოვასა და საქართველოში 2013-2014 წლებამდე 

მოლდოვასა და საქართველოში რუსეთის რბილი ძალის კვლევის ათვლის 

წერტილად 2013-2014 წლებია მოცემული, თუმცა საერთო სურათზე უფრო რეალური 

წარმოდგენის შესაქმნელად აუცილებელია ამ ქვეყნებში რუსეთის რბილი ძალის 

ზემოქმედების მიმოხილვა უფრო ადრეულ პერიოდშიც, რაც საშუალებას გვაძლევს, 

გავეცნოთ იმ მექანიზმებისა და ინსტიტუტების წარმოშობის ისტორიას, რომლებიც 

დღესდღეობით აქტიურად გამოიყენება რუსეთის მიერ რბილი ძალის სტრატეგიის 

ფარგლებში.  

რუსეთისთვის რბილი ძალის გამოყენება განსაკუთრებით აქტუალური 2000-იანი 

წლების დასაწყისში განვითარებული მოვლენების შედეგად გახდა: 2003-2005 წლებში 

„ფერადი რევოლუციების“ შედეგად პოსტ-საბჭოთა სივრცის რამდენიმე ქვეყნის 

მთავრობაში პროდასავლური ძალები მოვიდნენ, ხოლო 2004 წელს ევროკავშირის 
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მასშტაბურმა გაფართოებამ მოიცვა ყოფილი სოციალისტური ბანაკის წევრი არაერთი 

სახელმწიფო (Cwiek-Karpowicz, 2012, p. 6).  

2007 წლის აპრილში დაარსდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „რუსსკი მირ“ (რუსული 

სამყარო) რუსული ენისა და კულტურის მსოფლიო მასშტაბით პოპულარიზაციის 

მიზნით. ეს ორგანიზაცია რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა და განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროების ერთობლივი პროექტია. (Russkiy Mir Foundation, n.d.). 

2008 წელს წელს ასევე პრეზიდენტის განკარგულებით დაარსდა USAID-ის რუსული 

ანალოგი - სახელმწიფო სააგენტო სახელწოდებით „როსსოტრუდიჩესტვო“, რომელიც 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ექვემდებარება და ორგანიზაციის მონაცემების 

თანახმად, მსოფლიოს 80 ქვეყანაშია წარმოდგენილი (Rossotrudichestvo, n.d.). 

რუსეთის ფედერაცია რბილი ძალის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიურად იყენებდა (და 

იყენებს) მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებებსაც. 2005 წელს კრემლმა დააფუძნა 

საინფორმაციო სააგენტო Russia Today (2009 წლიდან - RT), რომელიც დღესდღეობით 

რამდენიმე ენაზეა ხელმისაწვდომი და 100-ზე მეტ ქვეყანაში მაუწყებლობს (ევროპული 

ინიციატივა - ლიბერალური აკადემია თბილისი, 2016, გვ. 20).  

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ რბილმა ძალამ კრემლისთვის კიდევ 

უფრო დიდი მნიშვნელობა შეიძინა - მეზობელ სახელმწიფოზე განხორციელებულმა 

აგრესიამ სერიოზულად დააზიანა რუსეთის საერთაშორისო იმიჯი. გარდა ამისა, 

აფხაზეთისა და ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის“ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების 

შემდეგ რუსეთმა პრაქტიკულად დაკარგა საქართველოზე ხისტი ძალით ზემოქმედების 

მთავარი ბერკეტი, რამაც ასევე გაზარდა რბილი ძალის გამოყენების საჭიროება, თუმცა 

ომის შედეგად ანტირუსული განწყობები საქართველოში იმდენად გამძაფრდა, რომ 

რბილი ძალის ინსტიტუტებისა და მექანიზმების ქვეყანაში შემდგომი განვითარებაც 

საგრძნობლად გართულდა. 
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საქართველოსგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული ვითარება იყო წლების 

განმავლობაში მოლდოვაში - 2001-2009 წლებში ქვეყანას კომუნისტური პარტია 

მართავდა, რომელიც მართალია გამოირჩეოდა ძლიერი პროევროპული 

რიტორიკით, თუმცა მთლიანობაში კომუნისტური მმართველობა ევროპული 

ინტეგრაციის ტემპებს მაინც აფერხებდა (Litra, 2011, p. 7). ამასთან, გარკვეული 

ფაქტორების გათვალისწინებით, მოლდოვას მოსახლეობაში ანტირუსული განწყობები 

ისეთი ძლიერი ფაქტობრივად არასოდეს ყოფილა, როგორიც საქართველოში. 2009 

წლიდან ქვეყნის სათავეში ლიბერალურ-დემოკრატიული კოალიცია მოექცა, თუმცა 

2013-2014 წლებიდან მოლდოვას პოლიტიკური მდგომარეობა კვლავ ძირეულად 

შეიცვალა, რაც შეგვიძლია ისევ და ისევ რუსეთის რბილი ძალის პოლიტიკის 

„დამსახურებად“ მივიჩნიოთ (Devyatkov, 2014).  

 

3.2 რუსეთის რბილი ძალის გამოვლინება მოლდოვასა და საქართველოში 2013 

წლიდან დღემდე 

3.2.1. პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციებისა და მედიასაშუალებების საქმიანობა საქართველოში  

 

პოლიტიკური პარტიები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები 

საქართველოში პრორუსული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური 

პარტიების საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეფერხდა 2008 წლის ომის შემდეგ - 

საზოგადოებაში ანტირუსული განწყობების განუხრელი ზრდის გათვალისწინებით, 

დღესდღეობით ფაქტობრივად წარმოუდგენელია საქართველოში ღიად პრორუსული 

პოლიტიკური პარტიის ან პოლიტიკოსის ხელისუფლების სათავეში მოქცევა. 

მიუხედავად ამისა, 2013-2014 წლებიდან შეინიშნება ცვლილებები ამ მიმართულებითაც.  
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დღესდღეობით ქართული პოლიტიკური სპექტრში არსებობენ როგორც ღიად 

ანტიდასავლური, ასევე პრორუსული და ე.წ. „ჰიბრიდული“ პოზიციების მქონე 

პარტიები. მათგან განსაკუთრებული რეზონანსით გამოირჩევა „პატრიოტთა ალიანსის“ 

განცხადებები - მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ეს პარტია მხარს უჭერს ქვეყნის 

ევროატლანტიკურ კურსს (Alliance of Patriots of Georgia, 2018), ანტიდასავლური 

პროპაგანდის 2016 წლის კვლევის მიხედვით, ანტიდასავლური გზავნილების 

რაოდენობით ეს გაერთიანება ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა (კინწურაშვილი, 2016), 

ხოლო 2017 წლის წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიშის თანახმად, სწორედ 

„პატრიოტთა ალიანსის“ წარმომადგენლებმა გააკეთეს ყველაზე მეტი (54) 

ანტიდასავლური და დისკრიმინაციული ხასიათის განცხადება წინასაარჩევნო 

პერიოდში (კინწურაშვილი, გოგოლაძე, & რევიშვილი, 2017, გვ. 5). აქვე აღსანიშნავია, 

რომ ამ განცხადებების დიდი ნაწილი შეეხებოდა რუსეთთან მოლაპარაკების 

აუცილებლობას, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის ნატო-

საქართველო-რუსეთის ფორმატში განხილვას და სხვა (კინწურაშვილი, გოგოლაძე, & 

რევიშვილი, 2017, გვ. 6). ამასთან, „პატრიოტთა ალიანსმა“, სხვა ანტიდასავლურ 

ძალებთან შედარებით მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია უკანასკნელი წლების 

განმავლობაში ჩატარებულ არჩევნებში. 1 

კიდევ ერთი ღიად ანტიდასავლური/პრორუსული პოლიტიკური გაერთიანებაა 

„დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო“. 2016 წლის მონაცემებით, 

ყველაზე მეტი (96) ანტიდასავლური გზავნილი სწორედ ამ პარტიის წევრთა მხრიდან 

გაისმა (კინწურაშვილი, 2016, გვ. 27), ხოლო 2017 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში 

„დემოკრატიული მოძრაობის“ ლიდერები აპელირებდნენ ისეთი თემებით, 

როგორებიცაა ჰომოსექსუალობის ლეგალიზება და იდენტობის დაკარგვა, ნატოსა და 

                                                           
1
 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე „პატრიოტთა ალიანსმა“ ხმების 4.72% მიიღო, ხოლო პარტიის 

ლიდერმა და თბილისის მერობის კანდიდატმა, ირმა ინაშვილმა - 5.37% (ცესკო, 2014). 2016 წლის საპარლამენტო 

არჩევნებზე პარტიამ მოსახლეობის 5.01%-ის მხარდაჭერა მოიპოვა (ცესკო, 2016). 2017 წლის თვითმმართველობის 

არჩევნებზე პარტიამ ხმების 6.56% მიიღო, ხოლო მერობის კანდიდატმა ირმა ინაშვილმა - 3.02% (ცესკო, 2017). 
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ამერიკის სამხედრო სისუსტე და ბოროტება და ა.შ (კინწურაშვილი, გოგოლაძე, & 

რევიშვილი, 2017, გვ. 11). პარტიის პრორუსულ/ანტიდასავლურ ორიენტაციაზე 

ნათლად მეტყველებს მისი ლიდერების კონკრეტული განცხადებებიც: პარტიის 

ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ ანექსირებული ყირიმი რუსეთის ტერიტორიად მოიხსენია 

(ტაბულა, 2015); დიმიტრი ლორთქიფანიძემ არაერთხელ ახსენა ევროკავშირის მიერ 

საკუთარი წევრი სახელმწიფოებისთვის „დაძალებული ისლამიზაციის“ პროცესი 

(კინწურაშვილი, 2016, გვ. 12) და ა.შ. ბოლო წლებში „დემოკრატიული მოძრაობის“ 

პოპულარობა მცირდება, თუმცა ყოველ არჩევნებზე ეს პარტია გარკვეულ 

მხარდაჭერას მაინც იღებს2 და აქტიურად განაგრძობს ანტიდასავლური და 

პრორუსული მესიჯების გავრცელებას საზოგადოებაში.  

აქვე აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის 

მცდელობა ჰქონდა ე.წ. „ცენტრისტულ მოძრაობასაც“, რომლის საარჩევნო 

გზავნილები („რუსული პასპორტები საქართველოს ყველა მოქალაქეს“, „რუსეთის 

სამხედრო ბაზები საქართველოში“ და სხვ.) უფრო მეტად ანტიქართულიც კი იყო, 

ვიდრე პრორუსული. საბოლოოდ, „პარტიამ“ საარჩევნო სუბიექტად დარეგისტრირება 

ვერ მოახერხა  (ტაბულა, 2016).  

რაც შეეხება საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა 

რუსული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მათი ქართველი პარტნიორების 

საქმიანობის განხილვა. მაგ; „რუსსკი მირი“ მჭიდროდ თანამშრომლობს 

საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მკვეთად პრორუსულ საზოგადოებრივ 

გაერთიანება „ერეკლე მეორის საზოგადოებასთან“. როგორც ოფიციალურ 

ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ამ საზოგადოების მიზნებია „რუსეთის კულტურისა და 

ხელოვნების პროპაგანდა საქართველოში“ და „საქართველოს კულტურისა და 

                                                           
2
 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე პარტიამ „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია“ მიიღო ხმების 10.22%, 

ხოლო მერობის კანდიდატმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ - 12.82%. (ცესკო, 2014). გარდა ამისა, 2013 წლის 

პრეზიდენტის არჩევნებში თავად ნინო ბურჯანაძემ მოსახლეობის 10.19%-ის მხარდაჭერა მოიპოვა (ცესკო, 2013) 
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ხელოვნების პროპაგანდა რუსეთში“, ხოლო ძირითადი ამოცანა - რუსეთთან 

კეთილმეზობლური ურთიერთობების აღდგენა (ერეკლე მეორის საზოგადოება, 2013).  

აქვე აღსანიშნავია, რომ „როსსოტრუდნიჩესტვო“ საქართველოში აქტიურად 

აფინანსებს „ანტიფაშისტური კოალიციის“ პროექტს, რომლის შექმნაც სწორედ 2014 

წლის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის პერიოდს ემთხვევა; კვლევითი 

ორგანიზაციებიდან კი გამოსარჩევია ა/ო „ევრაზიის ინსტიტუტი“, რომელიც 2009 წელს 

დაფუძნდა, როგორც “think-tank” ტიპის ანალიტიკური ცენტრი (ევრაზიის ინსტიტუტი, 

2014) და მას შემდეგ საქართველოში პრორუსული პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს 

საყრდენს წარმოადგენს (ძველიშვილი & კუპრეიშვილი, 2015). 

 

მედია  

2017 წლის ნოემბერში ანალიტიკურმა გამოცემა „ფაქტ-მეტრმა“ გამოაქვეყნა სტატია 

სახელწოდებით „მედია სააგენტოები რომლებიც შესაძლოა გატყუებდნენ“ 

(გურგენაშვილი, 2017). სტატიაში მოცემულია იმ ონლაინ და ბეჭდური გამოცემების სია, 

რომლებიც შემჩნეულნი არიან დეზინფორმაციასა და ე.წ. „ცრუ ახალი ამბების“ 

გავრცელებაში და განხილულია ამგვარი შემთხვევების რამდენიმე მაგალითიც. 

თვალსაჩინოა, რომ ამ სიაში მოხვედრილ მედიასაშუალებათა აბსოლუტური 

უმრავლესობა ანტიდასავლური ან/და პრორუსული იდეოლოგიის მხარდამჭერია.   

პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია მედიაკავშირ „ობიექტივის“ საქმიანობის განხილვა - 

იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 89% 

ინფორმაციის მიღების უმთავრეს წყაროდ ტელევიზიას ასახელებს, სატელევიზიო 

არხებზე გაჟღერებული რიტორიკა განსაკუთრებით დიდ როლს თამაშობს  

საზოგადოებრივი განწყობების ფორმირებაში. ამ მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ 8 

ყველაზე მაღალშემოსავლიანი არხიდან „პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერის, ირმა 
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ინაშვილის მფლობელობაში მყოფი ტელევიზია „ობიექტივი“ ერთადერთია, რომელიც 

ღიად ანტიდასავლურ და პრორუსულ რიტორიკას გვიჩვენებს. ამაზე მეტყველებს 

როგორც ამ მაუწყებლის ეთერში გაჟღერებული ანტიდასავლური გზავნილების 

რაოდენობა (2016წ. - რედაქციის მხრიდან - 42, რესპოდენტთა მხრიდან - 135) 

(კინწურაშვილი, 2016, გვ. 22), ასევე ამ გზავნილების ფორმა (განსაკუთრებით ღამის 

ეთერში - გადაცემები „ღამის ეთერი“, „პოლიტიკური ღამე“ და სხვ.) - ამგვარი მესიჯები 

ძირითად ჰომოფობიური, ქსენოფობიური, თურქოფობიული და დისკრიმინაციული 

ხასიათისაა და მიზნად ისახავს, ერთი მხრივ, დასავლეთის დისკრედიტაციას, ხოლო 

მეორე მხრივ - რუსეთის, როგორც მტერი სახელმწიფოსგან „დატვირთვის“ გადატანას 

სხვა რომელიმე ქვეყანაზე, მათ შორის, ისტორიული ფაქტების მანიპულირებითაც 

(თურქეთის შემთხვევაში).  

თავის მხრივ, რუსული პროპაგანდის არაერთი მაგალითი მოიპოვება ბეჭდურ 

მედიაშიც. გაზეთი „საქართველო და მსოფლიო“ და ონლაინ პლატფორმა Geworld.ge 

ანტიდასავლურ პროპაგანდის ყველაზე რადიკალური ფორმით გამავრცელებელ 

მედიასაშუალებათა რიცხვს მიეკუთვნება - ვებგვერდზე შეხვდებით სიახლეებს შემდეგი 

სახის სათაურებით: „ამერიკელი ჟურნალისტის სკანდალური ინტერვიუ ლუგარის 

ლაბორატორიასთან დაკავშირებით“ (საქართველო და მსოფლიო, 2017ა), „12 

მოციქული 30 ვერცხლის რიგში“ (ქართველი მღვდელმთავრების აშშ-ში ვიზიტთან 

დაკავშირებით) (საქართველო და მსოფლიო, 2017ბ) და სხვ. აქვე აღსანიშნავია, რომ 

ორივე გამოცემა დაფუძნებულია „ევრაზიის ინსტიტუტის“ პარტნიორი ორგანიზაციის 

ა(ა)იპ „ისტორიული მემკვიდრეობის“ მიერ (ძველიშვილი & კუპრეიშვილი, 2015, გვ. 2).  

„საქინფორმი“ კიდევ ერთი ღიად კრემლისტური მედია ორგანიზაციაა, რომელიც 

პარტნიორობს როგორც „ევრაზიის ინსტიტუტთან“, ასევე ტელეკომპანია 

„ობიექტივთან“ და რომლის მესიჯბოქსი ფაქტობრივად „საქართველოსა და 

მსოფლიოს“ ანალოგიურია (ძველიშვილი & კუპრეიშვილი, 2015, გვ. 15-17).  აქვე 
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აღსანიშნავია „პოლიტიკანო“ - კიდევ ერთი ღიად პრორუსული, ანტიდასავლური 

ონლაინ გამოცემის საქმიანობა, რომელიც ძირითადად „ცრუ ახალი ამბებისა“ და 

დეზინფორმაციის ხარჯზე ცდილობს, უპირველეს ყოვლისა, აშშ-ის იმიჯის შელახვას 

(გურგენაშვილი, 2017).  

გაზეთი „ასავალ-დასავალი“ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტაბლოიდია ქვეყნის 

მასშტაბით (რონდელი, 2014 , გვ. 11). მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბეჭდური 

მედიასაშუალება უფრო მეტად ეთნონაციონალისტური ხასიათის პროპაგანდას ეწევა, 

ამგვარი რიტორიკაც რეალურად რუსულ წისქვილზე ასხამს წყალს (დეტექტორ მედია, 

2017, გვ. 17).  - „ასავალ-დასავალის“ მსგავსად, ონლაინ გამოცემა „ალტ ინფოც“ 

ანტიდასავლურ რიტორიკას ეყრდნობა და განსაკუთრებით პოპულარულია ქართული 

ულტრანაციონალისტური დაჯგუფებების წევრთა შორის.  

გარდა ამისა „ფაქტმეტრის“ მიერ დასახელებული გამოცემებისა, აღსანიშნავია შემდეგი 

მედიასაშუალებების საქმიანობაც: ივერიონი - 2012 წელს დაარსებული საინფორმაციო 

სააგენტო, რომელიც არაერთხელ ხსენებული Geworld.ge-ის პარტნიორია და მსგავსივე 

რიტორიკით გამოირჩევა; პატრიოტი ტვ - „ერეკლე მეორის საზოგადოების“ მიერ 2015 

წელს შექმნილი ტელევიზია (ფაქტობრივი ხელმძღვანელი - არჩილ ჭყოიძე); სპუტნიკი 

- რუსული პროპაგანდის გამავრცელებელი ერთ-ერთი უმთავრესი მედიასაშუალება, 

რომელიც 2014 წლის მიწურულს „რია ნოვოსტისა“ და „რუსეთის ხმის“ მიერ შეიქმნა. 

„სპუტნიკ საქართველო“ სხვა ზემოხსენებულ გამოცემებთან შედარებით ერთი 

შეხედვით ნეიტრალური მესიჯბოქსით გამოირჩევა, თუმცა მაინც აშკარად 

კრემლისტური ნარატივის გატარებას ისახავს მიზნად. ამას ცხადყოფს სპუტნიკის 

არსებობა აფხაზეთშიც, სადაც ეს მედიასაშუალება საქართველოში არსებულისგან 

მნიშვნელოვნად განსხვავებული რიტორიკით გამოირჩევა და ავრცელებს სიახლეებს 

ისეთ თემებზე, როგორებიცაა: გამოიწვია თუ არა ამერიკის საჰაერო ბაზამ სიმსივნური 

დაავადებების გავრცელება აზორის კუნძულებზე (Спутник Абхазия, 2018a); „ეპატაჟური 
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სუპერსილვიო დაბრუნდება და იტალიას ევროკავშირიდან გაიყვანს“ (Спутник 

Абхазия, 2018b) და სხვ.  

 

3.2.2. პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციებისა და მედიასაშუალებების საქმიანობა მოლდოვაში 

 

პოლიტიკური პარტიები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები 

როგორც უკვე აღინიშნა, ზოგადად, მოლდოვაში რუსული რბილი ძალის გავლენები 

საქართველოსთან შედარებით უფრო მეტად შეინიშნება. ეს განსაკუთრებით 

თვალსაჩინოა პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის მიმოხილვისას.  

2014 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით მოლდოვის სოციალისტურმა 

პარტიამ ყველაზე მეტი, 25 ადგილი მოიპოვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში 

მაშინ, როდესაც მანამდე ამ გაერთიანებამ ერთხელაც ვერ მოახერხა 6%-იანი ზღვარის 

გადალახვა (Association for Participatory Democracy "ADEPT"). გარდა იმისა, რომ ამ 

პარტიის იდეოლოგია ღიად ევროსკეპტიკური და რუსოფილურია, არჩევნებამდე 

რამდენიმე კვირით ადრე ვლადიმერ პუტინმა კრემლში პირადად უმასპინძლა 

მოლდოვის სოციალისტური პარტიის ლიდერებს, რითაც კიდევ ერთხელ გამოხატა 

ღია მხარდაჭერა გაერთიანებისადმი (Dempsey, 2014).  

ცალკე აღსანიშნავია მოლდოვის კომუნისტური პარტიის საქმიანობა - 2009 წელს 

ძალაუფლების დაკარგვის შემდეგ მოლდოვის კომუნისტური პარტია პოლიტიკური 

ასპარეზიდან სულაც არ გამქრალა და სოციალისტების მსგავსად, 2014 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებში კომუნისტებმაც საკმაოდ სოლიდური მხარდაჭერა და 

პარლამენტში 21 ადგილი მიიღეს (Association for Participatory Democracy "ADEPT").  
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ბოლოს, გამოსაყოფია პრორუსული პარტია „პატრიაც“, რომელსაც სხვადასხვა 

მონაცემით, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი უჭერდა მხარს, თუმცა 

არჩევნებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე, საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის 

გამო, სასამართლომ ეს პოლიტიკური გაერთიანება საარჩევნო პროცესიდან მოხსნა 

(სულაძე, 2015).  

რაც შეეხება პრორუსული არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

საქმიანობას, ამ მხრივ, რუსეთის სტრატეგია მოლდოვაშიც ანალოგიურია - 

საქართველოს მსგავსად, აქაც აქტიურად საქმიანობენ „რუსული სამყარო“, 

„რუსოტრუდნიჩესტვო“ და სხვ. ცალკე აღსანიშნავია ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების საქმიანობა, რომლებიც ანტიდასავლური პროპაგანდით 

გამოირჩევიან („მოლდოვის რესპუბლიკის რუსი ახალგაზრდების ლიგა“, 

„ახალგაზრდა მოძრაობა“) (სულაძე, 2015).  

საბოლოოდ, მიუხედავად ზემოხსენებულისა, უნდა აღინიშნოს, რომ პროევროპული 

ძალები მოლდოვაში მაინც საკმაოდ აქტიურად ებრძვიან პრორუსულ გავლენებს - 

უკანასკნელ თვეებში კი პრეზიდენტ დოდონსაც: გასული წლის ოქტომბერში მას, 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, დროებით მისი 

უფლებამოსილების განხორციელებაც კი შეუჩერეს, მას შემდეგ რაც დოდონმა 

ფაქტობრივად უარი განაცხადა მმართველ ლიბერალურ პარტიასთან 

თანამშრომლობასა და ახალი თავდაცვის მინისტრის დამტკიცებაზე (Popșoi, 2017). ამ 

ბრძოლის გააქტიურებაზე მეტყველებს ახლად შემოღებული „ანტიპროპაგანდისტული 

კანონი“, რომელსაც უფრო დაწვრილებით მედიის ნაწილში განვიხილავთ.  

 

მედია 
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რუსული და პრორუსული მედია საკმაოდ აქტიური და პოპულარულია მოლდოვაშიც. 

2015 წლისთვის მოლდოველი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი, წარსულში კომუნისტურ 

პარტიასთან აფილირებული ვლადიმირ პლახოტნიუკი ქვეყნის აუდიოვიზუალური 

ბაზრის 70%-ს ფლობდა, ხოლო სოციალისტური პარტიის წევრთა მფლობელობაში 3 

სატელევიზიო სადგური იყო. გარდა ამისა, 2015 წელს საჯარო პოლიტიკის ინსტიტუტის 

მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების თანახმად, მოლდოველთა 56% ნდობას 

გამოხატავდა რუსული მედიის მიმართ, ხოლო 61%-ის მიერ ყველაზე პოპულარულ 

უცხოელ პოლიტიკოსად ვლადიმერ პუტინი დასახელდა (Rosca, 2017).  

იმის გათვალისწინებით, რომ მოლდოვის მოსახლეობის დაახლოებით 80%-ისთვის 

ტელევიზია ინფორმაციის მიღების მთავარ საშუალებად რჩება, ხოლო 85%-ს 

თავისუფლად ესმის რუსული ენა, რუსული ტელეარხების გავლენის შესაძლო 

მასშტაბები თვალსაჩინოა. დღესდღეობით მოლდოვაში განსაკუთრებით 

პოპულარულია Prime TV, რომელიც პრაქტიკულად რუსეთის „პირველი არხის“ 

რეტრანსლაციას ახდენს (სულაძე, 2015, გვ. 54). 

გავლენების მიუხედავად, რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა შეინიშნება 

მედიასივრცეშიც - 2018 წლის იანვარში მოლდოვაში ამოქმედდა პროპაგანდის 

საწინააღმდეგო (ანტიპროპაგანდისტული კანონი), რომლითაც ქვეყნის სამაუწყებლო 

სივრცე რეგულირდება და დეზინფორმაციის გამავრცელებელი, „მანიპულატორი“ 

მედიასაშუალებების სოლიდური თანხებით დაჯარიმებასაც ითვალისწინებს (Moldpres, 

2018). შესაბამისად, ეტაპობრივად ტელეეთერიდან უნდა გაქრეს „ახალი ამბების 

გამოშვებები, საინფორმაციო-ანალიტიკური პროგრამები და ის გადაცემები, 

რომლებიც სამხედრო თემატიკას ეძღვნება და რუსულ ტელეარხებზე გადის“ (Jam-

News , 2018). აქვე აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური კანონის შემოღებასთან 

დაკავშირებით მიმდინარეობს მსჯელობა საქართველოშიც, თუმცა ამ მსჯელობას 

არსებითი შედეგი ჯერჯერობით არ მოჰყოლია.  
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3.2.3. გავლენა საზოგადოებრივ აზრსა და საგარეო პოლიტიკურ კურსზე 

საქართველო 

მიუხედავად რუსეთის მიერ ბოლო წლებში რბილი ძალის პოლიტიკის აქტიურად 

გატარებისა, საქართველოს მასშტაბით საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

ჩატარებული კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ საზოგადოების პოლარიზაცია 

პრორუსული და პროდასავლური ორიენტაციის თვალსაზრისით იზრდება. ამას 

მოწმობს საქართველოს ნატოში გაწევრების მიმართ დადებითი განწყობის ზრდა 2012 

წლიდან დღემდე - მხარდამჭერთა პროცენტული მაჩვენებელი 2012-2017 წლებში 61%-

დან 66%-მდე გაიზარდა - და დროის დროის ამავე მონაკვეთში  ამავე პერსპექტივის 

მოწინააღმდეგეთა რაოდენობის ზრდაც 10%-დან 23%-მდე. მნიშვნელოვანია 2015-2017 

წლებში ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობის ცვლილებაც, 

რომელიც დროის ამ მონაკვეთში 29%-დან 23%-მდე შემცირდა (NDI, 2017), ხოლო 

2015 წლიდან დღემდე მოსახლეობის დადებითი დამოკიდებულება საქართველოს 

ევროკავშირის წევრობის მიმართ გაიზარდა 60-დან 77%-მდე (ეს მაჩვენებელი 

გაზრდილია 2012 წლის მონაცემებთან შედარებითაც) (NDI, 2017).  

მიუხედავად ზემოხსენებული ტენდენციებისა, ამავე კვლევების მიხედვით, 

ინფორმირებულობის თვალსაზრისით საკმაოდ მძიმეა მდგომარეობა საქართველოს 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში - ამ რეგიონების მოსახლეობის 

30%-მა არ იცის, მისაღებია თუ არა მათთვის საქართველოს მთავრობის გაცხადებული 

მიზანი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ, რაც საგრძნობლად აღემატება ეროვნულ 

მაჩვენებელს (7%). გარდა ამისა, უმცირესობათა 29% მხარს უჭერს ნატოში 

საქართველოს შესვლას (ეროვნული მაჩვენებელი - 66%), 29% კი ეწინააღმდეგება (ე.მ. 

– 23%). ნიშანდობლივია, რომ ამ შემთხვევაშიც შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს 

უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მოსახლეობის 41%-ს (ე.მ. – 11%). 
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საბოლოოდ, მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ ამავე რეგიონების მოსახლეობის 

49% მხარს უჭერს რუსეთის ფედერაციის მიერ ჩამოყალიბებული ევრაზიული კავშირის 

წევრობას, რაც, ერთი მხრივ, რუსული პროპაგანდის, ხოლო მეორე მხრივ, ქართული 

მხარის მიერ ამ რეგიონების მოსახლეთა არასაკმარისი ინფორმირების შედეგად უნდა 

მივიჩნიოთ (NDI, 2017).  

ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ მოსახლეობის განწყობების კვალდაკვალ რუსეთის 

რბილი ძალის გავლენა ფაქტობრივად არ შეინიშნება საქართველოს ოფიციალურ 

საგარეო კურსზე. ქვეყნის მთავრობის დეკლარირებული მიზნები ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის შესახებ მყარად აისახება 

ხელისუფლების მიერ გადადგმულ კონკრეტულ ნაბიჯებში. გარდა ამისა, 

საქართველოში ფაქტობრივად წარმოუდგენელია ღიად პრორუსული პარტიის 

ხელისუფლების სათავეში მოქცევა, რაც განპირობებულია მოსახლეობის 

უმრავლესობის უაღრესად ნეგატიური დამოკიდებულებით რუსეთის ფედერაციის 

მხარდამჭერი სუბიექტებისადმი.  

 

მოლდოვა 

მოლდოვაში საქართველოსთან შედარებით რუსული რბილი ძალის გავლენა უფრო 

თვალსაჩინოა როგორც საზოგადოებრივ აზრზე, ასევე საგარეო პოლიტიკურ კურსზე - 

2014 წლიდან 2015 წლის მარტამდე მოლდოვაში პროევროპულად განწყობილი 

მოსახლეობის ხვედრითი წილი შემცირდა 34%-დან 31%-მდე (Lake, Gotoff, & Pultorak, 

2015). რუსული რბილი ძალა გავლენას ახდენს მოლდოვის მოსახლეობის 

პოლიტიკურ თავისუფლებაზეც, რაც გამოიხატება ქვეყანაში პოლიტიკური 

შეხედულებების ღიად დაფიქსირების შიშით. 2004 წლიდან 2017 წლამდე პერიოდში 

მოსახლეობის დაახლოებით 50% მიიჩნევდა, რომ პოლიტიკური შეხედულებების ღიად 
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გამოხატვა საშიშროებას წარმოადგენს ქვეყნის მოქალაქეთა უმრავლესობისთვის. 

დღესდღეობით, 2017 წლის მარტის კვლევის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი ზუსტად 50%-

ია.  

ამავე კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი უცხადებს ნდობას 

ქვეყნის პრორუსი პრეზიდენტის ოფისს (38%). ეს მაჩვენებელი 2016 წლის 

სექტემბერთან შედარებით 28%-ითაა გაზრდილი. ამასთან, მოსახლეობის 54% 

ეთანხმება პრეზიდენტ დოდონის გადაწყვეტილებებსა და მხარს უჭერს მის საქმიანობას.  

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მოლდოვას მოსახლეობის 43%-მა 2017 

წელს ჩატარებული კვლევების დროს  მკაცრად განსაზღვრული ერთი ეკონომიკური 

კავშირის დასახელებისას უპირატესობა ევრაზიულ კავშირს მიანიჭა განსხვავებით 2014 

წლისგან, როცა ევროკავშირში გაერთიანების მხარდამჭერთა რაოდენობა 4%-ით 

აღემატებოდა ევრაზიულ კავშირში მომხრეთა რიცხვს. 2014 წელთან შედარებით ასევე 

გაიზარდა მოლდოვას ნატოში გაწევრიანების მოწინააღმდეგეთა რაოდენობაც  31%-

დან 45%-მდე (IRI, 2017).  

ცალკე აღსანიშნავია დნესტრისპირეთის ფაქტორი რუსეთ-მოლდოვას 

ურთიერთობებსა და, შესაბამისად, რუსეთის მიერ რბილი ძალის გამოყენებაში. 

ყარაბაღის, აფხაზეთისა და ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის“ მსგავსად დნესტრისპირეთიც 

„გაყინული კონფლიქტების“ ზონას მიეკუთვნება, თუმცა საქართველოში ოკუპირებული 

ტერიტორიებისგან განსხვავებით, დნესტრისპირეთი მხოლოდ თვითაღიარებული 

რესპუბლიკაა, შესაბამისად, რუსეთის მიერ მისი დამოუკიდებლობის აღიარების ან 

ანექსიის პერსპექტივა საკმაოდ ბუნდოვანია და ამ კუთხით რუსეთისთვის 

დნესტრისპირეთში განლაგებული სამხედრო დანაყოფები და საზოგადოდ არსებული 

ვითარება „ხისტი ძალის“ მნიშვნელოვან ბერკეტს წარმოადგენს.  
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ამავე დროს, ცხადია, რუსეთი არ ერიდება რბილი ძალის გამოყენებასაც 

დნესტრისპირეთის რეგიონში, რაც გამოიხატება „ტრადიციული მეთოდებით“ - 

კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტებით, ჰუმანიტარული დახმარებებით და სხვ. 

დნესტრისპირეთში რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის დიდ გავლენას, უპირველეს 

ყოვლისა, ხელს უწყობს ის ფაქტი, რომ რეგიონის მოსახლეობის დაახლოებით 

მესამედს ეთნიკური რუსები შეადგენენ.  

 

4. კვლევის შედეგები და დასკვნა 

საბოლოო ჯამში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორ წევრ სახელმწიფოში, 

საქართველოსა და მოლდოვაში რუსეთის რბილი ძალის წარმომადგენელთა 

არსებობა აშკარაა. ამასთანავე, ამ კუთხით არსებული ტენდენციების გააქტიურება 

შეინიშნება სწორედ 2013-2014 წლებიდან, რაც გამოხატულია როგორც პრორუსული 

პოლიტიკური პარტიების პოპულარობის ზრდით, ასევე კრემლისტური 

საზოგადოებრივი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიასაშუალებების 

საქმიანობის უფრო ინტენსიური ხასიათით.  

გარდა ამისა, ნიშანდობლივია რუსული რბილი ძალის განსხვავებული ეფექტები 

საქართველოსა და მოლდოვაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე. საქართველოში 

ანტირუსული განწყობები უაღრესად გამძაფრებულია განსაკუთრებით 2008 წლის 

აგვისტოს ომის შემდეგ მაშინ, როდესაც მოლდოვაში ჩატარებული საზოგადოებრივი 

აზრის კვლევები განსხვავებულ სურათს გვიჩვენებს. ღიად პრორუსულ პოლიტიკურ 

პარტიებს საქართველოში ძალზე უჭირთ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის 

მხარდაჭერის მოპოვება მაშინ, როდესაც მოლდოვას ჰყავს ღიად პრორუსული 

ორიენტაციის მქონე პრეზიდენტი და 5 საპარლამენტო პარტიიდან მანდატების 
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რაოდენობით ორი პოლიტიკური გაერთიანებაც (სოციალისტები და კომუნისტები) 

უფრო მეტად კრემლისტური რიტორიკითა და პოზიციებით გამოირჩევა.  

საქართველოსგან განსხვავებული ვითარებაა ქვეყნის საგარეო კურსთან მოსახლეობის 

დამოკიდებულებებს შორის. კერძოდ, მაშინ, როდესაც მოლდოვას მოსახლეობის 66% 

დადებითად აფასებს მოლდოვა-ევროკავშირის ურთიერთობებს, 58% ასევე 

დადებითად აფასებს რუსეთთან ურთიერთობებსაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი ორივე საგარეო პოლიტიკურ ურთიერთობას თითქმის 

თანაბრად უჭერს მხარს. მეტიც, პოლიტიკური პარტნიორობის საკითხში მეტია რუსეთის 

მომხრეთა რაოდენობა (64%) ევროკავშირთან პარტნიორობის მომხრეებთან 

შედარებით (60%). დაახლოებით ასეთივე სურათია ქვეყნის ეკონომიკურ 

პარტნიორებთან დაკავშირებითაც (IRI, 2017). 

შესაბამისად, კრემლის რბილი ძალის გავლენა მოლდოვაში ბევრად უფრო 

თვალსაჩინოა, თუმცა ორივე ქვეყანა (საქართველო და მოლდოვა) განაგრძობს 

წარმატებულ სვლას ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ზემოხსენებული მთელი რიგი 

განსხვავების ახსნა შესაძლებელია რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით:  

 რუსეთს მოლდოვაში გააჩნია ხისტი ძალის მნიშვნელოვანი ბერკეტი 

დნესტრისპირეთის არაღიარებული რესპუბლიკის სახით, განსხვავებით 

საქართველოსგან, სადაც რუსეთმა უკვე გაატარა მაქსიმალურად აგრესიული 

პოლიტიკა ე.წ. „სამხრეთ ოსეთისა“ და აფხაზეთის რეგიონებთან მიმართებაში;  

 ევროკავშირისთვის მოლდოვა გეოგრაფიულად უფრო ახლო სამეზობლოს 

შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს და, შესაბამისად, მოლდოველთა მხრიდან 

შედარებით ნაკლები ინიციატივის გამოჩენის შემთხვევაშიც კი საქართველო და 

მოლდოვა ამ და სხვა ფაქტორების (საზღვრის არქონა რუსეთთა, 

მოლდოველთა რუმინული/ევროკავშირის პასპორტები და ა.შ.) 
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გათვალისწინებით კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში იქნებიან ევროპული 

ინტეგრაციის ერთ „კალათაში“.  

ამ გარემოებების გათვალისწინებით, კვლევის შედეგებით დგინდება, რომ მოლდოვაში 

რუსეთის რბილი ძალისა და სხვა (ეკონომიკური, რელიგიური და ა.შ.) ფაქტორების 

გამო, მოლდოვაში საზოგადოების პრორუსული განწყობები საკმაოდ ძლიერია, რაზეც 

დიდ გავლენას ახდენს პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა 

და მედიასაშუალებების საქმიანობა. საქართველოში ეს გავლენები ნაკლებად 

შეინიშნება და მდგომარეობა რადიკალურად განსხვავებული ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებშია. მიუხედავად ამისა, რუსეთის მიერ რბილი 

ძალის ინსტრუმენტების გამოყენების განუხრელი ზრდა ორივე ქვეყანას, 

განსაკუთრებით კი მოლდოვას, მეტად საშიში პერსპექტივის წინაშე აყენებს - 

დღესდღეობით საზოგადოებრივ განწყობებსა და პოლიტიკური სპექტრის ნაწილში 

გამოხატული მოსაზრებები მომავალში შესაძლოა ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისა და 

დიდი ხნის განმავლობაში განსაზღვრული საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილების 

წყაროდაც იქცეს, თუკი მხარეები კრემლის ინფორმაციულ ომს ეფექტიან 

ანტიპროპაგანდისტულ მექანიზმებს არ დაუპირისპირებენ. ის, თუ როგორ აისახება ან 

როგორ უნდა აისახოს რუსეთის რბილ ძალასთან ბრძოლა ქვეყნების ოფიციალურ 

სტრატეგიულ დოკუმენტებში, ცალკე შესწავლის საგანს წარმოადგენს.    
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აბსტრაქტი  

მომხმარებელთა პროდუქტისადმი  დამოკიდებულების შესწავლა მარკეტინგის 

ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას წარმოადგენს. ეკონომიკურად განვითარებულ და 

განვითარებად ქვეყნებში განსაკუთრებული ყურადღება პროდუქტის ხარისხსსა და 

ფასს ეთმობა. მომხმარებელთათვის დამახასიათებელია ხარისხის შეფასებაში 

პროდუქტის წარმოშობის ქვეყნის (პწქ) როლის განსაზღვრა. მსოფლიოს წამყვან 

ქვეყნებში ამ მიმართულებით მრავალი კვლევაა ჩატარებული. საქართველოში 

მსგავსი კვლევების სიმწირის გამო, რთულია სწორი მარკეტინგული სტრატეგიის 

შემუშავება და მომხმარებელზე ორიენტირებული ბიზნესის განვითარება. ეს 

ყველაფერი კი,  აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.  

ნაშრომში განხილულია ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება 

სამამულო პროდუქტის მიმართ. დადგენილია მისი განმაპირობებელი მიზეზები და 

აღწერილია, თუ როგორ გავლენას ახდენს  მათ ქცევაზე. კვლევა ჩავატარე ონლაინ 

გამოკითხვითა და ანკეტირების მეშვეობით. სულ გამოვკითხე 250-მდე 

რესპონდენტი. კითხვარში გამოვიყენე როგორც დახურული კითხვები, ასევე ღია 

კითხვაც, რომელიც ჩვენს მთავარ კითხვაზე, თუ რომელ საქონელს ირჩევს 

მომხმარებელი ქართულს თუ უცხოურს, მოითხოვდა პასუხის სამი მიზეზით ახსნას. 

გამოვიყენეთ განწყობის საზომი კითხვები. მომხმარებლის განწყობის 

განსაზღვრისთვის გამოვიყენე ლაიკერტის სკალა და ოზღუდის სემანტიკური 

დიფერენციალი. 

ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ, როგორც სხვა განვითარებად ქვეყნებში, 

ასევე საქართველოშიც მომხმარებელთათვის მნიშვნელოვანია ფასიც, თუმცა 

პრიორიტეტული მაინც ხარისხია. მომხმარებლები უფრო მეტად ენდობიან 

განვითარებული ქვეყნების მიერ დამზადებული საქონლის ხარისხს, თუმცა 

ქართველები ფიქრობენ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობასა და უმუშევრობის 

მაღალ დონეზე, რის გამოც, პრობლემის გადაჭრას ქართული პროდუქტის ყიდვით 
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ცდილობენ. არჩევანის გაკეთების დროს ისინი ადგილობრივ საქონელს ანიჭებენ 

უპირატესობას. 

 

საკვანძო სიტყვები: პროდუქტის წარმოშობის ქვეყანა (პწქ), ადგილობრივი 

პროდუქტი, ეკონომიკის განვითარება, ხარისხი, ფასი.  

 

 

შესავალი 

თანამედროვე მსოფლიოს ქვეყნების მთავარ საზრუნავს, ყოველწლიური 

ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრისას, მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდის 

ტემპის შენარჩუნება წარმოადგენს. ეს გულისხმობს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას, 

ცხოვრების მაღალ დონეს, მატერიალური და სულიერი მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილების ხარისხის გაუმჯობესებას. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საქართველოში დაიხურა უამრავი 

საწარმო და შესაბამისად, იკლო ადგილობრივი პროდუქტის რაოდენობამაც. 

დანაკლისი კი - იმპორტულმა საქონელმა შეავსო. რამდენიმეწლიანი პაუზის 

შემდეგ, ბოლო პერიოდში, საგრძნობლად გაიზარდა ქართული საწარმოების 

რაოდენობა. დღეისათვის შედარებით მრავალფეროვან ქართულ პროდუქციას 

ვხვდებით ბაზარზე. თავდაპირველად ქართული კომპანიებისთვის  რთული 

აღმოჩნდა ბაზარზე თავის დამკვიდრება და პოზიციონირება.  ბაზარზე ეს 

განაპირობა როგორც მაღალმა კონკურენციამ, ასევე  საზოგადოებაში არსებულმა 

შეხედულებებმაა და სტერეოტიპებმა. 

ადგილობრივი და უცხოური პროდუქციის კონკურენტულობის შედარებას 

დიდი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელი საბაზრო სიტუაციის ანალიზისათვის. 

წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანია გაიგოს თუ როგორ აკეთებს არჩევანს 

საქართველოს მოსახლეობა ადგილობრივი და უცხოური პროდუქტის შესყიდვის 

დროს და როგორ ადარებს მომხმარებელი ერთმანეთს სხვადასხვა ქვეყანაში 
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გამოშვებულ პროდუქტს. კვლევის ამოცანებია კვლევის როგორც სტატისტიკური, 

ასევე რაციონალური ანალიზი და მათ შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის 

დადგენა;  გადაწყვეტილების მიღებაზე მოქმედი ფაქტორებისადმი 

მომხმარებლების დამოკიდებულების გაგება, კერძოდ, რამდენად ლოიალურია 

მომხმარებელი სამამულო ნაწარმის მიმართ; რომელია პრიორიტეტული: ხარისხი, 

ფასი თუ ბრენდი. აქცევს თუ არა მომხმარებელი ყურადღებას წარწერას 

„დამზადებულია...“ (made in ..) და როგორ პროდუქტთან ასოცირდება სიტყვა 

„ქართული“. როგორია მათი განწყობა საქონლის მიმართ და რას ფიქრობენ 

ქართული პროდუქტის შეძენასა და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის ზრდის 

შორის კავშირზე.  

კვლევა ჩავატარე ონლაინ გამკითხვითა და ანკეტირების მეშვეობით. ეს 

მეთოდები საშუალებას იძლევა ინფორმაცია მომხმარებელთა ფართო მასებისგან 

მივიღოთ და მიღებული შედეგები  დანარჩენ მომხმარებლებზეც განვაზოგადოთ. 

კითხვარში გამოვიყენე როგორც დახურული, ასევე ღია კითხვებიც. მიღებული 

მონაცემების გაანალიზებით, შესაძლებელია დავხატოთ ქართული პროდუქტისადმი 

დამოკიდებულების რაციონალური სურათი ადგილობრივი ბაზრისა და ქართველი 

მომხმარებლის „გემოვნების“ ჩამოყალიბებაზე მოქმედი ფაქტორების 

გათვალისწინებით. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის და თავისუფალი სავაჭრო სივრცის გაჩენის შემდეგ 

ქართულ საზოგადოებაში გაჩნდა უამრავი სტერეოტიპი პროდუქტის 

მწარმოებლების წარმოშობის დადებითობა-უარყოფითობის შესახებ. ქართული 

პროდუქციის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, არსებობს 

საკმაოდ მრავალრიცხოვან ნაწილში. თუმცა საქართველოს ბევრი მოქალაქე 

დღემდე თავს იკავებს სამამულო პროდუქციის ყიდვისაგან მაშინაც კი, თუ ქართული 

და უცხოური, საქონლის მახასიათებლები თითქმის იდენტურია. ქართული 

კომპანიების მიმართ  უნდობლობა და უარყოფითი დამოკიდებულება ძირითადად 

ეფუძნება მოსაზრებებს, რომ ადგილობრივი საწარმოები არ ზრუნავენ საზოგადო 
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კეთილდღეობაზე, არც ეკონომიკის სიძლიერისთვის იბრძვიან და არც 

მომხმარებელთა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე არიან ორიენტირებულნი. 

საბჭოთა კავშირის დაშლისა და წარმოებების ჩამოშლის შემდეგ საზოგადოებას 

ჩამოუყალიბდა აზრი უცხოური პროდუქციის უპირატესობის შესახებ. 

 თუმცა, წინამდებარე კვლევამ აჩვენა, რომ როგორც უარყოფითი 

დამოკიდებულებაა ძლიერი ქართული ბიზნეს ეშელონების მიმართ,  იმდენადვე 

ჭარბობს ქართული ეკონომიკის სამამულო პროდუქციის ყიდვით გაძლიერების 

სურვილი მოსახლეობის საკმაოდ ფართო მასებში.  

 

 

ლიტერატურის  მიმოხილვა 

 

აღმოსავლეთ ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში მსგავსი კვლევებით 

ნაკლებად იყვნენ დაკავებული. ამიტომ ამ სახელმწიფოებში მკვლევრები 

ძირითადად, ემყარებოდნენ დასავლურ, განვითარებულ ქვეყნებში არსებულ 

მონაცემებს მომხმარებელთა ეთნოცენტრული ქმედებების შესახებ. ქვემოთ 

მიმოვიხილავ იმ მნიშვნელოვან კვლევებს, რომლებიც ჩატარდა საქართველოში თუ 

მსოფლიოს სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყანაში. 

მომხმარებელი ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს, 

ალტერნატივების შეფასებისას, ძირითადად ორი კრიტერიუმით ხელმძღვანელობს, 

ესენია: ხარისხი და ფასი (ფილიპ კოტლერი, 2015). ქართულ ბაზარზე ფასის მიმართ 

მკვეთრი მგრძნობელობა შესამჩნევი ფაქტორია და ძირითადად განპირობებულია 

პოტენციურ მომხმარებელთა დაბალი მსყიდველობითუნარიანობით. ამიტომაც, 

არაცალსახად, თუმცა აუცილებლად უნდა გამოვკვეთოთ ფაქტი, რომ უცხოური 

კომპანიებიდან შემოსული პროდუქციის დაბალი ფასის პირობებში, ადგილობრივ 

წარმოებას „არათანაბარ პირობებში“ უხდება ბრძოლა საკუთარი მომხმარებელთა 



ბერაძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / თებერვალი, 2018  

  

103 
 

სეგმენტის განმტკიცებისთვის. ამგვარად, საფასო პოლიტიკის ინსტრუმენტები ერთ-

ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა, ქართულ სამომხმარებლო ბაზარზე. 

რაც შეეხება ხარისხს, ქართველი მარკეტოლოგი ნუგზარ თოდუა  (2012) 

აღნიშნავს, რომ ხარისხის აღქმაზე გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები და 

მახასიათებლები, როგორებიცაა: დემოგრაფიული მახასიათებლები, ინფორმაციის 

წყაროები და რეკლამა. თოდუას მიხედვით, დემოგრაფიული მახასიათებლები, 

კერძოდ, ასაკი, სქესი და განათლების დონე, ხარისხის აღქმაზე მოქმედი 

საინფორმაციო წყაროს გამოყენებაში განსხვავებულ როლს თამაშობს. ასაკოვანი 

მომხმარებელი უპირატესობას ანიჭებს გამოცდილებას, შეფუთვაზე არსებულ 

ინფორმაციას, ჟურნალ-გაზეთებსა და გამყიდველის რჩევებს, ხოლო 

ახალგაზრდები უცხოური საქონლის შესაფასებლად უფრო მეტად ინტერნეტსა და 

ბილბორდებს იყენებენ. ნაკლებად განათლებული მომხმარებელი ტენდენციურია, 

უფრო მეტად ეყრდნობა მეგობართა მოსაზრებებს, ვიტრინებს, ტელევიზიას, 

რადიოს, გაზეთებსა და ბილბორდებს, ვიდრე უმაღლესი განათლების მქონენი. 

ქალი რესპონდენტები, მამაკაც რესპონდენტებთან შედარებით, ყველა წყაროს 

იყენებენ, გამონაკლისია მხოლოდ რადიო (ნუგზარ თოდუა 2012). 

რეკლამირების ხერხები და მეთოდები, მიმართულია იქეთ, რომ ადამიანი 

შთააგონოს, ფსიქოლოგიურად დაარწმუნოს პროდუქციის მახასიათებლების 

დადებითობასა და შეუდარებლობაში. შესაბამისად, ბოლო წლებში ამ მხრივ 

აქტიურ მარკეტინგს იყენებენ ქართული საქონლის მწარმოებელი კომპანიები. ისინი 

ცდილობენ გაზარდონ თავიანთი ბრენდისა და პროდუქციის ცნობადობა და 

შეიქმნან ძლიერი და სანდო კომპანიის იმიჯი. თუმცა, რა თქმა უნდა, აწყდებიან 

უამრავ დაბრკოლებას უცხოურ მსხვილ კომპანიებთან დაპირისპირებისას.. 

ქაინაკის და კავუსგილის მიერ (Kaynak & Cavusgil, 1983)  საერთაშორისო 

სარეკლამო ჟურნალში (International Journal of Advertising) განხილულმა კვლევამ 

„მომხმარებელთა დამოკიდებულება უცხოური ქვეყნის მიერ წარმოებული 

პროდუქტების მიმართ: განსხვავდება თუ არა მათი დამოკიდებულება პროდუქტთა 
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კლასების მიხედვით“ (Consumer attitudes toward products of foreign origin: do they 

vary across product classes?) დაადასტურა, რომ პროდუქტის წარმოშობის ქვეყნის 

გავლენა მით მეტად ძლიერია, რაც უფრო ნაკლები იცის მომხმარებელმა 

პროდუქტის შესახებ. პეტერსონისა და ჯოილბერტის (Peterson & Joilbert, 1995) 

კვლევაში „მწარმოებელი ქვეყნის ეფექტის მეტა ანალიზი“ (A Meta-Analysis Of 

Country-Of-Origin Effects) ნაჩვენებია თუ რაოდენ დიდი გავლენას ახდენს 

პროდუქტის წარმოშობის ქვეყანა საქონლის შეფასებაზე. 

აჰმედი და ასტოუ (Ahmed & Astous, 1995) თავიანთ სტატიაში “საოჯახო 

მეურნეობებისა და კორპორატიული მყიდველების მიერ პროდუქტის აღქმაზე 

მწარმოებელი ქვეყნის ეფექტების შედარება“ (Comparison of country of origin effects 

on household and organisational buyers’ product perceptions), ასკვიან, რომ თუ 

მომხმარებელს ინფორმაცია აქვს მხოლოდ პროდუქტის მწარმოებელ ქვეყანაზე, 

მაშინ განვითარებადი ქვეყნის მომხმარებელს აქვს დადებითი დამოკიდებულება 

პროდუქტის მიმართ, ხოლო განვითარებული ქვეყნების მომხმარებლებს ნაკლებად 

დადებითი დამოკიდებულება. მას შემდეგ რაც მომხმარებლებს დამატებითი 

ინფორმაცია მიაწოდეს პროდუქციის ბრენდის, ხარისხისა და ფასის შესახებ მათი 

დამოკიდებულება შეიცვალა და განვითარებადი ქვეყნის მომხმარებლებმა 

ნაკლებად დადებითად შეაფასეს პროდუქტი, ხოლო ინდუსტრიული ქვეყნის 

მომხმარებლებმა მეტად დადებითად.  

ლანტზისა და ლოების (Lantz & Loeb, 1996) კვლევაში “კანადელ და ამერიკელ 

მომხმარებელთა გემოვნების ანალიზი სოციალური იდენტობის თეორიის 

მიხედვით“ (Country of origin and ethnocentrism: an analysis of Canadian and American 

preferences using social identity theory)  ნაჩვენებია ფსიქოლოგიური გავლენა 

ადამიანთა გადაწყვეტილებებზე. კვლევამ აჩვენა, წარმოშობის ქვეყნის როლი 

რამდენად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საქონლისადმი დამოკიდებულებაზე და 

მისი შეძენის ალბათობაზე. ხშირად იგი უფრო მეტად მოქმედებს მომხმარებელზე, 

ვიდრე სავაჭრო ნიშანი, ფასი ან ხარისხი. ოკეჩუკუს კვლევა (Okechuku, 1994) 
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“მწარმოებელი ქვეყნის მნიშვნელოვანება: ამერიკის შეერთებული შტატების, 

კანადის, გერმანიისა და ნიდერლანდების კოლექტიური ანალიზი“ (The importance 

of product country of origin: a conjoint analysis of the United States, Canada, Germany 

and The Netherlands) ამტკიცებს, რომ  მოცემული ქვეყნების მოსახლეობა 

პროდუქტის არჩევის დროს უპირატესობას ანიჭებს, პირველ რიგში, ადგილობრივ 

პროდუქციას, შემდეგ ინდუსტრიალიზებული ქვეყნის პროდუქტებს, ხოლო ბოლოს 

განვითარებადი ქვეყნის პროდუქტს.  

 

მეთოდოლოგია 

წინამდებარე კვლევის მიზანია  გავიგოთ თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს 

მომხმარებელს ქართული და უცხოური პროდუქციის მიმართ და როგორ ადარებენ 

ისინი ერთმანეთს სხვადასხვა ქვეყანაში ნაწარმოებ პროდუქციას.  კვლევის 

ამოცანებს კი წარმოადგენს განვსაზღვროთ გადაწყვეტილების მიღებაზე მოქმედი 

ფაქტორებისადმი მომხმარებლების დამოკიდებულება. კერძოდ, რამდენად 

ლოიალურია მომხმარებელი სამამულო ნაწარმის მიმართ და რომელია 

პრიორიტეტული ხარისხი, ფასი თუ ბრენდი. კვლევის ამოცანას წარმოადგენს იმის 

გაგებაც, აქცევს თუ არა მომხმარებელი ყურადღებას წარწერას „დამზადებულია...“ 

(made in ..) და ამ თვალსაზრისით, როგორია მათი განწყობა საქონლის მიმართ; 

კონკრეტულად კი როგორ პროდუქტთან ასოცირდება მათთვის  „ქართული 

პროდუქტი“და რას ფიქრობენ ქართული პროდუქტის შეძენასა და ქვეყნის 

ეკონომიკური მდგომარეობის ზრდის შორის კავშირზე. მნიშვნელოვანია გავიგოთ, 

თუ რამდენად კონკურენტუნარიანად მიიჩნევს მომხმარებელი ქართულ პროდუქტს 

უცხოურთან მიმართებაში. აგრეთვე, მნიშვნელოვანია იმის დადგენაც, რა არის 

პროდუქციისათვის უპირატესობის მინიჭების ძირითადი მიზეზი. არსებობს თუ არა 

რამე სტერეოტიპი ან რეალური, მკაფიო, ხარვეზები ქართული პროდუქციის 

მიმართ.  
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რაც შეეხება კვლევის მეთოდს, აღნიშნული საკითხის დეტალურად 

შესწავლისთვის კვლევა ჩავატარე ონლაინ გამოკითხვითა და ანკეტირების 

მეშვეობით. ეს მეთოდები საშუალებას გვაძლევს, ინფორმაცია მივიღოთ 

მომხმარებელთა ფართო მასებისგან და მიღებული შედეგები განვაზოგადოთ 

დანარჩენ მომხმარებლებზეც. კითხვარში გამოვიყენე როგორც დახურული, ასევე – 

ღია კითხვებიც.  მთავარი კითხვა მომხმარებელს სთხოვდა სამი მიზეზით აეხსნა 

ქართული და უცხოური საქონლიდან რომელს ანიჭებდა უპირატესობას და რატომ. 

გარდა ამისა, გამოვიყენეთ განწყობის საზომი კითხვები, რომლებიც დაგვეხმარა 

არაპირდაპირი გზით განგვესაზღვრა მომხმარებელთა ქცევა მომავალში. 

განწყობის კლასიკური განსაზღვრების მიხედვით, განწყობა უნდა განვსაზღვროთ, 

როგორც სულიერი და ნერვული მზაობის მდგომარეობა, რომელიც გამოცდილების 

პროცესში ორგანიზდება: იგი მიმართულებას აძლევს და განსაზღვრავს ქცევის 

დინამიკას, რომელიც განწყობასთან დაკავშირებული საგნებისა და სიტუაციის 

მიმართ ხორციელდება (Taylor et al., 2006)/ 

გამომდინარე აქედან, ქცევის განსაზღვრისათვის მნიშვნელოვანია 

მომხმარებლის განწყობის განსაზღვრა. აღნიშნულის მისაღწევად გამოვიყენეთ 

ლაიკერტის სკალა და ოზღუდის სემანტიკური დიფერენციალი (Osgood, Suci & 

Tanenbaum., 1978), რომელიც ზედსართავი სახელების ბიპოლარული სკალებისგან 

შედგება და გვაწვდის ობიექტის შეფასებაზე, სიძლიერესა და აქტივობაზე 

ინფორმაციას. კითხვარში ასევე გამახვილებულია ყურადღება მომხმარებლის 

სოციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლებზე. 

დროითი და მატერიალური რესურსების შეზღუდული რაოდენობის გამო, 

კვლევა კონცენტრირდა მხოლოდ თბილისის მოსახლეობაზე. თბილისის 

მოსახლეობა შედგება  1 108 900 ადამიანისაგან (საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური, 2014). სულ გამოიკითხა 250-მდე რესპონდენტი, რომლებიც 

ალბათურად შეირჩა. მოვახდინე სამიზნე ჯგუფის ფორმირება დემოგრაფიული 

მახასიათებლებით, კერძოდ, სქესით, ასაკით, საქმიანობის ტიპითა და სოციალური 
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კატეგორიისადმი მიკუთვნებით. განვიხილოთ თითოეული მათგანის მნიშვნელობა, 

რათა დავრწმუნდეთ, რომ მეთოდოლოგია შესატყვისია მოცემული საკითხის 

საკვლევად. 

სქესი მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს, რადგან გენდერული როლების 

მიხედვით საქონლის შეძენას, განსაკუთრებით კი კვებითი პროდუქტების, 

ძირითადად, ქალები ახორციელებენ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მდედრობითი 

სქესის წარმომადგენელთა აზრი უფრო დიდი მნიშვნელობის მატარებელია, ვიდრე 

მამრობითი სქესის წარმომადგენელთა აზრი. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გამოცდილება დიდ როლს თამაშობს. 

სხვადასხვა ასაკის ადამიანს სხვადასხვა გამოცდილება აქვს და შესაბამისად 

განსხვავებულია მათი პრიორიტეტები, ახალგაზრდა მამაკაცები ევროპული 

პროდუქციის ხარისხს ენდობა, ხოლო შედარებით ხანდაზმული მამაკაცები 

ხარისხიანად პროსაბჭოულ ქვეყნების (აქ უნდა ეწეროს ყოფილი საბჭოთა 

სატელიტი ქვეყნების) (ყოფილი ჩეხოსლოვაკია, გერმანიის დემოკრატიული 

რესპუბლიკა, პოლონეთი). პროდუქტს მიიჩნევს.  ასაკობრივი ჯგუფების დაყოფისას 

გავითვალისწინე რესპონდენტის ასაკი და მისი ადგილი ოჯახში, შესყიდვების 

გადაწყვეტილების მიღების დროს. სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში მყიდველის 

გადაწყვეტილებაზე ოჯახის წევრების გავლენა სხვადასხვაგვარია. კერძოდ, 

მოზარდებზე მშობლებისა და ოჯახის სხვა წევრების გავლენა მაღალია, ხოლო 

საშუალო ასაკის მომხმარებელი მეტად დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას. 

გამოვყავით 4 სეგმენტი: 16 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზარდები, 16-დან 25 

წლამდე ახალგაზრდები, 26-დან 35 წლის ასაკობრივი ჯგუფი და 35 წლის ზემოთ. 

(ავტორმა აღნიშნა პირად საუბარში, რომ სისტემის ხარვეზის გამო ვერ ახერხებს 

გამოყოს განსხვავებები და მსგავსებები ასაკის მიხედვით. ამიტომ, გვაქს კითხვა, 

რამდენად არის კი საჭირო აქ მოიყვანოს ასაკის ასპექტი). 

 

კვლევის შედეგები  
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გამოკითხულთა უმეტესობა (55.3%) ქართულ პროდუქციას ანიჭებს უპირატესობას, 

ხოლო უცხოურ პროდუქციას გამოკითხულთა (44.7%) ირჩევს, რაც საკმაოდ 

მაღალი მაჩვენებელია (იხილეთ დიაგრამა 1). საქართველოში ადგილობრივი 

ნაწარმის გაყიდვების წილი უცხოურ პროდუქციასთან შედარებით გაცილებით 

მცირეა. აღნიშნული კვლევის მიხედვით მოთხოვნილება უფრო მაღალია, ვიდრე – 

გაყიდვები, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საქართველოში 

ადგილობრივ მეწარმეებს გააჩნიათ გაყიდვების მეტი პოტენციალი. 

 

დიაგრამა 1. 

მომხმარებლები, რომლებიც ქართულ საქონელს ანიჭებენ უპირატესობას, ამის 

განმაპირობებელ მიზეზებად ძირითადად რამდენიმე ფაქტორს ასახელებენ. მათ 

შორის ყველაზე ხშირი (78%) ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის 

შეტანაა. გადაწყვეტილების მიღებისას თუ რომელი ქვეყნის პროდუქტი სჯობს, 

პროდუქციას შორის არ უნდა იყოს დიდი განსხვავება, რათა გავიგოთ  რომელმა 

ფაქტორმა მოახდინა გავლენა გადაწყვეტილების მიღებაზე, სავაჭრო ნიშანმა, 

ფასმა, ხარისხმა თუ ადგილობრივი პროდუქტისადმი დადებითმა 

დამოკიდებულებამ. ადგილობრივი პროდუქცია ხშირ შემთხვევაში 

იმპორტირებულზე უფრო იაფი ღირს, რაც განვითარებად ქვეყნებში 

მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიღებისას. მომხმარებელთა შედარებით მცირე 
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ნაწილი (23%) მიიჩნევს, რომ ქართული პროდუქტი მაღალხარისხიანია და 

არაფრით ჩამოუვარდება უცხოური ცნობილი ბრენდების მიერ  წარმოებულ 

პროდუქციას, თუმცა ეს დამოკიდებულება იცვლება საქონლის სახის მიხედვით (ამ 

თემას ქვემოთ უფრო ფართოდ განვიხილავთ). 

ის მომხმარებლები, რომლებიც უპირატესობას უცხოურ პროდუქციას ანიჭებენ 

ამბობენ, რომ განვითარებული ქვეყნების მიერ წარმებული საქონელი მაღალი 

ხარისხისა, ასევე ცნობილი ბრენდები ზრუნავენ თავიანთ იმიჯზე და შესაბამისად 

იცავენ მომხმარებელთა უფლებებსაც.  

მეორე დიაგრამაზე ასახულია, თუ რამდენად ეთანხმება გამოკითხული პირები, 

დებულებას: „ქართული პროდუქტის შეძენით ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა 

უმჯობესდება.“ უნდა შეეფასებინათ 5 ბალიანი სკალით ზრდადობის მიხედვით. 

სადაც 1-სრულიად არ ვეთანხმები, ხოლო 5-სრულიად ვეთანხმების ნიშნავს. 

 

 

 

 

ქართული პროდუქტის შეძენა ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას 

გააუმჯობესებს 

 

 

დიაგრამა 2. 
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ოზგუდის სემანტიკური დიფერენციალის გამოყენებით გამოანგარიშებულმა 

შედეგმა გვიჩვენა, რომ მომხმარებელდა განწყობა შეესაბამება +60 ქულას, 

როდესაც ქულა ყველაზე დაბალ მნიშვნელობასა იღებს უარყოფითი განწყობის 

შემთხვევაში და უტოლდება -432 ხოლო დადებითი განწყობის შემთხვევაში 

მაქსიმალური მნიშვნელობაა +432. 

 

მომხმარებელთა დამოკიდებულება პროდუქტის სახეობისა და ქვეყნის 

მიხედვით 

 

დიაგრამა 3. 

მესამე დიაგრამაზე ნაჩვენებია მომხმარებელთა გადაწყვეტილება პროდუქტის 

სახეობისა და ქვეყნის მიხედვით, სადაც გამოვლინდა ტენდენცია, რომ მათი 90.83% 

კვებით პროდუქტებში ქართულს ანიჭებს უპირატესობას, ხოლო სხვა დანარჩენში, 

მედიკამენტებში, ტანსაცმელსა და საყოფაცხოვრებო ნივთებში უპირატესობას 

უცხოური ქვეყნის პროდუქციას ანიჭებენ. 

კვლევაში გამოვლინდა დემოგრაფიული ფაქტორების უმნიშვნელო გავლენა, 

კერძოდ ქართულ პროდუქციას უპირატესობა მიანიჭა მდედრობითი სქესის 58%-მა  

ხოლო მამრობითის 53%-მა. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ეს განსხვავება 

შესაძლოა გამოწვეული იყოს შერჩევის ცდომილებით.  
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დიაგრამა 4. 

 

დასკვნა 

ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მომხმარებელთა უმეტესობა (55.3%) 

ქართულ პროდუქციას ანიჭებს უპირატესობას. შეცდომა იქნება, თუ ვიტყვით, რომ ეს 

უპირატესობა მაღალი ხარისხის გამო მოიპოვა ადგილობრივმა საქონელმა. 

მომხმარებელთა გადაწყვეტილებაზე გავლენას ახდენს არა მარტო პროდუქტთან 

დაკავშირებული საკითხები, არამედ, საზოგადოების დადებითი განწყობა ქართული 

პროდუქტის მიმართ. შეიძლება მომხმარებელი მიიჩნევდეს, რომ საზღვარგარეთ 

წარმოებული პროდუქცია სჯობს ფასითაც და ხარისხითაც ქართულ ანალოგიურ 

პროდუქტს, თუმცა მაინც ქართული იყიდოს, რადგან ფიქრობს, რომ ამით წვლილს 

შეიტანს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში და უმუშევრობის დონის 

შემცირებაში. 

ჩემს მიერ ჩატარებული კვლევა ამტკიცებს, რომ ქართველი მომხმარებელი 

მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ნიშანს „დამზადებულია... -ში“ (made in..) 

ინფორმაციისათვის, რომელსაც მომხმარებელი იყენებს გადაწყვეტილების 
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მიღებისას და საქონლის შესყიდვისას. აღნიშნულ მოსაზრებას იზიარებს 

გამოკითხულთა 75,8%, რაც მაღალი მაჩვენებელია. 

მომხმარებლების არც თუ ისე მცირე ნაწილი (34%) თვლის, რომ ქართული 

პროდუქტი ვერ გაუწევს კონკურენციას განვითარებული ქვეყნებიდან 

იმპორტირებულ პროდუქტს. ისინი ხაზს უსვამენ ქართული საქონლის ხარისხს და 

ზოგადად ახასიათებთ მის მიმართ უნდობლობა. 

თუ გავითვალისწინებთ საკვების მალფუჭებადობას და იმას რომ ქართული 

ბიზნესი ყველაზე მეტად სწორედ კვების პროდუქტების დარგშია განვითარებული, 

მარტივად დავასკვნით თუ რატომ ლიდერობს საკვები პროდუქტების შესყიდვისას 

ქართული პროდუქტი  90.83%_ით. საკვების სიჯანსაღე პირდაპირპროპორციულია 

იმისა, თუ რამდენად ახალია პროდუქტი, შესაბამისად იმპორტირებული საკვები 

სარისკოდ ითვლება და მოსახლეობაც თავს არიდებს მის შეძენას.    კვლევებმა 

აჩვენა, რომ მედიკამენტები და ტანსაცმელი უცხოური წარმოების უფრო საიმედოდ 

ითვლება ვიდრე ადგილობრივი წარმოების. მაგრამ აქაც აღსანიშნავია ის 

ტენდენციები და დინამიკა რაც გაიარა იგივე კვების პროდუქქტებმა.  

დროთა განმავლობაში შესაძლებელია არსებული ტენდენცია შეიცვალოს 

საქართველოშიც, სხვა განვითარებული ქვეყნების მსგავსად, ადგილობრივი 

ბიზნესის განვითარებისას თანდათან გაიზრდება წარმოებული პროდუქტის 

ხარისხიც. შედეგად, გაიზრდება მისადმი ნდობა და შესაბამისად მოთხოვნაც. ამ 

დასკვნის საფუძველს გვაძლევს ის წარმატებული ქართული კვების პროდუქტების 

მწარმოებელი კომპანიები, რომელებმაც აშკარად მყარად დაიმკვიდრნენ ადგილი 

მშობლიურ ბაზარზე (ნიკორა, შპს კოდა, შპს დილა, შპს სანტე, შპს ბარამბო.) 

აგრეთვე ჩემს დასკვნას აძლიერებს კვლევის შედეგები სადაც ქართველ 

მოსახლეობას დიდი ნაწილი ადასტურებს მზადყოფნას წარმოების სხვა დარგებშიც 

ქართული ნაწარმის მხარდასაჭერად. 

 

ბიბლიოგრაფია 
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აბსტრაქტი 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები ბავშვების საზოგადოებაში 

ინტეგრაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი ხელისშემწყობი ფაქტორია განათლება, 

როგორც საშუალება, თავი დაიმკვიდრონ აკადემიურ სისტემაში, შრომის ბაზარსა და 

მთლიანად საზოგადოებაში. 

კვლევა, რომლის საფუძველზე შეიქმნა წარმოდგენილი სტატია, სწავლობდა 

ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბავშვების დამოკიდებულებას განათლების მიმართ, მათ 

მიღწევებსა და წარუმატებლობებს, განათლების მიღების პროცესში არსებულ 

ბარიერებსა და პრობლემებს. კვლევის ფარგლებში გამოვიყენეთ კვლევის 

ტრიანგულაციური მიდგომა: ჩავატარეთ რაოდენობრივი კვლევა პირისპირი 

ინტერვიუს მეთოდით საქართველოს მასშტაბით 20 ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ  

ერთეულში განთავსებულ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრებ 216 ბავშვთან.  

ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო, რომ ბავშვებს, რომლებიც 

ცხოვრობენ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, აქვთ განათლების მიღებასთან 

დაკავშირებული ისეთი გამოწვევები, როგორებიცაა: განათლების სისტემის ნაადრევი 

დატოვება, დისკრიმინაციული დამოკიდებულება სკოლაში, სწავლის სირთულეები, 

დროთა განმავლობაში განათლების მიმართ ინტერესის და მოტივაციის კლება.   

საკითხის კვლევისას გამოვლინდა შემდეგი ძირითადი მიგნებები: მიუხედავად იმისა, 

რომ რაოდენობრივი კვლევის შედეგებით, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები 

ბავშვების მნიშვნელოვან ნაწილს აქვს, სურვილი დაეუფლოს ისეთ სპეციალობას, 

რომელიც საჭიროებს უმაღლეს განათლებას, ექსპერტთა შეფასებით, სახელმწიფო 

ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები მეტად  არიან მიდრეკილნი, ჩააბარონ პროფესიულ 

სასწავლებლებში, ვიდრე უმაღლეს სასწავლებლებში; ამასვე ადასტურებს 2017 წელს 

„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მიერ ზრუნვის სისტემიდან გასულ ბავშვებს შორის 
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ჩატარებული კვლევა. რაოდენობრივი კვლევის მონაცემებით, ვლინდება, რომ რაც 

უფრო იზრდება ბავშვი, მით უფრო უჭირს საკუთარი პროფესიული ორიენტაციის 

განსაზღვრა, მით უფრო ნაკლებად გრძნობს თავს სკოლაში ბედნიერად და 

კომფორტულად, მით უფრო უარყოფითი ემოცები აქვს სწავლის/განათლების მიმართ, 

მით უფრო ხშირდება მასწავლებლებთან კონფლიქტის შემთხვევები. 

ზოგადად მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები ბავშვები დადებით განწყობებს 

ავლენენ განათლების მიმართ, აცნობიერებენ განათლების მნიშვნელობას, თუმცა მათ 

მიერ პროექციული ტექნიკითა და ღია კითხვებზე გაცემული პასუხებით ვლინდება, რომ 

ხშირია სკოლის მასწავლებლების მხრიდან მათი დასჯა.  დასჯის ყველაზე ხშირ 

მეთოდად გამოიყენება დასჯა ფიზიკური დატვირთვით. სწორედ ამიტომ მათთვის 

მნიშვნელოვანია მასწავლებლების მხრიდან არადასჯითი მეთოდების გამოყენება 

სასწავლო პროცესში.  

 

საკვანძო სიტყვები 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, განათლების მიმართ დამოკიდებულება, 

ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლების საფეხური  

 

 

შესავალი 

განათლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღია სოციალური უთანასწორობის 

დასაძლევად და საზოგადოების სოციალურ კიბეზე დასაწინაურებლად.  განათლება, 

როგორც კულტურული კაპიტალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმა, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ ბავშვებისათვის, 

რომლებსაც აქვთ სოციალური კაპიტალის დეფიციტი, რადგან მათი ბიოლოგიური 
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ოჯახები ძირითადად დისფუნქციურია.  

2015 წელს სახალხო დამცველმა განახორციელა მონიტორინგი მცირე საოჯახო 

ტიპის სახლებში, რის შედეგად გამოვლინდა, რომ ზრუნვის სისტემაში მყოფ ბავშვებს 

არ აქვთ სწავლის გაგრძელების ინტერესი და უმეტესად ორიენტირებული არიან 

პროფესიულ განათლებაზე. აღსაზრდელები საუბრობენ სკოლაში მასწავლებლების 

მხრიდან ძალადობის ფაქტებსა და ბულინგზე, რამდენიმე აღსაზრდელი სკოლის 

მიმართ სიძულვილსაც კი განიცდის.  

საქართველოში არსებული განათლების პოლიტიკა გარკვეულწილად ხელს 

უწყობს ზრუნვაში მყოფ ბავშვებს მიიღონ განათლება და ყოველწლიურად ამ ჯგუფის 

წარმომადგენლებს უფინანსებს სახელმწიფო უნივერსტეტებსა და პროფესიულ 

სასწავლებლებში სწავლას. მიუხედავად ამ ხელშემწყობი ფაქტორისა, არსებობს 

რამდენიმე ბარიერი, რის გამოც შესაძლოა ზრუნვაში მყოფ ბავშვებს შეექმნათ სწავლის 

გაგრძელებასთან დაკავშირებული სირთულეები. მაგალითად, ეს ბარიერები შეიძლება 

იყოს: მოტივაციის და ინტერესის ნაკლებობა, მშობლების განათლების დაბალი დონე, 

სკოლის არასათანადო გარემო, სამომავლო დასაქმების პერსპექტივის არ ქონა და ა.შ.  

თავის მხრივ, მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია 14 წლიდან დაიწყოს 

ზრუნვა მოზარდის პროფესიულ განვითარებაზე, შესთავაზოს სხვადასხვა წრეზე 

სიარული და აქტივობა. თუმცა ფაქტია, რომ განათლების მიღების პროცესში 

მატერიალური მხარდაჭერის გარდა, ადამიანურ რესურსებს და ემოციურ მხარდაჭერას 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.  

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბავშვის მომავლისთვის ყველაზე 

სასარგებლო ის განათლებაა, რომელსაც იგი მიიღებს 18 წლამდე, რათა სწორედ 

სისტემაში ყოფნის დროს შეიძინოს სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები და სამომავლოდ 

შეძლოს ყოველდღიურობასთან გამკლავება და დამოუკიდებელი ცხოვრება. 
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კვლევის მეთოდოლოგია 

წარმოდგენილი  კვლევის1 მიზანს  წარმოადგენდა  მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში 

მცხოვრები ბავშვების ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაში ჩართულობის 

მაჩვენებლის განსაზღვრა და ბავშვების  დამოკიდებულების გაზომვა განათლების 

მიმართ. 

კვლევის მიზნის მისაღწევად, გამოვიყენეთ ტრიანგულაციური მიდგომა, კერძოდ: 

ლიტერატურის მიმოხილვა, ექსპერტული ინტერვიუ, როგორც 

ნახევრადსტრუქტურურებული ინტერვიუს სპეციფიკური ფორმა  და რაოდენობრივი 

გამოკითხვა ნახევრადსტრუქტურირებული კითხვარი. 

კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ექსპერტული ინტერვიუები მცირე საოჯახო ტიპის 

სახლების პროგრამის მენეჯერებთან, აღმზრდელთან, სკოლის ადმინისტრაციასთან, 

სპეციალურ პედაგოგთან და  სოციალურ მუშაკთან. სულ ჩატარდა რვა ექსპერტული 

ინტერვიუ.  

რაც შეეხება, რაოდენობრივ გამოკითხვას ნახევრადსტრუქურირებული 

კითხვარით - საკვლევ ობიექტს და გენერალურ ერთობლიობას წარმოადგენდა მცირე 

საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები ბენეფიციარები  6-დან 18 წლამდე ასაკის 

ჩათვლით. კვლევის პროცესში დაცული იყო არასრულწლოვანთა გამოკითხვისას 

საჭირო ეთიკური სტანდარტები. კვლევის ჩატარების თანხმობა მიღებულ იქნა 

როგორც განათლების სამინისტროდან, ასევე სოციალური მომსახურების 

სააგენტოდან. კვლევის პროცესში კი ვითვალისწინებდით მცირე საოჯახო ტიპის 

სახლის წარმომადგენლების და თავად არასრულწლოვნების სურვილს მოეღოთ 

                                                           
1
 უნდა აღვნიშნოთ, რომ წარმოდგენილი კვლევა დაფინანსენული იყო შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონის მიერ „მაგისტრანტთა კვლევითი გრანტების კონკურსის“ ფარგლებში.  შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდს დიდ მადლობას ვუხდით გაწეული მხარდაჭერისთვის.  
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მონაწილეობა გამოკითხვაში. რაოდენობრივი გამოკითხვის შერჩევის ზომა იყო 216 

ბავშვი მთელი საქართველოს მასშტაბით. კვლევის ცდომილება კი იყო 4%–ი 95%–იანი 

სანდოობისთვის. 

  

კვლევის შედეგები 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები ბავშვების განათლებისადმი 

დამოკიდებულების კვლევა მოიცავდა 46 მცირე საოჯახო ტიპის სახლში გამოკითხულ 

216 რესპოდენტს, რომელთა სქესობრივი და ასაკობრივი თანაფარდობა იყო 

შემდეგნაირი: გამოკითხულთა 46%  მამრობითი სქესის წარმომადგენელია, ხოლო 

54% - მდედრობითი, მათი საშუალო ასაკი კი 13,6 წელი იყო. 

რაოდენობრივი კვლევის დროს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკვლევ თემას  

წარმოადგენდა მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები ბავშვების 

დამოკიდებულება განათლებისადმი - თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის 

განათლება,  უყვართ თუ არა სწავლა, როგორ გრძნობენ თავს სკოლაში  და როგორ 

აფასებენ საკუთარ აკადემიურ მოსწრებას.  

კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ მოსწავლეთა 78.1%–თვის სწავლა 

მნიშვნელოვანი, ან ძალზე მნიშვნელოვანია (იხ. გრაფიკი #1), მაშინ როდესაც სწავლის 

მიმართ ნეგატიურად განწყობილი მოსწავლეთა წილი მხოლოდ 5.1%–ია. შეფასების 5-

ბალიან სკალაზე (სადაც 1 ნიშნავს – ძალზე მნიშვნელოვანია, ხოლო 5 - ძალზე 

უმნიშვნელო), საშუალო მაჩვენებელი 1.83, ხოლო მოდა 1–ია. აღსანიშნავია, რომ 

განათლების მნიშვნელოვანებაზე გავლენას არ ახდენს ისეთი დემოგრაფიული 

ცვლადები, როგორიცაა რესპონდენტის ასაკი, სქესი და მცირე საოჯახო ტიპის 

საცხოვრებელში ყოფნის ხანგრძლივობა. 
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გრაფიკი  #1: რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის განათლება? (N=216) 

 

 

განათლების მიმართ დამოკიდებულებას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ის, თუ 

როგორ გრძნობს თავს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოზარდი. ამ გავლენის 

შესაფასებლად მოსწავლეებსა და პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებს 

ვთხოვეთ, შეეფასებინათ რამდენად მხიარულად, ბედნიერად, ენერგიულად თუ ცუდად 

გრძნობდნენ თავს სკოლაში და პროფესიულ სასწავლებლებში.  სკოლასა და 

პროფესიულ სასწავლებელში თავს მხიარულად გრძნობს გამოკითხულთა 83.3%, 

ბედნიერად გრძნობს თავს 76.9%, ენერგიულად გრძნობს თავს რესპონდენტთა 81.9%, 

ხოლო ცუდად გრძნობს თავს – 7.9%. 

ბავშვების განათლებისადმი დამოკიდებულებას  ხშირად განსაზღვრავს მათი 

აკადემიური მოსწრება და სასწავლო პროცესში ჩართულობა. მცირე საოჯახო ტიპის 
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სახლებში მცხოვრები მოზარდების 28.3% ამბობს, რომ მას ძირითადად მაღალი (9–10 

ქულა) შეფასებები ჰყავს, 63.2% ამბობს, რომ საშუალო (6–8 ქულა), ხოლო 8.3 % 

ამბობს, რომ დაბალი (4–5 ქულა).  

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები მოსწავლეების სწავლის მიმართ 

დამოკიდებულება პროექციული ტექნიკით რომ გადაგვემოწმებინა, ბავშვებთან 

ვიყენებდით ფოტოექსპერიმენტს. სწავლის მიმართ გამოხატული ემოციის 

თვითინდეტიფიცირებისას მოსწავლეები პოზიტიური ემოციის დასახასიათებლად 

იყენებდნენ ისეთ მრავალფეროვან გამონათქვამებს, როგორებიცაა – „სწავლის 

მოყვარული“, „ბედნიერი ვარ“, ხოლო ნეგატიური ემოციების დასახასიათებლად 

შემდეგი ფრაზები  – „საშინელებაა“, „ღმერთო, შენ მიშველე“ და ა.შ.. რაოდენობრივ 

მონაცემებთან შედარების მიზნით, მოსწავლეთა სიტყვიერი შეფასებების კოდირება 

განვახორციელეთ სამი ნიშნით – პოზიტიური, ნეიტრალური და უარყოფითი.  42.6% 

თავის სწავლაზე გამოხატულ ემოციას ახასიათებს პოზიტიურ ტერმინებში, 40.3% 

ნეიტრალურ ტერმინებში, სწავლის მიმართ დამოკიდებულებებს უარყოფით 

ტერმინებში ახასიათებს მხოლოდ რესპონდენტთა 17.1%. პროექციულად სწავლის 

მიმართ  გამოვლენილი დამოკიდებულება  ასევე შეჭიდულია ასაკთან (პირსონის 

კორელაციის კოეფიციენტი 0.207), რესპონდენტის ასაკის მატებასთან ერთად, 

მცირდება მოსწავლეთა პოზიტიური დამოკიდებულება სწავლის მიმართ და 

გადაიზრდება ნეიტრალურ ან უარყოფით განწყობებში (იხ. გრაფიკი #2). 
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გრაფიკი #2: ემოცია სწავლის მიმართ  ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (N=216) 

 

 ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბავშვების განათლებისადმი დამოკიდებულების  

თვალსაზრისით ასევე მნიშვნელოვანია მასწავლებეთა დამოკიდებულება 

მოსწავლეების მიმართ. მაგალითად, კითხვაზე „დაუსჯიხარ თუ არა მასწავლებელს?“ 

ბავშვების 35%-მა გასცა დადებითი პასუხი, დანარჩენი 65% მასწავლებლებს არ 

დაუსჯიათ.  

მასწავლებლების მიერ მოსწავლეთა დასჯის ფორმებს შორის ყველაზე 

გავრცელებული აღმოჩნდა დასჯა ფიზიკური დატვირთვით (45%), რაც გულისხმობს 

მთელი გაკვეთილი ფეხზე დაყენებას, კუთხეში დადგომას და ა.შ. დასჯის ფორმებს 

შორის მაღალი სიხშირით ვლინდება მოსწავლეთ გაკვეთილიდან გაშვება (29%). 

ყურადღების მიქცევას საჭიროებს მასწავლებლის მხრიდან მოსწავლეებზე ფიზიკური 

(13%) და ვერბალური (6%) ძალადობის ფაქტები. დასჯის ძალადობრივ ფორმებს 

შორის გვხდება თმების მოწიწკვნა, ყურის აწევა და სხვა. დასჯის ფორმად 

მასწავლებლები უფრო ნაკლებად მიმართავენ მოსწავლეებისათვის ოქმის დაწერას ან 

ყოფა-ქცევის დაბალი ნიშნით შეფასებას.  
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გრაფიკი #3: რა ფორმით დაუსჯიხარ მასწავლებელს? (N=86) 

 

განათლებისადმი ბავშვების დამოკიდებულებას ასევე ხშირად განსაზღვრავს 

აღმზრდელთა მოლოდინები და მათ მიერ გაწეული დახმარება სასწავლო პროცესში. 

საინტერესოა, რომ პოზიტიური კორელაცია დაფიქსირდა მოსწავლეთა აკადემიურ 

მოსწრებასა და აღმზრდელის დახმარებას შორის.  გამოკითხული მოსწავლეების 

უმრავლესობა (88.4%) მიუთითებს, რომ აღმზრდელები ყოველთვის ეხმარებიან მათ 

გაკვეთილების მომზადებაში, ხოლო აღმზრდელები საერთოდ არ ეხმარებიან 2.8%–ს.  

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბავშვების განათლებისადმი 

დამოკიდებულებაზე და სწავლის გაგრძელების მოტივაციაზე გარდა პიროვნული 

მახასიათებლებისა, გავლენას ახდენს მთელი რიგი ფაქტორები, როგორებიცაა: 

სასკოლო გარემო, მასწავლებელთა დამოკიდებულება, ბავშვთა ზრუნვაზე 

პასუხისმგებელი პირების დამოკიდებულება და მოლოდინები და ა.შ. 

საერთაშორისო კვლევების მიხედვით, სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი 
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ბავშვების დაბალი განათლების დონის პრობლემა დგას ბევრ ქვეყანაში  (Flynn, Dill, 

Hollingshead, & Fernandes, 2012). მაგალითად, ინგლისის განათლების დეპარტამენტის 

2014 წლის ანგარიშის მიხედვით, სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვების 

მხოლოდ 7% აბარებს უმაღლეს სასწავლებელში  (Sebba, O'Higgins, & Luke, 2015). 

ჩვენი კვლევის ინტერესი იყო, შეგვეფასებინა, ფიქსირდება თუ არა 

საქართველოს შემთხვევაში მსგავსი ტენდენცია. ამ მიზნით განვსაზღვრეთ მოზარდთა 

როგორც პროფესიული ორიენტაციები, ისე მათი სამომავლო საგანმანათლებლო 

გეგმები.  

პროვაიდერი ორგანიზაციების წარმომადგენლების, სკოლის პერსონალისა და 

სოციალური მუშაკების მოლოდინები ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბავშვების განათლების 

მიმართ არაერთგვაროვანია. მაგალითად, ლანჩხუთის რაიონის მცირე საოჯახო ტიპის 

სახლის მენეჯერი და სკოლის წარმომადგენლები თითქმის ერთხმად ამბობენ, რომ 

მათთან მყოფი ბავშვების 70-80% ჩააბარებს უმაღლეს სასწავლებელში, თბილისის 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მენეჯერის თქმით კი, ბავშვების 30%-ს აქვს პოტენციალი 

მიიღოს უმაღლესი განათლება, რადგან მხოლოდ ამ ნაწილისთვის არის 

მნიშვნელოვანი სკოლის გარემო და განათლება. 

რაოდენობრივი კვლევის რესპონდენტების 48.3% აპირებს სწავლის 

გაგრძელებას სკოლაში 9 კლასის შემდეგ, პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის 

გაგრძელებას აპირებს 13.7%, ხოლო სწავლის შეწყვეტას ფიქრობს 11.7%. თუმცა ამ 

შედეგის საპირისპიროდ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მიერ ჩატარებული 

კვლევა გვიჩვენებს სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 82 ახალგაზრდადან, 

(რომელთა ასაკიც 19-20 წელი იყო) რესპონდენტების უმრავლესობას დასრულებული 

აქვს პროფესიული სასწავლებლები და მიღებული აქვს პროფესიული განათლების 

დიპლომი. გამოკითხულთა მხოლოდ მცირე ნაწილი (1.2%) ფლობს ბაკალავრის 
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ხარისხს  (სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან (მცირე საოჯახო სახლი) გასული 

ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევა, 2017). პროფესიული განათლებისკენ 

მიდრეკილება შესაძლოა აიხსნას იმ ფაქტით, რომ „ისინი ხშირად ცდილობენ, აირჩიონ 

ისეთი პროფესიები, რომლებიც სახლების დატოვების შემდეგ დაეხმარებათ იყვნენ 

საარსებო შემოსავლით უზრუნველყოფილნი“  (მზრუნველობამოკლებული 

აღსაზრდელებისათვის სოციალურ საწარმოთა შესაქმნელად ბიზნესის და სოციალური 

გარემოს კვლევა, 2017).  

რაოდენობრივი გამოკითხვისას კითხვაზე  – „ვინ გინდა გამოხვიდე როცა 

გაიზრდები?“ – პასუხი გაგვცა 216-ვე რესპოდენტმა. სიხშირეების გაბნევის ფართო 

დიაპაზონის გამო, პასუხები დავაჯგუფეთ რამდენიმე კატეგორიად. დასახელებული 

პროფესიებიდან რესპოდენტთა 47% ასახელებს პროფესიებს, რომლებიც საჭიროებს 

უმაღლესი  განათლების მიღებას, 22% ისეთ პროფესიებს, რომელთა დაუფლებაც 

პროფესიულ სასწავლებლებში შეიძლება, 16% უჭირს პასუხის გაცემა, სპორტსმენობა 

უნდა 11%-ს, ხოლო 5%-ს იკავებს ისეთი პროფესიები, რომლებიც ისწავლება როგორც 

უმაღლეს სასწავლებელში, ასევე პროფესიულ კოლეჯებში, მაგალითად, 

ოპერატორობა, პროგრამირება და ა.შ (იხ. გრაფიკი #3). 

        გრაფიკი #3:  მსტს-ში მცხოვრები ბავშვების პროფესიული ინტერესი (N=216) 
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რომ გავაერთიანოთ აღნიშნული პროცენტული მაჩვენებლები, დავინახავთ, რომ  

დასახელებული პროფესიებიდან 46% არის ის პროფესიები, რომელთაც სჭირდებათ  

უმაღლესი განათლების მიღება,  ხოლო 33% პროფესიულ კვალიფიკაციას ეფუძვნება. 

პროფესიული ორიენტაციის განსაზღვრისას რესპონდენტის სქესს გავლენა არ აქვს, თუ 

არ ჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ სპორტსმენობის სურვილი ძირითადად ვაჟებში 

ფიქსირდება. რესპონდენტების ასაკსა და სამომავლო პროფესიულ ორიენტაციას 

შორის დაფიქსრიდა სუსტი კორელაცია (0.186). აღსანიშნავია, რომ სამომავლო 

პროფესიული ორიენტაციის განსაზღვრა ყველაზე მეტად სკოლის დამამთავრებელი 

ასაკის, ან პროფესიული განათლების ეტაპზე მყოფ რესპონდენტებს უჭირთ (23.7%).  

როგორც წესი, სერვისის მიმწოდებელ ორგანიზაციებს აქვთ ვალდებულება 

იზრუნონ 14 წელს ზემოთ მყოფი მოზარდის პროფესიულ თვითგამორკვევაზე, თუმცა 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა, რომ მცირე საოჯახო ტიპის 

საცხოვრებლებში მოზარდების ასაკის მატებასა და მათი საცხოვრებელში გატარებული 

წლების მატებასთან ერთად, მათი პროფესიული ორიენტაციები ბუნდოვანი ხდება. 

სუსტი კორელაცია დაფიქსირდა მცირე საოჯახო ტიპის საცხოვრებელში ცხოვრების 
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ხანგრძლივობასა და პროფესიულ ორიენტაციას შორის. იმ მოზარდებს, რომელთაც 

უჭირთ, განსაზღვრონ მათთვის სასურველი პროფესია, საშუალოდ ექვს ნახევარი წელი 

აქვთ გატარებული მცირე საოჯახო ტიპის საცხოვრებელში. 

რაოდენობრივი კვლევის დროს გარდა ფორმალური განათლების მიმართ 

ბავშვების დამოკიდებულების და ჩართულობის დონისა და სამომავლო პროფესიული 

ორიენტაციებისა, ვიკვლევდით არაფორმალური განათლების კომპონენტსაც.  

აღმოჩნდა, რომ რაოდენობრივი კვლევის დროს გამოკითხულთა 44,1% არ 

დადის არაფორმალური განათლების (წრეები) არცერთ სახეობაზე, ხოლო 65,8% -  

სპორტის არცერთ სახეობაზე. იმათი დიდი უმრავლესობა, ვინც დადის წრეებზე 

ძირითადად ასახელებენ ცეკვას, ხატვას და სიმღერას. მნიშვნელოვანია გეოგრაფიული 

ასპექტიც: არაფორმალურ განათლებაში მოსწავლეთა ჩართვა ძირითადად ხდება 

თბილისის, ქუთაისისა და თელავის მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში. ეს ყველაფერი 

შესაძლოა მიუთითებდეს იმაზე, რომ რაიონებში ნაკლებადაა ხელმისაწვდომობა 

არაფორმალურ აქტივობებზე. თუმცა, ხაზგასასმელია, რომ გამოკითხულთა თითქმის 

43.5%-ს შესაძლებლობის შემთხვევაშიც კი არ სურს რომელიმე არაფორმალური 

განათლების კომპონენტზე  სიარული. 

დასკვნა 

  იმისთვის, რომ სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვს ჰქონდეს მოტივაცია მიიღოს 

განათლება და შეძლოს 18 წლის შემდეგ დამოუკიდებლად ცხოვრება, თავად ბავშვის 

მონდომების გარდა, საჭიროა კომპლექსური მიდგომა ზრუნვაში და განათლების 

სისტემაში მონაწილე ყველა აქტორის მხრიდან.  

დასკვნის სახით გვინდა შევაჯამოთ კვლევის შედეგები  სამივე აქტორის - 

ბავშვის, საგანმანათლებლო დაწესებულების და ბავშვის ზრუნვაზე პასუხისმგებელი 

პირების მიხედვით.  
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პირველ რიგში ჩვენმა კვლევამ გამოავლინა, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ 

ბავშვებს განათლების მიმართ. აღსანიშნავია, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში 

მცხოვრებ მოზარდებს განათლების მიმართ უფრო მეტად  დადებითი, ან ნეიტრალური 

დამოკიდებულება აქვთ, ვიდრე უარყოფითი. მათი უმრავლესობა  სამომავლოდ 

მისთვის სასურველ პროფესიებად ასახელებს პროფესიებს, რომლებიც მოითხოვს 

უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას. თუმცა, 2017 წელს „ახალგაზრდა პედაგოგთა 

კავშირის“ მიერ ზრუნვის სისტემიდან გასულ ბავშვებს შორის ჩატარებული კვლევის 

მიხედვით, ბავშვების მხოლოდ 1.2% აქვს ჩაბარებული უმაღლეს სასწავლებელში. 

აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არსებობს გარკვეული 

ხელისშემშლელი ფაქტორები, რომლებსაც მოზარდები აწყდებიან 15-18 წლის 

პერიოდში და რომლებიც დაბრკოლებას უქმნით მათ, გააგრძელონ სწავლა არა 

პროფესიულ, არამედ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. მათი მხრიდან 

პროფესიული სასწავლების არჩევა შესაძლოა მიუთითებდეს იმ ფაქტზეც, რომ 

ბავშვობის ადრეულ ეტაპზე დარღვეული უსაფრთხოებს განცდა ხშირადაა 

განმაპირობებლი, ჩააბარონ პროფესიულ სასწავლებელში და ჰქონდეთ გარანტია 

იმისა, რომ დროის უმოკლეს პერიოდში შეიძენენ პროფესიას და უზრუნველყოფილნი 

იქნებიან მინიმალური ანაზღაურებით მაინც.  

საინტერესო ტენდენციები გამოვლინდა ბავშვების ასაკის ცვლილებასთან 

დაკავშირებით, მაგალითად, რაც უფრო იზრდება ბავშვი, მით უფრო უჭირს 

განსაზღვროს პროფესიული ორიენტაცია, მით უფრო ნაკლებად გრძნობს თავს  

ბედნიერად და მხიარულად სასწავლო დაწესებულებაში, მით უფრო უარყოფითი 

ემოცები აქვს სწავლის/განათლების მიმართ.  ასაკის ზრდასთან ერთად  ასევე იზრდება 

კონფლიქტების რიცხვი მასწავლებლებთან და მნიშვნელოვნად იკლებს სწავლის 

სიყვარული. 
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მნიშვნელოვანია ის, რომ მასწავლებლები ავტორიტეტულ ფიგურებს 

წარმოადგენენ ბავშვებისათვის, ამიტომ დახურული ფორმით დასმულ კითხვებში 

მოსწავლეები მასწავლებლების საქმიანობას და მათთან ურთიერთობებს ძალზე 

პოზიტიურად ახასიათებენ. თუმცა ღია ფორმით დასმული კითხვები საშუალებას 

გვაძლებს, რომ დავინახოთ მასწავლებლების მხრიდან მათი ვალდებულებების 

არაჯეროვნად შესრულება (გაკვეთილების გაუგებრად ახსნა, სასწავლო პროცესის 

არასაინტერესოდ წარმართვა, ბავშვების მოტივირების შეზღუდულობა) და ბავშვებზე 

განხორციელებული ფიზიკური თუ ვერბალური ძალადობა. სწორედ ამიტომ, 

მოსწავლეებისთვის მნიშვნელოვანია მასწავლებლების მხრიდან ისეთი არადასჯითი 

მიდგომები, როგორებიცაა: ყვირილის, ჩხუბის და ფიზიკური დასჯის მეთოდების არ 

გამოყენება სასწავლო პროცესში.   

მიუხედავად მწირი რესურსებისა, ბავშვების არაფორმალურ აქტივობებში 

ჩართვის დონე დამაკმაყოფილებელია. კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 

ნახევარზე მეტი  დადის წრეებზე ან სპორტის რომელიმე სახეობაზე. შეინიშნება 

ტენდენცია, რომ ბავშვებს თავად არ აქვს სურვილი, ჩაერთონ რამე სახის აქტივობაში. 

აქედან გამომდინარე შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ ბავშვების მოტივაცია, იყვნენ 

ჩართულნი არაფორმალურ განათლებაში, არის საშუალოზე დაბალი. 

მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენობრივი კვლევის შედეგებით, მცირე საოჯახო 

ტიპის სახლებში მცხოვრები ბავშვების მნიშვნელოვან ნაწილს აქვს, სურვილი 

დაეუფლოს ისეთ სპეციალობას, რომელიც საჭიროებს უმაღლეს განათლებას, 

ექსპერტთა შეფასებით, სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები მეტად  არიან 

მიდრეკილნი, ჩააბარონ პროფესიულ სასწავლებლებში. ამის ერთ-ერთი მიზეზი 

შეიძლება იყოს თვისებრივი კვლევის და ლიტერატურის მიმოხილვის დროს 

გამოკვეთილი ფაქტი, რომ სოციალურ მუშაკებს და აღმზრდელებს ხშირად აქვთ 

დაბალი მოლოდინები ბავშვების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. თუმცა აქვს 
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გასათვალისწინებელია ის თუ რამდენად უზრუნველყოფს საქართველოს 

საგანმანათლებლო პოლიტიკა მის ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვებს უმაღლესი 

განათლებისათვის საჭირო რესურსით (საერთო საცხოვრებლებით, შეღავათიანი 

კვებით და სწავლისათვის აუცილებელი მატერიალური საშუალებებით). 

კველევის ანალიზის შედეგად, გამოვლინდა, რომ ბავშვის ზრუნვაზე 

პასუხისმგებელ პირებსა და სოციალურ მუშაკებს მნიშვნელოვანი როლის შესრულება 

შეუძლიათ ბავშვების მოტივაციის ამაღლებასა და სწავლის ხელშეწყობაში. 

მაგალითად, აღმოჩნდა, რომ რაც მეტადაა ჩართული მცირე საოჯახო ტიპის სახლის 

აღმზრდელი ბავშვის განათლების საკითხში და ეხმარება მას მეცადინეობაში, მით 

უფრო მაღალია ბავშვის აკადემიური მოსწრება. 

დასასრულს, გვინდა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი კვლევის 

მიგნებების თანახმად, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრებ ბავშვებს აქვთ 

დადებითი დამოკიდებულება განათლების მიმართ, რომელიც ასაკის ზრდასთან 

ერთად ნელ-ნელა მცირდება. კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვნად 

მიგვაჩნია თანამშრომლობა ბავშვზე პასუხისმგებელ სტრუქტურებს და ადამიანებს 

შორის, რათა ზრუნვის სისტემაში მყოფმა ბავშვებმა შეძლონ უფრო 

მაღალკვალიფიციური განათლების მიღება და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის 

საჭირო უნარ-ჩვევების დაუფლება. 
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აბსტრაქტი 

სხეულის ხატის კვლევა აქტუალურია მოზარდებში. სხეულის ხატის ჩამოყალიბებაზე 

ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას, როგორიცაა კულტურა, ოჯახი, სოციალური 

გარემო, მედია, თვითშეფასება და სხვა. წინამდებარე კვლევის მიზანია იმის შესწავლა, 

თუ როგორია სხეულის ხატის აღქმა ქართველ მოზარდებში, რა ფაქტორები ახდენს 

გავლენას ქართველი მოზარდების სხეულის ხატის ჩამოყალიბებაზე.  გამოკითხვა 

ჩატარდა 13-19 წლის ასაკის 80 ქართველ მოზარდთან (40 გოგო და 40 ბიჭი).   კვლევამ 

აჩვენა, რომ გარეგნობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს როგორც ქალის, ასევე კაცის 

ცხოვრებაში. თუმცა, უფრო მნიშვნელოვანია ქალის ცხოვრებაში, ვიდრე - მამაკაცისა. 

სხეულის ხატთან დაკავშირებული სტანდარტების ჩამოყალიბებაში ყველაზე დიდ 

როლს ასრულებს ინერნეტი. მოზარდები, ამის შესაძლებლობა რომ ჰქონდეთ, 

გარკვეულ ცვლილებას შეიტანდნენ საკუთარ გარეგნობაში. მათი დიდი ნაწილი 

უპირველესად შეცვლიდა წონას, შემდეგ სიმაღლეს, სახის ნაკვთებსა და სხეულის 

აღნაგობას. 

 

საკვანძო სიტყვები: სხეულის ხატი, აღქმა, მოზარდები, დამოკიდებულება.  
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შესავალი 

ტერმინი “სხეულის ხატი” გულისხმობს საკუთარი სხეულის აღქმას (Thompson, Heinberg, 

Altabe & Tantleff – Dunn, 1999, Thompson.,& Cafri, 2007). “სხეულის ხატი” არის 

სუბიექტური და არა ობიექტური გამოცდილება; სხეულის ხატი არის 

მრავალგანზომილებიანი ფენომენი და კოგნიტური და ემოციური ასპექტებისგან 

შედგება. სხეულის ხატის კოგნიტური მხარე შეიცავს რწმენებსა და დამოკიდებულებებს 

საკუთარი სხეულის შესახებ, ხოლო ემოციური მხარე კმაყოფილებას/უკმაყოფილობას 

საკუთარი სხეულით, რომელიც დამყარებულია წარსულ გამოცდილებაზე.  

საზოგადოება ადრეული ასაკიდანვე აწვდის ადამიანს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას 

სხეულის ხატის შესახებ. გროგანის (Grogan,1999) მიხედვით, სხეულის ხატზე მრავალი 

ფაქტორი ახდენს გავლენას როგორიცაა ოჯახი, მეგობრები, თანატოლები, 

საზოგადოება და ა.შ. კეშ და პრუჟინსკი (Cash and Pruzinsky, 2011) ყურადღებას 

ამახვილებენ  ისეთი ფაქტორებზე, როგორიცაა  სქესი,  ასაკი, გარეგნობის ტიპი, რასა. 

ასაკის მატებასთან ერთად ზემოთჩამოთვილი ფაქტორების გავლენა მცირდება ან 

ძლიერდება. მნიშვნელოვანია, ყურადღება გავამახვილოთ ბავშვობისა და 

მოზარდობის პერიოდზე, რადგან   ინდივიდი ყველაზე იოლად ამ პერიოდში    

ექვემდებარება კულტურის გავლენას. 

ამდენად, სხეულის ხატი არ არის მყარი და უცვლელი (სტატიკურ)  მოცემულობა. 

ის ვითარდება და იცვლება მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ბავშვობიდან 

ხანდაზმულობის პერიოდამდე.  

საკუთარი გარეგნობით უმნიშვნელო უკმაყოფილება ჩნდება დაახლოებით 8 – 

10 წლის ასაკში და დროის განმავლობაში იცვლება (Cash and Pruzinsky, 2011). 

ნეგატიური სხეულის ხატი ნეგატიურად მოქმედებს ადამიანზე. ანცისისა და სტრახანის 

(Ancis and Strachan, 1997) მიხედვით, სხეულის ხატით გამოწვეული ნეგატიური ემოციები 

უარყოფით გავლენას ახდენს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, დაწყებული 
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მცირე დისკომფორტიდან  დამთავრებული ისეთი სერიოზული დაავადებებით, 

როგორიცაა ანორექსია, ბულემია და ა.შ. ნეგატიურ სხეულის ხატს ასევე შეიძლება 

დაუკავშირდეს დეპრესია, შფოთვა, დაბალი თვითშეფასება, დაბალი აკადემიურ 

მოსწრება და ა.შ. 

წინამდებარე  კვლევის მიზანია იმის შესწავლა,  თუ როგორია სხეულის ხატის აღქმა 

ქართველ მოზარდებში, რა ფაქტორები ახდენს გავლენას მის  ჩამოყალიბებაზე. 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

სხეულის ხატის ჩამოყალიბებაზე ყველაზე დიდ გავლენას კულტურული ფაქტორი 

ახდენს. ამიტომ, მოცემული პრობლემის განხილვისას, მნიშვნელოვანია კულტურული 

ჩარჩოების გათვალისწინება, კერძოდ, რომელ კულტურაში ვიკვლევთ პრობლემას. ამ 

სტატიაში ძირითადად განხილულია დასავლურ კულტურაში ჩამოყალიბებული 

იდეალური სხეულის ხატი, სადაც იდეალურ სხეულად გამხდარი და პროპორციული 

ფორმები ითვლება. 

დევისისა და კაცმენის მიხედვით (Davis & Katzman, 1997), კულტურა გავლენას 

ახდენს თითქმის ყველაფერზე; საკვების არჩევაზე, ჩაცმულობის სტილზე და რაც 

ყველაზე მთავარია, ღირებულებების ჩამოყალიბებაზე. დასავლურ კულტურაში 

არსებობს  “გამხდარი ადამინის იდეალი”. კინგ და ციანტასის (King., & Tsiantas, 2001) 

მიხედვით: დასავლურ კულტურაში  ქალები ზეწოლას განიცდიან მშობლებისგან, 

თანატოლებისა და მედიისგან საკუთარი სხეულის ხატთან დაკავშირებით.  

სტისის (Stice, 2002) მიხედვით მოზარდები სოციოკულტურული ზეწოლას 

მშობლებისგან განიცდიან. წონის დაკლებისას წახალისება და მომატებისას დასჯა 

კორელაციაშია კვებასთან დაკავშირებულ აშლილობებსა და ნეგატიური სხეულის 

ხატის ჩამოყალიბებასთან. თითქმის მსგავსი შედეგი აქვს თანატოლებისგან ზეწოლას. 



რუხაძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / თებერვალი, 2018 

135 
 

თუ მოზარდს აქვს ურთიერთობა ისეთ თანატოლებთან, რომლებიც თვლიან რომ 

სტანდარტული სილამაზის მიღწევა ძალზე მნიშვნელოვანია, ამ შემთხვევაში დიდია 

ალბათობა იმისა, რომ სხვისი ატიტუტები და რწმენები გავლენას მოახდენს ინდივიდზე 

(Kრცმარ, Gილეს ანდ Hელმე, 2008). თანატოლები ასევე დიდ გავლენას ახდენენ 

ნორმის ჩამოყალიბებაზე. თანატოლებთან ურთიერთობის შედეგად, ინდივიდს 

უყალიბდება სხვადასხვა ატიტუტები და უმტკიცდება რწმენები. 

კულტურა და სოციალური გარემო ნერგავს აზრს – იყო გამხდარი ნიშნავს იყო 

ბედნიერი. ბერგის (Bberg, 2000) თანახმად, ეს პრობლემა არ არის ახალი. 

ისტორიულად ქალები სოციალური სტანდარტების მკაცრ ჩარჩოებში იყვნენ 

მოქცეულნი. არა მხოლოდ გარეგნობას, არამედ ქცევის წესებსაც ზუსტად გარემო 

აყალიბებდა.  

აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის კმაყოფილი საკუთარი 

სხეულით. კროსკულტურულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მამაკაცების 43% და ქალების 56% 

არ არის კმაყოფილი თავისი გარეგნობით. მეტიც, 1972 და 1985 წლებში ჩატარებული 

კვლევების შედეგების შედარების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები უფრო და 

უფრო უკმაყოფილონი ხდებიან საკუთარი სხეულით. 1972 წელს ქალების მხოლოდ 15 

% - მა აღნიშნა, რომ არ მოსწონს თავისი სხეული, მაშინ როდესაც 1985 წელს ეს 

მაჩვენებელი გაიზარდა 23% - მდე (Psychology today survey, 1996).  

კულტურა აფასებს გარეგნულ სილამაზეს, მედია კი, თავის მხრივ, სილამაზის 

სტანდარების შექმნას უწყობს ხელს. მედიის თანახმად, იდეალური ქალი უნდა იყოს 

გამხდარი, მაღალი. უნდა ქონდეს დიდი მკერდი, წვრილი წელი და გამხდარი 

თეძოები. მამაკაცი- მაღალი, ტანადი და მხარბეჭიანი. ინდივიდი, რომელიც არ არის 

კმაყოფილი საკუთარი გარეგნობით, თვლის რომ უკეთესი ფიზიკური მონაცემების 

შემთხვევაში ცხოვრებაც უკეთესი ექნებოდა. მამაკაცებისა და ქალების იდეალებს 
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შორის განსხვავებას ხაზს უსხვამს ასევე ის ფაქტი, რომ ქალები წონის დაკლებაში არიან 

დაინტერესებულნი, მაშინ როდესაც მამაკაცები სხეულის დაკუნთვაზე ზრუნავენ. 

მედია აღიარებულია როგორც სხეულის ხატის ჩამოყალიბების მნიშვნელოვანი 

წყარო (Wolf 1999). პავსა და ბაკლი-ლაკნერის (Paff., & Buckley Lakner, 1997) მიხედვით, 

სარეკლამო ბიზნესი არა მხოლოდ 21-ე საუკუნეში, არამედ მთელი ისტორიის 

განმავლობაში მომხმარებელს სთავაზობდა სტერეოტიპულ და ნაკლებად რეალისტურ 

სტანდარტებს. რეკლამის მთავარი მესიჯი მდგომარეობს შემდეგში: ქალმა უნდა 

განახორციელოს სხვადასხვა ქცევა, რაც მას ფიზიკურადუფრო მომხიბვლელს გახდის. 

მედია არა მხოლოდ დადებით დამოკიდებულებას აყალიბებს გამხდარი ქალების 

მიმართ, არამედ აყალიბებს ნეგატიურ აზრს ჭარბი წონის მქონე ადამიანებზე. 

პოპულარული მედია არ გვაწვდის პოზიტიურ ინფორმაციას ჭარბი წონის მქონე 

ქალებზე. ჭარბი წონის მქონე ქალი თითქმის არ ფიგურირებს ტელევიზიაში, გაზეთებში, 

ჟურნალებში და ა.შ. ისინი, როგორც წესი, ნაჩვენები არიან, როგორც სიყვარულისა და 

წარმატების მაძიებელი ინდივიდები. შედეგად, სიგამხდრე სიყვარულთან და 

წარმატებასთან ასოცირდება, ხოლო სიმსუქნე მარტოობასა და წარუმატებლობასთან. 

სტანდარტების მიღწევა ძალზე რთულია საშუალო წონის ქალისთვის. 

იდეალური სხეულის ხატები და შემოთავაზებული სტანდარტები თითქმის 

ყველგანაა. შედეგად ინდივიდი ვერ ახერხებს სტანდარტებისგან დაღწევას, ან სულ 

მცირე დისტანცირებას.  

თინეიჯერი გოგონების 83 % აღნიშნავს, რომ კვირაში დაახლოებით 4,5 საათი 

მოდური ჟურნალების კითხვით არის დაკავებული  და ეს მას ძალიან მოსწონს (Levine 

& Smolak, 1996). გოგონების 85% - მა მიუთითა, რომ თავისთვის იდეალური სხეული 

“ჟურნალში აქვს ნანახი”. მათთვის იდეალური ქალი იყო აღწერილი როგორც 

მაღალი, გამხდარი, ცისფერთვალება და ქერა თმების მქონე.  
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სხეულის ხატის განხილვისას ფსიქოლოგები დიდ ყურადღებას თვითშეფასებას 

უთმობენ. თვითშეფასება განსაზღვრულია, როგორც პოზიტიური ან ნეგატიური 

დამოკიდებულება საკუთარი თავის მიმართ (Rizenberg, 1974).  ლაითსტონის (Lightstone, 

2001) მიხედვით, სხეულის ხატი წმინდად ფსიქოლოგიური ფენომენია და უკავშირდება 

უფრო ისეთ ფსიქოლოგიურ ასპექტებს როგორიცაა, მაგალითად, თვითშეფასება, 

ვიდრე რეალურ ფიზიკურ მახასიათებლებს. დაბალი თვითშეფასების მქონე პირები 

გაცილებით უკმაყოფილოები არიან საკუთარი გარეგნობით ვიდრე მაღალი 

თვითშფასების მქონე პირები.   

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოზარდებში სხეულის ხატის 

კვლევა მნიშვნელოვანია, თუმცა ძირითადად ევროპულ და ამერიკულ კულტურაში 

გვხვდება. საქართველოში კი მსგავსი კვლევები ნაკლებად არის ჩატარებული.  

წინამდებარე კვლევა ფოკუსირებულია ქართველ მოზარდებზე და მისი მიზანია 

იმის გამოკვლევა, თუ როგორია სხეულის ხატის აღქმა და რა ფაქტორები ახდენს 

გავლენას ქართველი მოზარდების სხეულის ხატის ჩამოყალიბებაზე.   

 

მეთოდოლოგია 

წინამდებარე კვლევის მიზანია იმის შესწავლა, თუ როგორია სხეულის ხატის აღქმა 

ქართველ მოზარდებში და რა ფაქტორები ახდენს გავლენას სხეულის ხატის 

ჩამოყალიბებაზე.  

 წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 13-19 წლის  80 ქართველი 

მოზარდი: 40 გოგო და 40 ბიჭი. საშუალო ასაკია 16 წელი (SD=15.97)   

 კვლევა ჩატარდა ანკეტირების საშუალებით. გამოკვლევის ინსტრუმენტი, 

კითხვარი, შედგებოდა 40 კითხვისგან. კითხვარში შედიოდა ინფორმაცია 

დემოგრაფიული მონაცემების, გარეგნობისადმი დამოკიდებულების, თვითშეფასებისა 

და ა.შ შესახებ. კითხვარის შევსებას დაახლოებით 25 წუთი სჭირდებოდა.  



რუხაძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / თებერვალი, 2018 

138 
 

მონაცემები შეგროვდა 2017 წლის ივნისისა და ივლისის თვეში ქ. თბილისში. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს შემთხვევითი პრინციპით შერჩეულმა საჯარო სკოლის 

მოსწავლეებმა.  კითხვარის შევსებას დაახლოებით 15-20 წუთი სჭირდებოდა. 

მონაცემები დამუშავდა SPSS 23 პროგრამის მეშვეობით. 

 

კვლევის შედეგები/დისკუსია 

რესპოდენტების საშუალო წონა არის 55 კილოგრამი (SD=10; მინ-40კგ; მაქ- 

85კგ), ხოლო საშუალო სიმაღლე – 165 სანტიმეტრი. (SD=10; მინ -145 სმ; მაქ-187 სმ).  

ბიჭების საშუალო წონა არის 60 კგ (SD = 11) და გოგონების 50 (SD = 10) და 

ბიჭების სიმაღლე 170 სმ (SD= 9.66) და ხოლო გოგონების -160 სმ; (SD = 6.5). ბიჭების 

წონა და სიმაღლე უფრო მეტია ვიდრე გოგონების. წონა და სიმაღლე განისაზღვრა 

თვითშეფასების საფუძველზე. 

მასის ინდექისის ფორმულის მიხედვით (წონა შეფარდებული სიმაღლის 

კვადრატზე), გამოკითხულ მოზარდთა 8.1% აქვს მწვავე წონითი დეფიციტი; 83.9 % 

არის ნორმის ფარგლებში, ხოლო 4.8 % აქვს ჭარბი წონა. 

შეკითხვაზე “რამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 13-20 წლის 

ქალის/კაცის ცხოვრებაში მისი გარეგნობა”, მოზარდების ნახევარმა მიუთითა რომ 

ძალიან მნიშველოვან როლს თამაშობს (50%); 44 %-მა - მნიშვნელოვანია; მხოლოდ 

3%-3%ს მიაჩნია, რომ გარეგნობა ქალის ცხოვრებაში სრულიად უმნიშვნელო ან 

უმნიშვნელოა.  

მამაკაცის ცხოვრებაში გარეგნობა მოზარდების ნახევარზე ნაკლებმა შეაფასა, 

როგორც მნიშვნელოვანი (40%) და 25%-მა -როგორც ძალზე მნიშვნელოვანი; 20% 

თვლის, რომ უმნიშვნელოა, ხოლო -  15% სრულიად უმნიშვნელო (იხ. დიაგრამა1).  
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დიაგრამა 1. “რამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 13-20 წლის ქალის/კაცის 

ცხოვრებაში მისი გარეგნობა” 

 

მოზარდები აფასებდნენ გარეგნობის გავლენას ისეთ სფეროებზე, როგორიცაა: 

პროფესიის არჩევა, სწავლაში წარმატება, სამსახურეობრივი წინსვლა, საპირისპირო 

სქესის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა, ოჯახის შექმნა, სკოლაში/უმაღლეს 

სასწავლებელში პოპულარობა, მეგობრებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა. 

ქალის შემთხვევაში, ყველა ასპექტში, გარეგნობა უფრო მნიშვნელოვანია, 

ვიდრე კაცისთვის; ქალის გარეგნობა ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად დასახელდა 

ოჯახის შექმნისას, საპირისპირო სქესთან ურთიერთობისა და სკოლაში/უმაღლეს 

სასწავლებელში პოპულარობასას, ხოლო მამაკაცების შემთხვევაში საპირისპირო 

სქესთან წარმომადგენლებთან ურთიერთობისას, ოჯახის შექმნისა და პროფესიის 

არჩევისას (იხილეთ ცხრილი 1). 
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ცხრილი 1. გარეგონობის გავლენა სხვადასხვა სფეროებზე ქალის/კაცის შემთხვევაში  

 

 

მოზარდების 87.5% მიიჩნევს, რომ 13-20 წლის ქალისთვის მნიშვნელოვანია იყოს 

გამხდარი, მაშინ როდესაც მამაკაცების შეფასების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 57.5 % 

ტოლია. 

რესპოდენტების 47.5 % მიიჩნევს, რომ რომ ქალისთვის მნიშვნელოვანია იყოს 

მაღალი, მამაკაცების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად იზრდება და 

აღწევს 85.0 %. 

N#  მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს 

ქალის შემთხვევაში % 

მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს კაცის 

შემთხვევაში % 

1 ოჯახის შექმნა 85.0 78.8 

2 საპირისპირო სქესის 

წარმომადგენლებთან 

ურთიერთობა 

83.8 81.2 

3 სკოლაში/უმაღლეს 

სასწავლებელში 

პოპულარობა 

75.0 52.5 

4 პროფესიის არჩევა 66.3 62.5 

5 სამსახურეობრივი წინსვლა 65.0 60.0 

6 მეგობრებთან ურთიერთობა 60.0 56.3 

7 წარმატება სწავლაში 55.0 43.8 

8 საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა 

56.3 56.3 
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რესპოდენტების 93.7% მიიჩნევს, რომ ქალისთვის მნიშვნელოვანია ჰქონდეს 

სახის ლამაზი ნაკვთები. მამაკაცების აღწერისას ეს მაჩვენებელი გაცილებით დაბალია 

(61.3 %). 

რესპოდენტების 97.5 % აღნიშნავს, რომ ქალისთვის მნიშვნელოვანია ჰქონდეს 

კარგი აღნაგობა, მამაკაცების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 75.0% ტოლია. (იხ. ცხრილი 

2).  

ზოგადად, ბიჭების 89.2%, და გოგონების 98.57% თვლის, რომ 13-20 წლის ქალის 

ცხოვრებაში გარეგნობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს (M=94.0%; X2 (2) = 5.89. P< .05 

).  

 

ცხრილი 2. რამდენად მნიშვნელოვანია ქალისა და მამაკაცისთვის შემდეგი გარეგნული 

მახასიათებლები 

 

რესპოდენტებს ვთხოვდით შეეფასებინათ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

მათთვის შემდეგი წყაროები გარეგნობის სტანდარტის ჩამოყალიებებისთვის.  

აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ძლიერი გავლენა აქვს ინტერნეტს (71.4 %), შოუ ბიზნესის 

წარმომადგენლებსა (56.1%) და 45,9 % ქალაქში ცნობილ ადამიანებს. პასუხები 

მოცემულია ცხრილში 3. 

N#  მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს 

ქალის შემთხვევაში % 

მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს 

კაცის შემთხვევაში % 

1 გამხდარი 87.5 57.5 

2 მაღალი 47.5 85.0 

3 სახის ლამაზი ნაკვთები 93.7 61.3 

4 კარგი აღნაგობა  97.5 75.0 
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ცხრილი 3. გარეგნობის აღქმაზე მოქმედი ფაქტორები   

  ძლიერი 

გავლენა % 

1 ტელევიზია 52.5 

2 ჟურნალ-გაზეთები 52.5 

3 ინტერნეტი 78.8 

4 ქალაქში ცნობილი ადამიანები 53.8 

5 შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები 56.3 

 

რესპოდენტების დიდ ნაწილს (66.3%) მათთვის იდეალური გარეგნობის მქონე 

ადამიანი ინტერნეტში ჰყავს ნანახი. შემდეგ ადგილზეა ტელევიზია (43.8%) და 

ჟურნალები (37.5%).  

რესპოდენტების მითითებით, მათ საშუალოდ 11.7 წლის ასაკში დაიწყეს საკუთარ 

გარეგნობაზე ფიქრი (SD=1.8; მინ- 7 წელი და მაქ -17 წელი); ხოლო დაახლოებით 1 

წლის მოგვიანებით - საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვა (SD = 2.4; მინ -6 და მაქ- 12).  

გოგონები და ბიჭები დაახლოებით ერთნაირ ასაკში იწყებენ ფიქრს საკუთარ 

გარეგნობაზე (ბიჭები – 11.5; SD = 1.7; გოგონები - 11.9; SD = 1.8), ხოლო საკუთარ 

გარეგნობაზე ზრუნვას გოგონები უფრო მოგვიანებით იწყებენ, ვიდრე ბიჭები (ბიჭები – 

11.4; SD = 2.3; გოგონები – 13; SD = 2.3)  

მოზარდებს ვთხოვდით შეეფასებინათ საკუთარი გარეგნობით კმაყოფილება. 

რესპოდენტების 48,8 % საკმაოდ კმაყოფილია საკუთარი გარეგნობით; 27.5 % არც თუ 

ისე; ხოლო 13.8 % არ არის კმაყოფილი. 9.9 % არა აქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია ამ 

საკითხზე. 
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შესაძლებლობა რომ ჰქონოდეთ, რესპოდენტთა უმეტესობა გარკვეულ 

ცვლილებებს შეიატანდა გარეგნობაში; კონკრეტულად:  უმეტესობა შეცვლიდა წონას 

(87.5%), დაახლოებით მესამედი კი სიმაღლეს (37.5 %) (იხ. დიაგრამა  2) 

 

 

დიაგრამა 2. რას შეცვლიდით თქვენს გარეგნობაში 

 

დაფიქსირდა სქესთაშორისი განსხვავებები გარეგნობის შეცვლის სურვილთან 

დაკავშირებით; მდედრობითი სქესის რესპოდენტების 93.7% და მამრობითი სქესის 

82.3% აღნიშნავს, რომ შეცვლიდა წონას (გახდებოდა), ამის შესაძლებლობა რომ 

ჰქონოდა ( X2 (3) = 7.882. P< .05). 

რესპონდენტების მოსაზრევით რეგულარული ვარჯიში წონის დაკლების და 

კარგი აღნაგობის მნიშვნელოვანი ფაქტოროა. მიუხედავად იმის, რომ მათ სურთ 

გარკვეული ცვლილება წონოს შემცირების თვალსაზრიდსით რესპოდენტების 51.3% 

ვარჯიშობს რეგულარულად და 5 % იკეთებს მასაჟს. საშუალება რომ ჰქონოდათ, 5 % 

გამოხატავს მზაობას პლასტიკური ოპერაციის გასაკეთებლად; მათ შორის 87.0% 

გოგოა.   

საკუთარი ცხოვრებით კმაყოფილია მოზარდების 43,8%; ნაწილობრივ 

კმაყოფილია– 37.5%; 13.8 % არ არის კმაყოფილი, ხოლო დანარჩენს უჭირს პასუხის 
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გაცემა. მოზარდები ყველაზე პოზიტიურად აფასებენ საკუთარი გონებრივ 

შესაძლებლობებს, შემდეგ შრომისმოყვარეობასა და ბოლოს გარეგნობას.  

 

 

 

 

 

 

მდედრობითი სქესის უფრო დიდი ნაწილი აფასებს საკუთარ გარეგნობას 

უარყოფითად, (18.8 %), ვიდრე მამრობითი სქესის წარმომადგენლები (6.2%). (x2 (2) = 

5.789. p < .05) 

ბიჭებს უფრო მაღალი თვითშეფასება აქვთ, ვიდრე გოგონებს (როზენბერგის 

თვითშფასების სკალაზე 27.7 და 27.5; F=9.29; p<.05). 

რაც უფრო მაღალია მოზარდის თვითშეფასება, მით მაღალია საკუთარი 

გარეგნობით კმაყოფილება (F=3.37; p<.05). მოზარდებს, რომლებიც ძალიან 

კმაყოფილები არიან საკუთარი გარეგნობით, მათი თვითშეფასების მაჩვენებელია 

28.3%, ვინც კმაყოფილია - 27.3%; ვინც უკმაყოფილოა - 25.27% და ვინც ძალიან 

უკმაყოფილოა - 22.3%.  

 

  

 

12,50% 
8,80% 

12,50% 

52,50% 

32,50% 
37,50% 35% 

59,00% 

50,00% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

გერეგნობა გონებრივი შესაძლებლობა შრომისმოყვარეობა 

ცუდი საშუალო კარგი 



რუხაძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / თებერვალი, 2018 

145 
 

 

 

 

 

დასკვნა 

კვლევის შედეგებმა აჩვენეს, რომ გარეგნობა ქართველი მოზარდებისათვის 

ძალზე მნიშვნელოვანია. მათი მოსაზრებით, გარეგნობა მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს განსაკუთრებით ქალის ცხოვრებაში.   

            გარეგნობას აქვს დიდი გავლენა ადამიანის ცხოვრების თითქმის 

ყველა სფეროზე, როგორიცაა: პროფესიის არჩევა, წარმატება სწავლაში, 

სამსახურეობრივი წინსვლა, საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა, 

ოჯახის შექმნა, პოპულარულობა სკოლაში/უმაღლეს სასწავლებელში, მეგობრებთან 

ურთიერთობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა. აღმოჩნდა, რომ გარეგნობა ახდენს 

გავლენას ისეთ ასპექტებზეც კი, როგორიცაა სწავლაში წარმატება და 

სამსახურეობრივი წინსვლა. საერთაშორისო კვლევებიც ადასტურებს, რომ   ქალები 

მეტ ზეწოლას განიცდიან საზოგადოებისგან სხეულის ხატთან დაკავშირებით, ვიდრე 

კაცები (King., & Tsiantas, 2001).  

            როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალებისთვისაც სხეულის აღნაგობა, წონა და 

სიმაღლე ძალზე მნიშვნელოვანია და დიდ ყურადღებას იმსახურებს. თუმცა, 

დაფიქსირდა სქესთაშორისი განსხვავებებიც; ქალებისთვის სიგამხდრე უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე კაცებისთვის; ხოლო კაცისთვის უფრო მნიშვნელოვანია იყოს 

მაღალი, ვიდრე ქალისთვის.   

          კვლევის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენდა იმის გამოვლენა, თუ 

რა ფაქტორები ახდენენ გავლენას სილამაზის სტანდარტების ჩამოყალიბებაზე 

ქართველ მოზარდებში. კვლევამ აჩვენა ინტერნეტის დიდი გავლენა, რაც 
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თანამედროვე ტექნოლოგიების ხანაში სრულიად ბუნებრივია. მოზარდები ყველაზე 

დიდ დროს კომპიუტერთან ატარებენ. მათთვის იდეალური გარეგნობის მქონე 

ადამიანი ზუსტად ინტერნეტში ჰყავთ ნანახი. კომუნიკაციების ეპოქაში სილამაზის 

სტანდარტების ჩამოყალიბებასა თუ დამკვიდრებაზე კულტურული გავლენა მეორე 

ადგილზე ინაცვლებს. ინტერნეტი გემოვნების ჩამოყალიბების მნიშვნელოვან ფაქტორს 

წარმოადგენს. სილამაზის სტანდარტების ჩამოყალიბებაზე შედარებით ნაკლებად, 

მაგრამ ასევე ახდენს გავლენას ტელევიზია და შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები. 

         ამდენად, ქართველი ახალგაზრედბისავის მედია სილამაზის სტანდარების 

ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.  ზოგადა, სწორედ მედია უწყობს 

ხელს სტერეოტიპული სტანდარტის ჩამოყალიბებას, რომ იდეალური ქალი უნდა იყოს 

გამხდარი და ლამაზი, ხოლო მამაკაცი - მაღალი და ტანადი (Wolf 1999, Paff., & 

Buckley Lakner, 1997). შესაბამისად, ქართველი ახალგაზრდები ფიქრობენ, რომ 

გაცილებით მნიშვნელოვანია ქალს ჰქონდეს სახის ლამაზი ნაკვთები და კარგი 

აღნაგობა, ვიდრე კაცს, რაც, კვლავ, გენდერული სტერეოტიპების შესაბამის 

მსჯელობაზე მიუთითებს.  

         ბიჭები და გოგონები დაახლოებთ ერთ ასაკში, 11 წლის ასაკში, იწყებენ საკუთარი 

გარეგნობის შეფასებას, თუმცა ბიჭები ამავე ასაკში იწყებენ მასზე ზრუნვას, ხოლო 

გოგონები დაახლობით 1 წლის შემდეგ. 

        შესაძლებლობა რომ ჰქონდეთ მოზარდების დიდი ნაწილი უპირველესად 

შეცვლიდა წონას, შემდეგ სიმაღლეს, სახის ნაკვთებსა და სხეულის აღნაგობას. 

განსაკუთრებით უკმაყოფილონი    არიან  საკუთარი   წონით მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენლები. მათი დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ შეცვლიდა საკუთარ წონას 

(შეამცირებდა). ამდენად, ქალები თავად უწყობენ ხელს საკუთარ გარეგნობასთან 

დაკავშირებულ სტანდარტის ჩამოყალიბებას.  



რუხაძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / თებერვალი, 2018 

147 
 

თვითშეფასება დადებითად უკავშირდება  მოზარდების საკუთარი გარეგნობით 

კმაყოფილებას. რაც უფრო მაღალია მოზარდის თვითშეფასება, მით მაღალია 

საკუთარი გარეგნობით კმაყოფილება. მოზარდები, რომელთაც მაღალი 

თვითშეფასება აქვთ,  უფრო  კმაყოფილები არიან საკუთარი გარეგნობით, ვიდრე 

შედარებით დაბალი თვითშეფასების  მქონე  მოზარდები. მსგავსი შედეგები 

ფიქსირდება სხვა კველვებშიც (Harter, 1999).  ჩვენი კვლევის შედეგებიც  ადასტურებს, 

რომ სხეულის ხატი ფსიქოლოგიური ფენომენია და უკავშირდება უფრო ისეთ 

ფსიქოლოგიურ ასპექტებს როგორიცაა, მაგალითად, თვითშეფასება, ვიდრე რეალურ 

ფიზიკურ მახასიათებლებს. თვითშფასება მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური რესურსია.  

მაღალი თვითშფასების ადამიანები მეტად სცემენ პატივს საკუთარ თავს და მოსწონთ 

საკუთარი გარეგნობა, ვიდრე დაბალი თვითშფასების ადამიანები. მეტიც, ისინი უკეთ 

აცნობიერებენ საკუთარ სუსტ და ძლიერ მხარეებს და ცდილობენ განვითარებას, ვიდრე 

დაბალი თვითშეფასების ადამიანები (Rosenberg, 1965).   

         სამომავლოდ მნიშვნელოვანია უფრო ფართომასჭტაბიანი კვლევის ჩატარება 

მოზარდებთან; მათ შორის გრძელვადიანი კვლევის ჩატარება და უფრო 

ჩარღმავებული თვისებრივი მეთოდების გამოყენებით. ასევე მნიშვნელოვანია კვლევის 

მიგნებების გამოყენება პრატიკული მიზნებითის შესაბამისი სფეროს სპეციალისეტებთან 

და მშობლებთან ერთად. მნიშვნელოვანია მოზარდებს ჩამოვუყალიბოთ დადებითი 

დამოკიდებულება საკუთარი სხეულის მიმართ და მაღალი თვითშეფასება.   
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აბსტრაქტი 

მედიის თვითრეგულირების არსებობა-განვითარების ტენდენცია ქვეყანაში  

სახელმწიფოებრივი და ინდივიდუალური თავისუფლების ხელშემწყობია. სწორედ მისი 

დახმარებითა და წახალისებით სახელმწიფოში შესაძლებელია პროფესიული 

სტანდარტების დაცვა-გაძლიერება. 

თვითრეგულირების ორგანოების საშუალებით ხალხს ეძლევა შესაძლებლობა იყოს 

არამხოლოდ ინფორმაციის მიმღები, არამედ ერთგვარი კორექტორი. მისი ხმა 

ფასდება, ხოლო აზრს ითვალისწინებენ. 

რაც უფრო ნაკლებია სახელმწიფოს ჩარევა მედიაში, მით უფრო დამოუკიდებელი და 

სანდოა ის.  

ეთიკურ ჭრილში, განვიხილეთ ქართული ჟურნალისტიკის პარადიგმები და 

ფოკუსირება  მოვახდინეთ ეთიკური ნორმების დაცვა - არ დაცვის საკითხზე. 

გამოვიყენეთ მონაცემთა შინაარსობრივი კონტენტ-ანალიზი, შემთხვევის ანალიზი და 

ფოკუს ჯგუფი, რომელთა ანალიზის საფუძველზე გამოგვევლინა თუ რა სიხშირით 

ხდებოდა ჟურნალისტისა და ეთიკის ქარტიის მიერ ეთიკური ჩარჩოების 

გათვალისწინება. 

ასევე გამოვიყენეთ შეპირისპირების მეთოდი და გავაკეთეთ კომპარატივისტულ 

ანალიზი უცხოურ და ავთენტურ ეთიკურ ნორმებზე დაყრდნობით. 

ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული კვლევით დადასტურდა ჩვენი ჰიპოთეზა, რომ ქართულ 

სატელევიზიო სივრცეში ტრანსლირებული გადაცემები ხშირ შემთხვევაში არ იცავენ 

ეთიკური ნორმებსა და აქცენტირებას ახდენენ სატელევიზიო რეიტინგის შენარჩუნებაზე. 

საკვანძო სიტყვები 



იმერლიშვილი, ფუტკარაძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, თებერვალი, 2018 

152 
 

მედია, ეთიკა, თვითრეგულირება, ეთიკის ქარტია, ჟურნალისტური ქცევის კოდექსი. 

შესავალი 

სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი 

ფუნდამენტური უფლებაა.  ჟურნალისტის ნებისმიერი პროფესიული უფლება–

მოვალეობა გამომდინარეობს საზოგადოების უფლებიდან, იყოს ინფორმირებული 

მოვლენებისა და თვალსაზრისების შესახებ. ფსიქოლოგების განმარტებით 

თვითრეგულირება არის კონტროლის დაწესება საკუთარ ქმედებასა (მაგალითად, 

იმპულსურობის შემცირება) და ემოციებზე (მაგალითად, პირადი სიმპათიების 

გამომჟღავნების რეგულირება).  

განვითარებული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აუცილებელ წინაპირობად 

განვითარებული და დამოუკიდებელი მედია სივრცე დგას.  თუმცაღა, 

დამოუკიდებლობა არ ნიშნავს თვითნებობას. ეს არის ცნება, რომელიც დიდწილად 

ემყარება პასუხისმგებლობისა და მოვალეობების ადეკვატურ აღქმა-შეფასებას. 

სწორედ ამ ორი ცნების ჯეროვანი გადააზრების შედეგად, საქართველოში ბოლო 

წლების განმავლობაში მედიამ საკმაოდ პროგრესული ნაბიჯები გადადგა. შეიქმნა 

თვითრეგულირების ინსტიტუციონალური მექანიზმები. სწორედ მედიის დახმარებითა 

და წახალისებით სახელმწიფოში შესაძლებელია პროფესიული სტანდარტების დაცვა-

გაძლიერება. მაგალითად, ისეთი, ფაქტორებისა, როგორიცაა სიზუსტისა და 

სამართლიანობის დაცვა, მიუკერძოებულობა ან ბალანსის შენარჩუნება. 

თვითრეგულირების ორგანოების საშუალებით ხალხს შესაძლებლობა აქვს იყოს 

არამხოლოდ ინფორმაციის მიმღები, არამედ ერთგვარი კორექტორი. მისი ხმა 

ფასდება, ხოლო აზრს ითვალისწინებენ. 
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თავისუფალი, დამოუკიდებელი მედია სივრცის არსებობა, რომელიც თავადვე ქმნის 

საკუთარ დღის წესრიგს,  სახელმწიფოს დემოკრატიულობისთვის სასურველია, 

ამიტომ რაც უფრო მეტია ქვეყანაში მაუწყებლები, რომლებსაც შესწევთ ძალა 

აკონტროლონ საკუთარი თავი, დაიცვან სტანდარტები, არ ხელყონ ადამიანის 

ძირითადი უფლებები და არ შელახონ ეთიკური ნორმები, მით უფრო ძლიერი და 

განვითარებულია საზოგადოებაც. მრავალფეროვანი, დაბალანსებული, 

პროფესიონალური და პლურალისტული მედია, რომელიც მაკონტროლებელი 

ინსტიტუტის ფუნქციას ასრულებს, საქართველოში 1991 წელს, დამოუკიდებლობის 

მოპოვების შემდეგ იკიდებს ფეხს. (ქარტია, 2013) 

2009 წლის 12 მარტს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 

მიღებულ იქნა დადგენილება "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის" სახით. "მაუწყებლობის 

შესახებ" საქართველოს კანონის მე-14 მუხლითა და "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის" 

მე-7 მუხლის საფუძველზე, მაუწყებლებს განესაზღვრათ ვალდებულება, რომ შეექმნათ 

თვითრეგულირების მექანიზმი. (კომისია, 2009) კოდექსის მიზანია ყველა სახის 

მაუწყებელი, განსაკუთრებით კი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, თანაბარი 

პასუხისმგებლობით მოეკიდოს პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვასა და 

საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებას, რაც აუცილებელია დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში ზნეობისა და ადამიანური ღირებულებების დასაცავად, 

საზოგადოებრივი თანხმობისა და ტოლერანტობის განსამტკიცებლად.  

საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით მაუწყებელმა უნდა 

შეიმუშავოს  თვითრეგულირების ეფექტიანი მექანიზმი, რომელიც შეესაბამება მაღალ 

პროფესიულ სტანდარტებს. ასევე იგი ითვალისწინებს საჩივრის ეფექტიანად 

განხილვის გამჭვირვალე პროცედურებსა და მათზე დროულ, დასაბუთებულ 

რეაგირებას. ბოლო ეტაპი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან რეალური 
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შედეგი, რეზონანსი სწორედ რეაგირების დროს გვხვდება: რა გააკეთა მაუწყებელმა 

მაშინ, როდესაც საჩივრის დაკმაყოფილება - არ დაკმაყოფილების საკითხი გადაწყდა. 

თუ კი რაიმე ლაფსუსს აქვს ადგილი, პასუხისმგებლობის მქონე მედია   ბოდიშს იხდის 

და ასწორებს გადაცდომას, რაც მათივე სიძლიერის მაჩვენებელია და არა სისუსტის. 

ქართულ რეალობაში ეთიკური ნორმების დაცვის საკითხი საკმაოდ საინტერესო და 

აქტუალური თემაა. საქართველოში 2009 წელს შეიქმნა ჟურნალისტიკური ეთიკის 

ქარტია, რომლის მიზანი და დანიშნულება ჟურნალისტიკური ეთიკური სტანდარტების 

დანერგვა, პოპულარიზაცია  და გაუმჯობესებაა. (ქარტია, Qartia.ge, 2009) 

ჟურნალისტს საკმაოდ დიდი ვალდებულებები აკისრია საზოგადოების წინაშე. უფრო 

მარტივად , რომ ვთქვათ პირობითად ჟურნალისტებს აკისრიათ „სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობა“.  

საკმაოდ საინტერესოა ცნობილი ბრიტანელი მსახიობის ჰიუ გრანტის შემთხვევა, 

რომელიც მიმდინარე წლის 5 თებერვალს მოხდა. ჰიუ გრანტმა ბრიტანული მედია 

ორგანიზაციისგან ,,UK Mirror Group”, კომპენსაციის სახით, ექვს ნიშნიანი თანხა და 

საჯარო ბოდიში მიიღო. მსახიობისა და კიდევ 70-ზე მეტი პირის სარჩელი, მედიის 

მხრიდან მათ მობილურ ტელეფონზე შემოსული ხმოვანი შეტყობინებების გატეხვას და 

გამოქვეყნებას ეხებოდა. სასამართლოში ,,Mirror Group“-ის წარმომადგენელმა 

დაადასტურა, რომ მათ არაკანონიერი გზით მოიპოვეს წვდომა გრანტის პირად 

მიმოწერებსა და ხმოვან ფოსტაზე. ,,რამდენიმე წლის წინ, ცნობილი სახეების ხმოვან 

ფოსტაზე შემოსული შეტყობინებები ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახდა. ამ 

შეტყობინებებეის მოსმენის შედეგად მიღებული ინფორმაცია გამოყენებული იყო ჩვენი 

გაზეთების მასალებში“. გამოცემა ბოდიშს უხდის და დაუშვებლად მიიჩნევს მსგავსი 

ფაქტის განმეორებას“. ჰიუ გრანტი კი, კომპენსაციის სახით მიღებული თანხით იმ 

კამპანიას დააფინანსებს, რომელიც მედიის მხრიდან შევიწროებული ადამაინების 

მხარდასაჭერად წამოიწყეს. (REUTERS, 2018) 
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გთავაზობთ რამდენიმე მაგალითს უცხოური მედიის კანონმდებლობიდან: 

(კინწურაშვილი, 2003) 

ბელგია - ფაქტები და ინფორმაცია, რომელიც არასწორი აღმოჩნდება, უნდა 

შესწორდეს შეუზღუდავად და პასუხის გაცემის იურიდიული უფლების დაცვით. 

ჩეხეთი - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც არაზუსტი აღმოჩნდება დაუყოვნებლივ 

უნდა შესწორდეს. 

დანია - არასწორი ინფორმაცია უნდა გასწორდეს რედაქტორის პირადი ინიციატივით, 

როგორც კი ცნობილი გახდება გამოქვეყნებულ ინფორმაცაში არსებული შეცდომების 

შესახებ. შესწორება ისეთი ფორმით უნდა მოხდეს, რომ მკითხველმა იოლად 

შეამჩნიოს ის. 

სლოვაკეთი - თუ ჟურნალისტი აქვეყნებს არაზუსტ, ნახევრადზუსტ, ჰიპოთეტურ თუ 

არასრულ ინფორმაციას, მან უნდა გამოაქვეყნოს შესწორება ან პირვანდელ 

პუბლიკაციაზე გამოხმაურება. შესწორება უნდა გამოქვეყნდეს იმავე ფორმით და 

საუკეთესო შემთხვევაში, იმავე ადგილზე, სადაც არასწორი ინფორმაცია იყო 

განთავსებული. 

კვლევის მეთოდოლოგია  

კვლევის მეთოდოლოგიად გამოვიყენეთ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი - 

მონაცემთა შინაარსობრივი კონტენტ-ანალიზი, რაც გულისხმობდა იმას, რომ 

დავაკვირდით სატელევიზო სივრცეში ტრანსლირებულ გადაცემებს და მათი ანალიზის 

საფუძველზე გამოვავლინეთ თუ რა სიხშირით ხდებოდა ჟურნალისტის მიერ ეთიკური 

ჩარჩოების დაცვა და ასევე დაკვირდით იმას, თუ როგორ რეაგირებდა საქართველოს 

ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენლები ეთიკური ნორმების დარღვევის 

ფაქტზე ან რა რეაქცია და რეაგირება ჰქონდა თავად საზოგადოებას. ასევე 

მაგალითები ავარჩიეთ მათი მასშტაბურობისა და საზოგადოებისთვის ზიანის მიყენების 



იმერლიშვილი, ფუტკარაძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, თებერვალი, 2018 

156 
 

არეალიდან გამომდინარე. აღნიშნული მონაცემები მოვიპოვეთ საქართველოს 

ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტიის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის 

გაანალიზებით. 

ასევე გამოვიყენეთ შემთხვევის ანალიზი, რათა შეგვესწავლა ის კონკრეტული ქეისები 

ქართულ ტელემედიაში, სადაც ადგილი ჰქონდა ადამიანის უფლებათა და 

ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტიის პრინციპების დარღვევასა და ხელყოფას. აქცენტს 

ვაკეთებდით ეთიკური ნორმების დაცვა - არ დაცვის საკითხებზე, რაც გულისხმობს, რომ 

ის გადაცემები, სადაც ვთვლით, რომ დაირღვა ეთიკური ნორმები, განვიხილეთ 

დენოტაციურ (ზედაპირულ) და კონოტაციურ (ფარულ) დონეზე. 

იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული კვლევის მიზანია განვსაზღვროთ თუ როგორ 

რეაგირებენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და მედია-

ექსპერტები ქართული მედია სივრცის მიერ ეთიკური სტანტარტების დარღვევაზე, 

გამოვიყენეთ თვისებრივი კვლევის ერთ-ერთი მეთოდი - ფოკუს-ჯგუფი. მისი 

საშუალებით შევძელით საკითხის  სიღრმისეული შესწავლა. 

რაც შეეხება ამოცანებს, სასურველი მიზნის მისაღწევად შევეცადეთ განგვესაზღვრა: 

 რამდენად ინფორმირებულნი არიან სტუდენტები ეთიკური სტანდარტების 

დარღვევის ფაქტებზე მედიის მხრიდან. 

 რამდენად შეუძლიათ მედიის მხრიდან ეთიკური დარღვევების იდენტიფიცირება. 

 რა ცოდნა აქვთ ეთიკური სტანდარტების შესახებ. 

 რა ზეგავლენას ახდენს ეთიკური სტანდარტების დარღვევის განსხვავებული 

მაგალითები მათ ქცევაზე. 

შერჩევა მოვახდინეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ-

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ოთხივე კურსის სტუდენტებში,  ალბათური 

შერჩევის, კერძოდ მარტივი სისტემური შერჩევის საფუძველზე, რათა ყველა სტუდენტს 
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ჰქონოდა თანაბარი შანსი კვლევაში მონაწილეობის. მათი რაოდენობა იყო 12, ხოლო 

ვინაობა ანონიმურია. სტუდენტებს ვაჩვენეთ ის გადაცემები, რომლებშიც ვთვლიდით, 

რომ დაირღვა ეთიკური ნორმები. აღსანიშნავია, რომ უმრავლეს შემთხვევაში მათი 

აზრი ემთხვეოდა ჩვენსას, რაც მეტ სანდოობასა და ვალიდურობას მატებს ჩვენ მიერ 

მოყვანილ ნიმუშებს. სტუდენტების აზრით, საქართველოში ეთიკური ნორმების დაცვა 

ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა.  

ასევე მოვახდინეთ, მონაცემთა მეორეული ანალიზი - ექსპერტთა გამოკითხვა, რაც 

გულისხმობს იმას, რომ დავეყრდენით მედია ექსპერტების სიღმისეულ ინტერვიუთა 

ანალიზს, რომელიც 2016 წელს, 1-10 მარტის პერიოდში ჩატარდა: თამარ რუხაძე 

(ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი), ნათია 

კუპრაშვილი (,,რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი 

დირექტორი), დავით კლდიაშვილი (ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტის საბჭოს მდივანი, 

იურისტი), უჩა სეთური (,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“  

მედიის მიმართულების ხელმძღვანელი), თამარ კინწურაშვილი (,,მედიის 

განვითარების ფონდის“ გამგეობის თავმჯდომარე“) 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

ჩვენი კვლევის ობიექტები ამ შემთხვევაში გახლდათ: სამართლებრივი და ეთიკური 

რეგულირების დოკუმენტები: ქართული ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ეთიკის 

კოდექსს და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, ასევე სხვა საერთაშორისო ჟურნალისტური 

ქცევისა და ეთიკის კოდექსები და მათი გამოცდილებები, თუმცა უნდა აღინიშნოს 

შემდეგი ავტორები, რომლებსაც დავეყრდენით კვლევის პროცესში. 

კლოდ - ჟან ბერტნარი- ,, ბუნებრივია, რომ „მედიის არასწორი ქცევა“ იმისდა მიხედვით 

განისაზღვრება, თუ როგორი არის ამა თუ იმ ერის კულტურა, ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარების დონე და არსებული პოლიტიკური რეჟიმი. ის ვერ იქნება იდენტური 
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კომუნისტურ და ლიბერალურ, არქაულ და ზეთანამედროვე, მუსლიმანურ და 

ჰედონურ ქვეყნებში, თუმცა კოდექსთა უმრავლესობაში შეიძლება აღმოვაჩინოთ ერთი 

და იგივე ფუნდამენტური ნორმები. ამის ახსნა შესაძლებელია იმ გავლენიანი ერების 

კულტურათა ერთიანობით, სადაც პირველი კოდექსები გაჩნდა - აგრეთვე იმ 

საერთშორისო დიალოგით, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარეობს. 

მედია პროფესიონალებს, მეცნიერ მკვლევარებსა და მომხამარებელთა შორის არ 

არსებობს მკვეთრი აზრთა სხვაობა იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა იქცეოდეს და არ 

უნდა იქცეოდეს მედია.“  (ბერტნარი, 2004) 

ჯ.ა ჯაქსა და მ.ს პრიჩარდი თავიანთ წიგნში „ანალიზის მეთოდები“ ეთიკის კარგ 

განსაზღვრას გვთავაზობენ. ისინი ამბობენ: „ეთიკა ჩვენი ცხოვრების წესს შეეხება. იგი 

განიხილავს, რა არის სწორი და მცდარი, სამართლიანი და უსამართლო, კეთილი და 

ბოროტი, კარგი და ცუდი, პასუხსაგები და არაპასუხსაგები და სხვა.“ (James A. Jaksa, 

1994) 

ადამიანის ქცევა არა მხოლოდ მისი ცნობიერებით იზომება, არამედ საზოგადოების, 

პროფესიული ჯგუფისა და ამ ადამიანის დამქირავებლის მიერ დაწესებული 

ნორმებითაც. რთულია იმის დადგენა, რა არის ეთიკური, რადგან ადამიანებს „კარგისა“ 

და „ცუდის“ განსახვავებული სტანდარტები და აღქმა აქვთ. ეთიკური კონფლიქტების 

უმრავლესობა არც თეთრია და არც შავი, ისინი უფრო მეტად ნაცრისფერ ზონაში 

ხვდება. 

ადამიანის ღირებულებათა სისტემასაც შეუძლია, განსაზღვროს, როგორ მოიქცევა იგი 

სპეციფიკურ სიტუაციაში. ფილოსოფოსები ამბობენ, რომ სამი ძირითადი ღირებულება 

არსებობს: 

1. აბსოლუტური - აბსოლუისტს სწამს, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ან  

„სწორია“ ან „მცდარი“, მიუხედავად მისი თანმდევი შედეგებისა. იგი ემყარება 
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იმანუელ კანტის ფილოსოფიას, რომ შედეგს არ შეუძლია, გაამართლოს მისი 

მიღწევის საშუალებები. 

2. ეგზისტენციალური - ეგზისტენციალისტი, რომლის არჩევანიც ღირებულებათა 

სისტემით არ არის განპირობებული, გადაწყვეტილებას მყისიერი არჩევნის 

საფუძველზე იღებს. ეს მიდგომა, გარკვეულწილად ემყარება არისტოტელეს 

მოსაზრებას, რომ ადამიანი უნდა ეძებდეს გამაწონასწორებელ წერტილს, შუა 

წერტილს ორ უკიდურესობას შორის, სხვა სიტყვები, რომ ვთქვათ, არისტოტელე 

არ ეთანხმება კანტს და პასუხობს: „არასდროს თქვა არასდროს“. 

3. სიტუაციური - სიტუაციონალისტს  სწამს, რომ ნებისმერი გადაწყვეტილების 

საფუძველს ქმნის ის რაღაც, რასაც უმცირესი ზიანისა და უდიდესი სიკეთის 

მოტანა შეუძლია. ამას ხშორად უტილიტარულ მიდგომასაც უწოდებენ.  

სხვა მიდგომა, რომელმაც საუკუნეებს გაუძლო, უბრალოდ, ეთიკის ოქროს 

წესად იწოდება: „გიყვარდეს მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი“. არსებობს 

კიდევ ერთი მიდგომა „მოექეცი სხვას ისე, როგორც გინდა შენ მოგექცნენ.“  

მილის უტილიტარული მიდგომა: მას სჯეროდა, რომ მიზანი იქამდე ამართლებს 

საშუალებას, ვიდრე მას დიდი სარგებელი და სიკეთე მოაქვს ბევრი ადამიანისთვის. იგი 

ეთიკაში პოზიტივისტურ მიმართულებად განიხილება, რომლის მიხედვითაც ადამიანის 

ქმედების ძირითად კრიტერიუმისა და ზნეობრიობის საფუძველს სარგებელი 

წარმოადგენს. უტილიტარიზმთან დაკავშირებულეა ჯერემი ბენთამიც, რომელიც 

სარგებელს სიამოვნებასთან აიგივებდა და მისი აზრით ზნეობრიობის საფუძველი 

ადამიანის სწრაფვა წარმოადგენდა, რათა მიეღო მაქსიმალური სიამოვნება, მიზანი კი 

ამ სიამოვნების მაქსიმალიზაცია საზოგადოებრივ და ინდივიდუალურ ინტერესებს 

შორის ჰარმონიზაციის მიღწევა იყო. შესაბამისად, უტილიტარიზმი ეთიკაში საერთო 

სიკეთეს ქადაგებს მოქმედების სწორი კურსისა არჩევის შემთხვევაში. (Mill, 2002) 
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იერემია ბენთამის დეონტოლოგიური მიდგომა, რომელიც მოქმედების შედეგს ამ 

მოქმედებების მორალური ღირებულების განმსაზღვრელ ფაქტორად არ თვლის და 

მისი აზრით, ეთიკის ნორმები არც ერთ შეთხვევაში არ უნდა დაირღვეს. იგი ეთიკის იმ 

მიდგომის ნაწილს გამოხატავს, რომელიც განიხილავს მოვალეობებისა და ჯერარსის 

პრობლემებს. დეონტოლოგიური ეთიკა გულისხმობს პირის სავალდებულო ქცევის, 

ცალსახად განმსაზღვრელი, მორალური ნორმების ერთობლიობას, რომელსაც 

კონკრეტული იმპერიული ხასიათი გააჩნია. ზოგადი ეთიკის ნორმების განსხვავებით, 

აღნიშნული ნორმები არ იძლევა არჩევანის უფლებას. (Bentham, 2000) 

ჩვენი აზრით, აღნიშნული სამეცნიერო ლიტერატურა ნათლად გამოხატავს ზოგადად, 

მედია ეთიკის პრობლემის არსსა და იმის ფორმულირებას, როგორ უნდა 

დავაბალანსოთ ერთი მხრივ, ადამიანის უფლებათა უზრუნველყოფა, ხოლო მეორე 

კუთხით მედიაში ეთიკური სივრცის შექმნის მიღწევა. 

კვლევის შედეგები 

ფოკუს ჯგუფის შედეგები ჩვენთვის საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა. სტუდენტების 

განწყობებისა და მიდგომების გასაზომად მათ ვაჩვენეთ რამდენიმე ვიდეო (ზემოთ 

მოყვანილი მაგალითებიდან) და ვთხოვეთ შეეფასებინათ თუ რამდენად ეთიკურად 

მიაჩნდათ იგი.  დისკუსია საკმაოდ აქტიური და ნაყოფიერი აღმოჩნდა. 

განსაკუთრებული აღშფოთება მათში გამოიწვია 4 თვის გოგონასთვის პირდაპირ 

ეთერში ყურის გახვრეტამ, ერთმა მათგანმა დედისთვის მეურვეობის ჩამორთმევაც კი 

მიიჩნია მიზანშეწონილად. სტუდენტებს ასევე ვანახეთ ვიდეო, სადაც ქართული მარშის 

წარმომადგენლები ჰომოფობიურ განცხადებებს ავრცელებდნენ, ამ შემთხვევაში 

სტუდენტების მხოლოდ ერთი ნაწილი იყო რადიკალური, 4-მა მათგანმა კი ეთიკურ 

დარღვევად სულაც არ მიაჩნია, რადგან მათი აზრით ყველა პიროვნებას აქვს აზრის და 

სიტყვის გამოხატვის უფლება, მათ შორის ჰომოფობიური განცხადებების 
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შემცვლელისაც.  ანტი-ტერორისტულ ოპერაციასთან მიმართებით, მათ აღნიშნეს, რომ 

რუსთავი 2-ის მიერ პირდაპირ ეთერში სპეცრაზმელების მოქმედებათა გაშუქება 

ინფორმაციას აწვდიდა დამნაშავეებს, რის გამოც სპეცოპერაციის დასრულება მყისიერ 

დროში ვერ მოხდა და ამიტომ მათი ეს ქმედება ყოვლად გაუმართლებელი იყო, 

,,ალბათ ტერორისტები მდივანზე წამოწოლილები ტელევიზორს უყურებდნენ და 

გებულობდნენ სპეცრაზმი იმ მომენტში რომელი კორპუსის კართან იდგა“ აღნიშნა 

ფოკუს-ჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ, თუმცა  ორ მონაწილეს განსხვავებული 

პოზიცია აღმოაჩნდა და განაცხადა, რომ მედიას ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ 

ადგილას აქვს უფლება მაყურებელს ინფორმაცია მიაწოდოს, რათა იგი ინფორმაციულ 

ვაკუუმსა და პანიკაში არ იყოს. რაც შეეხება ,,მარიამ კოჩალიძის საქმეს“, ამ შემთხვევაში 

სტუნდენტების მხრიდან უმეტესად ქსენოფობიური ფრაზები დაფიქსირდა, რადგან 

ისინი მკვლელის ეროვნულ მიკუთვნებულობაზე ფოკუსირდნენ. ,,ვერ ხედავთ, რა 

ხდება სირიაში, ევროპაში? მიგრანტები ყოველდღე უამრავ უდანაშაულოს ხოცავენ, 

მრავალფეროვანი ევროპა აუცილებელია, ოღონდ მრავალფეროვანი და არა 

სისხლიანი, საზღვრების ჩაკეტვა გარდაუვალია, ჩვენისთანა პატარა სახელმწიფოში 

მითუმეტეს“ განაცხადა ერთ-ერთმა მონაწილემ, განსხვავებული მოსაზრება აღმოაჩნდა 

მეორე სტუდენტს, რომლის თქმითაც ,,ისლამი ტერორიზმი სულაც არ არის“. შედეგად 

გამოვლინდა, რომ ეთნიკური განსხვავებულობა აშკარად ზემოქმედებს ეთიკურ 

დარღვევის შეფასებაზე. ზოგადად, როდესაც მათ ვთხოვეთ ქართული ტელემედია და 

აქ არსებული ეთიკური პრობლემები შეეფასებინათ, მონაწილეთა ნაწილმა 

,,მუხთარლის საქმესთან“ დაკავშირებული დარღვევენი გაიხსენეს. აღსანიშნავია, რომ 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქმედითუუნარად მიიჩნიეს, 

ზოგიერთმა მათგანმა წუხილი გამოთქვა იმის შესახებ, რომ მაუწყებელი მოსახლეობის 

მიერ ფინანსდება.  საბოლოოდ კი, სტუდენტების აზრით, ეთიკური ნორმების 

დარღვევის პრობლემა საქართველოში საკმაოდ მწვავე და აქტუალურია. ისინი 
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კონსენსუალურად შეთანხმდნენ, რომ ჟურნალისტების ვალდებულება 

საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების გარდა, ეთიკის დაცვაა, 

რამდენიმე სტუდენტმა იდეა გამოთქვა, რომ შესაძლოა რაიმე სანქციები (ფულადი, 

პროფესიული და ა.შ.) დაწესდეს ჟურნალისტის მიერ დისკრიმინაციული, 

შეურაცხმყოფელი თუ უპასუხიმგებლო განცხადებების გავრცელების გამო, მათ 

მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს პოლიტიკური პარტიების და განსაკუთრებით სამოქალაქო 

საზოგადოების ჩართულობაც, რათა ჰარმონიულად მიიღწეს საქართველოში 

ბალანსირებული მედია.  

 ჟურნალისტები ხშირად იყენებენ სიძულვილის ენას , მათ ლექსიკაში ხშირად 

შეინიშნება სხვადასხვა ფობიური თუ დისკრიმინაციის შემცველი ელემენტები. 

სტატისტიკის მიხედვით, 2016 წელს ქართულ სატელევიზიო სივრცეში ტელეკომპანია 

ობიექტივის ეთერში ყველაზე მეტჯერ, 67-ჯერ გავიდა სიძულვილის შემცველი 

სიუჟეტები. (კინწურაშვილი, ანტიდასავლური პროპაგანდა, 2016) 

ნებისმიერი ქვეყნის ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსი განსაკუთრებულ ყურადღებას 

უთმობს იმ სფეროს, სადაც ჟურნალისტები ყველაზე ხშირად „სცოდავენ“. კერძოდ, 

ისეთი მასალების გამოქვეყნება, რომლებიც შეურაცხყოფენ ადამიანისა თუ ადამიანთა 

ჯგუფის რელიგიურ და ზნეობრივ გრძნობებს, მათ რასობრივ თუ ეთნიკურ 

კუთვნილებას. ფინელი ჟურნალისტების „სამართლიანი ჟურნალისტური პრაქტიკის 

სახელმძღვანელო პრინციპების“ თანახმად, „კანის ფერი, ეროვნება, წარმოშობა, 

პოლიტიკური და რელიგიური მრწამსი, სქესი და სხვა პირადი მახასიათებლები არ 

უნდა გამოქვეყნდეს, თუ ეს არ არის დაკავშირებული მოცემულ საკითხთან.“ ამ 

მოთხოვნის ლოგიკა ძალიან მარტივია: ჩვენ თუ ყოველ ჯერზე გავიმეორებთ, რომ 

ვთქვათ, დანაშაული ჩაიდინა რომელიმე კუთხის ან რომელიმე რელიგიის 

წარმომადგენელმა, საზოგადოებაში მარტივად გაჩნდება  კლიშე, რომ ამ კუთხისა თუ 

რელიგიის წარმომადგენელთა უმრავლესობა კრიმინალია. 
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ზემოთაღნიშნულთან მიმართებით, აღსანიშნავია შემდეგი შემთხვევა, როდესაც 2013 

წლის 22 ივლისს, ქალაქ ბათუმში იპოვეს გარდაცვლილი 16 წლის მარიამ კოჩალაძე, 

რომლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი, უცხო ქვეყნის, კერძოდ, ირანის მოქალაქე იყო. 

გავრცელებულმა ინფორმაციამ მედიაში საფუძველი დაუდო ანტიირანულ და 

ანტიმუსლიმურ კამპანას, ისლამის მიმართ სიძულვილის გაღივებას. დაიწყო მასალების 

შემდეგი სათაურებით გამოქვეყნება: „მარიამ კოჩალიძის მკვლელი ტერორისტი იყო?“ 

(Ambebi.ge, 2013) “მკვლელი ვაჰაბიტია სირიის ოპოზიციიდან, რომელიც თურქეთში 

რეაბილიტაციას გადიოდა!“ (სააგენტო, 2013) “მოვითხოვთ, არც ერთი ირანელი არ 

შემოვიდეს საქართველოში... მარიამი წმინდა ქრისტიანი იყო...“ (პალიტრა, 2013) 

ტელეკომპანია „იმედის“ სიუჟეტის მიხედვით კი „გარდაცვლილის ოჯახის წევრები 

ამბობენ, რომ ირანის მოქალაქემ, სავარაუდო მკვლელმა, მსხვერპლს ყელი გამოჭრა, 

რითაც რელიგიური რიტუალი შეასრულა და ადგილიდან მიიმალა, რითაც ,,იმედმა“ 

დაარღვია მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, 31-ე მუხლის თანახმად: „მაუწყებელმა თავი 

უნდა შეიკავოს ისეთი მასალის გამოქვეყნებისგან, რომელიც გააღვივებს სიძულვილს 

ან არატოლერანტობას რასის, ენის, სქესის, რელიგიური კუთვნილების, პოლიტიკური 

შეხედულებების, ეთნიკური, გეოგრაფიული ან სოცალური წარმოშობის საფუძველზე.“ 

(მაუწყებელი, 2006) 

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მე-8 პრინციპის თანახმად 

,,ჟურნალისტი ვალდებულია დაიცვას ბავშვის უფლებები, არ გამოაქვეყნოს ბავშვების 

შესახებ ისეთი სტატიები ან რეპორტაჟები, რომლებიც საზიანო იქნება მისთვის. 

(ქარტია, Qartia.ge, 2009) 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსის მეათე თავის, 35-ე მუხლის მიხედვით: 

(კომისია, http://infocenter.gov.ge, 2009) ,,დაუშვებელია სექსუალური ძალადობის 

არასრულწლოვანი მსხვერპლის ვინაობის დასახელება ან ისეთი დეტალების ჩვენება, 
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რაც გაადვილებს არასრულწლოვანი მსხვერპლის იდენტიფიკაციას. მაგალითად, 

ასეთი დეტალი შეიძლება იყოს მსხვერპლის საცხოვრებელი სახლის, მშობლების ან 

მეზობლების, სასწავლებლის ჩვენება“. თუმცა სამწუხაროდ, ქართულ მედია სივრცეში 

ხშირია მაგალითები, როდესაც ბავშვების უფლებები ირღვევა, საილისტურაციოდ 

მოვიყვანთ რამდენიმე მაგალითს: 

საზოგადოებრივ მაუწყებელზე  საინფორმაციო გამოშვება ,,მოამბეში“ სიუჟეტი გავიდა, 

რომელიც არასრულწლოვან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე ძალადობის 

ფაქტს ეხებოდა. სიუჟტში ჟურნალისტმა ის მუნიციპალიტეტი სადაც ფაქტი მოხდა, ასევე 

აჩვენა მეზობლების, გოგონას სასწავლებლის ხელმძღვანელის ღია ინტერვიუ და 

კადრები, აღნიშნული ფაქტის შედეგად, ბავშვი  სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში 

ჩავარდა, თვითმკვლელობით იმუქრებოდა, ოთახიდან არ გამოდიოდა და სკოლაში 

წასვლაზე უარს ამბობდა. აღნიშნულ სიუჟტში ჟურნალისტმა ცალსახად მოახდინა 

ბაშვის უფლებების ხელყოფა, რადგან შესაძლებელი გახდა მისი იდენტიფიცირება, 

მაშინ როდესაც, ბავშვის კეთილდღეობა და ანონიმურობის დაცვა საზოგადოების 

ინტერესზე მაღლა დგას. (კინწურაშვილი, მედია ეთიკა და პროფესიული სტანდარტები, 

2013) 

2017 წლის დეკემბერში, ქ.თბილისში, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობისთვის 

ბრალდებული არასრულწლოვანის დაკავებისას, ქართული ტელეარხების 

საინფორმაციო გამოშვებებში გასულ სიუჟეტებში, იდენტიფიცირებული იყო 

მკვლელობაში ბრალდებული არასრულწლოვანი, კერძოდ „რუსთავი 2-ისა“ და 

„ობიექტივის“ ეთერში გასულ სიუჟეებში, ნაჩვენები იყო ბრალდებულის სახე, ხოლო 

„იმედის“ ეთერში დაასახელეს მისი სახელი და გვარი.  (ქარტია, 2017) 

ქარტიის საბჭო მიიჩნევს, რომ სამივე შემთხვევაში დაირღვა ქარტიის მე-8 პრინციპი, 

არასრულწლოვანის იდენტიფიცირებით, მით უმეტეს, რომ ჯერ არ არის დადგენილი 
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ნამდვილად მის მიერ დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, ცალსახაა, რომ იგი გახდა კიდევ 

უფრო მეტი აგრესიის და მომეტებული საფრთხის ობიექტი.  

ასევე ქართულ ტელემედიაში ხშირია სიუჟეტები, რომელიც ადამიანებს საკმაოდ მძიმე 

მორალურ და ფსიქოლოგიურ პრობლემებს უქმნის, მაგალითად, ანონიმური საქმე 

(საქართველოს ჟურნალისტური ქარტიის ვებ-გვერდი, ,,ანონიმური საქმე“  (ქარტია, 

Qartia.ge, 2014) ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპები დაირღვა ჟურნალისტის მიერ 

მომზადებულ სიუჟეტში, რომელიც ეხებოდა კონკრეტული ვირუსის მატარებელთა 

რიცხვის ზრდას. გადაცემის მომზადებამდე, ჟურნალისტი დაუკავშირდა რესპონდენტს, 

როგორც აღნიშნული ვირუსის მატარებელს და სთხოვა საკითხთან დაკავშირებით 

კომენტარის გაკეთება. მოცემული პირი კომენტარს დათანხმდა 

კონფიდენციალურობის დაცვის წინაპირობით. სიუჟეტის ეთერში გასვლის შემდეგ კი 

აღმოჩნდა, რომ არ იყო უზრუნველყოფილი რესპონდენტის კონფიდენციალურობა, 

არ იყო შეცვლილი მისი ხმა და მარტივად შეიძლებოდა მისი იდენტიფიცირება.  

ქარტიის მე–6 პრინციპის თანახმად, ჟურნალისტის მორალური პასუხისმგებლობაა, არ 

გაამჟღავნოს კონფიდენციალურად მოპოვებული ინფორმაციის წყარო. აღნიშნულმა 

სიუჟეტმა კი დაავადებულ პიროვნება საკმაოდ მძიმე სტრესულ მდგომარეობაში 

ჩააყენა. 

რაც შეეხება მედია ექსპერტების სიღრმისეულ ინტერვიუს, ისინი ფიქრობენ, რომ 

ბოლო პერიოდში ქართულმა ჟურნალისტიკამ ახალი ამბების სახე მიიღო, სიუჟტებს 

ეტყობა, რომ რეპორტიორს მის დამუშავებაზე არ უზრუნია. მათ აღნიშნეს, რომ 

სიძულვილის ენის გამოყენებისთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება უშუალოდ 

მაუწყებლობის დირექტორს ან გამოცემის რედქციას. მათ  რამდენიმე მედია 

სტანდარტი დაასახელეს, რომელიც მნიშვნელოვანია ქართულ ტელემედიაში ეთიკური 

ნორმების დაცვის კუთხით ესენია :  
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 ინფორმაციის სიზუსტე(მათი აზრით, ინფრომაციის მოპოვების დროს, მთავარი 

საფრთხე მის სიზუსტესთან დაკავშირებით ჩნდება, სწორედ ამიტომ 

მნიშვნელოვანია ჟურნალისტმა უამრავი გავრცელებული ინფორმაციდან 

ღირებული შეარჩიოს და იგი რამდენჯერმე გადაამოწმოს, მოიძიოს 

ალტერნატიული წყაროები. მათ განსაკუთრებით გამოყვეს სოციალურ 

ქსელებში გავრცელებყლი ინფორმაციები, რომელიც გადადის 

ონლაინგამოცემის ვებ-გვერდზე. ექსპერტების მოსაზრებით, იგი უნდა 

ექვემდებარებოდეს ისეთივე გადამოწმების მეთოდებს, როგორსაც სხვა 

მედისაშუალება იყენეს.) 

  ფაქტისა და კომენტარის გამიჯვნა (ექსპერტების მოსაზრებით, ძალიან ხშირად 

ჟურნალისტი სიუჟეტის მომზადებისას ან სოციალურ ქსელს ან უშუალოდ 

პიროვნების სუბიექტურ მოსაზრებებს ეყრდონობა, მოქალაქეებს კი ფაქტისა და 

კომენტარის გამიჯვნის ვალდებულება არ აქვთ. სწორედ ამიტომ , ძალიან 

ხშირად აღნიშნული ინფორმაცია არის არა ფაქტი, არამედ მოსაზრება, 

რომელიც მისი ავტორის აზრით ფაქტია, მაშინ როცა BBC-ის მიხედვით, 

,,ფაქტები წმინდათწმინდაა“, აუცილებელია ქართველმა ჟურნალისტებმა 

შეძლონ ფაქტისა და კომენტარის გამიჯვნა, ხოლო გავრცელებულ 

ინფორმაციაში სიცრუისა და ჭეშმარიტების გარჩევა.)  

 პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის  დარღვევა (აღნიშნული თემა მათი 

აზრით, განსაკუთრებით სენსიტიური და აქტუალურია. აღნიშნული შემთხვევა 

განსაკუთრებით მაშინ ხდება, მაგალითად, როდესაც მედიასაშუალებები ისეთ 

ფოტოს იღებენ სოციალური ქსელიდან, სადაც ამბის გმირი მარტო არ არის 

გამოსახული. მიუხედავად იმისა, რომ ფეისბუქი საჯარო სივრცეა, მედიის 

პასუხისმგებლობაა კონტექსტის შესაბამისად ფოტოს გამოქვეყნება, ვინაიდან 

ფოტო ადამიანის პირად საკუთრებას წარმოადგენს და იგი სულაც არ ფიქრობს, 
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რომ მისი სურათი რომელიმე ტელევიზიის მიერ სიუჟტში იქნება გამოყენებული). 

ექსპერტების აზრით, ჟურნალისტის მთავარი მოვალეობა ადამიანის პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვაა. 

 დისკრიმინაციის წახალისება - მაგალითად, სოციალური ქსელიდან აღებული 

ინფორმაციის ჟურნალისტურად დამუშავების გარეშე გავრცელებით 

შესაძლებელია, პირთა გარკვეული ჯგუფის დისკრიმინაცია მოხდეს, რადგან 

შესაძლოა ამ ინფორმაციის ავტორი თავადვე ახდენდეს ვინმეს 

დისკრედიტაციას, რადგან მას პოლიტკორექტულობის ვალდებულება არ 

გააჩნია, ონლაინმედიაში მისი გადმოტანით კი მედია სიძულვილის და 

დისკრიმინაციის ენის გაღვივებას უწყობს ხელს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 

თანახმად კი აკრძალულია ჟურნალისტის მიერ დისკრიმინაციის წახალისება, 

პირიქით ჟურნალისტის უფლება საზოგადოების უფლებების დარღვევის 

ხელყოფაა.) 

 

 

 

დასკვნა 

საბოლოოდ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენს ქვეყანაში მედიის მხრიდან ეთიკური 

ნორმები ხშირად უგულებელყოფილია. ამას მოწმობს ჩვენ მიერ ჩატარებული ფოკუს 

ჯგუფის შედეგები და ექსპერტთა დასკვნები. ორივე ჯგუფი თანხმდება იმაზე, რომ 

მთავარი არა თუ რეიტინგი, არამედსაზოგადოებისთვის ზუსტად და ობიექტურად 

მიწოდებული ინფორმაციაა, რომელიც არ უნდა წონიდეს არც სახელმწიფო და არც 

საზოგადოებრივ ინტრესებს. 
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თუმცა იმ პირობებში, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს სიტყვისა და გამოხატვის 

თავისუფლება, საკმაოდ რთულია მედიას უკარნახო თუ როგორ მოიქცეს და დაუწესო 

მას საზღვრები. სწორედ ამიტომ არსებობს თვითრეგულირება, რათა მედია თავად 

მიხვდეს რა შეიძლება იყოს საზიანო საზოგადოებისა თუ ინდივიდისთვის და რა არა... 

როგორც ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიც მოწმობს ყოფილა შემთხვევები, როდესაც 

ეთერში გასულ სიუჟეტს ინდივიდისთვის, ფსიქოლოგიური და მორალური ზიანი 

მიუყენებია, უცდია მას თავისმოკვლა, საზოგადოებისგან გარიყულა და ა.შ.  უნდა 

აღინიშნოს, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკი ქარტია, რომელიც საკმაოდ 

ქმედითუნარიანი ამ კუთხით, ნებისმიერ მოქალაქეს აძლევს შანს შეიტანოს სარჩელი 

და დაიცვას თავისი უფლებები, მისი მექანიზმები და მიდგომები ნამდვილად  ცდილობს 

ქართულ ტელემედიაში პრობლემების აღმოფხვრას, ვინაიდან იგი ხელს არ უწყობს 

ქსენოფობიის, ჰომოფობიის და სხვა სახის დისკრიმინაციის წახალისებას. სწორედ 

ამიტომ აუცილებელია, ქართულმა მედიამ გააცნობიეროს თავისი დანიშნულება და 

იზრუნოს არა მხოლოდ რეიტინგზე, არამედადამიანთა ჩაგვრისა და სიძულვილის 

გაღვივების აღკვეთაზე. 

და ბოლოს, 

  სიზუსტე უფრო მეტად ფასობს, ვიდრე ოპერატიულობა; 

 მოვლენების ყოველმხრივ გაწონასწორებული ასახვა უფრო მეტად ფასობს, 

ვიდრე ეკრანზე ეფექტურად გამოჩენა.  

 სამართლიანობა უფრო მეტად ფასობს, ვიდრე სენსაცია.  
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აბსტრაქტი 

ნაშრომი ეხება პოლიტიკური პროცესებისა და სატელევიზიო მედიის ურთიერთკავშირს 

საქართველოში 2001 წლიდან 2013 წლამდე. არაერთი კვლევის მიხედვით, ტელევიზია 

წარმოადგენს ინფორმაციის მთავარ წყაროს საქართველოს მოსახლეობის 

უმრავლესობისთვის. შესაბამისად, ტელემედიას აქვს შესაძლებლობა გავლენა 

მოახდინოს საზოგადოებრივ აზრზე, რომელიც შემდეგ პოლიტიკურ პროცესებზე აისახება.  

აღნიშნული ნაშრომის მიზანია აჩვენოს საქართველოში ტელემედიის ფუნქციონირებისა 

და თავისუფლების დამოკიდებულება პოლიტიკურ პროცესებზე. ჩემი ამოცანაა 

წარმოვადგინო და გავაანალიზო საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების  ანგარიშები ქართული სატელევიზიო მედიის შესახებ, ვაჩვენო მედიის 

როლი ქართულ პოლიტიკაში და სხვადასხვა ხელისუფლების დამოკიდებულება 

ტელემედიის მიმართ. სწორედ ეს უკანასკნელი წარმოადგენს კვლევის ძირითად საგანსა 

და ობიექტს.  

ნაშრომის სიახლე ისაა, რომ თუ წლების განმავლობაში პოლიტიკური პროცესები 

განსაზღვრავდა სატელევიზიო მედიის ფუნქციონირებას, ეს პროცესი დროთა 

განმავლობაში ურთიერთშექცევადი გახდა. 

საკვანძო სიტყვები: ხელისუფლების ცვლილება, სატელევიზიო მედია, მედიის 

თავისუფლება, მედიასამართალი, პოლიტიკური გარემო 

შესავალი 

მედია მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს საზოგადოების პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ის 

გავლენას ახდენს პოლიტიკურ დღის წესრიგზე, საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებასა 

და ფორმირებაზე. სამაუწყებლო მედია ხშირად დიდ როლს ასრულებს მასების 

მობილიზაციის პროცესშიც.  
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დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირებაში მედიის როლი იმით 

განისაზღვრება, თუ რამდენად შეუძლია მას ჩასწვდეს და გააანალიზოს მიმდინარე 

პოლიტიკური პროცესები, უზრუნველყოს სახელმწიფოს ადმინისტრაციული სისტემის 

გამჭირვალობა და ამით კარგი მმართველობის გარანტი გახდეს (სალდაძე, 2009).  

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საქართველო დემოკრატიის მშენებლობას შეუდგა. 

ამ პროცესში საყურადღებო იყო მედიის როლი, რომელიც დამოუკიდებლობის 

მოპოვების შემდეგ ტრანსფორმაციას განიცდიდა და მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია სამაუწყებლო მედია, რადგან მოსახლეობის უმრავლესობა 

ახალ ამბებს, ძირითადად, ტელევიზიის საშუალებით ეცნობა. კავკასიის კვლევითი 

რესურსების ცენტრის მიერ, 2009 და 2011 წლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, 

საქართველოში, მედიასაშუალებებს შორის, საზოგადოებაზე ყველაზე დიდ გავლენას 

ტელევიზია ახდენს. 2011 წელს, საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ 

ინფორმაციას ეროვნული ტელეარხებით ყოველდღიურად მოსახლეობის 82% იღებდა 

(მსხილაძე, 2012).  მონაცემები თითქმის იდენტურია სხვა წლებშიც. 

საქართველოში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე აშკარად ჩანს კავშირი 

პოლიტიკურ პროცესებსა და სატელევიზიო მედიას შორის, რომელიც თავის მხრივ 

გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე.  საკითხის აქტუალობას 

განაპირობებს ისიც, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, სხვადასხვა 

ხელისუფლებას სხვადასხვა ფორმით, თუმცა ყოველთვის ჰქონდა სატელევიზიო მედიაზე 

კონტროლის მოპოვების მცდელობა, რაც განსხვავებული შედეგებით სრულდებოდა.  

საკვლევი კითხვა 

კვლევას რამდენიმე საკვლევი კითხვა აქვს. ნაშრომის მიზანია გაარკვიოს 

დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ხელისუფლების ცვლასთან ერთად როგორ 

იცვლებოდა გავლენები სატელევიზიო მედიაზე, რა ფორმით და რამდენად აშკარად 

ცდილობდა ხელისუფლება ტელემდიის დამორჩილებას, რა კავშირი არსებობს 
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ხელისუფლების ცვლილებასა და მედიის თავისუფლებას შორის. ძირითადი საკვლევი 

კითხვა კი  არის,  უფრო მეტად იზღუდება თუ არა ტელემედიის თავისუფლება, როცა 

ხელისუფლებასა და კონკრეტულ მედიასაშუალებებს შორის კავშირი იზრდება.  

კვლევის მეთოდოლოგია - კვლევის არაექსპერიმენტული დიზაინი ეფუძნება: 

 მეორადი წყაროების ანალიზს: ნაშრომში განხილულია საერთაშორისო და 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშები, კვლევები, 

სტატიები, რაც მნიშვნელოვან ინფორმაციას იძლევა ქართულ ტელემედიაში 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ და გვაძლევს საშუალებას მოვახდინოთ 

მონაცემების ინტერპრეტაცია. აღნიშნული ანგარიშები და კვლევები ძრითადად 

ელექტრონულ მასალებს ეყრდნობა.  

 საკანონმდებლო ბაზის ანალიზს: საქართველოს კონსტიტუცია, 1991 წლის კანონი 

პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების შესახებ, 2004 წლის 

კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ და კანონი მაუწყებლობის 

შესახებ.  

 თვისებრივი კვლევის მეთოდს: კვლევის მეორე ძირითადი ეტაპია ნახევრად 

სტრუქტურირებული სიღრმისეული ინტერვიუები ექსპერტებთან, რომლებიც 

წლების განმავლობაში იკვლევენ საქართველოში მედიის გარშემო მიმდინარე 

მოვლენებს. სიღრმისეული ინტერვიუების საშუალებას იძლევა მედიისა და 

პოლიტიკის ურთიერთკავშირზე უშუალოდ ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანებმა  

იმსჯელონ და გამოკვეთონ ის ძირითადი პრობლემები, რომელსაც 

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ აწყდება ქართული ტელემედია. 

ინტერვიუები ჩაწერილია ,,საერთაშორისო გამჭირვალობა-საქართველოს“ 

მედიაპროგრამების მენეჯერ მამუკა ანდღულაძესთან და მედიამკვლევარ მარინა 

ლომიძესთან. 

კვლევის ანალიზს წარმოადგენს 2001 წლიდან 2013 წლამდე ქართული ტელემედიის 

გარშემო მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. 
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ნაშრომში გამოყენებულია ,,ფრეიმის თეორია“, რომელიც საშუალებას იძლევა 

გაანალიზდეს საკვლევი საკითხი. ფრეიმინგი მედიაზემოქმედების მეცნიერული 

შესწავლის პოპულარული მიმართულებაა. ფრაიმინგ-ეფექტი ხდება მაშინ, როცა 

მასობრივი ინფორმაცია აუდიტორიის წევრთა შემეცნებაში ააქტიურებს წარსულში 

ათვისებულ ცნებებს, შეძენილ ცოდნას ან აზრებს, რომელთაც კავშირი აქვს ახალი 

ინფორმაციის შინაარსთან. მას შეუძლია განსაზღვროს ადამიანის ქცევა (რუე & ვეკუა, 

2013). „ფრეიმებს“ ძლიერი ზეგავლენა აქვთ მოქალაქეთა აზრებზე, პოლიტიკისა და 

მსგავსი საკითხების შესახებ. პოლიტიკურ ელიტებს შეუძლიათ „ფრეიმების“ ეფექტურად 

გამოყენება მათი პოლიტიკური მიზნების რეკლამირებისათვის.  

ფრეიმის თეორია საშუალებას იძლევა დადგინდეს პოლიტიკის ზეგავლენის ფაქტორები 

სატელევიზიო მედიაზე. ამ თეორიის მიხედვით, მედია და პოლიტიკა ერთმანეთთან 

მჭიდრო კავშირშია და ერთის ცვლილება განაპირობებს მეორის ცვლილებას. ნაშრომის 

მიზანია კონკრეტულ თეორიაზე დაყრდნობით  განისაზღვროს ხელისუფლების 

ინტერესები და მათი ზეგავლენის ხარისხი სატელევიზიო მედიის ფუნქციონირებაზე, 

როგორ იცვლებოდა ,,ფრეიმები“ და როგორ აღიბეჭდა ეს სატელევიზიო მედიაზე.  

ლიტერატურის მიმოხილვა 

საკვლევი თემის ფარგლებში დიდი ყურადღება ექცევა საერთაშორისო  ორგანიზაციების 

Freedom House-ისა და IREX-ის ყოველწლიურ ანგარიშებს საქართველოს შესახებ. 

ანგარიშებში დეტალურადაა აღწერილი ქართული მედიის გარშემო მიმდინარე 

მოვლენები (Freedom House იკვლევს მსოფლიოს 199 ქვეყანას, IREX კი ძირითადად 

პოსტსაბჭოთა სივრცეს). ნაშრომში ასევე შესწავლილია ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების კვლევები და ანგარიშები. მათგან აღსანიშნავია ,,საერთაშორისო 

გამჭირვალობა-საქართველოს“ პუბლიკაციები და  კავკასიის კვლევითი რესურსების 

ცენტრის CRRC-ის მიერ 2009 და 2011 წლებში ჩატარებული საქართველოს მედიის 

სიღრმისეული კვლევა. 
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მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთობებზე მედიის სფეროს კვლევით დაინტერესებული 

ბევრი მკვლევარი წერს. მიუხედავად იმისა, რომ თემაზე მრავალი ნაშრომი არსებობს, 

ერთ-ერთი პირველი თეორიები პრესის შესახებ ფრედერიკ ზიბერტმა, თეოდორ 

პეტერსონმა და უილბერ შრამმა ჩამოაყალიბეს, როდესაც 1956 წელს  საბჭოთა 

კომუნისტური, ავტორიტარული, ლიბერტარიანული და სოციალური პასუხისმგებლობის 

თეორიები განსაზღვრეს (რეპკოვა, 2006). ეს თეორიები ,,პრესის ოთხი თეორიის“ 

სახელითაა ცნობილი, თუმცა 1981 წელს, უილიამ ჰახტენმა ამ თეორიებს რევოლუციური 

და განვითარების მოდელები დაამატა, ლიბერტანული და სოციალური 

პასუხისმგებლობის კი დასავლურ მოდელში გააერთიანა (რეპკოვა, 2006). ზოგიერთი 

თეორია ერთმანეთს გადაფარავს, ზოგი კი პრინციპულად განსხვავდება, რადგან 

სხვადასხვა პოლიტიკურ კონტექსტზეა მორგებული, თუმცა რამდენიმე მათგანი შეიძლება 

განხილული იყოს საქართველოს მაგალითზეც. 

ამ ორი კონცეფციისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება ლიბერტარიანული კონცეფცია. ის 

გულისხმობს, რომ განათლებული საზოგადოება თავისუფალი ბაზრის პირობებში თავად 

აირჩევს მისთვის მისაღებ ინფორმაციას ბევრი ინფორმაციიდან. ამ მიდგომის მომხრეები 

ფიქრობენ, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს აბსოლუტურად ყველაფერი (რეპკოვა, 

2006). ლიბერტარიანული კონცეფციის მსგავსად პლურალისტური თეორიაც ნებისმიერი 

სახის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას გულისხმობს, თუმცა ბენეტისთვის ამ 

შემთხვევაში, მედია დამხმარე იარაღია მოქალაქეების დასაცავად და პლურალისტური 

მოსაზრებების გავრცელება გავლენას ახდენს ხელისუფლებაზე (Bennett, 1982). 

სოციალური პასუხისმგებლობის თეორია, ხაზს უსვამს მედიის პასუხისმგებლობას  და 

ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე, თუმცა არ განიხილავს ხელისუფლების 

როლს. ერთია, მედიის სურვილი და პასუხისმგებლობის გრძნობა, მეორე კი ის 

პოლიტიკური გარემო, რომელშიც უწევს პრაქტიკული საქმიანობა. ამ კონცეფციის 

მომხრეები თვლიან, რომ ჟურნალისტებმა უკეთ იციან რა სახის ინფორმაცია სჭირდება 

საზოგადოებას (რეპკოვა, 2006).  
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რაც შეეხება პრესის რევოლუციურ კონცეფციას, მას მედია და ჟურნალისტები ესმის, 

როგორც საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენების აქტიური მონაწილე. პრესის 

რევოლუციური კონცეფციის მიმდევრების აზრით, ჟურნალისტები აქტიურად უნდა 

მონაწილეობდნენ პოლიტიკურ მოვლენებში იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ 

დემოკრატიული ძალების მოსვლას ხელისუფლებაში. დემოკრატიული სოციალისტური 

კონცეფცია აღიარებს პლურალიზმის აუცილებლობას, თუმცა  ხალხის ინტერესების 

დაცვის საბაბით, სახელმწიფო ჩარევასაც არ გამორიცხავს. 

სრულიად განსხვავებულ ხედვას აყალიბებს პრესის განვითარების კონცეფცია. ეს 

მოდელი ჟურნალისტებს ხშირად განმანათლებლად აღიქვამს. რეპკოვა წერს, რომ 

განათლებისა და კულტურის გავრცელება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 

მთავარი თანმდევი პროცესია, თუმცა ეს არ არის მედიის მთავარი ამოცანა. დაახლოებით 

ამავე აზრზეა როდმენიც, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია მედიის მხრიდან 

საზოგადოების  გავლენაზე ყურადღების გამახვილება (Rodman, 2001). 

მნიშვნელოვანია ჯორჯ როდმენის ნაშრომი, რომელიც თვლის, რომ მსოფლიოს 236 

სახელმწიფოდან უმრავლეს ქვეყნებში ან სახელმწიფო ფლობს მედიას, ან უბრალოდ 

აკონტროლებს მას. როდმენისთვის მესამე ტიპს დამოუკიდებელი, კერძო მედია 

წარმოადგენს, რომელიც, მისივე თქმით, ხელისუფლების გავლენას არ განიცდის. თუმცა, 

ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მედიას რაიმე რეგულაციებს არ უწესებს. (Rodman, 

2001). 

1.1 საქართველოს სატელევიზიო მედია და ხელისუფლების ცვლილება: 

პრეისტორია 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ  ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებში 

დემოკრატიზაციის პროცესი დაიწყო, რომლის ერთ-ერთი შედეგი  მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებზე ხელისუფლების კონტროლის გაუქმება, მისი 

დემონოპოლიზაცია და დეცენტრალიზაცია იყო. მედიის სხვა საშუალებებთან ერთად 

ცვლილება განიცადა ტელევიზიამაც. 1991-2000 წლებში საქართველოში არასტაბილური 

მდგომარეობა იყო, რაც აისახებოდა საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე, მათ 
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შორის მედიაზე. თუმცა 90-იანი წლებიდან სახელმწიფო ტელევიზიის პარალელურად 

შესაძლებელი გახდა კერძო, დამოუკიდებელი კომერციული ტელემაუწყებლობის 

ორგანიზაცია (თათარაშვილი, 2003). 

1995 წლის 5 ნოემბერს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები ერთდროულად 

ჩატარდა. პარლამენტში ადგილები რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიას შორის 

გადანაწილდა, რომელთა შორის ყველაზე მეტი მანდატი ,,საქართველოს მოქალაქეთა 

კავშირმა“ მოიპოვა. ექვსი საპრეზიდენტო კანდიდატიდან კი ქვეყნის პრეზიდენტი ედუარდ 

შევარდნაძე გახდა.  

2.1 საერთაშორისო ორგანიზაციები 2001-2002 წლების ქართულ ტელემედიაზე 

 

2001 წლიდან საქართველოში შედარებით სტაბილური მდგომარეობაა. ქართული მედიის 

კვლევას იწყებს ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები Freedom House და 

IREX. ორივე საერთაშორისო ორგანიზაცია წელიწადში ერხელ ანგარიშებს აქვეყნებს, 

სადაც დეტალურად აღწერს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას.ეს ანგარიშები 

მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ  ორგანიზაციებს მუშაობის მრავალწლიანი  გამოცდილება 

აქვთ და მათ მიმართ საერთაშორისო საზოგადოების მაღალი ნდობაა.  

 2001 წელს საქართველოს მედიაში არსებულ მდგომარეობას Freedom House 2002 წლის 

მოხსენებაში აღწერს. ამ პერიოდში საქართველოში ორი ნაციონალური ტელევიზია 

სახელმწიფოს მიერ კონტროლდებოდა. ეს ტელეარხები ემხრობოდნენ ხელისუფლების 

პოლიტიკას და  ჰყავდათ ბევრად მეტი მაყურებელი, ვიდრე მკითხველი და მსმენელი 

რადიოებსა და გაზეთებს (Freedom House, 2002). მიუხედავად იმისა, რომ IREX დსთ-ის 

სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ქართულ მედიას მეტად მრავალფეროვანად და 

პროფესიონალურად მოიხსენიებს, ანგარიშში საუბრობს მედიის პრობლემებზე, რასაც 

ორგანიზაცია ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასა და კორუფციას უკავშირებს.  

დამოუკიდებელი მედიასაშუალებები ხელისუფლების ზეწოლას განიცდიდნენ, 

სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად ტელეარხებში კი ხშირი იყო თვითცენზურის 

შემთხვევები.  
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ამ პერიოდის ხელისუფლება ტელევიზიის დასამორჩილებლად კომპანიებზე პირდაპირ 

ზეწოლას მიმართავდა, ლიცენზიას ართმევდა და ხურავდა იმ მედიასაშუალებებს, 

რომლებიც მთავრობისთვის არასასურველად აშუქებდნე მიმდინარე მოვლენებს.  მედიის 

ძირითადად მოიაზრებოდა ბიზნესად და განიხილებოდა, როგორც საზოგადოებრივ 

აზრზე გავლენის მოხდენის საშუალება. შეიძლება ამითაც აიხსნას ის ფაქტი, რომ 

ძირითადად პოლიტიკური პარტიები ფლობდნენ მედიასაშუალებებს. პოლიტიკური 

პარტიები და სახელმწიფო მოხელეები ღიად აკონტროლებდნენ მედიას კომპანიებში 

წილის ფლობითა და ჟურნალისტების პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით დანიშვნით (IREX, 

2001).  

2002 წელს დამოუკიდებელი მედიის ბრძოლა პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენის 

წინააღმდეგ გრძელდება. 2002 წელს ხელისუფლებასთან დაკავშირებული 

მედიასაშუალებები სპეციალური პირობებით სარგებლობდენ და ინფორმაციაზე 

ექსკლუზიური წვდომაც ჰქონდათ (IREX, 2002). 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ პერიოდის ქართულ მედიაში გავრცელებული პრაქტიკა 

იყო თვითცენზურა. როგორც წესი, მედიასაშუალებები ვერ ბედავდნენ თავიანთი 

მფარველების  ოპონირებას (IREX, 2002). ხშირად, მედიასაშუალების რეალური 

მფლობელი არც საზოგადოებისთვის და არც კომპანიის თანამშრომლებისთვის ცნობილი 

არ იყო, თუმცა გავლენას ახდენდა კონტენტზე (IREX, 2002). 

2.2  2003 წლის ,,ვარდების რევოლუცია“ და ტელემედიის როლი 

 

2003 წლის 2 ნოემბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები დაანონსდა. 

საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების პარალელურად, ხელისუფლება მედიის 

მიმართ უფრო რეპრესიული გახდა. გახშირდა ჟურნალისტებზე ძალადობისა და 

დაშინების ფაქტები, ხელისუფლება ცდილობდა კიდევ უფრო შეეზღუდა მედიის 

თავისუფლება (IREX, 2003) ამ პერიოდში საქართველოში მოქმედი ყველა 

ტელემაუწყებელი ხელისუფლების ან ბიზნესის გავლენებს განიცდიდა.   
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2003 წლის 2 ნოემბერს  საპარლამენტო არჩევნებში ,,საქართველოს მოქალაქეთა 

კავშირმა“ გაიმარჯვა. არჩევნების ფართომასშტაბიანი გაყალბების შემდეგ საზოგადოების 

უკმაყოფილებამ ქუჩაში გადაინაცვლა (კვირის პალიტრა, 2015). მასობრივ საპროტესტო 

აქციებს ,,ვარდების რევოლუცია“, პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის გადაყენება და 2004 

წლის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები მოჰყვა. Freedom House-ის 

მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ პოპულარული და დამოუკიდებელი ტელევიზია 

,,რუსთავი 2“ წლების განმავლობაში  უძლებდა მუქარებსა და თავდასხმებს, რადგან ეს 

ტელევზია ხშირად აშუქებდა სამთავრობო კორუფციასთან დაკავშირებულ სკანდალებს.  

,,რუსთავი 2“-ის მხარდაჭერა გადამწყვეტი აღმოჩნდა ვარდების რევოლუციისთვის. მისი 

დახმარებით გამომჟღავნდა არჩევნების გაყალბებული შედეგები და, რაც მთავარია, 

საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა ხალხისა და ოპოზიციის მობილიზებაში (ჯონსი, 2013). 

ოპოზიციონერი ლიდერები აქტიურად იყენებნდნენ ტელევიზიას, როგორც 

საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენის იარაღს.  პირდაპირ ეთერში გაშუქებული 

მოვლენები დიდ გავლენას ახდენდა პოლიტიკურ პროცესზე. პრე და პოსტ საარჩევნო 

პერიოდში თითქმის ყველა მედიასაშუალებამ გამოავლინა პოლიტიკური კავშრები, რაც 

რევოლუციის შემდეგაც გაგრძელდა (IREX, 2003). 

2003 წელს ქართულ პოლიტიკასა და მედიაში მიმდინარე პროცესები შესაძლოა 

განხილული იყოს პრესის ერთ-ერთი თეორიის, კერძოდ კი, რევოლუციური კონცეფციის 

მიხედვით. რევოლუციურ კონცეფციას მედია და ჟურნალისტები ესმის, როგორც 

საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენების აქტიური მონაწილე, რომელთა მონაწილეობა 

პოლიტიკურ პროცესებში აუცილებელია იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში 

დემოკრატიული ძალები მოვიდნენ (რეპკოვა, 2006). სწორედ რევოლუციური კონცეფციის 

მაგალითს წარმოადგენს 2003 წელს ტელეკომპანია ,,რუსთავი 2“-ის მაუწყებლობა, 

რომელიც დიდ როლს თამაშობდა იმ პერიოდში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში, 

2003 წლის 23 ნოემბრის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კი 

,,გამარჯვებული ხალხის ტელევიზიად“ მოიხსენიებოდა. რევოლუციური კონცეფციის 
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მქონე მედიასაშუალება ხელისუფლების შემდეგაც აგრძელებს რევოლუციურ 

საქმიანობას, რადგან უბრალოდ არ იცის სხვაგვარად როგორ იმუშაოს. სწორედ ამიტომ,  

მთავარი გამოწვევა ქართული ტელევიზიებისთვის საზოგადოების იმ ნდობის მოპოვება 

იყო, რომელიც რევოლუციის დროს დაკარგა. ამის მისაღწევად კი საჭირო იყო 

მედიასაშუალებების პოლიტიკური პროცესებისგან დისტანცირება, რაც ასე არ მოხდა.  

2.3 ახალი ხელისუფლება და ტელემედია 2004 წელს   

 

2004 წლის 4 იანვარს საქართველოში რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები, 28 მარტს კი 

ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა (ცესკო, 2010). მმართველი გუნდი 

ოფიციალურად შეიცვალა. 2004 წელს მედიის დამოუკიდებლობის დამცავი 

საკანონმდებლო ჩარჩო განმტკიცდა.  

მართალია, წინა წლებთან შედარებით გარკვეული გაუმჯობესებები შეინიშნებოდა, თუმცა 

პოლიტიკური და ეკონომიკური წნეხი კვლავ ზღუდავდა მედიის თავისუფლებას (Freedom 

House, 2005). 2004 წლის ბოლოსთვის საქართველოში 200-მდე გაზეთი და 7 

დამოუკიდებელი სატელევიზიო სადგური არსებობდა (Freedom House, 2005). მიუხედავად 

იმისა, რომ წინა წლებთან შედარებით მედია გარემო უფრო თავისუფალი იყო, 

ხელისუფლება არაპირდაპირ კონტროლს მაინც ახორციელებდა ბევრ 

მედიასაშუალებაზე: ჟურნალისტები გამოხატავდნენ კრიტიკულ აზრებს, მაგრამ მედიის 

მრავალფეროვნება ზოგადი თვალსაზრისით მაინც შეზღუდული იყო.  ტელევიზიების 

ნაწილის მფლობელთა ვინაობა კვლავ გაუმჭირვალედ რჩებოდა, ახალი მფლობელები 

კი ხელისუფლების მომხრეები იყვნენ.  

თუ 2003 წლის ნოემბერში ტელეკომპანია ,,რუსთავი 2“-ის მიერ საპროტესტო აქციების 

პირდაპირ ეთერში ტრანსლირებამ გადამწყვეტი როლი იქონია რევოლუციაზე, 2004 

წელს  ახალი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული შეფასებები შესუსტდა. ტელევიზიების 

მესაკუთრეები ძირითადად ძალაუფლების მქონე პირების მოკავშირეები  იყვნენ, რის 

გამოც მედიის სფეროში მომუშავე პირებს სარედაქციო პოლიტიკის  ახალ 

ხელისუფლებაზე მორგება უწევდათ. (IREX, 2004) თუ წინა პერიოდის მედიისთვის 
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არასრულყოფილი კანონმდებლობა და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა იყო 

ძირითადი გამოწვევა, 2004 წლიდან ქართულ მედიაში თვითცენზურა დაიწყო.  

2.4 პოლიტიკური პროცესები და ტელემედია 2005-2006 წლებში 

 

ვარდების რევოლუციიდან ორი წლის თავზე, ახალი ხელისუფლების ცენტრალიზაციამ  

მედიის თავისუფლების რეგრესი გამოიწვია. მედია  ნაკლებად კრიტიკული იყო 

რევოლუციამდე პერიოდთან შედარებით, რაც იმაზე მიუთითებდა, რომ დაიხვეწა 

ხელისუფლების მიერ მედიაზე ზეწოლის ხერხები (Freedom House, 2006).  

მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მედიასაშუალება არ ერიდებოდა ხელისუფლების 

კრიტიკას, მედიის მეპატრონეები მაინც აგრძელებდნენ ჟურნალისტებზე ზეწოლას. 

,,რუსთავი 2“ კიდევ უფრო ლოიალური გახდა ხელისუფლების მიმართ. გახშირდა 

ჟურნალისტების დევნა და მათ მიმართ ძალადობის ფაქტები (Freedom House, 2007).  

2.5 2007 წლის ნოემბრის მოვლენები და ტელეკომპანია ,,იმედი“ 

 

2007 წელს საკანონმდებლო ბაზის არსებობის მიუხედავად,  საქართველოში მედიისა და 

სიტყვის თავისუფლება ბოლომდე დაცული არ იყო. ხელისუფლებასა და მედიას შორის 

ურთიერთობა გაუარესდა. თუ ერთი კანონი იცავდა საჯარო ინფორმაციაზე წვდომას, 

მეორე კანონი მის მიღებას ზღუდავდა. აღსანიშნავია ის, რომ 2007 წელს სასამართლო 

პროცესებზე აიკრძალა ფოტო-ვიდეო გადაღება. ეს სიახლეკი  მიუთითებდა როგორც 

სასამართლო სისტემის, ისე მედიის თავისუფლების შეზღუდვაზე. 2007 წლის ნოემბერში 

მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების დროს, განსაკუთრებით გართულდა ურთიერთობა 

მედიასა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის (Freedom House, 2008). 

საერთაშორისო ორგანიზაცია 2007 წელს ქართული მედიისთვის  ყველაზე უარყოფითად 

აფასებს და წერს, რომ 7 ნოემბრის მოვლენებმა დიდი დარტყმა მიაყენა დემოკრატიულ 

პროცესებს, იმ ფონზე,  როცა 2006 წელს მცირედი გაუმჯობესება შეინიშნებოდა. 2007 

წლის 7 ნოემბერს საპროტესტო აქციები ძალადობაში გადაიზარდა, დღის ბოლოს კი 

შეიარაღებული პოლიცია უკანონოდ შეიჭრა დამოუკიდებელ და ოპოზიციურად 

განწყობილ ტელეკომპანია ,,იმედში“. მეორე დღეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 9 დღიანი 
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საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და აკრძალა ყველა ადგილობრივი და უცხოური 

მედია საშულებები საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდა. საგანგებო მდგომარეობის 

გაუქმების შემდეგ ტელეკომპანია ,,იმედის“ ლიცენზია 12 დეკემბრამდე შეზღუდულად 

დარჩა. ამ პერიოდის განმავლობაში ჟურნალისტები დაშინებებისა და თავდასხმების 

მსხვერპლნი ხდებოდნენ, მედია გარემო წლის ბოლომდე მკაცრად პოლიტიზირებული 

დარჩა. ტელეკომპანია ,,რუსთავი 2“ აგრძელებდა პროსახელისუფლებო პოლიტიკის 

გატარებას, დამოუკიდებელი მედიასაშუალებები კი ოპოზიციურად განწყობილი 

რჩებოდნენ (Freedom House, 2008). კიდევ ერთხელ დაიხურა ტელეკომპანია ,,იმედი“.  

ტელეკომპანია ,,იმედში“ შეჭრას ხელისუფლება დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის 

აუცილებლობით ხსნიდა, რაც დემოკრატიული სოციალისტური კონცეფციის მაგალითს 

წარმოადგენს. კონცეფცია აღიარებს პლურალიზმის აუცილებლობას, თუმცა ხალხის 

ინტერესების დაცვის საბაბით, სახელმწიფო ჩარევასაც არ გამორიცხავს (რეპკოვა, 2006). 

რამდენად რადიკალური ფორმებით შეიძლება განხორციელდეს ეს მცდელობა, თეორია 

ამას არ განმარტავს, თუმცა 2007 წელს ტელეკომპანია ,,იმედში“ სპეციალური რაზმის 

შესვლა, რომელიც მაშინდელი ხელისუფლების მიერ ოფიციალურად, დემოკრატიული 

ღირებულებების დაცვის აუცილებლობით იყო განმარტებული, ამ თეორიის პრაქტიკულ 

მაგალითს წარმოადგენს. 

2.6 პოლიტიკური პროცესები და ტელემედია: 2008-2012 წლები 

 

2008 წლის 5 იანვარს საქართველოში რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები, 21 მაისს კი 

საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ხელისუფლებაში კვლავ ,,ნაციონალური მოძრაობა“ 

დარჩა.  

2008 წელს ოპოზიციისა და საზოგადოების ზეწოლის შემდეგ, ხელისუფლებამ 

მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა საზოგადოებივ მაუწყებელთან დაკავშირებით, 

რომელიც უფრო დამოუკიდებელი უნდა გამხდარიყო, თუმცა 2008-2009 წლების მედია 

გარემო მკაცრად პოლიტიზირებული და პოლარიზებული იყო. ტელევიზიები ცალსახად 

ხელისუფლების ან ცალსახად ოპოზიციის მხარდამჭერები იყვნენ. მთელი საქართველოს 
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მასშტაბით მაუწყებლობდა ,,რუსთავი 2“ და ,,იმედი“, რომელთაც ხელისუფლება 

აკონტროლებდა (Freedom House, 2010).  საერთაშორისო ორგანიზაციის მედიის 

მდგრადობის ინდექსი ბოლო წლებში ყველაზე მეტად დაეცა და 2003 წლის მაჩვენებელს 

გაუტოლდა (IREX, 2009).  

სიტუაცია პრაქტიკულად იგივე იყო 2010 წელს, თუმცა მმართველ პარტიასა და ოპოზიციას 

შორის დაძაბულობა, წინა წლებთან შედარებით, შესუსტდა. სახელმწიფოს გავლენა 

სამაუწყებლო მედიაზე აღარ იყო ისეთი ძლიერი, როგორც წინა წლებში. ადგილობრივი 

მედია ორგანიზაციები კი მიუთითებდნენ სამაუწყებლო კომპანიების ფინანსური 

დამოუკიდებლობისა და გამჭირვალობის პრობლემებზე (Freedom House, 2011). 

2011 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ყველაზე თავისუფალი და 

მრავალფეროვანი მედია აქვს რეგიონში, თუმცა სატელევიზიო მედია პოლიტიკურად 

პოლარიზებულია. ნეიტრალური და ობიექტური ახალი ამბების მიღება თითქმის 

შეუძლებელია.  სახელმწიფო აგრძელებს ორი ყველაზე პოპულარული ტელევიზიის 

(რუსთავი 2, იმედი)  სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენას (Freedom House, 

2012).  

2.7. საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი 

საკანონმდებლო ბაზის ანალიზისას აღსანიშნავია, რომ 2001 წელს ცენზურას კრძალავდა 

როგორც 1995 წლის საქართველოს კონსტიტუცია, ისე იმ დროისთვის მოქმედი 

საქართველოს კანონი ,,პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების 

შესახებ“. ერთი შეხედვით, 1991 წლის კანონი უზრუნველყოფდა მედია თავისუფლებას, 

თუმცა კანონი მისაღები არ იყო მედია ორგანიზაციებისთვის, რადგან მათი აზრით, ის 

პრესის თავისუფლებას ზღუდავდა.  

იმ დროისთვის მოქმედ საკანონმდებლო რეგულაციებში არსებული ნაკლოვანებების 

აღმოსაფხვრელად პარლამენტმა 2002 წელს ახალი კანონპროექტიც წარადგინა, 

რომელსაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო სექტორი 

დადებითად შეხვდა. კანონი პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო, თუმცა წლის 
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ბოლომდე ძალაში არ შესულა. მიუხედავად იმისა, რომ ბეჭდური და სამაუწყებლო მედიის 

დიდი ნაწილი კერძო საკუთრება იყო,  სახელმწიფო მაინც აგრძელებდა მათ ნაწილზე 

კონტროლს, კერძო მედია დამოკიდებული იყო ეკონომიკურ და პოლიტიკურ 

ინტერესებზე (Freedom House, 2003). 

2004 წელს, ხელისუფლების ცვლილების პარალელურად კანონმდებლობაც შეიცვალა.  

საკონსტიტუციო ცვლილებების გარდა, პარლამენტმა მიიღო საქართველოს კანონი 

,,სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ და ,,კანონი მაუწყებლობის შესახებ“.  

,,სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ კანონმა  ჩაანაცვლა 1991 წლის კანონი 

,,პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების შესახებ.“ ეს აქტი 

მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო, რადგან ხაზს უსვამდა გამოხატვის თავისუფლების 

გარანტიებს. კანონის მიხედვით მტკიცების ტვირთი ცილისწამების შემთხვევაში უკვე 

მოსარჩელეზე გადადიოდა.  ჟურნალისტთა სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები 

გაძლიერდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ კოდექსებში შეტანილი ცვლილებებითაც. 

2004 წლის ,,კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ თავისუფლების 

ინსტიტუტისა და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობით შეიქმნა. 

მათი ძალისხმევით მოხდა შეურაცხყოფის დეკრიმინალიზაცია და გართულდა საქმის 

აღძვრა ცილისწამებისთვის იმ ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებსაც ინფორმაციის 

წყაროს დაცვის უფლება აქვთ (ჯონსი, 2013).  2004 წლის კანონი მაუწყებლობის შესახებ 

სამოქალაქო საზოგადოებასა და საკანონმდებლო ხელისუფლების თანამშრომლობის 

მაგალითი იყო. კანონმა დაარეგულირა საზოგადოებრივი და კერძო მაუწყებლების 

საქმიანობა, სახელმწიფო ტელევიზია კი საზოგადოებრივ მაუწყებლად გარდაქმნა.   

საერთაშორისო ორგანიზაცია 2004 წელს მიღებულ კანონებს მნიშვნელოვან 

საკანონმდებლო ცვლილებებს უწოდებდა, მაგრამ იმასაც აღნიშნავდა, რომ ქვეყანაში არ 

არსებობდა დამოუკიდებელი სასამართლო, შესაბამისად,  პრობლემები იყო კანონის 

აღსრულებასთან დაკავშირებით. 
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2011 წელს მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილება შევიდა, რომელიც ოფშორულ 

ზონაში დარეგისტრრებულ კომპანიას ტელევიზიის მფლობელობას უკრძალავდა (კანონი 

მაუწყებლობის შესახებ, 2011). 

 

2.8 ტელემედია თავისუფლება: ადგილობრივი კვლევები 

2009 წლის სექტემბერში, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის კავკასიის კვლევითი 

რესურსების ცენტრების (CRRC) პროგრამით მედიის შესწავლა დაიწყო. კვლევას ევრაზიის 

თანამშრომლობის ფონდი 2009-2011 წლებში ახორციელებდა.  

მედიის ორივე კვლევაში, 2009 და 2011 წლებში, CRRC-მა ერთი და იგივე მეთოდოლოგია 

გამოიყენა, რათა მონაცემები ერთმანეთთან თავსებადი ყოფილიყო. 2009 წელს 

ჩატარებული კვლევის შედეგები სრულწლოვან, ქართულენოვან რესპონდენტებთან 1768 

პირისპირ ინტერვიუს, 2011 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგები კი 2009 პირისპირ 

ინტერვიუს ეფუძნება. (მსხილაძე, 2012)  

სხვადასხვა წლებში ხელისუფლებების ინტერესები სამაუწყებლო მედიასთან მიმართებით 

რამდენიმე ფაქტორის გამო შეიძლება აიხსნას, თუმცა მათგან უმნიშვნელოვანესია ის, 

რომ ტელევიზიები მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდების და მათზე გავლენის 

მოხდენის  ყველაზე ეფექტურ გზას წარმოადგენდა. 2011 წელს, საქართველოში 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციას ეროვნული ტელეარხებით 

ყოველდღიურად მოსახლეობის 82% იღებდა. პროცენტების ნაწილი ინფორმაციის 

კვირაში რამდენჯერმე, კვირაში ერთხელ და თვეში ერთხელ ან ორჯერ - პასუხებზე 

ნაწილდებოდა. გამოკითხულთა მხოლოდ 2%-მა თქვა, რომ საქართველოში მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი ტელეარხებით არასდროს იღებდა. 

(მსხილაძე, 2012) მონაცემები თითქმის იდენტური იყო 2009 წელს ამავე კითხვაზე გაცემულ 

პასუხებზე.  
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ამავე კვლევით გამოიკვეთა ის ტელეარხები, რომელთაც მოსახლეობა ყველაზე ხშირად 

უყურებდა. ინფორმაციის მისაღებად ქართველი მაყურებელი ყველაზე ხშირად 

ტელეკომპანიებს, ,,რუსთავი 2“-სა და ,,იმედს“ უყურებდა. (მსხილაძე, 2012) ეს მონაცემები 

პრაქტიკულად თანხვედრაშია Freedom House-ის მონაცემებთან, რომლის მიხედვითაც, 

,,რუსთავი 2“ და ,,იმედი“ წლების განმავლობაში ყველაზე პოპულარულ ტელეარხებს 

წარმოადგენდა. მათი პოპულარობით შეიძლება აიხსნას, რატომ იყო ,,რუსთავი 2“-ის 

კეთილგანწყობა ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი და რამდენად ,,საჭირო“ იყო 

მათთვის ტელეკომპანია ,,იმედზე“ გავლენის მოპოვება.  

ის, რომ პრესისა და სიტყვის თავისუფლება საქართველოში წლების განმავლობაში 

პრობლემას წარმოადგენდა ჩანს არა მხოლოდ Freedom House-ისა და IREX-ის 

მონაცემებში. 2009 და 2011 წლებში ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო, რომ პრობლემებს 

შორის ყველაზე მნიშვნელოვნად მოსახლეობას სიტყვის თავისუფლება მიაჩნდა 

(მსხილაძე, 2012). პრობლემებს შორის გამოიკვეთა პოლარიზაციაც. მოსახლეობა მედიას 

ხშირად ,,სახელისუფლებო“ და ,,ოპოზიციურ“ მედიასაშუალებად ყოფდა, რაც 

მედიაინდუსტრიის ზოგად პოლარიზაციაზე მიუთითებდა. მოსახლეობის აზრით, უფრო 

მეტი ტელევიზია ემსახურებოდა ,,ხელისუფლების ინტერესებს“, ვიდრე პირიქით. 

(მსხილაძე, 2012) ის, რომ პოლარიზაცია ნამდვილად პრობლემას წარმოადგენდა, 

კარგად ჩანს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მოხსენებაშიც. ,,საერთაშორისო 

გამჭირვალობა-საქართველოს“ მიხედვით, ტელემაყურებელთა უმრავლესობა ყველა 

ტელეარხს აღიქვამდა, როგორც მთავრობის ან ოპოზიციის მომხრეს (საერთაშორისო 

გამჭირვალობა, 2012). 

ფრეიმის თეორიის მიხედვით, პოლიტიკურ ელიტებს საკუთარი პოლიტიკური 

მიზნებისთვის შეუძლიათ ეფექტურად გამოიყენონ ,,ფრეიმები“. თუ გადავხედავთ 2004 

წლიდან არსებულ მდგომარეობას, განსაკუთრებით მკვეთრად ეს 2007 წლიდან 2012 

წლამდე ჩანს, შევამჩნევთ, რომ სწორედ პოლიტიკური ელიტის მიერ იყო 

მონოპოლიზებული ქართული მედია სივრცე. ტელემედია გარემო წლების განმავლობაში 

ქმნიდა ინფორმაციულ დეფიციტს. ცენტრალური ტელეარხები საზოგადოებას აწვდიდა 
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მხოლოდ და მხოლოდ მთავრობისთვის ხელსაყრელ ინფორმაციას, რის გამოც ამ 

ტელეარხების საინფორმაციო ბადეები პრაქტიკულად იდენტური იყო.  

 შეიძლება ითქვას, რომ საქმე გვქონდა Media Framing-თან.  Media Framing ეს არის 

პროცესი, სადაც საკომუნიკაციო წყაროები, როგორიცაა ტელევიზია, ბეჭდური მედია და 

სხვა, საზღვრავს და ქმნის პოლიტიკურ ამბებს (Clawson, Nelson, & Oxley, 1997).  ჩვენს  

შემთხვევაში კი ჯერ პოლიტიკა  ქმნიდა სასურველ ამბებს სატელევიზიო მედიისათვის, 

მედია კი ამ სასურველი ამბების პირდაპირ ზემოქმედებდა საზოგადოებრივ აზრზე და 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ამ აზრის ფორმირებაში.   

2.9 2012 წლის პოლიტიკური პროცესები და ტელემედია 

 

აღსანიშნავია მედია გარემო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ. ,,საერთაშორისო 

გამჭირვალობის“ ანგარიშის მიხედვით, 2012 წელს საქართველოს ტელემაუწყებლობა 

მჭიდროდ იყო დაკავშირებული პოლიტიკასთან. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების 

წინ, ტელევიზიის სექტორში მიმდინარე მოვლენები კი საქართველოს მკვეთრად 

პოლარიზებულ პოლიტიკურ გარემოს ასახავდა.  2009 წელს ,,საერთაშორისო 

გამჭირვალობა - საქართველო“ ბევრი ტელეარხის ფარული მფლობელობის შესახებ 

წერდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის 2012 წლის ანალიზში კი ნათქვამია, რომ მედიის 

რეგულირებაში მომხდარი გაუმჯობესების შემდეგ, 2012 წელს, ის თუ ვინ ფლობდა და 

აფინანსებდა საქართველოს მაუწყებლებს, აღარ წარმოადგენდა ძირითად საკითხს 

(საერთაშორისო გამჭირვალობა, 2012).  

2012 წელს წინასაარჩევნო პერიოდში ამოქმედდა Must Offer-სა და Must Carry-ის 

პრინციპები, რამაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საარჩევნო პროცესებთან 

დაკავშირებით, საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ზრდასა და ზოგადად, 

მედიის სფეროს განვითარებაში (აჩბა, 2014). ეს წესი საკაბელო ოპერატირებს 

ავალდებულებდა, წინასაარჩევნო პერიოდში გადაეცათ მთელი საქართველოს 

მასშტაბით მაუწყებელი არხები.  
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2.9 2012 წლის არჩევნების შემდგომი ცვლილებები 

 

2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში 

პირველი არჩევნებია, როდესაც ხელისუფლების გადაბარება არჩევნების გზით მოხდა. 

არჩევნების შედეგები აღიარეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა.  

მედია გარემო ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად 2012 წლის საპარლამენტო 

არჩევნების შემდეგ შეიცვალა. მედიაექსპერტი მამუკა ანდღულაძე აღნიშნავს, რომ 

ხელისუფლებისა და მედიის ურთიერთკავშირი კარგად გამოჩნდა 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ,,ხელისუფლებისა და მედიის 

ურთიერთდამოკიდებულება რომ ძალიან ძლიერი იყო, ეს გამოჩნდა 2012 წელს. 

როგორც კი ხელისუფლება შეიცვალა მაშინვე მოხდა მედიამენეჯმენტში ცვლილებები. 

იმედი დაუბრუნდა პატარკაციშვილების ოჯახს, რამდენიმე არხი დაიხურა“ (ანდღულაძე, 

პოლიტიკური პროცესები და ტელემედია საქართველოში, 2017).  

2013 წელს მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის მიღების პირველწყაროს ისევ ტელევიზია 

წარმოადგენდა. ,,საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს“ ანგარიშის მიხედვით, 

წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლებს დაუბრკოლებლად მიუწვდებოდათ ხელი 

მედიასაშუალებებზე. ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ 2012 წლის საპარლამენტო 

არჩევნების დროს, მსხვილი ტელეარხები მჭიდრო კავშირში იყვნენ პოლიტიკურ 

პარტიებთან (საუბარია, როგორც ,,ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე“, ისე კოალიცია 

,,ქართულ ოცნებაზე“). სიტუაცია მკვეთრად გაუმჯობესებულია 2013 წელს, რადგან 

ტელევიზიებსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის მსგავსი ურთიერთობა აღარ შეინიშნება 

(საერთაშორისო გამჭირვალობა-საქართველო, 2013). 

Freedom House-ის 2013 წლის ანგარიშში ქართული მედია დახასიათებულია, როგორც 

ნახევრად თავისუფალი (Freedom House, 2014). ანგარიშის მიხედვით, განსაკუთრებულა 

შესამჩნევი ხელისუფლების გავლენა კერძო მაუწყებელზე 2012 წლის საპარლამენტო 

არჩევნებამდე იყო. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში შეიმჩნეოდა 



ჩხაიძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, თებერვალი, 2018 

 

190 
 

გარკვეული პროგრესი მედიის კონტროლის შესუსტებისა და განსხვავებული 

შეხედულებების ხელმისაწვდომობის მხრივ.  

3.1. სიღრმისეული ინტერვიუს შედეგები 

საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებს ეთანხმებიან მედიამკვლევარები. ის, რომ 

მედიას თავისი კლასიკური ფუნქცია, წლების განმავლობაში არაერთხელ დაკარგა, 

არაერთი კვლევით დასტურდება.  ,,რევოლუციის დროს ტელევიზია გვევლინებოდა, 

როგორც მხარე. ,,რუსთავი 2“-ის როლი გადამწყვეტი იყო ვარდების რევოლუციის დროს.  

ამ დროს ტელევიზიამ დაივიწყა მედიის კლასიკური ფუნქცია“ (ანდღულაძე, პოლიტიკური 

პროცესები და ტელემედია საქართველოში, 2017). 

თუმცა მედიამკვლევარები იმასაც აღნიშნავენ, რომ მედიაზე მედიაზე გავლენის 

მოპოვების სურვილი ნებისმიერ ხელისუფლებას ექნება. ,,მედიაზე გავლენის სურვილი 

ყველა დროის  ხელისუფლებას ჰქონდა და ექნება, რადგან მედია არის ყველაზე 

მძლავრი ინსტრუმენტი საზოგადოებასთან ურთიერთობისათვის. ინფორმაციის ფლობა 

და მისი გავრცელება დღეს ძალაუფლების ტოლფასია. ამიტომ ყველა ცდილობს მედიის 

საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენებას“ (ლომიძე, პოლიტიკური პროცესები და 

ტელემედიის განვითარება საქართველოში, 2016).  

2007 წლის მედიაგარემოს შეფასებისას, მამუკა ანდღულაძე აღნიშნავს, რომ 

ხელისუფლება კარგად აცნობიერებდა იმ საფრთხეებს, რაც შეიძლებოდა ტელემედიას 

მოეტანა. ,,ხელისუფლება ხდვდებოდა, რომ მისგან დამოუკიდებელია მედია 

ხელისუფლების შენარჩუნების მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს. როგორც კი ეს დაინახა 

მაშინვე ტელევიზიაზე მიიტანა იერიში. 2007 წელი იყო ძალიან კრიტიკული, რადგან ამის 

შემდეგ ხელისუფლებამ  უკვე სარეკლამო ბაზრის მონოპოლიზაცია  მოახდინა. ამან კი 

გადაცემების ფორმატის შეიცვალა და სხვა პროცესები გამოიწვია“ (ანდღულაძე, 

პოლიტიკური პროცესები და ტელემედია საქართველოში, 2017).  
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ის, რომ სარეკლამო ბაზრის მონოპოლიზაცია პირდაპირ აისახებოდა მედია 

ორგანიზაციის დამოუკიდებლობაზე, „საერთაშორისო გამჭირვალობა-საქართველოს“ 

არაერთი კვლევა მიუთითებს.  

სიღრმისეულმა ინტერვიუებმა ცხადყო, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ 

მომენტალურად იცვლება მედიაგარემოც. ,,ხელისუფლებისა და მედიის 

ურთიერთდამოკიდებულება რომ ძალიან ძლიერი იყო, ეს გამოჩნდა 2012 წელს. 

როგორც კი ხელისუფლება შეიცვალა მაშინვე მოხდა მედიამენეჯმენტში ცვლილებები. 

იმედი დაუბრუნდა პატარკაციშვილების ოჯახს, რამდენიმე არხი დაიხურა“ (ანდღულაძე, 

პოლიტიკური პროცესები და ტელემედია საქართველოში, 2017).  

დადებითი ტენდენციების მიუხედავად მარინა ლომიძე თვლის, რომ ყველაზე 

მნიშვნელოვანია მედიამ თავისი ფუნქცია დაიბრუნოს. ,,წლების შემდეგ გაჭირდება მედიის 

საშუალებით აღვადგინოთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების რეალური სურათი. მედიამ 

დაკარგა მთავარი ფუნქცია - იყოს მაკონტროლებელი და მიუკერძოებელი. მედიისა და 

პოლიტიკის ურთიერთთანამშრომლობის პროცესში კი სწორედ ესაა მთავარი და 

განმსაზღვრელი. სანამ მედია არ დაიბრუნებს ამ მთავარ საზრისს,  მედიისა და 

პოლიტიკის კონსტრუქციული  ურთიერთთანამშრომლობის მოლოდინი არ უნდა 

გვქონდეს“ (ლომიძე, პოლიტიკური პროცესები და ტელემედიის განვითარება 

საქართველოში, 2017).  

როგორც მამუკა ანდღულაძე აღნიშნავს, დღეს არსებული ტელემედია გარემო ბევრად 

პლურალისტურია. ,,პრაქტიკულად აღარ არსებობს ტაბუ თემა. ეს განპირობებულია იმით, 

რომ არსებობს კრიტიკული მედიაც. კონკრეტული მედიასაშუალება აშუქებს რაღაც თემას 

და სხვა მედიასაშუალებაც იძულებულია, რომ იგივე საკითხი გააშუქოს.“ (ანდღულაძე, 

პოლიტიკური პროცესები და ტელემედია საქართველოში, 2017).  

სიღრმისეულმა ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ ბოლო წლებში მედიაში  გარკვეული 

პოზიტიური ცვლილებები შეინიშნება, თუმცა მედიაზე გავლენის მცდელობა 

განსხვავებული ხერხებით, მაგრამ მაინც გრძელდება. მართალია, საქართველოს 
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რეგიონში ყველაზე მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა აქვს, თუმცა ქართული მედია 

მაინც უამრავი გამოწვევის წინაშე დგას. პრობლემატურია კანონების იმპლემენტაციის 

საკითხი, მოვლენების ზედაპირული გაშუქება, ანალიტიკური მასალების სიმცირე და 

საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ნაკლებობა.  

დასკვნა 

 

ნაშრომის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ქართულმა ტელემედიამ 

განვითარების რამდენიმე საფეხური გაიარა და ამ დროის განმავლობაში ის 

მნიშვნელოვნად იყო დამოკიდებული პოლიტიკურ პროცესებზე, ხშირად კი თავადაც 

განსაზღვრავდა ამ პროცესებს.  

2003 წლამდე ქართული ტელემედია განიცდიდა საბჭოთა კომუნისტრური თეორიის 

გავლენას. ხელისუფლება სხვადასხვა გზით ცდილობდა მედიასაშუალებებზე გავლენის 

მოპოვებას, თუმცა ამის მიუხედავად მაინც არსებობდა კრიტიკული აზრი. 2003 წლის 

,,ვარდების რევოლუციაში“ გადამწყვეტი აღმოჩნდა კონკრეტული მედიასაშუალების 

როლი, რაც პრესის რევოლუციური კონცეფციის კლასიკურ მაგალითს წარმოადგენს. 

რევოლუციის შემდეგ კი მედიასაშუალებას გაუჭირდა პოლიტიკური პროცესებისგან 

დისტანცირება. ამის შემდეგ ახალი ხელისუფლება უკვე აცნობიერებდა ტელემედიის 

მნიშვნელობას და დაიწყო მისი მართვა, რაც 2007 წელს ტელეკომპანია ,,იმედში“ 

სპეციალური რაზმის შესვლით დასრულდა. ხელისუფლებამ ტელემედიისა და 

დაახლოებით იმ ხერხების წინააღმდეგ გამოიყენა ძალა, რომლითაც თავად მოვიდა 

ხელისუფლებაში.   

ამის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქმე გქვონდა Media Framing-ის განსაკუთრებულ 

შემთხვევასთან. პოლიტიკური ელიტა განსაზღვრავდა მსხვილი მედიასაშუალებების 

სარედაქციო პოლიტიკას, ტელევიზია კი ამ ინფორმაციით გავლენას ახდენდა 

საზოგადოებრივ აზრზე. პროსახელისუფლებო მედიასაშუალებების არსებობა და 
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ხელისუფლების დისკრიმინაციული მიდგომა კი კიდევ უფრო ზღუდავდა, როგორც ამ 

კონკრეტული მედიასაშუალების, ისე სხვა ტელევიზიების თავისუფლებას. 

კვლევებით დასტურდება, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 

განხორციელებულმა ცვლილებებმა პოზიტიური გავლენა იქონია ტელემედიის 

თავისუფლებაზე, გამჭირვალეა ტელეკომპანიების მესაკუთრეთა სია, ტელემედია გარემო 

კი ბევრად პლურალისტურია.  

საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევების ანგარიშებმა აჩვენა, რომ ხელისუფლებისა 

და ტელემედიის ურთიერთობის საკითხი ყოველთვის აქტუალური იყო. როგორც 

აღმოჩნდა, პროსახელისუფლებო მედიასაშუალებების არსებობა სხვა მედიასაშუალებებს 

კიდევ უფრო უზღუდავდა ინფორმაციაზე წვდომასა და მაუწყებლობის თავისუფლებას.  

აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ნაშრომის დასაწყისში გამოთქმული 

ჰიპოთეზა დადასტურდა. რაც უფრო მჭიდროა საქართველოში კავშირი ხელისუფლებასა 

და კონკრეტულ სამაუწყებლო მედიასაშუალებას შორის, მით უფრო იზღუდება 

ტელემედია თავისუფლება. გარდა ამისა, ნაშრომის მიხედვით დასტურდება, რომ 

საქართველოში არამხოლოდ პოლიტიკური პროცესი ზემოქმედებს სატელევიზიო 

მედიაზე, არამედ სატელევიზიო მედიაც განსაზღვრავს პოლიტიკურ პროცესებს.  
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