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აბსტრაქტი 

21-ე საუკუნეში ეკოლოგიური მიზეზებით გამოწვეული პრობლემები დღითიდღე 

იზრდება. მსოფლიოს ყურაღების ნაწილი სტიქიური უბედურებებით დაზარალებულ 

მოსახლეობაზეა მიპყრობილი. საქართველოც ერთ-ერთი მათგანია, რომლისთვისაც 

ეკოლოგიური მიგრაციები, რაც სტიქიური მოვლენების თანამდევი პროცესია, ახალი 

არ არის. ეკომიგრანტებს გადაადგილება ერთი კუთხიდან მეორეში თავშესაფრის 

საძებნელად უწევთ. საქართველოში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მსგავსი 

მიზეზით ადგილნაცვალი პირები მრავლად მოიძებნებიან, თუმცა არ არსებობს მათი 

აღმრიცხველი ზუსტი სტატისტიკა. გადაადგილება ძირითადად აჭარიდან და 

სვანეთიდან ხდება. ამიტომ ჩვენი კვლევის მთავარ სამიზნე ჯგუფს აჭარიდან წამოსული 

ეკოლოგიური მიგრანტები წარმოადგენენ, რომელთაც ჩასახლება ეთნიკურად და 

რელიგიურად მრავალფეროვან გარემოში, წალკის რაიონში მოუწიათ, სადაც 

ლოკალური მოსახლეობა ეთნიკურ ბერძნებსა და სომხებს შეადგენენ. სტატიის მიზანი 

არის შევისწავლოთ ეკომიგრანტთა  სოციალურ-კულტურული და ეკონომიკური 

ინტეგრაციისა და ადაპტაციის სტრატეგიები. კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა სოფელ 

ავრანლოში მცხოვრები ეკომიგრანტები, რომელთა მნიშვნელოვან პრობლემებსაც 

ადგილობრივ მოსახლეობასთან გულგრილი ურთიერთობები წარმოადგენს, რაც  

მათთან არასრულყოფილ ინტეგრაციას განაპირობებს და  მათ საკუთრებაში 

არარსებული სახლები და მიწები, რომელიც ეკომიგრანტთა ეკონომიკური 

პრობლემების მთავარი წყარო და ახალ გარემოსთან სრულყოფილი ადაპტირების 

პროცესების შემაფერხებელი ფაქტორია.  

 

საკვანძო სიტყვები: ეკომიგრაცია, აჭარელი ეკომიგრანტები, ეკოლოგიური 

პრობლემები,  უმცირესობათა პრობლემები. 
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შესავალი 

მიგრაცია გლობალიზაციის თანამდევი პროცესია. ადამიანები ერთი წერტილიდან 

გადაადგილდებიან მეორეში ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად. მიგრაცია 

შეიძლება მოხდეს, როგორც ერთი ქვეყნიდან მეორეში, ასევე ქვეყნის შიგნითაც, რასაც 

შიდა მიგრაციას უწოდებენ. მარტივი დასანახია შიდა მიგრაციის გამომწვევი ძირითადი 

ფაქტორები - იქნება ეს ომის შედეგად დევნილთა მიგრაცია ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან თუ სოფლებიდან ქალაქში მიგრაცია, შრომითი მიგრაცია უკეთესი 

ეკონომიკურ-სოციალური პირობების საძებნელად და  იძულებითი მიგრაცია 

ეკოლოგიური პრობლემებისგან თავის დასაღწევად. 

საქართველოში ეკოლოგიური მიზეზებით ადგილნაცვალ პირთა პირველი 

ორგანიზებული გადასახლება 1980-იანი წლების დასაწყისში მოხდა. 1981-83 წლებში, 

მთავრობის გადაწყვეტილებით, დედოფლისწყაროს, გურჯაანისა და საგარეჯოს 

რაიონებში, ხობის, ასპინძისა და ადიგენის რაიონებში და კასპის რაიონში 

მაღალმთიანი აჭარიდან 1,010 ოჯახის ჩასახლება განისაზღვრა (ფუტკარაძე, 2006). 

დღესდღეობით საქართველოში ეკომიგრანტთა ყველაზე დიდი ნაკადი 

მაღალმთიანი აჭარიდან მოემართება, რადგან ეს ტერიტორიები მიწის ნაკლებობითა 

და სტიქიურ უბედურებათა მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. მათი განაწილება 

უმეტესწილად ქვემო ქართლის რაიონში ხდება. პირველად ისინი, სვან 

ეკომიგრანტებთან ერთად, წალკის რაიონში 1980-იანი წლების ბოლოს ჩაასახლეს. 

სადაც ძირითად მოსახლეობას ეთნიკურად ბერძნები, სომხები და აზერბაიჯანელები 

წარმოადგენდნენ, ამიტომ სახელმწიფომ მათი ჩასახლება წალკის მუნიციპალიტეტში 

ქართველი მოსახლეობის სიმცირის გამო გადაწყვიტა (საქართველოს გაეროს 

ასოციაცია, 2003). ეკომიგრანტთა უმრავლესობას ამ პერიოდისათვის სვანები 

წარმოადგენდნენ, რომელთაც დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდათ ადგილობრივ 

აზერბაიჯანელებთან, განსხვავებული კულტურისა და ეთნიკური კუთვნილების 
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საფუძველზე (ტრიერი & ტურაშვილი, 2007). გამომდინარე იქედან, რომ სვანები 

რაოდენობრივად აღემატებიან აჭარელ ეკომიგრანტებს, ისინი უფრო მეტად ჩანან 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მათი ჩასახლებაც შედარებით ურბანულ გარემოში 

მოხდა, როგორებიცაა ბოლნისი, დმანისი და გარდაბანი, რის გამოც მეტი შეხება 

ჰქონდათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან და უფრო მარტივი იყო მათი ინტეგრაცია 

სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში.  

ქვემო ქართლში მცხოვრები სომხები თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდნენ 

ეკომიგრანტთა ჩამოსახლების პროცესებს. ამავდროულად, ქართველთა აქტიურობა 

ადგილობრივი აზერბაიჯანელების გაღიზიანებსაც იწვევდა. გარდა ამისა, წალკის 

რაიონში ჩასახლება არალეგალურად ხდებოდა. მიგრანტები იკავებდნენ ბერძენთა 

მიტოვებულ სახლებს, იზრდებოდა დანაშაულთა რიცხვი, რაც ძირითადად აჭარელი 

და სვანი მიგრანტების მხრიდან ბერძნული მოსახლეობის მიმართ ხდებოდა. სომეხი 

მოსახლეობა კი აცხადებდა, რომ ისინი საკუთარი მეზობლებისა და ბერძენი 

ნათესავების ქართველებისაგან დაცვას მოითხოვდნენ (სახალხო დამცველის აპარატი, 

2005). მართალია, ბერძენ იმიგრანტთა უმრავლესობამ დღეისათვის ქვეყანის 

ტერიტორიები დატოვა, თუმცა ისინი ინარჩუნებენ მიგრანტთა სტატუსს და 

პერიოდულად უბრუნდებიან თავიანთ ძველ საცხოვრებლებს, ნათესავებისა და 

წინაპართა სამარხების მოსანახულებლად თუ სხვა კერძო მიზეზების გამო.  

ქვემო ქართლი დღემდე რჩება საქართველოს ერთ-ერთ ეთნიკურად ყველაზე 

მრავალფეროვან რეგიონად, სადაც თავს იყრის სხვადასხვა ეთნოსისა და 

განსხვავებული რელიგიის მქონე მოსახლეობა, ვისთან ერთადაც ცხოვრობენ 

აჭარიდან გადმოსახლებული ეკომიგრანტები. ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემები 

ნათლად აისახება მათი იმ საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და ადაპტაციის 

პრობლემებზე, რომელში ცხოვრებაც უწევთ.  
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ეკომიგრანტთა პრობლემები არ არის სიღრმისეულად გამოკვლეული და 

საფუძვლიანად შესწავლილი. მათდამი ინტერესი სახელმწიფოსა და სხვა კერძო 

ორგანიზაციების მხრიდან არც თუ ისე მაღალია. ეს ხალხი საქართველოს 

მოსახლეობის იმ ნაწილს წარმოადგენს, რომლებსაც საკუთარი საცხოვრებლის 

დატოვება ბუნებისაგან დაუცველობის მუდმივი შიშის გამო უწევთ. ისინი ცხოვრობენ 

სოციო-კულტურულად განსხვავებულ ადგილას, სადაც ეთნიკურად და რელიგიურად 

მრავალფეროვანი გარემოა. ყოველდღიურად ხვდებიან სხვადასხვა სირთულეებს - 

იქნება ეს საცხოვრებელი ადგილთან დაკავშირებული თუ დასაქმების პრობლემები. 

სწორედ ამიტომ, ვფიქრობთ, რომ ეკომიგრანტთა სოციალური ინტეგრაციისა და 

ადაპტაციის პრობლემების კვლევა ნათლად დაგვანახებს რა ბარიერებს აწყდებიან 

ახალ გარემოში. 

სწორედ ზემოთაღნიშნული პრობლემების გამო ჩამოყალიბდა კვლევის მიზანი – 

შევისწავლოთ  წალკაში მცხოვრებ ეკომიგრანტთა სოციალური ინტეგრაციისა და 

ადაპტაციის დონე. შესაბამისად, ვიკვლიეთ  ეკომიგრანტთა კულტურული ადაპტაციისა 

და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებისა და ამ პრობლემებთან გამკლავების 

მათეული სტრატეგიები, რომელიც ნაშრომში საფუძვლიანადაა განხილული.  

ლიტერატურულ-თეორიული მიმოხილვა მიგრაცია ფართოდ განიხილება, როგორც 

ადამიანთა მიერ საცხოვრებლის მუდმივად ან დროებით შეცვლა. მას არ განსაზღვრავს 

მხოლოდ გადაადგილების მანძილი და ბუნება. იგი შეიძლება განხორციელდეს 

ნებაყოფლობით ან ძალდატანებით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ.  

მიგრაცია მრავალგვარია: იქნება ეს შრომითი, სასწავლო, იძულებითი მიგრაცია 

გამოწვეული ომის, ეკოლოგიური თუ სხვა მიზეზებით, და სეზონური მიგრაცია მთიდან 

ბარში ან პირიქით. ჩვენი კვლევის საგანს ეკოლოგიური მიგრაცია წარმოადგენს. 

სხვადასხვა მეცნიერული განმარტებით, ეკომიგრანტები არიან ადამიანები, რომელთაც 

გარემო პირობების გაუარესების ან ბუნებრივი კატასტროფების საფუძველზე უწევთ 
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მუდმივი საცხოვრებლების დატოვება დროებით ან სამუდამოდ და გადაადგილება 

ქვეყნის შიგნით ან საზღვრებს მიღმა (CENN, 2013). 

პრობლემის გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს მეწყერი, ზვავის ჩამოწოლა, 

მიწისძვრა, წყალმოვარდნა და სხვა ბუნებრივი სტიქიური მოვლენები. ეკომიგრანტთა 

რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით ყოველწლიურად იცვლება. 1995 წლის 

მონაცემებით, მსოფლიოში ეკოლოგიური მიზეზებით ადგილნაცვალ პირთა 

რაოდენობამ პიკს მიაღწია და 25 მილიონი შეადგინა (Myers, 2001). იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა მონიტორინგის საერთაშორისო ცენტრის 2017 წლის 

მონაცემებით, 2016 წელს ეკოლოგიური პრობლემების გამო სახლი 24.2 მილიონმა 

ადამიანმა დატოვა (Bennett და სხვ. 2017). 2015 წელს ეკოლოგიური მიზეზებით 

უსახლკაროდ დარჩენილ ადამიანთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ინდოეთში (3,7 

მლნ), ჩინეთსა (3,6 მლნ) და ნეპალში (2,6 მლნ) ფიქსირდება.  ამავე მონაცემებით, 2014 

წლის შემდეგ დაზარალებულ ადამიანთა რიცხვი იზრდება და ყოველწლიურად უფრო 

და უფრო მეტი ადამიანი რჩება საცხოვრებლის გარეშე. პრობლემის მნიშვნელოვანი 

გამომწვევი მიზეზი კლიმატის ცვლილებაა, რასაც შემდგომში ბუნებრივი 

კატასტროფები მოჰყვება (Bilak და სხვ. 2016) 

მიგრაციის შედეგად გადაადგილებული პირები ხშირად ახალ კულტურულ 

გარემოში აღმოჩნდებიან, რაც მათ გარკვეულ ბარიერებსა და დაბრკოლებებს უქმნის. 

როგორც ჯონ ბერი (1997) აღნიშნავს, ახალ გარემოში მიგრირებულ ჯგუფებს უწევთ, 

გაიარონ ფსიქოლოგიური, სოციო–კულტურული და ეკონომიკური ადაპტაციის 

ეტაპები. ბერი საუბრობს აკულტურაციაზე და განსაზღვრავს მას, როგორც ფენომენს, 

რომელიც ასახავს ურთიერთობის პროცესში ჯგუფთა კულტურული პატერნების 

ცვლილებას (Berry, 1997). ფრანგი მკვლევარი კამილერი (1990) კი წერს 

ინკულტურაციაზე, რაც გულისხმობს ადაპტაციისას მიმდინარე განსხვავებული ჯგუფების 

კულტურული ღირებულებების ათვისებას.  ჯონ ბერი აღნიშნავს, რომ ინკულტურაცია 
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და აკულტურაცია თითქმის ერთმანეთის მსგავსი ცნებებია, თუმცა გამოყოფს ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან განსხვავებას, რაც ინკულტურაციას ახალი კულტურის ჩამოყალიბების 

მიმართ მეტი ინტერსით გამოარჩევს (Berry, 1997). კამილერი თავის თანაავტორ 

მალევსკა-პიერთან ერთად (1997) ხაზს უსვამს ახალ კულტურასთან ადაპტაციის 

პროცესში ინტეგრაციის მნიშვნელობას. ინკულტურაცია არ განსხვავდება 

სოციალიზაციისა და განათლების მიღებისაგან. როგორც ავტორები აღნიშნავენ, 

ინდივიდი მზად უნდა იყოს დესოციალიზაციისა და რესოციალიზაციისთვის. მათ 

ყველანაირი კულტურული წესებისა და ღირებულებების დაცვით უნდა მოახერხონ, 

საზოგადოებაში პატივსაცემი წევრები გახდნენ. კულტურა მთავარი მაინტეგრირებელი 

სისტემაა, ინტეგრაცია კი კულტურულ ცვლილებათა შეგუების საუკეთესო გზაა. 

ინდივიდებმა უნდა მოახერხონ საკუთარი იდენტობის დაცვა და ამავდროულად 

ყოველგვარი წინააღმდეგობების გადალახვით ახალ კულტურასთან ინტეგრაცია, 

რათა არ მოხდეს მათი დისკრიმინირება.  

ეკოლოგიური მიზეზებით გადაადგილებული პირები, საქართველოში ძირითადად 

ეთნიკურად და რელიგიურად მრავალფეროვან გარემოში არიან ჩასახლებული, სადაც 

ურთიერთობა განსხვავებული ღირებულებებისა და ტრადიციების მატარებელ 

ხალხთან უწევთ. სწორედ ამიტომ ექმნებათ ეკომიგრანტებს ახალ გარემოში 

ინტეგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. კამილერი და მალევსკა-პიერი (1997) 

იდენტობის კოჰერენტულობის შენარჩუნების ორ ძირითად, ონტოლოგიურსა და 

პრაგმატულ სტრატეგიებს გამოყოფენ, რომლის მიხედვით, ინდივიდმა უნდა დაიცვას 

საკუთარი და ამავდროულად უნდა გაიზიაროს მიმღები კულტურული ღირებულები. 

როგორც ავტორები ხსნიან, ონტოლოგიური სტრატეგია გულისხმობს საკუთარი 

კულტურის ერთგულებას, ხოლო პრაგმატული - დომინანტურ კულტურასთან შეგუებას 

და მისი ღირებულებების გაზიარებას. ინდივიდმა შეიძლება სტრატეგიები მარტივ და 

რთულ დონეზე გამოიყენოს, რის მიხედვითაც იგი ირჩევს ორი სტრატეგიიდან ერთ-
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ერთს, ან ახდენს მის სინთეზს. მარტივ დონეზე ინტეგრაციის პროცესში კონფლიქტისა 

და სტიგმატიზაციის თავიდან არიდების სამი სტრატეგია გამოიყოფა. პირველი 

ონტოლოგიურია და საკუთარ კულტურულ ღირებულებებს ებღაუჭება. მეორე 

სტრატეგია პრაგმატულია და ინდივიდები მაშინ მიმართავენ მას, როდესაც სტრესულ 

სიტუაციაში იმყოფებიან და შესაძლოა გააკეთონ ის, რასაც სხვა დროს არ 

გააკეთებდნენ. ხოლო მესამე სტრატეგიას „ქამელეონის იდენტობას“ უწოდებენ, 

რომლის ქმედებებსაც გარემოებები განაპირობებენ. სწორედ მსგავსი სტრატეგიების 

გათვალისწინებით უწევთ ცხოვრება საქართველოში ეკოლოგიური მიზეზებით ერთი 

კუთხიდან მეორეში გადასახლებულ მიგრანტებს, რომელთა ჩასახლებაც ეთნიკურად 

და რელიგიურად მრავალფეროვან გარემოში მოხდა. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 

ეკომიგრანტების უმეტესი ნაწილი, რომლებიც მაღალმთიანი აჭარიდან არიან 

წამოსული, აქამდეც რელიგიურ უმცირესობებს წარმოადგენდნენ, რადგან ისინი 

ისლამის მიმდევრები არიან. სწორედ ამის საფუძველზე შეგვიძლია ავხსნათ 

ეკომიგრანტთა დღევანდელი ყოფა-ცხოვრება და თანაარსებობა ახალ გარემოში 

დახვედრილ მოსახლეობასთან. 

საქართველოში ეკოლოგიური მიზეზებით იძულებით გადაადგილების პირველი 

ტალღები 1980-იან წლებში შეიმჩნევა, როდესაც აჭარის მაღალმთიანი რეგიონებიდან 

მეწყრის, წყალდიდობებისა და ზვავების გამო, ათიათასობით ადამიანს უხდებოდა 

საკუთარი საცხოვრებლის დატოვება. 1981 წლიდან 2006 წლამდე 11 000-მდე ოჯახი 

დარჩა უსახლკაროდ. 1990-იან წლებამდე მათი ჩასახლება ძირითადად დასავლეთ 

საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში ხდებოდა, ხოლო 90-იან წლებში ეკომიგრანტთა 

ძირითადი გადასახლების მიმართულებას ქვემო ქართლი წარმოადგენდა (ტრიერი & 

ტურაშვილი, 2007). საქართველოში ეკოლოგიური მიზეზებით ადგილნაცვალ პირთა 

პირველი ორგანიზებული გადასახლება 1980-იანი წლების დასაწყისში მოხდა. 1981-83 

წლებში, მთავრობის გადაწყვეტილებით, დედოფლისწყაროს, გურჯაანისა და 
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საგარეჯოს რაიონებში (კახეთი), ხობის (სამეგრელო), ასპინძისა და ადიგენის 

რაიონებში (სამცხე-ჯავახეთი) და კასპის რაიონში (შიდა ქართლი) მაღალმთიანი 

აჭარიდან 1,010 ოჯახის ჩასახლება განისაზღვრა (ფუტკარაძე, 2006). საბჭოთა 

ხელისუფლება ეკომიგრანტ ოჯახებს 4500  საბჭოთა რუბლით ეხმარებოდა, ხელს 

უწყობდა მიწის ნაკვეთის ყიდვასა და სახლების ასაშენებლად საჭირო მასალის 

ტრანსპორტირებაში. ეკომიგრანტები კი ვალდებული იყვნენ, გარკვეული დროის 

განმავლობაში, მიღებული თანხის 45% უკან დაებრუნებინათ. მათ უპირატესობა 

ენიჭებოდათ დასაქმების მხრივაც (ტრიერი & ტურაშვილი, 2007). 

1987 წელს სვანეთში ჩამოწოლილი დიდი ზვავის შედეგად 11 000 სახლი თოვლის 

ქვეშ აღმოჩნდა, ხოლო 60 000 ადამიანი გამოყვანილ იქნა რისკის ზონიდან. 

სახელმწიფო დადგენილებით, 409 ოჯახმა დაკარგა კუთვნილი ქონება, დაზიანდა 876 

ოჯახური მეურნეობა, ხოლო 3468 ოჯახი ექვემდებარებოდა გადასახლებას (ნიჟარაძე, 

ციტირებული ტრიერი & ტურაშვილთან, 2007). 1989 წელს კი მეწყერმა მაღალმთიანი 

აჭარა წალეკა, რის შედეგადაც 5657 ოჯახი დაზარალდა. 44 სახლი მთლიანად 

დაინგრა, ხოლო 1 153 დაზიანდა (ფუტკარაძე, 2006). სხვადასხვა ინფორმაციით, 

გამომდინარე იქედან, რომ საბჭოთა კავშირი დაშლის ზღვარზე იყო, კორუფციამ იმატა 

და ბევრმა ისეთმა ოჯახმა მიიღო ეკომიგრანტთათვის განკუთვნილი ქონებრივი 

უზრუნველყოფა, რომელთაც სტიქია არ შეხებია, რასაც შეიძლება ადასტურებდეს 

უკუმიგრაციის მაღალი მაჩვენებელი გადმოსახლების დასულების შემდეგ (ტრიერი & 

ტურაშვილი, 2007). ეკომიგრანტები მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებდნენ ბინებს და 

გაიფორმებდნენ მათ სახელზე, თუ შესაბამისი კვლევა-ძიების საფუძველზე მათი 

სტატუსი დამტკიცდებოდა და ძველი საცხოვრებლიდან ოჯახის ყველა წევრი 

ამოეწერებოდა. მათ არ ეძლეოდათ საშუალება, გადმოსახლებიდან 25 წლის 

განმავლობაში გაეყიდათ მათთვის გადაცემული ბინები, თუმცა ამის გაკონტროლება 

ვერ მოხერხდა (ტრიერი & ტურაშვილი, 2007). 
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საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის 

პერიოდში ეკომიგრანტები ყველამ მიივიწყა. სწორედ ამიტომ დაიწყო უკუმიგრაცია, 

ჩასახლებული ადგილებიდან თავიანთ პირველსაცხოვრებლებისკენ. შევარდნაძის 

მმართველობის პერიოდში ეკომიგრანტებისთვის ბინების შესაძენად 3 მილიონზე მეტი 

თანხა გამოიყო, თუმცა დიდი ნაწილი უკვალოდ გაქრა და მხოლოდ რამდენიმე 

სახლის შეძენა მოხდა. 1998 წელს კი გამოიცა ბრძანება, რომელიც მიზნად ისახავდა 

ეკომიგრანტთა სოციალური და იურიდიული პრობლემების გადაჭრასა და 

ეკოლოგიური მიგრაციის მონიტორინგის სისტემის შექმნას. 4 284 უფლებააღჭურვილი 

ოჯახიდან, რომელთაც სახლები უნდა მიეღოთ, მხოლოდ 2 880 ოჯახის დაბინავება 

მოხდა, დანარჩენები კი ცხოვრებას განაგრძობდნენ სტიქიურ ზონებში, სვანეთსა და 

მაღალმთიან აჭარაში (ტრიერი & ტურაშვილი, 2007). 

ამავე პერიოდში ეკომიგრანტთა ჩასახლება კულტურულად და რელიგიურად 

განსხვავებულ რეგიონებში ხდებოდა, რაც ედუარდ შევარდნაძის პოლიტიკის ნაწილს 

წარმოადგენდა. ეკომიგრანტთა უმრავლესობა საზღვრისპირა სოფლებში გაანაწილეს, 

სადაც ქართველი მოსახლეობის ნაკლებობა შეიმჩნეოდა. ეკომიგრანტებს ეთნიკურად 

განსხვავებულ ხალხთან ერთად უწევდათ ცხოვრება. სახელმწიფოს მიზანი იყო მსგავსი 

სოფლების ქართველებით შევსება. მაშინ, როდესაც აჭარლების ქვემო ქართლში 

ჩასახლება დაიწყო, ეკომიგრანტთა უმრავლესობას ამ პერიოდისათვის სვანები 

წარმოადგენდნენ, რომელთაც დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდათ ადგილობრივ 

აზერბაიჯანელებთან, განსხვავებული ეთნიკურობის საფუძველზე.  გამომდინარე 

იქედან, რომ სვანები რაოდენობრივად აღემატებიან აჭარელ ეკომიგრანტებს, ისინი 

უფრო მეტად ჩანან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მათი ჩასახლებაც შედარებით 

ურბანულ გარემოში მოხდა, როგორებიცაა ბოლნისი, დმანისი და გარდაბანი, რის 

გამოც მეტი შეხება ჰქონდათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან და შედარებით მარტივი 
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იყო მათი ინტეგრაცია სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში  (ტრიერი & ტურაშვილი, 

2007). 

2004 წლის შემდეგ, მიხელი სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში, დაიწყო 

ეკომიგრანტთა სახლებით უზრუნველყოფის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 

ხდებოდა ბინების შესყიდვა წალკისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში. ამავე 

წელს, წალკის რაიონში ჩასახლებულ აჭარლებსა და ადგილობრივ სომხებს შორის 

წარმოქმნილი კონფლიქტის საფუძველზე, ეკომიგრაციის პროცესების 

მარეგულირებელი კომისიის ჩამოყალიბების აუცილებლობა გაჩნდა, რომელიც 

ეკომიგრაციის პროცესების რეგულირებასა და მის იურიდიულ ჩარჩოებში მოქცევას 

ისახავდა მიზნად.  თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ამ კომისიას შედეგი არ გამოუღია 

(ტრიერი & ტურაშვილი, 2007). 

ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს 2006 წლის ანგარიშის მიხედვით, 

1990-იანი წლების დასაწყისიდან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 17 რაიონში 55 

ახალი სოფლის აშენება იყო განსზღვრული. პროექტი ბოლომდე ვერ განხორციელდა 

და დაგეგმილი 5 095 სახლიდან მხოლოდ 3 090 აშენდა, რომელთაგანაც 2 723 

დასახლებულია, ხოლო 367 შენობა ცარიელია ან სხვების მიერ არის დაკავებული  

მიუხედავად იმისა, რომ 2006 წლის მარტში, ლტოლვილთა და განსახლების 

სამინისტრომ შეიმუშავა კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც დაზიანების ხარისხის 

დადგენა და მოსახლეობის განსახლება ხდებოდა, 2013 წლამდე არ არსებობდა 

ეკომიგრანტის კანონმდებლობით განსაზღვრული ცნება და კრიტერიუმები, რის 

მიხედვითაც მოხდებოდა მათი აღრიცხვა, სწორედ ამიტომ არ მოიპოვებოდა 

ეკომიგრანტთა ზუსტი ამსახველი სტატისტიკა.  2013 წელს მინისტრის ბრძანებით მოხდა 

ეკომიგრაციისა და ეკომიგრანტთა სტატუსის განსაზღვრა. ამავე დადგენილებით, 

ეკომიგრაცია განისაზღვრება, როგორც  „სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებულთა გადაადგილება, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ან მისი ნაწილი 
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დანგრეულია ან დაზიანებულია და არ ექვემდებარება აღდგენას ან/და სახლი არ არის 

დანგრეული, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები 

საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობასა და მათ 

საკუთრებაში არსებულ ქონებას მეწყერის, ღვარცოფის, კლდეზვავის, ქვათაცვენის, 

მდინარეების ნაპირების გარეცხვის, თოვლის ზვავის, ჯდენადი გრუნტის გამო, გარდა 

მიწისძვრისა და ვულკანისა“, ხოლო ეკომიგრანტ ოჯახად ითვლება „განცალკევებულ 

საცხოვრებელ ფართზე მუდმივად მცხოვრები ნათესაური ან არანათესაური კავშირის 

მქონე პირთა წრე, რომლებიც ერთობლივად ეწევიან შინასამეურნეო საქმიანობას 

(ოჯახი შეიძლება იყოს ერთსულიანი) და ცხოვრობენ ან ცხოვრობდნენ სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველ შენობაში/სახლში ან 

ბუნებრივი ან ანთროპოგენული კატასტროფების ან/და ასეთი რისკების ზონაში.“  

სწორედ ამის შემდეგ საქართველოში ჩნდება სტატისტიკური მონაცემები, რომელსაც 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა მონიტორინგის ცენტრი (IDMC) აქვეყნებს, 

რომლის მიხედვით, 2013 წელს 1 525 ეკომიგრანტი ფიქსირდება, 2014 წლებში 

რაოდენობა მკვეთრად იკლებს და 120 ადამიანზე ჩამოდის, ხოლო თბილისის სტიქიის 

გამო, 2015 წლის მონაცემებით, 1 234 ახალი ეკომიგრანტი ჩნდება (Bilak და სხვ. 2016). 

მიგრაციის ძირითად ფაქტორებად კი, როგორც აღვნიშნეთ, წყალდიდობები და 

მეწყრები გვევლინება.  

როგორც ჩვენთან ინტერვიუსას ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს 

ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტში რეგისტრაციის უზრუნველყოფის 

სამმართველოს უფროსმა აღნიშნა, 2013 წელს, კოალიცია ქართული ოცნების 

ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, მოხდა ეკომიგრანტთა სტატუსის განსაზღვრა, 

შემუშავდა სპეციალური კრიტერიუმები, რომლის მიხედვით, ზარალის ხარისხი 

დგინდება. სპეციალური კომისიის მეშვეობით ხორციელდება დაზიანებული 

საცხოვრებლის შესწავლა-გამოკვლევა, გეოლოგიური გამოკვლევებისა და 
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სოციალური მდგომარეობის შესაბამისად ხდება დადგენილებით განსაზღვრული 

ქულების მინიჭება. იქმნება დაზარალებულთა სია და მთავრობა 25 000 ლარის 

ფარგლებში ეკომიგრანტებს აძლევს საშუალებას, თვითონ შეარჩიონ საცხოვრებლად 

ვარგისი სახლები. მათ მიერვე მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემებით, 2013 წლის 

შემდეგ, ბინა მიიღო 629 ეკომიგრანტმა, ხოლო რიგში დგას კიდევ 643 ეკომიგრანტი.  

 

1. კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქვემო ქართლის რაიონის, წალკის 

მუნიციპალიტეტის, სოფელ ავრანლოში სტიქიური უბედურებებისა და ეკოლოგიური 

პრობლემების გამო ჩასახლებული მაღალმთიანი აჭარიდან წამოსული ეკოლოგიური 

მიგრანტები, რომლებმაც მინიმუმ 15 წელიწადია, რაც დატოვეს თავიანთი პირვანდელი 

საცხოვრებელი. აღნიშნულ რესპონდენტებს ცხოვრება უწევთ კულტურულად და 

ეთნიკურად მრავალფეროვან გარემოში, რაც მეტად უკავშირდება ჩვენი კვლევის 

მიზანს და საინტერესოს ხდის მათი ინტეგრაციისა და ადაპტაციის პროცესებს. 

ასაკობრივ ჯგუფს შეადგენენ 35 წლისა და მეტი ასაკის ეკომიგრანტები. კვლევის 

ფარგლებში ჩატარდა 12 სიღრმისეული ინტერვიუ. შერჩევის ჩარჩოს წარმოადგენდა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ეკომიგრანტთა საკითხების 

დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული, ეკოლოგიური მიზეზებით წალკის რაიონში 

გადმოსახლებული აჭარელი მოსახლეობის ამსახველი ბაზა, რომელთა 

დახმარებითაც უნდა მომხდარიყო რესპონდენტთა შერჩევა. თუმცა, გამომდინარე 

იქედან, რომ ველზე ყოფნის პერიოდში ეკომიგრანტი მოსახლეობის დიდი ნაწილი 

სოფლიდან მოშორებით, სამუშაოდ იყო გასული,  გამოვიყენეთ არაალბათური 

შერჩევის ერთ-ერთი მეთოდი, თოვლის გუნდის პრინციპი, რაც გულისხმობს, რომ 
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პირველი რესპონდენტი მოვიძიეთ ინფორმანტის დახმარებით, ხოლო შემდგომ 

გამოკითხული ადამიანები თვითონ გვაკავშირებდნენ სხვა რესპონდენტებთან.  

მონაცემების მოპოვება მოხდა თვისებრივი კვლევის, სიღრმისეული ინტერვიუს 

მეშვეობით. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მიერ დასმული პრობლემა აქამდე 

არასდროს ყოფილა შესწავლილი და გაანალიზებული, სიღრმისეული ინტერვიუს 

დახმარებით შევეცადეთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიგვეღო აღნიშნულ 

საკითხებთან დაკავშირებით. ინტერვიუს სადისკუსიო გეგმა არასტრუქტურირებულია, 

რამაც საშუალება მოგვცა, აქცენტები ინტერვიუს პროცესში წამოჭრილი საკითხების 

შესაბამისად დაგვესვა.  იგი შედგებოდა ბლოკებისაგან, რომლის მიხედვითაც 

რესპონდენტებს უნდა ესაუბრათ საცხოვრებელი ადგილის დატოვებისა და 

გადმოსახლების მიზეზებზე, ადგილობრივებთან ურთიერთობებსა და მათ ამჟამინდელ 

ეკონომიკურ მდგომარეობასა და პრობლემებზე და ბოლოს, თუ როგორ ხედავენ ისინი 

მათ წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის გზებს.   

 

2. ეკომიგრანტთა გადმოსახლების მიზეზები და ადაპტაცია ახალ გარემოში 

როგორც თავში აღვნიშნეთ, საქართველო მთაგორიანი ქვეყანაა, რომლისთვისაც 

ეკოლოგიური პრობლემები და მისგან გამოწვეული სტიქიური უბედურებების 

მიზეზებით ადგილმონაცვლეობა ახალი არ არის. ქართველები ოდითგანვე 

მიგრირებდნენ მთიდან ბარში, მეწყრული საშიშროებისა თუ ზვავისაგან თავის 

ასარიდებლად. ჩვენს რესპონდენტებს აჭარიდან წამოსული ეკომიგრანტები 

წარმოადგენენ. მათგან უმრავლესობის გადმოსახლების ძირითადი მიზეზი, აჭარაში 

ეროზირებადი ზონების არსებობა და მიწების ნაკლებობა იყო. აჭარის ის სოფლები, 

რომელშიც მათ უწევდათ ცხოვრება, განლაგებულია ისეთ რელიეფზე, სადაც მიწა 

ეროზირებულია და მუდმივად არსებობს მისი ჩამოშლის საფრთხე. როგორც 

რესპონდენტები  აღნიშნავენ, რამდენიმე ისეთი ფაქტიც იყო, როდესაც ჩამოწოლილმა 
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ზვავმა სახლები ჩაიტანა და სოფლები მიწით დაფარა, რამაც მოსახლეობაც 

იმსხვერპლა.  

მიუხედავად იმისა, რომ მათთვის საკმაოდ მტკივნეული იყო მშობლიური სახლების 

დატოვება, აჭარელი მოსახლეობის ნაწილი დადგა აუცილებელი საჭიროების წინაშე, 

წამოსულიყო მშობლიური მიწიდან. კიდევ ერთი მიზეზი, აჭარაში მიწების სიმცირე 

გახდა, რაც თავის მხრივ, განაპირობებდა შემოსავლის ნაკლებობას. ბევრ მათგანს ამ 

ფაქტორმა კიდევ უფრო მეტად უბიძგა, დაეტოვებინათ თავიანთი საცხოვრებელი და 

ახალი ადგილი მოეძებნათ.   

საცხოვრებელი ადგილის შერჩევა, ძირითადად სახელმწიფოს ჩარევით მოხდა. 

შეირჩა ქართველებით დაუსახლებელი რეგიონები, სადაც არ იყო მიწების ნაკლებობის 

პრობლემა. კითხვაზე, თუ როგორ მოხვდნენ კონკრეტულად წალკის რაიონის სოფელ 

ავრანლოში, უმეტესობა მათგანმა გვიპასუხა, რომ სახელმწიფომ შესთავაზა მათ 

რამდენიმე რაიონი, რის შემდეგაც თავად გააკეთეს არჩევანი. მათი მონათხრობიდან 

ასევე შევიტყვეთ, რომ ბევრი მათგანი შემდეგ ეტაპობრივად ტოვებდა აჭარის 

სოფლებს. ვისაც წალკაში ჰყავდა ნათესავი ან ოჯახის წევრი, ისინი „მათ იმედად“ 

ჩამოდიოდნენ, რამაც, საბოლოო ჯამში, გამოიწვია ის, რომ დღესდღეობით სოფლის 

უმეტესობას აჭარელი ეკომიგრანტები შეადგენენ და მათი რაოდენობა ადგილობრივ 

ეთნიკურ ბერძენ მოსახლეობაზე გაცილებით მეტია. 

რესპონდენტები ვარაუდობენ, თუ რატომ გადაასახლა სახელმწიფომ ისინი 

კონკრეტულად ამ ტერიტორიაზე. ერთ-ერთი ეკომიგრანტი ამბობს, მისი აზრით, ეს იყო 

სახელმწიფოს მხრიდან ერთგვარი პოლიტიკა, რომ ეკომიგრანტებისთვის 

საცხოვრებლად არჩევდნენ ქვეყნის განაპირა რეგიონებს, რომელიც საზღვრებზე 

მდებარეობს. როგორც მან განაცხადა ქართველობა იმთავითვე მოიაზრებს 

მართმადიდებლობას, შესაბამისად აჭარელი ეკომიგრანტები თავიანთი განსხვავებული 

რელიგიური აღმსარებლობისა და ტრადიციების გამო აღიქმებიან, როგორც 
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არაქართველები, რომლებიც დომინანტი კულტურისა და ჯგუფის მიერ არაღიარებული 

და დისკრიმინირებულნი არიან.  

სოფელი მდებარეობს ვაკე რელიეფზე, სადაც ძალიან დიდი რაოდენობით სახნავ-

სათესი მიწებია, რომელიც, როგორც თვითონ აღნიშნავენ, ძალიან ნაყოფიერი და 

მოსავლიანია. ასევე საცხოვრებელი ტერიტორიები, რომელიც დიდი რაოდენობითაა 

იმ მასშტაბის სოფლისთვის, როგორიც ავრანლოა.  

როგორც რესპონდენტების მონათხრობიდან ჩანს, საკმაოდ კმაყოფილი არიან 

ტერიტორიითა და ბუნებრივი პირობებით. ერთადერთ ნეგატიურ ფაქტორს მათთვის 

წარმოადგენს ის, რომ სახლები და მიწები მათ არ ეკუთვნით. ყველა მათგანმა აღნიშნა, 

რომ საცხოვრებელ და სახნავ-სათეს მიწებში უწევთ ქირის გადახდა.  

სწორედ ამ ფაქტორებმა შეუშალა ხელი ეკომიგრანტებს, რათა უფრო მეტად 

მომხდარიყო მათი ადაპტირება ახალ გარემოსთან. მთლიანად აეთვისებინათ 

დასამუშავებელი მიწები და მიჰყოლოდნენ სასოფლო მეურნეობას. მიუხედავად იმისა, 

რომ ბევრი მათგანი, რა თქმა უნდა, სწორედ მიწაზე მუშაობით ცხოვრობს და ეს 

წარმოადგენს ერთ-ერთ შემოსავლის წყაროს,  ეს შემოსავალი მთლიანად 

გადასახადებში იხარჯება, რაც ეკონომიკური ზარალის მომტანია. გარდა ამისა, არ 

არსებობს სხვა სახის სამუშაო იმისთვის, რომ დასაქმდეს ასეულობით ოჯახის წევრი. 

სოფელში არ არის ბაღი, საავადმყოფო, არსებობს მხოლოდ ერთი 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვთქვათ, 

რომ ადაპტაციის პრობლემა ახალ გარემოში გამოიხატა დასაქმების პრობლემაში, რაც 

პირდაპირ დაკავშირებულია ეკონომიკურ კეთილდღეობასთან.   

ეკონომიკური თვალსაზრისით, ახალ გარემოში ადაპტირება რთული აღმოჩნდა 

მათთვის, თუმცა ამის მიზეზი არა გეოგრაფიული მდებარეობა და პირობებია, არამედ 

ის, რომ სახლები და მიწები არ არის მათ საკუთრებაში, რაც მათში დაუცველობის 

გრძნობას აჩენს, ხელს უშლის ადგილზე დაფუძნებას და აჩენს ადგილობრივებსა და 
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ეკომიგრანტებს შორის კონფლიქტს. აჭარელთა ძირითად საქმიანობას 

გადმოსახლებამდე მესაქონლეობა და მიწათმოქმედება წარმოადგენდა, თუმცა მათი 

წამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მიწების სიმცირე, შლა და უნაყოფობა იყო. 

სწორედ ამიტომ შეარჩიეს ადგილი, სადაც ბევრი ნაყოფიერი მიწა მოიძებნებოდა, 

მაგრამ, როგორც აღმოჩნდა, მიწების პრობლემა ახალ ადგილზეც ისევ პრობლემად 

დარჩა. 

ეკომიგრანტთათვის მთავარი საარსებო წყარო ხვნა-თესვაა. მიუხედავად იმისა, რომ 

მიწებს, ისევე როგორც სახლებს, ისინი ადგილობრივი ეთნიკური ბერძნებისგან 

ქირაობენ, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ თავი ირჩინონ, რადგან აღებული 

მოსავლისგან შემოსული თანხის დიდი ნაწილი ისევ ქირის დაფარვას ხმარდება. 

როგორც რესპონდენტები აღნიშნავენ, ხანდახან ხდება მოლაპარაკება ბერძნებთან, 

რომ ისინი მათ დაეხმარებიან ფიზკურ შრომაში და სამაგიეროდ ქირის გადასახადს 

აღარ გადაიხდიან. რადგან ბერძენ მოსახლეობათა უმრავლესობა მოხუცები არიან და 

დამხმარე სჭირდებათ, მსგავს შემოთავაზებებს თანხმდებიან.  

სოფელი დიდ ტერიტორიაზეა გაშლილი და სავსეა აუთვისებელი მიწებით, 

რომლებიც, ეკომიგრანტების თქმით, არენდატორებს უკავიათ, ვინც მიწებს არ 

აქირავებენ. სწორედ ეს არის ეკომიგრანტებისათვის მიწების არქონის მთავარი ხელის 

შემშლელი ფაქტორი. მაშინ, როდესაც არსებობს ადამიანური და ბუნებრივი რესურსი 

იმისათვის, რომ სოფელს ჰქონდეს შემოსავლის წყარო, ეს რესურსები ხელოვნურად 

იკარგება. ეკომიგრანტებს ეშინიათ დიდი მიწების ყიდვა, რადგან საკუთრებაში არ აქვთ 

სახლები და ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს მათი სოფლიდან გასახლება, რაც 

რისკის ქვეშ აყენებს მათ და საშიშროებას ქმნის, რომ მიწებში გადახდილი ფული 

დაკარგული იქნება. ასევე აღნიშნავენ, რომ არ უღირთ დიდი ტერიტორიების ათვისება, 

რადგან მიწის მოვლა დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, რომლის გადახდის 

საშუალებაც მათ არ აქვთ.  
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ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ისინი სახელმწიფოს ჩარევას ითხოვენ, რათა 

მოხდეს მიწების შეღავათიან ფასებში გაცემა და გადასახადის დაფარვის მოქნილი 

სისტემის დანერგვა, რომ ეკომიგრანტებმა მოახერხონ საჭირო  რესურსების 

გამოყენება, დაიქირავონ ტექნიკა მიწების დასამუშავებლად, მოიყვანონ მოსავალი და 

მოხდეს მისი ბაზარზე გატანა.  

მიწის დასამუშავებლად არა მხოლოდ ადამიანური, არამედ ტექნიკური 

რესურსებიცაა საჭირო, რაც ავრანლოში მცხოვრებ ეკომიგრანტებს არ აქვთ. როგორც 

ისინი იხსენებენ, სოფლის საკუთრებაში იყო რამდენიმე ტრაქტორი, რომელიც 

გამგეობამ გაყიდა, ახლა კი უწევთ გვერდზე სოფლებიდან ტექნიკის დაქირავება, რაც 

დამატებით ხარჯებს უკავშირდება, მათ კი იმდენი შემოსავალი არ აქვთ, რომ 

ყველაფრის დაფარვა მოახერხონ.  

ამავდროულად, შრომისუნარიან ეკომიგრანტთა დიდი ნაწილი ჩართულია 

ბრიტანული კომპანია BP-ის (British Petrolium) დროებით პროექტში, რომელიც მათ 

მიმდებარედ ხორციელდება და თურქული კომპანიის ხელმძღვანელობის ქვეშაა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ხელფასები მაღალი აქვთ, მათ თქმით, ამ თანხის უმეტესი 

ნაწილი გადასახადებს ხმარდება. დანანებით აღნიშნავდნენ იმასაც, რომ ეს სამუშაო 

დროებითია, შესაძლოა ნებისმიერ დროს დასრულდეს და არავინ იცის, მომავალში 

რით ირჩენენ თავს. კომპანია სოფლის გარეთ მდებარეობს, რომელიც თვითონ უწევს 

სატრანსპორტო მომსახურებას მათთან დასაქმებულ სოფლის მაცხოვრებლებს.  

ნებისმიერ ადამიანს, ახალ გარემოში მოხვედრისას, სჭირდება მასთან ადაპტაცია, 

რაც გულისხმობს, მოერგო იმ გარემო პირობებს, იმ მახასიათებლებს, რაც ახალ 

სივრცეს გააჩნია. შესაბამისად, ამ საკმაოდ რთულ პროცესს თითოეული ადამიანი 

ინდივიდუალურად გადის. ბერი (1997) საუბრობს ადაპტაციის მოკლევადიან და 

გრძელვადიან პროცესებზე. ის ცვლილებები, რომელიც მოკლე დროში ხდება 

აკულტურაციასთან ერთად, თავისი არსით, ხშირ შემთხვევაში, ნეგატიური და 
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დამანგრეველია. თუმცა რაღაც პერიოდის შემდეგ იძენს პოზიტიურ სახეს. ჩვენი 

რესპონდენტების შემთხვევაშიც, გარემოს ცვლილება საკმაოდ მოკლე დროში მოხდა. 

როდესაც დატოვეს საკუთარი სახლები და აღმოჩნდნენ სრულიად ახალი, 

განსხვავებული გეოგრაფიული მდებარეობის, კლიმატის, ბუნებრივი პირობების მქონე 

გარემოში, რაც, თავის მხრივ, უარყოფითად აისახა მათზე. ამას ასევე ემატებოდა ის 

ეთნიკურად თუ რელიგიურად მრავალფეროვანი მოსახლეობა, რომელიც მათ წალკის 

რაიონში ხვდებოდათ. უმეტესობა რესპონდენტებისა აღნიშნავს, რომ ადაპტაციის 

პრობლემა მხოლოდ თავიდან, რაღაც პერიოდის განმავლობაში ჰქონდათ, რაც 

ძირითადად, მოსახლეობასთან ვერშეწყობით იყო განპირობებული, მათი 

განსხვავებული კულტურული ღირებულებებისგან გამომდინარე. რაც შეეხება ახალ 

საცხოვრებელ გარემოს, მათი თქმით, გაუმართლათ, რომ  მიწებით მდიდარ და 

ნაყოფიერ სოფელში ჩასახლდნენ, რადგან ამდენი ფუფუნება აჭარაში არ ქონდათ.   

 

3. ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაცია და სოციალურ-კულტურული 

ადაპტაცია 

გარემო, რომელშიც ეკომიგრანტთა ჩასახლება ხდებოდა, ეთნიკურად და 

რელიგიურად მრავალფეროვანი იყო. მათ ახალი ცხოვრების დაწყება ეთნიკურ ბერძენ 

და სომეხ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად უწევდათ. ახალ გარემოში 

მოხვედრისას ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობასთან ინტეგრირება, რასაც ხელი 

ორივე მხარემ უნდა შეუწყოს. რესპონდენტები ყვებიან, როგორი უარყოფითი 

განწყობით ხვდებოდნენ მათ. მათი თქმით, ბერძნებს ეგონათ, რომ ისინი მათ 

ტერიტორიებს იკავებდნენ. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეკომიგრანტთა ნაწილს, 

რომელთაც გადმოსახლება შედარებით ადრე დაიწყეს, პირველ წლებში 

ადგილობრივები ძალიან კარგად ხვდებოდნენ, არ ექმნებოდათ სახლების 
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დაქირავებისა და სამუშაო, სახნავ-სათესი მიწების გამოყენების პრობლემა, თუმცა 

წლების შემდგომ სიტუაციამ გაუარესება დაიწყო.  

რესპოდენტთა ისტორიებზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ 

თავდაპირველად, ბერძნების დახვედრას სტუმარმასპინძლური ხასიათი ჰქონდა, თუმცა 

წლების შემდგომ, როდესაც მიხვდნენ, მათ სოფლებში ჩასახლებული ეკომიგრანტები 

სტუმრები ნამდვილად აღარ იყვნენ და გააცნობიერეს, რომ შესაძლოა მუდმივად 

ეცხოვრათ აქ, როდესაც იგრძნეს საფრთხე „საკუთარ“ ტერიტორიაზე, ამან განაპირობა 

ის აგრესია მათი მხრიდან, რაზეც თითქმის ყველა რესპონდენტი საუბრობს.  

როდესაც რაიონში ჩასახლების ტემპი გაიზარდა და სოფლები კიდევ და კიდევ მეტი 

ეკომიგრანტით ივსებოდა, ადგილობრივებს ანუ „მასპინძლებსა“ და „სტუმრებს“ შორის 

ურთიერთობა დაიძაბა და სიტუაცია დამძიმდა. რესპონდენტები იხსენებენ ფიზიკურ 

დაპირისპირების ფაქტებს ეთნიკურ სომხებთან, რომლის მაპროვოცირებლადაც 

ადგილობრივი ბერძნებს ასახელებენ. მათი თქმით, იქ მცხოვრები ეთნიკური ბერძენი 

და სომეხი მოსახლეობა შეთანხმებულად, წინასწარ დადგმული სცენარით 

მოქმედებდნენ, რათა შეექმნათ პრობლემები აჭარლებისთვის და მათი მდგომარეობა 

იქამდე მიეყვანათ, რომ სოფლები დაეცალათ და რაიონიდან გასულიყვნენ, თუმცა 

სიტუაცია იმდენად დაიძაბა და დროში გაიწელა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების 

ჩართვა გახდა საჭირო, სოფელში მოხდა სპეცრაზმის შეყვანა და 24-საათიანი 

კონტროლი ხორციელდებოდა. ამ მოვლენების შემდეგ, მსგავს დაპირისპირებებს 

აჭარელ ეკომიგრანტებსა და ადგილობრივ ეთნიკურ უმცირესობებს შორის ადგილი 

აღარ ჰქონია.  

აქვე უნდა აღინიშნოს მცირე დაპირისპირება ქალებს შორის, რომელსაც ადგილი 

გადმოსახლების პირველ წლებში ჰქონდა. ქალი რესპონდენტები იხსენებენ, რომ ერთ-

ერთი შელაპარაკებისას აჭარელმა ეკომიგრანტმა ქალმა ახსენა, რომ ისინი 

[აჭარლები] თავიანთ [ქართველების] მიწაზე მოვიდნენ და დასახლდნენ და მათი 
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გაყრის უფლება არავის ჰქონდათ, რის გამოც ბერძენ და ქართველ ქალებს შორის 

ფიზიკურ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი, რომელიც ასევე ქალების მეშვეობით 

დააცხრეს.  

როგორც კამილერი და  მალევსკა-პიერი (1997) აღნიშნავენ, ინდივიდი ახალ 

კულტურულ გარემოში მზად უნდა იყოს დესოციალიზაციისა და 

რესოციალიზაციისთვის. მათ ყველანაირი კულტურული ნორმებისა და 

ღირებულებების დაცვით უნდა მოახერხონ, საზოგადოებში პატივსაცემი წევრები 

გახდნენ. კულტურა მთავარი მაინტეგრირებელი სისტემაა, ინტეგრაცია კი კულტურულ 

ცვლილებათა შეგუების საუკეთესო გზაა. ინდივიდებმა უნდა მოახერხონ საკუთარი 

იდენტობის დაცვა და ამავდროულად, ყოველგვარი წინააღმდეგობების გადალახვით 

ახალ კულტურასთან ინტეგრაცია, რათა არ მოხდეს დისკრიმინირება. ჩვენი 

რესპონდენტის შემთხვევაშიც, ისინი მყარად იცავენ თავიანთ კულტურულ 

ღირებულებებს და ცდილობენ ინტეგრაციას, თუმცა დომინანტური კულტურა არ 

აძლევს მათ ამის საშუალებას. მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა, რაც 

განპირობებულია მათი რელიგიური აღმსარებლობით, ისინი მყარად იცავენ თავიანთ 

რელიგიას და მუდმივად ხაზს უსვამენ, რომ ისინი მუსლიმები არიან.ძალიან დიდია 

მათთვის ეროვნულობის განცდაც და ქართველად იდენტიფიცირება. 

შეურაცხმყოფელია ეთნიკური ბერძნების მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფები და მათი 

თათრებად მოხსენიება. ისინი მიიჩნევენ, რომ რწმენა მათთვის წმინდა და 

ხელშეუხებელი რამეა, მათი იდენტობაც მყარია და არავის აქვს უფლება, შეეხოს და 

შეურაცხყოს ის.  

აშკარაა, რომ რესპონდენტებს რელიგიასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით 

მგრძნობიარე დამოკიდებულება აქვთ, შესაბამისად ის ფაქტი, რომ დომინანტური 

კულტურა ვერ იღებს მათ, როგორც განსხვავებულს და, თავის მხრივ, ეკომიგრანტებიც 

მყარად ინარჩუნებენ თავიანთ კულტურასა და იდენტობას, სწორედ ეს არის მიზეზი 



სალდაძე, მუშკუდიანი/სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებეში / ივნისი, 2018 

22 
 

იმისა, რომ ვერ ხერხდება ამ ორი კულტურის შერწყმა, ამიტომ ცხოვრობენ მუდმივ 

კონფლიქტებსა და დაპირისპირებებში. ორი ჯგუფის ერთმანეთთან ინტეგრაციისათვის 

საჭიროა ორივე მხარის რეაგირება და ჩართულობა მიმდინარე პროცესებში, რაც ამ 

შემთხვევაში მხოლოდ ცალმხრივად მიმდინარეობს. ჩვენი დაკვირვებითა და 

ინტერვიუებზე დაყრდნობით, ეკომიგრანტები მეტად ცდილობენ ადგილობრივ 

ჯგუფებთან დასაახლოვებასა და მათთან სრულყოფილ ინტეგრირებას, თუმცა მეორე 

მხარის, ეთნიკური ბერძნების ინტერესში არ შედის მათთან ახლო ურთიერთობების 

ქონდა, რადგან ეკომიგრანტები მათთვის აღიქმებიან როგორც უცხოები, 

განსხვავებული ენის, რელიგიისა და კუტურის გამო.  

მიუხედავად იმისა, რომ აჭარელ ეკომიგრანტებსა და ეთნიკურ ბერძნებს ერთად 

უკვე დაახლოებით 18 წელია უწევთ ცხოვრება, მარტივი შესამჩნევია, ერთმანეთისგან 

რამდენად განცალკევებულად ცხოვრობენ და მოქმედებენ. როგორც მათთან 

არაფორმალურ საუბარში ჩანდა, ისინი მხოლოდ საქმიან ურთიერთობებს სჯერდებიან; 

თუმცა, არის მცდელობები ერთმანეთის დღესასწაულებზე მილოცვებისა და 

დაპატიჟების.  

ჩვენი ველზე ყოფნის პერიოდში შევესწარით სიტუაციას, როდესაც ბერძენი ოჯახი 

საკუთარ შვილებს, რომლებმაც 12 წლის განმავლობაში ქართულ სკოლაში ისწავლეს, 

აჭარელ ეკომიგრანტებთან ერთად, არ უშვებდა სკოლის გამოსაშვებ საღამოზე. 

მიუხედავად სოფლის მოსახლეობის, მშობლებისა და თანაკლასელების დაჟინებული 

თხოვნისა, მშობლები მტკიცე უარზე იყვნენ. ჩვენ დავინტერესდით, რა იყო ამის მიზეზი 

და როგორც ეკომიგრანტები აღნიშნავდნენ, თითქოს მათ არ უნდოდათ, რომ 

თავიანთი ქალიშვილები ქართველებთან ერთად გაეშვათ ბანკეტზე, ამბობდნენ, რომ 

გამოსაშვები საღამოსთვის განკუთვნილ თანხებს დაფარავდნენ, თუმცა მათი შვილები 

სახლში დარჩებოდნენ.  
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სწორედ ეს და ამის მსგავსი სიტუაციები უქმნით ეკომიგრანტებს დაბრკოლებებს 

ადგილობრივ მოსახლეობასთან სრულყოფილი ადაპტაციისა და ინტეგრაციისათვის. 

ისინი ყველანაირ ხერხს მიმართავენ, რათა ბოლომდე მოხდეს მათი დაახლოება, 

თუმცა იმავეს ვერ ვიტყვით მეორე, „მასპინძელი“ მხარის შესახებ. 

   

4. ეკომიგრანტთა პრობლემების დაძლევის გზები მათი თვალთახედვით 

წინა თავებში დეტალურად აღვწერეთ ის პრობლემები, რომლებზეც ეკომიგრანტები 

საუბრობენ. ქვეყანაში პერიოდულად მათზე მიმართული მრავალი პოლიტიკა 

ტარდება, თუმცა უშედეგოდ. როგორც ვხედავთ, ეკომიგრანტების პრობლემები მათი 

გადმოსახლებიდან დღემდე არ იცვლება. მათ არ აქვთ სახლები, მათთვის არ არის 

სამუშაო ადგილები და არ აქვთ საშუალება იქირაონ მიწები, რათა მოიყვანონ 

მოსავალი და თავი ირჩინონ. 

მიუხედავად ზემოთ ჩამოთვლილი სხვადასხვა სახის პრობლემებისა, 

ეკომიგრანტთათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა საკუთრების უქონლობაა, 

რაც მათი ხელშეუხებლობის გარანტია. ერთადერთი, რასაც ისინი ერთხმად ითხოვენ, 

სახლებისა და მიწების შესყიდვა და დაკანონებაა, რაც მათი აზრით, მთავრობის 

მოვალეობაა. როგორც ისინი აცხადებენ, პირვანდელი საცხოვრებელი უკეთესი 

პირობების მოსაპოვნელად დატოვეს, მათ კი არანაირი ხელშეწყობა არ აქვთ. მათ 

მიერ ნაქირავები ბინების პატრონები საბერძნეთში წასული ეთნიკური ბერძნები არიან, 

რომლებიც პერიოდულად ბრუნდებიან და ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე 

ასახლებენ ეკომიგრანტებს. ეს უკანასკნელნი კი ღამის გასათევის გარეშე, ღია ცის ქვეშ 

რჩებიან.  

როგორც ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, აგვისტოს თვე მათთვის ყველაზე მძიმე და 

საზარელი პერიოდია. ამ დროს ყველა სახლის პატრონი სოფელში ბრუნდება. ამ 
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პერიოდში მათ უწევთ მთელი წლის ქირის გადახდა და მათ წასვლამდე იმის შიშში 

გათენებული ღამეების გადაგორება, რომ გარეთ არ გამოყარონ.  

ყველა ერთად პასუხისმგებლობის აღებას მთავრობას სთხოვს, მთავრობა უფრო 

მეტად უნდა ინტერესდებოდეს მათი პრობლემებით და ცდილობდეს მათი საკუთრებით 

უზრუნველყოფას, რათა ეკომიგრანტებს იმის გარანტია ჰქონდეთ, რომ ერთ დღესაც 

ქუჩაში არ აღმოჩნდებიან.  

როდესაც სახლებს მიიღებენ საკუთრებაში, მათ იმის გარანტია ექნებათ, რომ 

სოფლიდან აღარავინ გაყრის და თავისუფლად შეძლებენ დამკვიდრებას. როდესაც 

ქირის ფული აღარ ექნებათ გადასახდელი, შეძლებენ მიწების შესყიდვას ან შედარებით 

დიდი ნაკვეთების დაქირავებას, რაც მათ შემოსავალს გაზრდის და თავის რჩენას 

გაუადვილებს.  

მიუხედავად მრავალი მცდელობისა, მათ არავინ უსმენს, მათ პრობლემებს არავინ 

ითვალისწინებს. ეს ის პრობლემებია, რაც ეკომიგრანტებს აწუხებთ და მთავრობა კი ის 

ინსტიტუციაა, რომლისგანაც დახმარებას ელიან, თუმცა უშედეგოდ. 

 

დასკვნა 

ეკოლოგიური მიგრაციის პროცესები საქართველოში ათეულობით წლებია 

მიმდინარეობს. გადმოსახლება ძირითადად მაღალმთიანი აჭარიდან და სვანეთიდან 

აღმოსავლეთის მიმართულებით მიმდინარეობს. ეკომიგრანტები ქმნიან ახალ 

სოფლებს ან მათი ჩასახლება შედარებით დაცლილ და არაქართულ სოფლებში 

ხდება.  

აჭარიდან წამოსულმა ეკომიგრანტებმა წალკის რაიონის სოფელ ავრანლოში 

ჩასახლება დაახლოებით ორი ათეული წლის წინ დაიწყეს.  ამის მიზეზი ეკოლოგიური 

კატასტროფები იყო. აჭარის მაღალმთიან სოფლებში მიწების შლა,  რაც 

სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველია, განაპირობებდა მოსახლეობის მიერ საკუთარი 
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საცხოვრებლების დაცლასა და სოფლების დატოვებას. სოფელი ავრანლო, რომელიც 

ბერძნების სოფლად მოიხსენიება, სახელმწიფოს მიერ იქნა შერჩეული და 

შეთავაზებული ეკომიგრანტებისათვის. კვლევის პროცესში ეკომიგრანტთა ახალ 

გარემოში ინტეგრაციასა და ადაპტაციასთან დაკავშირებული საინტერესო ტენდენციები 

გამოიკვეთა. 

ახალ გარემოსთან ადაპტაციის პროცესი, საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. 

გამომდინარე იქედან, რომ ეკომიგრანტები წამოსვლამდე აჭარაში მიწათმოქმედებით 

იყვნენ დაკავებული, თუმცა მიწების ნაკლებობა და ეროზია არ აძლევდათ საშუალებას, 

უფრო დიდი ტერიტორიები მოეცვათ, ამიტომ მათ შეარჩიეს ადგილი, სადაც დიდი 

რაოდენობით მოსავლიანი მიწები დახვდათ. ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად ამ 

მიწებისა და სახლების სხვის საკუთრებაში არსებობა წარმოადგენს, რის გამოც უწევთ 

ქირაში დიდი რაოდენობით თანხის გადახდა, ხოლო მიწაზე მუშაობის შედეგად  

მოსავლით აღებული თანხაც მთლიანად ამ გადასახადებში იხარჯება. ფაქტობრივად, 

მათ არ გააჩნიათ საკუთრება. ისინი ცხოვრობენ ადგილობრივი მოსახლეობის 

სახლებში, იყენებენ მათ მიწებს, მუშაობენ მათთვის და მიუხედავად თითქმის ოცწლიანი 

თანაცხოვრებისა, თავს სტუმრებად გრძნობენ. ამ პირობებში ძალიან რთულია მათი 

ადაპტაცია და ბოლომდე მორგება გარემოზე. 

მოსახლეობასთან ინტეგრაციის მხრივ კიდევ უფრო პრობლემური აღმოჩნდა ახალი 

გარემო. ადგილობრივებს სოფელში წარმოადგენენ ეთნიკური ბერძნები, რომელებიც 

თავიდან ხელგაშლილნი ხვდებონენ „სტუმრებს“, თუმცა მიგრანტთა მატებასთან 

ერთად მათი განწყობებიც იცვლებოდა და უფრო ცივდებოდა. ჩნდებოდა კონფლიქტის 

კერები, რომელთაც ადგილობრივები ხელოვნურად აღვივებდნენ. კონკრეტულად 

იგულისხმება რელიგიური, ეთნიკური და კულტურული განსხვავებულობის ფონზე 

წარმოშობილი კონფლიქტები, რომელიც სხვადასხვა სახით ვლინდებოდა, იქნება ეს 

ფიზიკური თუ სიტყვიერი დაპირისპირება. ეკომიგრანტების შევიწროვება ამ კუთხით 
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ყოველდღიურ ხასიათს ატარებს და წლების განმავლობაში გრძელდება, თუმცა 

შეფარვითა და ირიბად. როგორც აღმოჩნდა, ესეც დაუძლეველი პრობლემა გახდა 

მათთვის, რაც ხელს უშლის ეკომიგრანტთა ადგილობრივებთან ინტეგრაციას.  

ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი ეკომიგრანტების ადაპტაციისა და 

ინტეგრაციის პროცესში. სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს მათ საკუთრების ფლობაში. 

ეკომიგრანტებს სჭირდებათ სახლი, მიწა, საკუთარი შემოსავლის წყარო, რათა 

სოფლის სრულუფლებიან მაცხოვრებლებად იგრძნონ თავი და არ იცხოვრონ 

მხოლოდ გადარჩენისათვის.  

აღნიშნულმა საკითხმა უნდა დააინტერესოს სახელმწიფო და სხვადასხვა 

სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა პრობლემების შესწავლით არიან დაკავებული და 

მიმართულებას მისცეს მათ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეკომიგრანტთა ხელშეწყობა და 

რა მიმართულებით უნდა დაიგეგმოს მათზე მიმართული მხარდამჭერი პროგრამები.  

ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებისთვის, პირველ რიგში, არის სახლების და 

მიწების დაკანონება, რომ ჰქონდეთ საკუთარი კერა, ხელი მიჰყონ მიწათმოქმედებას 

და იცოდნენ, რომ მათი წვალებით მოპოვებული თანხა მათვე მოხმარდება და 

შეძლებენ ადამიანურ პირობებში არსებობას. სახელმწიფომ უნდა შეიმუშავოს მოქნილი 

პროგრამები მათ დასახმარებლად. უნდა მოხდეს ეკომიგრანტთა პრობლემებით 

დაინტერესება და შესწავლა. პერიოდულად უნდა მიმდინარეობდეს მათთან 

შეხვედრები და სიტუაციის ადგილზე შესწავლა, რის საფუძველზეც უნდა ქვეყნდებოდეს 

ანგარიშები, რაც სახელმწიფო სტრუქტურებსა და დაინტერესებულ ორგანიზაციებს 

გაუმარტივებს გზებს ეკომიგრანტთა დასახმარებლად. 

 

 

 



სალდაძე, მუშკუდიანი/სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებეში / ივნისი, 2018 

27 
 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. UNAG. (2013). აზერბაიჯანული და ბერძნული მოსახლეობა საქართველოში. 

თბილისი: საქართველოს გაეროს ასოციაცია. 

2. სამინისტრო, ლ. დ. (2013). მინისტრის ბრძანება #779. საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. თბილისი: საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. Retrieved from 

http://mra.gov.ge/res/docs/2015031611574950546.pdf 

3. სამინისტრო, ლ. დ. (2015). სამინისტროს 2015 წლის ანგარიში. თბილისი: 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. 

4. ტრიერი, ტ., & ტურაშვილი, მ. (2007). ეკომიგრაცია საქართველოში 1981-

2006. თბილისი: უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრი (ECMI). 

5. ფუტკარაძე, თ. (2006). აჭარის მოსახლეობის მიგრაციისა და ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული პრობლემები. ბათუმი: ბათუმის უნივერსიტეტი. 

6. Bennett, K., Bilak, A., Bullock, N., Cakaj, L., Clarey, M., Desai, B., Monaghan, L. 

(2017). Global Report on Internal Displacement. Geneva: Internal Displacement 

Monitoing Centre. Retrieved from http://www.internal-

displacement.org/library/publications/2017/2017-global-report-on-internal-

displacement 

7. Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, And Adaptation. Applied 

Phsychology, 46(1), 5-68. 

http://mra.gov.ge/res/docs/2015031611574950546.pdf


სალდაძე, მუშკუდიანი/სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებეში / ივნისი, 2018 

28 
 

8. Bilak, A., Cordona-Fox, G., Ginnetti, J., Rushing, E. J., Scherer, I., Swain, M., 

Yonetani, M. (2016). Global Report on Internal Displacement. Geneva: Internal 

Displacement Monitoring Centre. Retrieved from http://www.internal-

displacement.org/library/publications/2016/2016-global-report-on-internal-

displacement-grid-2016/ 

9. CENN. (2013). Eco-migration in Armenia - Trends, Dynamics and Challenges. 

Yerevan: Caucasus Environmental NGO Network. 

10. Lee, E. S. (1966, March). Theory of Migration. (J. Iceland, S. Matthews, & J. V. 

Hook, Eds.) Demography, 3(1), 47-57. 

11. Malewska-Peyre, H., & Camilleri, C. (1997). Socialization and Identity Strategies. 

In J. W. Berry, P. R. Dosen, & T. Saraswathi, Handbook of Cross-cultural 

Psychology: Basic processes and human development (2 ed., Vol. 2, pp. 42-65). 

John Berry. 

12. Myers, N. (2001). Envronmental Refugees: A growing phenomenon of the 21st 

century . The Royal Society, 609-613. 

 

 



 

 

სტუდენტთა ჟურნალი  

სოციალურ მეცნიერებებში 

#5, ივნისი, 2018 

 

 

სტუდენტების დამოკიდებულება სქესის ნიშნით პროფესიების სეგრეგაციაზე 

 

კუტუბიძე გვანცა,  ჩხიკვაძე თამარ  

 
სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

E-mail: kutubidzegvantsa@gmail.com 

        tchkhikvadzee@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:kutubidzegvantsa@gmail.com
mailto:tchkhikvadzee@gmail.com


 

კუტუბიძე, ჩხიკვაძე/ სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებეში /ივნისი, 2018 
 

აბსტრაქტი 

გენდერული ნიშნით პროფესიების სეგრეგაციის არსებობა არ წარმოადგენს სიახლეს 

თანამედროვე საზოგადოებისთვის. მიუხედავად  გენდერული თანასწორობის კუთხით წინ 

გადადგმული ნაბიჯებისა, მაინც არსებობს სტერეოტიპები, რომლებსაც გავლენა აქვს 

საზოგადოების შეხედულებებზე. კვლევის მთავარი მიზანი არის ახალგაზრდების 

დამოკიდებულების დადგენა გენდერული სტერეოტიპებისა და  გენდერული ნიშნით 

პროფესიების სეგრეგაციის მიმართ. კვლევის ამოცანას წარმოადგენს სტუდენტების 

მოსაზრებების შესწავლა და ანალიზი, რამდენად ყოფენ პროფესიებს მასკულინურად და 

ფემინურად. კვლევის სამუშაო სამუშაო ჰიპოთეზაა: რაც უფრო მეტი დისკრიმინაციული 

წარმოდგენა არსებობს სქესის ნიშნით, მით უფრო მეტად ხდება მასკულინური და 

ფემინური პროფესიების ფორმირება. რესპონდენტები შეირჩა  სტიქიური შერჩევის 

პრინციპით.  კვლევამ მოიცვა  150 რესპონდენტი, რომელთა ასაკობრივი ჯგუფი არის 18-

23 წელი და სწავლობენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აღსანიშნავია, რომ 

კვლევა ჩატარდა ერთ-ერთი სასწავლო კურსის ფარგლებში. კვლევის პოპულაცია 

მოიცავს პატარა ჯგუფს, შესაბამისად, ამ კვლევას არ აქვს პრეტენზია 

რეპრეზენტატულობაზე. აღნიშნული შედეგები, ძირითადად, დამახასიათებელია 

კონკრეტულად ამ ჯგუფისთვის. კვლევის ძირითადი შედეგები მდგომარეობს შემდეგში: 

რესპონდენტების უმრავლესობა ნაკლებად აზროვნებს სტერეოტიპულად, მიღებულ 

შედეგს ამტკიცებს ის, რომ მდედრობითი სქესის 82% და მამრობითი სქესის 69% მიიჩნევს, 

რომ პროფესიების სეგრეგაცია გენდერული უთანასწორობის გამოხატულებაა.  

ძირითადი ცნებები: პროფესიების სეგრეგაცია, გენდერული უთანასწორობა, 

სტერეოტიპები, მასკულინური და ფემინური პროფესიები, დისკრიმინაციული 

შეხედულებები. 
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შესავალი: 

სოციალური ქცევები და კულტურული ცრურწმენები განსაზღვრავს შრომის ბაზრის 

მიდგომას დასაქმებული ქალების მიმართ, რაც გამოიხატება ზოგიერთი დამსაქმებლის 

მიერ ქალის დაბალკვალიფიციურ, არასტაბილურ, არაეფექტურ მუშახელად განხილვაში 

(ჯავახიშვილი, ნ., 2002). სწორედ ,,სამუშაოს „გამასკულინება“ თუ „გაფემინურება“ 

ლოგიკური ჯაჭვით უკავშირდება საგანმანათლებლო სეგრეგაციას, რომელიც ადგენს 

გენდერულ სხვაობას პროფესიებს შორის. ამით აიხსნება სტუდენტთა რადიკალურად 

განსხვავებული რაოდენობით აკუმულაცია სხვადასხვა სასწავლო სფეროებზე“ 

(კონსტიტუციის 42-ე მუხლი, 2014. გვ.49). 

პროფესიების მასკულინურად და ფემინურად დაყოფას, ძირითადად,  განაპირობებს ის 

შეხედულებები, რომელთა მიხედვითაც, ქალს მამაკაცთან შედარებით ნაკლები ფიზიკური 

თუ გონებრივი შესაძლებლობა გააჩნია. ეს საკითხი განსაკუთრებით შესამჩნევია 

საქართველოს მსგავს ქვეყნებში, რომელთა მოდელი მასკულინური ხასიათისაა. ქალის 

უმთავრეს მოვალეობად განიხილება სახლის საქმიანობის შესრულება და ბავშვების 

აღზრდა და პროფესიების უმრავლესობაც  ამ მოვალეობას მიესადაგება. 

აღნიშნული კვლევა, არსებული სტერეოტიპებისადმი სტუდენტების დამოკიდებულებას 

სწავლობს. თუ როგორი შეხედულება აქვთ სტუდენტებს პროფესიების სქესის ნიშნით 

სეგრეგაციის მიმართ. მიიჩნევენ თუ არა, რომელიმე პროფესიას კონკრეტული სქესისთვის 

უფრო შესაფერისად. რამდენად აქვს გავლენა საზოგადოებაში ფართოდ გავრცელებულ 

სტერეოპტიპებსა თუ სხვა გარე ფაქტორებს რესპონდენტების პასუხებზე.  კვლევის 

ფარგლებში მნიშვნელოვანია იმის დადგენა,  აქვთ თუ არა ახალგაზრდებს გენდერული 

ნიშნით დისკრიმინაციული შეხედულებები. 

სამუშაო ჰიპოთეზაა: რაც უფრო მეტი დისკრიმინაციული წარმოდგენა არსებობს სქესის 

ნიშნით, მით უფრო მეტად ხდება მასკულინური და ფემინური პროფესიების ფორმირება. 
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1. სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

გენდერული სტერეოტიპები თავს იჩენს მაშინ, როცა შრომის ბაზარზე ვხვდებით სქესის 

მიხედვით სეგრეგირებულ პროფესიებს. ამ მოსაზრებას ამყარებს რამდენიმე თეორია:  

რადიკალური გენდერული თეორია, რომლის მთავარი ამოსავალი წერტილი ქალსა და 

კაცს შორის „ხელოვნური“ დისკრიმინაციაა, სადაც ქალები მიზანმიმართულად არიან 

გამორიცხულნი შრომითი ბაზრიდან, მაშინ, როდესაც კაცებს განვითარების ფართო 

შესაძლებლობები ენიჭებათ. (ჯავახიშვილი, ნ., 2002) 

ქალების მიერ დაკავებული სამუშაოები, ძირითადად, ეფუძნება სტერეოტიპებსა და 

დისკრიმინაციულ მიდგომას. სწორედ, სოციალური ქცევები და კულტურული 

ცრურწმენები განსაზღვრავს შრომის ბაზრის მიდგომას ქალი დასაქმებულების მიმართ, 

რაც გამოიხატება ზოგიერთი დამსაქმებლის მიერ ქალის დაბალკვალიფიციურ, 

არასტაბილურ, არაეფექტურ მუშახელად განხილვას. შესაბამისად, პროფესიული 

სეგმენტაცია და გენდერული დისკრიმინაცია ხელს უწყობს ქალთა უმუშევრობას, 

დემოტივაციას და მათი ინტელექტუალური კაპიტალის გამოუყენებლობას.  (ჯავახიშვილი, 

ნ., 2002, ფემინიზმის მიმართულებები, ფემინისტური და გენდრეული მოძრაობა).  

ადამიანური კაპიტალის თეორიის მიხედვით,  გენდერული სეგრეგაცია სამუშაო 

ადგილებზე გამოწვეულია იმით, რომ კაცები უფრო მეტად არიან მიმართულნი თავიანთი 

რესურსისა და კაპიტალის ჩართვაზე ისეთ სამუშაოებზე, სადაც პროდუქტიულობის დონე 

და პასუხისმგებლობა მაღალია, ამიტომ ისინი მეტად ახდენენ ინვესტირებას საკუთარი 

პროფესიული კარიერის განვითარებაში.  ამის საწინააღმდეგოდ, ქალები მეტწილად 

მიმართულნი არიან  ჩართონ თავიანთი კაპიტალი ისეთ სამუშაოებში, რომლებიც  

თანხვედრასა და შესაბამისობაში იქნება მათ ოჯახურ ცხოვრებასთან.  შესაბამისად, 

ქალები მეტად არიან წარმოდგენილნი ისეთ სამუშაოებზე, რომლებიც მოითხოვს ნაკლებ 

ინვესტიციას, ნაკლებ ადამიანურ კაპიტალს, რაც ასევე განაპირობებს ქალების ძალთა 

აკუმულირებას ნახევარგანაკვეთურ სამუშაოებზე (Polacheck, 1981). 
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სეგრეგაციის ერთგვარ უთანასწორობაზე, რეფორმატორული ფემინიზმის მიმდევრებიც 

საუბრობენ, რომლებიც  ბრძოლის ძირითად არსს არსებული გენდერული სოციალური 

სტრუქტურის ფარგლებში ქალისა და მამაკაცის სტატუსის გათანაბრებაში ხედავენ. 

რეფორმატორებმა ნათელი გახადეს ის დისკრიმინაცია, რომელსაც ქალები განიცდიდნენ 

დასაქმებისა და ეკონომიკური რესურსების განაწილების სფეროში. ისინი მოუწოდებენ  

გათვალისწინებული იქნეს ის პოტენციალი, რომელსაც ქალები ფლობენ, ხოლო ქალებმა 

თავიანთი ცხოვრება ისე წარმართონ, როგორც სურთ. მათი აზრით, ადამიანს, მიუხედავად 

სქესისა, უნდა ჰქონდეს არჩევანის თავისუფლება, თანაბარი აღიარება, 

თანასწორუფლებიანი მონაწილეობის საშუალება ცხოვრების ყველა სფეროში, და 

შესრულებული სამუშაოსათვის შესაბამისი ანაზღაურება. (კიკნაძე, თ., დონაძე, ნ., 2006). 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2013-14 წლების მონაცემებით, 

პედაგოგთა რაოდენობა მთლიანობაში 67 152-ს შეადგენს. აქედან, ქალ მასწავლებელთა 

რიცხვი 57 370-ია, მამაკაცთა რაოდენობა კი - 9 782-ი. სტატისტიკური მაჩვენებლის 

მიხედვით და საქართველოში დამკვიდრებული სტერეოტიპების თანახმად, პედაგოგობა 

ე.წ. ქალის პროფესიად მიიჩნევა.  ,,გაეროს” კვლევის მიხედვით, “ქალის საქმედ” 

მასწავლებლობასთან ერთად კიდევ რამდენიმე პროფესია დასახელდა: ფარმაცევტი, 

ექიმი (პედიატრი), ჟურნალისტი, ბანკის ოპერატორი, ხელოვანი (დიზაინერი, მკერავი, 

მუსიკოსი), არასამთავრობო სექტორსა  და მომსახურების სფეროში დასაქმებული. 

გაეროს 2013 წლის თვისებრივი კვლევის მიხედვით ,,საზოგადოებრივი 

დამოკიდებულებები გენდერულ თანასწორობაზე პოლიტიკასა და ბიზნესში” პედაგოგიკა 

ქალისთვის უფრო შესაფერისად მიიჩნევა, ვიდრე – კაცისთვის, რადგან „ქალი უფრო 

ამტანია“ და უფრო უძლებს სკოლაში სწავლების რეჟიმს. ამასთან, პედაგოგიკა 

ქალისთვის ოპტიმალურად მიიჩნევა, რადგან მას არ უწევს მთელი დღის სამსახურში 

გატარება. ასევე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ საზოგადოებრივი აღქმის დონეზე, 

პედაგოგი ქალი მომავალი თაობის აღმზრდელია, შესაბამისად, იგისაკუთარ პროფესიულ 

უნარებს  ოჯახშიც იყენებს მომავალი თაობის აღზრდისათვის. არსებული შეხედულებების 

საფუძველზე გამოიკვეთა რიგი პროფესიებისა, სადაც საზოგადოება ქალის ჩართულობას 
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უფრო ეფექტიანად განიხილავს  და ქალისთვის შესაფერისად მიიჩნევს. სწორედ ეს არის 

საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების გავლენა, რადგან ცალსახად რომელიმე 

პროფესია არ გულისხმობს მხოლოდ ერთი სქესის წარმომადგენლის ჩართულობას.  

ერთ-ერთი უკრაინული სოციოლოგიური ცენტრის, ,,რეიტინგის“ 2013 წლის კვლევის 

მიხედვით, გამოიკვეთა შემდეგი სურათი: 2000 რესპონდენტიდან თითქმის 60% მიიჩნევს, 

რომ პროფესიები იყოფა   ქალისთვის და მამაკაცისთვის შესაფერისად, ხოლო 36% 

პროცენტი უარყოფს ამგვარ დაყოფას.  გამოკითხულთა აზრით, ისეთი პროფესიები, 

როგორებიცაა: პოლიციელი, ბიზნესმენი, პოლიტიკოსი, მეცნიერი უფრო შეესაბამება 

კაცებს, ვიდრე ქალებს, ხოლო ისეთ პროფესიებს, როგორებიცაა ბუღალტერი, მდივანი, 

გამყიდველი,  წმინდა ქალურ პროფესიად აღიქვამენ. 

არსებული კვლევების საფუძველზე, გამოიკვეთა გენდერული სტერეოტიპების გავლენა  

სამუშაო ბაზარზე. საინტერესოა სტუდენტების აზრი ფემინურ და მასკულინურ 

პროფესიებთან დაკავშირებით, რამდენად ეთანხმებიან ისინი პროფესიების გენდერულ 

სეგრეგაციას.  

 

2. მეთოდოლოგია:  

კვლევის მთავარი მიზანი იყო ახალგაზრდების დამოკიდებულების დადგენა 

გენდერული სტერეოტიპებისა და  გენდერული ნიშნით პროფესიების სეგრეგაციის 

მიმართ. 

გენდერული სტერეოტიპები არის საზოგადოებაში არსებული ცრუ შეხედულება 

სამუშაო ბაზარზე ქალისა და მამაკაცის არათანაბარი შესაძლებლობების შესახებ, 

რომელი  პროფესია მიაჩნიათ წმინდა ,,ქალურ“ პროფესიად და რომელ სფეროში ვერ 

ხედავენ ქალის ადგილს.    პროფესიების მიმართ სტერეოტიპებში იგულისხმება მცდარი 

წარმოდგენები არსებულ პროფესიებთან დაკავშირებით, რომლებიც იყოფა ფემინურ და 

მასკულინურ პროფესიებად.      

კვლევაში გამოვიყენეთ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, კერძოდ, ჩავატარეთ 

ონლაინ გამოკითხვა, რომელიც განხორციელდა სტრუქტურირებული 
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თვითადმინისტრირებადი ონლაინ კითხვარის საშუალებით. შერჩევა იყო არაალბათური 

ტიპის, კერძოდ, სტიქიური შერჩევა. კვლევის სამიზნე ჯფუფს წარმოადგენდა თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამოკითხული სტუდენტების რაოდენობა 

შეადგენს 150-ს. მათ შორის, მდედრობითი სქესის რესპონდენტი არის 78, ხოლო 

მამრობითი -72. (ცხრილი 1) მონაცემები დამუშავდა spss-ის ბაზაში, ხოლო ანალიზისათვის 

გამოყენებულ იქნა ერთ და ორგანზომილებიანი სტატისტიკური მეთოდები. 

წარმოდგენილი კვლევის შედეგების მთავარი შეზღუდვა გამომდინარეობს ალბათური 

შერჩევის პრინციპების დაუცველობით და გამოკითხულ რესპონდენტთა მცირე 

რაოდენობით. რის გამოც კვლევის შედეგები გვაძლებს წარმოდგენას თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებში გავრცელებულ განწყობებზე და 

შეუძლებელია მიღებული შედეგების  მთლიან ერთობლიობაზე განზოგადება. 

3. რაოდენობრივი კვლევის შედეგები  

ვინაიდან, ვიკვლევთ სქესის ნიშნით პროფესიების დაყოფისადმი სტუდენტების 

დამოკიდებულებას, საინტერესოა, დავადგინოთ, სხვადასხვა სქესის წარმომადგენლების 

დამოკიდებულება სეგრეგაციის, როგორც უთანასწორობის მიმართ. კვლევის ფარგლებში 

რესპონდენტებს ვუსვამდით შემდეგ კითხვას: სხვა სქესის წარმომადგენელი რომ 

ყოფილიყავით აირჩევდით  იგივე პროფესიას?  სტუდენტების  73%-მა  უპასუხა, რომ 

აირჩევდა იმავეს,  ხოლო პროფესიას შეიცვლიდა 27% (იხ. გრაფიკი 1). ჩვენი კვლევით 

ვლინდება, რომ ყოველ მეოთხე სტუდენტს აქვს სეგრეგირებული წარმოდგენა 

პროფესიებზე და ამიტომაც სხვა კარიერულ გზას აირჩევდნენ სხვა სქესის შემთხვევაში. 
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ცხრილი 1 

 

 

სხვადასხვა კვლევა ხსნის იმ ფაქტს, თუ რატომ ირჩევენ  ადამიანები კონკრეტულ 

პროფესიას.  სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ 2014 წელს ჩატარებულ კვლევაში 

,,გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე საქართველოში” ვკითხულობთ, რომ 

შრომის ბაზარზე სეგრეგაციის არსებობის ერთ-ერთი მიზეზია ქალებისა და კაცების მიერ 

სხვადასხვა საგანმანათლებლო სფეროებზე კონცენტრირება. ქალები და კაცები 

განსხვავებულ არჩევანს აკეთებენ განათლების მიღებისას და შესაბამისად, სეგრეგაცია 

ჯერ კიდევ უმაღლესი განათლების დონეზე ხდება. 

გენდერული სეგრეგაციის თემაზე ჩატარებული სხვადასხვა კვლევის თანახმად, 

მამაკაცების ხელფასი ქალებისას ნაწილობრივ იმ მიზეზით აღემატება, რომ, ჩვეულებრივ, 

მამაკაცები იმ სფეროებს სწავლობენ, რომლებიც მოგვიანებით მაღალი შემოსავლის 

გარანტიას იძლევა. გარდა ამისა, კაცებისთვის კარიერული გზა უფრო მეტად 

აღმასრულებელი პოზიციებით სრულდება, ვიდრე ქალებისთვის (სოციალურ 

მეცნიერებათა ცენტრი, 2014).  
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კითხვაზე, თუ რამდენად მიაჩნიათ სქესის მიხედვით პროფესიული სეგრეგაცია 

უთანასწორობის ერთგვარ გამოხატულებად, მსგავსი შედეგები მივიღეთ:  მდედრობითი 

სქესის 82%-ს მიაჩნია, რომ სეგრეგაცია ერთგვარი უთანასწორობაა, იგივე პოზიციას 

იზიარებს მამრობითი სქესის სტუდენტთა 69%-ი. პროფესიული სეგრეგაცია 

უთანასწორობად  არ მიაჩნია მამრობითი სქესის 8%–ს, ხოლო -მდედრობითი სქესის 4%-ს.   

პროფესიების შერჩევაზე  გავლენა აქვს ხოლმე სტერეოტიპებს.  ჩვენი რესპონდენტების 

შემთხვევაში, პროფესიის შერჩევის დროს, მამრობითი სქესის არც ერთ 

წარმომადგენელზე არ ჰქონია გავლენა სქესს, ხოლო მდედრობითი სქესის შემთხვევაში, 

მხოლოდ 13%-ზე იქონია გავლენა. თუმცა, ანალიზის შედეგად (ხი კვადრატის გამოთვით) 

დადგინდა, რომ ეს განსხვავება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არ არის, რადგან ჩვენს 

შემთხვევაში მნიშვნელოვნების კოეფიციენტი არის 0,08 და გადააჭარბა 0,05-იან ზღვარს.  

თუმცა აღნიშნული თემის მიმართ, განსხვავებული დამოკიდებულება გამოვლინდა 

სამოქალაქო ჩართულობის  ცენტრის 2015 წლის კვლევაში. კარიერასთან დაკავშირებით 

სქესის ნიშნით განსხვავებული იდეები განაპირობებს განსხვავებული პროფესიის არჩევას. 

სწორედ, ამან გამოიწვია საქართველოში ,,ქალური და კაცური“ პროფესიების 

ჩამოყალიბება. მათი თქმით, ეს დამოკიდებულება იმდენად გამჯდარი აქვთ, როგორც 

ქალებს, ისე მამაკაცებს, რომ მომავალ თაობას კარიერასთან დაკავშირებულ 

განსხვავებულ შეხედულებებს კიდევ უფრო განუმტკიცებენ. პროფესიებს, რომლებსაც 

სჭირდება ფიზიკური სიძლიერე, ტექნიკური აზროვნების უნარი, საქმისადმი თავის 

გადადება, ასრულებენ  მხოლოდ მამაკაცები. დღევანდელ რეალობაშიც სწორედ ასეთი 

სამუშაოები ფასდება. მაღალ იერარქიულ თანამდებობებზეც, როგორებიცაა, მაგალითად: 

დიპლომატი, ელჩი, პოლიტიკოსი და სხვა, უმეტესწილად მამაკაცები არიან 

წარმოდგენილნი (სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი, 2015). ის ფაქტი, რომ ჩვენი 

კვლევით ეს ტენდენცია არ დასტურდება ზემოთ სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის 

შედეგებს ეჭვქვეშ არ აყენებს, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენს კვლევას ჰქონდა 

შეზღუდვები და ის მხოლოდ ერთი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების 

დამოკიდებულებებს ასახავდა.  
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სტუდენტთა 58% პროფესიული სეგრეგაციის ერთ-ერთ მთავარ განმაპირობებელ 

ფაქტორად ასახელებს ტრადიციებს. ეს შედეგი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია, რადგან  

სტატისტიკური მნიშვნელოვნების კოეფიციენტი არ აღემატება 0,05-ს და არის 0,03, ხოლო 

რესპონდენტების 84% ასახელებს სტერეოტიპებს,  თუმცა ეს სტატისტიკურად არ არის 

მნიშვნელოვანი. აღნიშნული პრობლემის მიზეზად რესპონდენტთა მხოლოდ 4% 

ასახელებს საზოგადოების ღირებულებებს და 18% – განსხვავებულ უნარებს. 

აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტთა 78% მიიჩნევს, რომ  სტერეოტიპებს დიდი გავლენა 

აქვს პროფესიების სეგრეგაციაზე.  ეს შედეგები არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, 

ვინაიდან სტატისტიკური მნიშვნელოვნების მაჩვენებელი არის 0,03 (არ აღემატება 

სტატისტიკური მნიშვნელოვნების კოეფიციენტის 0.05 მაჩვენებელს.) 

გაეროსა და ეისითის (ACT)  კვლევის მიხედვითაც, ქალის დასაქმებასთან 

დაკავშირებული მოსაზრებები დიდწილად განპირობებულია საზოგადოების 

წარმოდგენებით ქალისა და კაცის ქცევის მოდელებით ოჯახის შიგნით - რწმენებით იმის 

შესახებ, თუ რა უნდა წარმოადგენდეს ქალის როლსა და ფუნქციას ოჯახში და რა უნდა 

იყოს კაცის მოვალეობა და როლი. ქართული ტრადიციის თანახმად, კაცი ოჯახის 

უფროსია და მას ევალება ოჯახის რჩენა, ხოლო ქალი დიასახლისი და დედაა და მის 

მოვალეობას წარმოადგენს ქმრის მორჩილება, ოჯახზე და ბავშვებზე ზრუნვა (გაეროსა და 

ეისითის ერთობლივი კვლევა, 2013,). 

რესპონდენტების დამოკიდებულების გასარკვევად, თუ კონკრეტული პროფესიები 

რომელი სქესისთვის შესაფერისად მიაჩნიათ, მიწოდებული იყო პროფესიების  

ჩამონათვალი. მაგალითად, ადვოკატის პროფესია შესაფერისად მიაჩნია ორივე 

სქესისთვის რესპონდენტთა აბსოლუტურ უმრავლესობას. ისეთი პროფესია, როგორიცაა 

ძიძა, რესპონდენტთა 48% ასახელებს ქალისთვის შესაფერისად, ხოლო 50% ორივე 

სქესის წარმომადგენელს მიიჩნევს შესაფერისად. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, 

გამოკითხულთა 68% ფიქრობს, რომ ბავშვის მოვლა ზოგადად ქალისთვის უფრო 

შესაფერისია, ვიდრე კაცისთვის. გენდერული სეგრეგაცია ნაკლებად გამოვლინდა ისეთ 

პროფესიასთან მიმართებაში, როგორიცაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლი. 
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კვლევის შედეგებით რესპონდენტთა 62% საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლად 

აღიქვამს ორივე სქესის წარმომადგენელს, რაც მოულოდნელი შედეგი იყო ჩვენთვის.   

ადამიანური კაპიტალის თეორია ამ ფაქტს შემდეგნაირად ხსნის,  ქალები მეტწილად 

მიმართულნი არიან, ჩართონ მათი კაპიტალი ისეთ სამუშაოებში, რომლებიც იქნება 

თანხვედრასა და შესაბამისობაში მათ ოჯახურ ცხოვრებასთან. შესაბამისად, ქალები 

მეტად არიან წარმოდგენილნი ისეთ სამუშაოებზე, რომლებიც მოითხოვს ნაკლებ 

ინვესტიციას, ნაკლებ ადამიანურ კაპიტალს, რაც, ასევე, განაპირობებს ქალების ძალთა 

აკუმულირებას ნახევარგანაკვეთურ სამუშაოებზე (Polacheck S. 1981). 

იმის დასადგენად, თუ რესპონდენტთა იმ ნაწილს, რომელიც მიიჩნევს, რომ სეგრეგაცია 

უთანასწორობის გამოხატულებაა, რა დამოკიდებულება აქვს სქესის გათვალისწინებაზე 

დასაქმების დროს გამოვიყენეთ კორელაციური ანალიზი, რომლისთვისაც  ავიღეთ ორი 

ცვლადი: 1.  სქესის გათვალისწინება დასაქმების დროს დამსაქმებლის მიერ და 2. 

სეგრეგაცია, როგორც უთანასწორობის გამოხატულება. დებულება მდგომარეობს 

შემდეგში: რაც უფრო მეტი ადამიანი მიიჩნევს, რომ დამსაქმებელი დასაქმების დროს 

ითვალისწინებს სქესს, მით უფრო მეტ ადამიანს მიაჩნია სეგრეგაცია უთანასწორობის 

გამოხატულებად. მონაცემების კორელაციის დროს გამოვიყენეთ კენდელის ტაუ 

კოეფიციენტი, არჩეული ცვლადები იყო რიგის სკალაზე გაზომილი. კორელაციის 

კოეფიციენტი სტატისტიკურად უმნიშვნელოა, რადგან უდრის -0,2-ს და 150 გამოკითხული 

რესპონდენტიდან, მხოლოდ 4% მიიჩნევს, რომ აღნიშნული დებულება ჭეშმარიტია. 

საზოგადოებაში არსებობს ერთ-ერთი გაბატონებული სტერეოტიპული მოსაზრება, რომ 

განსხვავებული სქესის წარმომადგენლებს განსხვავებული ხარისხით შეუძლიათ სამუშაოს 

შესრულება. ამ მოსაზრებას რესპონდენტების 38%  ეთანხმება, ხოლო 62% არ ეთანხმება. 

შედეგებიდან გამომდინარე რთულია ცალსახა დასკვნის გაკეთება, თუმცა 

რესპონტენტების უმრავლესობა არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას და შესაბამისად, 

უმრავლესობას არ აქვს დისკრიმინაციული წარმოდგენა, არ ყოფს ქალებს და კაცებს 

განსხვავებული შესაძლებლობების მიხედვით. დაახლოებით მსგავს მოსაზრებასაც, რომ 

მამაკაცის შესრულებული სამუშაო ნაყოფიერების მიხედვით განსხვავდება და აღემატება 
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ქალის მიერ შესრულებულ სამუშაოს, რესპონდენტების 76% არ ეთანხმება.  „შუშის ჭერის“ 

თეორია განიხილავს ქალებსა და მამაკაცებს შორის კარიერული წინსვლაში 

განსხვავებული პრობლემების არსებობას   და ამბობს, რომ ,,შუშის ჭერი” არის უხილავი, 

მიუწვდომებლი ბარიერი, რომელიც ქალებსა და უმცირესობებს მაღალ კორპორაციულ 

რანგებზე წინსვლისკენ აფერხებს, მათი მიღწევებისა და კვალიფიკაციის მიუხედავად. 

ტერმინი „ვერტიკალური სეგრეგაცია“ კი აღწერს კაცის დომინაციას მაღალი სტატუსის 

მქონე პოზიციებზე, როგორც ტრადიციულად „მამაკაცურ“ და ტრადიციულად „ქალურ“ 

სამუშაოებზე. თეორიულად, არაფერი კრძალავს ქალების წინსვლას სამუშაო ადგილზე 

მამაკაცების მსგავსად, მაგრამ არსებობს უჩინარი, თუმცა რეალური ბარიერი, რომელთა 

გადალახვა ქალებს ძალიან უჭირთ. ამის გამომწვევი მიზეზი, კი სქესის ნიშნით პირდაპირი 

დისკრიმინაცია და თანამდებობრივი სეგრეგაციაა (CARE International,  2014). 

რესპონდენტები, რომლებიც ეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ სასურველ პოზიციაზე 

დასაქმება განსხვავებული სქესის წარმომადგენლის შემთხვევაში სხვადასხვა ხარისხითაა 

შესაძლებელი, შეადგენენ მთლიანი რაოდენობის 71%-ს.    

ადამიანური კაპიტალის თეორია საუბრობს დასაქმების პერსპექტივებზე გენდერის 

მიხედვით: ქალები მეტწილად მიმართულნი არიან გამოიყენონ მათი რესურსი ისეთ 

სამუშაოებში, რომლებიც იქნება თანხვედრასა და შესაბამისობაში მათ ოჯახურ 

ცხოვრებასთან. აღნიშნული ფაქტორები გავლენას ახდენს დამსაქმებელთა 

გადაწყვეტილებაზე, სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, იმის მიხედვით დაასაქმონ 

ადამიანი, თუ როგორი რესურსისა და კაპიტალის ჩართვას ელის ის მის სამუშაო 

ადგილზე.  სწორედ ამიტომ, დამსაქმებლები უფრო ხშირად კაცზე აკეთებენ არჩევანს და 

არა ქალზე, რომელიც „არასტაბილურად“ მიიჩნევა მისი ოჯახური ვალდებულებებიდან 

გამომდინარე (Polacheck S. 1981).  

აღნიშნული ტენდენცია პროექციულად რომ გამოგვევლინდა კვლევის პროცესში 

გამოვიყენეთ სიტუაციებური კითხვა. რესპონდენტებს ვკითხეთ  მნიშვნელოვანი ოპერაციის 

გაკეთების შემთხვევაში ექიმის სქესს თუ მიანიჭებდნენ  უპირატესობას. არც ამ კითხვით 

გამოვლინდა დიდი გენდერული სეგრეგაცია, რადგან რესპონდენტების 88%-მა აღნიშნა, 
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რომ მათთვის მთავარი ექიმის პროფესიონალიზმია და სქესს არ მიაქცევდა ყურადღებას  

(იხ. გრაფიკი 2). 

გრაფიკი 2 

 

გენდერული სეგრეგაცია ასევე არ გამოვლინდა ადგილობრივი თვითმართველობის 

დონეზე პოლიტიკური ფიგურის შერჩევასთან დაკავშირებით. გამოკითხული სტუდენტების 

92%-ის მოსაზრებით უბნის მაჟორიტარის არჩევისას ისინი სქესს არ მიანიჭებდნენ 

მნიშვნელობას. მიუხედავად ამ დამოკიდებულებისა, პოლიტიკაში ქალთა რაოდენობა 

მცირეა და ზრდის ტენდენცია კი დაბალი. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ დღესდღეობით 

სტუდენტები, თუნდაც შეცვლილი გენდერული განწყობებით ამომრჩევლეების მცირე 

ნაწილს წარმოდგენენ, ხოლო საშუალო და უფროსი ასაკის ადამიანებში კი, სადაც 

გენდერული სტერეოტიპები უფრო გავრცელებულია ამომრჩეველთა ძირითადი ნაწილია.  

შედარებით განსხვავებული შედეგები გამოვლინდა, როდესაც რესპონდენტებს 

ვთხოვეთ არჩევანის გაკეთება ძიძის დაქირავებისას, ბავშვზე ზრუნვაში გამოუცდელ ქალსა 

და გამოცდილ მამაკაცს შორის. აღნიშნულ შემთხვევაში, გამოკითხული სტუდენტების 38% 

ბავშვის აღზრდას გამოუცდელ ქალს ანდობდა, ხოლო 53% გამოცდილ მამაკაცს 
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(რესპონდენტთა 9%–ს კითხვაზე პასუხის გაცემა გაუჭირდა) (იხ.გრაფიკი 3). მიუხედავად 

იმისა, რომ რესპონდენტების  15%–ით მეტმა გამოცდილ მამაკაცს მიანიჭას ძიძის 

პოზიციაზე დასაქმებისას უპირატესობა, ეს არ გამორიცხავს სტერეოტიპულ 

დამოკიდებულებას ძიძის, როგორც ქალისთვის შესაფერის პროფესიისადმი. ამაზე 

საუბრობს რადიკალური გენდერული თეორია, რომლის მიხედვით, სწორედ სოციალური 

ქცევები და კულტურული ცრურწმენები განსაზღვრავს შრომის ბაზრის მიდგომას ქალი 

დასაქმებულების მიმართ. ეს გამოიხატება ზოგიერთი დამსაქმებლის მიერ ქალის 

დაბალკვალიფიციურ მუშახელად განხილვასა და სტერეოტიპული შეხედულების,  ქალის, 

როგორც საოჯახო საქმეების შემსრულებლად აღქმაში. ჯავახიშვილი, ნ., (2002).  

დასკვნა: 

წარმოდგენილი სტატიის მიზანი იყო განგვესაზღვრა ახალგაზრდების 

დამოკიდებულები გენდერული სტერეოტიპების და  გენდერული ნიშნით პროფესიების 

სეგრეგაციის მიმართ. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახლმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების უმრავლესობა ნაკლებად იზიარებს 

გენდერულ სტერეოტიპებს.  მიღებულ შედეგს ამტკიცებს ის, რომ   პროფესიების 

გენდერული სეგრეგაცია ასევე ნაკლებად მისაღები და მხარდაჭერილია ამ ჯგუფში. თუმცა 

პროექციული ტექნიკების გამოყენების შემთხვევაში ჩანს, რომ მართლაც არსებობს 

პროფესიები, სადაც გენდერული სეგრეგაცია კვლავ აქტუალურია და ეს განსაკუთრებით 

ქალების ზრუნვის სისტემაში ჩართულობას ეხება. ის ფაქტი, რომ პოლიტიკოსის ან ექიმის 

შერჩევისას გენდერულ სტერეოტიპენზე მეტად მათ პროფესიონალიზმს ანიჭებს 

ახალგაზრდა თაობა უპირატესობას,  პოზიტიური ტენდენციის მანიშნებელია.  

კვლევის საწყის ეტაპზე ჩამოყალიბებული ჰიპოთეზა, რომ რაც უფრო მეტი 

დისკრიმინაციული წარმოდგენა არსებობს სქესის ნიშნით, მით უფრო მეტი პროფესია 

ფორმირდება მასკულინურ და ფემინურ პროფესიად არ დადასტურდა. გამოკითხული 

ახალგაზრდების  უმრავლესობას არ აქვს დისკრიმინაციული წარმოდგენები, ხოლო რაც 

შეეხება სტერეოტიპებს, მათ არსებობას თვითონაც აღნიშნავენ და მიიჩნევენ, რომ 
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გავლენა აქვს ამას პროფესიების სეგრეგაციაზე, თუმცა ეს არ არის სტატიტიკურად 

მნიშვნელოვანი.  

იმის გათვალისწინებით, რომ წარმოდგენილი კვლევა მხოლოდ ერთ მცირე ჯგუფში 

არსებულ ტენდენციებს ავლენდა, საქართველოში არც გენდერული სტერეოტიპების 

სისუსტე შეინიშნება და არც შრომის ბაზარზე თუ პროფესიის არჩევისას გენდერული 

სეგრეგაცია, რაც ჩვენს მიერ ნაშრომში განხილული ამა თუ იმ კვლევით დასტურდება. 

თუმცა ახალგაზრდა თაობაში ამ განწყობების გადალახვა სამომავლო თანასწორი 

საზოგადოების შექმნის იმედს გვაძლევს.  
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 აბსტრაქტი 

საქართველოში უმაღლესი სასწავლებლების უმრავლესობა დედაქალაქში 

მდებარეობს,  ამიტომ განათლების მსურველთა უმეტესობა თბილისში ჩამოდის.  

ჩამოსულ სტუდენტებს უწევთ ახალ გარემოსთან შეგუება, ქალაქურ ცხოვრებასთან 

ადაპტაცია, რაც გარკვეული წინააღმდეგობების გადალახვასსთან არის 

დაკავშირებული. შესაბამისად, კვლევის მიზანი გახლდათ, სასწავლებლად ჩამოსული 

სტუდენტების სოციალური ინტეგრაციის გამოცდილების,  მათი თანატოლებთან 

ურთიერთობების შესწავლა; კვლევის ფარგლებში გვაინტერესებდა რამდენად 

აქტიურად მონაწილეობენ ჩამოსული სტუდენტები საუნივერსიტეტო აქტივობებში და 

როგორ არიან ჩართული სასწავლო პროცესში.  საკვლევად მიზანშეწონილი იყო 

ფოკუს ჯგუფის მეთოდის გამოყენება, რადგან მას გააჩნია სხვადასხვა ტექნიკური და 

შინაარსობრივი უპირატესობა სხვა მეთოდებთან შედარებით.  კვლევის ფარგლებში 

ჩატარდა 2 ფოკუს ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობდა 13 სტუდენტი (6 ბიჭი და 7 გოგო).  

კვლევის მონაწილეების შერჩევა მოხდა მიზანმიმართულად და ისინი იყვნენ ივანე 

ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის საფეხურის 

სტუდენტები. ფოკუს ჯგუფის მეთოდიდან გამომდინარე, კვლევის ინსტრუმენტი იყო 

სადისკუსიო გეგმა, რომელიც მოიცავდა რამდენიმე ბლოკს:   შესავალი  კითხვები,  

ძირითადი კითხვები და ბოლოს მონაწილეთა რჩევები და რეკომენდაციები.  კვლევის 

შედეგების მიხედვით, გამოიკვეთა, რომ სტუდენტები მარტივად ადაპტირდებიან ახალ 

გარემოში,  რესპონდენტებს არ აქვთ პრობლემები თანატოლებთან და ლექტორებთან 

ურთიერთობისას და მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებამ პროვინციალიზმის პრობლემა 

გადალახა.  სასწავლო პროცესში პრობლემები ექმნებათ ძირითადად გაუმართავი 

ტექნიკური ბაზისა და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო, რაც პრინციპში 

ყველა სტუდენტის პრობლემას წარმოადგენს.  კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 
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თბილისში სასწავლებლად  ჩამოსულ სტუდენტებს,  ძირითადად აქვთ სოციალური 

ინტეგრაციის დადებითი გამოცდილება.   

საკვანძო სიტყვები: ქალაქად ცხოვრება, სოციალიური ინტეგრაცია, საუნივერსიტეტო 

ცხოვრება,  დისკრიმინაცია.  

 

 

შესავალი 

რეგიონებიდან თბილისში ჩამოსული სტუდენტების სოციალური ინტეგრაციის 

საკითხი ყოველთვის აქტუალური იყო. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ქვეყანაში 

ძირითადი წამყვანი უნივერსიტეტები დედაქალაქშია თავმოყრილი და რეგიონებში 

ადამიანებს საშუალება არ აქვთ მიიღონ სასურველი განათლება, თბილისში 

ყოველწლიურად დიდი რაოდენობის სტუდენტი ჩამოდის. მათ უწევთ ახალ 

გარემოსთან შეგუება, ქალაქურ ცხოვრებასთან ადაპტაცია, ახალ ადამიანებთან 

ურთიერთობის დაწყება, ეს კი ნამდვილად არ არის მარტივი პროცესი და ბევრისთვის 

მტკივნეულად გადასატანია. რეგიონიდან ჩამოსული სტუდენტების დიდი ნაწილი ივანე 

ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლბს. საინტერესოა ასევე 

სახელმწიფოს მხრიდან გადაგმული ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია მათთვის 

საცხოვრებელი პირობების შექმნისაკენ. აღსანიშნავია, რომ ამ მხრივ ბოლო წლებში 

გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა, მათ შორისაა თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მფლობელობაში გადაცემული სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლები. 

ამ საკითხის აქტუალურობის მიუხედავად, თითქმის არ მოიძებნება ლიტერატურა 

არსებული პრობლემის შესახებ, მხოლოდ რამდენიმე კვლევაა ჩატარებული 

სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციის მიერ.  მათ შორისაა 2016 

წელს ჩატარებული ახალგაზრდობის კვლევა, „თაობა გარდამავალ პერიოდში“, 
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რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ ახალგაზრდები ქალაქად ძირითადად 

სასწავლებლად და უკეთესი მომავალის მოსაწყობად ჩამოდიან. 

აქედან გამომდინარე, არსებულ კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია 

რეგიონიდან ჩამოსული სტუდენტების თბილისში ცხოვრების გამოცდილებაზე, 

რომელიც დაკავშირებულია როგორც დადებით, ისე უარყოფით ფაქტორებთან.   

1. ლიტერატურის მიმოხილვა 

ახალგაზრდების ქვეყნის შიდა მიგრაციას ძირითადად განათლების მაღალი ხარისხი 

და ცხოვრების უკეთესი სტანდარტების ქვეყნის დედაქალაქში კონცენტრირება იწვევს , 

რასაც მოწმობს 2016 წელს ჩატარებული ახალგაზრდობის კვლევა. მათი ნაშრომში 

,,თაობა გარდამავალ პერიოდში‟‟ ვკითხულობთ, რომ ახალგაზრდების 1\3 (31 %) 

გამოთქვამს სურვილს, შეიცვალოს საცხოვრებელი ადგილი (სოფლიდან გადავიდეს 

ქალაქში, უფრო მეტად კი დედაქალაქში) უკეთესი განათლებისა  და ცხოვრების 

მაღალი სტანდარტების მისაღებად, ამავე კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 9% 

მიისწრაფვის ქალაქისკენ, რადგან იქ დამოუკიდებლობის გრძნობა უფრო მძაფრია 

(ომანიძე, გაჩეჩილაძე, ლებანიძე, ჩაჩანიძე,  2017). 

აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდების ქალაქში მიგრაციის თანმდევი და მეტად 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადაპტაციის პროცესის მიმდინარეობა, რომელიც  უდიდეს 

გავლენას ახდენს ქალაქის სივრცეში ინდივიდის ქცევაზე. ნაშრომში ვკითხულობთ, 

რომ სწორედ ამ პროცესში ხდება ქალაქური კონტაქტებისა და კავშირების 

ჩამოყალიბებულ სისტემაში ინდივიდის ჩართვა და კულტურიზაცია, ანუ ჯგუფში 

მიღებული მოდელის შეთვისება. XX საუკუნის დასაწყისის გამოჩენილი ურბანისტი 

რობერტ რედფრიდი აღწერს მიგრანტის „ურბანიზების“, ანუ ურბანულ გარემოში 

ჩართვის ორ საფეხურს. პირველზე ხდება ფიზიკური შერწყმა (აბსორბცია) ქალაქის 

გარემოში, მეორეზე კი – ფსიქოლოგიური ცვლილებების ფორმირება, ანუ 

შეხედულებათა და დამოკიდებულების შეცვლა გარე სამყაროსთან მიმართებაში, ე.წ. 
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ემანსიპაცია. ორივე საფეხურის გადალახვის შემთხვევაში ხდება ინდივიდის სრული 

მიღება ახალ გარემოში (სულუხია,  2001). 

ზემოხსენებული ნაშრომი ამყარებს იმ მოსაზრებასაც, რომ მიგრანტების ადაპტაცია 

ქალაქის გარემოსთან ,,ქვაბში დნობის‟‟ პრინციპით ხდება, როდესაც მიგრანტი ნელ–

ნელ აითქვიფება ქალაქის ჰეტეროგენულ გარემოში. დროის ფაქტორი 

პირდაპირპოროპორციულია ადაპტაციის ხარისხთან და წარმატებულობასთან. 

ურბანულ სივრცეში ცხოვრების ხანგრძლივობა განაპირობებს ინდივიდის 

მობილურობას ქალაქის სივრცეში, აუმჯობესებს მის სივრცით და საზოგადოებრივ 

ორიენტაციას, რასაც თავისთავად მოყვება კულტურული ადაპტაცია და ცხოვრების 

სტილის ქალაქური და ადგილობრივი მახასითებლების შედარებითი გაზიარება, 

გამომდინარე იქიდან ეს არის რურალური მიგრანტი, თუ მიგრანტი სხვა ეთნიკური 

ჯგუფიდან (სულუხია, 2001). 

ქალაქურ ცხოვრებასთან ადაპტაციის გარდა, მნიშვნელოვანია თანატოლებთან 

ურთიერთობა, რომელიც შესაძლოა ჩაითვალოს როგორც დადებითი ფაქტორი 

მიგრაციის პროცესში, რადგან ემოციური მხარდაჭერა, ნდობა და თანამონაწილეობა 

მნიშვნელოვანია თვითშეფასებისა და თავდაჯერებულობის განვითარებისთვის. ეს კი , 

თავის მხრივ, ეს  ადამიანის ფსიქოლოგიაზე პოზიტიურ ზეგავლენას ახდენს, რაც მას 

ეხმარება ქალაქურ ცხოვრებასთან შეგუებაში. მეგობრობა მათ სთავაზობს როგორც 

ემოციურ და სოციალურ მხარდაჭერას, ასევე – ხელმძღვანელობასა და რჩევას, 

რომელიც ხელს უწყობს ჩამოსულ სტუდენტებსდაძლიონ და გადაჭრან პრობლემები ( 

Fung, Sun, Yuen, 2014 ). 

კახა ქეცბაიას ნაშრომი გვაძლევს საშუალებას, განვავითაროთ მოსაზრება, რომ სხვა 

ადამიანებთან ჩვენი ინტერაქციის, ურთიერთქმედების შედეგად ყალიბდება 

სოციალური სინამდვილე. თავის მხრივ, სოციალური სტრუქტურაც გავლენას ახდნეს 

ურთიერთქმედებაზე. სწორედ ამიტომ, ავტორი მოიშველიებს ამერიკელი 
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სოციოლოგის ჩარლზ ჰორტონ კულის (Charles Horton Cooley) ნაშრომს, სადაც ის 

ახასიათებს პირველად და მეორეულ სოციალურ ჯგუფებს ურთიერთობების მიხედვით. 

მეორეული, ანუ არაპირდაპირი ურთიერთობა ახასიათებთ უცხოებს. მასში შედის 

ყველა იმ ურთიერთობის ფორმა, რომელიც გარკვეული სახის შეთანხმებასა და სხვა 

ნორმებზეა დამყარებული, ხოლო პირველად ჯგუფში ადამიანებს ერთმანეთთან აქვთ 

ახლო ურთიერთობები, მკვეთრი იდენტიფიკაცია ჯგუფთან, ძლიერი კავშირი ჯგუფის 

წევრებთან და ა.შ. ასეთი ურთიერთობები აგებულია მეგობრობასა და სიყვარულზე 

(ქეცბაია, 2016). 

გარდა პირველად და მეორეულ ჯგუფებთან ურთიერთობისა აღსანიშნავია 

პედაგოგებიც, რომლებიც ჩამოსული სტუდენტების საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში 

ასრულებენ დიდ როლს. მათ სახლისა და სკოლის კულტურებს შორის ხიდის ფუნქცია 

აკისრიათ, რათა  სტუდენტებმა პიროვნული უნარები განავითარონ, რაც  მათ შემდგომ 

დაეხმარებათ უნივერსიტეტში გამოცდილების მიღებაში. აღქმა იმისა, რომ  

მასწავლებლებთან  მზრუნველობითი და მხარდამჭერი ურთიერთობა აქვთ, 

უკავშირდება სასწავლებლის კმაყოფილებას. ჩამოსულ სტუდენტებთან მიმართებაში, 

რომელთაც ახალ კულტურაში დაუცველობის გრძნობა აქვთ, მასწავლებლებს 

აკისრიათ ფასეულობების გადაცემისა და სამომავლო მიღწევებისათვის მომზადების 

ფუნქცია. აშშ-ის საშუალო და უმაღლეს სასწავლებლებში ჩატარებულმა კვლევამ 

აჩვენა, რომ მოსაწავლეებისა და სტუდენტების  სასწავლო დაწესებულებებით 

კმაყოფილება გამოწვეული იყო აკადემიური მხარდაჭერით, სტუდენტებისა და 

მასწავლებლების ურთიერთობით, სკოლის ჩართულობით, წესრიგით,  დისციპლინითა 

და აკადემიური კმაყოფილებით (Fung, Sun, Yuen, 2014). 

წიგნში ,,სოციოლოგია ყველასთვის” ვკითხულობთ, რომ გარკვეული სოციალური 

გამოცდილება აუცილებელია, იმისთვის, რომ ადამიანებმა კულტურული წესები 
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აითვისონ და  თავი კომფორტულად იგრძნონ საზოგადოებაში. ადამიანი  უამრავ 

ნორმას შორის აკეთებს არჩევანს: ზოგს იღებს, ზოგსაც კი უარყოფს (ქეცბაია, 2016).  

ახალ კულტურაში ჩართვამ შესაძლოა გამოიწვიოს გარკვეული საფრთხეები. 

სავარაუდოდ, ეს შესაძლოა იყოს სტრესული და შემაკავებელი გამოცდილებაც. ეს 

ყველაფერი დეტალურადაა განხილული ვარდის (Ward), ფურნამისა (Furnham) და 

ბოშნერის (Bochner) ნაშრომში ,,კლასიკური კულტურული შოკი‟‟ (1986). ის განიხილავს 

ინტერკულტურულ კავშირებში ჩართულ სოციალურ და ფსიქოლოგიურ პროცესებს, 

მათ შორის ახალი კულტურის სპეციფიკური უნარ-ჩვევების სწავლებას, სტრესის 

მართვასა და უცხო გარემოსთან შეგუებას, კულტურული იდენტობის შეცვლას და 

კავშირების გაღრმავებას (Ward, Bochner, Furnham, 1986).  

2. მეთოდოლოგია 

ჩვენი კვლევის მიზანია, შევისწავლოთ რეგიონიდან თბილისში სასწავლებლად 

ჩამოსული სტუდენტების სოციალური ინტეგრაციის გამოცდილება. 

ჩვენი კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, გამოვყავით რამდენიმე ქვეკითხვა: 

1. როგორ ურთიერთობენ თანატოლები რეგიონიდან ჩამოსულ 

სტუდენტებთან; 

2. როგორ არიან საუნივერსიტეტო სოციალურ აქტივობებში ჩართული 

რეგიონიდან ჩამოსული სტუდენტები; 

3. როგორ არიან ჩართული რეგიონიდან ჩამოსული სტუდენტები სასწავლო 

პროცესებში; 

თემის უკეთ შესასწავლად  შეირჩა თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის ერთ-

ერთი მეთოდი - ფოკუს ჯგუფი. მისი დადებითი მხარე მდგომარეობდა იმაში, რომ 

მცირე დროში არსებული თემის შესახებ ერთდროულად რამდენიმე რესპონდენტის 

გამოკითხვისა და სიღრმისეული ინფორმაციის მიღების საშუალებას იძლეოდა. გარდა 

ამისა, ფოკუს ჯგუფის მეთოდის გამოყენებამ შეამსუბუქა მათთან სოციალური 
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დისტანცია, იქედან გამომდინარე, რომ აქ რესპონდენტი მარტო არ იყო და მასთან 

ერთად დისკუსიაში სხვებიც მონაწილეობდნენ. ეს, ერთი მხრივ, ხსნიდა დაძაბულობასა 

და ხელს უწყობდა საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას. თუმცა, აღნიშნულ მეთოდს 

თავისი სუსტი მხარეებიც გააჩნია. ჩვენთვის, როგორც ახალბედა მკვლევრებისთვის, 

რთული იყო მოდერატორის ამპლუაში ყოფნა და წარმატებული მუშაობისთვის ხელის 

შეწყობა, რაც გულისხმობს ყველა რესპონდენტისთვის თანაბარი პირობების შექმნას. 

ფოკუს ჯგუფის ფარგლებში  ძირითადი ინსტრუმენტი იყო სადისკუსიო გეგმა.   

მონაწილეთა შერჩევა მოხდა მიზნობრივად ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტიდან. ისინი იყვნენ ბაკალავრის 

საფეხურის სტუდენტები. ჩავატარეთ 2 ფოკუს ჯგუფი რაოდენობით 7 და 6 მონაწილე. 

მონაწილეთა შორის იყო 6 მამრობითი და 7 მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი. 

თითოეული ფოკუს-ჯგუფი გაგრძელედა დაახლოებით 1 საათსა და 10 წუთს.  

შედეგების დამუშავების შედეგად გამოიყო რამდენიმე კატეგორია.   მივიღეთ სულ 5 

განსხვავებული თემატური ჯგუფი: 1) რეგიონიდან თბილისში ჩამოსვლის 

განმაპირობებელი ფაქტორები; 2) ქალაქურ ცხოვრებასთან შეგუება და მასთან  

დაკავშირებული პრობლემები; 3) ურთიერთობები თანატოლებთან; 4) სწავლასთან 

დაკავშირებული სირთულეები; 5) ურთიერთობები ლექტორებთან. რამდენიმე 

თემატურ ჯგუფში, რა თქმა უნდა, გამოიყო რესპონდენტების სხვადასხვა ტიპები. 

ამგვარი თემატური ჯგუფების გამოყოფით მონაცემთა დამუშავება ბევრად 

მოსახერხებელი გახდა.  

კვლევის შეზღუდვებია ფოკუს ჯგუფების მცირე რაოდენობა, მონაწილეთა 

არაალბათური შერჩევა, რამაც განაპირობა ერთ–ერთი პრინციპის დარღვევა – 

მონაწილეთა ნაცნობობა. შესაბამისად კვლევის შედეგები მიგვანიშნებს ტენდენციებზე, 

რომელიც შესაძლებელია განსხვავდებოდეს სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში 

არსებული ტენდენციებისგან.  
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3. კვლევის შედეგები და ანალიზი 

3.1 რეგიონიდან თბილისში ჩამოსვლის განმაპირობებელი ფაქტორები 

რეგიონიდან თბილისში ჩამოსვლის განმაპირობებელი ფაქტორებზე საუბრისას, 

გამოიკვეთა რამდენიმე ტიპის სტუდენტი. პირველი, რომლისთვისაც მთავარი მოტივი 

იყო სწავლა და თბილისში არსებულ უნივერსიტეტში მოხვედრა, მისი დონისა და 

სწავლის ხარისხის გამო.   ასეთმა აბიტურიენტებმა წინასწარ იცან, რა მდგომარეობაა 

მათ რეგიონსა და დედაქალაქში არსებულ უნივერსიტეტებში, ყურადღებას აქცევენ 

სწავლის ხარისხს, სასურველი ფაკულტეტის არსებობას, სოციალურ აქტივობებს და 

ყველა ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით აკეთებენ არჩევანს.  დისკუსიისას ერთ–

ერთმა სტუდენტმა შეადარა ბათუმისა და თბილისის უნივერსიტეტები, გაამახვილა 

ყურადღება იმაზე, რომ მისთვის უფრო პრაქტიკული იქნებოდა იქ სწავლა, თუმცა 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მაღალი ხარისხის სწავლების გამო მან 

ისევ თბილისში წამოსვლა არჩია. რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ მისთვის რთული იყო 

მშობლებისგან მოშორებით ცხოვრება, თუმცა, თუ მისი მომავალი კარიერა 

აეწყობოდათბილისში და დააკმაყოფილებდა მის მოთხოვნებს, ის განშორების 

პრობლემას ბოლომდე დაძლევდა. ,,აქ უფრო დიდია შანსი იმისა, რომ მოხვდე 

პრესტიჟულ უნივერსიტეტში და უფრო მაღალი დონის განათლება მიიღო, რა თქმა 

უნდა, სწავლის განსხვავებული დონეა, როგორც სწავლების, ასევე – სტუდენტების‟‟ 

(გვანცა). ასევე, გამოიკვეთა მეორე ტიპის მონაწილეები, რომელთათვისაც 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სწავლამ მეორეხარისხოვანი როლი შეასრულა. 

მათთვის ყველაზე მთავარი აღმოჩნდა გარემო, რომელიც თითქმის ყველა ასპექტით 

განსხვავდებოდა რეგიონის ცხოვრებისგან, რადგან მათივე თქმით, ისინი ყოველდღე 

ხედავენ ერთსა და იმავესახეებს, რეგიონში ახალი არაფერი ხდება  ქალაქური 

ცხოვრებისგან განსხვავებით, სადაც შესაძლებელია მრავალ აქტივობაში ჩართვა, 

ახალი სამეგობრო წრის გაჩენა და უფრო აქტიური ცხოვრების დაწყება. 
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„ჩემთვის ყველაზე მთავარი მიზეზი არის ახალი გარემო, ანუ 

თავისუფლების რაღაც მაღალი ხარისხი, ვიდრე მქონდა ქუთაისში. ეს იყო 

პირველ რიგში ალბათ, და შემდეგ უნივერსიტეტში სწავლა. ჩემი 

აკადემიური მოსწრების გამო,  რადგან კარგი მქონდა იქ, შევეცადეთ და 

ჩემი ოჯახიც შეეცადა, რომ [სწავლა] გაგრძელებულიყო ამ ქალაქში“ 

(ბესო). 

ამ საკითხზე ჩატარებულ ერთ-ერთ კვლევაში: ,,ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში”, 

რომელიც ეხმიანება ჩვენს კვლევას, ვკითხულობთ, რომსწორედ განათლების მაღალი 

ხარისხი და ცხოვრების უკეთესი სტანდარტებია ძირითადი მიზეზები ახალგაზრდების 

შიდა მიგრაციისა. ეს მტკიცდება იმით, რომ იმ ახალგაზრდების ხვედრითი წილი, 

რომლებსაც განათლების მისაღებად და ცხოვრების გასაუმჯობესებლად სურს 

რეგიონიდან ქალაქში ჩამოსვლა, არის მთლიანი ახალგაზრდების 31%, ხოლო მათი 

9% ქალაქში წასვლას უკავშირებს პირადი დამოუკიდებლობის გრძნობის გაზრდას. 

(ომანიძე, გაჩეჩილაძე, ლებანიძე, ჩაჩანიძე, 2017)  

ერთ-ერთმა სტუდენტმა წამოჭრა ახალი პრობლემა, რომელიც ეხებოდა 

რეგიონებისა და სოფლების დაცარიელებას, რომელსაც სხვა მონაწილეებიც 

დაეთანხმნენ. ,,რომ არა სწავლა ალბათ დავრჩებოდი იქ, სადაც ვიყავი და ძალიან 

დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებდი ცხოვრებას იქ. არანაირ ვარიანტში არ 

ჩამოვიდოდი იმიტომ, რომ რეგიონების ისედაც დაცარიელების პრობლემასთან გვაქ 

საქმე და მე არ დავამატებდი ამ პრობლემას ჩემსას‟‟ (ნინო).  

ბოლოს, გამოიკვეთა მესამე ტიპის მონაწილე, რომელიც ყველა სხვა სტუდენტისგან 

განსხვავებული მოტივით ჩამოვიდა თბილისში და აირჩია თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (თსუ). იგი თავის რეგიონში კომფორტულად გრძნობდა თავს, აქტიური 

ცხოვრებითაც ცხოვრობდა, ასევე, აღნიშნავს, რომ ნებისმიერ უნივერსიტეტში შეეძლო 

მოხვედრა, თუმცა მისი მთავარი მიზანი იყო ზემოხსენებულ უნივერსიტეტში სწავლა, 
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რაც განაპირობა სურვილმა, გამხდარიყო იმ უნივერსიტეტის ნაწილი, რომელიც 

ატარებდა დიდებული და საქართველოს დამსახურებული მოღვაწეების სახელს. 

ამგავრი გადაწყვეტილება, ვფიქრობთ, შესაძლოა აიხნას იმითაც, რომ იგი კარგად 

იცნობს უნივერსიტეტისა და მისი დამაარსებლების ისტორიას და სურს მათ მსგავსად 

წვლილი შეიტანოს მის განვითარებაში.  

„ჩემი გზა, ალბათ, ყველასგან განსხვავებულია იმიტომ, რომ ერთადერთი 

მიზანი, რაც მამოძრავებდა ის იყო, რომ ამ უნივერსიტეტში ჩამებარებინა. 

იმიტომ, რომ ეს უნივერსიტეტი ატარებდა ჯავახიშვილის სახელს და, 

მერეც მეორე, აქ ისეთი ხალხი სწავლობდა, რომ მინდოდა, მეც ესე „‟მანია 

ველიჩიე‟‟, როგორც იტყვიან, ამ ლოგიკით მეც ამ უნივერსიტეტში 

ვყოფილიყავი და ეს უნივერსიტეტი დამემთავრებინა, მხოლოდ ამიტომ 

გადავწყვიტე [აქ სწავლა]‟‟  (ბაქარი). 

რომ შევაჯამოთ, სწავლა ესაა ის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რის გამოც 

უღირთ სტუდენტებს თბილისში ჩამოსვლა და სხვა მათთვის არასასურველ 

მდგომარეობასთან შეგუება. გარდა ამისა, რეგიონებიდან წამოსვლის მიზეზი არის 

ასევე, დამოუკიდებლად, ოჯახის გარეშე, ცხოვრების სურვილი და ახალ გარემოში 

მოხვედრა, რაც მათთვის უფრო მრავალფეროვანია. დედაქალაქი ახალგაზრდებს 

საშუალებას აძლევს შეიცვალონ ცხოვრების სტილი და უფრო აქტიური გახდონ ის. 

საყურადღებოა უნივერსიტეტის სტატუსიც, რომელიც მათ უბიძგებს თბილისში 

წამოსვლისაკენ. 

 

4. ქალაქურ ცხოვრებასთან შეგუება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები 

ადაპტაციასა და ინტეგრაციაზე საუბრისას მონაწილეები ორ ნაწილად დაიყვნენ. 

მონაწილეების უმრავლესობას თბილისში ინტეგრაციის პრობლემა არ შექმნია , 

ხოლო მეორე ნაწილს, გარკვეული მიზეზებისა და გარემოებების გამო გაუჭირდა 
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თბილისში ცხოვრება. აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე მონაწილისთვის იმ მიზეზის გამო, 

რომ თბილისთან ბავშვობაშიც ჰქონია კავშირი და მათი ნათესავებიც აქ ცხოვრობდნენ, 

თბილისურ რიტმზე გადმოწყობა. ,,სულ არ ყოფილა რთული. პატარაობაშიც ხშირად 

დავდიოდი თბილისში, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ნათესავი მყავს თბილისში და 

სიახლე არ ყოფილა, რადგან, სანამ სტუდენტი გავხდებოდი იქამდეც კარგად 

ვიცნობდი თბილისს‟‟ (ნიკა). ნოსტალგიები, რომლებიც მათ მშობლიურ მხარეს 

ახსენებს, უმრავლესობას არ აწუხებს, რადგან ისინი კარგად ადაპტირდნენ თბილისში, 

ახალ ურთიერთობებში ჩაებნენ, მეგობრების წრე გააფართოვეს და ის გრძნობა, რასაც 

მშობლიური გარემოს მონატრება ჰქვია, მარტივად გადალახეს:   

„თბილისთან არ გამიჭირდა შეგუება, გამომდინარე იქიდან, რომ 

დედაჩემი მუშაობს თბილისში უკვე დიდი ხანია. ანუ აქ მყავდა ერთი 

ოჯახის წევრი, ასევე ჩემი ძმაც სწავლობდა უკვე თბილისში. კი მენატრება 

ჩემი მხარე, მაგრამ არა იმდენად, რომ ძალიან დიდი ნოსტალგიები 

მქონდეს. ერთი ჩასვლაც მყოფნის იმისთვის, რომ ეს მოთხოვნილება 

დავიკმაყოფილო‟‟ (მზიკო). 

იმ შემთხვევის დასამოწმებლად, რომ ქალაქთან სიახლოვე და მასთან ხშირი 

კავშირი, ასევე ფსიქოლოგიური მზადყოფნა, მნიშვნელოვანი წინაპირობაა 

ინტეგრაციისთვის, შეგვიძლია მოვიყვანოთ ერთ–ერთი ნაშრომი, სადაც საუბარია, რომ 

ადაპტაციის პროცესის მიმდინარეობა უდიდეს გავლენას ახდენს ქალაქის სივრცეში 

ინდივიდის ქცევაზე. ნაშრომში ვკითხულობთ, რომ სწორედ ამ პროცესში ხდება 

ქალაქური კონტაქტებისა და კავშირების ჩამოყალიბებულ სისტემაში ინდივიდის 

ჩართვა და კულტურიზაცია, ანუ ჯგუფში მიღებული მოდელის შეთვისება. როგორც 

ლიტერატურის მიმოხილვაში აღვნიშნეთ, გამოჩენილი ურბანისტი რობერტ 

რედფრიდი გამოყოფს ორ ეტაპს იმისა, თუ როგორ ხორციელდება ურბანულ 

გარემოში ჩართვა. თავდაპირველად ადამიანი ქალაქურ გარემოს ფიზიკურად 
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ერწყმის, შემდეგ კი იცვლება მისი ფსიქოლოგია, რაც აისახება შეხედულებებისა და 

დამოკიდებულებების ცვლილებაში. სწორედ ამ ყველაფრის მერე ხდება ინდივიდი 

ახალი გარემოს სრულუფლებიანი წევრი.  

რამდენიმე მონაწილემ, ვისაც იშვიათი კავშირი ჰქონდათ თბილისთან, აღნიშნა, 

რომ ისინი საერთოდ არ ფიქრობდნენ თბილისზე და მითუმეტეს მასთან შეგუებაზე. 

ზედმეტი ფიქრისგან არ იტვირთავდნენ თავს და ამ მოვლენას აღწერდნენ, როგორც 

მათი ცხოვრების ახალ ეტაპს, როდესაც იცვლება გარემო, ურთიერთობები და 

ცვლილებების ხანა დგება. მიუხედავად იმისა, რომ არ ჰყოლიათ თბილისში 

ნათესავები, ნაცნობები, მეგობრები, მათ არ აღელვებდათ  ეს ფაქტი. ,,საერთოდ არ 

მიფიქრია, იმაზე, რომ რთული იქნებოდა თბილისში ცხოვრება ან ფსიქოლოგიურად 

უნდა მოვმზადებულიყავი. ისე ვუყურებდი, რომ ჩემს ცხოვრებაში რაღაც ეტაპი 

დამთავრდა და იწყებოდა ახალი ეტაპი‟‟ (თათია).  

ამ მხრივ აღსანიშნავია, კახა ქეცბაიას წიგნში „სოციოლოგია ყველასთვის“ 

გამოთქმული აზრი, იმის შესახებ, რომ ადამიანებისთვის აუცილებელია სოციალური 

გამოცდილება. ეს მათ ეხმარება საზოგადოებაში კომფორტულად ცხოვრებაში. გარდა 

ამისა, სწორედ ინდივიდი იღებს გადაწყვეტილებას რომელი ნორმა უარყოს და 

რომელი მიიღოს. ამგვარად იგი ერწყმის ახალ სოციუმს და იძენს კულტურულ წესებს 

(ქეცბაია, 2016). სწორედ იმიტომ, რომ რესპონდენტებს ჰქონდათ გარკვეული სახის 

სოციალური გამოცდილება, მათ არ გასჭირვებიათ ახალ გარემოსთან შეგუება.   

ადაპტაცია გაუჭირდა რამდენიმე მონაწილეს, რაც სხვადასხვა ფაქტორმა 

განაპირობა, როგორიცაა მშობლებისგან მოშორებით გადასვლა, დამოუკიდებლად 

ცხოვრება, უცხო გარემოში მოხვედრა.  

ერთ–ერთი ხაზს უსვამს, რომ თბილისში ცხოვრება არაა პრესტიჟი და 

თბილისელები სხვა ჩამოსულ სტუდენტებზე მეტი არაფრით არიან. ასე რომ, 

ალტერნატიული არჩევნის არსებობის შემთხვევაში, იგი დარჩებოდა მშობლიურ 
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რეგიონში. ამგვარი დაყოფა ვფიქრობთ, განაპირობა როგორც საზოგადოებაში 

არსებულმა სტერეოტიპებმა, რომლის მიხედვითაც ქალაქში მცხოვრებლები 

რეგიონიდან ჩამოსულ სტუდენტებს თანასწორად არ მიიჩნევენ და სხვადასხვა სახის 

სტიგმას აკრავენ, მოიხსენიებენ დისკრიმინაციული ტერმინებით. უმრავლესობას 

მიაჩნია, რომ ეს პრობლემა ნელ–ნელა გადაილახა, თუმცა ამ კონკრეტულ სტუდენტის 

შემთხვევაში, ჩვენი აზრით, მასზე გავლენა იქონია როგორც წარსულის 

გამოცდილებამ, ისე სტერეოტიპებმა. 

„ჩემთვის პირადად, მოდით, პირდაპირ ვიტყვი, რომ რთული იყო, იქიდან 

გამომდინარე, რომ მე რომ არჩევანის უფლება და საშუალება მქონოდა, 

არ ავირჩევდი თბილისში გადმოსვლას არანაირ ვარიანტში. 

რაღაცნაირად დაცლილია ადამიანური ურთიერთობებისგან ის გარემო, 

რომელშიც მე გადმოვედი და მიჭირს შეგუება ამ ადამიანური კუთხით. 

ზოგადად ადაპტაციის პრობლემა არასდროს არ მქონია, მაგრამ, მაინც 

ყველაზე დიდი განსხვავება რეგიონებსა და ქალაქს შორის, მე, მაინც 

ადამიანური ურთიერთობები მგონია და ეს მიქმნის ყველაზე დიდ 

პრობლემებს‟‟ (ნინო).  

მონაწილის ამგვარი უარყოფითი განწყობის ასახსნელად მოვიშველიებთ ერთ–ერთ 

ნაშრომს, სადაც საუბარია იმ მიზეზებზე, თუ, რატომ ვერ ადაპტირდება ინდივიდი 

მოცემულ გარემოში. ნაშრომში ნათქვამია, რომ ინდივიდი-გარემოს ინტეგრაცია მეტად 

არის დამოკიდებული ინდივიდის მიერ გარემოს აღქმაზე. ამ საკითხის კვლევის 

შედეგად ამერიკელმა მეცნიერმა ქევინ ლინჩმა (Kevin Lynch) შეიმუშავა მსოფლიოში 

ცნობილი თეორია მენტალური რუკების შესახებ.  ამ თეორიის მიხედვით ქალაქი 

შედგება მრავალი ცალკეული ადგილებისაგან და მათგან მიღებული უშუალო 

შთაბეჭდილებათა ჯამი ქმნის ინდივიდისათვის გარემოს ხატს - მენტალურ სურათს ანუ 

გარემოს კონკრეტულ ხატს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოში აქ იგულისხმება არა 
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მხოლოდ ფიზიკური გარემო, არამედ მისი ფუნქციიდან გამომდინარე სოციალური 

დატვირთვაც, ანუ მასში მიმდინარე პროცესებიც. სწორედ ამ კონტექსტში გამოიმუშავებს 

ინდივიდი კონკრეტულ ემოციას გარემოსთან მიმართებაში. ყოველ ინდივიდუალურ 

შემთხვევაში ეს ემოცია განსხვავებულია დამოკიდებულია სქესზე, ასაკზე, რასაზე, 

სოციალლურ ჯგუფზე და სხვა მახასიათებლებზე. ამ მახასიათებლებს მიეკუთვნება 

კონკრეტული ადგილისადმი ინდივიდის მოლოდინები, დროის ფაქტორი, სხვადასხვა 

სოციალური და ფსოქოლოგიური დატვირთვა  (სულუხია,  2001).    

საბოლოოდ, მონაწილეები რეგიონიდან ჩამოსვლას განიხილავენ როგორც 

ცხოვრების ახალი ეტაპის დაწყებას. მათი აზრით, აუცილებელია ქალაქურ ცხოვრებაში 

ჩაბმა, ვინაიდან თითოეული მათგანი ამ საზოგადოების წევრი გახდა, ამიტომ მის 

რუტინულ ყოფას უნდა შეეგუონ. მიუხედავად ნოსტალგიებისა, მონაწილეები საკუთარ 

კარიერას უფრო წინა პლანზე აყენებენ, ამიტომ ისინი ცდილობენ  ადაპტირდნენ  

ქალაქურ ცხოვრებაში. 

დისკუსიის ფარგლებში მონაწილეები აღნიშნავდნენ, რომ ბევრ იმედგაცრუებას 

წააყწყდნენ ქალაქში. ძირითადად გამოიყო ინფრასტრუქურა, როგორც ქალაქის, ასევე 

უნივერსიტეტის და გადაადგილების პრობლემა, რომელსაც, უმეტეს შემთხვევაში, 

მხიარულად იხსენებენ: ,,პირველად დიდად არ მოვიხიბლე თბილისით. უკეთესს 

ველოდი. თსუ–ს და ზოგადად თბილისის ინფრასტრუქტურამ გამიცრუა იმედები. 

კულტურული შოკი მქონდა, როცა მეექვსე კორპუსში შევედი 

დასარეგისტრირებლად‟‟(გვანცა). როდესაც მონაწილეები აღწერდნენ მათი 

ჩამოსვლის ეპიზოდს, თითქმის ყველამ გაამახვილა ყურადღბა თსუ–ს კორპუსებზე, 

განსაკუთებით მაღლივსა და მე–6 კორპუსზე, სადაც უწევდათ რეგისტრაცია: ,,პირველი 

იმედგაცრუება ის იყო, რომ პირველად პირველ კოპუსში შევედი და იურისტების მეგონა 

და, რომ მითხრეს გვერდზე გადადიო და იქაური სიტუაცია ვნახე, მიხვდი, რომ მთლად 

ისეთი არ იყო, როგორც თავიდან ამბობდნენ‟‟ (რაფიელი).  
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სტუდენტები საუბრობდნენ, რომ ხშირი იყო ფაქტები, როცა ტაქსისტები და ბინის 

მეპატრონეები ატყუებდნენ. ,,თავიდან სხვაგვარი იმდეგაცრუება შემხვდა, მაგალითად, 

მატყუარა ტაქსისტებისგან. სადგურიდან უნივერსიტეტამდე 10 ლარი გამომართვა‟‟ 

(რაფიელი).   

იმ სირთულეების ასახსნელად, რომელიც ახალ კულტურაში ჩართვას უკავშირდება, 

როგორც უკვე ლიტერატურის მიმოხილვაში ვახსენეთ, პარალელს გავავლებთ ვარდის 

(Ward), ფურნამისა (Furnham) და ბოშნერის (Bochner) ნაშრომთან ,,კლასიკური 

კულტურული შოკი‟‟ (1986). ისინი აღნიშნავენ, რომ ახალ გარემოში მოხვედრა იწვევს 

გარკვეულ სოციალურ და ფსიქოლოგიურ პროცესებს. ადამიანები ამ დროს იცვლიან 

საკუთარ იდენტობას და იძენენ ახალ ჩვევებს. ეს კი გარკვეულწილად დაკავშირებულია 

სიძნელეებთან რაც მათ სტრესულ სიტუაციაში აგდებს ( Ward, Bochner, Furnham, 1986).   

ამ ნაშრომის გათვალისწინებით, მიგვაჩნია, რომ სტუდენტები, რომლებიც იცვლიან 

საცხოვრებელ გარემოს, მათში კულტურულ შოკს იწვევს უცხო სოციალური პროცესები, 

რომელიც მათ წარმოედგინათ უფრო უკეთესად, თუმცა რეალობამ მათზე სტრესული 

ზემოქმედება მოახდინა, რაც გამოიხატა ე.წ კულტურული შოკით.   

თუმცა, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ თბილისისა და სასწავლო გარემოს 

ინფრასტრუქტურამ პირიქით, კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა ერთ–ერთ მონაწილეზე. 

მისივე თქმით, თბილისში ჩამოსვლამდე თავს იტეხდა იმაზე ფიქრით, როგორ 

შეეგუებოდა აქაურობას, თუმცა მისდა გასაოცრად ყველაფერი კარგად აეწყო.  

„მე უკურეაქცია მქონდა. იმიტომ, რომ უფრო ცუდად მქონდა ყველაფერი 

წარმოდგენილი და უფრო კარგი სიტუაცია დამხვდა. მთელი 

აბიტურიენტობის პერიოდი ჩავიშხამე იმაზე ფიქრით, რომ უნდა 

შევიცვალო გარემო და რა წავა თბილისში. რომ ჩამოვედი რეალურად 

მივხვდი, რომ ხალხი არაა ასეთი განსხვავებული, როგორიც 

წარმოუდგენიათ რაიონებში. ეს არ  არის უსაფუძვლო სტერეოტიპი, რომ 
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თბილისში უფრო კარგი დონეა ცხოვრების, ვიდრე სხვა ქალაქებში. 

ვფიქრობ, რომ, მაინც, სადაც მიდის ძირითადი მოვლენები, სადაც 

მართლა ძირითადად ცხოვრება ჩქეფს, იქ ჯობია იყო და იმას აუწყო 

ფეხი‟‟ (ანა). 

ამ სურათის უკეთ წარმოსაჩენად, ადამიანების ადაპტაცია ქალაქის გარემოსთან 

შედარებულია „ქვაბში დნობის“ პროცესთან, რომლის თანახმადაც ინდივიდი ნელ-

ნელა ერწყმის ქალაქურ გარემოს. ეს კი დაკავშირებულია დროის ფაქტორთან. რაც 

უფრო დიდი დრო იხარჯება ამისთვის, მით უფრო ადაპტირდება ის ქალაქურ 

ცხოვრებასთან და იძენს გამოცდილებას (სულუხია, 2001).    

რომ შევაჯამოთ, მონაწილეების მიერ გამოყოფილ საკითხებს, რომლებიც 

უკავშირდებოდა ქალაქში არსებულ პრობლემებს, არ შეუშლია ხელი სწავლისთვის. 

პირველადი შთაბეჭდილებები სახარბიელო არ ყოფილა, მაგრამ აღნიშნეს, რომ, 

მიუხედავად უარყოფითი მხარეებისა, ეს უნივერსიტეტი და ეს ქალაქი უყვართ და მისი 

ცოცხალი ცხოვრების რიტმს მიჰყვებიან.  

 

5. ურთიერთობები თანატოლებთან  

თანატოლებთან ურთიერთობის პრობლემა სტუდენტების უმრავლესობას არ ქონია, 

მაგრამ ზოგიერთი იხსენებს შემთხვევებს, სადაც დისკრიმინაციული ხასიათი 

გამომჟღავნდა კუთხური მიკუთვნებულობის გამო, ამიტომ პროცესის მსვლელობისას 

გამოიკვეთა ორი სახის რესპონდენტი: 1) სტუდენტები,რომლებსაც არ ჰქონიათ 

არასდროს პრობლემები თანატოლებთან ურთიერთობისას; 2)სტუდენტები 

რომლებსაც ჰქონიათ გარკვეული პრობლემები; მიუხედავად იმისა, ჰქონიათ თუ არა 

მათ ამ კუთხით გამოცდილება, რამდენიმე სტუდენტს უნახავს დისკრიმინაციის ფაქტები 

კუთხური წარმომავლობის გამო: „აი, მაგალითად, ლექციაზე ან სემინარზე გამოთქვამს 
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მოსაზრებას სტუდენტი და აქვს მეგრული კილო და, როდესაც შენ ამაზე იცინი, რაღაც 

დემონსტრაციულად, მე დაცინვის მომენტი მგონია“ (ნინო).  

თანატოლებთან ურთიერთობა შესაძლოა ჩაითვალოს, როგორც დამცველი 

ფაქტორი მიგრაციის პროცესში, რადგან ემოციური მხარდაჭერა, ნდობა და 

თანამონაწილეობა მნიშვნელოვანია თვითშეფასებისა და თავდაჯერებულობის 

განვითარებისთვის, რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს პოზიტიურ ფსიქოლოგიურ 

შეგუებადობას სხვადასხვა განვითარებად კონტექსტში. მეგობრობა მათ სთავაზობს 

როგორც ემოციურ და სოციალურ მხარდაჭერას, ასევე ხელმძღვანელობასა და 

რჩევას, რომელიც ხელს უწყობს ჩამოსულ სტუდენტებს, რომ დაძლიონ და გადაჭრან 

პრობლემები ( Fung, Sun, Yuen, 2014 ).  

გამოიკვეთა, რომ იმ სტუდენტებს, რომლებიც მეორე ჯგუფს მიეკუთვნებიან, 

პრობლემები ჰქონდათ ძირითადად კუთხური აქცენტისადა წარმომავლობის გამო.  

 „ჩემი კუთხური წარმომავლობიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, წამოვიდა 

სიტყვა აფერისტი და არ მენდობოდნენ, სანამ ფაქტებს არ 

გადაამოწმებდნენ, მაგრამ მიხვდნენ, რომ ესე ვთქვათ,  ბრჭყალებში 

უწყინარი მეგრელი ვარ და ბევრი ტყუილი არ ვიცი. მერე თქვეს, რომ არ 

არის საშიში ეს პიროვნება“ (ბაქარი). 

ერთ-ერთ რესპონდენტს თანატოლებთან ურთიერთობის არანაირი პრობლემა 

არ ჰქონია აქცენტის გამო, მაგრამ მის სამსახურში გაამახვილეს ამაზე ყურადღება. 

ახალ გარემოში სტუდენტთა დისკრიმინაციული გამოცდილება, ჩვენი აზრით, 

განპირობებულია იმით, რომ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არსებობს უამრავი 

სტერეოტიპი კუთხური წარმომავლობის შესახებ, რომლის მოშორებაც გარკვეულ 

დროს მოითხოვს და ეს ისევ საზოგადოებაზეა დამოკიდებული. ასევე, დიდ როლს 

ასრულებს საზოგადოების განათლების დონე, რადგან განათლებული ადამიანის 
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დაცინვის ობიექტი არასოდეს გახდება რომელიმე ინდივიდი, მით უმეტეს, რეგიონიდან 

ჩამოსული სტუდენტი. 

რესპონდენტები, რომლებიც პირველ ჯგუფს მიეკუთვნებიან აღნიშნავენ, რომ 

არასდროს ჰქონიათ პრობლემები თანატოლებთან, პირიქით ძალიან გაუმართლათ 

მეგობრებში და ბევრ რამეში ეხმარებიან. ასევე, გამოიკვეთა, რომ რამდენიმე 

რესპონდენტი მეგობრებს საერთო ინტერესებისა და შეხედულებების მიხედვითაც 

ირჩევს: ,,ვცდილობ ისეთი ადამიანებთან დავიჭირო ურთიერთობა, ვისთანაც საერთო 

ინტერესები მაქვს, საერთო შეხედულებები“ (მზიკო). აღნიშნეს, რომ საჭიროა ისეთი 

პოზიციის დაჭერა, რომ ვიღაცას თავი მათზე მეტი ან ნაკლები არ ეგონოს და არ მისცენ 

უფლება ზევიდან უყურონ მათ; ასეთ შემთხვევაში ყველაფერი უფრო მარტივი იქნება.  

აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ რესპონდენტთა უმრავლესობას 

ახასიათებს პირველადი ურთიერთობები ერთმანეთთან. ამერიკელი სოციოლოგის 

კულის (Cooly) მიხედვით, პირველადია ის ჯგუფები, რომელთაც ახასიათებს მუდმივი 

უშუალო ურთიერთობები, მკვეთრი იდენტიფიკაცია ჯგუფთან, ძლიერი კავშირი ჯგუფის 

წევრებთან და ა.შ. ასეთი ურთიერთობები აგებულია მეგობრობასა და სიყვარულზე 

(ქეცბაია, 2016). შესაბამისად, ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობას თანატოლებთან 

აქვთ მეგობრობასა და სიყვარულზე დაფუძნებული ურთიერთობები და ხშირად 

სამეგობრო წრეს საერთო ინტერესებითა და შეხედულებებით ქმნიან. 

ერთ შემთხვევაში გამოიკვეთა აზრი, რომ სტუდენტები უნდა მოერგონ მეინსტრიმულ 

კულტურას. თუმცა, ამის საპირისპიროდ რესპონდენტებმა დააფიქსირეს, რომ არ არის 

საჭირო ბევრი ვარჯიში საკუთარ თავთან იმისთვის, რომ საზოგადოების ნაწილი გახდე, 

რომ არ უნდა მიაქციო ყველაფერს ყურადღება. „სტუდენტებისგან იყო, 

ხუმრობანარევიც და შეურაცხმყოფელიც, მაგრამ ყველა ძაღლს რომ ქვა ესროლო, 

სახლამდე ვერ მიხვალ“ (ბაქარი). „ადამიანი უნდა იყო როგორიც ხარ და 

საზოგადოებამ უნდა მიგიღოს როგორიც ხარ, რაღაც სტიგმების მიკერებას არ უნდა 
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ცდილობდეს საზოგადოება“(თამუნა). უმრავლესობამ დააფიქსირა აზრი რომ, 

პროვინციალიზმის პრობლემა საზოგადოებამ ასე თუ ისე გადალახა. ფიქრობენ, რომ 

კუთხური წარმომავლობის გამო ისინი არანაირად არ განსხვავდებიან 

თბილისელებისგან: „უკვე აღარაა ჩამოსულობა და პროვინციალობა სტიგმა. ეს 

პრობლემა ქართულმა საზოგადოებამ გადალახა“ (ბესო). 

ჩარლზ ჰორტონ კულის (Charles Horton Cooly) თეორიის მიხედვით, სოციალიზაციის 

პროცესში უმნიშვნელოვანესია ის, თუ რა წარმოდგენა აქვთ სხვებს ჩვენზე. ამის 

შესაბამისად ვაყალიბებთ ჩვენს ქცევებს. ჩვენი აზრით საზოგადოება და მისი წევრები 

გავლენას ახდენენ ჩვენს ქცევებზე, ხშირად ისე მოქმედებენ ადამიანები, რომ 

საზოგადოების მოლოდინები გაამართლონ, ჩვენი ზოგიერთი რესპონდენტიც ამის 

მიხედვით იქცევა, ცდილობს ფეხი აუწყოს მეინსტრიმულ კულტურას მიუხედავად იმისა 

თუ რამდენად მოსწონს ესა თუ ის კონკრეტული ქცევა მას. იმ შედეგის 

განსამტკიცებლად, რომელიც რესპონდენტთა უმრავლესობამ დააფიქსირა, მოვიყვანთ 

ზიმელის სიტყვებს: ,,ურთიერთობათა სამყარო-ეს არის თამაში, რომლის ყოველი 

მოთამაშე თანასწორია და, რომელშიც ყველა მოთამაშე განსაკუთრებული 

პატივისცემით სარგებლობს”. (ქეცბაია,  2016:133). სტუდენტთა უმრავლესობამ სწორედ 

ის აღნიშნა, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ და საიდან ხარ, საზოგადოებამ ისეთი 

უნდა მიგიღოს, როგორიც ხარ. 

რომ შევაჯამოთ, რესპონდენტთა უმრავლესობას არ ჰქონია პრობლემები 

თანატოლებთან, პირიქით,მათთან ღია და კარგი ურთიერთობა აქვთ. თუმცა,  ასევე 

არიან რესპონდენტებიც, რომლებსაც გარკვეული პრობლემები ჰქონდათ კუთხური 

მეტყველების ან წარმომავლობის გამო, რაც მათ ასე თუ ისე მოაგვარეს. უმრავლესობა 

მიიჩნევს, რომ დღეს საზოგადოებაში არ დგას პროვინციალიზმის პრობლემა. 

კვლევაში ,,ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში”, რომელიც ფრიდრიხ ებერტის 

ფონდის მიერ იქნა ჩატარებული, ვხვდებით სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც 
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გვიჩვენებს რეგინის ახალგაზრდების დისკრიმინაციულ გამოცდილებას. 

რესპონდენტებს სთხოვეს გახსენებინათ დისკრიმინაციული ფაქტები, რამდენიმე 

პარამეტრის მიხედვით, ერთ-ერთი იყო, სწორედ ჩვენთვის საინტერესო, რეგიონული 

წარმომავლობა. ამ მონაცემების მიხედვით გამოკითხულთა მხოლოდ 1% ამბობს, რომ 

ხშირად ჰქონიათ ამის გამოცდილება, 2%-მა დაააფიქსირა, რომ ზოგჯერ ხდება  ასეთი 

შემთხვევები, 4 პროცენტი ამბობს, რომ იშვიათია, ხოლო დიდი უმრავლესობა – 92 % – 

ამბობს, რომ არასდროს ჰქონია მსგავსი შემთხვევა (ომანიძე,გაჩეჩილაძე,ლებანიძე, 

ჩაჩანიძე. 2017). ჩვენს კვლევაშიც თითქმის ანალოგიური შედეგი მივიღეთ, რადგან 

რესპონდენტთა უმრავლესობამ დააფიქსირა, რომ არ ჰქონიათ დისკრიმინაციული 

გამოცდილება წარმომავლობის გამო. 

 

6. ურთიერთობა ლექტორებთან 

ფოკუს ჯგუფის მიმდინარეობისას, სტუდენტთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ არ 

ჰქონიათ ლექტორებთან ურთიერთობის პრობლემა და არც რაიმე სპეციფიკური 

დამოკიდებულება უგვრძნიათ მათი მხრიდან, კუთხური წარმომავლობის გამო. 

მიუხედავად ამისა, ყველა მათგანს ახსენდება შემთხვევები, როდესაც ადგილი ჰქონდა 

გარკვეული სახის გამორჩევას, რასაც უმრავლესობა პოზიტიურად აღიქვამს და არ 

აკავშირებს დისკრიმინაციასთან. რამდენიმე სტუდენტმა აღნიშნა, რომ ლექტორებმა 

კუთხური წარმომავლობის გამო ამა თუ იმ სტუდენტს გარკვეული შეღავათი გაუწია და 

მეტი ყურადღება გამოიჩინა მათთან.  

სტუდენტთა უმრავლესობა აღნიშნავდა, რომ  უნახავთ ლექტორები რომლებიც 

ძირითადად მხოლოდ ხუმრობით აღნიშნავენ ხოლმე სტუდენტთან მის კავშირს, 

კუთხურ წარმომავლობასთან, გვართან თუ სხვა მახასიათებელთან. ეს კი ძირითადად 

წასახალისებელ ხასიათს ატარებს. 
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 „ლექტორი გვყავს, გურული კაცი და როცა სია ამოიკითხა და ვიღაც 

გურული დაინახა ძალიან გაუხარდა, გამოიყვანა, რაღაც მოეფერა 

(იცინის). ყველას ეგრე გვესაუბრება, მაგრამ ის რაღაც განსაკუთრებულად 

მოეწონა და როცა გამოდის ხოლმე ყოველთვის, ან ხუმრობით ეუბნება ან 

რაღაცას ეტყვის ხოლმე ისეთს... კი არ ასხვავებს სხვა ბავშვებისგან, 

მაგრამ მაინც რაღაც უფრო თბილი დამოკიდებულება აქვს“ (მზიკო). 

რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ ლექტორების მხრიდან ასეთი გამორჩევა არ 

უკავშირდება სტუდენტების არაობიექტურად შეფასებასა და სხვა საკითხებს. უმრავლეს 

შემთხვევაში ლექტორებს  უბრალოდ ემოციურად ეტყობათ სიხარული. ეს კი იმით 

აიხსნება, რომ მათ ახარებთ ის ფაქტი, რომ მათი კუთხის წარმომადგენელი ასეთი 

წარმატებული ან აქტიურია. „მეგრელებთან ესეთი დამოკიდებულება აქვს, ისეთი 

გაბრწყინებული სახით გიყურებს, როცა მეგრული გვარი გაქვს“ (ნინო). „ერთი გურული 

ლექტორი მყავდა და სულ მეუბნებოდა ჩემი გურული ბაღანაო, ეს არ ასახულა 

ქულებზე, უბრალოდ თბილ დამოკიდებულებას ვგრძნობდი‟‟ (გვანცა). 

პედაგოგები, რომლებიც სახლისა და სკოლის კულტურებს შორის ხიდის როლს 

ასრულებენ, ეხმარებიან,   სტუდენტებს  სოციალური ინტეგრაციაში. მსგავსი სიტუაციაა 

ახსნილი ნაშრომში „ემოციური უსაფრთხოება მასწავლებლებთან და ბავშვების 

სტრესის რეაქტიულობა“ (Emotional security with teachers and children‟s stress reactivity, 

2003). აქ საუბარია, რომ მასწავლებლები უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ 

თითოეული სტუდენტის ცხოვრებაში. ისინი მათ უზიარებენ საკუთარ ცოდნას, 

ცხოვრებისეულ გამოცდილებას და ხშირშემთხვევაში, ეხმარებიან სწორი 

გადაყწვეტილების მიღებაში. თავის მხრივ, სტუდენტები, რომლებიც გრძნობენ ახლო 

და მხარდამჭერ ურთიერთობას მასწავლებლებისგან, არიან  მოტივირებულნი, რომ 

იმუშაონ უფრო და უფრო მეტი. ისინი ამჟღავნებენ შეუპოვრობას სირთულეების 

პირისპირ, იღებენ მასწავლებლების მითითებებს და კრიტიკას, უფრო უკეთესად 
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უმკლავდებიან სტრესს და უფრო ყურადღებით არიან მასწავლებლებთან 

ურთიერთობისას (Little & Kobak, 2003).  

რამდენიმე სტუდენტი ძირითადად უარყოფით გამოცდილებაზეც ამახვილებს 

ყურადღებას. ერთი მონაწილე აღნიშნავდა, რომ კუთხური წარმომავლობის გამო 

ერთ–ერთმა ლექტორმა სხვა სტუდენტს უფრო მაღალი შეფასება დაუწერა, როცა არ 

ეკუთვნოდა ის. „მეგრელს მაქსიმალური ქულა დაუწერა, მაგრამ მართლა არ 

ეკუთვნოდა. მეგრულადაც საუბრობდნენ სხვათაშორის და სარჩელი განიხილეს 

მეგრულად“ (რაფიელი).  

საბოლოოდ, აღმოჩნდა, რომ სტუდენტების უმრავლესობას არ განუცდია 

ლექტორების მხრიდან რაიმე სპეციფიკური დამოკიდებულება. მხოლოდ ერთმა 

აღნიშნა, რომ მისი წარმომავლობის გამო ლექტორი თბილად მიმართავდა. ორი 

სტუდენტი იხსენებს შედარებით არასასიამოვნო შემთხვევებს ლექტორის მხრიდან 

რამაც, მათში პროტესტის გრძნობა გამოიწვია. დანარჩენები კი ამბობენ, რომ ქონიათ 

შემთხვევები როდესაც ლექტორი გამოარჩევდა სტუდენტს თუნდაც კუთხური 

წარმომავლობის მიხედვით, მაგრამ ეს მათთვის პოზიტიურად აღიქმება, რადგან 

დისკრიმინაციას არ აქვს ადგილი. 

 

7. სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები  

სწავლასთან დაკავშირებულ სირთულეებზე საუბრისასყურადღება გამახვილდა 

ძირითადად ტექნიკურ საკითხებზე, რაც უკავშირდება საგნების არჩევას, გადარჩევასა 

თუ ჩასმას. ეს ზოგიერთმა დაუკავშირა არასაკმარის ან არაპროფესიონალ კადრებს 

უნივერსიტეტში. ასევე, უმრავლესობამ აღნიშნა ინფრასტრუქტურული 

მოუწესრიგებლობის პრობლემა. 

აღინიშნ, ისიც, რომ თუ სტუდენტი იმყოფება რეგიონში საგნების არჩევის პერიოდში, 

იქ არსებულმა პრობლემებმა, როგორიცაა ინტერნეტი, ელექტროენერგია და სხვა, 
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შესაძლოა ხელი შეუშალოს მას ამ პროცესში, მაგრამ ამ ყველაფერს არ 

ითვალისწინებენ და საგნებს მაინც არ უსვამენ. „ასე რომ მოხდეს დავრჩები საგნების 

გარეშე, არ ჩაგისვამენ, ვერ გააგებინებ. სხვა ალტერნატიული ვარიანტიც უნდა 

არსებობდეს, რომ გაითვალისწინონ“(მზიკო). 

რომ შევაჯამოთ, სტუდენტების უმრავლესობას აქვს საგნების არჩევისა და 

ინფრასტრუქტურის პრობლემა უნივერსიტეტში. ამბობენ რომ მათი მოლოდინები ამ 

კუთხით არ გამართლდა, რადგან უკეთესად ორგანიზებულ და მოწესრიგებულ 

გარემოს ელოდნენ. 

ჩვენი აზრით,  ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ყველა თსუ-ს სტუდენტსა და 

ლექტორს განუცდია, რადგან მართლაც მოუწესრიგებელია აუდიტორიები და 

კორპუსები. ეს არა მხოლოდ რეგიონიდან ჩამოსული სტუდენტების, არამედ ყველას 

პრობლემაა. ამის მთავარ მიზეზად კი ყოველთვის სახელდება უნივერსიტეტის 

არასაკმარისი ფინანსები.  

 

დასკვნა 

ჩვენი კვლევა ეხებოდა თბილისში სასწავლებლად ჩამოსული სტუდენტების 

ინტეგრაციის გამოცდილებას. ასევე გვაინტერესებდა რამდენად ეგუებიან ისინი ახალ 

გარემოს, როგორ უწყობენ ფეხს ქალაქურ ცხოვრებას, აქვთ თუ არა რაიმე 

პრობლემები თანატოლებთან ან ლექტორებთან ურთიერთობისას. 

მონაწილეების თქმით, მათ არ აქვთ პრობლემები ინტეგრაციასთან, კარგი 

ურთიერთობა აქვთ ლექტორებთან და თანატოლებთან, მიაჩნიათ, რომ 

პროვინციალიზმის პრობლემა გადალახა  საზოგადოებამ და ამიტომ უფრო 

კომფორტულად გრძნობენ სოციუმში თავს და არ უჭირთ, აღიქვან თავი მის წევრად.  

უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ მათი სოციალიზაციისა და ჩართულობის ხარისხი 

სოციუმში საგრძნობლად გაიზარდა, რაც მეტყველებს ღია და გახსნილი საზოგადოების 
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არსებობაზე.რესპონდენტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ  ისინი საზოგადოებამ 

ისეთები უნდა მიიღოს, როგორებიც არიან და  დიდი ცვლილებები არ არის 

აუცილებელი იმისთვის, რომ თავი საზოგადოების სრულყოფილ წევრად იგრძნონ. 

ასევე აღნიშნავენ, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს თანატოლთა წრესა და მეგობრებს, 

რადგან ისინი ყოველთვის მათ გვერდით არიან და ძალიან ეხმარებიან სხვადასხვა 

პრობლემის გადაწყვეტაში. მათი უმრავლესობა კი მეგობრებს საერთო ინტერესებისა 

და ღირებულებების მიხედვით პოულობს. 

საბოლოოდ ზოგად ტენდენციაზე თუ ვისაუბრებთ, რეგიონიდან ჩამოსული 

სტუდენტები დედაქალაქთან ადაპტაციის პროცესში მნიშვნელოვან პრობლემეს არ 

განიცდიან. პირიქით, ეს მათზე ხშირ შემთხვევში, პოზიტიურად აისახება, რადგან 

ხდებიან უფრო დამოუკიდებლები და სწავლობენ, თუ როგორ გაუმკლავდნენ 

სირთულეებს.  
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აბსტრაქტი 

პოპულარული კულტურის მიერ გაგზავნილი მესიჯები, ქალების გარეგნული და 

პიროვნული თვისებების შესახებ, მეტ-ნაკლებად აყალიბებს საზოგადოებრივ 

შეხედულებებს მათ მიმართ.  სწორედ ამიტომ, კვლევის მიზანს წარმოადგენდა 

ახალგაზრდა ქალების რეპრეზენტაციის შესწავლა 21-ე საუკუნის ჰოლივუდის 

ფილმებში.  კერძოდ, ის, თუ როგორ ხასიათდებიან ახალგაზრდა ქალები ფილმებში, 

როგორია ახალგაზრდა ქალ და მამაკაც პერსონაჟთა ურთიერთდამოკიდებულება და 

როგორია დამოკიდებულება თავად ახალგაზრდა ქალ პერსონაჟთა შორის.  ამ 

საკითხების უკეთ შესასწავლად შეირჩა თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის ერთ-ერთი 

მეთოდი - კონტენტ-ანალიზი.  კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა შემთხვევით შერჩეული 

10 ჰოლივუდური დრამის შინაარსი.  კვლევისას მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავების 

შედეგადგამოვლინდა, რომ ახალგაზრდა ქალები ძირითადად წარმოდგენილნი არიან 

ფემინური გარეგნობითა და თვისებებით და აქვთ დაბალი თვითშეფასება.  ისინი 

წარმოადგენენ მამაკაც პერსონაჟთა ემოციურ მხარდამჭერებს და მზად არიან, უარი თქვან 

საკუთარ კარიერულ განვითარებაზე ოჯახის შესანარჩუნებლად.  რაც შეეხება 

ახალგაზრდა ქალებს შორის ურთიერთობებს, ეს უკანასკნელი, უმეტესად, გამოხატულია 

პაექრობასა და კონკურენციაში, თუმცა, აგრეთვე გვხვდება მათი მეგობრული 

დამოკიდებულებაც.  შეჯამების სახით, კვლევამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდა ქალ 

პერსონაჟთა რეპრეზენტაციისას დომინირებს მათი მოწესრიგებული იმიჯი, ემპათიური, 

მგრძნობიარე ბუნება და არასაკმარისი თავდაჯერებულობა, რის გამოც, შერჩეულ 

ფილმებში მათ, ხშირად, პასიურ და დაქვემდებარებულ პოზიციებში ვხვდებით.  

საკვანძო სიტყვები: ახალგაზრდა ქალები; რეპრეზენტაცია; გენდერი; ფილმი; კონტენტ-

ანალიზი.  
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შესავალი 

გენდერული თემატიკის კვლევა საქართველოში ბოლო ათწლეულებია საკმაოდ 

აქტუალური გახდა. მიუხედავად ამისა, მედიისა თუ პოპულარული კულტურის მიერ 

ახალგაზრდა ქალების რეპრეზენტაციის შესწავლა არც ისე ხშირია, რაზეც ამ საკითხის 

ირგვლივ არსებული კვლევების სიმცირე მეტყველებს. სწორედ ამიტომ, აღნიშნული 

თემატიკის შესწავლა საინტერესო და საჭიროც კი აღმოჩნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ 

როგორც არაერთი ბოლოდროინდელი კვლევა მოწმობს,  მედიისა  და კინოსამყაროს 

მიერ წარმოჩენილი ქალების გარეგნული და პიროვნული თვისებები, მეტ-ნაკლებად 

აყალიბებს საზოგადოებრივ შეხედულებებს მათ მიმართ. ეს კი, თავისთავად,  

მდედრობითი სქესის წარმომადგენლების შესახებ სტერეოტიპებისა და კლიშეების 

წარმოქმნასა და კვლავწარმოებას უწყობს ხელს. გარდა ამისა, კინოეკრანებზე 

წარმოდგენილ პერსონაჟთა ქცევა და ის, თუ რა თვისებები მიეწერებათ მათ, 

განსაზღვრავს მოლოდინებს კონკრეტული გენდერის მიმართ. ეს თვისებები შესაძლოა 

სინამდვილეს აცდენილი იყოს და აყალიბებდეს არაჯანსაღ დამოკიდებულებებს ქალების 

მიმართ.  

ამ საკითხის აქტუალობამ და ახალგაზრდა ქალების რეპრეზენტაციის შესწავლის 

საჭიროებამ  გამოიწვია მკვლევრული ინტერესი და, სწორედ ამიტომ, შეირჩა 21-ე 

საუკუნის ბოლოდროინდელი, კონკრეტულად, 2015-2017 წელს ჰოლივუდის მიერ 

გადაღებული ფილმები, რომელთა საშუალებითაც, კონტენტ-ანალიზის გამოყენებით, 

შესაძლებელი გახდებოდა ქალთა იმიჯზე, ქცევებსა და თვისებებზე დაკვირვება. 

ჰოლივუდის პროდუქციაზე კი არჩევანი იმიტომ შეჩერდა, რომ დასავლური, 

კონკრეტულად კი ამერიკული კულტურა, ზოგადად, დიდი გავლენის მქონეა 

გლობალიზაციის ეპოქაში და საქართველო, ისევე, როგორც ბევრი სხვა ქვეყანა, ამ 

პროდუქციის ხშირი მომხმარებელია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჰოლივუდის გავლენა 

ქართულ საზოგადოებაზეც ვრცელდება.  
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როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოში ამ საკითხის ირგვლივ არსებული კვლევების 

სიმწირეა, მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულად ამ საზოგადოებისთვის სწორედ 

ქართული რეალობის შესწავლაა აუცილებელი და რელევანტური. შეიძლება ითქვას, რომ 

ამ კვლევით მიღებული შედეგების გარკვეული ნაწილი (თუმცა, არა უკლებლივ 

თითოეული მათგანი) ქართულ რეალობას შეესაბამება. მაგალითად, ის, რომ 

ახალგაზარდა ქალები წარმოჩინდებიან, ძირითადად, ფემინურ, ნაზ და მომთმენ 

პერსონაჟებად, რომელთა ცხოვრების მთავარი დანიშნულება მამაკაცების მხარდაჭერა 

და ოჯახის მოვლაა, სრულიად მიესადაგება ქართული საზოგადოების მოლოდინებსა და 

დამოკიდებულებებს მდედრობითი სქესის წარმომდაგენელთა მიმართ. თუმცა, მეორეს 

მხრივ, ახალგაზრდა ქალების სხეულთა სექსუალიზება, და ზოგადად, სიშიშვლე, მეტ-

ნაკლებად, შორსაა ქართული რეალობისგან, გამომდინარე იქედან, რომ სექსუალობა და 

სიშიშვლე ჯერ კიდევ ტაბუდადებული თემაა ამ საზოგადოებაში.  

 

1. ლიტერატურის მიმოხილვა 

ჯინ სტოკარდისა და მირიამ მ. ჯონსონის (1992) ნაშრომის, „სქესი და გენდერი 

საზოგადოებაში“ მიხედვით, ქალები და მათი  სხეულები, დროის ცვლილების მიუხედავად, 

მაინც რჩებიან ეკრანებზე. მათი საგამოფენო ობიექტებად წარმოდგენის პრაქტიკას 

აძლიერებს ნახევრადშიშველი, მიმზიდველი და სექსუალური ქალების გამოსახვა 

თითქმის ყველა სახის საყოფაცხოვრებო პროდუქტის რეკლამაზე. აქედან გამომდინარე, 

ქალები საკუთარ სახეებსა და სხეულებს აღიქვამენ, როგორც ობიექტებს და მუდმივად 

ცდილობენ გააუმჯობესონ საკუთარი გარეგნობა იმისათვის, რომ მოერგონ პოპ-

კულტურის მიერ დამკვიდრებულ სილამაზის საყოველთაო სტანდარტებს. „საკუთარი 

თავის ობიექტად წარმოდგენის ფსიქოლოგიური ეფექტი ქალთა მიერ თავიანთი 

პიროვნების ნამდვილ, რეალურ ადამიანებად აღქმის სირთულეში გამოიხატება“ (Stockard 

& Johnson, 1992, p. 223). 
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ამ კუთხით, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებს, რასაც 

რებეკა კოლინსის მიერ 2011 წელს ჩატარებული კვლევა „გენდერული როლების 

კონტენტ-ანალიზი მედიაში: სად ვართ ახლა და სად უნდა წავიდეთ?“  მოწმობს.  კვლევის 

თანახმად, ქალები დაკნინებულად არიან წარმოჩენილნი მასმედიის მიერ. ისინი ხშირად 

ნეგატიური კუთხით გამოისახებიან და მათი იმიჯი სექსუალიზდება. აღსანიშნავია, რომ 

კოლინსის საინფორმაციო მასალას წარმოადგენდა ჟურნალ „Sex Roles”-ის 2010-2011 

წლებს 20 სტატია. კვლევის მიხედვით, ქალები, ტრადიციულად, ნაჩვენები არიან  ფემინურ 

როლებში: არაპროფესიონალები, დიასახლისები, ცოლები, დედები და ქმრების 

სექსუალური მოთხოვნილებების დამაკმაყოფილებლები. როგორც კოლინსი წერს: 

„ნაკლებად სავარაუდოა, რომ სექსუალური შინაარსის ან ნახევრად შემოსილი 

ქალების ფოტოების ჩვენება წაახალისებს პრობლემატური სხეულის სახეს 

გოგონებში ან გააუარესებს მათ თვითშეფასებას. სიშიშვლე არ არის საჭირო 

იმისთვის, რომ ბიჭებმა დაინახონ გოგონები და ქალები, როგორც ობიექტები. 

თუმცა, ჰიპერსექსუალიზებულად და იდეალურად წარმოდგენილი სხეულის 

ტიპების შემთხვევაში, ასეთი გავლენა თეორიულად მოსალოდნელია“ (Collins, 

2011, p. 294). 

ამავე გავლენაზე საუბრობენ მერი ლინჩი და ბარბარა მეიერსი  სტატიაში „მოზარდის 

თვითშეფასება და გენდერი: სექსუალური შევიწროების, სხეულის სქემის, მედიის 

გავლენისა და ემოციური გამოხატულების კავშირის შესწავლა“ (1999). მათი თქმით, 

კულტურული გენდერული გამოსახულებები, რომლებიც ტელევიზიის, ფილმებისა და 

რეკლამების საშუალებით გადაიცემა, ზეგავლენას ახდენს მოზარდების მიერ საკუთარი 

ფიზიკური მონაცემების შეფასებაზე. მოზარდი გოგონების თვითშეფასების ხარისხი 

პირდაპირ კავშირშია მათ სხეულებთან. ლინჩისა და მეიერსის მონაცემები ცხადყოფს, 

რომ ის გოგონები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კულტურის იდეალურ ტენდენციებს 

ერგებიან, თავს ბევრად კარგად გრძნობენ (Lynch & Myers, 1999). 
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პოპ-კულტურა და მედია რომ უნაკლო და სრულყოფილი გარეგნობის მქონე 

პერსონაჟების შექმნით აყალიბებს შეუძლებელი სილამაზის სტანდარტებს, საბრინა 

ფიშერის  2010 წლის კვლევაშიც კარგად ჩანს. სწორედ აღნიშნული სტანდარტები უწევს 

პოპულარიზებას პლასტიკურ ოპერაციებს, იწვევს ფსიქოლოგიურ აშლილობებსა და 

კვებით პრობლემებს (Fischer, 2010). „მედიაში, განსაკუთრებით რეკლამებში, 

სატელევიზიო შოუებსა და ფილმებში, დიდი ყურადღება ექცევა მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენელთა გარეგნობას და, ძირითადად, მათი სხეულები გამოსახულია, 

როგორც გამხდარი და სექსუალური“ (Fischer, 2010, p.25). ავტორი აღნიშნავს, რომ 

ყველაზე მეტად ამ დროს ზარალდებიან მოზარდი გოგონები, რომლებიც მარტივად 

ექცევიან გენდერული სტერეოტიპების გავლენის ქვეშ, გამომდინარე იქედან, რომ ისინი 

ღელავენ თავიანთ გარეგნობაზე და საკუთარ სხეულებს ადარებენ მსახიობების, 

მოდელებისა და სხვა ცნობილი ადამიანების სხეულებს, რაც, საბოლოო ჯამში, 

განაპირობებს კიდეც ახალგაზრდა გოგონებში თვითშეფასების დაქვეითებას  და 

საკუთარი თავის აღქმის გართულებას (Fischer, 2010). 

სამწუხაროდ, მედიისა და მასობრივი კულტურის სხვა საშუალებების მხრიდან 

მდედრობითი სქესის რეპრეზენტაცია უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში უცვლელი 

დარჩა და, როგორც გაი კირბი ლეტსი  აღნიშნავს, ქალებს კვლავ  მამაკაცებზე 

დამოკიდებულებსა და პასიურ პოზიციებში მყოფებს ვხედავთ (Letts, 2008).  
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2. მეთოდოლოგია 

კვლევის მიზანი  იყო ახალგაზრდა ქალების რეპრეზენტატულობის შესწავლა 2015-2017 

წლების ჰოლივუდის ფილმებში. მიზნიდან გამომდინარე, პირველ ეტაპზე ჩამოყალიბდა 

კვლევითი კითხვა: როგორ არიან წარმოდგენილნი ახალგაზრდა ქალები ჰოლივუდის 

ფილმებში?  

ძირითადი ამოცანები: 1. როგორ ხასიათდებიან ახალგაზრდა ქალები ფილმებში? 

(იგულისხმება თვისებები, ქცევები, აღქმები, ფსიქოლოგიური პორტრეტი, თვითშეფასება, 

გარეგნობა); 2. როგორია ახალგაზრდა ქალ და მამაკაც პერსონაჟთა 

ურთიერთდამოკიდებულება? 3. როგორია ურთიერთდამოკიდებულება ახალგაზრდა 

ქალ პერსონაჟთა შორის?  

საკვლევი საკითხის სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით  განისაზღვრა თვისებრივი 

სოციოლოგიური კვლევის ერთ-ერთი მეთოდის - კონტენტ-ანალიზის გამოყენება. 

როგორც ცნობილია, კონტენტ-ანალიზი წერილობითი, აუდიო და ვიზუალური 

მონაცემების შინაარსის დეტალური ანალიზის, შესწავლისა და დასაბუთების ზუსტი და 

თანმიმდევრული პროცედურების ერთობლიობაა (Flick 1998: 192; Mayring 2004: 266). იგი 

იმ მნიშვნელოვანი პრობლემების შესასწავლად გამოიყენება, რომლებიც თავს იჩენს 

კულტურის, სოციალური სტრუქტურისა და სოციალური ურთიერთქმედების 

თანხვედრისას. კრიპენდორფის  მიხედვით, ეს არის „კვლევის ტექნიკა, რომელიც 

ტექსტებიდან (ან მნიშვნელობის მქონე სხვა შინაარსიდან) მათი (ამ ტექნიკების) 

გამოყენების კონტექსტის შესახებ გამეორებადი და ვალიდური დასკვნების გასაკეთებლად 

არის განკუთვნილი“ (Krippendorff, 2003: 18). იგი შეიძლება მივიჩნიოთ დაკვირვების ერთ-

ერთ მეთოდადაც, რადგან მკვლევარი იღებს უკვე წარმოებული კომუნიკაციის ასლს და 

სწავლობს მას. კონტენტ-ანალიზი კვლევის პროცესში მის დადებით მხარეს 

წარმოადგენდა ის, რომ მასალაზე წვდომა მარტივი იყო და მცირე დროის პერიოდში 

დეტალური ინფორმაციის მიღების საშუალებას იძლეოდა. გარდა ამისა, სხვა 
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მეთოდებისგან განსხვავებით, ნაკლებ ხარჯსა და რესურსს მოითხოვდა, იქიდან 

გამომდინარე, რომ მონაცემების შეგროვება ხდებოდა ვიზუალური საშუალებიდან - 

სრულმეტრაჟიანი ფილმიდან და არა სუბიექტისგან. წინასწარ იყო განსაზღვრული 

გარკვეული სტანდარტები, რომელთა დაცვითაც მიიღებოდა სასურველი შედეგი. თუმცა, 

კვლევის პროცესში გამოიკვეთა მეთოდის სუსტი მხარეებიც. კერძოდ, ფილმების ყურება 

საკმაოდ დამღლელი და შრომატევადი პროცესია და სიღრმისეულ დაკვირვებასთანაა 

დაკავშირებული. ამასთანავე, კონტენტ-ანალიზი თავისი არსით უფრო მეტად 

სუბიექტურია, შესაბამისად, განსხვავებულია თითოეული ადამიანის ინტერპრეტაციაც.  

გენერალურ ერთობლიობას წარმოადგენდა 21-ე საუკუნის ჰოლივუდური დრამები, 

რომლებიც შემთხვევითი შერჩევის პრინციპითა და გარკვეული კანონზომიერების დაცვით 

შეირჩა. კერძოდ, საკვლევი ბაზიდან (adjaranet.com) აღებულ იქნა 2015-2017 წლების 

ყოველი მე-12 ამერიკული დრამა, რომელთა რეიტინგიც IMDB-ზე (ფილმების, 

მსახიობების, ტელეგადაცემების, სერიალების და ვიდეო თამაშების ინფორმაციის 

უმსხვილესი ონლაინ ბაზა) 6-ზე მაღალი იყო. კვლევის ფარგლებში შერჩეული იყო 10 

ფილმი:  

 

1. „დიდებული შოუმენი“ („The Greatest Showman“) (Mark & Gracey, 2017). IMDB – 7.8;  

2. „წყვდიადის ცხოველები“ („Nocturnal Animals“) (Salerno & Ford, 2016). IMDB – 7.5;  

3. „თინეიჯერი გოგოს დღიური“ („The Diary of a Teenage Girl“) (Bailey & Heller, 2015). IMDB 

– 6.9;  

4. „აღშფოთება“ („Indignation“) (Bregman & Schamus, 2016). IMDB – 6.8;  

5. „ბებია“ (“Grandma”) (Weitz & Weitz, 2015). IMDB – 6.7;  

6. „ცდუნება“ (“The Beguiled”) (Coppola & Coppola, 2017). IMDB – 6.4; 

7. „რამდენიმე ქალი“ (“Certain Women”) (Kopp & Reichardt, 2016). IMDB – 6.4;  

8. „ოკჯა“ (“Okja”) (Bong & Bong, 2017). IMDB – 7.4;  
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9. „ინგრიდი მიდის დასავლეთით“ (“Ingrid Goes West”) (Goldman, & Spicer, 2017). IMDB – 

6.7;  

10. „ჯეინს სურს შეყვარებული“ (“Jane Wants a Boyfriend”) (Sullivan & Sullivan, 2015). IMDB – 

6.8. 

რაც შეეხება მონაცემების შეგროვების პროცესს, სიღრმისეულად იქნა შესწავლილი 

აღნიშნული ფილმები. ძირითადი ერთეულები იყო ის საკვანძო სიტყვები, ფრაზები, 

ციტატები და დიალოგები, რომლებიც პასუხს სცემდა საკვლევ კითხვასა და ამოცანებს. 

ვერბალურ საშუალებებთან ერთად არავერბალურ საშუალებებზეც (ქცევა, ჩაცმულობა, 

მიმიკა, ჟესტიკულაცია) მოხდა დაკვირვება. 

საველე სამუშაოს დამთავრების შემდეგ დაიწყო მონაცემთა დამუშავების ეტაპი. 

უპირველეს ყოვლისა, განხორციელდა კატეგორიზება და გამოიყო 3 თემატური ჯგუფი, 

თითოეულმა მათგანმა კი მოიცვა 4 ქვე-კატეგორია: 1. ახალგაზრდა ქალების 

რეპრეზენტაცია (1.1. ფიზიკური მახასიათებლები; 1.2. სიშიშვლე და ვულგარულობა; 1.3. 

ქალთა საქმიანობა; 1.4. თვითშეფასება და ფსიქოლოგიური პორტრეტი); 2. ქალ და 

მამაკაც პერსონაჟთა ურთიერთდამოკიდებულება (2.1. რომანტიკული და სექსუალური 

ურთიერთობები; 2.2. მამაშვილური ურთიერთობები; 2.3. სხვა ურთიერთობები); 3. ქალ 

პერსონაჟთა ურთიერთობა (3.1. რომანტიკული და სექსუალური ურთიერთობები; 3.2. 

დედაშვილური ურთიერთობები; 3.3. სხვა ურთიერთობები). ამის შემდეგ კი დაიწყო 

მონაცემთა ანალიზი და შეგროვებული ინფორმაცია აიხსნა არსებული კვლევებისა და 

სამეცნიერო ლიტერატურის მეშვეობით. 

კვლევის შედეგებს ზღუდავს ის ფაქტი, რომ შერჩევა მწირია და არაა 

რეპრეზენტატული, რაც, რა თქმა უნდა,  გენერალურ ერთობლიობაზე შედეგების 

განზოგადების საშუალებას არ იძლევა. ამას გარდა, ფილმები შერჩეულია მხოლოდ 

IMDB-ის რეიტინგით, ამიტომ, არ არის გამორიცხული, რომ კვლევის მიღმა დარჩეს ამ 

თემისთვის მნიშვნელოვანი სხვა კინოსურათები.  
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2.1 ახალგაზრდა ქალების რეპრეზენტაცია  

ფილმებში ახალგაზრდა ქალი პერსონაჟების სახე წარმოჩენილი იყო განსხვავებულ 

გარეგნულ და ფსიქოლოგიურ ჭრილში. მეტი თვალსაჩინოებისთვის, გამოიყო რამდენიმე 

ქვე-კატეგორია, რომელიც ფოკუსირებულია ახალგაზრდა ქალ პერსონაჟთა ფიზიკურ 

მახასიათებლებზე, სიშიშვლესა და ვულგარულობაზე, საქმიანობასა და პროფესიაზე და 

საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულებებზე.  

2.2 ფიზიკური მახასიათებლები 

წარმოჩინდნენ როგორც სტანდარტული, ისე არაორდინალური გარეგნობის ქალი 

პერსონაჟები. ეს გულისხმობს, რომ კონკრეტულ ფილმებში არიან როგორც 

თეთრკანიანი, გამხდარი, უმეტესად ქერათმიანი, მოწესრიგებული და ფემინურად 

ჩაცმული პერსონაჟები, ასევე, ფერადკანიანი, ჭარბი წონის, მასკულინურად შემოსილი, 

მოუვლელი ქალები უჩვეულო ფიზიკური დეფექტებით.  კერძოდ, „დიდებული შოუმენის“ 

ერთ-ერთ პერსონაჟს, სახელად ლეტის, აქვს წვერი (Mark & Gracey, 2017). 

თინეიჯერ გოგონებს აცვიათ ყოველდღიური სტილის ტანსაცმელი: მაისურები, 

კომბინიზონები, ჯინსები, სპორტული მოსაცმელები, ხოლო ზრდასრულებს - უფრო 

მოკრძალებული, სადა და კლასიკური სამოსი. მათზე ხშირია ღია და ბაცი ფერების 

ტანსაცმელი: ღია ვარდისფერი, ცისფერი, კრემისფერი და თეთრი, რომელიც სიწმინდის 

და სისუფთავის ასოციაციას ტოვებს, რაც ფემინურობის სტერეოტიპული თვისებებია - 

სიმშვიდე, პასიურობა და კეთილშობილება (მერკვილაძე, 2013). მაგალითად, სოფია 

კოპოლას ფილმში „ცდუნება“, ყველა ქალი პერსონაჟი შემოსილია, ძირითადად, თეთრი 

ფერის კოჭებამდე სიგრძის კაბებით (Coppola & Coppola, 2017). ახალგაზრდა ქალებს 

აცვიათ მუხლს ქვემოთ კაბები და ქვედაბოლოები, ქუსლიანი ფეხსაცმელები, ნაქსოვი 

სვიტრები და აკადემიური სტილის პერანგები.  

ფილმების ყველა მთავარი ქალი პროტაგონისტი თეთრკანიანია და, მართლაც, 2017 

წლის სტატისტიკით, ფილმებში ძირითადად 70%-ზე მეტი ქალი პერსონაჟი თეთრკანიანია 

80



ფეიქრიშვილი,  ნადირაშვილი/სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებეში /ივნისი, 2018 

 

(Smith, Choueiti & Pieper, 2017). ისინი, უმეტესად, მოვლილები და გამხდრები არიან, აქვთ 

სასიამოვნო გარეგნობა, მოწესრიგებული ვარცხნილობა  და აცვიათ მოდურად, არ უსვიათ 

მკვეთრი მაკიაჟი და ბუნებრივად გამოიყურებიან. „ქალს, ყოველ შემთხვევაში, კარგ ქალს, 

აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შესაფერისი ვარცხნილობა, ჩაცმულობა, სხეულის ფორმები, 

აღნაგობა...“ (Hyde, 2013:35). გამონაკლისი იმ შემთხვევაში გვხვდება, თუ პერსონაჟს არ 

აქვს შესაფერისი სოციალური ფონი იმისთვის, რომ თავის გარეგნობაზე იზრუნოს ან 

რეჟისორის მიერ განზრახ არის არამიმზიდველად წარმოდგენილი.  

შეიძლება ითქვას, რომ ქალები, განსაკუთრებით, თუ ისინი ფილმის მთავარ 

პერსონაჟებს წარმოადგენენ, დახვეწილად, ფემინურად და ელეგანტურად 

გამოიყურებიან, უმეტეს შემთხვევაში სასიამოვნო გარეგნობის მოვლილი და ლამაზი 

ტანის მქონე თეთრკანიანები არიან. მსგავსი ტენდენციები ხშირად შეინიშნება ჰოლივუდის 

ფილმებში და უკვე ნორმას წარმოადგენს, რომ ქალები იყვნენ გამოსახულნი ფემინური 

თვისებებით, რომელებიც დაკავშირებულია ბუნებრივ სილამაზესთან, სინაზესთან.  ეს 

ტენდეცია შეიძლება ფემინისტური დისკურსით აიხსნას, რომლის მიხედვითაც, „გენდერი 

წარმოადგენს ერთგვარ საკუთრებას, ქონებას, არა ინდივიდის, არამედ იმ ქცევების, 

რომლებსაც საზოგადოების წევრები მიაწერენ გენდერის მნიშვნელობას“ (Sarkar, 2014:49). 

შესაბამისად, ქალად ყოფნა გულისხმობს შესაბამის ქცევათა ათვისებას და 

კვლავწარმოებას. ამას შედეგად ის მოსდევს, რომ მიწერილი ქცევები, მანერები და 

ძირითადი თვისებები უკვე მათ ბუნებრივ მდგომარეობად გვესახება და არა რაიმე სახის 

თამაშად ან წარმოდგენად. მედია წარმოგვიდგენს სტერეოტიპულ გენდერულ სახეებს, 

რომლებიც უნდა აღიქვან და აითვისონ ქალებმა და საზოგადოების მხრიდან უკვე 

აღიარებული გზებით წარმოაჩინონ საკუთარი სილამაზე და გარეგნობა (Sarkar, 2014). 

ფაქტობრივად, ჰოლივუდი მუდმივად განსაზღვრავს  ქალთა ღირსებას მათ ვიზუალურ 

მონაცემებზე დაყრდნობით, რაც გვიჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, ქალი 

პერსონაჟები გამოიყურებოდნენ მედიის მიერ დადგენილი სტანდარტების მიხედვით, 
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რადგან მხოლოდ ამ გზით ხდება ქალის ნორმალური და ჩვეული, ანუ ფემინური იმიჯის 

შექმნა. მათი გარეგნობა, მიმზიდველობა და შარმი მათ მთავარ ატრიბუტებს 

წარმოადგენს. 

2.3 სიშიშვლე და ვულგარულობა 

კვლევისას გამოვლინდა, რომ ქალის შიშველი სხეულის რეპრეზენტაცია არც თუ ისე 

ხშირია. აღსანიშნავია, რომ 10 ფილმიდან სულ 2 ფილმში იყო ნაჩვენები თინეიჯერი 

გოგონას შიშველი სხეული. ერთ შემთხვევაში ეს გამოხატული იყო პერსონაჟის  

სურვილისამებრ, ხოლო მეორეში - ფიზიკური ძალადობის კონტექსტში. მინის სიშიშვლეს 

ფილმში „თინეიჯერი გოგონას დღიური“ სისტემატური ხასიათი აქვს, სადაც ხაზი ესმევა მის 

ფორმებს, რომლებიც არ არის იდეალური (Bailey & Heller, 2015),  ხოლო „წყვდიადის 

ცხოველებში“, ჩანან სრულიად შიშველი, ხანშიშესული ქალები, სავსე ფორმებით, 

ნაოჭებითა და ცელულიტით (Salerno & Ford, 2016). სტივ კოზლოვსკის მიხედვით, 

ასაკოვანი ქალების შიშველი სხეულები, რომლებსაც არ ჰქონიათ პლასტიკურ 

ქირურგიასთან შეხება, არ არიან აღტაცებული მზერის ღირსნი და მათ აღიქვამენ, 

როგორც „არაესთეტიკურსა და საზიზღარს“ (Kozlowski, 1993:8). ამას ისიც მოწმობს, რომ 

40 წელს გადაცილებულ ქალ პერსონაჟთა სექსუალიზება და მათი სხეულების წარმოჩენა 

ბევრად ნაკლებად ხდება თინეიჯერ გოგონათა და ახალგაზრდა ქალებთან შედარებით 

(Smith, 2017), რაც სავარაუდოდ იმით აიხსნება, რომ მოზარდი გოგონებისა და 

ახალგაზრდა ქალების სხეულების სექსუალურად წარმოჩენა ან გაშიშვლება ბევრად 

მიმზიდველია მაყურებლისთვის, ვიდრე 40 წელს გადაცილებული მდედრობითი სქესის 

პერსონაჟებისა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ქალ პერსონაჟთა სხეულების სექსუალიზება ხშირად არ ხდება. 

თითქმის არცერთ შემთხვევაში მახვილდება ყურადღება ქალის ფორმებზე და არ 

წარმოჩნდება ერთგვარ სექსუალურ ატრიბუტად თუმცა, ბოლო წლებში ჩატარებული 

კვლევების შედეგები, გენდერულ რეპრეზენტაციასთან დაკავშირებით, საპირისპიროს 

82



ფეიქრიშვილი,  ნადირაშვილი/სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებეში /ივნისი, 2018 

 

ამბობს. მაგალითად, 2017 წელს გამოქვეყნებული კვლევა, რომელმაც მოიცვა 900 ფილმი 

და ეხებოდა წარმოდგენილი გენდერული როლების შესწავლას, მოწმობს, რომ 2016 

წლის ფილმებში ქალ პერსონაჟთა იმიჯი და გარეგნობა უმეტესწილად 

სექსუალიზებულია, სავსეა სიშიშვლით ან უბრალოდ მიმზიდველი თვისებებითაა 

წარმოჩენილი. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სტატისტიკურად, სექსუალურ ტანსაცმელში 

წარმოდგენილ თინეიჯერ გოგონათა რიცხვმა და მათმა სიშიშვლემ საგრძნობლად იკლო 

2016 წლის ფილმებში წინა წლის ფილმებთან შედარებით (Smith, 2017). შესაძლოა, ეს 

არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ დაფიქსირდა მოზარდ გოგონათა სექსუალურად 

წარმოჩენის ემთხვევა 10-დან 2 ფილმში.  

ასევე, რამდენიმე ფილმში, მაგალითად, სოფია კოპოლას „ცდუნებაში“, ხაზი გაესვა 

ქალის სექსუალურ, მაცდურ ბუნებასა და განსაკუთრებულ ძალას. მაცდურობა ჯერ კიდევ 

ბიბლიიდან მოდის, როდესაც ევამ შეაცდინა ადამი და პირველმა შესცოდა. „ევა 

არამარტო ძველ, არამედ თანამედროვე კულტურაშიც მოიაზრება როგორც მაცდური, 

ცოდვილი, რომელიც „ქვევით“ ექაჩება ადამს” (მერკვილაძე, 2013:112).  

შეიძლება ითქვას, რომ ქალთა შიშველი სხეულები ბოლო პერიოდის ფილმებში 

ნაკლებად ჩანს, მითუმეტეს, თითქმის საერთოდ არ ხდება მათი სექსუალიზება. აღნიშნული 

შედეგი გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება ამ თემის ირგვლივ მიმოხილულ 

ლიტერატურას და ჩატარებული კვლევების შედეგებს. თუმცა, ეს შესაძლოა იმით აიხსნას, 

რომ ნახსენები კვლევების უმეტესობა არ ასახავს 2015-2017 წლების რეალობას. 

მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ შემორჩენილია ქალთა 

დისკრიმინაციული და სექსისტური იმიჯი. 

2.4 ქალთა საქმიანობა 

ფილმებში შეინიშნება როგორც მაღალ თანამდებობაზე და ლიდერის პოზიციაში 

მყოფი, ისე ნაკლები გავლენის და ტრივიალური სამსახურის მქონე ქალი პერსონაჟები. 

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ პირველი ტიპი ხშირად წარმოჩენილია უარყოფით კონტექსტში 
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- აპათიურად და დაუნდობლად. ეს აძლიერებს იმ ვარაუდს, რომ მაშინაც კი, როდესაც 

ქალი პერსონაჟები მთავარ, უფლებამოსილ პირთა როლებში წარმოჩნდებიან, ხდება 

მათი უარყოფითად და შეზღუდულად რეპრეზენტაცია (Collins, 2011). ამის მაგალითია 

ლუსის პერსონაჟი ფილმიდან „ოკჯა“ (Bong & Bong, 2017 ). გამონაკლისია „წყვდიადის 

ცხოველების“ პროტაგონისტი ქალი, სიუზანი, რომელიც გავლენიანი ფიგურაა 

ხელოვნების სფეროში და ფლობს საკუთარ გალერეას (Salerno & Ford, 2016). ამის 

შესაბამისად,  სტოკარდისა და ჯონსონის  ნაშრომში ვკითხულობთ:  

დღეს ქალების მიერ წაყვანილი საინფორმაციო გამოშვებები უფრო 

გავრცელებულია, ვიდრე ეს წლების წინ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი 

თოქშოუ კვლავაც ინარჩუნებს მამრობითი დომინირების ტრადიციულ ნიმუშებს, 

არსებობენ შოუები, რომლებიც გვიჩვენებენ ქალებს როგორც პროფესიონალებს 

და საუბრობენ მოზარდის აღზრდაში არამარტო დედის, არამედ მამის 

მზრუნველობის აუცილებლობაზეც (Stockard & Johnson,1952:253). 

თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ მდივნის, მიმტანის, მრეცხავის პოზიციებზე, თითქმის ყველა 

ფილმში, მუშაობენ ქალები, როდესაც პოლიციელის ან მძიმე ფიზიკური სამუშაოს 

შემსრულებლებად გვევლინებიან მამაკაცები. ასევე, ლიდერებისა და ხელმძღვანელების 

პოზიციებზე - რეჟისორის, რესტორნის შეფის, სხვადასხვა დაჯგუფებებისა და გუნდის 

ლიდერის, ბრძანებისა და მიმართულების გამცემის როლში - მაინც ვხვდებით, 

ძირითადად, მამაკაცებს, ვიდრე ქალებს. ამას ადასტურებს კოლინსის  მიერ ჩატარებული 

კვლევა,  რომელშიც ნახსენებია, რომ ქალები, ტრადიციულად, ნაჩვენები არიან  ფემინურ 

როლებში: არაპროფესიონალებად, დიასახლისებად, ცოლებად, დედებად და ქმრების 

სექსუალური მოთხოვნილებების დამაკმაყოფილებლებად (Collins, 2011:290).  

აქედან გამომდინარე, ახალგაზრდა ქალ პერსონაჟებს, რამდენიმე გამონაკლისის 

გარდა, დაბალი რანგის სამსახური აქვთ. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი იკავებენ მაღალ 
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თანამდებობას, უარყოფით კონტექსტში წარმოჩინდებიან. უგულებელყოფილია მათი 

ჯანსაღი ამბიცია და მიზანდასახულობა და ეს თვისებები ნაჩვენებია ნეგატიური კუთხით.  

2.5 თვითშეფასება და ფსიქოლოგიური პორტრეტი  

თითოეული პერსონაჟი ინდივიდუალური და განსხვავებულია, მიუხედავად ამისა,  მაინც 

იკვეთება საერთო ტენდენციები. კერძოდ,ახალგაზრდა ქალ პერსონაჟთა უმეტესობა 

თავის თავში არ არის დარწმუნებული, ახასიათებს თვითკრიტიკული აზროვნება და 

დაბალი თვითშეფასება. მაგალითად, ლეტი ირონიული და გროტესკულია საკუთარი 

თავის მიმართ, იმის გამო, რომ ფიზიკური დეფექტი აქვს, დაკომპლექსებულია და ხალხში 

იშვიათად ჩნდება (Mark & Gracey, 2017). საკუთარი თავის რწმენა არ აქვს თინეიჯერ 

მინისაც: „ძალიან მახინჯი ბავშვი ვიყავი. ჩემი გარეგნობა დროთა განმავლობაში არც ისე 

გაუმჯობესებულა, ამიტომ ალბათ  გამიმართლა ახალგაზრდა რომ ვარ...“ (Bailey & Heller, 

2015). ლინჩი და მეიერსი მიიჩნევენ, რომ მოზარდი გოგონების თვითშეფასების ხარისხი 

პირდაპირ კავშირშია მათ სხეულებთან. მეტიც, ეს უკანასკნელი ერთგვარი ფილტრის 

როლს ასრულებს მედიის გავლენასა და თვითშეფასებას შორის. პროპორციებს უფრო 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება გოგონებისთვის, ვიდრე ბიჭებისთვის, რაც არ არის 

გასაკვირი, იმ ფონზე, რომ უკვე ათწლეულებია, რაც ქალის სხეული ყველაფრის 

გასაყიდად გამოიყენება - დაწყებული მანქანით, დამთავრებული სუნამოთი. ლინჩისა და 

მეიერსის მონაცემები ცხადყოფს, რომ ის გოგონები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ 

კულტურის იდეალურ ტენდენციებს ერგებიან, თავს ბევრად კარგად გრძნობენ (Lynch & 

Myers, 1999). 

ფილმებში მოზარდი გოგონების ძირითადი პიროვნული თვისებებია ემოციურობა, 

აგრესიულობა, თვითკრიტიკულობა და ახასიათებთ მოზღვავებული სექსუალური 

მოთხოვნილებები. ამას ადასტურებს ფილმი „ცდუნება“, სადაც მოზარდი გოგონას 

პერსონაჟი, სახელად ალისია, აქტიურად იჩენს სექსუალურ ინტერესებს უფროსი მამაკაცი 

პერსონაჟის მიმართ (Coppola & Coppola, 2017). რაც შეეხება, ემოციურობასა და 
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აგრესიულობას, კარგადაა გამოკვეთილი ფილმში „ოჯკა“, სადაც რედის პერსონაჟი 

აჩვენებს საკუთარ თამამ, უხეშ და ცივ დამოკიდებულებას გარშემომყოფთა მიმართ, 

თუმცა, ემოციურიცაა და გამოირჩევა თანაგრძნობით (Bong & Bong, 2017), რომლითაც 

ხდება ტიპური ფემინური თვისებების გამეორება პერსონაჟებში, მიუხედავად იმისა, რომ 

შეიმჩნევა მცდელობები მდედრობითი სქესის პერსონაჟებს მიაწერონ მასკულინური 

თვისებები, როგორებიცაა გამბედაობა და აგრესიულობა. 

შეიძლება ითქვას, რომ ქალ პერსონაჟებს ახასიათებთ დაბალი თვითშეფასება, რაც 

იწვევს სწრაფვას თვითგანადგურებისკენ. ასეთი დამოკიდებულება ხშირად გამოწვეულია 

მათი ფიზიკური მონაცემებიდან გამომდინარე. ასევე, ისინი არიან ემპათიურები, 

ემოციურები და მომთმენები. კონკრეტულად თინეიჯერი გოგონების დამახასიათებელ 

თვისებებად კი, ძირითადად, წარმოჩენილია აგრესიულობა, აფექტურობა და სექსუალური 

აღგზნებულობა. 

3.  ქალ და მამაკაც პერსონაჟთა ურთიერთდამოკიდებულება 

ზემოთ აღნიშნული პერსონაჟი ქალები სახეცვლილებას განიცდიან მაშინ, როდესაც 

საპირისპირო სქესის ადამიანების გვერდით ხვდებიან. დამოკიდებულებები 

განსხვავებულია კაცების სტატუსის მიხედვით, რაც ქვეკატეგორიების გამოყოფით აისახა. 

3.1  რომანტიკული და სექსუალური ურთიერთობები 

ზოგადად, ქალი პერსონაჟები წარმოდგენილები არიან, როგორც მათ 

გარშემომყოფთა, განსაკუთრებით, მამაკაც პერსონაჟთა ემოციური და სულიერი 

მხარდამჭერები. როგორც  ჰოჯატი და გონელა აღნიშნავენ,  ქალები მეტი 

თანაგრძნობითა და მზრუნველობით გამოირჩევიან, ვიდრე მამაკაცები (Hojat, Gonnella, 

2002). შერჩეულ ფილმებში ხშირია სცენები, სადაც მამაკაცი დადარდიანებული ან 

ჩაფიქრებულია, სურს საკუთარ ფიქრებზე საუბარი, ხოლო ქალი პერსონაჟი ცდილობს 

წაახალისოს, შეაგულიანოს, გაამხიარულოს იგი ან უბრალოდ მის გვერდითაა და უსმენს 

მას. მსგავსი სცენები არც ისე ხშირია მამაკაც პერსონაჟებს შორის.  
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კინოსურათებში კარგადაა ნაჩვენები ის ცხოვრებისეული დილემა, რომელიც 

ახალგაზრდა შეყვარებული ქალების წინაშე დგას. ძალიან ხშირად მათ უწევთ არჩევანის 

გაკეთება კარიერასა და სასიყვარულო ურთიერთობებს/ოჯახს შორის, სადაც უკანასკნელს 

ენიჭება პრიორიტეტი, მაშინ როდესაც მამაკაც პერსონაჟთა შემთხვევაში თითქმის 

ყოველთვის პრიორიტეტულია კარიერა (Tisell, 2006). ხშირად, კარიერის არჩევა 

გულისხმობს გარკვეული სახის მსხვერპლზე წასვლას, თუმცა, პირველის შემთხვევაში 

შედეგი შესაძლოა ქმრის ან პარტნიორის სიყვარულის, სითბოს და ინტერესის ნაკლებობა 

გახდეს, გარდა ამისა, ამ დროს ხელი ეშლებათ შვილებთან ურთიერთობაში ან სხვა სახის 

დაბრკოლებები ექმნებათ. მაგალითად, ფილმში „დიდებული შოუმენი“ ჩერიტი 

საყვარელი მეუღლის გამო უარს ამბობს მშობლებზე, მატერიალურ კეთილდღეობასა და 

საკუთარ მიზნებზე: „მე გავრისკე ყველაფერი, რომ შენთან ერთად ვყოფილიყავი“ (Mark & 

Gracey, 2017, 1:08:40).  ქალების მიერ საკუთარი პარტნიორების ან ქმრების მიმართ 

დაქვემდებარება შემდეგნაირად აიხსნება - თუ ქალი აირჩევს საკუთარ კარიერას და 

ფოკუსირებული იქნება თავის საქმიანობაზე და შესაბამისად, ყურადღებას მოაკლებს 

ქმარს და დაკარგავს „კარგი ცოლის“ ან „სამაგალითო დედის“ სტატუსს, მისი ქმარი ან 

პარტნიორი შესაძლოა სხვა ქალებით დაინტერესდეს, რაც ქალზე ერთგვარი 

მანიპულირების საშუალება იქნება, იმისთვის, რომ ის დაუბრუნდეს მორჩილი ცოლისა და 

კარგი დედის სტატუსს, კარიერასა და აქტიურ საქმიანობაზე უარის თქმით (Hyde, 2013).  

ლიტერატურის უმრავლესობაში, სადაც  ქალებზეა საუბარი, მიიჩნევა, რომ ისინი 

დაქვემდებარებულ როლში არიან კაცების წინაშე. მამაკაცებს უფრო მცირე ძალაუფლება 

აქვთ საზოგადოებაზე ან სამყაროზე, ვიდრე თავიანთ ცოლებზე. ამას ამტკიცებს ისიც, რომ 

ბევრი გლეხი ქალი მზადაა დაიტანჯოს კაცის მკლავებში. მიხელსონი და გოლდშმიტი 

(1971) ორმოცდაექვსი გლეხური ოჯახის შესწავლის შემდეგ ირწმუნებიან, რომ თითქმის 

ყველა მათგანში დომინანტი მამრობითი სქესის წარმომადგენელია. „ქალები 
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წარმოდგენილნი არიან, როგორც მოდერნიზატორები, რომლებიც უბიძგებენ საკუთარ 

ქმრებს ახალი ცხოვრების დაწყებისკენ“ (Hutson, 1971:58).  

კონტენტ-ანალიზის დროს გამოვლინდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი - კაცი 

პერსონაჟები მეტ სისუსტეს ავლენენ ქალებთან შედარებით და მეტად მგრძნობიარეები 

ხდებიან. ამასთან ერთად, ქალებს მეტი გავლენა აქვთ მამაკაცების გადაწყვეტილებებზე. 

ლევინისა (1971:18) და ნელსონის (1974:553) თანახმად: „ქალები იქცევიან სოციალურ 

აქტორებად, იყენებენ ყველანაირ რესურსს, რომელიც მათ მიზნების მიღწევის 

შესაძლებლობას მისცემს... ქალებს, ისევე, როგორც მამაკაცებს, შეუძლიათ გამოიყენონ 

თავიანთი „შესაფერისი“ ქცევა, რათა მანიპულაცია მოახდინონ ადამიანებსა და 

ობიექტებზე დაუყოვნებლივი და ინდივიდუალური მიზნების განხორციელების დევნაში“. 

ბოლო წლებში ბევრი მკვლევარი დაინტერესდა ქალთა როლის მნიშვნელობაზე, იმის 

გათვალისწინებით, რომ ქალები, ხშირად, დომინანტურ როლს ასრულებენ, გარკვეულ 

ძალას ფლობენ, წვლილი შეაქვთ და აკონტროლებენ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს 

(Rogers, 1975:2). ამის მაგალითია სოფია კოპოლას ფილმი „ცდუნება“, რომლის 

მიხედვითაც ექვსი ქალის გარემოცვაში მყოფი მამაკაცი, საბოლოოდ, დაუცველია და მათი 

მსხვერპლიც ხდება (Coppola & Coppola, 2017, 00:41:39).  

მეორე მხრივ, აღსანიშნავია ახალგაზრდა ქალთა ის ტიპი, რომელიც არჩევანს 

სიყვარულსა და მატერიალურ კეთილდღეობას შორის ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ 

აკეთებს, თუმცა, შემდეგ მთელი ცხოვრება ნანობს ამ ნაბიჯს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ 

ქალთა მიერ საკუთარი მატერიალური ინტერესების გათვალისწინება  პირად ცხოვრებაში 

წარუმატებლობას იწვევს. 

რთულია იმის თქმა, რომ ქალები მუდმივად წარმოდგენილები არიან მსხვერპლებად, 

მაგრამ აშკარაა, რომ ისინი მზად არიან გაიღონ მსხვერპლი ქმრების ან პარტნიორების 

კეთილდღეობისთვის და განზე გაწიონ საკუთარი კარიერული ინტერესები. 
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ფაქტობრივად, მათი მთავარი დანიშნულება კაცების მხარდაჭერა და მათი სექსუალურად 

დაკმაყოფილებაა.  

3.2 მამაშვილური ურთიერთობები (ოჯახური ურთიერთობები) 

ცალკე უნდა გამოიყოს ქალი პერსონაჟების დამოკიდებულება მამებისადმი და 

პირიქით. შეინიშნება მამების მესაკუთრეობა ქალიშვილების მიმართ. მაგალითად,  

ჩერიტის შემთხვევაში, მამა მთლიანად განსაზღვრავს მის ცხოვრებას, მუდმივად 

კონტროლის ქვეშ ჰყავს და გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების საშუალებას 

არ აძლევს (Mark & Gracey, 2017). გარკვეული კვლევების მიხედვით, მამის როლი მეტად 

დისციპლინარულია, ამიტომ დედები ითავსებენ ზედამხედველების ფუნქციას (Starrels, 

1994). თუმცა, მამები გავლენას ახდენენ შვილების განვითარებასა და ფსიქიკურ 

ჯანმრთელობაზე მათთან პირდაპირი და არაპირდაპირი ინტერაქციის მეშვეობით. ისინი 

ხელს უწყობენ ბავშვთა დადებით კორექტირებას და პირიქით, უარყოფით გავლენას 

ახდენენ ქალიშვილების სრულფასოვან პიროვნებებად ჩამოყალიბებაზე (Cummings, 

GoekeMorey & Raymond, 2004; Cummings & O’Reilly,1997). 

აღნიშნული შედეგისგან განსხვავებით, არაერთ ფილმში გამოიკვეთა ის, რომ გოგონებს 

უკეთ გამოსდით მამებთან ურთიერთობა, ვიდრე – დედებთან. ეს აშკარაა „რამდენიმე 

ქალში“, სადაც თინეიჯერ გოგონასა და დედამისს, ჯინას შორის კომუნიკაცია მუდმივად 

საჭიროებს ჯინას მეუღლის ჩარევას (Kopp & Reichardt, 2016).  

რაც შეეხება და-ძმურ ურთიერთობებს, გამოიყო მათი წარმოჩენის მთავარი ტენდენცია, 

რაც ხაზს უსვამს ერთმანეთის დაცვის ინსტინქტს - ყველა ფილმში, ამგვარი 

ურთიერთობების არსებობის შემთხვევაში, და და–ძმა ერთმანეთს აქტიურად უჭერენ მხარს 

და ცდილობენ დაიცვან ერთმანეთი.  

მოცემული ქვე-კატეგორია ცხადყოფს, რომ ახალგაზრდა ქალების ურთიერთობები 

მამებთან არაერთგვაროვანი და რთულია. მამების გარკვეული კატეგორია ეგოიზმსა და 

დაუმსახურებელ სიმკაცრეს იჩენს ქალიშვილებისადმი, იმიტომ, რომ  მათ თავიანთ 
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საკუთრებად აღიქვამს. თუმცა, ნაწილი მათთან თბილი და მეგობრული ურთიერთობის 

დამყარებას ამჯობინებს და დედის ადგილის ჩანაცვლებასაც კი ახერხებს. და-ძმური 

ურთიერთობისას იკვეთება ურთიერთპატივისცემა, მხარდაჭერა და სიყვარული. 

3.3 მეგობრული ურთიერთობები 

ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ქალ და მამაკაც პერსონაჟთა შორის მეგობრული 

ურთიერთობები არ იყო საკმარისად წარმოჩენილი ფილმებში, რის გამოც, 

მნიშვნელოვანი შედეგების შეგროვება ვერ მოხერხდა, რაც შესაძლოა იმაზე 

მიუთითებდეს, რომ ჰოლივუდის ფილმებში ქალისა და მამაკაცის მეგობრული 

ურთიერთობების რეპრეზენტაცია ფაქტობრივად საერთოდ არ ხდება. გამოდის, რომ მათ 

შორის შესაძლებელია მხოლოდ სასიყვარულო, სექსუალური ან ნათესაური კავშირების 

არსებობა. მიუხედავად დოკუმენტირებული უპირატესობებისა და ქალისა და კაცის 

მეგობრული ურთიერთობის შესაბამისობის ზრდისა, მეგობრობის ეს ფორმა არ არის 

სათანადოდ შესწავლილი, დაფასებული და გამოყენებული აკადემიკოსების, საერო 

პირებისა და პროფესიონალების მიერ (Werking, 1997). 

შეიძლება ითქვას, რომ მეგობრული ურთიერთობების წარმოჩენა საპირისპირო სქესთა 

შორის არის სტერეოტიპული, რაც აძლიერებს იმ დამოკიდებულებას, რომ ქალსა და კაცს 

შორის მეგობრობა ან შეუძლებელია, ან ზედაპირული და გააჩნია მხოლოდ რომანტიკულ 

ან სექსუალურ ურთიერთობაში გადაზრდის პერსპექტივა. 

3.4 სხვა ურთიერთობები  

კვლევის დროს გამოიკვეთა ისეთი ურთიერთობებიც, რომლებიც ქალებს სრულიად 

უცხო მამაკაცებთან აქვთ. მათ მიერ გამოვლენილი განწყობები ქალ პერსონაჟთა მიმართ, 

ძირითადად, ზედაპირულობით გამოირჩევა და ხაზს უსვამს არასერიოზულ ან თუნდაც, 

აგრესიულ დამოკიდებულებებს. მაგალითად, უარყოფით კონტექსტშია ნაჩვენები 

მოძალადე ბიჭების დამოკიდებულება ინდიას მიმართ: „წყეული ბოზი, ნაბიჭვარი“ (Salerno 

& Ford, 2016, 00:25:25).   
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ასევე, სრულიად უცხო მამაკაცების მხრიდან ვაწყდებით იმგვარ სტერეოტიპულ 

დამოკიდებულებებს, რომელთა მიხედვითაც, ახალგაზრდა ქალების აზრი ნაკლებად 

მნიშვნელოვანი და ყურადსაღებია, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქალია და კაცზე ნაკლები 

ძალაუფლება გააჩნია. ამის გამო, ეს უკანასკნელნი ხშირად უკუაგდებენ და უარს ამბობენ 

სიმართლეზე: „მეჩვენება, თითქოს ყველაფერი ბევრად მარტივი იქნებოდა კაცი რომ 

ვყოფილიყავი - მე ავუხსნიდი ადამიანებს თავიანთ უფლებებს, და ისინი უბრალოდ 

დამეთანხმებოდნენ თავის ქნევით“ (Kopp & Reichardt, 2016, 00:10:23). მირიდისმა და 

ქოულმა (1980) და ბროვერმენმა (1972)  აღნიშნეს, რომ ხდება ნეგატიური სტერეოტიპების 

გავრცელება იმ ქალების შესახებ, რომელთაც სურთ მაღალი პოზიციების დაკავება. 

ვრცელდება სტერეოტიპები, რომ ქალები მუშაობენ მხოლოდ ფულისთვის; ისინი არ 

არიან სამუშაოს ერთგულნი; არ არიან ემოციურად და ინტელექტუალურად მიდრეკილნი 

იმ სამუშაოებისადმი, რომლებსაც ტრადიციულად მამაკაცები ასრულებენ; ქალებს არ 

შეუძლიათ კოორდინირებულნი იყვნენ სამუშაოზე ოჯახურ მიზნებთან ერთად (Mirides & 

Cole, 1980, Broverman, 1972). 

ფილმებში ქალსა და კაცს შორის წარმოჩენილი თითქმის ყველა სახის ურთიერთობა 

არის სტერეოტიპებზე დამყარებული – ხშირია არასერიოზული, ზედაპირული და 

აგრესიული დამოკიდებულებები, იქნება ეს უბრალო ნაცნობებთან ურთიერთობა, თუ 

მიმართებები ერთმანეთისთვის სრულიად უცნობ პერსონაჟებს შორის. 

4. ქალ პერსონაჟთა ურთიერთობა 

ფილმებში ცალკე ხაზი აქვს ქალი პერსონაჟების დამოკიდებულებას ერთმანეთისადმი. 

შესაბამისად, წინის მსგავსად, მოცემული კატეგორიაც დაიყო 4 ქვეკატეგორიად: 

4.1 რომანტიკული და სექსუალური ურთიერთობები 

რომანტიკული და სექსუალური ურთიერთობები შეინიშნება არა მხოლოდ მამაკაცსა და 

ქალს, არამედ ახალგაზრდა ქალებს შორისაც. მათი სიახლოვე წარმოჩინდება ნაზი, 

მგრძნობიარე, სუფთა გრძნობით, რომელიც პერსონაჟებს ავიწყებს პრობლემებს, 
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უქარვებს დარდსა და ტკივილს.  ამგვარი ურთიერთობები შესაძლოა აღიქმებოდეს, 

როგორც რთული ემოციური მდგომარეობის ან მარტოობის გადასალახი საშუალება და 

ამას თავისი ახსნაც აქვს - ლი ელკინსისა და ქრისტოფერ პიტერსონის კვლევის, 

„გენდერული განსხვავებები საუკეთესო მეგობრებში“ (1993), მიხედვით, ქალთა შორის 

ურთიერთობას გააჩნია თერაპიული და ემოციური სიახლოვის კომპონენტი, რადგან მას, 

ზოგადად, ახასიათებს „ინტიმურობა და ემპათიური გაგება“, რომელიც შესაძლოა არ 

გვხვდებოდეს მამაკაცებს შორის ურთიერთობის დროს (Elkins, Peterson, 1993:2). 

მაგალითად, ფილმში „რამდენიმე ქალი“, ორი ახალგაზრდა ქალის სასიყვარულო 

კავშირი დროებით აქარწყლებს მათ მარტოსულობასა და დარდს (Kopp & Reichardt, 

2016). 

მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა რომანტიკული ურთიერთობები ინტენსიურ ხასიათს არ 

ატარებს, მაინც არსებობს რამდენიმე მაგალითი, რომელიც ცხადყოფს, რომ მათი 

გრძნობა ისეთივე წრფელი და ნამდვილი შეიძლება იყოს, როგორიც ქალსა და მამაკაცს 

შორის დამყარებული კავშირია. 

4.2 დედაშვილური ურთიერთობები (ოჯახური ურთიერთობები) 

მამაშვილური ურთიერთობებების მსგავსად, კინოსურათებში მნიშვნელოვანი 

დატვირთვა აქვს დედებისა და ქალიშვილების ურთიერთობებს, რადგან ახალგაზრდა 

ქალების გადაწყვეტილებები ყოველთვის ეთანადება მშობლის რჩევასა თუ კრიტიკას, რაც 

მათში გაღიზიანებას და პროტესტის გრძნობას აღძრავს. გოგონები, ხშირად, არასწორ 

ნაბიჯებს დგამენ - ზოგ შემთხვევაში მათი მიზანი დედის გავლენისგან გათავისუფლება და 

მის წინააღმდეგ წასვლაა, ზოგჯერ კი - მისთვის კმაყოფილებისა და სიამოვნების მინიჭება. 

ამის მაგალითია სიუზანი, რომელიც, მიუხედავად განსხვავებული აზრისა, თავის 

ცხოვრებას დედის რჩევისამებრ წარმართავს (Salerno & Ford, 2016, 00:54:18).  

დედისა და ქალიშვილის ურთიერთობა საკმაოდ კომპლექსურია თავისი არსით (Smith, 

Mullis, 1995). სწორედ დედები განიხილებიან მისაბაძ მაგალითებად გოგონებისთვის 
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(Usmiani & Daniluk, 1997). ბევრ შემთხვევაში, პრობლემას დედა-შვილურ ურთიერთობაში 

წარმოშობს ის, რომ ისინი ზედმეტად დაკავშირებულნი არიან ერთმანეთთან, გვანან 

ერთმანეთს და ამის შეცვლას ემოციური დისტანცირებით ცდილობენ  (Caplan, 2000). 

მაგალითად, სეიჯი დედას გაურბის და მას საკუთარი პრობლემების შესახებ არაფერს 

უყვება (Weitz & Weitz, 2015).  დებოლდისა და უილსონის მიხედვით (1994:36), „დედები 

იძულებულნი არიან, თავი შორს დაიჭირონ თავიანთი ქალიშვილებისგან იმისათვის, რომ 

შექება დაიმსახურონ „დედობრივი უფლებისთვის“, თუმცა, იმ დროში, როდესაც ისინი 

საჭიროებენ სტაბილურობასა და ნდობას, ეს მიტოვება გოგონეში გაძლიერების მაგივრად 

იწვევს სისუსტესა და მიდრეკილებას“. დედები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 

გოგონათა თვითშეფასების ჩამოყალიბების პროცესში (Thornton, Chatters, Taylor, & Allen, 

1990). უფრო მეტიც, შოლომსკასი და აქსელორდი  (1986) ამტკიცებენ, რომ როდესაც 

დედები მხარს უჭერენ და ინტერესდებიან მათი იდეებით, ქალიშვილები 

ფსიქოლოგიურად უფრო მდგრადები ხდებიან.  მინის ჩაკეტილობა, დაბალი 

თვითშეფასება, მელანქოლიური ხასიათი და ემოციური არასტაბილურობა სწორედ 

დედის სითბოს ნაკლებობამ განაპირობა (Bailey & Heller, 2015).  

რომ შევაჯამოთ, დედები დადებითთან ერთად უარყოფით როლს ასრულებენ 

ქალიშვილების ცხოვრებაში. მათ მიერ გაცემულ რჩევას ან კონკრეტული სახის 

მოქმედებას შეუძლია ახალგაზრდა ქალი პიროვნულად გაზარდოს და გააძლიეროს, 

საკუთარი თავის რწმენა შესძინოს და, ამავე დროს, დააკომპლექსოს, უარი ათქმევინოს 

პირად სურვილებზე.  

4.3 მეგობრული ურთიერთობები 

რაც შეეხება მეგობრებს, ფილმებში მათი სერიოზული ზეგავლენა ერთმანეთზე არ 

იგრძნობა, თუმცა, აშკარაა  მხარდაჭერა და რჩევის მიცემა:  „გძინავს მაინც? ფსიქოლოგს 

დაუკავშირდი? შენ გამო ძალიან ვნერვიულობ“ (Salerno & Ford, 2016, 00:10:27).  
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აუცილებელია ითქვას, რომ უკვე ნახსენები ელკინსისა და პიტერსონის (1993) კვლევის 

მიხედვით, საპირისპირო სქესებს შორის მეგობრობაზე საუბრისას, აღსანიშნავია, რომ 

უფრო სრულფასოვანია ქალებს, ვიდრე მამაკაცებს შორის დამყარებული მეგობრული 

ურთიერთობა. არ არის გასაკვირი, რომ ქალები თავიანთ მეგობრობას მიიჩნევენ მეტი 

სიახლოვის მქონესა და უფრო დამაკმაყოფილებელს, ვიდრე მამაკაცები. მეტიც, ორივე 

სქესის ადამიანები ქალებთან დამყარებულ მეგობრულ ურთიერთობებს ახასიათებენ, 

როგორც ბევრად მეტი სიახლოვითა და ემოციური კმაყოფილებით სავსეს (Elkins, 

Peterson, 1993).  

ფილმებში ახალგაზრდა ქალების მეგობრობა საკმაოდ მყარია. ისინი განიცდიან 

ერთმანეთის პრობლემებს და ცდილობენ, რთულ სიტუაციებში დახმარებასა და რჩევის 

მიცემას. თუმცა, ისიც უნდა ითქვას, რომ, დედებისგან განსხვავებით,  მათი გავლენა 

ერთმანეთზე სუსტია და მეგობრები, ხშირად, არ ითვალისწინებენ ერთმანეთის ნათქვამს. 

4.4 სხვა ურთიერთობები  

საყურადღებოა მთავარი პერსონაჟი ქალების ურთიერთობა მეორეხარისხოვან 

პერსონაჟ ქალებთან. ეს უკანასკნელნი, ძირითადად, უარყოფით დამოკიდებულებას 

ავლენენ ახალგაზრდა ქალ პროტაგონისტთა მიმართ და მათ პიროვნულად აკნინებენ.  

რამდენიმე ფილმში გამოიკვეთა ქალ პერსონაჟთა შორის კონკურენცია და ქიშპობა, 

განსაკუთრებით, თუ ეს დაკავშირებული იყო მამაკაცთან ან კარიერულ წინსვლასთან. 

წარმატების მოპოვება ერთმანეთის ზიზღს იწვევს, რასაც არც მალავენ და ყველანაირად 

ცდილობენ,  საჯაროდ გაამახვილონ ყურადღება ერთმანეთის ნაკლზე. ქიშპობა და 

კონკურენცია ქალებს შორის სხვდასხვა მიზეზით შეიძლება არსებობდეს - ეს, შესაძლოა, 

იყოს შეჯიბრი მამაკაცის გამო, ან სურვილი იმისა, რომ საკუთარი შვილები აკადემიური 

მოსწრებით ან უბრალოდ გარეგნობით  უკეთესები იყვნენ  თავისი მეზობლის შვილებზე. ამ 

შემთხვევებში, კონკურენცია, მათ შორის, მამაკაცების მხრიდან აღიქმება გულღვარძლიან 

ქცევად. „ასეთ ქცევას ხშირად ვერ შევხვდებით ინტელექტუალურ და რაციონალური 
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აზროვნების მქონე მამაკაცებში“ (Hyde, 2013:31). მართლაც, საერთო ჯამში, გოგონებსა და 

ახალგაზრდა ქალებს შორის ქიშპობა  ბევრად ხშირად შეინიშნება, ვიდრე კაცებს შორის. 

ისინი მეტად კონკურენტულები და დაუნდობლები არიან ერთმანეთის მიმართ, არ 

ერიდებიან ერთმანეთის გულის ტკენასა და დაკნინებას და ფიქრობენ, რომ მიზნის 

მისაღწევად ყველა გზა გამართლებულია, თუნდაც ეს სხვას შეურაცხყოფდეს. 

 

დასკვნა 

კვლევის თანახმად, ახალგაზრდა ქალები 21-ე საუკუნის ჰოლივუდურ დრამებში 

რეპრეზენტირებულნი არიან სასიამოვნო გარეგნობითა და ჩაცმულობით, მგრძნობიარე 

ბუნებითა და გულისხმიერებით.   გამოიკვეთა ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც მათ 

სისუსტეს განაპირობებს - საკუთარი თავის რწმენის ნაკლებობა და ზედმეტი თვითკრიტიკა.  

სწორედ ამ მახასიათებლების გამო, ახალგაზრდა ქალებს, განსაკუთრებით თინეიჯერებს, 

დეპრესიისკენ აქვთ მიდრეკილება და პრობლემის გადაჭრის გზებს სუიციდში ხედავენ. 

თუმცა, არიან დომინანტი, ლიდერი ბუნების მქონე პერსონაჟებიც, რომლებსაც შეუძლიათ  

საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებზე ზეგავლენის მოხდენა.  

გარდა ამისა, გამოიკვეთა, რომ ახალგაზრდა ქალები მამაკაცებთან ურთიერთობაში 

ერთგულები და მოსიყვარულეები არიან. ისინი, უმეტესად, უარს ამბობენ საკუთარ 

მიზნებზე და ოცნებებზე და თავს ოჯახსა და მეუღლეს უძღვნიან. თუმცა, გვხვდება შედეგზე 

ორიენტირებული და პრაგმატული კატეგორიაც, რომელიც არა გულით, არამედ გონებით 

მოქმედებს. რაც შეეხება მამაშვილურ ურთიერთობებს, ისინი დაძაბული ხასიათისაა და 

უარყოფით ჭრილშია განხილული. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქალსა და მამაკაცს შორის 

მეგობრობა არცერთ ფილმშია წარმოჩენილი.  

2015-2017 წლების ფილმებში წინ წამოწეულია ახალგაზრდა ქალების რომანტიკული 

და ინტიმური ურთიერთობები, რომელიც ზოგ შემთხვევაში სუფთა გრძნობითა და 

ემოციური კავშირით ხასიათდება, ხოლო ზოგჯერ - მხოლოდ სექსუალური 
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მოთხოვნილებებით. დედაშვილური ურთიერთობისას მკვეთრადაა გამოხატული 

ქალიშვილების პროტესტი დედებისა და მათთან მსგავსების მიმართ და  მშობლების 

გავლენა მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. ამას გარდა, ახალგაზრდა ქალები ხან 

ერთმანეთის მეტოქეებად გვევლინებიან, ხან კი - მთავარ გულშემატკივრებად. 

აღნიშნული თემა აქამდეც ყოფილა შესწავლილი, მაგრამ, ძირითადად, ყურადღება 

მახვილდებოდა ახალგაზრდა ქალების სხეულზე და მათი იმიჯის სექსუალიზებაზე. ამ 

კვლევამ კი გამოყო ყოფითი ურთიერთობების სხვადასხვა მახასიათებელი, როგორც 

საპირისპირო სქესთან, ისე საკუთარი სქესის წარმომადგენლებთან მიმართებაში. 

ამასთანავე, წარმოაჩინა ისეთი პრობლემატური თემები, როგორებიცაა: სუიციდის 

მცდელობა და მრავალგვარი კომპლექსი თინეიჯერ გოგონებში.  
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