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აბსტრაქტი 

,,უცხოს’’აღქმა სხვადასხვა ეპოქასა თუ საზოგადოების ცვლილებასთან ერთად ტრანსფორმაციას 

განიცდიდა. თავდაპირველად ტერმინი ვიწრო მნიშვნელობით მოიაზრებდა ადამიანს, რომელიც 

საზოგადოებისთვის მტრად აღიქმებოდა, თუმცა თანამედროვე სამყაროში მის ქვეშ უფრო მეტად 

ფართო ჯგუფები ერთიანდებიან, რომელთა შორისაც ერთ-ერთს მიგრანტები წარმოადგენენ. 

ნაშრომი ტერმინ ,,უცხოში’’ სწორედ მიგრანტებს განიხილავს, რომლებზე საუბრისას, როგორც წესი, 

უფრო ხშირად ყურადღება გამახვილებულია მათ გავლენებზე საზოგადოებაზე, თუმცა ნაკლებად 

იმაზე თუ თავად საზოგადოება რა გავლენას ახდენს მიგრანტზე, ამიტომ მოცემული კვლევის ფოკუსს 

სწორედ მიგრანტის პერსპექტივით დანახული საზოგადოება წარმოადგენს. შესაბამისად, კვლევის 

მიზანია იმიგრანტის, როგორც ,,უცხოს’’ ინტეგრაციის სპეციფიკური საკითხების გაანალიზება, რაც 

გულისხმობს მიგრანტის ინტეგრაციის მიკრო, მეზო და მაკრო დონეების გამოყოფასა და 

ინტეგრაციის ხელის შემწყობი და შემაფერხებელი ფაქტორებისა და მიგრანტთა ინტეგრაციის 

პროცესებს შორის საერთო და განმასხვავებელი მახასიათებლების გამოვლენას. კვლევის შედეგად 

გამოიკვეთა, სამივე დონისთვის შემაფერხებელი - ენის ბარიერი, რომელსაც მაკრო დონეზე თან 

ერთვის განსხვავებული მიდგომები და შეხედულებები, რაც კიდევ უფრო მეტად ასუსტებს 

ინტეგრაციის პროცესს. გარდა ამისა, ყურადღების ქვეშ მოექცა ინდივიდუალური ინტეგრაციის 

ფენომენიც, რომელიც ყველაზე შესამჩნევი არის მიკრო დონეზე, რადგან ინტეგრაციის დონეების 

მატებასთან ერთად, მიგრანტის ხელთ არსებული ბერკეტები შესუსტებას იწყება. ამასთან, 

გამოვლინდა მასპინძელი საზოგადოების მხრიდან ,,უცხოს’’ განსხვავებული აღქმისა და შესაბამისად 

მიგრანტის ინტეგრაციის ცვალებადობის ტენდენცია გენდერის, კანის ფერის, სქესისა თუ რელიგიური 

შეხედულების პარალელურად. 

 

საკვანძო სიტყვები: უცხო, ინტეგრაცია, მიგრანტი, მიგრანტთა ინტეგრაცია, მიკრო, მეზო და ფართო 

დონეები. 
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შესავალი 

ანტიკურ სამყაროში ადამიანს, რომელიც არ იყო ქვეყნის მოქალაქე და არ სარგებლობდა 

მოქალაქეობრივი უფლებებით, საზოგადოება ,,უცხოდ” ნათლავდა. ეს იყო პიროვნება, რომელიც 

საზოგადოების თვალში მტრის სტატუსითა და, როგორც წესი, უარყოფითად აღიქმებოდა, ხოლო ამ 

ნეგატიური განწყობის შეცვლა კი ,,უცხოს’’ მხრიდან მასპინძელ საზოგადოებაში ნდობის მოპოვების 

ხანგრძლივ პროცესს უკავშირდებოდა (TIRYAKIAN, 1973). დროთა განმავლობაში, რა თქმა 

უნდა, ,,უცხოს’’ დეფინიცია იცვლებოდა და ეს ტრანსფორმაციის პროცესი საზოგადოებაში მისი 

სტატუსისა და როლის ცვალებადობის შესაბამისად მიმდინარეობდა, თუმცა ანტიკურიდან ახლა უკვე 

მე-20 საუკუნეში თუ გადმოვინაცვლებთ, დავრწმუნდებით, რომ საკითხის აქტუალობა, არც 

მოგვიანებით გამქრალა. მეტიც, მის გარშემო უფრო განსხვავებულ, დეტალურ, ვრცელ განმარტებებს 

ვხვდებით, რომელთა შორის ერთ-ერთია XIX საუკუნეში ჯორჯ ზიმელის მიერ შემოთავაზებული 

დეფინიცია, რომლის მიხედვითაც ,,უცხო’’ ესაა პოტენციური მოგზაური (მოხეტიალე), რომლის 

პოზიცია ჯგუფში განსაზღვრულია იმ ფაქტით რომ ის ამ ადგილს დაბადებიდან არ ეკუთვნის. 

საგულისხმოა, რომ ზიმელის მიერ შემოთავაზებული ამ განმარტებიდან საუკუნეზე მეტი გადის, 

თუმცა ,,უცხოები’’ არც თანამედროვე სამყაროში გამქრალან, პირიქით, ტერმინი კიდევ უფრო 

გაფართოვდა, ვინაიდან ისეთ მრავალფეროვან ჯგუფებს მოიცავს, როგორებიცაა: სამუშაოდ 

ჩამოსული მუშები, უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები, მიგრანტები, იმიგრანტები (Seiberth, 2017). 

ნაშრომში ყურადღება სწორედ ამ უკანასკნელზე - იმიგრანტებზე იქნება გამახვილებული, რომელთა 

გავლენა აშკარაა საზოგადოებაზე, თუმცა ნაკლები ყურადღება ექცევა იმას, თუ რა გავლენას ახდენს 

თავად საზოგადოება იმიგრანტებზე, რაც მიუთითებს, რომ საჭიროა ყურადღების კონცენტრირება არა 

საზოგადოების განწყობებსა და მათი პერსპექტივიდან დანახულ იმიგრანტებზე, არამედ თავად 

იმიგრანტის თვალით დანახულ საზოგადოებაზე. 

 

შესაბამისად, მოცემული კვლევის თემას სწორედ იმიგრანტის, როგორც ინდივიდის (და არა ჯგუფის), 

საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესი, მისი ინდივიდუალური ემოციური-მდგომარეობა და ის 

ბარიერები, თუ გამოწვევები წარმოადგენს, რომლებსაც დღეს საზოგადოებაში ვხვდებით. აღნიშნულ 

თემებზე ორიენტირება საშუალებას მოგვცემს იმიგრანტის, როგორც ცალკეული ინდივიდის, 

გადმოსახედიდან შევხედოთ ჩვენს რეალობასა და საზოგადოების ღიაობას. საკითხის ზემოთ 

ხსენებული პერსპქტივიდან განხილვა კი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ჩვენ, ერთი მხრივ, 

გავაანალიზებთ იმიგრანტის საზოგადოებასთან ინტეგრაციის სირთულეებსა და გამოწვებს, ხოლო, 

მეორე მხრივ, ინფორმაციას მოგვაწვდის თავად მასპინძელ საზოგადოებაში არსებულ ტენდენციებზე 

არა ტრადიციული, არამედ ახალი და განსხვავებული რაკურსით.  

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

ჯერ კიდევ უძველეს საზოგადოებებში ვხვდებით ,,უცხოს’’ დეფინიციას, რომლის მიხედვითაც: „უცხო 

ესაა პიროვნება მოქალაქისა და მოქალაქის უფლებების გარეშე, რომელიც საზოგადოებაში მტრის 
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სტატუსით სარგებლობს და როგორც წესი, უარყოფითად აღიქმება, ვინაიდან მას მასპინძელ 

საზოგადოებაში არეულობა და დაბნეულობა შემოაქვს, ხოლო ამ ნეგატიური განწყობის შეცვლა 

კი ,,უცხოს’’ მხრიდან მასპინძელ საზოგადოებაში ნდობის მოპოვების ხანგრძლივ პროცესს 

უკავშირდება“ (TIRYAKIAN, 1973). მე-20 საუკუნეში ტერმინის უფრო ვრცელ დეფინიციას ჯორჯ 

ზიმელი გვთავაზობს, რომელიც ,,უცხოს’’ განმარტავს, როგორც პოტენციურ მოგზაურს (მოხეტიალე), 

რომლის ადგილი საზოგადოებაში სამუდამოდ განსაზღვრულია იმ ფაქტით რომ ის ამ ადგილს 

დაბადებიდან არ ეკუთვნის. ,,უცხო’’ ვერასდროს გახდება საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი, 

ვინაიდან ის იკავებს ჯგუფში გარკვეულ პოზიციას, თუმცა არასდროსაა ამ ჯგუფის ნაწილი (clarke, 

2014), ხოლო უცხოს ინტეგრაციის ხარისხს მასპინძელ საზოგადოებაში განსაზღვრავენ ისეთი 

ფაქტორები, როგორებიცაა კულტურა, ეროვნება თუ ღირებულებები (Wolff, 1950). ზიმელი ასევე 

ყურადღებას ამახვილებს სიტყვა დისტანციაზე, რომელიც განსხვავებულ მნიშვნელობას იძენს, რაც 

დამოკიდებულია იმაზე, ჩვენ მას „უცხოს“ მიმართ გამოვიყენებთ, თუ ,,შინაურის’’. ნაცნობის 

შემთხვევაში დისტანცია გულისხმობს პიროვნებისგან ფიზიკურად შორს ყოფნას, რაც შეეხება „უცხოს’’, 

ლოკაციის სიახლოვის მიუხედავად, იგი ჩვენგან მაინც შორს იმყოფება მთელი რიგი კულტურული თუ 

სოციალური განსხვავებების გამო (Wolff, 1950). ამასთან, ზიმელი ,,უცხოს’’ საზოგადოების დინამიკურ 

კატეგორიად წარმოგვიჩენს, რომელშიც ნებისმიერი სოციალური ჯგუფი შეიძლება აღმოჩნდეს ან 

გამოვიდეს. როგორც წესი, ასეთ ჯგუფებს მიგრანტები წარმოადგენენ, რომლებიც მშობლიური 

ადგილიდან სხვაგან მიდიან (TIRYAKIAN, 1973). ამრიგად, ნაშრომშიც ყურადღება სწორედ მათზე - 

იმიგრანტებზე იქნება გამახვილებული, რომლებიც ტერმინ „უცხოში“ არის ნაგულისხმები.  

არანაკლებ მრავაფეროვანია ინტეგრაციის, როგორც ტერმინის, დეფინიცია. ერთ-ერთი ასეთი 

განმარტების მიხედვით, ინტეგრაცია დაკავშირებულია უცხო გარემოში დამკვიდრების პროცესთან, 

მასპინძელ საზოგადოებასთან ინტერაქციასა და ცვლილებებთან, რომლებიც იმიგრაციის თანმდევი 

პროცესია. იმიგრანტის მასპინძელ საზოგადოებაში ჩასვლის მომენტიდან მნიშვნელოვანია ე.წ 

„უსაფრთხო ადგილის“ მოძებნა, რაც გულისხმობს როგორც გეოგრაფიულ ლოკაციას, ისე 

სოციალური და კულტურული ადგილის მოძებნას, რაც იმიგრანტის საზოგადოებისთვის მისაღებ 

ნაწილად ქცევას უზრუნველყოფს (R. Penninx, 2016). იქიდან გამომდინარე, რომ ტერმინის გარშემო 

უამრავ განმარტებას ვხდებით, ნაშრომში ინტეგრაცია განხილული იქნება, როგორც ინტერაქციული 

პროცესი იმიგრანტებსა და მასპინძელ საზოგადოებას შორის. იმიგრანტისთვის ინტეგრაცია ნიშნავს 

ახალი კულტურის გაცნობას, უფლებებების, ვალდებულებებისა და სოციალურ სტატუსის შეძენას, 

მასპინძელ საზოგადოებასთან პერსონალური ურთიერთობების დამყარებასა და საკუთარი თავის 

ახალ საზოგადოებასთან იდენტიფიკაციას, ხოლო თავად მასპინძელი საზოგადოებისთვის კი 

ინტეგრაცია გულისხმობს ღია ინსტიტუციებსა და იმიგრანტებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფას (Heckmann, 2006). 

საგულისხმოა იმიგრანტის ინტეგრაციასთან დაკავშირებით არსებული რამდენიმე კონცეფცია, 

რომელთა შორის საყურადღებოა ასიმილაციის კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც, იმიგრანტისთვის, 

არსებულ ნორმებსა და ღირებულებებთან მორგება უმრავლესობისთვის „სასურველად“ ქცევის 
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წინაპირობას წარმოადგენს (R. Penninx, 2016), თუმცა თუ აღნიშნულ კონცეფციას კრიტიკულად 

შევხედავთ, ცხადი გახდება, რომ იმიგრანტის მასპინძელ საზოგადოებაში ადაპტაცია აუცილებლობით 

არ გულისხმობს უცხოს აბსოლუტურ კონფორმულობას, ვინაიდან უცხოს საზოგადოების მისაღებ 

ნაწილად ქცევა შესაძლებელია სწორედ მისი ინდივიდუალური, სოციალური თუ კულტურული 

ნიშნების შენარჩუნების პირობებშიც. მოცემული ნაშრომის მიზანიც სწორედ ზემოთ ხსენებული 

კონცეფციების თანამედროვე საზოგადოებათან შესაბამისობის დადგენაში მდგომარეობს.  

საბოლოოდ, ყოველივე ზემოთ ხსენებულიდან გამომდინარე ცალსახაა, რომ “უცხოები” 

საზოგადოებებში ყოველთვის არსებობდნენ, არსებობენ და იარსებებენ მომავალშიც, თუმცა მათი 

როლის ცვლილება საზოგადოებაში მთელ რიგ სოციალურ თუ კულტურულ ფაქტორებთანაა 

დაკავშირებული.  

 

ანტიკურისგან განსხვავებით, თანამედროვე სამყაროში ტერმინი, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო 

გაფართოვდა და ისეთ მრავალფეროვან ჯგუფებს მოიცავს, როგორებიცაა: სამუშაოდ ჩამოსული 

მუშები, უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები, მიგრანტები, იმიგრანტები. ასევე ცხადია ისიც, რომ 

ტერმინების - ,,უცხო’’ და ,,ინტეგრაცია’’- გარშემო ვხვდებით განსხვავებულ და მრავალფეროვან 

დეფინიციებს, რომლებიც საზოგადოების ცვალებადობასთან ერთად ტრანსფორმაციას განიცდიან. 

ზიმელისა და ჰეკმანის განმარტებებს თუ დავეყრდნობით, ორივე ტერმინის დეფინიციისთვის საერთო 

- დინამიკურობაა, ვინაიდან, ერთი მხრივ, ზიმელი უცხოს წარმოგვიჩენს, როგორც დინამიკურ ჯგუფს 

საზოგადოებაში, ხოლო, მეორე მხრივ, ჰეკმანი განმარტავს ინტეგრაციას, როგორც მიმღები 

საზოგადოების ძირითად ინსტუტუტებში მიგრანტთა ჩართვისა და მიღების გრძელვადიანი პროცესს 

(Gsir, 2014). 

მეთოდოლოგია 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს იმიგრანტის, როგორც ,,უცხოს’’ინტეგრაციის სპეციფიკური საკითხების 

გაანალიზება, ხოლო მიზნიდან გამომდინარე, იკვეთება შემდეგი საკვლევი  საკითხები: 

ა) იმიგრანტის ინტეგრაციის ხარისხის განსაზღვრა მიკრო, მეზო და მაკრო საზოგადოების დონეზე; 

ბ) ინტეგრაციის პროცესში ხელის შემშლელი და ხელის შემწყობი ფაქტორების გამოვლენა; 

გ) მიგრანტთა ინტეგრაციის პროცესებს შორის საერთო და განსხვავებული მახასიათებლების 

გამოყოფა; 

შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, კვლევის ობიექტებს წარმოადგენდნენ ერთი მხრივ, საქართველოში 

ჩამოსული იმიგრანტები, რომლებიც ქვეყანაში გარკვეული მიზნითა და ვადით იმყოფებიან, ხოლო 

მეორე მხრივ,საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც გარკვეული ვადით უცხოვრიათ/ან 

ცხოვრობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.  

კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 6 ინდივიდუალური სიღრმისეული ინტერვიუ, რესპოდენტები კი 

შეირჩა მიზნობრივად. ინტერვიუების ჩატარების შემდეგ მომზადდა ტრანსკრიპტები, ხოლო 

ტრანსკრიპტების ანალიზისთვის გამოყენებულია ნარატიული კონტენტ-ანალიზი. 
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,,უცხოს’’ ინტეგრაცია მიკრო დონეზე 

მიგრანტები მშობლიური ქვეყნის დატოვებით შორდებიან არა მხოლოდ გეოგრაფიულ ლოკაციას, 

არამედ უკვე ნაცნობ, კომფორტის ზონად ქცეულ საზოგადოებას და უწევთ ისეთ გარემოში 

ინტეგრაცია, რომელშიც სიტყვა - დისტანცია მხოლოდ ფიზიკური მანძილით კი არ განიმარტება, 

არამედ აქ საქმე გვაქვს უცხოს პარადოქსთან - ის აქ არის ახლოს, მაგრამ არა ჩვენთან (Georg Simmel, 

2016). სწორედ უცხოსა და მასპინძელ საზოგადოებას შორის დისტანცია არის მიზეზი იმისა, რომ 

მასპინძელ ქვეყანაში ჩამოსვლის პირველი დღეები კვლევაში მონაწილე მიგრანტებისთვის ისეთ 

შეგრძნებებთან ასოცირდება, როგორებიცაა: შოკი, ქაოსი, დაბნეულობა, დისკომფორტი. მსგავს 

შეგრძნებებს კი პირველრიგში სწორედ მიკრო დონეზე დამყარებული ინტერაქციები განაპირობებს. 

22 წლის ლიკა, რომელიც უკვე სამი წელია უნგრეთში ცხოვრობს, იხსენებს ჩასვლის პირველ დღეს, 

როდესაც მძიმე ბარგით ხელში საცხოვრებლის კიბეებთან აღმოჩნდა, სადაც ასევე რამდენიმე 

უნგრელი ბიჭი იდგა ,,მგონია, რომ ჩამოვლენ დამეხმარებიან, მაგრამ არა...ამ ჩანთების თრევა 

მარტომ მომიწია იქამდე, სანამ თავად არ ვითხოვე დახმარება.’’ აქედან ჩანს, რომ საზოგადოებებს 

შორის კულტურული განსხვავებები ხშირად განაპირობებს განსხვავებულ მოლოდინებს, ერთი მხრივ, 

თავად მასპინძელი საზოგადოების მხრიდან, ხოლო, მეორე მხრივ- მიგრანტის, რომელიც ამ 

კონკრეტულ შემთხვევაში განსხვავებულ ქცევას ელოდა. რატომ? იმიტომ, რომ საკუთარ ქვეყანაში 

მსგავს სიტუაციაში მას განსხვავებული გამოცდილება ჰქონდა. ,,ჩემს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, 

მექნებოდა მოლოდინი, რომ ვიღაც თავისივე ინიციატივით მოვიდოდა და დამეხმარებოდა’’ (ლიკა). 

ამიტომაა, რომ უცნაურობისა და გაკვირვების გრძნობა ყველაზე ხშირად სწორედ კულტურული 

განსხვავებების აღმოჩენის პროცესთანაა დაკავშირებული. 60 წლის ჯეიმსი ამერიკიდან, რომელმაც 

საქართველოში 3 წელი გაატარა, ამბობს, რომ მისთვის აქამდე უჩვეულო იყო მეზობლებთან ძალიან 

ახლო ურთიერთობის დამყარება. ის ქალაქიდან გასვლის შემთხვევაში გასაღებს მეზობელს 

უტოვებდა, რომელიც მის არყოფნაში მაცივრიდან იღებდა და ყრიდა ვადაგასულ პროდუქტს და თან 

ჯეიმსს გამზადებულ კერძებსაც ახვედრებდა. ,,ჩემს ქვეყანაში ეს არასდროს მოხდებოდა, არავინ 

იზრუნებდა შენს მაცივარზე.’’ ასევე კულტურული განსხვავების შესახებ საუბრობს ტომი, 45 წლის, 

ამერიკიდან, რომლის ხშირად ნათქვამი ,,გამარჯობა’’ და ,,მადლობა’’ მაღაზიაში ან საზოგადოებრივ 

ტრანპორტში, მისი ქართველი მეგობრის გაკვირვებას იწვევდა. მეტიც, ტომი მეგობრისგან შენიშვნას 

იღებდა, რომ არ იყო საჭირო ამდენი ,,მადლობის’’ და ,,გამარჯობის’’ თქმა, თუმცა ტომისთვის ეს იყო 

ერთგვარად „კულტურული რეფლექსი“, შესაბამისად ის გარემოს შეცვლის მიუხედავად, ვერ 

შეიცვლება. ხშირად სწორედ მისთვის დამახასიათებელი ,,ზედმეტი თავაზიანობით’’ ხვდებოდა 

მასპინძელი, საზოგადოება, რომ ის ,,აქაური’’ არ იყო. ამ კონკრეტული შემთხვევებიდანაც ჩანს, რომ 

ერთი შეხვედით მცირე, განსხვავებული კულტურული დეტალები თამაშობენ იმიგრანტისთვის 

„შემხსენებლის“ როლს, რომელიც კარნახობს, რომ ის სხვა საზოგადოებაში იმყოფება, სტატუსით - 

„უცხო“. აქედან გამომდინარე კი ცალსახაა, რომ მიკრო დონეზე ერთ-ერთ ბარიერად სწორედ ის 

კულტურული განსხვავებები გვევლინება, რომლებსაც მიგრანტი საზოგადოებაში ინტეგრაციის 

პროცესში აწყდება. ხელის შემშლელ ფაქტორებზე საუბრისას აღსანიშნავია სწორედ ენობრივი 

ბარიერის როლიც, რომელიც ექვსივე რესპოდენტისთვის ყველაზე რთულ დაბრკოლებად 
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გვევლინება მათ შორის მიკრო დონეზეც, ვინაიდან აღნიშნულმა დაბრკოლებამ შესაძლოა მარტივი 

სიტუაციებიც კი უდიდეს პრობლემად აქციოს. კვლევაში მონაწილე კიდევ ერთი რესპოდენტი, ანანო, 

23 წლის, საუბრობს სწორედ იმაზე თუ როგორ გადაიქცა ენის ბარიერის გამო მაღაზიაში ხურდის 

დაბრუნების მარტივი ,,ოპერაცია’’ თითქმის ერთ საათიან პროცედურად, რომელშიც საჭირო 

გახდა ,,მედიატორის’’ ჩარევა ინგლისურად მოლაპარაკე რიგში მდგომი ადამიანის სახით. ერთ-

ერთი მიზეზი იმისა თუ რატომ ამახვილებს ინტეგრაციის პროცესზე საუბრისას ყველა ენის ბარიერზე 

ყურადღებას ისაა, რომ როგორც აღმოჩნდა, ენის ბარიერი არა მხოლოდ ართულებს კომუნიკაციას, 

არამედ ხშირად საერთოდ სპობს ამ უკანასკნელს, რასაც განაპირობებს ის ფაქტი, რომ 

ყოველდღიური კომუნიკაციისას მაღაზიაში, ქუჩაში, სამეზობლოში მასპინძელი საზოგადოების 

ნაწილი საერთოდაც ცდილობს თავიდან აირიდოს ,,უცხოსთან’’ ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია. 

აქედან გამომდინარე კი შეგვიძლია, ვიფიქროთ, რომ აქტიურდება ერთგვარი თავდაცვითი ინსტიქტი, 

რომელიც გამომდინარეობს უცხოს ,,ვერ გაგების’’ შიშიდან. ყოველივე ვლინდება დაძაბულობასა და 

„საფრთხის“ შეგრძნებაში, რასაც განაპირობებს ფიქრი იმის შესახებ, რომ „უცხოსთვის“ პასუხის გაცემა 

შეუძლებელია. ,,ვერ გამაგებინა, რა უნდოდა, ვერც მე ვერ გავაგებინე, რა მინდოდა’’ (ანანო). 

სწორედ ამგვარი იზოლაციის შედეგად წარმოიქმნება ხშირად უცხოს მიმართ განსხვავებულ 

განწყობები სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში. რესპოდენტები საუბრობდნენ რომ ახალგაზრდებში 

უფრო მეტი მიმღებლობა და ღიაობაა უცხოსთან მიმართებით, რადგან მათ უმეტესობას შეუძლია 

ინგლისურად კომუნიკაცია. ასე, რომ მიმღებლობის ხარისხი უნგრეთის საზოგადოების შემთხვევაში 

რესპოდენტების შეფასებით ასაკის ზრდის უკუპროპორციული იყო. აქ სამივე რესპოდენტი 

ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ მაღალი ასაკობრივი კატეგორიის ჯგუფები ნაკლები სიმპათიით 

არიან განწყობილნი იმიგრანტების მიმართ. მიზეზი კი შეგვიძლია სწორედ ენის ბარიერში ვეძიოთ. 

ვინაიდან, რადგანაც მათი უმრავლესობა ვერ ახერხებს უცხოსთან საერთო, თუნდაც ინგლისურ, ენაზე 

საუბარს, ისინი ხშირად უცხოს ,,გაურბიან’’ და თავს განზრახ არიდებენ. ამასთან, ენობრივი ბარიერით 

გამოწვეული იზოლაცია იკვეთება არა მარტო კონკრეტულ ასაკობრივ ჯგუფებთან კომუნიკაციისას, 

არამედ თანატოლებთან კონტაქტისას. ლიკა საუბრობს შემთხვევებზე, როდესაც საერთო 

საცხოვრებელში ან უნივერსიტეტში სტუდენტები, რომლებმაც ინგლისური არ იცოდნენ, უფრო მეტად 

გაერთიანებულნი იყვნენ თავიანთ ვიწრო სოციალურ წრეებში, რომელში შეღწევაც უცხოს 

ნამდვილად გაუჭირდებოდა. ამავე დროს რესპოდენტთა უმრავლესობის შემთხვევაში გამოიკვეთა 

თავად მიგრანტის მიერ საზოგადოების კლასიფიცირების ტენდენცია - ის, ვინც საუბრობს 

ინგლისურად (ან მისთვის გასაგებ ენაზე) და ის, ვინც არა. შესაბამისად ხშირად აღნიშნული 

კლასიფიკაცია განაპირობებს უცხოს განზრახ თუ უნებლიე არჩევანს , თუ ვისთან იმეგობრებს, რომელ 

სოციალურ წრეს შეურთდება, ვისთან ერთად იცხოვრებს, ვის დაელაპარაკება და ა.შ. ინტეგრაციის 

პროცესზე საუბრისას ასევე გამოიკვეთა ისეთი ფაქტორებიც, რომელთა ცალსახა განაწილება 

ხელისშემშლელ ან ხელისშემყობ კატეგორიებში გაგვიჭირდება, ვინაიდან აქ რეპოსდენტთა აზრი 

ორად იყოფა: საუბარია მიგრანტის ხშირ კომუნიკაციაზე თავისივე მშობლიური ქვეყნის 

წარმომადგენლებთან. მიგრანტთა ნაწილისთვის ,,თანამოძმეებთან’’ ერთ სივრცეში ცხოვრება ან 

თავისუფალი დროის გატარება აადვილებს უცხო ქვეყანაში ყოფნის პროცესს და უცხო გარემოში 
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ადაპტაციას, თუმცა იკვეთება მეორე ნაწილიც, რომლისთვისაც მასპინძელ ქვეყანაში შენივე 

კულტურის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა არაფერია, თუ არა კომფორტის ზონაში ჩაკეტვის 

მცდელობა, რის შედეგადაც „უცხო“ უნებლიედ ბლოკავს ყველა იმ სიახლესა თუ გამოცდილებას, 

რომლის მიღების საშუალებას სწორედ მასპინძელი გარემო იძლევა (ნინო). ნინოს მსგავსად, ტომიც 

უპირატესობას კომფორტის ზონიდან გამოსვლას ანიჭებს, რის გამოც საქართველოში მას არცერთი 

ამერიკელი მეგობარი არ ჰყავს. ვინაიდან მისი დევიზი შემდეგია: ,,სადაც ცხოვრობ, მეგობრებიც 

იქაური უნდა გყავდეს, რათა ახალი გამოცდილება მიიღო.’’ მრავალფეროვანი გამოცდილების 

მიღების გარდა, მასპინძელი საზოგადოების წარმომადგენლებთან ახლო ურთიერთობა 

მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა იმდენად, რამდენადაც ის ,,ამსხვრევს ბარიერს მასპინძელ 

საზოგადოებასთან’’. სამაგიეროდ, რესპონდენტთა უმრავლესობა თანხმდება უცხო ქვეყნის 

მიგრანტებთან ურთიერთობის აუცილებლობაზე, რაც საბოლოოდ ქმნის ,,ერთიან ძალას’’, 

რომლითაც უფრო მარტივი ხდება გარკვეული სერვისებით სარგებლობა ან პრობლემატურ 

სიტუაციებთან გამკლავება. ანანოსა და ნინოს შემთხვევაში მათ სამეგობრო წრეში დიდი 

რაოდენობით არიან წარმოდგენილნი საერთაშორისო სტუდენტები, რომლებსაც ,,უფრო საერთო 

კულტურა აქვთ’’, რაშიც ისინი გულისხმობენ იმიგრანტებს იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც ახლო 

გეოგრაფიული მდებარობა ან ისტორიული ფონი აქვთ - უკრაინელები, ალბანელები, რუსები - და 

რომლებთანაც ,,საერთო ენის გამონახვა უფრო მარტივია.’’ (ანანო) პარალელის მოყვანა უცხოს 

ზიმელისეული კონცეფციიდანაც შეგვიძლია, რომლის მიხედვითაც, უცხო ახლოსაა ჩვენთან იმდენად, 

რამდენადაც ჩვენ მასთან გვაკავშირებს საერთო ეროვნება, სოციო-კულტურული მახასიათებელი, 

ხოლო მის სიშორეს განაპირობებს ის მახასიათებლები, რომლებიც განგვასხვავებს(Wolff, 1950) , 

თუმცა აქ საქმე გვაქვს არა მხოლოდ კომუნიკაციის მარტივად წარმართვასთან, არამედ ინტერაქციის 

ბევრად მოკლე დროში დამყარებასთან, კერძოდ, ერთ-ერთი რესპოდენტი აღნიშნავს: ,,როცა 

ნახულობ საერთო ენას ბევრად უფრო მარტივია, უფრო მალე ხდება კომუნიკაცია.’’აქედან 

გამომდინარე კი შესაძლოა ვივარაუდოთ, კულტურების მსგავსება ერთგვარად შუამავლის როლს 

თამაშობს ეფექტური კომუნიკაციების დამყარებაში, ხოლო განსხვავებული კულტურების შემთხვევაში 

კომუნიკაციის პროცესი გაცილებით გაწელილ პროცესად გვევლინება. ამასთან, კვლევამ საშუალება 

მოგვცა უცხოს ინტეგრაციაზე საუბრისას ყურადღება გავამახვილოთ ინტეგრაციაზე, როგორც არა 

მხოლოდ ჯგუფურ, არამედ პერსონალურ მდგომარეობაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ 

ცალკეული ჯგუფების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხარისხი კი არაა მნიშვნელოვანი, არამედ 

ინდივიდუალური ინტეგრაციის დონეც, რაც შეგვიძლია შევისწავლოთ ,,უცხოს’’ ადგილობრივ 

მოსახლეობაში დამკვიდრებით, განათლებით, დასაქმებით და სოციო-კულტურული ადაპტაციით 

ახალ საზოგადოებაში (Penninx, 2003). ინდივიდუალური ინტეგრაციის ხარისხზე დაკვირვება 

განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდება, თუკი დავაკვირდებით ერთსა და იმავე საზოგადოებაში 

მცხოვრებ მიგრანტებს, განსხვავებული ინდივიდუალური თვისებებით. რესპოდენტთა უმრავლესობის 

შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ წარსული მიგრანტული გამოცდილება აადვილებს ინტეგრაციის 

პროცესს, ვინაიდან მიგრანტს ამ შემთხვევაში ნაკლები მიჯაჭვულობა აქვს ოჯახთან და უფრო მეტად 

დამოუკიდებელია. ასევე ის ითვალისწინებს წარსულ მიგრანტულ გამოცდილებას და ცდილობს 
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ნაკლებად შეიქმნას გადაჭარბებულად პოზიტიური ან ნეგატიური წარმოდგენა მასპინძელ 

საზოგადოებაზე და ახალ ქვეყანაში ცხოვრება  ,,სუფთა ფურცლიდან’’ დაიწყოს. ამასთან, ერთ-ერთ 

გადამწყვეტ ფაქტორად კომუნიკაბელურობა და ღიაობა გვევლინება, რომელიც ხშირად სწორედ ის 

ბერკეტია, რომლითაც მასპინძელ საზოგადოებას თავად გადადგმული პირველი ნაბიჯით არწმუნებ, 

რომ გსურს კომუნიკაცია, რაც დადებითად აისახება შემდგომ ურთიერთობებზე ,,თუ ატყობს 

საზოგადოება, რომ არ ხარ, ასე რომ ვთქვათ, უჟმური, ბოროტი ადამიანი და პირიქით, ხარ გახსნილი, 

გინდა კომუნიკაცია, ყოველთვის ნახავ ვიღაცას, ვისაც გამოესაუბრები.’’ აქედანაც ვლინდება, რომ 

კომუნიკაცია არაა ცალხმრივი პროცესი და მოითხოვს მეორე მხარის(ების) მონაწილეობას, თუმცა 

ხშირად მასპინძელ საზოგადოებას კომუნიკაციაში ჩართვის სურვილს სწორედ უცხოს მიერ 

გამოჩენილი საუბრის ინიციატივა უღვივებს, რითიც შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რომ ხშირად უცხოს 

ძალისხმევაა საჭირო მასპინძელ საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაციის დასამყარებლად, ეს 

უკანასკნელი კი მოითხოვს კომუნიკაციის უნარებს. განსხვავებული პიროვნული თვისებები 

საბოლოოდ განაპირობებს განსხვავებული კომუნიკაციის გამოცდილებას მასპინძელ 

საზოგადოებასთან: კომუნიკაბელური მიგრანტი იშვიათად აწყდება კომუნიკაციის პრობლემას, ხოლო 

ნაკლებად ინიციატორი, პირიქით. საყურადღებოა, რომ ინიციატივის აღების უნარი არა მხოლოდ 

ეფექტური კომუნიკაციისთვის, არამედ გარემოს შეცვლისა და მორგებისთვისაც კი მნიშვნელოვანია. 

ამას მოწმობს ჯეიმსიც, რომელსაც არ მოსწონდა მოუწესრიგებელი სადარბაზო და ნაგვით სავსე 

ტროტუარები, ამიტომ მან საკუთარი რესურსებით დაიწყო სადარბაზოს დასუფთავება და 

ტროტუარიდან ნაგვის აკრეფვა. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად იგი ყველაფერს მარტო 

აკეთებდა და მისი ქცევა საზოგადოებაში უცნაურად აღიქმებოდა, გარკვეული დროის გასვლის 

შემდეგ მას ,,მიმდევრებიც’’ გამოუჩნდნენ, რომლებიც მას არათუ ეხმარებოდნენ, მის არყოფნაში 

დამოუკიდებლად ასრულებდნენ კიდეც ამ ,,სამუშოს’’. რამაც საბოლოოდ ჯეიმსისს ,,უცხო’’ ქცევა, მისი 

მეზობლებისთვის და ახლოს მცხოვრები ადამიანებისთვის ყოველდღიურობის ნაწილად 

გადააქცია. ,,მათაც (მასპინძელი საზოგადოება) სურდათ უფრო მოწესრიგებულ გარემოში ცხოვრება, 

მაგრამ ფიქრობდნენ, რომ მარტო ვერაფერს გახდებოდნენ, თუმცა შემდეგ აღმოაჩინეს, რომ ჩვენ 

ერთობლივად შეგვეძლო მოქმედება.’’ (ჯეიმსი) ამ შემთხვევამ გამოაჩინა, ერთი 

მხრივ, ,,კოლექტივიზმის’’ , ხოლო, მეორე მხრივ, ინიციატივის აღების ძალა, რომლის წყალობითაც 

უცხოს და მასპინძლებს საერთო ყოველდღიური საქმიანობა უჩნდებათ, რაც ინტეგრაციის ხარისხზე 

დადებითად აისახება.                                                                                                                  

 

პიროვნულ თვისებებზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს ისეთი თვისებებიც, რომელთა გამომუშავების 

აუცილებლობა თავად ინტეგრაციის პროცესში დგება. კერძოდ, ექვსივე რესპოდენტი საუბრობს 

მოთმინების, ნებისყოფის აუცლებლობაზე. ტომი, საკუთარ თავზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ მისი 

უარყოფითი მხარეა მოთმინების არქონა, თუმცა ინტეგრაციის პროცესში მას მოუწია ნებისყოფის 

გამომუშავება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველდღიური ინტერაქცია მაღაზიაში, სადაც რიგს ხშირად 

არავინ იცავს, შეუძლებელი გახდებოდა. მსაგსად ტომისა, ნინო, ლიკა და მაიკლიც მომავალ 

იმიგრანტებს სწორედ მოთმინების უნარის გამომუშავებისკენ მოუწოდებენ. საგულისხმოა ისიც, რომ 
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ინტეგრაციის პროცესში შესაძლოა დადგეს მომენტი, როდესაც მასპინძელი საზოგადოების 

ტრადიციებზე უარის თქმამ შეაფერხოს ინტეგრაციის პროცესი, ხოლო ამ წეს-ჩვეულებებზე თანხმობა 

კი ეწინააღმდეგებოდეს პიროვნულ ინტერესებს. ამგვარ სიტუაციებში გამოჩნდა, რომ 

მნიშვნელოვანია ოქროს შუალედის დაცვა ალტერნატივების გამოძებნის სახით, რომელთა 

საშუალებით არც მასპინძელი ,,განაწყენდება’’ და არც პირადი ინტერესების უკან დახევა გახდება 

საჭირო. ჯეიმსი იხსენებს სიტუაციას: ,,სტუმრად ყოფნის დროს მასპინძლები ,,მაიძულებდნენ’’ 

ღვინის ,,ბოლომდე’’ დალევას. მათ უარს ვერ ვეტყოდი, თუმცა თან ეს ჩემთვისაც რთული იყო. 

ამიტომ ჩემი ექიმისგან ყალბი სამედიცნო მოწმობა ავიღე, რომლის მიხედვითაც დალევა 

მეკრძალებდა. უარის თქმით რთული გახდებოდა მათთან ინტეგრაცია, თუმცა ამ გამოსავლით ისინი 

მიდიოდნენ ,,კომპრომისზე’’ და შემეძლო აღარ დამელია“.                                                                                                           

 

ყოველივედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიკრო დონეზე ინტეგრაციისას კულტურული 

განსხვავებები, ენის ბარიერი და ხშირად კომფორტულ (მშობლიურ) საზოგადოებაში ,,ჩაკეტვა’’ 

გვევლინება ხელისშემშლელ ფაქტორებად. ხოლო მიგრანტული გამოცდილების მქონდე 

ადამიანებთან ინტერაქცია და პიროვნული თვისებები, როგორებიცაა: ინიციატორობა, 

კომუნიკაბელურობა, მოთმინების უნარი, ზრდის ინტეგრაციის ხარისხს. აქვე გამოიკვეთა 

ინდივიდუალური ინტეგრაციის ფენომენიც, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვნად სწორედ მიკრო 

დონეზე ვლინდება. 

 

,,უცხოს’’ ინტეგრაცია მეზო დონეზე  

მიკრო დონისგან განსხავებით, მეზო დონეზე ინტერაქციისას მიგრანტის ხელში ბევრად ნაკლები 

ბერკეტია, რომლითაც იგი გარემოზე რაიმე სახით გავლენას მოახდენს. ინტერვიუებიდან 

გამომდინარე, მეზო დონის ინტეგრაციაზე საუბრისას ყურადღება მიექცევა სამუშაო გარემოს, 

სამედიცინო სერვისებით სარგებლობასა და სხვადასხვა კერძო თუ საჯარო დაწესებულებაში ( სკოლა, 

უნივერსიტეტი) ინტერაქციებს.                                                                                                                                  

სამუშაო გარემოზე საუბრისას რესპოდენტთა ნაწილი ენის ბარიერს ასახელებს იმ ერთ-ერთ მიზეზად, 

რომლის გამოც შესაძლოა დამსაქმებელმა თავი შეიკავოს ,,უცხოს’’ სამსახურში აყვანისგან, თუმცა ეს 

დაბრკოლება ნაკლებად იჩენს თავს  საერთაშორისო კომპანიების შემთხვევაში, სადაც 

ადგილობრივი კომპანიებისა თუ დაწესებულებებისგან განსხვავებით, არ დგას  ადგილობრივი ენის 

ცოდნის აუცილებლობის საკითხი და გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ კვალიფიკაციიდან 

გამომდინარე ხდება. საინტერესოა ისიც, რომ უნგრეთის შემთხვევაში, მიგრანტის მიერ 

ადგილობრივი ენის ფლობა, პრობლემას მაინც არ აღმოფხვრის, ვინაიდან დამსაქმებლის წინაშე 

ახალი ბარიერი ჩნდება დამატებითი გადასახადების სახით. ყოველივე დაკავშირებულია  

მიგრანტისთვის აუცილებელ სამუშაო ვიზასთან, რომლის თანხების დაფარვის პასუხისმგებლობა 

დამსაქმებელს ეკისრება. შედეგად, ,,უცხოელი თანამშრომელი’’ დამსაქმებელმა შესაძლოა იმ 

ზედმეტ ხარჯად აღიქვას, რომლის გაწევაც მას არ სურდეს ან არ უღირდეს.                                                                                                                              

რესპოდენტთა უმრავლესობა ასევე საუბრობს სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის 
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სირთულეებზე, რასაც პირველ რიგში სწორედ ენის ბარიერი წარმოშობს. საინტერესოა ანანოს 

შედარება, რომლითააც იგი სამედიცინოს სერვისებით სარგებლობას ,,თავის ტკივილს’’ ადარებს. 

ასევე სხვა რესპოდენტებიც, ნინოც და ლიკაც, ყველანაირად ცდილობენ თავი აარიდონ ექიმთან 

ვიზიტს. ამის მიზეზად, ერთი მხრივ, ექიმთან ვიზიტის თანმდევი რთული პროცედურები სახელდება 

ხოლო, მეორე მხრივ, კვლავაც  თავს იჩენს ,,ვერ გაგების“ შიში, რომელიც უსაფუძვლო ნამდვილად 

არაა, ვინაიდან სამედიცინო სფეროში ენობრივი ბარიერის საკითხი კიდევ უფრო მწვავედ დგას. 

სწორედ ამიტომ რესპოდენტები საუბრობენ უცხოდ ყოფნის შეგრძნებაზე, რაც სწორედ მსგავსი 

სერვისებით სარგებლობისას უჩნდებათ. ექიმთან ვიზიტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მარტივდება, თუკი 

მედიატორის სახით მასპინძელი საზოგადოების წარმომადგენელიც იქნება ჩართული. ეს კი მიგრანტს 

უზღუდავს დამოუკიდებლობის შეგრძნებას, რაზეც ნინოც საუბრობს ,,მთლად დამოუკიდებელი არ 

ვარ - ვერ ვიტყვი, რომ ახლა ავდგები, წავალ ექიმთან და პრობლემა არ შემექმნება.’’  

ენის ბარიერი - ,,ვერ გაგება’’ - დამოუკიდებლობის შეზღუდვა - ერთმანეთთან ჯაჭვურ კავშირს ქმნის, 

რაც საბოლოოდ სამედიცინო კუთხით, უცხოს დაუცველობის განცდას უყალიბებს, რაც პანდემიის 

პირობებში კიდევ უფრო მძაფრად ვლინდება და მატულობს ისეთი ფიქრები, როგორიცაა ,,მარტო 

ვარ, ჩემი არ ესმით და რამე რომ დამემართოს რავიცი, ვინ მომხედავს’’, რაც შეეხება სხვა 

სერვისებით სარგებლობას, ტომი აღნიშნავს, რომ მას დღემდე არ შეუძლია საბანკო ანგარიშის 

შექმნა. ასევე, გარდა საბანკო სერვისებისა, არსებობს საკუთრების ფლობასთან დაკავშირებული 

მთელი რიგი შეზღუდვები, თუმცა განხვავებით სამედიცინო მომსახურებისგან, ტომი აღნიშნავს, რომ 

მსგავსი საკანონმდებლო შეზღუდვები მას განსაკუთრებულ დისკომფორტს არ უქმნის და მათ 

გარეშეც ახერხებს საკუთარი გეგმების განხორციელებას. ინტეგრაციისას უცხოს წინაშე 

დაბრკოლებები ჩნდება ასევე უნივერსიტეტშიც. იმის მიუხედავად, რომ აქ ენის ბარიერს ასუსტებს 

ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტის არსებობა, ანანო იხსენებს შემთხვევას, როდესაც პირველ 

კურსზე ერთ-ერთი ლექტორის ლექციებს ვერ იგებდა,რადგან ლექტორს ინგლისურად მასალის 

გადმოცემის პრობლემა ჰქონდა. აღსანიშნავია, რომ ენის ბარიერი არაა ის ერთადერთი ფაქტორი, 

რომელიც მიგრანტ სტუდენტს თავს ,,უცხოელად’’ აგრძნობინებს. უნივერსიტეტში სტუდენტური 

თვითმმართველობების ადგილობრივი და“ საერთაშორისო სტუდენტებისთვის“ გამიჯვნა ასევე 

ამძაფრებს უცხოს შეგრძნებას. ანანო საუბრობდა, რომ ხშირად „უცხო“ სტუდენტებს არ ჰქონდათ 

ინფორმაცია უნივერსიტეტში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ სწორედ გამიჯნული  

თვითმმართველობებისა და  ინფორმაციის მხოლოდ ადგილობრივ ენაზე გავრცელების გამო, რაც 

განაპირობებდა მის ნაკლებ ჩართულობას სტუდენტურ ცხოვრებაში. 

 

ენა ყველაზე დიდი გამოწვევაა, მაგრამ არა მთავარი პრობლემა მაშინ, როცა თავს განსხვავებული 

შეხედულებები და მიდგომები იჩენს. მაიკლი, რომელიც ტყიბულში მასწავლებლად მუშაობდა 

იხსენებს, რომ მისი სწავლისადმი მიდგომა დანარჩენი მასწავლებლებისთის უცხოდ და უცნაურად 

(Weird) აღიქმებოდა, ვინაიდან იგი მოსწავლეებთან ისეთ მიდგომებს იყენებდა, რომლებიც 

ძირითადად თამაშებზე, ინტერაქციასა და მოსწავლეებთან ახლო ურთიერთობას ემყარებოდა, 

განსხვავებით დანარჩენი მასწავლებლებისგან, რომლებიც უპირატესობას უფრო მკაცრ და 
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დისტანციურ ურთიერთობებს ანიჭებდნენ. ამის გამო, მას მასწავლებლებთან, როგორც კოლეგებთან, 

ურთიერთობა არ ჰქონდა. ასევე განსხვავებული მიდგომების გაზიარების პრობლემაზე საუბრობს 

ჯეიმსიც, რომელიც იხსენებს, რომ როდესაც ერთ-ერთი ორგანიზაციის თავმჯდომარეებს საკუთარ 

შეხედულებებს უზიარებდა, მათ უჭირდათ განსხვავებული პოზიციის მიღება, ხოლო არგუმენტად 

შემდეგი ფრაზა მოჰყავდათ ,,შენ რა იცი, აქაური არ ხარ.’’ ამ შემთხვევებიდანაც ვლინდება, რომ 

ხშირად კერძო თუ საჯარო დაწესებულებებში მასპინძელი საზოგადოებისთვის უცხოს მიერ 

განსხვავებული მიდგომის შეთავაზება არსებულ წესრიგში უხეშ ჩარევად აღიქმება, რომლის 

გათვალისწინებაც ძალიან იშვითად ხდება, რაც ადასტურებს მეზო დონეზე უცხოს მიერ გავლენის 

მოხდენის შესაძლებლობის შემცირებას და მეზო დონეზე  პერსონალური თვისებების ,,ძალის’’ 

შესუსტებას. 

უცხოს ინტეგრაცია მაკრო დონეზე. 

იმ პირობებშიც კი, როცა მიგრანტები ერთი და იმავე მიგრანტის სტატუსით იგივე ქალაქში 

იმყოფებოდნენ, ისინი მასპინძელ საზოგადოებას რადიკალურად განსხვავებულად ახასიათებენ. 

მიზეზების ძიებისას მივდივართ ერთ-ერთ ფაქტორამდე, რომელიც რესპოდენტებს მნიშვნელოვნად 

განასხვავებს. კერძოდ, ეს არის განსხვავებული პიროვნული თვისებები. როგორც მიკრო დონეზეც 

ვნახეთ, პიროვნული თვისებები ინიდივიდუალური ინტეგრაციის პროცესში განსხვავებულ 

გამოცდილებას განაპირობებს. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იმიგრანტები სწორედ ამ განსხვავებულ 

გამოცდილებას აზოგადებენ და საზოგადოებას, როგორც მთელს, გარკვეულ თვისებებს ანიჭებენ. 

შეიძლება ითქვას, რომ შეფასებისას გამოვლინდა ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც, მიგრანტები 

საკუთარ პიროვნულ მახასიათებლებს მასპინძელ საზოგადოებას მიაწერდნენ. სხვა სიტყვებით, 

მასპინძელი საზოგადოება ისეთივე ეჩვენებოდათ, როგორ კომუნიკაციასაც თავად ამყარებდნენ ან 

ცდილობდნენ დაემყარებინათ. რესპოდენტთა ნაწილის შეფასებით თუ ვიმსჯელებთ, ერთსა და იმავე 

საზოგადოებას ერთდროულად მიეწერება ღიაობა, გახსნილობა, უცხოს მიმართ პოზიტიური 

განწყობები და ასვეე სიცივე, ჩაკეტილობა, ნეგატიური დამოკიდებულებები. რასაკვირელია, არაა 

გასაკვირი სხვადასხვა ადამიანის მიერ განსხვავებული შეფასებები, თუმცა რადიკალურ 

განსხვავებებთან ერთად მატულობს სხვა შესაძლო მიზეზების ალბათობა.  იქიდან გამომდინარე, რომ 

მსგავსი ტენდენცია გამოვლინდა მხოლოდ რესპოდენტთა ნაწილის - უნგრეთში მცხოვრები 

მიგრანტების - შემთხვევაში, გაგვიჭირდება ამ ტენდენციის განზოგადება, თუმცა მაინც შეგვიძლია 

გავიხსენოთ უცხოს ,,ობიექტურობის’’ (,,Objectivity’’ Of The Stranger) ფენომენი, რომელზეც ზიმელი 

საუბრობს. იქიდან გამომდინარე, რომ უცხო დაბადებიდან არ ეკუთვნის მასპინძელ საზოგადოებას, ის 

მისგან შორს დგას ობიექტური შეფასების უნარით, (Georg Simmel, 2016), აქ ,,ობიექტურობის’’ ხარისხი 

მაინც დაბალია იმდენად, რამდენადაც შეფასებაზე შესაძლო გავლენას ახდენს არა  კულტურული, 

არამედ ამჯერად უკვე პიროვნული ფაქტორი, რაც მიგრანტის შეფასებას შესაძლო სუბიექტურობას 

ანიჭებს, თუმცა უნდა  განვმეორდეთ, რომ მსგავსი ტენდენდციის არსებობაზე მსჯელობა შეგვიძლია 

მხოლოდ კონკრეტულ და არა მიგრანტთა ფართო მასებზე საუბრისას.საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ 

უცხოს პიროვნულ თვისებებზე, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ინტეგრაციის პროცესში არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია თავად მასპინძელი საზოგადოების ,,ხასიათი’’. რესპოდენტთა უმრავლესობამ 
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აღნიშნა, რომ მარტივად ,,იდენტიფიცირებადი უცხოები’’, რომლებიც განსხვავებული კანის ფერით, 

ქცევით, ჩაცმულობის სტილით გამორჩევიან,  „ფრთხილად“ უნდა იყვნენ, ვინაიდან ისინი უფრო 

მარტივად ექცევიან საზოგადოების ყურადღების არეალში, შესაბამისად მეტად გრძნობენ 

განსხვავებულ დამოკიდებულებას. ანანო, ნინო, ლიკაც საუბრობენ, რომ მათ არ აქვთ ,,მკვეთრად 

გამოკვეთილი იმიგრანტის გარეგნობა, რის გამოც ხშირად საზოგადოება მათ ,,უცხოებად’’ არ თვლის. 

ამასთან, ყველა რესპოდენტი აღნიშნავს, რომ კანის ფერთან, სქესსა და ასაკთან ერთად იცვლება 

ხალხის დამოკიდებულებაც. მამაკაცი რესპოდენტები საუბრობენ იმ ფაქტზეც, რომ მათ ადგილას ქალ 

მიგრანტებს ინტეგრაციის პროცესში განსხვავებული გამოცდილება 

ექნებოდათ. ,,გამოაშკარავებულობის’’ გრძნობა საერთო აღმოჩნდა ტომის, ჯეიმსისა და 

მაიკლისთვისაც, რომლებიც საქართველოში შეუმჩნევლები იშვიათად რჩებოდნენ. ისინი 

ანონიმურობის დეფიციტს განიცდიდნენ, რაც მათ ,,უცხოს’’ შეგრძნებას უქმნიდა: ,,ზოგჯერ მინდოდა 

საზოგადოების დანარჩენი ნაწილის მსგავსად ,,ნორმალური’’ ვყოფილიყავი და მათთვის ნაკლების 

ახსნა ყოფილიყო საჭირო’’ - მაიკლის ამ ფრაზიდანაც ჩანს, რომ მუდმივად ყურადღების ცენტრში 

ყოფნა მიგრანტისთვის პირადი სივრცის შეზღუდვასა და, როგორც ტომი ამბობს, დისკომფორტთანაა 

დაკავშირებული, თუმცა საინტერესოა, რომ მასპინძელი საზოგადოების მიერ გამოჩენილი ზედმეტი 

ყურადღება ყოველთვის უარყოფითად არ მოქმედებს ინტეგრაციის ხარისხზე. ჯეიმსი იხსენებს 

შემთხვევას, როდესაც მისი ჯემპრი ერთ-ერთმა მკერავმა ქალბატონმა გაკერა, თუმცა 

უსასყიდლოდ: ,,როდესაც ვკითხე, რა ღირს?  მან მიპასუხა - არაფერი, შენ ხომ სტუმარი ხარ!’’, ამიტომ 

ყურადღება, რომელიც სტუმართმასპინძლობითაა განპირობებული, პირიქით, სასიამოვნო 

ხდება ,,უცხოსთვის’’. მეტიც, უნგრეთის შემთხვევაშიც აღნიშნავდნენ რესპოდენტები, რომ ,,რადგან 

უცხოელი ხარ, უფრო რაღაცნაირად გეპყრობიან.’’ ამ ,,რაღაცნაირად’’ მოპყრობაში კი სწორედ 

მიგრანტის მიმართ ზედმეტი ინტერესის გამოჩენა და უფრო ხშირად დასმული  კითხვა- ,,რამე ხომ არ 

გჭირდება?’’იგულისხმება. ხშირად მსგავსი ყურადღება ადაპტაციისა და ინტეგრაციის პროცესზე 

დადებითან მოქმედებს, რადგან მასპინძელი საზოგადოება თავადვე გრძნობს პასუხისმგებლობას, 

რომ ,,უცხომ’’ თავი კარგად იგრძნოს.                                                                                                                  

 

მასპინძელი საზოგადოების განწყობებს ამავე დროს განაპირობებს მიგრანტის სტატუსი. უნგრეთის 

შემთხვევაში სამივე რესპოდენტი აღნიშნავს, რომ რადგანაც ისინი სტუდენტები იყვნენ, საზოგადოების 

მხრიდან კეთილგანწყობით სარგებლობდნენ. ამის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ისაა, 

რომ  მასპინძელი საზოგადოება სტუდენტებს ,,დროებით მიგრანტებად’’ თვლის, რომლებიც მალევე 

დატოვებენ ქვეყანას. ,,სტუდენტებზე არ აქვთ აგრესია, მაინც ფიქრობენ, რომ წავლენ და არ 

დარჩებიან.’’(ანიუტა) იგივეს კი ვერ ვიტყვით ლტოლვილ ან უმუშევარ მიგრანტებზე, რომელთა 

მიმართაც უნგრეთის შემთხვევაში უფრო ნეგატიური განწყობებია, რასაც ნაწილობრივ ქვეყნის მკაცრი 

პოლიტიკა განაპირობებს, რაც განსაკუთრებით ლტოლვილებისა და დევნილების წინააღმდეგაა 

მიმართული. 
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ამრიგად, მაკრო დონეზე მიგრანტთა ინტეგრაციის ანალიზიდან გამომდინარე შეგვიძლია 

გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ მასპინძელი საზოგადოება უცხოს შეიძლება მოექცეს კარგად  ან ცუდად, 

მაგრამ არასდროს ისე, როგორც ერთმანეთს.  

 

დასკვნა 

კვლევის შედეგად საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხარისხი შეფასდა სამ - მიკრო, მეზო და მაკრო 

დონეზე, ხოლო თითოეულ დონეზე გამოვლინდა ინტეგრაციის ხელშემწყობი და დამაბრკოლებელი 

ფაქტორები. ასევე თითოეული დონისთვის გამოიკვეთა სპეციფიკური მახასიათებლები. აღსანიშნავია, 

რომ ინტეგრაციის დამაბრკოლებლად სამივე დონისთვის საერთო ენის ბარიერი აღმოჩნდა, 

რომლის გადალახვაც მიკრო დონეზე შესაძლებელი, ხოლო მეზო დონეზე თითქმის შეუძლებელია. 

მაკრო დონეზე კი ენის ბარიერთან ერთად ჩნდება არანაკლები სირთულის, განსხვავებული 

მიდგომებისა და შეხედულებების პრობლემა, რომელზე გავლენის საშუალება უცხოს იშვიათად 

ეძლევა. ამასთან, გამოვლინდა ინდივიდუალური ინტეგრაციის ფენომენი, რომელიც პიროვნულ 

თვისებებთანაა დაკავშირებული და მისი გავლენა ყველაზე შესამჩნევი სწორედ მიკრო დონეზეა, 

თუმცა დონეების მატებასთან ერთად მცირდება პერსონალური თვისებების როლი და მიგრანტის 

ხელში ბევრად ნაკლები ბერკეტი რჩება, რითიც მას გარემოზე ზემოქმედება შეუძლია. 

მეზო დონეზე განისაზღვრა ,,უცხოს’’ ინტეგრაცია სამედიცინო, კერძო თუ საჯარო დაწესებულებებში. 

აქ თავი იჩინა ,,ვერ გაგების’’ შიშმა, რაც ხშირად განაპირობებს მასპინძელი საზოგადოების მხრიდან 

უცხოსთვის თავის არიდებასა და მისგან იზოლირებას.  

მაკრო დონეზე კი მიგრანტების მიერ მასპინძელი საზოგადოების შეფასებისას გამოიკვეთა ტენდენცია, 

რომლითაც ისინი მასპინძელ საზოგადოებას პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე აფასებდნენ 

და ისეთივე ეჩვენებოდათ, როგორ კომუნიკაციასაც თავად ამყარებდნენ ან ცდილობდნენ 

დაემყარებინათ. ყოველივე კი ხელახალი პერსპექტივიდან წარმოგვიჩენს „უცხოს“ ობიექტურობის 

შესახებ ზიმელის თვალსაზრისს, რომელიც ხაზს უსვამს „უცხოს’ ობიექტურობაზე მოქმედ როგორც 

კულტურულ, ისე პიროვნულ ფაქტორებს.  

ამასთან, კვლევა ადასტურებს, რომ უცხოს მასპინძელი საზოგადოება შესაძლოა კარგად ან ცუდად 

მოექცეს, თუმცა არასდროს ისე, როგორც ერთმანეთს, რაც ადასტურებს ზიმელისეული ,,უცხოს’’ 

კონცეფციას, რომლის მიხედვითაც, ,,უცხო’’ ვერასდროს გახდება მასპინძელი საზოგადოების ისეთივე 

სრულყოფილი წევრი, როგორიც მოქალაქე. გარდა ამისა, კვლევის შედეგად გამოჩნდა, რომ არაა 

აუცილებელი ინტეგრაცია ასიმილაციის პროცესთან ერთად განვიხილოთ, ვინაიდან ადაპტაციის 

პროცესში მიგრანტები ინარჩუნებენ იმ ბაზისურ კულტურულ ჩვევებსა და ქცევებს, რომლებიც მათ 

მანამდე ჰქონდათ. 

აღსანიშნავია, ისიც რომ მასპინძელ საზოგადოებას არ აქვს კონკრეტული უნივერსალური ფორმულა, 

რომლითც ის ,,უცხოს’’ აღიქვამს, რასაც გააპირობებს მიგრანტის ინტეგრაციის ცვლილება გენდერის, 

კანის ფერის, სქესისა თუ რელიგიური შეხედულების პარალელურად.   
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აბსტრაქტი 

თაობათა შორის უთანხმოებები ყველგან გვხვდება, იქნება ეს სამუშაო სივრცე, 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები თუ ოჯახი. ერთ სივრცეში თანაცხოვრება, 

ბუნებრივია, გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რაც ხშირად შეიძლება 

გადაიზარდოს კონფლიქტებში. აღნიშნული კვლევაც სწორედ ასეთი სახის ინტერაქციებზე 

ფოკუსირდება და იკვლევს ინტერესთა, ღირებულებათა და ფასეულობათა განსხვავებულ 

გაგებას, განსხვავებულ მიდგომებსა და დამოკიდებულებებს უმცროსი და უფროსი თაობის 

წარმომადგენლებს შორის. 

მოცემული  ნაშრომი იკვლევს სამთაობიან  გაფართოებულ ოჯახს საქართველოში და 

მათზე დაყრდნობით ასკვნის თაობებს შორის აზრთა სხვადასხვაობის თემატიკას, მათ შორის  

კომუნიკაციის საშუალებებსა და კონფლიქტის სახეებს, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს 

ოჯახში. ნაშრომი დიდწილად ეფუძნება მკვლევრების მიერ ჩატარებულ თაობათა შორის 

კონფლიქტებთან დაკავშირებულ კვლევებსა და ინდივიდუალიზმისა და კოლექტივიზმის 

კონცეფციას.  

კვლევის შედეგები ემყარება თვისებრივი მეთოდით მიღებულ მონაცემებს, 

რომლისთვისაც  ჩატარდა ინდივიდუალური სიღრმისეული ინტერვიუები 18-19 წლის 

ახალგაზრდებთან და მათი ოჯახების მესამე თაობის წარმომადგენლებთან.  

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გაფართოებულ ოჯახებში  სხვადასხვა თაობის 

წარმომადგენლების ჰარმონიული თანაცხოვრებისთვის საჭიროა საერთო ინტერესების გამონახვა, 

ღირებულებებისა და ერთმანეთის პატივისცემა და კონფლიქტური ხასიათის სიტუაციების დროს 

კომპრომისზე წასვლა.  ამასთან ერთად არ გამოიკვეთა  მოუგვარებელი კონფლიქტები, რაც ხელს 

უწყობს ოჯახის გაფართოებული ფორმით  თანაცხოვრებას.        

 

საკვანძო სიტყვები: თაობები, ოჯახური კონფლიქტები, გაფართოებული ოჯახი, 

ღირებულებები. 
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შესავალი 

      თაობებს შორის  კონფლიქტებსა და უთანხმოებებს საკმაოდ ხშირად  ვაწყდებით. 

მათ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ როგორც ზოგადად, საზოგადოებისა და ადამიანის, 

ასევე ოჯახის ცხოვრებაშიც. სოციალურ ფსიქოლოგიაში თაობებს შორის კონფლიქტის 

ძირითად მიზეზად მოლოდინთა შეუთანხმებლობას მიიჩნევენ. ძველი და ახალი თაობის 

წარმომადგენლები ირგებენ სხვადასხვა სოციალურ როლებს, რომელთა შესრულებაც 

გარკვეულ ქცევებს ითვალისწინებს და უკავშირდება მოლოდინთა იმ სისტემას, რაც 

თითოეულ მათგანს გამოუმუშავდათ აღზრდითა და ეროვნული ტრადიციების ზეგავლენით 

(გელაშვილი, 2019).  ეს ყველაზე კარგად, ალბათ, ოჯახში ვლინდება, რადგან სხვადასხვა 

თაობის წარმომადგენლებს მჭიდრო ემოციური ურთიერთობა აქვთ   ერთმანეთთან. ეს 

შეიძლება იყოს, როგორც ორ, ასევე სამ თაობას შორის ურთიერთქმედება (მაგ: მამა-შვილი, 

ბაბუა-შვილისშვილი).  ქართულ გაფართოებულ ოჯახებში ხშირია აზრთა სხვადასხვაობა 

გარკვეულ საკითხებზე, როგორიცაა უფროს-უმცროსის პატივისცემა, ოჯახის წევრების 

თავისუფალი დროის გატარების კონტროლი, შრომის გენდერული გადანაწილება და სხვა. 

ადამიანის არჩევანის თავისუფლების შეზღუდვა,  ბუნებრივია, არაჯანსაღ სოციუმს ქმნის.  

სხვადასხვა თაობებში არსებული ღირებულებების კვლევა მნიშნელოვანია, რადგან ეს 

გვაძლევს ცოდნას კონკრეტულ საზოგადოებაში, კონკრეტულ ისტორიულ კონტექსტში 

სხვადასხვა თაობების მამოძრავებელი ძალის, თაობებს შორის განსხვავებისა და მსგავსების 

შესახებ, რაც გვაძლევს საშუალებას განვჭვრიტოთ საზოგადოების განვითარების შესაძლო 

ტრაექტორია (Inglehart, 1997).  ამ სფეროში არსებული ნაშრომების, სტატიების უმეტესობა 

ნაკლებად ეხება ოჯახებში არსებულ თაობათაშორის დაპირისპირებებს. ეს თავისმხრივ 

ზრდის აღნიშნული თემის აქტუალობას და საშუალებას გვაძლევს, გამომდინარე ქართული 

რეალობიდან,  ახალი პერსპექტივა შევიტანოთ საკითხის კვლევაში.   

წარმოდგენილი სტატია გამოავლენს ოჯახში  თაობებს  შორის ღირებულებითი 

განსხვავებებს და აანალიზებს თაობებს შორის განსხვავებული ფასეულობების ზეგავლენას 

ოჯახის ჰარმონიაზე. იმის დასადგენად, იწვევს თუ არა მსგავსი აზრთა სხვადასხვაობები 

ოჯახის წევრებს შორის გარკვეული სახის კონფლიქტს თუ უთანხმოებას ჩატარდა 

სიღრმისეული ინტერვიუები გაფართოებულ ოჯახებში. 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

ზოგადად თაობა განიმარტება, როგორც ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი, 

ერთობლიობა,  რომლებიც ერთსა და იმავე პერიოდში დაიბადნენ. სოციოლოგიაში ამას 

ასევე ემატება საერთო ინტერესები, ღირებულებები, შეხედულებები, გარკვეული 

კოლექტიური აზროვნება და ცხოვრებისეული გამოცდილება. არსებობს სხვადასხვა 

მოსაზრება იმის შესახებ თუ რა დროის შუალედით გამოიყოფა ერთი თაობა მეორისგან. ამ 
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საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრებებია,  თუმცა უმეტესობა თვლის, რომ დროის 

შუალედი, რომლითაც  თაობები გამოეყოფიან ერთმანეთს არის 30 წელი. აღსანიშნავია, 

ისიც, რომ ეს შუალედი მნიშნელოვანია საზოგადოების განვითარებისთვის და კოლექტიური 

პროგრესისთვის. როგორც მენტრე კონტზე დაყრდნობით წერს, თუ  შევამცირებთ ან 

გავზრდით ადამიანის სიცოცხლის საშუალო მაჩვენებელს, შეიცვლება პროგრესი 

საზოგადოებაშიც. თუ გავზრდით სიცოცხლის ხანგრძლივობას, იგი შენელდება, ხოლო  თუ 

შევამცირებთ, შესაბამისად, პროგრესიც დაჩქარდება, რადგან უფროსი თაობის 

კონსერვატული ზეგავლენაც გაქრება (Mentre, 1920.; ციტირებული Mannheim, 1952). 

პირველად თაობების გამოყოფა ცალკე ჯგუფად მანჰაიმმა სცადა. მისთვის თაობა იყო 

დინამიკური სოციალური ფუნდამენტი, რადგან თაობათა ცვლა არის მუდმივი პროცესი და 

ყოველ შემდგომ თაობას აქვს “ახალი კონტაქტი“ წინა თაობის მემკვიდრეობასთან. შედეგად 

„თაობები არიან მუდმივ ურთიერთქმედებაში ერთმანეთთან“. მას ასევე მიაჩნდა, რომ 

ყოველი თაობა სხვადსხვაგვარად აღიქვამდა სამყაროს. მისი აზრით, კულტურის, 

ინტერესებისა და ქცევის  ჯგუფური და ინდივიდუალური განსხვავების ასახსნელად თაობას 

ისეთივე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, როგორც სოციალურ კლასს ან გენდერს (Mannheim, 

republished 1952). 

არსებობს თაობის განსაზღვრის მრავალი მოდელი, თუმცა უკვე წლებია თაობებს 

გამოყოფენ დაბადების წლების მიხედვით. უილიამ სტრაუსისა და ნეილ ჰოვეს თეორიის 

მიხედვით ადამიანების ასაკი განსაზღვრავს იმას თუ რომელ თაობას მიეკუთვნებიან, ხოლო 

თითოეული დაჯგუფება გამოირჩევა უნიკალური ხასიათის თვისებით.  ისინი 

ითვალისწინებდნენ ადამიანის აღზრდის მეთოდს, ასევე თუ რომელი საზოგადო მოვლენები 

გადაიტანეს მოზარდობაში და რა სოციალური დავალება მისცეს უფროსებმა 

ზრდასრულობაში გადასვლისას. ამ ინდიკატორების გათვალისწინებით, მათ ჩამოაყალიბეს 

თაობების 18 ჯგუფი, რომელთა სასიცოცხო ციკლიც 20-25 წელს ითვლიდა: 

1. ჯი.აი თაობა 1901-1924; 

2. ჩუმი თაობა 1925-1942; 

3. ბეიბი-ბუმერები 1943-1960; 

4. მე-13 თაობა (X თაობა) 1961-1981; 

5. მილენიუმების თაობა (Y თაობა) 1982-2001. 

მათი დაკვირვებით გარკვეულ სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და 

ტექნოლოგიურ ცვლილებას შეუძლია გავლენა მოახდინოს თაობების ფორმირებასა და 

მათი მახასიათებლების ჩამოყალიბებაზე ( Straus and Howe 1991).  

 მოცემულ ჯგუფებს ემატება კიდევ ერთი, ახალი თაობა, რომელიც განისაზღვრება, 

როგორც „Z თაობა“. სტრაუსისა და ჰოვეს დაჯგუფებას, რომ მივყვეთ ამ თაობის 
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განმსაზღვრელი წლები იქნებოდა 2001-2020, თუმცა ხშირად სამეცნიერო სტატიებში 

აღნიშნულია, რომ თაობა Z ასაკობრივად მოიცავს იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 

1997-2015 წლებში (Dimock, 2019).  

თაობებს შორის უთანხმოებები, ზოგადად საზოგადოებასა და ადამიანის ცხოვრებაშიც 

ყურადსაღებია, ისევე როგორც ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთქმედებაში. კონტი ოჯახურ 

ურთიერთობებს განსაზღვრავს, როგორც ზნეობრივ-ემოციურ კავშირს, რომელიც 

ურთიერთსიმპათიასა და სიყვარულზეა (ერთგულებაზეა) დაფუძნებული (ბერძენიშვილი, 

2013).  სოციალურ ფსიქოლოგიაში თაობებს შორის კონფლიქტის ძირითად მიზეზად 

მოლოდინთა შეუთანხმებლობას მიიჩნევენ. ძველი და ახალი თაობის წარმომადგენლები 

ირგებენ სხვადასხვა სოციალურ როლებს, რომელთა შესრულებაც გარკვეულ ქცევებს 

ითვალისწინებს და უკავშირდება მოლოდინთა იმ სისტემას, რაც თითოეულ მათგანს 

გამოუმუშავდათ აღზრდითა და ეროვნული ტრადიციების ზეგავლენით (გელაშვილი, 2019).  

ეს ყველაზე კარგად, ალბათ, ოჯახში ვლინდება, რადგან სხვადასხვა თაობის 

წარმომადგენლებს ყოველდღიური ინტერაქცია უწევთ ერთმანეთთან. ამაში შეიძლება 

იგულისხმებოდეს ორ ან სამ თაობას შორის ურთიერთქმედება (მაგალითად ბებია-ბაბუა-

შვილიშვილი ან მშობელი-შვილი).   

სამეცნიერო ლიტერატურაში კონფლიქტის სხვადასხვა განმარტება გვხვდება. 

ძირითადი არსი მდგომარეობს ინტერესთა, ფასეულობათა და ხედვის შეუთავსებლობაში, 

რომელიც არ მოიაზრება მხოლოდ ნეგატიური კონტექსტით. მეცნიერების აზრით, 

კონფლიქტი ფორმირდება ჩვენ მიერ და ჩვენივე მიზნებიდან გამომდინარე (Mack & Snyder, 

1957). 

ადამიანები ინდივიდუალური თავისებურებების მიხედვით, სხვადასხვანაირად 

აღიქვამენ სამყაროს. რწმენის, ღირებულებებისა და საჭიროებების განსხვავებულობა იწვევს 

აზრთა სხვადასხვაობას და შეიძლება გახდეს კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზი, რაც 

გამოიხატება ერთი მხარის წინააღმდეგობით მეორეს ინტერესებთან.  გამომწვევი მიზეზების 

მიხედვით გამოყოფენ კონფლიქტის შემდეგ სახეებს:  

1.  ინფორმაციული კონფლიქტები -  ამ სახის კონფლიქტების განვითარება, უმეტესად 

კომუნიკაციის დეფიციტის ან არასწორი კომუნიკაციის ბრალია. 

2. ურთიერთობასთან დაკავშირებული კონფლიქტები- ამ ტიპის კონფლიქტები 

ხშირად იჩენს თავს იმ ადამიანებს შორის, ვისაც ახლო ურთიერთობა აქვთ 

ერთმანეთთან. ასეთ შემთხვევაში კონფლიქტს ამწვავებს ძლიერი ემოციური ფონი, 

მხარეებს უჩნდებათ განცდა, რომ არ აფასებენ, არ უგებენ და უყურადღებოდ ტოვებენ 

მათ. 
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3.ფასეულობასთან დაკავშირებული კონფლიქტები - ადამიანთა შორის 

დაპირისპირების ყველაზე გავრცელებული ვარიანტებია. ადამიანების განსხვავებული 

ხედვები, ღირებულებები და გემოვნება ხშირად არ ემთხვევა ერთმანეთს, რაც 

შეიძლება კონფლიქტური სიტუაციის მიზეზი გახდეს. ის, რაც ერთისთვის მისაღებია და 

ღირებულია, მას მეორესთვის არანაირი ფასეულობა გააჩნია.  

4. სტრუქტურებთან დაკავშირებული კონფლიქტები - მათი მიზეზი შეიძლება გახდეს 

არსებული ნორმები და კანონები, შეზღუდვები, გარემოებები, სტატუსები და 

სოციალური როლები. ასეთ შემთხვევაში უნდა მოხდეს საკითხის ღია და 

გულწრფელი განხილვა, რათა მხარეებმა მიაღწიონ კონსენსუს. 

5. ინტერესებთან დაკავშირებული კონფლიქტები- შინაარსობრივად ყველაზე რთულ 

ფორმებს წარმოადგენენ და აერთიანებენ სხვადასხვა ტიპის კონფლიქტებს. 

ინტერესის სფერო შეუზღუდავია და იშვიათია მათი თანხვედრა. ინტერესები შეიძლება 

იყოს მატერიალური და არამატერიალური. ასეთი კონფლიქტების პროვოცირებას 

იწვევს ის გარემოება, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას ერთ-ერთი მხარე მოქმედებს 

მხოლოდ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და არ ითვალისწინებს სხვებს 

(გელაშვილი, 2019). 

   გამომდინარე იქედან, რომ ოჯახი მნიშვნელოვანი პირველადი ჯგუფია ადამიანის 

ცხოვრებაში და მისი წევრები არა მარტო სისხლით, არამედ ღრმა ემოციური კავშირით 

არიან ერთმანეთთან მიჯაჭვულები, ამიტომ მისთვის ყველაზე შესაფერისი, სავარაუდოდ,  

ურთიერთობასთან დაკავაშირებული ტიპია. კონფლიქტის გაღვივებაში ასევე მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობენ საპირისპირო ინტერესები და შეხედულებები.  გამომდინარე იქედან, რომ 

უფროსი თაობა სხვა გარემოში, სხვა ღირებულებებსა და იდეოლოგიაში აღიზარდა, ისინი 

ხშირად აკრიტიკებენ ახალგაზრდებს, რომლებსაც განსხვავებული ინტერესები აქვთ. 

საკმაოდ ხშირია კონფლიქტები ისეთ თემებზე, როგორიცაა გენდერული თანასწორობა, 

უფროს-უმცროსის პატივისცემა და სხვა. საქართველოში კი განსაკუთრებით კარგად ვხედავთ 

ამას, გამომდინარე ქვეყნის ტრადიციებისა და ისტორიული ფონისა.  

 საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ახალგაზრდები გათავისუფლდნენ „ზემოდან 

ნაკარნახევი“ იდეოლოგიისგან და ახალმა შესაძლებლობებმა და ცხოვრების დაგეგმვის 

ახალმა მიდგომამ იჩინა თავი. ახალგაზრდები ინდივიდუალიზაციის ანუ საკუთარი 

ცხოვრების დაგეგმვის თავისუფლების წინაშე აღმოჩნდნენ. სოციალური რეგულაციების და 

შეზღუდვების გაქრობის შემდეგ, უკვე არაფერია ნაკარნახევი „ზემოდან“ და ახალგაზრდებს 

არ აქვთ წინასწარ გაწერილი გზა; ისინი თავად საზღვრავენ, თუ რა არჩევანი გააკეთონ 

ცხოვრებაში. მკაცრი სოციალისტური რეგულაციებიდან, ისინი მოხვდნენ თავისუფალ, 

ლიბერალურ გარემოში, სადაც არჩევანი შეზღუდული არ არის (ხოშტარია, 2019).   თუმცა, 
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აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ინდივიდუალიზაციას და არჩევანის თავისუფლებასაც 

ახლავს სირთულეები, შიშები და საფრთხეების არსებობის შეგრძნება. სწორედ ამის გამო, 

მეცნიერები ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ახალგაზრდებს 

ესაჭიროებათ გარკვეული „სიმყარე“, „საყრდენი“, რის გამოც მათთვის „ძირითადი“, 

ტრადიციული ღირებულებები მაინც სტაბილური რჩება, იმისდა მიუხედავად, რომ მათ 

გარემოში უამრავი ცვლილება და ტრანსფორმაცია ხდება. უოლკერი და სტეფენსონი 

ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში 

ოჯახი არის ის ძირითადი ინსტიტუტი, რომელსაც ახალგაზრდები განსაკუთრებით ენდობიან 

(Walker & Stephenson, 2010). 

ტრადიციული ოჯახის შექმნის მოთხოვნილება უფრო და უფრო იკლებს ახალგზარდა 

თაობებში, რაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილის შეშფოთებას იწვევს. მათი თქმით, 

ახალგაზრდა თაობა ჰედონისტური და ეგოისტურია, მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს და 

ყველანაირი პასუხისმგებლობის და ვალდებულების თავიდან აცილებას ცდილობს (Heath & 

Cleaver, 2003).  

ასევე, საინტერესოა თანამედროვე სამყაროში ცვლილებები, რომლებიც თავისუფალი 

დროის ტარებას და ცხოვრების სტილს ეხება. იმის გამო, რომ თანამედროვე სამყაროში 

ახალგზარდები დაქორწინებას აღარ ჩქარობენ, მათ მეტი დრო რჩებათ საკუთარი 

თავისთვის. თანამედროვე სამყარო ბევრ სხვადასხვა გასართობ საშუალებას სთავაზობს 

ახალგაზრდას, რაც, პირველ რიგში ფინანსურ შესაძლებლობებს უკავშირდება. სწორედ 

ამიტომ გართობის საშუალებები  მეტად ხელმისაწვდომია  საზოგადოების შეძლებული 

ფენებისთვის. თუმცა, ზოგი მეცნიერის აზრით, ახალგაზრდები თავისუფალ დროს უფრო და 

უფრო ხშირად ატარებენ განცალკევებულად, რაც უკავშირდება იმას, რომ მათ აქვთ 

ინტერნეტთან წვდომა და მესამე თაობის მობილური ტელეფონები, რამაც თავისუფალი 

დრო აქცია უფრო პირად, დამოუკიდებელ აქტივობად, ვიდრე ერთმანეთთან ურთიერთობის 

საშუალებად (Furlong & Cartmel, 2006).  აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში 

თავისუფალი დროის ტარების და გართობის ერთ-ერთი მთავარი საშუალება მეგობრებთან 

ერთად დროსტარებაა, რასაც ხშირად ფინანსები არ ესაჭიროება, რადგან მეგობრების 

შეკრება და დროსტარება, როგორც წესი, სახლში ხდება (ხოშტარია, 2019). 

ახალგაზრდებს უნდათ ახალი შესაძლებლობები და არ უნდათ იმ სამყაროში 

ცხოვრება, რომელშიც მათი მშობლები ცხოვრობდნენ. დასავლური ცხოვრების სტილი 

მათთის უფრო სასურველი და, ამავე დროს, უფრო ხელმისაწვდომი გახდა. სწორედ ამიტომ, 

კენ რობერტსი აღნიშნავს, რომ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, ახალგაზრდები რეფორმების 

მომხრეები არიან, იმ გაგებით, რომ ისინი ცხოვრების ახალ, დასავლეთში აღიარებულ 

სტილს ამჯობინებენ (Roberts, 2003.; ციტირებული ხოშტარია, 2019). 



ყაფლანიშვილი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / იანვარი, 2021 

22 

 

ინდივიდუალიზმი და კოლექტივიზმი 

ინდივიდუალიზმი და კოლექტივიზმი-ორივე ერთნაირად გამოიყენება, როგორც 

საზოგადოების  ასევე ინდივიდის აღსაწერად. ინდივიდუალისტური კულტურა გულისხმობს 

ქვეყანაში იმ ინდივიდების დიდ რაოდენობას, ვისი მე-კონცეფციაც სტაბილური პიროვნული 

თვისებებით არის განსაზღვრული და ნაკლებ არის დამოკიდებული სხვებზე. კოლექტიური 

კულტურის წევრთა „მე კონცეფცია“ კი უფრო მეტად როლებითა და ჯგუფისადმი 

მიკუთვნებით განისაზღვრება. ცალსახად გამოიკვეთება თაობათა შორის განსხვავება. 

ასაკთან ერთად მატულობს კოლექტივისტური ორიენტაცია, მაგრამ მას არ სდევს 

ინდივიდუალისტური ორიენტაციის კლება. უფროსი თაობის ადამიანები, ასევე, უფრო მეტ 

ინდივიდუალისტურ ორიენტაციას ამჟღავნებენ ინდივიდუალიზმის ორი ქვეშკალიდან: ერთში 

- „საკუთარ თავზე დაყრდნობა“, რაც შეიძლება იყოს, ან ასაკისა და კულტურის 

ერთიერთქმედების შედეგი (საქართველოში უფრო გვიან ხდება ოჯახისგან რეალური 

დამოუკიდებლობის მიღწევა), ან/და  კოლექტივიზმიდან ინდივიდუალიზმისკენ 

გადანაცვლების პროცესის ნიშანი. თაობათა შორის განსხვავება, ასევე, აღინიშნება 

კოლექტივიზმთან დაკავშირებულ ღირებულებებში. ტრადიციებისადმი ერთგულება, 

ოჯახური შეჭიდულობა და ბავშვის ისე გაზრდა, რომ იყოს დამჯერი, უფრო ღირებულია 

უფროსი თაობის ადამიანებისათვის, მაშინ როდესაც, ახალგაზრდა თაობა ხაზს უსვამს იმის 

მნიშვნელობას რომ ადამიანი იყოს დამოუკიდებელი და მიზანსწრაფული (სუმბაძე, 2012). 

ისეთ საზოგადოებებს, რომელთა წევრებს შორისაც კავშირი საკმაოდ სუსტია, 

ჰოფსტედე უწოდებს ინდივიდუალისტურ საზოგადოებებს. ასეთ საზოგადოებებში ადამიანებს 

საკუთარი თავი და ოჯახის წევრები აბარიათ, მაშინ როდესაც კოლექტივისტურ 

საზოგადოებაში ადამიანები დაბადებიდანვე უფრო ფართო ჯგუფების და გაფართოებული 

ოჯახების (სადაც შედიან ბებიები, ბაბუები, დეიდები, ბიძები და სხვა ნათესავები) ნაწილი 

არიან, რომელთა ერთგულებაც ევალებათ (Hofstede, 2011). 

მეთოდოლოგია 

    წარმოდგენილი სტატიის მიზანია გააანალიზოს რამდენად განსხვავდება და რა 

სახის კონფლიქტებს იწვევს  სხვადასხვა საკითხებზე შეხედულება  სამ თაობას შორის. 

შესაბამისად კვლევის ამოცანები მდგომარეობს შემდეგში: (ა) დადგინდეს თაობათა შორის 

აზრთა სხვადასხვაობის ძირითადი თემატიკა; (ბ) ლიტერატურის მიმოხილვის ნაწილში 

წარმოდგენილი კონფლიქტების ტიპების მიხედვით დადგინდეს კონკრეტულად რა ტიპის 

კონფლიქტს აქვს ადგილი გაფართოებულ ოჯახში; (გ)  დადგინდეს კომუნიკაციის რა 

ფორმები და საშუალებები გამოიყენება; (დ)  დადგინდეს რა გავლენას ახდენს თითოეული 

თაობის წევრის ემოციური მდგომარეობა ოჯახის ჰარმონიაზე. 
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ნაშრომის ფარგლებში ჩატარდა მცირე მასშტაბის კვლევა, რომელიც განხორციელდა 

სამ ეტაპად: პირველი ეტაპი - მოსამზადებელი სამუშაოები, რაც გულისხმობს თეორიული 

მასალის მოძიებასა და დამუშავებას და სიღრმისეული ინტერვიუებისთვის კითხვარის 

შედგენას; მეორე ეტაპზე ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუები, შემდეგ მომზადდა 

ტრანსკრიპტები და განხორციელდა მონაცემთა კოდირება-კატეგორიზება. მონაწილეობდა 

ხუთი რესპონდენტი, რომლებიც შერჩეულ იქნა მიზნობრივად,  ხოლო მესამე ეტაპზე 

დამუშავდა მიღებული მონაცემები და ჩატარდა კვლევის შედეგების ანალიზი. 

კვლევის საწარმოებლად შერჩეულ იქნა თვისებრივი კვლევის მეთოდი. რაც შეეხება 

სიღრმისეული ინტერვიუების ტრანსკრიპტების ანალიზს, გამოყენებულ იქნა ნარატიული  

კონტენტ-ანალიზის მეთოდი. კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენდა ნახევრად 

სტრუქტურირებული კითხვარები, როგორც უფროსი თაობის წარმომადგენლებისთვის, ასევე 

ახალი თაობის წარმომადგენლებისთვის. 

ქვეყანაში (გლობალური პანდემია) არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე 

ინტერვიუები ჩატარდა ვირტუალურად, „Zoom“-ის საშუალებით, რაც ხელმისაწვდომი და 

კომფორტული საკომუნიკაციო საშუალება იყო რესპონდენტებისთვის.   

კვლევის შედეგები 

ჩატარებული  კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა სამი გაფართოებული ოჯახი, რომლებიც 

იზიარებდნენ ერთ საცხოვრებელ სივრცეს, ეკონომიკას და მეტ-ნაკლებად ჰარმონიულად 

თანაცხოვრობდნენ. რესპონდენტები შედგებოდა 18-19 წლის  ახალგაზრდებისგან  და მათი ოჯახის 

წევრი უფროსებისგან. 

ბუნებრივია, რომ სიღრმისეული ინტერვიუების ჩატარების შედეგად დადგინდა, რომ  თაობებს შორის 

ღირებულებითი სხვაობა აშკარა იყო. სხვადასხვა ინსტიტუციებისგან განსხვავებით, როგორიცაა 

მაგალითად სამუშაო გარემო, ოჯახი უფრო განსაკუთრებულ ურთიერთობებს წარმოადგენს.  ოჯახის 

„შიდა სამზარეულო“ ყოველთვის დაფარული და მიუწვდომელია უცხო თვალისთვის.  

გოფმანი თვლიდა, რომ სოციალური ცხოვრების დიდი ნაწილი შეიძლება გაიყოს წინა და უკანა 

პლანებად. წინა პლანი მოიცავს სოციალურ სიტუაციებს და კონტაქტებს, რომლებშიც ინდივიდები 

ასრულებენ ფორმალურ როლებს. ეს „სცენური წარმოდგენებია“. უკანა პლანი არის, სადაც 

ადამიანები აგროვებენ რეკვიზიტებს და ემზადებიან ურთიერთქმედებისთვის უფრო ფორმალურ 

გარემოში. უკანა პლანი თეატრის კულისებს ან, ფილმის გადაღებისას, გადამღები კამერის უკან 

აქტივობას ჰგავს. როდესაც ადამიანები სცენის უკან უსაფრთხოდ არიან, მათ შეუძლიათ 

განიტვირთონ, თავისუფლად გამოხატონ გრძნობები და ქცევის სტილი თავისუფალი გახადონ, რასაც 

ისინი აკონტროლებენ წინა პლანზე ყოფნისას (Goffman, 1969). სწორედ ოჯახი, სახლი არის 

ადამიანის „კულისები“, სადაც იგი თავისუფლდება საზოგადოების წნეხისგან და იყოს ის, ვისი როლიც 

მას მიანიჭეს. თუმცა, აღსანიშნავია, ისიც, რომ ადამიანი შეიძლება მრავალ სცენაზე თამაშობდეს და 

განსხვავებული როლები ჰქონდეს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახის წევრებიც 

ირგებენ გარკვეულ როლებს და „სცენაზე გამოდიან“, მიუხედავად იმისა, რომ სახლში ატარებენ 
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დროს. ეს, ალბათ, ყველაზე თვალსაჩინოა ერთმანეთთან ინტერაქციის დროს, ხოლო, როცა 

სრულიად განმარტოვდებიან, უბრუნდებიან თავიანთ კულისებს. ამის კარგი მაგალითია უფროსი 

რესპოდენტების სიტყვები: „მე ვარ ოჯახის უფროსი...ჩემი სიტყვა ეს, მე რო ვიტყვი ის უკვე ბეჭედ 

დარტყმულია.“; „მე უფროსი ვარ და მე მეტი მმართებს მოთმინება“. ჩანს, რომ მათ „ოჯახის 

უფროსობის“ როლი კარგად აქვთ  შეთვისებული და როგორც ყველაზე უფროსი წევრები ბევრად 

მეტ პასუხისმგებლობასა და მოთმინებას განიცდიან.   

აღსანიშნავია ის, რომ გამოიკვეთა თაობების კლასტერიზაცია: შვილები-მშობლები, მშობლები-ბებია-

ბაბუები და შვილიშვილები-ბებია-ბაბუები.  თუმცა,  როგორც ერთ-ერთმა უფროსმა რესპოდენტმა 

აღნიშნა „შუა თაობა“ „არის ხიდი  შვილიშვილებსა და ჩემს შორის“, რაც იმაზე მიგვანიშნებს, რომ 

ოჯახში მშობლებს გარკვეულწილად თაობებს შორის დამაკავშირებელი რგოლის ფუნქცია აკისრიათ. 

სერიოზული საკითხების განხილვისას თუ გადაწყვეტისას ისინი იღებენ ფასილიტატორის როლს, 

თუმცა აღნიშნულ წყვილთა ურთიერთობას თავისუფალი დროის გატარების ფუნქცია უფრო აქვს, 

რაც მოიცავს საერთო აქტივობებს, როგორიცაა ნარდის თამაში, ტელევიზორის ერთად ყურება, 

გარკევული თემების განხილვა თუ პაზლის აწყობა.  როგორც გამოიკვეთა კვლევისას, ასეთი  

აქტივობები აყალიბებს  საერთო ინტერესებს და უფრო აახლოვებს ოჯახის წევრებს, რაც შემდეგ 

აისახება ოჯახის ჰარმონიაზე. შესაძლებელია ასეთი ფორმის ინტერაქცია იწვევდეს ნაკლებ 

კონფლიქტს და წარმოქმნიდეს მეტ ურთიერთგაგებას - „ეს თამაშიც გვეხმარება საერთო 

ინტერესების ჩამოყალიბებაში და  უფრო ვახლოვდებით“. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული 

თამაშის ფენომენი მხოლოდ ერთ ოჯახთან გვხვდება, სხვა დანარჩენ ოჯახებში საერთო აქტივობებს 

უფრო მიაწერენ ერთად საუბარს, ფილმის ყურებას ან თუნდაც აივანზე მუსიკის მოსმენას. 

ერთმანეთთან საუბარი ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება, მაგალითად შვილიშვილები, ბებია-

ბაბუები ნაკლებად ლაპარაკობენ პოლიტიკაზე, მაშინ როცა მშობლები, ბაბუა-ბებიები შეიძლება 

უფრო ჩართულები იყვნენ ამ თემაზე ლაპარაკში. გამოჩნდა, რომ  ასეთი ვერბალური ინტერაქციები 

უმეტესწილად ინფორმაციის გაცვლაზეა ორიენტირებული. სამივე შემთხვევაში უმცროსი თაობა 

აღნიშნავდა, რომ ნაკლებად ერთვებოდა ისეთ საუბრებში, რაც არ აინტერესებდათ ან არ იყო 

მათთვის ნაცნობი, ამიტომ თუ იმართებოდა დისკუსია, ისინი თავს არიდებდნენ ჩართვას. შეკითხვაზე 

„ოჯახის რომელ წევრთან ნახულობ ყველაზე მეტად საერთო ენას?“ სამივე უმცროსი თაობის 

რესპონდენტი ასახელებდა უმცროს ან უფროს დას/ძმას, რადგან მათი თქმით ისინი უფრო 

გაუგებდნენ და დაელაპარაკებოდნენ „ყველანაირ თემაზე“. აქედან გამომდინარე ასაკისა და 

თანატოლობის  განსხვავებულობა ოჯახის წევრებს შორის იწვევს ნაკლებ ინტერაქციას.  

   თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ, მიუხედავად უფრო დიდი ასაკობრივი განსხვავებისა, 

შვილიშვილებსა და ბაბუა-ბებიებს შორის კონფლიქტი და დაძაბულობა ნაკლებია, ვიდრე 

მშობლებსა და ბაბუა-ბებიებს თუ შვილებსა და მშობლებს შორის.  დროის შუალედად, რომელიც 

თითოეულ ბუნებრივ თაობას აშორებს შემდგომი თაობისგან, მიჩნეულია დაახლოებით 30 წელი, ე. ი. 

პერიოდი - გარკვეული ასაკობრივი ერთობლიობის დაბადებასა და მათი შვილების დაბადებას 

შორის (გელაშვილი, 2019). ხოლო ძველი და ახალი თაობის წარმომადგენლები, გამომდინარე იმ 

სისტემიდან, რომლითაც ისინი აღიზარდნენ, ირგებენ გარკვეულ სოციალურ როლებს. შესაბამისად, 
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პროპორციულად შვილიშვილებსა და ბებია-ბაბუებს შორის ორმაგად მეტი დაპირისპირება თუ  

აზრთა სხვადასხვაობა უნდა იყოს, ვიდრე შვილებსა და მშობლებს შორის, მაგრამ როგორც კვლევამ 

აჩვენა დაძაბულობა უფრო მეტია როცა საქმე შვილები-მშობლების წყვილს ეხება.   როგორც 

დადგინდა ასაკობრივი ზღვარი პრობლემას არ ქმნის, თუმცა უმცროსების მხრიდან არის 

თანამედროვე დამოკიდებულებების გაზიარების და უფროსების აზრის შეცვლის ტენდენცია.  

გამოიკვეთა ისეთი ფრაზები, როგორიცაა „ვცდილობ დავარწმუნო“, „ბევრჯერ მიცდია 

დალაპარაკება“, „მივახვედრე უკვე“, რითაც კარგად ჩანს ახალი თაობის მოტივაცია, თუმცა ამას 

მალევე მოსდევს „ვიცი, რომ მათ არაფერი შეცვლის“. მაშასადამე, ის მისწრაფება, რაც 

ახალგაზრდებს აქვთ (ცოტათი მაინც შეცვალონ უფროსების შეხედულებები)ნელ-ნელა გადადის 

კონფლიქტის არიდების სტრატეგიებში, რაც ახასიათებს ორივე მხარეს. ძველი და ახალი თაობა 

დათმობაზე გადადის და ცდილობს ნეიტრალურად მოაგვაროს ის დაძაბულობა, რაც წარმოიქმნება 

გარკვეული სიტუაციების დროს: „არ მინდა რაიმე დაემართოს“, „ჩხუბი მეზარება“, „მე არ ვერევი 

არაფერში, არ მომწონს დაპირისპირება“.  სწორედ ასეთი დამოკიდებულებების გამო არ იზრდება 

დაძაბულობა ოჯახურ კონფლიქტებში და არ იღებს სერიოზულ სახეს. როდესაც მხარეები 

რიგრიგობით ცოტ-ცოტას თმობენ, ეს უმეტეს შემთხვევაში კონფლიქტების ტრადიციული 

კომპრომისული გადაწყვეტაა (ტეილორი, პიპლოუ, & სირსი, 2005).  როგორც უმცროსები, ასევე 

უფროსებიც ცდილობენ გაუზიარონ ერთმანეთს თავიანთი შეხედულებები და ფასეულობები, 

როგორიცაა, მაგალითად სუფრის ტრადიცია ან უფროსის პატივისცემა. გაზიარების პარალელურად 

გვხვდება შენთხვევები, როდესაც უფროსები  არ ერევიან ახალგაზრდების ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში, განზე დგებიან, და თავისი პოზიციის ასახსნელად იყენებენ ფრაზებს - „ახალგაზრდები 

თავის ჭიას ახარებენ“ და „ისინი მეტად განვითარებულები და თავისებურები არიან“.   

ყურადსაღებია, რომ   აღნიშნული დაძაბულობა და უთანხმოების მიზეზები არ არის არსობრივი და 

ძირითადად შეფასებით მსჯელობას ეხება. ისეთი თემები, როგორიცაა ქსენოფობია, ჰომოფობია, 

გენდერული თანასწორობა ყველაზე ხშირად იწვევს აზრთა სხვადასხვაობას თაობებს შორის, რაც 

ალბათ ისევ განსხვავებულ ღირებულებებს, აღზრდასა და განათლებას უკავშირდება. ხშირად ეს 

იწვევს ნაკლებ ინტერაქციას ოჯახის წევრებთან, რაც  უფრო მეტად უმცროს თაობასთან გამოიკვეთა. 

კონფლიქტის არიდების მიზნით ახალგაზრდები მიმართავენ ისეთ სტრატეგიებს, როგორიცაა 

ხუმრობა, ცინიზმი, იგნორირება და იშვიათ შემთხვევებში დამორჩილება.  ასეთი ტაქტიკები სამივე 

შემთხვევაში ვლინდება, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ახალგაზრდები უფროსების მოსაზრებებს 

შეიძლება ან არასერიოზულად აღიქვამენ, არ რელევანტურად, მაგრამ უსარგებლოდ. 

     გარდა ამისა, როგორც აღინიშნა ლიტერატურის მიმოხილვაში (Furlong & Cartmel, 2006).  , 

ახალგაზრდები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ თავისუფალი დროის გატარებას, საკუთარ თავთან 

განმარტოვებას, მუსიკის მოსმენას  ან რაიმეს ყურებას თავიანთ ოთახებში,რაც ზოგ შემთხვევაში 

ერთგვარი თავის არიდების საშუალებაა თუნდაც იმ ოჯახური დისკუსიებისგან,  რაც შეიძლება 

სამზარეულოში ან მისაღებ ოთახში მიმდინარეობდეს. უმცროსები ხშირად ატარებენ დროს 

განცალკევებულად, რაც უკავშირდება იმას, რომ მათ აქვთ ინტერნეტთან წვდომა და მობილური 

ტელეფონები, რამაც თავისუფალი დრო აქცია უფრო პირად, დამოუკიდებელ აქტივობად, ვიდრე 
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ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალებად. თუმცა როგორც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, 

ასეთი განრიდების შემთხვევები მხოლოდ მაშინ ხდება „როდესაც გვაინ დაღლილი მოვდივარ 

სახლში და ფიზიკურად არ შემიძლია სხვა არაფერი“. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ახალგაზრდებისთვის მეგობრებთან ერთად თავისუფალი დროის ტარებას, რაც მათთვის ერთგვარი 

განტვირთვაა და სახლიდან გასვლის კიდევ ერთი საბაბი. „მეგობრებთან ერთად როცა გავდივარ, 

სახლში რაზეც მომეშალა ნერვები რამოდენიმე საათში გადამივლის და მავიწყდება“. 

      კიდევ ერთი რამ, რაც გამოიკვეთა კვლევის შედეგად არის ძველი თაობის პროტექციონისტული 

დამოკიდებულება, რაც გულისხმობს უფროსების დარიგებებს, შეზღუდვებს თუ წესებს, რომლებიც 

უნდა გაითვალისწინონ ახალგაზრდებმა. სავარაუდოა, რომ ეს გამოიწვია იმ სოციო-ეკონომიკურმა 

მდგომარეობამ, რომელშიც აღიზარდნენ უფროსები, რასაც ამოწმებს კიდევაც ერთ-ერთი 

რესპონდენტი მარინა: ”სხვანაირი სოციალური მდგომარეობა გვქონდა... ახლა უკეთესია“. ასეთი 

დამოკიდებულების მიზეზები საკმაოდ მარტივია: „მინდა უკეთესად იცხოვრო და არ გაიმეორო ჩემი 

შეცდომები“, „მინდა აგარიდო ხიფათს“, „მინდა ჩემს პრობლემებზე ისწავლო და უფრო ჭკვიანი იყო“.  

შესაბამისად ამას მოჰყვება გარკვეული შეზღუდვები, როგორიცაა ცხრა საათის შემდეგ სახლში 

დარჩენა, გარეთ არ გასვლა, მკაცრი გარემოს შექმნა, ხშირ შემთხვევაში გვხვდებოდა 

ახალგაზრდების გარეგნობითა და ჩაცმულობით უკმაყოფილება, რაც „პატიოსანი ოჯახის 

შვილობას“ უკვაშირდება.  ამას მოჰყვება უმცროსი თაობის საპასუხო რეაქციები, რაც მნიშვნელოვნად 

მოქმედებს მათ ემოციურ ფონზე. ასეთ დროს ისინი არასრულფასოვან ადამიანებად გრძნობენ თავს 

და უფროსებთან შედარებით მცირე ასაკის გამო არასერიოზულად აღიქმებიან. აქ უკვე საქმე გვაქვს 

მოზარდების განვითარებასთან, დამოუკიდებლობის მოპოვებასთან, გამოცდილების მიღებასთან, 

რასაც მათ თვალში, ბუნებრივია, ხელს უშლის უფროსების პროტექციონისტული დამოკიდებულება. 

ასეთი ტიპის დაძაბულობა, შესაძლებელია დავუკავშიროთ ურთიერთბასთან დაკავშირებულ 

კონფლიქტებს, რაც ხშირად თავს იჩენს იმ ადამიანებს შორის,ვისაც ახლო ურთიერთობა აქვთ 

ერთმანეთთან. ასეთ შემთხვევაში კონფლიქტს  ამწვავებს ძლიერი ემოციური ფონი, მხარეებს 

უჩნდებათ განცდა, რომ არ აფასებენ, არ უგებენ და უყურადღებოდ ტოვებენ მათ. სწორედ ეს 

უკანასკნელი იკვეთება ახალგაზრდების რეაქციებში პროტექციუონისტულ დამოკიდებულებაზე, რაც 

კარგად ჩანს მათ სიტყვებში: „უფროსებმა უნდა ისწავლონ უმცროსების მოსმენა“, „არასერიოზულად 

მიღებენ“, „არ აინტერესებთ შენი აზრი და ეს  არაჩამოყალიბებულ ადამიანად გაგრძნობინებს თავს“.   

შეიძლება ითქვას, რომ  უფროსებისთვის უმცროსების აზრი თუ პოზიცია ნაკლებად რელევანტურია. 

როგორც კვლევიდან იკვეთება, გაფართოებულ ოჯახებში ასაკი წყვეტს აზრის მართებულებას. 

       ამასთანავე, აღსანიშნავია ის, რომ გამოიკვეთა გენდერული ასიმეტრია, როგორც ზემოთ 

ხსენებულ შეზღუდვებში ასევე ოჯახის  სტრუქტურულ მახასიათებელშიც. პირველ რიგში, სამი 

ახალგაზრდა რესპონდენტიდან ორი მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი იყო და ორივე 

შემთხვევაში გამოჩნდა, რომ გოგონებს მეტად მკაცრ გარემოს უქმნიდნენ (უმეტესწილად მშობლები) 

და უფრო მეტ შეზღუდვებს უწესებდნენ, ვიდრე მათ უფროს ძმებს. ეს ბუნებრივია იწვევდა პროტესტის 

გრძნობას, თუმცა საპასუხო რეაქციის ორი სრულიად განსხვავებული პატერნი განისაზღვრა. ერთის 

შემთხვევაში მსგავს შეზღუდვებს მოჰყვა ურჩი ქცევა, რაც გულისხმობს სახლიდან წასვლას, 
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ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული საშუალებების მიღებას, გარეგნობის რადიკალურად შეცვლას და 

სხვა; ხოლო, მეორეს შემთხვევაში საპასუხოდ მოჰყვა დამორჩილება. მიუხედავად იმისა, რომ  იგი 

მაინც გამოხატავდა თავის უკმაყოფილებას, ერიდებოდა უფროსების „გულისტკივილს“, რაც კიდევ 

ერთხელ მიუთითებს დათმობაზე და კონფლიქტის არიდების სტრატეგიებზე. მესამე მამრობითი 

სქესის წარმომადგენელ რესპოდენტთან მსგავსი სიტუაცია არ ყოფილა. 

მეორეს მხრივ, გენდერული ასიმეტრია გამოიკვეთა ოჯახის სტრუქტურის ჭრილში, რაშიც 

იგულისხმება „მამაკაცებს მეტი ეთქმის ოჯახში“. სერიოზული საკითხების განხილვისას, გადაწყვეტისას, 

როგორიცაა მაგალითად ახალი ბინის შეძენა,  მამაკაცი წევრების აზრი მეტ ფასს ატარებს. „როცა 

მამაკაცები არიან ოჯახში და ჭკუა მოეკითხებათ, ჯერ ისინი ილაპარაკებენ, მერე ჩვენ გაგვიზიარებენ“-

ამბობს ერთ-ერთი უფროსი ქალბატონი რესპონდენტი. თუმცა სავარაუდოა, რომ ეს კვლავ იმ 

ღირებულებებსა და ტრადიციებს უკავშირდება, რომელშიც აღიზარდა ძველი თაობა და შედეგად,  

დროისა და ტექნოლოგიების ცვლილებამ, გამოიწვია ახალი თაობის შეხედულებების, 

ფასეულობების  სხვა კუთხით წაყვანა, რაც საკმაოდ ბუნებრივია.  

შეიცვალა ტრადიციები, დამოკიდებულებები და შედეგად კოლექტივისტური საზოგადოებიდან მოხდა 

ინდივიდუალისტურ საზოგადოების ფორმატში გადასვლა.  ჰოფშტედეს(G. Hofstede) მიხედვით 

ინდივიდუალისტური ორიენტაცია გულისხმობს იმ რწმენას, რომ თითოეულ ადამიანს თავისთავადი 

ღირებულება აქვს, უნდა იღვაწოს პირადი პოტენციალის რეალიზაციისათვის, სოციალური წნეხის 

მიუხედავად, ცდილობს თავისი დამოუკიდებელი მოსაზრებების კულტივირებას; კოლექტივისტური 

ორიენტაცია-პირიქით, ასახავს კოლექტიურის პრიორიტეტს ინდივიდუალურთან შედარებით  

(სურმანიძე, 2001)    შესაბამისად გამოიკვეთა დროისა და ცვლილებების ასპექტი, რაშიც შედის 

ტექნოლოგიების განვითარება, რაც ახალ თაობას დიჯიტალიზირებულ თაობად აქცევს, ვირტუალურ 

სივრცეში მოაქცევს, რაც უცხოა ძველი თაობისთვის.  შეიძლება ამიტომაცაა, რომ  ხშირად უფროსები 

ახალგაზრდებს მოიხსენიებენ, როგორც „ახლანდელებს“.  მიუხედავად იმისა, რომ გამოიკვეთა „ჩვენ 

დროს სხვაგვარად იყო“ ტენდენცია ძველ თაობაში და გარკვეულ საკითხებზე უკმაყოფილება, 

როგორიცაა უფროსების პატივისცემა, ეს მხოლოდ აზრთა სხვადასხვაობით შემოიფარგლება და არ 

იწვევს დისონანსს თაობებს შორის. როგორც კვლევამ აჩვენა, ახალგაზრდებიც და უფროსებიც 

ერთმანეთს უზიარებენ თავიანთი თაობების ფასეულობებს თუ ღირებულებებს, რაც გამოიხატება 

ძველი ისტორიების გახსენებაში, ახალი ტრენდებისა თუ ტენდენციების ახსნასა და გაზიარებაში.  „მე 

მაგალითად ვიწყებ ლაპარაკს, როგორ ვიზრდებოდით ჩემი თაობა, რას ვაკეთებდით ხოდა მერე 

ვადარებთ ახლანდელ თაობას“-აღნიშნავს ერთ-ერთი უფროსი რესპონდენტი თავის შვილიშვილთან 

საერთო დროის გატარების შესახებ. 

აქედან გამომდინარე, მიუხედავად გარკვეული დაძაბულობისა და უთანხმოებებისა, თაობებს შორის 

აზრთა სხვადასხვაობები მცირე ზეგავლენას ახდენს ოჯახის ჰარმონიაზე. ჩატარებული კვლევის 

შედეგად დადგინდა, რომ  გაფართოებულ ოჯახებში გადაუჭრელი კონფლიქტები არ გვხვდება. 

სწორედ ამიტომ აგრძელებენ ისინი გაფართოებული ოჯახის ფორმით  ცხოვრებას. 

დასკვნა 
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ტრადიციები და ღირებულებები განაპირობებენ ადამიანთა ქცევას, როგორც 

საზოგადოებაში ასევე ოჯახშიც. სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლების ერთ ოჯახში და 

სივრცეში ჰარმონიული თანაცხოვრებისთვის საჭიროა ღირებულებების პატივისცემა და 

საერთო ინტერესების გამონახვა და კომპრომისებზე წასვლა. 

თანამედროვე პერიოდში საკმაოდ გავრცელებული ხდება ნუკლეარული ოჯახის 

ფორმა, რაც  ახლო წარსულთან  შედარებით, მეტად მიღწევადია.  ახალგაზრდებს სულ 

უფრო ნაკლებად სურთ ტრადიციული ოჯახების შექმნა, რადგან მათ მეტი შესაძლებლობა 

და მეტი თავისუფლება აქვთ. მათ არ სურთ ისეთ რეალობაში ცხოვრება, რომელშიც მათი 

მშობლები ან ბებია-ბაბუები ცხოვრობნენ, ამიტომ უფრო მიდრეკილები არიან 

ცვლილებებისკენ და ტოლერანტულად უდგებიან ისეთ საკითხებს, როგორიცაა გენდერული 

თანასწორობა, სექსუალურ უმცირესობათა უფლებები და ა.შ (რომლებიც უფროსი თაობების 

დროს ტაბუდადებული საკითხები იყო და შესაბამისად ფობიური დამოკიდებულება 

წარმოიქმნა). თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ კვლევის შედეგად არ გამოიკვეთა ჰიტისა და 

კლივერის (Heath & Cleaver, 2003) მიერ ნახსენები ახალგაზრდა თაობის ჰედონისტური და 

ეგოისტური ხასიათი, ან ის, რომ მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს და ყველანაირი 

პასუხისმგებლობის და ვალდებულების თავიდან აცილებას ცდილობს. ის ფაქტი, რომ ისინი 

დათმობაზე მიდიან და ითვალისწინებენ უფროსების “გულისტკენას“ ან თუნდაც 

ემორჩილებიან ხოლმე მიღებულ შენიშვნებს, ამას ამტკიცებს.  

ძველი და ახალი თაობის წარმომადგენლები ირგებენ სხვადასხვა სოციალურ 

როლებს, რომელთა მიხედვითაც განისაზღვრება მათი შემდგომი ქცევები. ეს  უკავშირდება 

მოლოდინთა იმ სისტემას, რაც თითოეულ მათგანს გამოუმუშავდათ აღზრდითა და 

ეროვნული ტრადიციების ზეგავლენით. მაგალითად, როგორიცაა „ოჯახის 

უფროსობის“ როლი ან თუნდაც „შუა თაობა“, რომელიც გარკვეული ხიდის ფუნქციის, 

როლის მატარებელია შვილისშვილებსა და ბებია-ბაბუებს შორის.  

მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტის გაღვივებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ 

საპირისპირო ინტერესები და შეხედულებები, გაფართოებულ ოჯახებში ხშირ შემთხვევაში ეს 

იწვევს ნაკლებ ინტერაქციას მათ შორის. თუმცა ასეთი დიფერენციაცია არ გამოიხატება 

სრული გაუცხოებით.  

კვლევის ანალიზისას ასევე დადგინდა, რომ  გაფართოებულ ოჯახებს  არ ახასიათებთ 

მწვავე კონფლიქტები.  გამოიკვეთა მხოლოდ ურთიერთობასთან დაკავშირებული 

კონფლიქტის სახე თაობებს შორის, რაც გამომდინარეობს ახალგაზრდების 

ინდივიდუალისტური, ხოლო  უფროსი თაობის კოლექტივისტური ორიენტაციიდან. უფროსი 

თაობის ადამიანებისთვის ოჯახური შეჭიდულობა, ტრადიციებისადმი ერთგულება და 

შვილების ისე გაზრდა, რომ დამჯერი იყოს, უფრო ღირებულია, მაშინ როდესაც 
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ახალგაზრდა თაობისთვის ადამიანის დამოუკიდებლობა და მიზანმისწრაფულობა მეტად 

პრიორიტეტულია (სუმბაძე, 2012).   რაც შეეხება უთანხმოებებს, რომლებიც გარკვეულ 

დაძაბულობას ქმნიან,  ისინი არ ეხებიან საკვანძო საკითხებს  და უფრო მეტად  

ყოველდღიურობას ასახავენ.  

ასევე, გამოიკვეთა გენდერული ასიმეტრიის ასპექტი, რომელიც გარკვეული სახით 

წარმოაჩენდა უფრო მეტ სიმკაცრეს და მოთხოვნას მდედრობითი სქესის 

შვილიშვილებისადმი ვიდრე მამრობითი, რაც ერთგვარ პროტესტის გრძნობას იწვევდა 

გოგონებში და დაკავშირებული იყო „პატიოსანი ოჯახის შვილობასთან“.  მეორეს მხრივ, ეს 

გამოიხატებოდა  ოჯახის იერარქიულ სტრუქტურაში, რაც გულისხმობს პატრიარქალურ 

წყობას და მამაკაცის უპირატესობას ოჯახში, როგორც კანონის დამწესებლისა და 

გადაწყვეტილების მიმღების. 

აქედან გამომდინარე,  ჩატარებული  კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ  

გაფართოებულ ოჯახებში არ იკვეთება მოუგვარებელი კონფლიქტები და ყოველივე ზემოთ 

აღნიშნული შემოიფარგლება ყოველდღიურობითა და პერიოდული კამათით, უთანხმოებით, 

რაც განაპირობებს გაფართოებული ოჯახის განგრძობად არსებობას.  
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იხვეწება სოციალური მედია, ყოველდღიურად მატულობს სოციალურ ქსელებში 

დარეგისტრირებულ მომხმარებელთა რაოდენობა, იქმნება ახალი აპლიკაციები. თუმცა ის, რაც 

ხშირად უცვლელი რჩება, არის ყველაზე ცნობილი და სანდო მედიაორგანიზაციების „სავიზიტო 

ბარათი“ ვებ-გვერდის სახელწოდება და დიზაინის ძირითადი კონცეფცია.  

ცნობილია, რომ ყალბი ინფორმაციის გავრცელებას გარკვეული წინაპირობა აქვს, რომლის 

გამოც ყალბი ინფორმაციის გავრცელების პრეცედენტმა მოიმატა. როგორ და რატომ 

ვრცელდება ყალბი ინფორმაცია? კითხვაზე პასუხის გასაცემად ჩვენ  დავაკვირდით გაყალბებულ 

გვერდებს და მათ მიერ გავრცელებულ ყალბ ინფორმაციას სოციალურ ქსელში.  

კვლევის მიზანია ყალბი გვერდების მანიპულატორების დადგენა, ყალბი გვერდისა და  ცნობილი 

მედიაორგანიზაციის გვერდების მსგავსების და განსხვავებების ჩვენება და ამ გვერდებზე ყალბი 

ინფორმაციის გავრცელების მიზნის დემონსტრაცია. 

კვლევის შედეგების შეჯამებით დავასკვენით, რომ ყალბი ინფორმაციის გამავრცელებელი 

გვერდები, შემოსავლის გაზრდისა და მომხმარებლის მოზიდვის მიზნით, იყენებენ ცნობილი 

მედიაორგანიზაციების ვებ-გვერდების დიზაინს. 

საკვანძო სიტყვები: ყალბი ინფორმაცია (Fake News), COVID-19, სოციალური მედია, ყალბი 

გვერდები 
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შესავალი 

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, კოვიდპანდემიის პირობებში,  ყალბი ინფორმაციის 

გავრცელება მეტად საშიში გახდა. სოციალური ქსელის, ინტერნეტის და სხვადასხვა 

„სმარტფონების“ ხელმისაწვდომობასთან ერთად, ყალბი გვერდების შექმნა და დახვეწა მარტივი 

გახდა, შესაბამისად,  სოციალური მედიის მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის პრეცედენტმაც 

იმატა.  

კვლევის აქტუალობა მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ COVID-19-ის ეპოქაში მნიშვნელოვანია 

სანდო გვერდების გამოწერა და გადამოწმებული ინფორმაციის გავრცელება, რაც შეამცირებს 

ყალბი ინფორმაციის  ნეგატიურ ზეგავლენას სოციალური ქსელის მომხმარებელზე.  

საკითხის მნიშვნელობისა და აქტუალობის გამო, ბევრი კვლევა არსებობს მაგრამ, 

საქართველოში არსებული გაყალბებული გვერდების ანალიზი და შედარება ჯერ არ მომხდარა. 

კვლევა მომავალში ყალბი გვერდების ამოცნობის, ძირითადი ინდიკატორების და 

მანიპულატორების გამოკვეთისთვის მნიშვნელოვან შედეგებზე გაგვიყვანს. 

კვლევის პროცესში დავაკვირდით abcnews.com.ge ვებ-გვერდს, რომელიც შეგვიძლია მივიჩნიოთ 

ამერიკული abc.com-ის გაყალბებულ ანალოგად. აღნიშნულ გვერდზე მრავალჯერ დაფიქსირდა 

ყალბი ინფორმაციის გავრცელების პრეცედენტი, ასევე აღინიშნებოდა ვიზუალური მსგავსება 

ცნობილი მედიაორგანიზაციის გვერდთან შედარებით, შესაბამისად, შერჩეულ იქნა ამ ნიშნით. 

საკვლევ პერიოდად განისაზღვრა 2020 წლის  მარტი-დეკემბერი. 

კვლევის ჰიპოთეზის მიხედვით, ყალბი ინფორმაციის გამავრცელებელი გვერდები რეკლამების 

რაოდენობის გაზრდისა და მომხმარებლის მოზიდვის მიზნით, იყენებენ ცნობილი და რეიტინგული 

მედიაორგანიზაციების ვებ-გვერდების დიზაინს და „Clickbait” ტექნოლოგიებს.  

ლიტერატურის მიმოხილვა 

მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად გვესმის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ყალბი ინფორმაცია 

სოციალურ მედიასთან ერთად გაჩნდა და გააქტიურდა, არსებობს ფაქტი, რომელიც ამ ფენომენის 

ნეგატიურ „ძალას“ ისტორიის კონკრეტულ მაგალითზე გვიჩვენებს. „Fake news” -ის  „ძალა“ 

პირველად საუკუნეების წინ გამოიყენეს. ძველ რომში მარკუს ანტონიუსის და ოქტავიანე 

ავგუსტუსის კონფლიქტი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებით დაიწყო. იმისთვის, რომ 

ანტონიუსისთვის ზიანი მიეყენებინა, ოქტავიანე ავგუსტუსმა პროპაგანდის ტაქტიკა გამოიყენა და 

ყალბი ინფორმაციის გავრცელება დაიწყო: მან ოქროს მონეტები დაარიგა, რომელზეც ანტონიუსი 

აღწერილი იყო, როგორც კლეოპატრას მონა და მუდმივად მთვრალი ადამიანი. სენატის კრებაზე 

ავგუსტუსი ამტკიცებდა, რომ ანტონიუსს ეგვიპტის ფარაონებთან ერთად სურდა დამარხვა. ამ 

განცხადების შემდეგ სენატის წევრებმა ანტონიუსს მოღალატე უწოდეს და კლეოპატრას ომი 

გამოუცხადეს. ის იმდენად შეურაცხყოფილი და დამცირებული იყო, რომ „Actium“-ის ბრძოლაში 

დამარცხების შემდეგ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა (მაკდონალდი (MacDonald), 

2017). ოქტავიანე ავგუსტუსის მიერ საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირება ყალბი ინფორმაციის 

ისტორიიდან მხოლოდ ერთი მაგალითია, დღეისათვის კი უამრავი მაგალითი არსებობს, 
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როდესაც დეზინფორმაციას სავალალო და დამღუპველი შედეგი მოჰყვება. 

სწორედ საზოგადოების მიერ ყალბი ინფორმაციის აქტიურმა გაზიარებამ გამოიწვია რუანდის 

კონფლიქტი. მაშინ, რადიო „RTLM“ დეზინფორმაციის საფუძველზე მსმენელს მასობრივი 

მკვლელობისკენ მოუწოდებდა, რაც საზოგადოებამ საკმაოდ მალე აიტაცა და გაავრცელა. 

არლინ ოდერგონის აზრით, თუ არა რადიო, სავსებით შესაძლებელია, რომ გენოციდი არ 

მომხდარიყო და მას ასეთი მსხვერპლი (დაიღუპა, დაახლოებით, 800,000-დან 1,071,000-მდე 

ადამიანი) არ მოჰყოლოდა (ოდერგონი (Odergon), 2008, მე-8 პარაგრაფი).  

დღეს სოციალურმა ქსელებმა და ონლაინმედიამ ინფორმაციის გაზიარების სისწრაფე სხვა 

დონეზე აიყვანა. მედიის გავლენა საზოგადოებაზე და მათი აზრის ფორმირებაზე საკმაოდ 

გაიზარდა. ადამიანებს სჯერათ იმ ინფორმაციის, რომელსაც მათი ნაცნობები-მეგობრები ან/და 

მოწონებული/გამოწერილი პლატფორმები აზიარებენ, თუმცა არავინ ამოწმებს იმას, თუ 

რამდენად შეესაბამება გამოქვეყნებული ინფორმაცია სიმართლეს (მერფი (Murphy), 2017, გვ. 12 ). 

მედიის განვითარების ფონდის (MDF) გზამკვლევის მიხედვით - „როგორ ვებრძოლოთ 

მანიპულაციას და ყალბ ინფორმაციას“ - სოციალური მედია საშუალებას გვაძლევს, რომ შევქმნათ 

და გავაზიაროთ ნებისმიერი ინფორმაცია და სწორედ ეს ქმნის რეალურ გამოწვევას (მედიის 

განვითარების ფონდი (MDF), 2017, გვ. 5) –  ინფორმაცია ისე იფუთება, რომ ის მოხმარებლის 

მსოფლმხედველობას შეესაბამებოდეს და მის მოსაზრებაზე მოქმედებდეს (ნიკელვიცი 

(Niklewicz), 2017, გვ. 17-18 ). შესაბამისად, ამ შედეგების მისაღწევად შესაძლებელია შეიქმნას 

ნებისმიერი ცნობილი მედიაორგანიზაციის გვერდის ყალბი ანალოგიც. 

ჯერ კიდევ 1977 წელს სტენფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა აღმოაჩინეს „ნდობის ეფექტი“ 

(„truth effect”), რომლის მიხედვითაც მესიჯი, რომელიც მომხმარებელს უკვე მოსმენილი ან 

წაკითხული აქვს ან ლოგო და გაფორმება, რომელიც ნანახი აქვს, უფრო სანდოა, ვიდრე ახალი 

ინფორმაცია ან გვერდი (ჰეშერი, გოლდსტეინი და ტორიო (Hasher, Goldstein & Toppino), 1977, გვ. 

107).  

ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ მომხმარებელი დამოკიდებულია ვიზუალურ 

მანიპულატორებზე და ენდობა იმ ინფორმაციას ან პლატფორმას, რომელსაც თვალი ყველაზე 

ხშირად ხედავს (სილვერმანი (Silverman), 2016). სწორედ ამით მანიპულირებენ დაინტერესებული 

პირები. სხვადასხვა კვლევაში ვკითხულობთ, რომ კარგად დაგეგმილ და მომზადებულ ყალბ 

გვერდებს ახასიათებთ დახვეწილი დიზაინი (ვიზუალური მანიპულატორი), სადაც სანდოობისთვის 

შევსებულია ყველა ველი, არსებობს საკონტაქტო ინფორმაცია, მითითებულია ვებ-გვერდი, 

თუმცა, არცერთი მონაცემი ნამდვილი არ არის: მითითებული ნომერი არ არსებობს, ვებ-გვერდი 

მიუწვდომელია და სხვა (შოთა ნარსია, 2019). 

2016 წელს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, „ფეისბუკის“ მეშვეობით ყალბი ინფორმაციის 

გავრცელების ყველაზე მაღალი პრეცედენტი დაფიქსირდა. საერთო ჯამში, პოლიტიკური 

ხასიათის ყალბ ამბებს 10,5 მილიონი გაზიარება, კომენტარი და მოწონება ჰქონდა. სილვერმანი 

თავის სტატიაში ყალბი ინფორმაციის ასეთ „ვირუსულ“ გავრცელებას იმით ხსნის, რომ მაშინ 

ყალბი გვერდების გრაფიკული დიზაინი და ლოგოები საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი 

მედიასაშუალებების ლოგოებსა და ვებ-გვერდის დიზაინს იყო მიმსგავსებული.  
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სრული მანიპულაციისთვის ისინი ვებ-გვერდის მისამართსაც ამსგავსებდნენ უკვე არსებული 

სანდო წყაროების მისამართებს. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა იყო „ABC news“-ის ლოგოს 

გამოყენება და გვერდის მისამართის მიმსგავსება: გაყალბებულმა წყარომ გამოიყენა abc.com.co  

abc.com-ის ნაცვლად, რაც მომხმარებლისთვის საკმაოდ დამაბნეველი და დამაჯერებელი იყო. ამ 

მისამართითა და მანიპულაციური გრაფიკით გამოქვეყნებულმა სტატიამ - “Obama Signs Executive 

Order Banning the Pledge of Allegiance in Schools Nationwide” 2 მილიონზე მეტი გაზიარება, 

კომენტარი და მოწონება მოიპოვა ( Silverman, სილვერმანი, 2016).  

ბუნებრივია, არსებობს მიზანიც, თუ რისთვის იქმნება ყალბი გვერდები და რატომ აზიარებენ ყალბ 

ინფორმაციას. არსებობს მოსაზრება, რომ სოციალური მედია და სხვა თანამედროვე 

პლატფორმები ყალბ ინფორმაციას მკითხველთა და გამომწერთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით 

ავრცელებს. ძირითადი მიზეზი კი ე.წ. „Clickbait“-ის ანუ „კლიკების“ მეშვეობით  თანხის 

გამომუშავებაა. მიმზიდველ გვერდებს, ბანერებს, ფოტოებს, პოსტებს იმისთვის ქმნიან, რომ უფრო 

მეტი მომხმარებელი გადავიდეს მათ გვერდზე - ეს ერთგვარი მახეა. ამ მიზანს  ემსახურება 

კონტექსტთან შეუთავსებელი სათაურებიც, რომელთა გამოც  გადადის მომხმარებელი 

გვერდიდან გვერდზე ან/და სტატიიდან – სტატიაზე (ალდვაირი და ალვაჰედი (Aldwairi & 

Alwahedi), 2018, გვ. 1-2). 

პანდემიის (COVID-19-ის ეპოქაში) ფონზე „ფეისბუქმა“, ტვიტერმა“, „იუთუბმა“ და სხვა 

პლატფორმებმა გადამოწმების ახალი გზები შეიმუშავეს – მეტად კონტროლდება ე.წ. „Clickbaits“-

ის სისტემა სხვადასხვა საიტზე. თუმცა ეს საკმარისი არ არის, რადგან შემუშავებული ალგორითმები 

გამართულად ძირითადად მხოლოდ ინგლისურად მუშაობს.  შესაბამისად, მარტივად იქმნება 

ქართული ყალბი გვერდები, რომელთა მართვა და მონიტორინგი ხშირად შეუძლებელია.  

კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევისთვის გამოყენებულია თვისებრივი კონტენტ-ანალიზი, ასევე  თვისებრივი კვლევის 

ფორმები: ექსპერიმენტი და სოციალური მედიის კვლევაზე მეტად მორგებული ფორმა 

დაკვირვება. 

თვისებრივი კვლევების მაგალითებია: დაკვირვება (დაკვირვება/მონაწილეობა), რომელიც 

კვლევის დამატებით ტექნიკას და მიდგომას მოითხოვს. ხოლო, ექსპერიმენტი გამოყოფს 

მოვლენას/შემთხვევას მისი ნამდვილი კონტექსტისაგან, გამოკითხვის ტექნიკა ცდილობს, 

განმარტოს ფენომენი ძირფესვიანი კვლევის/ძიების გზით. 

კვლევის შედეგები 

არსებობს მოსაზრება, რომ ყალბი ინფორმაცია საკმაოდ კარგად არის შეფუთული, თუმცა იგივეს 

ვერ ვიტყვით იმ გვერდებზე, რომელიც ამ ინფორმაციას აზიარებს. ასეთი გვერდები თითქოს 

ზერელედაა მომზადებული, რადგან, უმეტეს შემთხვევაში, დროებითია. სინამდვილეში, ისინი 

სპეციალურად ამსგავსებენ გვერდს უკვე არსებული ცნობილი მედიაორგანიზაციების გვერდებს, 

რაც ისე ხარისხიანად არ გამოდის, როგორც კონცეფცია, რომელიც წლების განმავლობაში 

იხვეწებოდა. ცნობილი კანადელი მწერალი და ჟურნალისტი კრეიგ სილვერმანი წერს, რომ 

ყალბი გვერდების ავტორები ცდილობენ, რომ დიზაინი ბაზარზე უკვე დამკვიდრებული და სანდო 
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ორგანიზაციების გვერდებს დაამსგავსონ (სილვერმანი (Silverman), 2016). ზუსტად ეს მოვლენა 

გვხვდება abcnews.com.ge-ის შემთხვევაში. სილვერმანი ასევე აღნიშნავს, რომ 2016 წლის 

არჩევნების დროს, ABC.COM-ის გვერდი მრავალჯერ გახდა გაყალბების საგანი. ამ მოვლენას არ 

ჩამორჩა არც საქართველო. შესაბამისად, საინტერესოა საქართველოში გაყალბებული ABC.COM 

გვერდის ანალიზი და ტენდენციების გამოყოფა. 

გაყალბება ზოგჯერ უმნიშვნელოა, ზოგჯერ კი – შესამჩნევი. ხშირად გაყალბებული გვერდის 

მისამართში სულ რამდენიმე ასოა განსხვავდებული, ზოგი იდენტურ ლოგოს და დიზაინსაც ქმნის.  

ცხრილი #1: მსოფლიოში გაყალბებული გვერდის ცნობილი მაგალითები 

ყალბი ნამდვილი 

Bloomberg.ma BLOOMBERG.COM 

Breaking-CNN.com CNN.COM 

CBSnews.com.co CBS.COM 

Cnn-trending.com CNN.COM 

Fox-news24.com FOXNEWS.COM 

NBCNews.com.co NBC.COM 

Usatoday.com.co USATODAY.COM 

Washingtonpost.com.co WASGINGTONPOST.COM 

მიუხედავად იმისა, რომ გაყალბებული ვერსია აშკარად განსხვავდება, ის მაინც მოიცავს 

ნამდვილი ორგანიზაციის სახელწოდების ელემენტებს. მაგალითად, ABC-ის შემთხვევაში, 

აღნიშნული სამი ასო ფიქსირდება გვერდის ბმულის დასაწყისში: abcnews.com.ge, რაც 

ყურადღებას იპყრობს. მომხმარებლების უმეტესობა გაგრძელებას ყურადღებას არ აქცევს და, 

ABC-ის მიმართ ნდობით აღჭურვილი, ბმულზე გადადის. 

თუ  გვერდზე გადავალთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, დავაკვირდეთ გვერდის დიზაინს: რამდენად 

დახვეწილი და თანამედროვეა ის? მოიცავს თუ არა შესაბამის ლოგოტიპს? არსებობს თუ არა 

კონცეფცია? 

იმისთვის, რომ გავაანალიზოთ ყალბი გვერდი, შეგვიძლია გამოვყოთ ყალბი გვერდის შემდეგი 

ინდიკატორები: 

 დიზაინი არ არის დახვეწილი; 

 გვერდი ტექნიკურად გაუმართავია; 

 ბევრია ფასიანი რეკლამის რაოდენობა; 
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 ფოტოსურათების წყარო და სტატიის ავტორები არაა მითითებული; 

 ასევე არ არის შევსებული რედაქტორის/რედაქციის, „ჩვენ შესახებ“ ან  „კონტაქტის“ 

ველი 

 

ნაშრომის ძირითად ნაწილში თითოეული ინდიკატორი  დაწვრილებითაა  განხილული: 

დიზაინი 

 ნამდვილი ვებ-გვერდი 

უპირველესად დავაკვირდეთ ABC ორგანიზაციის ნამდვილ გვერდებს1 (დანართი#1 და 

დანართი#2). შევამჩნევთ, რომ დომინანტი ფერებია შავი და თეთრი. ასევე, ჩანს, რომ გვერდის 

მთავარ ქუდში, ანუ ბრაუზერის „სანიშნში“ წერია ABC breaking news ან ABC (დანართი #3). ახალი 

ინფორმაციის განთავსების პრინციპი მარტივი და კლასიკურია (დანართი #1): გამოტანილია 

ფოტო - დომინანტი, რომლის ქვედა ნაწილში გამოყოფილია სათაური. დიზაინი 

მინიმალისტურია, თუმცა დახვეწილი. ლოგიკურად და სწორად არის გამოყენებული თეთრი 

სივრცე, რაც კარგი გვერდის ერთ-ერთ სტანდარტად ითვლება და პროფესიონალურ 

ნამუშევარზე მიუთითებს.  

 ყალბი ვებ-გვერდი 

ყალბი გვერდის2 შემთხვევაში განსხვავება თვალსაჩინოა, თუმცა არის ბევრი მსგავსება, რაც 

მომხმარებელს შეუქმნის იმის შთაბეჭდილებას, რომ ყალბი გვერდი არის ნამდვილი ABC-ის 

ნაწილი. ბმულზე გადასვლისთანავე იხსნება ასევე მინიმალისტურად გაფორმებული გვერდი, 

რომლის დომინანტი ფერები თეთრი და შავია (დანართი #4). მნიშვნელოვანი დეტალია ის, რომ 

ვებ-გვერდის ე.წ. „სანიშნში“ ასევე წერია „სააგენტო ABCnews” (დანართი #4). გარდა ამისა, ახალი 

ინფორმაციის განთავსების პრინციპიც ნამდვილი ორგანიზაციის კონცეფციას ჰგავს: წინა პლანზე 

არის ერთი დომინანტი ფოტო, ხოლო ფოტოს ქვედა ნაწილში გამოტანილია სათაური. ყალბი 

გვერდის გაფორმებაშიც ჭარბობს თეთრი სივრცე, თუმცა ამ შემთხვევაში იგი საჭიროზე მეტია. იმის 

გამო, რომ ვებ-გვერდს არ აქვს დახვეწილი კონცეფცია და შესაბამისი მუდმივი „იკონები", რის 

გამოც თავისუფალი ადგილი ვერ ივსება, ამდენად ჩნდება არასასურველი თეთრი სივრცე.  

შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყალბი და ნამდვილი გვერდები ერთი შეხედვით 

ერთმანეთს ჰგავს. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მანიშნებელი არის ვებ-გვერდების 

დომინანტი ფერები და ე.წ. ბრაუზერის „სანიშნი“, რომელიც თითქმის იდენტურია ორივე გვერდის 

შემთხვევაში. ამდენად, მომხმარებლისთვის მათი გამიჯვნა, შესაძლოა, პრობლემური აღმოჩნდეს.  

დიზაინის ანალიზის შედეგად, შეგვიძლია გამოვყოთ ორი მთავარი მანიპულატორი: დომინანტი 

ფერები და „სანიშნის“ წარწერა. მიუხედავად იმისა, რომ პუბლიკაციების განთავსების წესი 

მსგავსია, იგი ძლიერ მანიპულატორად ნაკლებად მიიჩნევა, რადგან მედიაორგანიზაციების დიდ 

ნაწილს (თითქმის ყველას), გაზიარების ეს პრინციპი და ჩარჩო აქვს შერჩეული. 

                                                      
1 ნამდვილი გევრდი: https://abcnews.go.com/  
2 ყალბი გვერდი: https://abcnews.com.ge/#  

https://abcnews.go.com/
https://abcnews.com.ge/
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ტექნიკური ხარვეზები 

 ნამდვილი ვებ-გვერდი 

ვებ-გვერდის ტექნიკური ხარვეზები შესაძლოა იყოს დროებითი და მუდმივი. მაგალითად, 

შესაძლოა ნებისმიერი სანდო მედიაორგანიზაციის გვერდის ერთ-ერთი ღილაკი წამიერად 

გაჩერდეს, თუმცა ადმინისტრაციამ მალევე გაასწოროს ხარვეზი. ნამდვილი ABC-ის შემთხვევაში, 

გამართულად მუშაობს ყველა ღილაკი. ამის დასამტკიცებლად, გვერდს პერიოდულად 

ვაკვირდებოდით და ყველა ღილაკზე მიზანმიმართულად გადავდიოდით ერთი წლის 

განმავლობაში. საკვლევი პერიოდის დროს არცერთ ღილაკზე ხარვეზი არ დაფიქსირებულა. 

გარდა ამისა, მთავარი თემის გააქტიურებასთან ერთად, გვერდს პერიოდულად ემატებოდა 

ახალი ღილაკები: მაგალითად: „არჩევნები 2020“, „კორონავირუსი“ და სხვა (დანართი #1).  

ვებ-გვერდის ბოლოს არის შესაბამისი წარწერა „Copyright © 2021 ABC News Internet Ventures. 

ABC News Network“, რაც დამახასიათებელია ნამდვილი გვერდისთვის.  

რაც ყველაზე მთავარია, ნამდვილ გვერდზე გვხვდება ინფორმაციის გამოწერის და 

დარეგისტრირების ღილაკი (Log in), რაც სანდოობის მანიშნებელია და დამახასიათებელია 

ცნობილი მედიაორგანიზაციებისთვის (დანართი #1). ასევე, უნდა ითქვას, რომ გვერდი იტვირთება 

საკმაოდ სწრაფად - ნანოწამებში, რაც გამართულ სისტემაზე მიუთითებს.  

 ყალბი ვებ-გვერდი 

ყალბი ვებ-გვერდის შემთხვევაში საკმაოდ ბევრი ღილაკი არ მუშაობს. სულ გვერდზე არის 11 

მთავარი ღილაკი, აქედან სტაბილურად მუშაობს მხოლოდ ერთი - „მთავარი“ (დანართი #5).  

ასევე უნდა ითქვას, რომ გაუმართავ გვერდებზე ჩნდება წარწერები რუსულ ენაზე „Внимание! 

Обнаружена ошибка. По данному адресу публикаций на сайте не найдено, либо у Вас нет доступа 

для просмотра информации по данному адресу.“ ეს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი 

ხარვეზია, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ვებ-გვერდი ქართულ „დომეინზე“ არ არის შექმნილი და 

სავსებით შესაძლებელია, მას სხვა ქვეყნიდან მართავდნენ. ყალბი გვერდის ერთადერთი 

ნამდვილი ღილაკი საკმაოდ დიდხანს იტვირთება, რაც გაუმართავ სისტემაზე მიუთითებს.  

ტექნიკური მახასიათებლების შეჯამებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ვებ-გვერდები 

რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ნამდვილ გვერდზე ყველა მთავარი ღილაკი 

მუშაობს, ხოლო ყალბის შემთხვევაში – 11 ღილაკიდან მხოლოდ ერთი. 

დაკვირვების შედეგად შეგვიძლია გამოვყოთ შემდეგი მანიპუალტორი: მთავარი ღილაკები. 

თვალის და მომხმარებლის მოტყუებისთვის შექმნილია 11 ღილაკი, რომელზეც, შესაძლოა, არც 

გადავიდეს მომხმარებელი, თუმცა ამ ღილაკის არსებობამ სანდოობის გრძნობა გააჩინოს.   

ფასიანი რეკლამები 

არსებობს განსხვავება ჩვეულებრივ რეკლამებსა და „Clickbait” რეკლამებს შორის. ეს 

უკანასკნელი, როგორც წესი, გამოირჩევა აბსურდული სათაურებით და ერთ გვერდზე წამიერად 

შესაძლოა 10-ზე მეტი ასეთი რეკლამა გაჩნდეს. პრინციპი მარტივია, ვებ-გვერდი, რომელზეც 

განთავსებულია ამ ტიპის ბანერები, ყველა „კლიკზე“ თანხას გამოიმუშავებენ. საკმაოდ ბევრი 
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კვლევა ამტკიცებს, რომ ყალბი გვერდის შექმნის და გავრცელების ძირითადი მიზეზი ე.წ. 

„Clickbait“-ის ანუ „კლიკების“ მეშვეობით  თანხის გამომუშავებაა. ეს ერთგვარი მახეა. 

 ნამდვილი ვებ-გვერდი 

ჩვენი კვლევის პერიოდში ABC-ის გვერდზე არ განთავსებულა არც „Clickbait“-ის ტიპის და არც 

ჩვეულებრივი რეკლამა, რომელიც ნებისმიერმა ორგანიზაციამ შეიძლება განათავსოს. 

გადამოწმების მიზნით გადავედით რამდენიმე პუბლიკაციაზე და დავრწმუნდით, რომ  რეკლამა 

არც პუბლიკაციებშია „ჩამალული“.  

 ყალბი ვებ-გვერდი 

ყალბი გვერდის შემთხვევაში, მთავარ გვერდზევე ჩნდება რამდენიმე რეკლამა. თუმცა, მთავრი 

მახე იმალება პუბლიკაციებში. თუ გადახვალთ ნებისმიერ ახალ ამბავზე, საშუალოდ ამოაგდებს 

10-ზე მეტ რეკლამას (დანართი #6). დანართში ჩანს, რომ ჩარჩოს აწერია „promoted content”, რაც 

გულისხმობს „ფასიან/რეკლამირებად კონტენტს“. გარდა ამისა, ვკითხულობთ სათაურებს, 

რომლებშიც ასევე გვხვდება რუსული წარწერები (სტილი დაცულია): 

1. როგორ განკურნოს პროსტატიტი სახლში! 

2. 58 წლის ასაკში სახსრების ტკივილისგან გავთავისუფლდი! 

3. Женщина в 58 выглядит на 25! 

4. Флеболог: «умоляю! У кого варикоз - прочитайте, пока не удалили!» 

5. მუცელზე ცხიმი 7 დღეში გაქრება! და სხვა 

თუ დავაკვირდებით სათაურებს, ამოვიკითხავთ მოწოდებებს და საგანგაშო ტონს, რასაც ძახილის 

ნიშნები იწვევს. საინტერესოა, რომ მანიპულაცია ხდება ჯანმრთელობის და სილამაზის თემებით. 

მთავარი მესიჯი კი არის ის, რომ ამის გაკეთება ნებისმიერს შეუძლია სახლის პირობებში. 

შესაბამისად, ამ ტიპის „ბანერები“ გათვლილია ყველასთვის, რაც ზრდის „კლიკების“ 

რაოდენობას.   

შესაბამისად, თუ ნამდვილი გვერდის შემთხვევაში ახალი პუბლიკაციის გავრცელების მიზანი არის 

მომხმარებლის ინფორმირება და გადამოწმებული ინფორმაციის გავრცელება, ყალბი გვერდის 

შემთხვევაში, მიზანი არის „Clickbait“–ბანერებით რაოდენობის გაზრდა, რაც „ტრაფიკის“ 

(ტრაფიკში იგულისხმება ჯამური რაოდენობა შემომავალი და გამავალი მონაცემებისა. იგი 

მოიცავს ფაილების ატვირთვის, ვიზიტორების მიერ ვებ–საიტის გვერდების გახსნის რაოდენობას3) 

მოზიდვას და შემოსავლის გაზრდას იწვევს.  

ფოტოსურათების წყარო და სტატიების ავტორები 

 ნამდვილი ვებ-გვერდი 

როგორც წესი, ცნობილი მედიაორგანიზაციები ან თავად აგზავნაინ ფოტორეპორტიორს 

კონკრეტული მასალისთვის ან სხვისი ფოტოსურათის გამოყენების შემთხვევაში უთითებენ 

                                                      
3 https://billing.proservice.ge/index.php?rp=%2Fknowledgebase%2F9%2F--.html&fbclid=IwAR3f-

2IWHklIQ3g11t9J8bzKmi8E-YV3gst6GsJ_GgAUi8N4VwXG0gCxQ9M  

https://billing.proservice.ge/index.php?rp=%2Fknowledgebase%2F9%2F--.html&fbclid=IwAR3f-2IWHklIQ3g11t9J8bzKmi8E-YV3gst6GsJ_GgAUi8N4VwXG0gCxQ9M
https://billing.proservice.ge/index.php?rp=%2Fknowledgebase%2F9%2F--.html&fbclid=IwAR3f-2IWHklIQ3g11t9J8bzKmi8E-YV3gst6GsJ_GgAUi8N4VwXG0gCxQ9M
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ავტორს ისე, როგორც ამას ABC აკეთებს (დანართი #7). როგორც ჩანს,  ავტორი მითითებულია  

ფოტოსურათის მარცხენა ქვედა კუთხეში. ასევე, ყველა პუბლიკაციის ავტორი მითითებულია 

სტატიის ან ახალი ამბის დასაწყისშივე (დანართი #8) - თარიღთან ერთად.  

 ყალბი ვებ-გვერდი 

ყალბი ABC-ის შემთხვევაში ფოტოსურათები გადმოწერილია სხვადასხვა ვებ-გვერდებიდან 

Google-ის გამოყენებით და ავტორი არ არის მითითებული. ამის დასამტკიცებლად, ჩვენ 

შევარჩიეთ ფოტოსურათი 2021 წლის 15 იანვრის პუბლიკაციიდან4 და გადავამოწმეთ „Google 

image“-ის დახმარებით. შედეგად მივიღეთ ის, რომ 2019 წლის 24 ოქტომბერს ეს ფოტოსურათი 

გამოიყენა ვებ-გვერდმა „Everyday Georgia”  (დანართი #9). შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

ფოტოსურათი  ABC-ის არ ეკუთვნის.  

ამასთან, კვლევის პერიოდში ყალბი გვერდის მიერ გავრცელებულ არცერთ პუბლიკაციას არ 

ახლავს ავტორი, რაც ეჭვებს ბადებს.  

შესაბამისად, დაიკვირვებამ აჩვენეა შემდეგი ტენდენცია, რომ ყალბი გვერდები არ უთითებენ 

როგორც ფოტოსურათის, ისე პუბლიკაციის ავტორს, რის გამოც გაყალბებაზე პასუხისმგებელი 

პირის პოვნა შეუძლებელია, ხოლო ორგანიზაციის საკუთრებაში ფოტოსურათები უბრალოდ არ 

არსებობს, რადგან არც ორგანიზაციაა ნამდვილი. 

რედაქტორი/რედაქცია,  „ჩვენ შესახებ“ ან „კონტაქტი“ 

 ნამდვილი ვებ-გვერდი 

ნამდვილ გვერდზე აუცილებლად შეამჩნევთ ღილაკს „ჩვენ შესახებ“, სადაც განთავსებულია 

დეტალური ინფორმაცია ორგანიზაციაზე. ნამდვილი ABC-ის შემთხვევაში, ვებ-გვერდის ბოლოს 

გამოყოფილია სპეციალური სვეტი, სადაც განთავსებულია რამდენიმე ღილაკი კომპანიასთან 

დასაკავშირებლად (დანართი #10). მარჯვენა ნაწილში ვხედავთ ღილაკებს: „დაგვიკავშირდით“, 

„უკუკავშირი“, „გაგვიზიარე“, „გამოყენების წესები“, „რეკლამის განთავსება“, „ავტორების სია“, 

„საავტორო უფლებები“ და სხვა. შესაბამისად, ორგანიზაცია დაინტერესებულია, რომ მიიღოს 

კომენტარი ერთგული მომხმარებლისგანაც, რის გამოც დამატებულია შესაბამისი ღილაკები. 

მთავარი კი ისაა, რომ ყველა ავტორი და პასუხისმგებელი პირი ღიად ჩანს და ხელმისაწვდომია 

ყველასთვის. პასუხისმგებლობას იზიარებს რედაქციის ყველა წევრი. 

 ყალბი ვებ-გვერდი 

ყალბი გვერდის შემთხვევაში, ღილაკი „კონტაქტი“ არსებობს, მაგრამ არ მუშაობს. 

განყოფილებაში გადასვლა, უბრალოდ, შეუძლებელია. ასევე არ არის მითითებული საკონტაქტო 

პირი, მისამართი ან ფოსტა, რომლითაც მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, დაუკავშირდეს 

კომპანიას.  

შესაბამისად, ამ გვერდს ყველა მონაცემი აქვს იმისთვის, რომ ყალბი  და არასანდო გვერდების 

სიაში შევიყვანოთ. საერთო ჯამში ირკვევა, რომ გაყალბების საგანი ხდება მარტივად შესაქმნელი 

ვიზუალი და მანიპულატორები. ამ შემთხვევაში ყველაზე ეფექტურ მანიპულატორად შეგვიძლია 

                                                      
4 https://abcnews.com.ge/o-skripte/660--.html  

https://abcnews.com.ge/o-skripte/660--.html
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ჩავთვალოთ ფერი, ბმულის სახელი და ბრაუზერის ე.წ. „სანიშნში“ ჩაწერილი ინფორმაცია. 

ხოლო, ტექნიკური გამართულობა, რაც საკმაოდ რთული მისაღწევია და ფინანსებს მოითხოვს, 

იშვიათად იხვეწება ორიგინალი გვერდის დონეზე.  

სოციალურ ქსელში არსებული სხვა მაგალითი  

შედარება 

იმისთვის, რომ მკაფიოდ მოვახდინოთ ძირითადი მანიპულატორების დემონსტრაცია, შეგვიძლია 

გავაანალიზოთ და დავაკვირდეთ კიდევ ერთ გვერდს. ეს არის ქართული გვერდი - Time news. 

ყველასთვის ცნობილი ამერიკული ჟურნალი „TIME“5 1923 წლიდან არსებობს. მომხმარებლს/ 

მკითხველს ის მისთვის დამახასიათებელი წითელი ფერით დაამახსოვრდა. ამ ჟურნალისთვის, 

უკვე წლებია, დამახასიათებელია წითელი წარწერა „TIME“ – ლოგოც ზუსტად ამ წარწერას 

წარმოადგენს ისევ წითელ ფერში. ცხადია, რომ მომხმარებლისთვის ნებისმიერი წითელი 

წარწერა – „TIME” – ამ ჟურნალთან ასოცირდება. წითელი ამ ჟურნალისთვის ერთგვარი 

სიმბოლო გახდა. ამ ყველაფერთან ერთად, ქართულ სოციალურ ქსელში ჩნდება ახალი გვერდი 

„Time News” სახელწოდებითა და ლოგოთი: თეთრ ფონზე წითლად აწერია „Time News“ (იხ. 

დანართი #11). ცხადია, რომ ეს არის ერთგვარი მცდელობა – მოიზიდონ მკითხველი. სილვერმანი 

(Silverman, 2010) ასევე წერს, რომ ამ ტიპის გვერდებს არ აქვთ საკონტაქტო ინფორმაცია 

მითითებული. მართლაც, „Time News”-ის Facebook–გვერდშიც არ არის მითითებული საკონტაქტო 

ინფორმაცია და არ არსებობს ე.წ. ველი „ჩვენ შესახებ“. გვერდზე მითითებულია მხოლოდ ვებ-

გვერდის ბმული, გადავდივართ მითითებულ ბმულზე და სულ სხვა სურათი გვხვდება. 

განსხვავებული ლოგო და წარწერა (იხ. დანართი #12). გარდა ამისა, ის განსხვავებულ კონტენტს 

მოიცავს. ყველა პუბლიკაცია არ ზიარდება „Facebook“-ის გვერდზე, რაც ასევე საეჭვოა. 

შედარებისთვის, Facebook-ის ძიების ველში ჩავწერეთ სიტყვა „TIME” და აღმოვაჩინეთ, რომ 

ქართული „Prime TIME”-ის ლოგოც საკმაოდ ჰგავს ამერიკულ „TIME“-ს (იხ. დანართი #13). 

აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალი გვერდები ცდილობენ გვერდის 

ვიზუალური მხარე სანდო წყაროებს დაამსგავსონ. ამით ისინი მანიპულირებენ მკითხველით, 

რომელიც ლოგოთი „ტყუვდება“, ამ გვერდის მიერ გაზიარებულ პუბლიკაციას იწონებს და 

თავადაც აზიარებს .  

შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Time news-ის შემთხვევაშიც ყველაზე ძლიერ 

მანიპულატორად ლოგო, სახელი და ფერი გამოიკვეთა. შესაბამისად, იკვეთება ერთგვარი 

ტენდენცია.  

ექსპერიმენტი 

როგორც აღვნიშნეთ, მეტი სანდოობისთვის ჩავატარეთ ექსპერიმენტი სოციალურ ქსელში. 

„ფეისბუქის“ მეშვეობით პირადი შეტყობინების სახით 50 მომხმარებელს გადავუგზავნეთ 3 

სხვადასხვა Facebook–გვერდის (ეს მაგალითი ორივე ჯგუფისთვის ერთნაირად მომზადდა) ლოგო, 

                                                      

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine) 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine)
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ABC ნამდვილი და ყალბი ვებ - გვერდების „სქრინები“ და ვკითხეთ, არის თუ არა კავშირი ამ  

გვერდებს შორის? (იხ. დანართი #14, #3 და #4).  

 35-მა მომხმარებელმა გვიპასუხა, რომ Time-ის (დანართი #14) ყველა გვერდი კავშირშია 

ერთმანეთთან და არის ერთი ორგანიზაცია.  

 15-მა მომხმარებელმა გამოყო, რომ იცნო PRIME Time, თუმცა Time news ამერიკული 

ჟურნალის საინფორმაციო განყოფილებად მიიჩნია. 

 38-მა მომხმარებელმა აღნიშნა, რომ abc.com და abcnews.com.ge კავშირშია ერთმანეთთნ 

და ეს არის abc-ის ქართული ვერსია. 

 12-მა მომხმარებელმა აღნიშნა, რომ არ იცნობენ abcnews.com.ge მედიაორგანიზაციას და 

abc.com-ის ქართული ანალოგი არ აქვს. 

 

დიაგრამა 1: ექსპერიმენტის სედეგები 

ყველაზე საინტერესო კი ისაა, რომ ამ სამ გვერდს შორის არანაირი კავშირი არაა. პირველი არის 

ქართულენოვანი ონლაინ გამოცემა „Time News“; მეორე იყო ამერიკული გამოცემა „Time“; მესამე 

ისევ ქართულენოვანი გამოცემა „PRIME Time“. ცხადია, რომ ეს გვერდები მიზანმიმართულად 

დაამსგავსეს ერთმანეთს, რომ წლობით მოქმედი „Time“-ის ნდობა და გამომწერები მოეზიდათ. 

დღეს ამ  ამერიკულ გამოცემას 12 878 163 გამომწერი ჰყავს. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ABC-ის 

შემთხვევაშიც. ABC ოფიციალურ გვერდს 14 მილიონი გამომწერი ჰყავს. ამ გამოცემების მსგავსი 

ლოგოს შექმნა კი, მხოლოდ მახეა მომხმარებლის მოსაზიდებლად. 

ყალბი გვერდის კონტენტ-ანალიზი 

საკვლევ პერიოდში დასაკვირვებლად და გასაანალიზებლად შეირჩა ყალბი გვერდის მიერ 

გავრცელებული 4 პუბლიკაცია: 
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1. მაგალითი #1 

ABCnews.com.ge ავრცელებს ინფორმაციას შემდეგი სათაურით (დანართი #15): „სენსაციური 

ინფორმაცია! საქმე გასკდა, რის შედეგადაც დააკავეს ადამიანი, რომელიც ბრალდებულია 

კორონა ვირუსის შექმნაში... (სტილი დაცულია). ინფორმაციის გადასამოწმებლად დავიწყეთ ძებნა 

ინტერნეტში შესაბამისი საკვანძო სიტყვებით. წავაწყდით როიტესის სააგენტოს მიერ 

გადამოწმებულ ინფორმაციას  ინგლისურად, რომელიც ასაბუთებს, რომ ინფორმაცია ყალბია და 

კორონავირუსის შექმნის ბრალდებით არავინ დაუკავებიათ. 

 

2. მაგალითი #2 

შემდეგი პუბლიკაცია გავრცელდა 12 სექტემბერს, მაშინ, როდესაც ვაქცინაციის შესახებ ჯერ 

არაფერი იყო ცნობილი. პუბლიკაციის სათაურია - „სასწრაფოდ! კორონავირუსის ვაქცინის 

გაკეთება, რომელიც ადამიანს კლავს და მის დნმ-ს ცვლის, შეიძლება სავალდებულოს ხდიან“ 

(სტილი დაცულია)6. აშკარაა მანიპულაციური და ყალბი სათაური. პუბლიკაციაში არ არის 

მითითებული წყარო და არ ეყრდნობა არანაირ მეცნიერულ დასაბუთებას. თუ იგივე საკვანძო 

სიტყვებით გადავამოწმებთ, ვნახავთ, რომ ამ პერიოდში ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

მიერ ვაქცინაციის საფრთხეებთან დაკავშირებით არანაირი დადასტურებული და დასაბუთებული 

ინფორმაცია არ გავრცელებულა. შესაბამისად, ეს პუბლიკაციაც ყალბია.  

3. მაგალითი #3 

30 სექტემბერს  იგივე გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია: „საგანგაშო ინფორმაცია! ახალმა 

დაავადებამ საქართველოში იფეთქა! მკურნალობას არ ექვემდებარება და დაავადებულთა....“7 . 

აღსანიშნავია, რომ ინფორმაციას ახლავს წყარო, კონკრეტული პირის პირადი ბლოგი, რაც 

შეგვიძლია ჩავთვალოთ არაპროფესიონალის მოსაზრება, რომლის მტკიცებით ფორმაში 

გადმოყვანა და ამ ტიპის სათაურით შეფუთვა გულისხმობს მანიპულაციას და არ შეესაბამება 

სიმართლეს.  

4. მაგალითი #4 

ამავე გვერდმა 24 დეკემბერს გაავრცელა ინფორმაცია შემდეგი სათაურით - „ ძალიან მაგარი 

ინფორმაცია ვრცელდება ამ წუთებში! მორჩება კორონას ამბავი...არც მეორე და არც მესამე 

ტალღა...“8. პუბლიკაციაში გამოყენებულია ამირან გამყრელიძის ფოტოსურათი, თუმცა ბმულზე 

გადასვლისას არ ჩნდება ტექსტი. მაგრამ, გვხვდება ღილაკი, „დააჭირეთ აქ და განაგრძეთ 

კითხვა“. ეს უკანასკნელი ახასიათებს „Clickbait” გვერდებს, რადგან მეტი „კლიკი“ მეტ თანხას 

ნიშნავს, შესაბამისად, შექმნილია პირობები იმისთვის, რომ სტატიის წაკითხვისთვის 

მომხმარებელმა რაც შეიძლება მეტ ღილაკს დააჭიროს. გაგრძელებაზე გადასვლისას, გვხვდება 

პირადი ბლოგი, სადაც დომინანტია პაატა იმნაძის ფოტოსურათი. ამ შემთხვევაში 

მანიპულატორია ორი გავლენიანი ადამიანის ფოტოსურათი და ემოციური სათაური.  

                                                      
6 https://abcnews.com.ge/v-mire/468--.html  
7 https://abcnews.com.ge/v-mire/497--.html  
8 https://abcnews.com.ge/o-skripte/626--.html  

https://abcnews.com.ge/v-mire/468--.html
https://abcnews.com.ge/v-mire/497--.html
https://abcnews.com.ge/o-skripte/626--.html
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უნდა ითქვას, რომ განხილული 4-ვე მაგალითის ბმულზე გადასვლისას, თითოეულ გვერდზე 

გვხვდება 10-ზე მეტი სარეკლამო ბანერი, ე.წ. „Clickbait”. ეს უკანასკნელი გვაძლევს იმის 

საფუძველს, რათა დავასაბუთოთ, რომ აღნიშნული გაყალბებული გვერდი მანიპულაციურია და 

თანხის გამომუშავებას ისახავს მიზნად.  

შენიშვნა: პუბლიკაციების შესწავლამ ასევე აჩვენა, რომ ამ გვერდზე გამოქვეყნებული ძველი 

პუბლიკაციები ან წაიშალა ან გვერდის გაუმართავობის გამო არ იხსნება. ახალი ამბების ველში 

მეორე გვერდზე გადასვლისას ჩნდება ძახილის ნიშანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვებ-გვერდზე 

ინფორმაცია იდება დროებით და მიზნად ისახავს კონკრეტულ პერიოდში მომხმარებლის 

„კლიკებით“ თანხის გამომუშავებას, ხოლო შემდგომ ინფორმაცია იშლება.  

დასკვნა 

საკვლევ პერიოდში, ანალიზის შედეგად, გამოიკვეთა გაყალბებული გვერდის შემდეგი 

მანიპულატორები: ვებ-გვერდის სახელწოდება/ბმული, ე.წ. „სანიშნის“ წარწერა, დომინანტი 

ფერები, ლოგო და მყვირალა სათაურები.  

ყალბი და ნამდვილი ვებ-გვერდების შედარებამ ცხადყო მკაფიო მსგავსებები და განსხვავებები. 

ჩანს, რომ ყალბი ABCnews.com.ge გვერდი შეფუთულია, როგორც სანდო მედიაორგანიზაცია 

ABC.com. ძირითად მსგავსებას წარმოადგენს დიზაინი, ფერთა გამა და ბმული. გამოკვეთილი 

მანიპულატორების ანალიზის შედეგად, ასევე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ყალბი გვერდები 

ძირითადად ვიზუალურ მანიპულატორებს იყენებს სოციალური მედიის მომხმარებლის 

შეცდომაში შეყვანისთვის.  

დაიკვირვება ტენდენცია, რომ ყალბ გვერდებზე არსებული ღილაკები არ მუშაობს და არ 

არსებობს ველი „ჩვენ შესახებ“. ნამდვილ გვერდზე პირიქით, აშკარად ჩანს უკუკავშირის მიღების 

სურვილი, რის გამოც საკონტაქტო ინფორმაცია განთავსებულია მრავალი ფორმით - რამდენიმე 

განყოფილებაში. ყალბი გვერდი საკმაოდ დიდხანს იტვირთება, მაშინ როდესაც ნამდვილ 

გევრდს პუბლიკაციის გახსნისთვის წამები სჭირდება. უნდა ითქვას, რომ ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი განსხვავება იმალება გვერდის ტექნიკურ მახასიათებლებსა და გამართულობაში. 

ერთწლიანმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ ყალბ გვერდს აქვს 11 ძირითადი ღილაკი, რომელთაგან 

გამართულად მუშაობს მხოლოდ ერთი (მთავარ გვერდზე გადასვლა). ნამდვილი გვერდის 

შემთხვევაში არანაირი ტექნიკური ხარვეზი არ ფიქსირდება, რადგან აშკარაა, ორგანიზაცია 

იყენებს საკმაოდ ძვირადღირებულ ბაზას/დომეინს. 

რაც ყველაზე მთავარია, კვლევამ ცხადყო ყალბ გვერდებზე ფასიანი რეკლამების არსებობა 

„Clickbait ” მანიპულაციის მიზნით. ანალიზმა ცხადყო, რომ ვებ-გვერდზე არსებულ ყველა 

პუბლიკაციას თან ახლავს საშუალოდ 10-ზე მეტი რეკლამა. ამ უკანასკნელის მიზანია, 

მომხმარებლის „კლიკების“ საფუძველზე ფინანსების მოზიდვა. გაანალიზებული ყალბი 

პუბლიკაციებდან 2-ის შემთხვევაში ტექსტის ბოლომდე ჩამოსატვირთად აუცილებელია 

„გაგრძელება“ ღილაკზე „დაკლიკვა“, რაც საბოლოო ჯამში ზრდის ორგანიზაციის შემოსავალს.  

შესაბამისად, კვლევის ჰიპოთეზა, რომ ყალბი ინფორმაციის გამავრცელებელი გვერდები, 

რეკლამების რაოდენობის გაზრდისა და მომხმარებლის მოზიდვის მიზნით, იყენებენ ცნობილი და 
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