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წინამდებარე სტატიაში შევეცადეთ დაგვესაბუთებინა საქართველოში ტობინის 
გადასახადის შემოღების მიზანშეწონილობა, რომელიც ასევე ცნობილია მეორე - „რობინ 
ჰუდის გადასახადის“ სახელით. ბოლო დროს, აღნიშნული გადასახადის შემოღების 
შესახებ „მოწოდებები“ გახშირდა გლობალურ დონეზე ორგანიზებულ ეკონომიკურ 
ფორუმებსა და კონფერენციებზე, სახელმწიფოთა ინტეგრაციული ჯგუფების (G7-ისა და 
G20-ის) სამიტებზე და სხვ. ჩვენი ნაშრომის დასაწყისში დავახასიათეთ აღნიშნული 
გადასახადის ძირითადი თავისებურებანი, მიმოვიხილეთ საკითხის თეორიული მხარე და 
მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლა-ანალიზის საფუძველზე 
გამოვკვეთეთ თუ რა დადებითი (მოსალოდნელი და რეალურად დამდგარი) და 
უარყოფითი შედეგები ჰქონდა ტობინის გადასახადის შემოღებას მსოფლიოს მასშტაბით იმ 
ქვეყნებში, რომელთაც იგი პრაქტიკაში დანერგეს (ესპანეთი, საფრანგეთი, დიდი 
ბრიტანეთი).  

ნებისმიერი სიახლე, ინოვაცია, რაოდენ გამართული და არგუმენტირებული არ უნდა იყოს, 
გააჩნია როგორც დადებითი ისე უარყოფითი შედეგების დადგომის ალბათობა, არც ჩვენი 
საკვლევი საკითხი იყო (და ვერც იქნებოდა) ამ დილემისგან „განცალკევებული“. შედეგად 
ვეცადეთ დაგვედგინა მისი (ტობინის გადასახადის შემოღების) დადებითი და უარყოფითი 
შედეგების სავარაუდო მასშტაბები. შედეგად წამოვაყენეთ საკვლევ თემასთან 
დაკავშირებული ორი ჰიპოთეზა, პირველი - ახალი გადასახადის შემოღება გაზრდის 
საბიუჯეტო შემოსავლებს, მეორე - ახალი გადასახადის დაწესება შეაფერხებს 
ინვესტირების (მათ შორის უცხოურის) პროცესს. 

კვლევის მეთოდებიდან გამოვიყენეთ მეორადი მონაცემების ანალიზზე დაფუძნებული 
ემპირიული კვლევა და დელფის მეთოდი (ფოკუს ჯგუფში მონაწილეობდა ჩვენს მიერ 
წინასწარ შერჩეული, საქართველოს წამყვანი სასწავლო და სამეცნიერო დაწესებულების 
ცნობილი ექსპერტები). მეორადი მონაცემების ბაზას ძირითადად წარმოადგენდა 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, ფინანსთა სამისისტროს, 
საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკური ინფორმაცია. 

კვლევის პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტობინის გადასახადის არსებული 
პრაქტიკის შეფასებას მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერების (მ.შ. ნობელის პრემიის 
ლაურეატების - პოლ კრუგმანი და ჯოზეფ სტიგლიცი) და საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტების (საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკის ჯგუფი) მიერ. 

კვლევის პროცესში ავტორთა მიერ გამოთვლილია გადასახადის შემოღებით მისაღები, 
სავარაუდო ფისკალური ეფექტი - კომერციული ბანკების მიერ სავალუტო გარიგებებიდან 
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(ლარი, აშშ დოლარი, ევრო) და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების რელიზებიდან. ასევე, 
აღინიშნა დასაბეგრი ბაზის სავარაუდო მასშტაბების შესახებ.  

ვფიქრობთ, წინამდებარე კვლევა საინტერესო იქნება, როგორც საკითხის კვლევითა და 
შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის, ასევე საფინანსო-ეკონომიკური პროფილის 
სახელმწიფო დაწესებულების სტურუქტურებისთვის (საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტრო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 
შემოსავლების სამსახური და სხვ.), რამდენადაც ნაშრომი არის მოკრძალებულ მცდელობა 
ავტორებმა მეცნიერულად დაასაბუთონ საქართველოში ტობინის გადასახადის შემოღების 
მიზანშეწონილობა. 

საკვანძო სიტყვები: ტობინის გადასახადი, რობის ჰუდის გადასახადი, ფინანსური 
ოპერაცია, ტრანზაქცია, საგადასახადო შემოსავალი, სპეკულაციური გარიგება. 

Abstract 

In this article, we tried to document the feasibility of introducing the Tobin tax in Georgia. At the 
beginning, we described the main features of the mentioned tax, which was recently so-called The 
second name of the "Robinson Hood tax" was also received, at the financial and economic forums 
held at the global level (G20, G7, international financial forums/conferences, etc.), "calls" for its 
introduction have already appeared. After studying and analyzing the theoretical part of the issue, 
the best practices in the world, we discussed the positive (expected and actual) and negative 
consequences of the introduction of the Tobin tax worldwide, in the countries that implemented it 
(Spain, France, Great Britain). 

Any news, innovation, no matter how well-argued and well-argued it is, has the probability of both 
positive and negative results, and our research issue was not (and could not be) "separated" from 
this dilemma. As a result, we tried to determine the probable scale of its (introduction of the Tobin 
tax) positive and negative consequences. As a result, we put forward two hypotheses related to the 
research topic, the first - the introduction of a new tax will increase budget revenues, and the 
second - the imposition of a new tax will hinder the investment (including foreign) process. 

Among the research methods, we used an empirical study based on second data analysis and the 
Delphi method (well-known experts from the leading educational and scientific institutions of 
Georgia pre-selected by us participated in the focus group). The secondary data base mainly 
consisted of the statistical information of the National Statistical Service of Georgia, the Ministry of 
Finance, and the National Bank of Georgia. 

An important place in the research process is the assessment of the current practice of the Tobin 
tax by the world's leading scientists (including Nobel Prize laureates - Paul Krugman and Joseph 
Stiglitz) and international financial institutions (International Monetary Fund, World Bank Group). 

In the course of the research, the authors calculated the acceptable, probable fiscal effect of the 
introduction of the tax - from currency transactions by commercial banks (GEL, USD, EUR), from 
the release of state securities. It was also mentioned about the estimated size of the taxable base. 

We think that the present study will be interesting both for those interested in researching and 
studying the issue, as well as for the structures of the financial and economic profile of the state 
institution (the Ministry of Finance of Georgia, the Ministry of Economy and Sustainable 
Development of Georgia, the Revenue Service, etc.), as the authors have made a modest attempt to 
scientifically substantiate it in Georgia. Expediency of introducing the Tobin tax. 
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Keywords: Tobin tax, Robbie Hood tax, financial operation, transaction, tax revenue, speculative 
transaction. 

შესავალი 

ტობინის გადასახადი (რომელსაც დასავლეთ ევროპის სამეცნიერო წრეებში ასევე „რობინ 
ჰუდის“ გადასახადიც შეარქვეს) - ესაა სახელწოდება, რომელიც ეწოდა გადასახადს 
კონკრეტულ ფინანსურ ოპერაციებზე, რომლის ძირითადი მიზანი იყო - სპეკულაციური 
ტენდენციების შეკავება. 

საბანკო ტრანზაქციებზე გადასახადის დაწესების იდეა შემოთავაზებული იქნა XX 
საუკუნის 70-იან წლებში, ამერიკელი ნობელიანტი ეკონომისტის, ჯეიმს ტობინის1 მიერ. 
მსგავსი გადასახადის შემოღებას მხარს უჭერდა ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი 
გორდონ ბრაუნი, თუმცა, საკითხი დადებითად ვერ გადაწყდა აშშ-სა და რიგი 
სახელმწიფოების უთანხმოების (წინააღმდეგობის) გამო. 

2010 წელს, მსოფლიოს 350-მა წამყვანმა ეკონომისტმა მიმართა G20-ს ტობინის 
გადასახადის შემოღების თაობაზე, მაგრამ უშედეგოდ. 2011 წელს, დიდი 20-ის ფინანსთა 
მინისტრების შეხვედრის წინ, 53 სახელმწიფოს ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელმა და 
მსოფლიოს ცნობილმა ეკონომისტმა წერილობით მიმართეს მის მონაწილეებს, სადაც ისინი 
ასაბუთებდნენ შესაძლებლობას და აუცილებლობას, რომ საბანკო ტრანზაქციებზე 
სასწრაფოდ ყოფილიყო შემოღებული გადასახადი. ხელმომწერებს შორის იყვნენ გაერო-ს 
გენერალური მდივნის პან გი მუნის მრჩეველი - ჯეფრი საქსი, ევროპისა და აშშ-ს წამყვანი 
უნივერსიტეტების პროფესორები, ასევე იდეას მხარს უჭერდნენ ნობელის პრემიის 
ლაურეატები პოლ კრუგმანი და ჯოზეფ სტიგლიცი.2 

ტობინის საწყისი იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ დადგენილიყო გლობალური 
საგადასახადო განაკვეთი 0.5%-ის ოდენობით ყოველ ტრანზაქციაზე, რომელიც ხდებოდა 
უცხოური ვალუტით, რომლის შესახებ ინფორმაცია მიწოდებული იქნებოდა 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან (სსფ3) ან მსოფლიო ბანკიდან4. 

1. ტობინის გადასახადის შესახებ.  

გასული საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოს, როდესაც გამწვავდა ფინანსური კრიზისი, 
ანტიგლობალისტები და ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოვიდნენ 
იდეით (მოითხოვდნენ), რეალურად შემოღებულიყო ტობინის გადასახადი - უკვე 
სახეცვლილი, როგორც „რობინ ჰუდის გადასახადი“ - რამდენადაც მათ მიაჩნდათ, რომ ეს 
იყოს ერთ-ერთი საშუალება, მიეღოთ ფულადი/ფინანსური რესურსი მსოფლიო მასშტაბით 
სიღარიბის დაძლევისთვის. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ იდეის ავტორი 
(ტობინი), წინააღმდეგი იყო ამ სახით გადასახადის დაწესების, რამდენადაც თავისუფალი 
ვაჭრობის იდეის მხარდამჭერი გახლდათ. 

                                                            
1 Keynesian economics https://www.britannica.com/topic/Keynesian-economics [უ. გ. 15.07.2022]. 
2 Налог Робин Гуда https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1572939 [უ. გ. 15.07.2022]. 
3 International Monetary Fund https://www.imf.org/en/Home [უ. გ. 14.07.2022]. 
4 The World Bank Group https://www.worldbank.org/en/home [უ. გ. 14.07.2022]. 
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1.1. ტობინის გადასახადის ძლიერი და სუსტი მხარეები. 

1.1.1. ტობინის გადასახადის ნაკლოვანებები (სუსტი მხარეები).  

ტობინის გადასახადის შემოღების მოწინააღმდეგები ძირითადად აღნიშნავენ: 
 სპეკულაციური და არასპეკულაციური ხასიათის კაპიტალის ნაკადების გარჩევა/ 
გამოცალკევება არც თუ ისე ადვილია (შეიძლება ითქვას საკმაოდ რთულია). 
სპეკულიანტებს შეუძლიათ შეიმუშაონ თავიანთი კაპიტალის გარდაქმნისა და 
ტრანსფორმაციის მექანიზმი, მაგალითად, თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში (ე.წ. 
საგადასახადო ოაზისებში); 
 თუკი ეს გადასახადი არ იქნება შემოღებული სახელმწიფოთა უმეტესობაში (ან 
ყველა ქვეყანაში), ის არ/ვერ იმუშავებს. რამდენადაც სპეკულიანტები ყოველთვის 
გამოძებნიან „თავშესაფარს“ თავიანთი ოპერაციებისათვის (როგორც ეს იყო შვედეთის 
მაგალითით); 
 მსგავსი საშუალებებით სიღარიბესთან ბრძოლა არ იქნება საკმარისი, თუ მას თან 
არ დაერთვება (მასთან ერთად არ გატარდება) ეკონომიკის ზრდისა და განვითარების სხვა 
ღონისძიებები, განსაკუთრებით პლანეტის ყველაზე გაჭირვებულ/ღარიბ რეგიონებში.  
 ამან შესაძლოა შეაფერხოს ინვესტიციების ზრდა (განსაკუთრებით უცხოური 
ინვესტიციების), მაღალი გადასახადის გამო. 

1.1.2. ტორბინის გადასახადის უპირატესობები.  

ტობინის გადასახადის შემოღების მომხრეები ძლიერ მხარეებს შორის აღნიშნავენ: 
 შემოსავლების უფრო მაღალი მოცულობა ხელისუფლებისა და ეკონომიკური 
ინსტიტუტების ხელშია, რომელთაც შეუძლიათ გადაანაწილონ ისინი (მობილიზებული 
თანხები) შედარებით ნაკლებადგანვითარებულ რეგიონებში; 
 ბანკებსა და ფინანსურ სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობა სახელმწიფო 
ვალის შემცირების საქმეში;  
 ფინანსური სისტემის დახმარება, მეტი სტაბილურობისთვის, რაც გამოიხატება 
ღარიბი ქვეყნებისა და ეროვნული მარეგულირებელი ორგანიზაციების 
ზედამხედველობის მეტი სოლიდარობით. 

როდესაც ჩრდილოამერიკელმა მეცნიერმა, მსოფლიო თანამეგობრობას შესთავაზა, რომ 
შემოღებული ყოფილიყო გადასახადი ყოველ ტრანზაქციაზე ან ფინანსურ ოპერაციაზე 
სხვადასხვა ვალუტას ან ვალუტებს შორის, რომელიც ცილდება ეროვნულ საზღვრებს და  
განსაკუთრებით გავლენას ახდენს მოკლევადან პერიოდში კაპიტალის ნაკადებზე, ამ გზით 
ის ცდილობდა აღეკვეთა ან შეეფერხებინა განსაკუთრებით მაღალი შემოსავლის ან მოგების 
მიღება მათთვის, ვინც სარგებლობდა/იყენებდა ვალუტის კურსის ცვლილებით 
გამოწვეულ რყევებს. 

2. ტობინის გადასახადის საქართველოში შემოღების შესახებ.  

რაც შეეხება საქართველოში ტობინის გადასახადის შემოღების მიზანშეწონილობას, 
ვფიქრობთ, რომ საკითხის განხილვა რამოდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით უნდა 
მოხდეს. კერძოდ, ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევისთვის წამოვაყენეთ ორი ძირითადი 
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ჰიპოთეზა - ახალი გადასახადის/მოსაკრებლის5 შემოღება გაზრდის საბიუჯეტო 
შემოსავლებს; მეორე - ახალი გადასახადის/მოსაკრებლის დაწესება შეაფერხებს 
ინვესტირებას (მ.შ. უცხოურ ინვესტიციების მოზიდვას) ქვეყანაში.  

ასევე, უნდა ითქვას, რომ როგორც საერთაშორისო პრაქტიკით დასტურდება, აღნიშნულ 
გადასახადს აქვს მრავაფაქტორული დატვირთვა და ის შეიძლება უკავშირდებოდეს - 
ეროვნული ვალუტის მერყეობის შემცირებას (შვედეთი), საერთაშორისო დონეზე 
დაბალგანვითარებული ქვეყნებისათვის ფინანსური რესურსების მობილიზებას 
(საფრანგეთი), სპეკულაციური გარიგებების შეზღუდვას (იტალია), საბიუჯეტო 
შემოსავლების ზრდას (ესპანეთი). 

პირველი ჰიპოთეზის დასადასტურებლად მოვიყვანთ ოფიციალურ სტატისტიკურ 
მონაცემებს - ტობინის გადასახადის შემოღების შემთხვევაში: რამდენი იქნება სავარაუდო 
სადაბეგვრო ბაზა და რა მოცულობის თანხები შესაძლოა მობილიზდეს სახელმწიფო 
ბიუჯეტსა თუ საბიუჯეტო ფონდებში. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ გადასახადით 
დაბეგვრის ძირითადი ობიექტია სავალუტო გარიგებები და გარიგებები ფასიანი 
ქაღალდებით, გავეცნოთ ოფიციალურ 2021 წლის სტატისტიკას, რომელიც ამ ეტაპზე 
ჩვენთვისაა ხელმისაწვდომი. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, საქართველოში მოქმედმა კომერციულმა 
ბანკებმა სავალუტო ბაზარზე 2021 წლის მანძილზე შეიძინეს 41 639 409 ათასი ლარი, 22 283 
685 ათასი აშშ დოლარი, 11 208 886 ათასი ევრო6. მხოლოდ საქართველოს ეროვნული 
ბანკისგან 2021 წლის მანძილზე შეიძინეს 24 069 857 ათასი აშშ დოლარი7 (იხ ცხრილი 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

5 გადასახადის შემოღება ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად საკმაოდ რთული და დროში 
„გაწელილი“ ღონისძიებაა, რამდენადაც საქართველოს ორგანული კანონით „ეკონომიკური თავისუფლების 
შესახებ მუხლი 1-ში აღნიშნულია, რომ - „საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება, 
გარდა აქციზისა, ან საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედა 
ზღვრის გაზრდა, გარდა აქციზისა, შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით„ (საქართველოს ორგანული 
კანონი ეკონომიკური თავისუფლების  შესახებ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1405264?publication=3)  
ამიტომ ვფიქრობთ უკეთესი იქნება არა გადასახადის არამედ მოსაკრებლის სახით მისი შემოღება (ავტ.) 
6 სავალუტო ბაზარი. 
https://analytics.nbg.gov.ge/views/Forex_Market_GE/_?iframeSizedToWindow=true&%3Aembed=y&%3AshowAppBa
nner=false&%3Adisplay_count=no&%3AshowVizHome=no [უ. გ. 15.07.2022]. 
7 საქართველოს ეროვნული ბანკი. სტატისტიკური მონაცემები https://nbg.gov.ge/statistics/statistics-
data#sagareoseqtori [უ. გ. 15.07.2022]. 
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ცხრილი 1. სავალუტო ბაზარზე რეზიდენტი კომერციული ბანკების მიერ შეძენილი აშშ 
დოლარი (ათასი აშშ დოლარი)8 

 

 
შეძენილი აშშ 
დოლარი, 

სულ 

სებ-იდან 

სავალუტო აუქციონზე 
სავალუტო 

აუქციონის გარეშე 
(წმინდა) 

იანვარი-2021 1,935,078 80,000  

თებერვალი-2021 1,851,093 40,000                       -    

მარტი-2021 1,868,338 40,000            4,400  

აპრილი-2021 2,363,393 82,900              760  

მაისი-2021 2,510,668 -                 -    

ივნისი-2021 2,718,721 -            9,300  

ივლისი-2021 2,726,177 -            3,700  

აგვისტო-2021 2,089,604 30,000             (200) 

სექტემბერი-2021 1,934,836 -                 -    

ოქტომბერი-2021 1,893,815 60,000            2,000  

ნოემბერი-2021 1,914,844 -             (500) 

დეკემბერი-2021 2,263,290 -            2,500  

იანვარი-2022 2,676,760 -             (700) 

თებერვალი-2022 2,323,650 -         (11,500) 

მარტი-2022 2,499,116 39,570             (900) 

აპრილი-2022 2,056,220 -           (3,400) 

მაისი-2022 2,363,297 -         (21,250) 

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, 2021 წლის მანძილზე გამოშვებული 
იქნა (და სრულად მოხდა მისი რეალიზება) 590 მლნ ლარის9 მოცულობის სახელმწიფო 
ფასიანი ქაღალდები (იხ. ცხრილი 2),  2022 წლის მანძილზე იგეგმება 2 744 მლნ ლარის 
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდის ემისია. 

 

 

 

                                                            
8 საქართველოს ეროვნული ბანკი. სტატისტიკური მონაცემები https://nbg.gov.ge/statistics/statistics-data [უ. გ. 
15.07.2022]. 
9 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო https://www.mof.ge/5397 [უ. გ. 15.07.2022]. 
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ცხრილი 2. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 31/12/2021-ის მდგომარეობით10 

პირველი 
ემისიის 
თარიღი 

საწყისი 
ვადიანობა 

დაფარვის 
თარიღი 

დარჩენილი 
ვადიანობა 

(წელი) 

კუპონის 
განაკვეთი 

(%) 

გამოშვებული 
მოცულობა 

(ლარი) 

06/07/2021 6 თვიანი 06/01/2022 0.02  -  15,000,000.00 

03/08/2021 6 თვიანი 03/02/2022 0.09 - 15,000,000.00 

07/09/2021 6 თვიანი 10/03/2022 0.19 - 15,000,000.00 

05/10/2021 6 თვიანი 07/04/2022 0.27 - 20,000,000.00 

02/11/2021 6 თვიანი 05/05/2022 0.34 - 20,000,000.00 

07/12/2021 6 თვიანი 09/06/2022 0.44 - 20,000,000.00 

09/02/2021 12 თვიანი 10/02/2022 0.11  -  15,000,000.00 

09/03/2021 12 თვიანი 10/03/2022 0.19  -  15,000,000.00 

13/04/2021 12 თვიანი 14/04/2022 0.28  -  15,000,000.00 

08/06/2021 12 თვიანი 09/06/2022 0.44  -  15,000,000.00 

13/07/2021 12 თვიანი 14/07/2022 0.53  -  15,000,000.00 

10/08/2021 12 თვიანი 11/08/2022 0.61  -  15,000,000.00 

14/09/2021 12 თვიანი 15/09/2022 0.71  -  15,000,000.00 

12/10/2021 12 თვიანი 13/10/2022 0.78  -  30,000,000.00 

09/11/2021 12 თვიანი 10/11/2022 0.86  -  30,000,000.00 

14/12/2021 12 თვიანი 15/12/2022 0.96   30,000,000.00 

02/02/2021 2 წლიანი 04/02/2023 1.10 8.000 290,000,000.00 

06/01/2020 
2.25 

წლიანი 
09/04/2022 0.27 9.375 490,000,000.00 

ჩვენს მიერ მოძიებული მეორადი სტატისტიკური ინფორმაცია არის მხოლოდ ნაწილი იმ 
საგადასახადო დასაბეგრი ბაზისა, რომელიც მსოფლიოში არსებული პრაქტიკით შეიძლება 
დაიბეგროს ტობინის გადასახადით და რადგან ამას უნდა დავუმატოთ: საქართველოს 
საფონდო ბირჟის გარეთ გაყიდული არასაბირჟო გარიგებების მოცულობა (სამწუხაროდ, 
ოფიციალური, სანდო ინფორმაცია ვერ მოვიძიეთ), საქართველოდან საზღვარგარეთ 
ფულადი გზავნილების მოცულობა (გადარიცხვების), რომელმაც 2021 წელს 316 866.3 ათასი 
აშშ დოლარი შეადგინა11 და სავალუტო აუქციონზე სხვადასხვა ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის 
მოცულობა (გარდა კომერციული ბანკებისა, რომლის შესახებ ინფორმაცია მოძიებულია 
ჩვენს მიერ). 

                                                            
10 იქვე [უ. გ. 12.07.2022]. 
11 მსგავსი გზავნილები სულად დაბეგვრა რა თქმა უნდა არ გვაქვს მხედველობაში, რადგან შესაძლებელია 
დადგენილი იქნას ქვოტა მინიმალური მოცლობის გზვანილზე. 



13

 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყნების უმეტესობაში ტობინის გადასახადის განაკვეთი 
იყო გარიგებების 1% (დიდ ბრიტანეთში აღნიშნული გადასახადის შემოღებისას იყო 2%), 
მათემატიკური გათვლებით მივიღებთ შემდეგ მონაცემებს. 

სახელმწიფო ბიუჯეტში, თუ 2021 წელს ტობინის გადასახადი იქნებოდა 1 %, შესაძლებელი 
გახდებოდა საკმაოდ სოლიდური თანხის მობილიზება, კერძოდ, კომერციული ბანკების 
მიერ სავალუტო გარიგებებიდან: ლარის შეძენიდან - 416 394.1 ათასი ლარი, აშშ დოლარის 
შეძენიდან - 222 836.9 ათასი აშშ დოლარი (2021 წლის საშუალო შეწონილი კურსით 
დაახლობით 699 930.7 ათასი ლარი), ევროს შეძენიდან - 112 088.9 ათასი ევრო (2021 წლის 
საშუალო შეწონილი კურსით დაახლობით 429 300 3 ათასი ლარი), სამი გარიგებიდან 
ლარში დენომინილერული თანხა შეადგენს 1 545 625.1 ათასი ლარს.  

ამას თუ დავუმატებთ სებ-ის მიერ აუქციონით გაყიდული აშშ დოლარის მოცულობას, 
რომლის ოდენობა გარდა კომერციულ ბანკებზე გაყიდულისა, შეადგენს 98 040 ათას აშშ 
დოლარს12 (სებ-ის მიერ სულ განხორციელდა 332 900 ათასი აშშ დოლარის გაყიდვა)13, 
პოტენციური საგადასახადო შემოსავალი იქნებოდა 980.4 ათასი აშშ დოლარი (2021 წლის 
საშუალო შეწონილი კურსით დაახლეობით 3 081.4 ათასი ლარი). 

რაც შეეხება სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან მიღებულ პოტენციურ 
შემოსავლებს, იგი შეადგენს 5 900 ათას ლარს (2021 წელს სულ განხორციელდა 590 მლნ 
ლარის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდის ემისია). 

ტობინის გადასახადის არსებობის შემთხვევაში, 2021 წლის განმავლობაში, საქართველოს 
სახელმწიფო ბიუჯეტში, თუნდაც ამ სამი კომპონენტიდან შესაძლებელი იყო 
პოტენციურად მობილიზებული ყოფილიყო დამატებით 1 554 606.5 ათასი ლარი. 

რაც შეეხება მეორე ჰიპოთეზას, რომელიც უშვებს ტობინის გადასახადის შემოღების 
პირობებში ინვესტირების, განსაკუთრებით უცხოური ინვესტიციების, პროცესების 
შეფერხების შესაძლებლობას - ამ საკითხთან დაკავშირებით (ჩვენი შესაძლებლობებიდან 
გამომდინარე) გვქონდა მოკრძალებული მცდელობა გამოგვეყენებინა დელფის მეთოდი. 
მოგეხსენებათ, ეს მეთოდი გულისხმობს ექსპერტთა შემოქმედებით შეფასებას და 
ფაქტობრივი მასალის მათემატიკურ-სტატისტიკური დამუშავების შედეგების 
გაერთიანებას. რამდენიმეჯერ, დარგის არაერთ ექსპერტთან გვქონდა შეხვედრა, საუბრები, 
მოვისმინეთ მათი შეხედულებები, შევაჯერეთ მიდგომები, მოვიძიეთ სტატისტიკური 
მონაცემები, რომელმაც მოგვცა საშუალება გაგვეკეთებინა დასკვნა - ნამდვილად არსებობს 
საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ტობინის გადასახადის შემოღებამ შესაძლოა შეამციროს 
ფასიანი გარიგებები საქართველოს საფონდო ბირჟაზე (ასევე არასაბირჟო გარიგებები), 
რომლებიც ისედაც მინიმალურია14, ხოლო მისი დადებითი შედეგისა და სავარაუდო 
პოზიტიური ტენდენციების ალბათობა ბევრად მეტია. ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის 
შედეგად მიღებული ემპირიული მონაცემების შეფასება-ანალიზის გარდა, ამის თქმის/ 
ვარაუდის საშუალებას გვაძლევს ის, რომ ტობინის გადასახადის შემოღება უკვე 
აქტუალურია მსოფლიოს მრავალ ეკონომიკურად მაღალგანვითარებულ ქვეყანაში (ან უკვე 
არსებობს), საკითხი კიდევ მეტ აქტუალობას იძენს პოსტპანდემიურ პერიოდში, როდესაც 
მსოფლიო მაშტაბით ფაქტობრივად მოხდა „კეინზური იდეების რეინკარნაცია“. 

                                                            
12 2021 წლის მონაცემებით. 
13 საქართველოს ეროვნული ბანკი. სტატისტიკური მონაცემები https://nbg.gov.ge/statistics/statistics-data [უ. გ. 
15.07.2022]. 
14 ჩვენს მიერ ჩატარებული კველევიდან ჩანს, რომ პოტენციური გადასახდელი ფასიანი ქაღალდებზე 
გარიგებებიდან 200-ჯერ და მეტად ნაკლებია სავალუტო გარიგებებიდან მისაღებ სავარაუდო თანხებზე (1 546 
605.5 ათასი ლარი სავალუტო გარიგებებიდან, 5 900 ათასი ლარი სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებიდან). 
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დასკვნა 

როგორც ჩვენს მიერ, მეორადი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე ჩატარებული 
ემპირიული კვლევის შედეგებიდან ჩანს, ტობინის გადასახადის დაწესებით/ შემოღებით 
მიღებული ფისკალური ეფექტი არც თუ ისე უმნიშვნელო იქნებოდა, გარდა ფისკალური 
ეფექტისა (რომელიც პოსტპანდემიურ პერიოდში, სახელმწიფო ვალის ანტირეკორდის 
არსებობის პირობებში კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია), აღნიშნულ იქნება ასე 
ვთქვათ პოზიტიური „გვერდითი ეფექტები“, კერძოდ: 

- შეიზღუდება სპეკულაცური გარიგებების მოცულობა; 
- შემცირდება ეროვნული ვალუტის კურსის „ცვლილების ამპილიტუდა“; 
- სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების შეძენა შესაძლებელი იქნება მეტი 
მყიდველისთვის (მ.შ. ფიზიკური პირების მიერ); 
- გაიზრდება საქართველოში მიღებული შემოსავლების ადგილზე რეინვესტირება; 
- არ იქნება დამატებითი სახელმწიფო შიდა ვალის აღების აუცილებლობა (მინიმუმ 
შემცირდება სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ემისია). 

ე.წ. „საერთო ხასიათის დასკვნებიდან კი შეიძლება გამოვყოთ: 

 ტობინის გადასახადი (შემოღების შემთხვევაში) გახდება „საკომისიო“, 
რომელიც გადაიხდევინება გარკვეულ მოკლევადიან ფინანსურ ტრანზაქციებზე 
(ვალუტასა და ფასიანი ქაღალდებზე გარიგებები), რათა თავიდან იქნას აცილებული 
სპეკულაციური გარიგებები, რომლებიც  „ამახინჯებს“ გარკვეული აქტივების ფასს; 
 შემოღებული იქნას გადასახადი კომპანიებზე, რომელთა კაპიტალიზაცია 
შეადგენს არანაკლებ 10 000 000 მლნ ლარს. (იტალიის მაგალითი სადაც 500 მლნ ევროა); 
 მიღებული ფინანსური რესურსებით მთავრობასა და ეკონომიკური პროფილის 
საჯარო ინსტიტუტებს ექნებათ შესაძლებლობა გაზარდონ შემოსავლები და მოახდინონ 
დროული და ადეკვატური რეაგირება შიდა და/ან გარე შოკზე. 
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1. Keynesian economics https://www.britannica.com/topic/Keynesian-economics 
[უკანასკნელად გადამოწმდა 15.07.2022]; 

2. Налог Робин Гуда https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1572939 [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 15.07.2022]; 

3. International Monetary Fund https://www.imf.org/en/Home [უკანასკნელად გადამოწმდა 
14.07.2022]; 
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1405264?publication=3 [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 14.07.2022]; 
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https://analytics.nbg.gov.ge/views/Forex_Market_GE/_?iframeSizedToWindow=true&%3Aem
bed=y&%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=no&%3AshowVizHome=no 
[უკანასკნელად გადამოწმდა 15.07.2022]; 

7. საქართველოს ეროვნული ბანკი. სტატისტიკური მონაცემები   
https://nbg.gov.ge/statistics/statistics-data#sagareoseqtori [უკანასკნელად გადამოწმდა 
15.07.2022]; 

8. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო https://www.mof.ge/5397 [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 15.07.2022]; 

9. აქ თქვენი სტატია მიუთითო? https://bit.ly/3IKhVpy [უკანასკნელად გადამოწმდა 
15.07.2022]; 

10. Mosiashvili, Valeri, Tsaava, Giorgi Determining the Factor of Interaction of the Risks in 
Banking Business and the Establishment If the Auto’s Formula for Its Quantitative 
Calculation. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=813287 [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 15.07.2022]; 

11. The history of the proposal on Financial Transaction Tax https://taxation-
customs.ec.europa.eu/system/files/2018-04/history-proposal-financial-transaction-tax_en.pdf 
[უკანასკნელად გადამოწმდა 15.07.2022]; 

12. Madhuri Thakur, Tobin Tax https://www.wallstreetmojo.com/tobin-tax/ [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 15.07.2022]; 

13. Explainer: what is the Robin Hood – or Tobin – tax? https://theconversation.com/explainer-
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მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში: პრობლემები და 
განვითარების ძირითადი მიმართულებები 

ნინო სამჭკუაშვილი  
ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 
 

თამარ დუდაური  
ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

COVID-19-ის პანდემიითა და რუსეთ-უკრაინის ომით წარმოშობილი ეკონომიკური 
კრიზისის პირობებში, როგორც მთლიანად მსოფლიოს, ასევე საქართველოს ეკონომიკაში 
სრულიად ახალი რეალობა შეიქმნა. მცირე და საშუალო ბიზნესი, წარმოადგენდა რა 
ქვეყნის მდგრადი განვითარების კატალიზატორს და მამოძრავებელ ძალას, 
მნიშვნელოვანი და ახალი გამოწვევების, პრობლემების და სირთულეების წინაშე 
აღმოჩნდა. ამ პირობებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძინა   მცირე და საშუალო 
ბიზნესის საჭიროებებზე მიზანმიმართულმა და მორგებულმა სახელმწიფო პოლიტიკის 
შემუშავებამ, ეს კი ხელს შეუწყობს ერთის მხრივ მცირე და საშუალო ბიზნესის 
გამოწვევებთან სწრაფ ადაპტაციას, ხოლო მეორეს მხრივ წარმოშობილ შესაძლებლობების 
ეფექტიანად გამოყენებას. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის სფეროში საწარმოების ფუნქციონირების წყალობით, 
მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ის საქონელი და მომსახურება, რომელის 
შეთავაზება არ ძალუძთ  მსხვილ საწარმოებს, ანუ საყოფაცხოვრებო მომსახურება და მცირე 
ვაჭრობა. მცირე ბიზნესი ასრულებს მომსახურების ფუნქციას, ხოლო მსხვილი საწარმოები 
გარკვეულწილად დამოკიდებულნი არიან მცირე და საშუალო ბიზნესის სუბიექტებზე.  

ევროსაბჭოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით 2017 წელს საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნულმა სამსახურმა შეცვალა საწარმოთა ზომის განსაზღვრის მეთოდოლოგია. ახალი 
მეთოდოლოგიის თანახმად დღესდღეობით საქართველოში მცირე და საშუალო 
საწარმოთა წილი მოქმედ საწარმოთა 99.7%-ს უტოლდება, რაც ცალსახად გვიჩვენებს თუ 
როგორი მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური თუ სოციალური თვალსაზრისით.   

ანალიზის შედეგად დავინახეთ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორი იქნება 
საქართველოს კრიზისის შემდგომი პერიოდის ეკონომიკის აღდგენის მნიშვნელოვანი 
ბერკეტი და მამოძრავებელი ძალა. ამიტომ გადამწყვეტი და აუცილებელია ძალისხმევის 
გაძლიერება ამ მიმართულებით, რათა მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორმა 
მაქსიმალურად აითვისოს ქვეყანაში განხორციელებული მხარდაჭერის ღონისძიებები და 
შესაძლებლობები, რის შედეგადაც ქვეყანაში დაჩქარდება ეკონომიკის აღდგენა და 
განვითარება. 

საკვანძო სიტყვები მცირე და საშუალო ბიზნესი, რეფორმები, სახელმწიფო მხარდაჭერა, 
კრიზისი, კრიზისის შემდგომი პერიოდი, მდგრადი განვითარება. 
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Abstract 

In the conditions of the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine 
war, a completely new reality has been created in the economy of both the world and Georgia. 
Small and medium businesses, representing the catalyst and driving force of the country's 
sustainable development, faced significant and new challenges, problems and difficulties. In these 
conditions, the development of a targeted and tailored state policy for the needs of small and 
medium-sized businesses has become crucial, and this will help to quickly adapt to the challenges 
of small and medium-sized businesses on the one hand, and to effectively use the emerging 
opportunities on the other hand. 

Thanks to the functioning of enterprises in the field of small and medium-sized businesses, the 
population has the opportunity to receive goods and services that cannot be offered by enterprises, 
that is, household services and small trade. Small businesses perform a service function, and large 
enterprises are somewhat dependent on small and medium business entities. 

Taking into account the recommendations of the European Council, in 2017, the National Statistical 
Service of Georgia changed the methodology for determining the size of enterprises. According to 
the new methodology, the share of small and medium-sized enterprises in Georgia today is equal 
to 99.7% of the operating enterprises, which clearly shows how important it is from the economic 
and social point of view. 

As a result of the analysis, we saw that the small and medium business sector will be an important 
lever and driving force for the recovery of Georgia's post-crisis economy. Therefore, it is crucial 
and necessary to strengthen efforts in this direction so that the small and medium business sector 
can absorb the support measures and opportunities implemented in the country as much as possible, 
as a result of which the recovery and development of the economy in the country will be 
accelerated. 

Keywords: Small and medium business, reforms, state support, crisis, post-crisis period, sustainable 
development. 

შესავალი 

მცირე და საშუალო საწარმოები არის ეკონომიკური ზრდისთვის კერძო ინიციატივის 
განვითარების მთავარი გადამცემი მექანიზმები და სამუშაო ადგილების შექმნის ერთ-
ერთი მთავარი წყარო. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება აუცილებელი პირობაა 
სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანების კომპლექსის გადასაჭრელად, კერძოდ: 
ეკონომიკური განვითარების ინოვაციურ ტიპზე გადასვლა, საქონლითა და სერვისებით 
ბაზრის გაჯერება, დასაქმების დონის ამაღლება და მოსახლეობის კეთილდღეობა, 
საგადასახადო შემოსავლებით სხვადასხვა დონის ბიუჯეტების შევსება, კონკურენციის 
განვითარება, ეკონომიკის მოქნილობისა და ადაპტაციის გაზრდა. მცირე და საშუალო 
საწარმოები წარმოადგენს მსხვილი ბიზნესის განვითარების საფუძველს. 

როგორც მსოფლიო და საქართველოს გამოცდილება მოწმობს, მცირე ბიზნესი საკმაოდ 
არასტაბილური და მყიფე წარმონაქმნია. ჩვენს ქვეყანაში მცირე ბიზნესის პრობლემაზე 
დიდი ყურადღების მიუხედავად, მისი განვითარების მაჩვენებლები კვლავ 
მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში. 
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მსოფლიო ეკონომიკაში და მათ შორის საქართველოშიც მიმდინარე გლობალური 
კრიზისის პირობებში ბიზნესის განვითარებისათვის სრულიად ახალი პირობები შეიქმნა. 
მნიშვნელოვანი გამოწვევებისა და სირთულეების წინაშე დადგა მცირე და საშუალო 
ბიზნესი, როგორც ქვეყნის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი. 
ქვეყანაში წინა პლანზე გამოვიდა, ამ მიმართებით მიზანმიმართული და საჭიროებებზე 
მორგებული სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირება, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მცირე 
და საშუალო საწარმოების სწრაფად ცვლად გარემოსთან ადაპტაციას და შექმნილი 
პირობებიდან გამომდინარე ახალ შესაძლებლობათა სწორად გამოყენებას. 

საქართველოში, ეკონომიკის განვითარების  მხრივ მთავარი პრიორიტეტია მცირე და 
საშუალო მეწარმეობის  განვითარება, მისი განვითარებისთვის აუცილებელია სისტემური 
რეფორმების გატარება განათლებასა და სოფლის მეურნეობაში. ასევე საჭიროა 
ეკონომიკური შესაძლებლობების, განათლების ხარისხისა და გადამზადების 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც ყველა დაინტერესებული 
მხარე, მათ შორის მთავრობა, სამოქალაქო საზოგადოება, კერძო სექტორი და მოქალაქეები, 
ჩართული იქნებიან მდგრადი განვითარების პროცესში. 

1. მცირე და საშუალო ბიზნესის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში 

თანამედროვე მსოფლიოში მცირე და საშუალო ბიზნესი წარმოადგენს როგორც 
განვითარებული, ასევე განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკების განვითარების 
საფუძველს, რაც ამ ქვეყნების ეკონომიკის დივერსიფიკაციის, ახალი სამუშაო ადგილების 
შექმნის და წარმოების გაზრდის უზრუნველყოფის საწინდარია. აქვე აუცილებელია 
აღინიშნოს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოები მეტად მოწყვლადნი არიან 
კრიზისების მიმართ, მათ არა აქვთ შესაბამისი ფინანსური, თუ სხვა სახის რესურსები, რათა 
დაძლიონ გრძელვადიანი კრიზისებით გამოწვეული პრობლემები. 

საქართველოში, ეკონომიკის განვითარების მხრივ მთავარი პრიორიტეტია მცირე და 
საშუალო მეწარმეობის  განვითარებაა, მისი განვითარებისთვის აუცილებელია სისტემური 
რეფორმების გატარება განათლებასა და სოფლის მეურნეობაში. ასევე საჭიროა 
ეკონომიკური შესაძლებლობების, განათლების ხარისხისა და გადამზადების 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც ყველა დაინტერესებული 
მხარე, მათ შორის მთავრობა, სამოქალაქო საზოგადოება, კერძო სექტორი და მოქალაქეები, 
ჩართულია მდგრადი განვითარების პროცესში. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის სფეროში საწარმოების ფუნქციონირების წყალობით, 
მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ის საქონელი და მომსახურება, რომელის 
შეთავაზება არ ძალუძთ  მსხვილ საწარმოებს, ანუ საყოფაცხოვრებო მომსახურება და მცირე 
ვაჭრობა. მცირე ბიზნესი ასრულებს მომსახურების ფუნქციას, ხოლო მსხვილი საწარმოები 
გარკვეულწილად დამოკიდებულნი არიან მცირე და საშუალო ბიზნესის სუბიექტებზე.  

ევროსაბჭოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით 2017 წელს საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნულმა სამსახურმა შეიცვალა საწარმოთა ზომის განსაზღვრის მეთოდოლოგია. ახალი 
მეთოდოლოგიის თანახმად დღესდღეობით საქართველოში მცირე და საშუალო 
საწარმოთა წილი მოქმედ საწარმოთა 99.7%-ს უტოლდება, რაც ცალსახად გვიჩვენებს თუ 
როგორი მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური თუ სოციალური თვალსაზრისით.  დასაქმების 
პრობლემების  გადაწყვეტასა თუ მოგვარებაში დიდი როლი სწორედ მცირე და საშუალო 
ბიზნესის განვითარებას ეკისრება, რადგანაც სწორედ აქედან არის განპირობებული 
მოსახლეობის დასაქმების და შემოსავლების გაზრდის უზრუნველყოფა. აღსანიშნავია 
მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ფისკალური ეფექტი, რომელიც 
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დადებითად ზემოქმედებს სახელმწიფო ბიუჯეტზე როგორც შემოსავლების, ასევე 
ხარჯვით ნაწილში. კერძოდ, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება  უზრუნველყოფს 
საბიუჯეტო შემოსავლებს გადასახადების სახით, თავის მხრივ ამცირებს საბიუჯეტო 
დანახარჯებს, რამდენადაც მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება ზრდის 
დასაქმებულთა შემოსავლებს, რაც ამცირებს ბიუჯეტიდან შესაბამისი სოციალურ 
ტრანსფერების გამოყოფის საჭიროებას.1 

დიაგრამაზე მოყვანილია საქართველოში ბიზნეს სუბიექტების განაწილება საწარმოთა 
ზომის მიხედვით (იხ. დიაგრამა 1).  

 
წყარო: დიაგრამა მომზადებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
მონაცემებზე დაყრდნობით2 

დიაგრამა 1. საქართველოში რეგისტრირებული აქტიური ბიზნეს სუბიექტები საწარმოთა 
ზომის მიხედვით. 

როგორც დიაგრამიდან ჩანს სულ საქართველოში რეგისტრირებულია 172036 ბიზნეს 
სუბიექტია, მათ შორის 153963 (89.49%) მცირე ბიზნეს მიეკუთვნება, 15551 (9.04%) საშუალო 
ბიზნეს, 2071 (1.2%) მსხვილი ბიზნეს ერთეულებია, ხოლო 451 (0.27%) საწარმოს ზომა 
უცნობია. მსოფლიო ბანკის 2018 წლის მონაცემებით საქართველოში ყოველ 1000 
მოსახლეზე მოდის 4.6 მცირე და საშუალო საწარმო, იმ დროს როდესაც აშშ-ში ეს რიცხვი 
ტოლია 74.4, ხოლო ევროკავშირში 45.3 ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანია 
აღინიშნოს, რომ საწარმოთა 42% დარეგისტრირებული თბილისში და იმერეთში 13.47%. 
(იხ დიაგრამა 2). 

                                                            
1 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. საქართველოს მცირე და საშუალო 
მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2021-2024. თბ. 2019. 
http://www.economy.ge/uploads/files/2017/ek__politika/sme_strategy/sme_development_strategy_2021_2025_.pdf 
[უ.გ. 26.06. 2022]. 
2 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი). სტატისტიკური ბიზნეს რეესტრი. თბ. 2021. 
https://www.geostat.ge/ka/search?query=%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%
A1+%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98 [უ. გ. 
26.06. 2022]. 
3 World Bank Group. Georgia: From Reformer to Performer. A Systematic Country Diagnostic.  Washington, 2018. 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/496731525097717444/pdf/GEO-SCD-04-24-04272018.pdf  [უ. გ. 26.06. 
2022]. 
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წყარო: დიაგრამა მომზადებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
მონაცემებზე დაყრდნობით 

დიაგრამა 2. საქართველოში რეგისტრირებულ აქტიურ საწარმოთა განაწილება რეგიონების 
მიხედვით 2021 წელს. 

ქართულ ეკონომიკაში მცირე და საშუალო ბიზნესის მიერ შეტანილი წვლილი საკმაოდ 
საგრძნობია. ამის დადასტურებას წარმოადგენ ის, რომ საწარმოთა მთლიანი ბრუნვის 
მაჩვენებლის 40% მცირე და საშუალო ბიზნესზე მოდის, აქედან მცირე ბიზნესზე მოდის 
მთლიანი ბრუნვის 23%, მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებულია ბიზნესში 
დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 67%, ხოლო შრომითი დანახარჯების 56%. აქედან 
გამომდინარე მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა და წახალისება 
ქვეყნის განვითარებისათვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კომპონენტია (იხ. 
დიაგრამა  3).4  

 
წყარო: დიაგრამა შედგენილია საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თემატური მოკვლევის დასკვნის მასალებზე 
დაყრდნობით  

                                                            
4საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თემატური 
მოკვლევის დასკვნა. მცირე და საშუალო ბიზნესის მექანიზმები კრიზისულ  და პოსტკრიზისულ პერიოდში. 
თბ. 2021. 
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დიაგრამა 3. ბიზნეს სუბიექტების ძირითადი მაჩვენებლები ზომების მიხედვით (2021 
წელი) 

ქართული ბიზნესის განვითარებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება  ინვესტიციების 
მოზიდვას ფიქსირებულ აქტივებში. ამ მხრივ ყველაზე კარგი მდგომარეობა იყო 2017 წელს, 
როდესაც ამ მონაცემმა 5.586 მილიონი ლარი შეადგინა. მას შემდეგ ეს მონაცემი 
ყოველწლიურად იკლებს. ეს კლება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მსხვილ ბიზნესში, 
ხოლო საშუალო და მცირე ბიზნესში ზოგ წლებში მცირედით მატებაც კი შეინიშნება (იხ. 
დიაგრამა 4).  

 
წყარო: დიაგრამა შედგენილია საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თემატური მოკვლევის დასკვნის მასალებზე 
დაყრდნობით 

დიაგრამა 4, ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში საწარმოთა ზომის მიხედვით 

მოყვანილი სტატისტიკური მონაცემების ანალიზზე დაყრდნობით შეგვიძლია თამამად 
ვთქვათ, რომ მცირე ბიზნესი წარმოადგენს ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთ ძირითად 
შემადგენელს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის  
(Organization for Economic Co-operation and Development — OECD) გაკეთებული ანალიზის 
თანახმად მცირე და საშუალო საწარმოების ეკონომიკური პოლიტიკის 2020 წლის ინდექსის 
მიხედვით სადაც ეს პოლიტიკა ფასდება 8 ინდიკატორის მიხედვით საქართველოს 4 
ინდიკატორის მხრივ აქვს მნიშვნელოვანი გამოწვევები და აქედან გამომდინარე შესაბამისი 
პრობლემები.5 ამ პრობლემების გადაჭრისათვის საქართველოს ხელისუფლებამ შეიმუშავა 
მცირე და საშუალო მეწარმეობის სტრატეგია 2021-2025 წლებისათვის.6 

აღნიშნული სტრატეგიის შემუშავებისა და ცხოვრებაში გატარების მთავარ მიზანს 
წარმოადგენს საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნეს-სექტორის 
კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე, რაც 
გახდება ქვეყნის მდგრადი განვითარების უცილობელი წინაპირობა. ამ მიზნის მისაღწევად 
აუცილებელია დადგინდეს აღნიშნულ სფეროში ქვეყნის განვითარების კონკრეტული 

                                                            
5 OECD. SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020. Assessing the Implementation of the Small Business Act for 
Europe. https://www.oecd.org/development/sme-policy-index-eastern-partner-countries-2020-8b45614b-en.htm [უ. გ. 
26.06. 2022]. 
6 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. საქართველოს მცირე და საშუალო 
მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია – 2021-2025 წლებისთვის. 
http://www.economy.ge/uploads/files/2017/ek__politika/sme_strategy/sme_development_strategy_2021_2025_.pdf [უ. 
გ. 26.06. 2022]. 
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ინტერესები და ძირითადი მიმართულებები, შემუშავებულ და ცხოვრებაში გატარებულ 
იქნას ის პოლიტიკა, რომელიც მნიშვნელოვან პასუხს გასცემს მცირე და საშუალო ბიზნესის 
წინაშე მდგარ გამოწვევებს და დაეხმარება მათ წარმოშობილი პრობლემების გადაწყვეტაში.  

საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისათვის შექმნილია რამდენიმე 
ორგანიზაცია ისეთები როგორებიცაა: 

1. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული 
პროგრამა აწარმოე საქართველოში; 

2. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული 
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო; 

3. მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ბიზნეს ასოციაციები, 
როგორებიცაა: 

•  სავაჭრო - სამრეწველო პალატა; 

•  საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია; 

•  დამსაქმებელთა ასოციაცია. 

2. მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები და განვითარების ძირითადი 
მიმართულებები 

საქართველოში წარმატებული ბიზნეს კლიმატის შექმნა ხელისუფლების ერთ-ერთი 
მთავარი ამოცანაა. ბიზნესმა საქართველოში უნდა ჩამოაყალიბოს ქვეყნის მშპ, დანერგოს 
ტექნოლოგიები და ინოვაციები. ყოველივე ამის შემდეგ, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 
ქვეყანას არც მძლავრი სამრეწველო პოტენციალი აქვს და არც მდიდარი წიაღისეული, 
შესაძლებელია მოსახლეობის შრომით უზრუნველყოფა და ეკონომიკის განვითარება 
მხოლოდ ბიზნესის კეთების კომფორტული პირობების შექმნით, არა მხოლოდ 
ადგილობრივი მეწარმეებისთვის, არამედ საერთაშორისო ინვესტორებისთვისაც. 
მასტიმულირებელი კანონმდებლობის გარეშე, სამწუხაროდ, ეს არ იმუშავებს. ამ 
დროისთვის ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ მთავრობის პერსპექტიული ნაბიჯები ამ 
მიმართულებით - დაბალი გადასახადები, კომპანიის რეგისტრაციის სიმარტივე და 
ხელმისაწვდომობა, მუშაობა თანამედროვე ინფრასტრუქტურის შექმნაზე, საგადასახადო 
შეღავათები თავისუფალ ინდუსტრიულ, ვირტუალურ და ტურისტულ ზონებში. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის თანამედროვე მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის 
ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია მოკლედ განვიხილოთ ის ძირითადი პრობლემები, 
რომელიც დგას მცირე და საშუალო საწარმოების წინაშე და ხელს უშლის მათ  
განვითარებას.  

მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს მცირე და საშუალო მეწარმეობის ფინანსებზე 
ხელმისაწვდომობის პრობლემა. ბანკები არ თვლიან თავის თავს ბიზნესის დაფინანსების 
ინსტრუმენტად. ბანკში სესხის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ მისი დაბრუნების 
შესაძლებლობის დასაბუთების შემდეგ, ასევე საკმაოდ მაღალია სესხის ეფექტური 
საპროცენტო განაკვეთი. აღნიშნული პრობლემა აფერხებს ახალ შექმნილ საწარმოებს, 
რომლებსაც არ ყოფნით დაფინანსება. პრობლემის გადაჭრისათვის აუცილებელია 
სახელმწიფოს მხრიდან მოხდეს კრედიტებზე სახელმწიფო გარანტიის მექანიზმის შექმნა. 
რათა იგი გახდეს მცირე და საშუალო ბიზნესის მიერ ბანკში აღებული სესხების გარანტი, 
რაც ნაწილობრივ გადაწყვეტს ახლად დამწყები ბიზნესისათვის დაფინანსების პრობლემას. 
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ასევე მწვავე პრობლემას წარმოადგენს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ნელი რეაქცია 
მცირე და საშუალო ბიზნესის მხრიდან განაცხადების განხილვაზე, რომელთა განხილვა 
იწელება განუსაზღვრელი დროით. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს 
კვალიფიციური კადრების უკმარისობა და მათი მომზადების არასათანადო დონე. 
ბაზარზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა პროფესიული განათლების მქონე სამუშაო ძალაზე. 
განსაკუთრებით ქვეყანაში შეიმჩნევა ისეთი სპეციალისტების უკმარისობა, როგორებიცაა: 
მოწყობილობების მართვა  მრეწველობისა და კვების პროდუქტების სფეროში, ძნელი 
მოსაძიებელია კვალიფიციური ეკონომისტები და ბუღალტრები. ამ პრობლემის 
გადაწყვეტისათვის აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან პროფესიული 
საგანმანათლებლო სისტემის განვითარების მხარდაჭერა, როგორც ფინანსურად, ასევე 
კანონმდებლობის დახვეწის თვალსაზრისით. თუ ქვეყანაში სათანადო დონეზე იქნება 
აყვანილი პროფესიული განათლების დონე, ამით მნიშვნელოვანწილად გადაწყდება 
ქვეყნისათვის ისეთი სოციალურად რთული პრობლემა, როგორიცაა უმუშევრობა და 
ამაღლდება დასაქმების დონე.  

მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემას ასევე წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის რეალიზაცია მსხვილი მაღაზიების ქსელში. სავაჭრო ქსელები უარს ამბობენ 
ფერმერებისა და კოოპერატივებისგან სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის მიღებაზე, 
ვინაიდან ისინი ითხოვენ განუწყვეტლივ პროდუქციის მოწოდებას ქსელისათვის, რის 
უზრუნველყოფაც არ შეუძლიათ კოოპერატივებსა და ფერმერებს. ამ პრობლემის 
გადაწყვეტისათვის სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ფერმერებისა და 
კოოპერატივებისგან პროდუქციის ჩამბარებელი ცენტრებისა და მაცივრების შექმნას, 
რომლებიც პროდუქციის რეალიზაციაზე ხელშეკრულებას დადებენ უკვე მაღაზიების 
მსხვილ ქსელებთან.  

თანამედროვე ეტაპზე არ შეიძლება გვერდი აუაროთ იმ ფაქტსაც, რომ მცირე და საშუალო 
მეწარმეობის მდგრად განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში დიდი დარტყმა მიაყენა COVID-19-ის 
მსოფლიო პანდემიამ და მისგან დაწესებულმა მკაცრმა შეზღუდვებმა. აქვე უნდა 
აღინიშნოს რუსეთ უკრაინის ომის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე. ამ მიმართებით რთული 
განსასაზღვრია თუ რას შეცვლის ეს კრიზისები ქვეყნის ეკონომიკურ სტრუქტურაში, რა 
ზეგავლენა ექნება მას არსებულ ბაზრებზე, როგორ შეიცვლება ბიზნეს სექტორის, 
განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეობის, ფაქტობრივი მდგომარეობა. 

არსებული პრობლემების დაძლევა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, 
საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, უნდა ეფუძნებოდეს ბიზნესის 
მხარდაჭერის ღონისძიებების ოთხ ძირითად მიმართულებას.  

•  სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ მცირე 
და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა. იმისათვის, რომ ამ 
პროგრამებში ჩაერთოს უფრო მეტი წარმომადგენელი აუცილებელია, გამარტივდეს 
განაცხადების მიღებისა და განხილვის პროცედურები. ქვეყნები, რომლებიც წარმატებით 
ახორციელებენ ასეთი პროგრამების დანერგვას მცირე და საშუალო საწარმოებს 
სთავაზობენ ერთი ფანჯრის პრინციპს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მცირე 
და საშუალო მეწარმეობას ჰქონდეს მარტივი და ხელმისაწვდომი პროცედურები, მათ 
შორის შესაძლებელი იყოს განცხადებების ელექტრონული წარდგენა პროგრამაში 
მონაწილეობისათვის, რაც უზრუნველყოფილია ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ უნდა 
გათვალისწინებული იქნეს ისიც, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს 
აქვთ ინტერნეტზე წვდომის პრობლემა (განსაკუთრებით რეგიონებში), გააჩნიათ დაბალი 
ტექნიკური უნარები, არასათანადო ფინანსური განათლება და ზოგადად უჭირთ 
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დოკუმენტებთან მუშაობა. ამიტომ საჭიროა სახელმწიფოს დახმარებით საკონსულტაციო 
ბიუროების შექმნა, რომლებიც გაუწევენ დახმარებას მცირე და საშუალო ბიზნესის 
წარმომადგენლებს აღნიშნულ სფეროში. 
•  კრიზისის პირობებში ეკოსისტემის კოორდინირების მორგება მცირე და საშუალო 
მეწარმეობის განვითარებაზე. ამ მიზნით  მთავრობის კრიზისული პროგრამის მაღალ 
ეფექტიანად განხორციელებისათვის აუცილებელია გააქტიურდეს სრული ეკოსისტემა, 
ასევე საჯარო, კერძო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევა 
დასახული მიზნის მისაღწევად. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანია ეკოსისტემის 
დაინტერესებული მხარეების სრული მობილიზება და ჩართულობის უზრუნველყოფა. 
•  მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგრადობის ხელშეწყობა და 
კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. არსებული კრიზისის პირობებში ეკონომიკის 
აღდგენის ტემპი მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული მცირე და საშუალო ბიზნესის 
უნარზე დაუბრუნდეს მდგრად ოპერირებასა და განვითარებას. ამ მიმართებით 
მნიშვნელოვანია გაიზარდოს სახელმწიფი შესყიდვებში მცირე და საშუალო ბიზნესის 
წილი, ვინაიდან ეს არის ამ სახის ბიზნესის განვითარების ყველაზე მდგრადი და 
ეფექტიანი ინსტრუმენტი, ასევე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მნიშვნელოვანი 
ბერკეტი. 
•  მსოფლიოში, ასევე საქართველოში, შექმნილი ახალი რეალობის სწორი დაგეგმვა. 
ქვეყნის პოლიტიკის შემმუშავებლებმა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან 
ერთად უნდა თავიდან გულდასმით შეაფასონ შექმნილი სიტუაცია, უკვე არსებული 
სტრატეგიები და პრიორიტეტები, მოახდინონ მათი კორექტირება და შექმნილ გარემო 
პირობებთან ადაპტაცია. 

დასკვნა 

მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორი არის ნებისმიერი, როგორც განვითარებული, ისე 
განვითარებადი ეკონომიკური სისტემის განუყოფელი, ობიექტურად აუცილებელი 
ელემენტი, რომლის გარეშეც ეკონომიკა და მთლიანად საზოგადოება ვერ იარსებებს და ვერ 
განვითარდება ნორმალურად. მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერი განვითარებული 
სახელმწიფოს „სახე“ არის მსხვილი კორპორაციები, ხოლო ძლიერი ეკონომიკური ძალის 
არსებობის მანიშნებელი - დიდი კაპიტალი? და იგი მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს 
სამეცნიერო, ტექნიკური და სამრეწველო პოტენციალის დონეს, საბაზრო ეკონომიკის 
მქონე ქვეყნებში ცხოვრების ჭეშმარიტ საფუძველს წარმოადგენს მცირე და საშუალო 
ბიზნესი, როგორც საქმიანი ცხოვრების ყველაზე მასიური, დინამიური და მოქნილი ფორმა. 
სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორში იქმნება და ბრუნავს ეროვნული 
რესურსების ძირითადი ნაწილი, რაც წარმოადგენს მსხვილი ბიზნესის განვითარების 
საფუძველს. 

ამრიგად, ცხადად გამოჩნდა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორი იქნება 
საქართველოს კრიზისის შემდგომი პერიოდის ეკონომიკის აღდგენის მნიშვნელოვანი 
ბერკეტი და მამოძრავებელი ძალა. ამიტომ გადამწყვეტი და აუცილებელია ძალისხმევის 
გაძლიერება ამ მიმართულებით, რათა მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორმა 
მაქსიმალურად აითვისოს ქვეყანაში განხორციელებული მხარდაჭერის ღონისძიებები და 
შესაძლებლობები, რის შედეგადაც ქვეყანაში დაჩქარდება ეკონომიკის აღდგენა და 
განვითარება. 
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ბიბლიოგრაფია 
 

1. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. საქართველოს 
მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2021-2024.  თბ. 2019. 
http://www.economy.ge/uploads/files/2017/ek__politika/sme_strategy/sme_development_stra
tegy_2021_2025_.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 26.06. 2022]; 

2. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი). სტატისტიკური 
ბიზნეს რეესტრი. თბ. 2021. 
https://www.geostat.ge/ka/search?query=%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9
C%E1%83%94%E1%83%A1+%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83
%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98 [უკანასკნელად გადამოწმდა 26.06. 2022]; 

3. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის 
კომიტეტის თემატური მოკვლევის დასკვნა. მცირე და საშუალო ბიზნესის 
მექანიზმები კრიზისულ  და პოსტკრიზისულ პერიოდში. თბ. 2021; 

4. World Bank Group. Georgia: From Reformer to Performer. A Systematic Country Diagnostic.  
Washington, 2018. 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/496731525097717444/pdf/GEO-SCD-04-24-
04272018.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 26.06. 2022]; 

5. OECD. SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020. Assessing the Implementation of 
the Small Business Act for Europe. https://www.oecd.org/development/sme-policy-index-
eastern-partner-countries-2020-8b45614b-en.htm [უკანასკნელად გადამოწმდა 26.06. 
2022]. 
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ჯანმრთელობის დაზღვევის როლი და მნიშვნელობა საზოგადოებაში 

ანი ბიბილური 
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

ჩვენი ცხოვრება სავსეა მოულოდნელობებითა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევები, 
რასაც ხშირად გარკვეული შედეგი მოყვება, რომელსაც არ ველოდით ან სხვანაირად 
წარმოგვედგინა.  ბიზნესში მოცემულ გაურკვევლობას რისკს უწოდებენ, შესაბამისად იგი 
ყოველთვის უარყოფითი კონტექსტით გამოიყენება, რადგან ითვლება რომ ნებისმიერი 
სარისკო სიტუაცია ასოცირდება მატერიალური ან არამატერიალური ფორმის 
დანაკარგთან. თუმცა რისკი შესაძლებელია დადებითი ეფექტის მომტანიც იყოს, რადგან 
თუ დავაკვირდებით, ჩვენს ირგვლივ უამრავი ინოვაციაა, რომელიც სწორედ ვიღაცის 
რისკიანმა ნაბიჯმა შემნა ანუ მარტივად, რომ ვთქვათ რისკმა გაამართლა. მაგრამ იგი 
საფინანსო-სადაზღვევო სექტორისათვის ყოველთვის საფრთხესთან გაიგივებულია. რისკი 
არის რაღაცის მიუღებლობა ან არასასურველი შედეგის დადგომის ალბათობა, რომელიც 
დაზღვევის სფეროში ძალიან ხშირია. ამისათვის გამოიყენება დაზღვევა ანუ საუბარია 
მათი არიდების გზების ძიებაზე ან მიღებული რეზულტატის შემსუბუქებაზე, რისთვისაც 
სხვადასხვა ტიპის დაზღვევა იდეალური ვარიანტია. მართალია იგი რისკს სრულად არ 
აღმოფხვრის, მაგრამ სამაგიეროდ გვეხმარება მის მარტივად მიღებაში და გვიქმნის 
დაცულობის განცდას. 

სადაზღვევო სექტორში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკის მატარებელი ადამიანის 
ჯანმრთელობაა, რადგან ეხება ჩვენს კეთილდღეობასა და ცხოვრების რიტმს. კვლევის 
კუთხით ნამდვილად საინტერესოა, რადგან მოიცავს საზოგადოებისათვის 
მრავალფეროვან მომსახურების სპექტრს. ჩვენი თემა მოიცავს სწორედ დაზღვევის 
საკითხს, ყველაზე აქტუალურსა და მოთხოვნადს - ჯანმრთელობის დაზღვევას. 

საკვანძო სიტყვები: რისკი, დაზღვევა, სადაზღვევო კომპანია, ჯანმრთელობა. 

Abstract 

Our lives are full of surprises and unforeseen occurrences, which often have certain consequences that 
we did not expect or otherwise imagine. Uncertainty in business is called risk, therefore it is always 
used in a negative context, because it is believed that any risky situation is associated with a loss of 
material or immaterial form. However, risk can also bring positive effects, because if we look, there are 
many innovations around us, which were saved by someone's risky step, or simply put, the risk was 
justified. But it is always equated with danger for the financial and insurance sector. Risk is the 
probability of something not being accepted or an undesirable outcome occurring, which is very 
common in the insurance industry. For this, insurance is used, that is, it is about looking for ways to 
avoid them or mitigating the obtained result, for which various types of insurance are an ideal option. 
Although it does not completely eliminate risk, it instead helps us to accept it easily and creates a feeling 
of security. 

One of the biggest risk carriers in the insurance sector is human health as it relates to our well-being 
and rhythm of life. It is really interesting from the point of view of research, because it includes a wide 
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range of services for society. Our topic includes the issue of insurance, the most relevant and in demand 
- health insurance. 

Keywords: Risk, Insurance, Insurance Company, Health. 

შესავალი 

თითოეული ადამიანის ცხოვრებასა და საქმიანობის სფეროს მუდმივად ახლავს 
გარკვეული რისკი, რომელიც შეიძლება ჩვენივე არასწორი გადაწყვეტილების შედეგი იყოს 
ან დამოუკიდებლად არსებობდეს. შესაბამისად ხშირად იგი განუსაზღვრელია და არ 
ვიცით რა საფრთხეები გველოდება, რამაც შეიძლება იმოქმედოს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, 
დაგვიზიანოს ქონება და უბრალოდ აგვირიოს გეგმები, რომელსაც წლობით ვაწყობდით. 

რისკის მრავალი ფორმა და ტიპი არსებობს, შეუძლებელია ყველა მათგანის განსაზღვრა, 
გათვალისწინება და არიდება, თუმცა შესაძლებელია შედეგების წინასწარი ვარაუდი და 
გარკვეულწილად შემცირება. განსაკუთრებით თუკი ეს ეხება ჯანმრთელობას, რომელიც 
სამწუხაროდ უფრო მეტად ხშირად ასაკთან ერთად გვახსენებს თავს, თანაც თანამედროვე 
ეტაპზე, როდესაც ტექნოლოგიური ბუმია, ჩვენი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე უფრო 
დიდი საფრთხეების წინაშეა. მაგრამ კაცობრიობამ არსებული ხიფათების შემცირების 
უნივერსალური საშუალება დაზღვევა შექმნა, რომელიც არ აქრობს რისკებს, არამედ 
გვაძლევს საშუალებას შევხვდეთ მათ შეიარაღებული და გარკვეულწილად დაცული. 

1. დაზღვევის არსი და მნიშვნელობა, წარმოშობა-განვითარების ისტორია 
საქართველოში 

დაზღვევა დიდი ხნის ისტორიას მოიცავს, მისი პირველი ნიშნები ჯერ კიდევ ანტიკურ 
სამყაროში გაჩნდა, რასაც არაერთი ისტორიული მნიშვნელობისა და ღირებულების წყარო 
ადასტურებს. თუმცა პირველი დაზღვევა სულაც არ ეხება ჯანმრთელობას ან სიცოცხლეს, 
არამედ აქ ქონებრივი ინტერესები გვხვდება. ყველაზე უძველეს ფორმად მაინც საზღვაო 
გადაზიდვების ე.წ. Bottomry-ს და რესპონდენციის კონტრაქტები წარმოადგენს, რომელიც 
მოიცავდა დაგირავებას, როდესაც გემის მფლობელი იღებდა გარკვეული ტიპის სესხს 
(ძირითადად რაიმე საქონელს), ხოლო გირაოში დებდა გემს ან სხვა ფასეულობას, ამასთან 
ერთად კი საკუთარი ოჯახის წევრების სიცოცხლესაც. რესპონდენციის შემთხვევაში კი 
გირაოში მხოლოდ საქონელი იდებოდა. დაზღვევის ადრეული ფორმები ჩანს ბაბილონში 
მეფე ჰამურაბის ეპოქაშიც. დაზღვევის ერთ-ერთ პირველ ტიპს ურთიერთდაზღვევასაც 
მიაკუთვნებენ, რომლის მუშაობის სქემა გულისხმობდა მონაწილეთა მხრიდან დამდგარი 
ზარალის შესაბამისად ფინანსური ვალდებულებების განაწილებას. 

საზოგადოების განვითარების კვალდაკვალ ვითარდება დაზღვევა და სადაზღვევო 
ურთიერთობები, ხდება სხვადასხვა ასოციაციების ჩამოყალიბება, თუმცა აღსანიშნავია ის 
ფაქტი, რომ ანტიკური ეპოქის შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში დაზღვევას თავისი 
ფუნქცია დაკარგული აქვს და ფაქტიურად ისტორიულ წყაროებში არ მოიხსენიება შუა 
საუკუნეებამდე. შესაბამისად სწორედ მოცემული პერიოდიდან გვხვდება პრემიის 
საფუძველზე დაზღვევის პრაქტიკა იტალიაში, კერძოდ 1347 წელს ქალაქ გენუაში დაიდო 
პირველი, თანამედროვეს მსგავსი, სადაზღვევო ხელშეკრულება ტვირთების 
გადაზიდვასთან დაკავშირებული, ხოლო 1430 წელს სიცოცხლის დაზღვევის კონტრაქტი, 
რომელიც ეხებოდა მონებსა და ორსულ ქალებს. ამრიგად შუა საუკუნეებში ანტიკური 
ეპოქისაგან განსხვავებით დაიხვეწა სადაზღვევო შემთხვევათა ჩამონათვალი და მათი 
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დაზღვევის ფორმები.1 1689 წელს დაიწყო „ლოიდსის ისტორია“, რომელიც დღემდე 
წარმატებით გრძელდება, იგი გამოირჩევა თავისი ისტორიითა და წარსულით, ასევე 
უნიკალური და განსხვავებული სადაზღვევო პროდუქტებითა და მომსახურების ფართო 
სპექტრით. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში დაზღვევის განვითარების ისტორია შეგვიძლია დავყოთ 
სამ ეტაპად, როგორიცაა: 

1. XIV საუკუნის შუა წლებიდან XVII საუკუნის ბოლომდე; 

2. XVIII საუკუნე და XIX საუკუნის პირველი ნახევარი; 

3. XIX საუკუნის შუა წლებიდან დღემდე. 

 

1920 წლიდან დაზღვევა განიხილება, როგორც ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი 
მიმართულება, რომელიც ორიენტირებულია მუდმივ სიახლეებსა და სექტორის ზრდაზე. 

თავისი არსით დაზღვევა არის რისკის მართვის ფინანსური ინსტრუმენტი ანუ საშუალება, 
რომელიც გულისხმობს რისკის მთლიანად ან ნაწილობრივ გადაცემას სადაზღვევო 
კომპანიაზე, რომლის დროსაც იქმნება ფიზიკური და იურიდიული პირების ფულადი 
სახსრების ხარჯზე სადაზღვევო ფონდები, რომლებიც გათვალისწინებულია ზარალების 
ასანაზღაურებლად. დაზღვევის ობიექტი შეიძლება იყოს ადამიანის ჯანმრთელობა, 
სიცოცხლე, ქონება, პასუხისმგებლობა და ა.შ. სადაზღვევო ურთიერთობის მონაწილეებად 
გვევლინებიან მზღვეველი, დამზღვევი და დაზღვეული. მზღვეველის როლში გამოდის 
სადაზღვევო ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარ თავზე იღებს იმ რისკებს რასაც გადასცემს 
მას დამზღვევი. მზღვეველი იურიდიული პირია, რომელიც იქმნება სადაზღვევო 
საქმიანობისათვის და აქვს შესაბამისი ტიპის დაზღვევის განხორციელების ლიცენზია. 
დამზღვევი შეიძლება იყოს ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც უშუალოდ დადო 
დაზღვევის ხელშეკრულება მზღვეველთან. დამზღვევი ამავდროულად შეიძლება იყოს 
დაზღვეულიც ანუ პირი, რომლის მიმართაც ხორციელდება დაზღვევა. 

სადაზღვევო სისტემა ვითარდება და მუდმივად სიახლეებით გამოირჩევა, რაც 
გამოიხატება მრავალფეროვანი სადაზღვევო პროდუქტებისა და მომსახურების 
დანერგვაში. თანამედროვე სადაზღვევო კომპანიები გვთავაზობენ სხვადასხვა ტიპის 
დაზღვევას, რომელთა შორის შეგვიძლია გამოვყოთ: 

•  პირადი (პერსონალური) დაზღვევა, რომელიც მოიცავს 
დაზღვეულის ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს, შრომისუნარიანობას, 
საპენსიო და სხვა პირად ინტერესებს; 

•  ქონების დაზღვევა, რომელიც გულისხმობს ქონების ფლობას, 
განკარგვასა და მოცემული ქონებით სარგებლობას; 

•  პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რაც დაკავშირებულია უშუალოდ 
მესამე პირის ან მისი ქონებისათვის მიყენებულ ზიანთან. 

შესაბამისად დაზღვევის ფორმების დაჯგუფება ხდება ორ დიდ კატეგორიად: სიცოცხლის 
დაზღვევა და არასიცოცხლის დაზღვევა. 

აღსანიშნავია ასევე ის ფაქტი, რომ დაზღვევას გააჩნია სავალდებულო და ნებაყოფლობითი 
ხასიათი. ნებაყოფლობითი დაზღვევა გულისხმობს მზღვეველსა და დამზღვევს შორის 

                                                            
1 ცერცვაძე, ა., ხანთაძე, გ., ვეკუა, დ., "სადაზღვევო საქმე", თბილისი, გამომცემლობა "დანი", 2016, 488გვ. 
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დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ურთიერთობას, რომლის პირობები და სხვა 
საკითხები დგინდება მათ შორის შეთანხმებით. სავალდებულო დაზღვევის ფორმას რაც 
შეეხება, თავად სიტყვაც გვეუბნება, რომ წარმოადგენს ვალდებულებას და შესაბამისი 
კანონით განისაზღვრება. 

საქართველოში დაზღვევის ისტორია საკმაოდ გვიან იწყება, რადგან არსებობს ვარაუდი, 
რომ მე-19 საუკუნის ბოლოს არსებობდა კერძო მზღვეველთა სისტემა, თუმცა რაიმე 
მტკიცებულება არ არსებობს, შესაბამისად წყაროები არ არის კონკრეტული ფაქტების. 
თუმცა მე-20 საუკუნიდან საქართველოში დაზღვევა აქტიურად იწყებს დამკვიდრებას, 
მაგრამ საბჭოთა სადაზღვევო კომპანიები განსხვადებოდნენ დღევანდელი 
ორგანიზაციებისგან, რადგან ისინი კომერციული ხასიათის მატარებელნი არ იყვნენ, 
არამედ წარმოადგენდნენ სახელმწიფო ფონდს. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიწყო საქართველოს საფინანსო, საბანკო და 
სადაზღვევო სისტემის დამოუკიდებლად განვითარების ისტორია, რაც დაზღვევაში 
პირველ რიგში 1996 წელს საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის შექმნაში გამოიხატა, 
რომლის უმთავრესი მიზანია მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, დაზღვევის 
განვითარების ხელშეწყობა და საკანონმდებლო ბაზის შექმნა-დანერგვის უზრუნველყოფა. 
მნიშვნელოვან ეტაპს ასევე 1997 წელი წარმოადგენს, როდესაც დაიწყო საკანონმდებლო 
რეფორმები და საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „დაზღვევის შესახებ“, რომელიც 
დღემდე ჩვენი ქვეყნისათვის სადაზღვევო სფეროს მარეგულირებელი დოკუმენტია, 
რომლითაც განისაზღვრება საკვანძო საკითხები, მათ შორის სადაზღვევო კომპანიის 
შექმნის წესი, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა და ა.შ. მოცემული კანონის 
ფარგლებში შეიქმნა სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც 
დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში და ანგარიშვალდებულია საქართველოს 
მთავრობის წინაშე. მისი მუშაობის მთავარი მიმართულება სადაზღვევო სექტორის 
რეგულირება და ზედამხედველობაა, რაც გამოიხატება, პირველ რიგში, ლიცენზირების 
პროცესის სწორად წარმართვაში. კანონის თანახმად სახელმწიფო ზედამხედველობის 
სამსახურის სადაზღვევო ლიცენზიას გასცემს მხოლოდ სააქციო საზოგადოების 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმით შექმნილ ორგანიზაციაზე, იურიდიულ პირზე, 
რაც მოიცავს შემდეგ საქმიანობებს: 

•  სიცოცხლის დაზღვევა; 
•  არასიცოცხლის დაზღვევა; 
•  გადაზღვევა. 

დღეისათვის საქართველოში 18 ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიაა, რომელთა 
უმეტესობის ისტორია სწორედ წლების წინ იღებს სათავეს და მათ შორის აღსანიშნავია 1999 
წელს შექმნილი „ალდაგი“, 2001 წელს კი საპენსიო და სიცოცხლის დაზღვევის 
განხორციელებისათვის დაფუძნებული „ჯიპიაი ჰოლდინგი“. 2014 წელს ამოქმედდა 
ძალიან მნიშვნელოვანი დაზღვევის პროექტი, რომელიც მოიცავს აგროდაზღვევას, რაც 
მიმართულია სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე და მოცემულ სფეროში დასაქმებული 
პირების დაინტერესებას უწყობს ხელს, რათა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანა-
მოვლა გაიზარდოს და გამარტივდეს. პროგრამის ფარგლებში სადაზღვევო კომპანიაში 
შესატანი სადაზღვევო პრემიის (სადაზღვევო თანხის) ნაწილი სახელმწიფოს მხრიდან 
სუბსიდირებას ექვემდებარება, რაც საშუალებას აძლევს დამზღვევს დააზღვიოს საკუთარი 
მოსავალი თანადაფინანსების საფუძველზე. 
  



30

 

2. ჯანმრთელობის დაზღვევა, როგორც საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი 
სერვისი 

საქართველოში 2007 წელს სახელმწიფოს მხრიდან შემუშავდა დაფინანსების 
ჯანმრთელობის პროგრამა კერძო სადაზღვევო კომპანიების განხორციელებით, რომელიც 
2013-2014 წელს ჩაანაცვლა საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამამ. აღნიშნული 
პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო აფინანსებს საქართველოს ყველა მოქალაქეს მისი 
უშუალოდ შემოსავლებისა და სტატუსი მიხედვით. მაგალითად, შეღავათები ვრცელდება 
პედაგოგებზე, სტუდენტებზე, პენსიონერებზე, სოციალურად დაუცველ პირებზე, 
ვეტერანებზე და ა.შ. შემოსავლების მიხედვითაც განსხვავდება სადაზღვევო პაკეტი და 
მომსახურების სპექტრი, რაც საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანია და მორგებულია მათ 
საჭიროებებზე. 

ჯანმრთელობა ადამიანთა ცხოვრების ყველაზე დიდი საჭიროებაა, რადგან ჩვენი გეგმები 
და ოცნებები დამოკიდებულია ჩვენს ფიზიკურ და სულიერ მდგომარეობაზე, შესაბამისად 
ავადმყოფობის შემთხვევაში განვიცდით არამარტო არამატერიალურ, არამედ 
მატერიალურ ზიანსაც, რაც თანამედროვე ეტაპზე საკმაოდ დიდ ხარჯებთანაა 
დაკავშირებული. სწორედ ამ რისკის მართვისათვის შეიქმნა ერთ-ერთი ეფექტური 
საშუალება ჯანმრთელობის დაზღვევა, რომელიც მოიცავს დაზღვეული პირისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, როგორც სახელმწიფო პროგრამით, 
ასევე კერძო სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან. ქართულ რეალობაში ხშირია 
ორგანიზაციების დაინტერესება საკუთარი თანამშრომლების დაზღვევის საკითხებზე, 
რადგან ერთგვარი დაცვაა დასაქმებულის ავადმყოფობით გამოწვეული ხარჯებისაგან. 
შესაბამისად მოცემული დაზღვევა მოთხოვნადია და ამავდროულად გვთავაზობს 
სამედიცინო მომსახურების ფართო არჩევანს, დამახასიათებელია სახელმწიფო და კერძო 
სადაზღვევო კომპანიებისათვის, როგორიცაა: 

•  გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც 
ითვალისწინებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებასა და 
მომსახურებას, ასევე დაზღვეულის ტრანსპორტირებასა და გადაყვანას 
სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც შესაძლებელია მას გაეწიოს 
შესაბამისი დახმარება. 
•  ჰოსპიტალური მკურნალობა, რომელიც მოიცავს დაზღვეულის 
მკურნალობას ლიცენზირებულ კლინიკაში. კერძოდ მოცემული სერვისი 
გულისხმობს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე 
ჰოსპიტალიზაციას 24 საათზე მეტი ვადით, რაც მოიცავს თუნდაც 
თერაპიულ მკურნალობას ან საოპერაციო ხარჯებს. 
•  ამბულატორიული მკურნალობა, რაც გულისხმობს 
ლიცენზირებული ექიმის მიერ ლაბორატორიულ და სხვა ინსტრუმენტულ 
კვლევებს, ექიმი-სპეციალისტის კონსულტაციასა და მცირე მანიპულაციურ 
ჩარევებს. შესაბამისად პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 
საშუალებას იძლევა მისი სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნის ვადა 
განისაზღვროს არაუმეტეს 24 საათისა. 
•  მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც მოიცავს ოჯახის 
ექიმის მხრიდან ან სხვა ექიმი-სპეციალისტის მიერ დანიშნული და 
გამოწერილი მედიკამენტების ღირებულების დაფარვას. 

ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისის დამატებითი სერვისებია: 
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•  სტომატოლოგიური მომსახურება, რაც ძირითადად 
დამახასიათებელია კერძო სადაზღვევო კომპანიების პოლისებისათვის და 
ითვალისწინებს ისეთ სერვისებს, როგორიცაა: კბილის დაბჟენა, ტკივილის 
მკურნალობა, რენტგენოგრაფია და ა.შ. 
•  ორსულობა-მშობიარობის ხარჯების ანაზღაურება, რაც 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის, რადგან ხელშეწყობა 
ხდება შობადობის დონის გაზრდის და მოიცავს ორსულობასთან 
დაკავშირებული სხვადასხვა ხარჯების ანაზღაურებას, ასევე 
ფიზიოლოგიური მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის ხარჯების დაფარვას. 
•  ოჯახის ექიმის მომსახურება წარმოადგენს დაზღვეულის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მუდმივ მონიტორინგსა და 
რეკომენდაციებს. ოჯახის ექიმი დაზღვეულს ეხმარება მიიღოს შესაბამისი 
მომსახურება და სერვისები, საჭიროების შემთხვევაში ამისამართებს სხვა 
სპეციალობის ექიმმთან, რაც მარტივად რომ ვთქვათ, ოჯახის ექიმის 
მნიშვნელოვან როლზე მიუთითებს სადაზღვევო კომპანიისათვის, რადგან 
სამედიცინო დაზღვევის ხარჯების გონივრული და ეფექტური მართვის 
საშუალებას იძლევა. 
•  სატელეფონო სამედიცინო ასისტანსი არის სამსახური, რომელიც 24 
საათის განმავლობაში საშუალებას აძლევს დაზღვეულს მიიღოს მისთვის 
საჭირო კონსულტაცია, გაიგოს აუცილებელი ინფორმაცია და ა.შ. 

ჯანმრთელობის დაზღვევა ძირითადად ორი ტიპისაა: 

•  ინდივიდუალური დაზღვევა, რომლის დროსაც პირი აზღვევს 
საკუთარ ან ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას; 
•  ჯგუფური დაზღვევა, როდესაც ერთი სადაზღვევო ხელშეკრულებით 
ხდება გარკვეული ჯგუფის დაზღვევა, რომელთათვის გარკვეული საერთო 
მახასიათებელი არსებობს. 

საქართველოში გვხვდება ჯანმრთელობის დაზღვევის ორივე ფორმა, თუმცა სადაზღვევო 
კომპანიები უფრო მეტად ორიენტირებულნი არიან ჯგუფურ დაზღვევაზე, რაც მათ 
საშუალებას აძლევს ერთდროულად მომხმარებელთა დიდი რაოდენობა მიიღონ. 
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 
2020-2022 წლების 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოში მოსახლეობის 18% 
სარგებლობს კერძო სამედიცინო დაზღვევით, მოზიდული პრემიის რაოდენობით კი 
ლიდერობს „ჯიპიაი ჰოლდინგი“ 29%-ით, „იმედი L“ 33.8%-ით, „არდი“ 18.1%-ით, „პსპ“ 
10.8%-ით, „ბენეფიტი“ 8.1%-ით, ხოლო სხვა სადაზღვევო ორგანიზაციების ჯამური წილი 
33.9%-ია.2 თითქმის ყველა საჭირო და აუცილებელი სტატისტიკური ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისა და კერძო სადაზღვევო 
კომპანიების ვებგვერდებზე, შესაბამისად ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია 
მოიძიოს მისთვის საინტერესო მასალები სადაზღვევო პროდუქტების, მომსახურებისა და 
მაჩვენებლების შესახებ. 

ჯანმრთელობის დაზღვევა მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენთაგანისათვის, რადგან 
მოცემული რისკის წინაშე, ყოველი წლის მატებასთან ერთად, უფრო მეტად ვართ. 
ჯანმრთელობა არის ის საბაზისო საწყისი, რომლის გარშემოც ეწყობა ჩვენი ცხოვრება და 
გეგმები, ხოლო მისი დაზიანებითა და შერყევით, საკუთარ თავს ვაყენებთ ცუდ 

                                                            
2საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური  
https://www.insurance.gov.ge/ka/Statistics [უ. გ. 02.07.2022]. 
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ვითარებაში. სწორედ ამიტომ მოცემული დაზღვევა სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება 
სპეციალური პროგრამის დახმარებით, ხოლო კერძო სადაზღვევო კომპანიები ქმნიან 
მრავალფეროვან პოლისებს, რათა მოიზიდონ მომხმარებლები, ვისთვისაც ჯანმრთელობა 
პირველ ადგილზე დგას. საზოგადოებისათვის მოცემული სერვისის არსებობა 
აუცილებელი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რადგან წარმოადგენს ამოსავალ 
წერტილს დაზღვევის სფეროში. ჯანმრთელობის დაზღვევა სახელმწიფოს მხრიდან 
სრულად უფასოდ ხდება და ხარჯებს აფინანსებს, როგორც აღვნიშნეთ, შესაბამისი 
შემოსავლისა და სტატუსის მქონე საქართველოს მოქალაქისათვის ინდივიდუალურად, 
რაც შეეხება კერძო სადაზღვევო პოლისებს, აქ დაზღვევა ძირითადად ფასიანია და 
სადაზღვევო შენატანებს ახორციელებს უშუალოდ დაზღვეული პირი ან დამზღვევი 
ორგანიზაცია. თუმცა სადაზღვევო პაკეტის საფასური განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ 
რა რისკის მატარებელია კონკრეტული პიროვნება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. 
სტატისტიკური მონაცემებით ვხედავთ, რომ დაზღვევის სფერო ვითარდება და 
მრავალფეროვანი მომსახურებით გამოირჩევა, იზრდება სადაზღვევო შენატანების წილიც, 
რაც მიუთითებს რომ მოცემული სერვისებით ინტერესდება უფრო  მეტი ადამიანი, თუმცა 
საქართველოში სადაზღვევო ორგანიზაციები, სამწუხაროდ, მარკეტინგული აქტივობებით 
არ გამოირჩევიან, რაც შეიძლება შემაფერხებელ გარემოდ ჩაითვალოს, რადგან 
რეკლამირებული და ცნობადი საქმიანობის სფეროები უფრო მეტ ინტერესს აღძრავს 
მომხმარებლებში, ბევრმა მოქალაქემ არ იცის რომ შეუძლია ერთდროულად რამდენიმე 
სადაზღვევო კომპანიის მომსახურებით ისარგებლოს, ამავდროულად შეინარჩუნოს 
სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პაკეტიც და ა.შ. 

დასკვნა 

ჯანმრთელობის დაზღვევის საკითხები ამოუწურვადია, რადგან ეხება ყველა ადამიანს და 
უმთავრეს რამეს - ჯანმრთელობას, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენი ცხოვრების სტილს, 
იმედებსა და შესაძლებლობებს. ჯანმრთელი ადამიანი ნაყოფიერია შრომაში, 
მოტივირებულია და პოზიტივით აღსავსეა, რადგან თავის ენერგიას დებს რაიმე ახლის 
ძიებაში, სამუშო პროცესში და განვითარებაში. სწორედ ამიტომ სახელმწიფოს ზრუნვის 
უპირველესი მიმართულება ჯანმრთელობის დაზღვევაა, რათა საკუთარ მოქალაქეებს 
გაუმარტივოს და შეუმსუბუქოს ის ტვირთი, რაც შეიძლება სამედიცინო ხარჯებით იყოს 
გამოწვეული, რამაც შესაძლოა მძიმე ფინანსური ზარალი გამოიწვიოს კონკრეტული 
პირისა და ოჯახისათვის, მაგრამ მცირედი იყოს კონკრეტული ქვეყნისათვის. 
საქართველოში წარმატებით მოქმედებს საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა, 
რომელიც ყოველწლიურად აფინანსებს ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში 
მიღებულ სერვისებს, თავის მხრივ, იზრდება კერძო სადაზღვევო კომპანიის 
მომხმარებელთა რიცხვიც, რაც მისასალმებელი ფაქტია. 

ვფიქრობ ნებისმიერი ტიპის დაზღვევა აუცილებელია, რადგან ვიყოთ დაცული არსებული 
რისკებისაგან, მართალია იგი არ გვიცავს და არ გვარიდებს მათ, მაგრამ სამაგიეროდ 
გვიქმნის დაცულობის განცდას, რომ მიღებული შედეგი იქნება ფინანსურად მაინც 
დაზღვეული. თუმცა დაზღვევა მორალურ და არამატერიალურ ზიანს ვერ ანაზღაურებს, 
რადგან შეუძლებელია მათი გაზომვა და შეფასება. დაზღვევის კონკრეტული ფორმა - 
ჯანმრთელობის დაზღვევა მთელ მსოფლიოში გავრცელებულია, რაც განპირობებულია 
მისი საჭიროებით. 
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1. ცერცვაძე არჩილ, ხანთაძე გიორგი, ვეკუა დავით, "სადაზღვევო საქმე", თბილისი, 
გამომცემლობა "დანი", 2016; 

2. ცაავა გიორგი, ბურდიაშვილი რატი, მოსიაშვილი ვალერი. „რისკოლოგია: ფინანსური 
რისკების სტრატეგიული მენეჯმენტი, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2020; 

3. საქართველოს კანონი დაზღვევის შესახებ, 1997; 

4. საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 
www.insurance.gov.ge [უკანასკნელად გადამოწმდა 02.07.2022]; 

5. საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაცია www.insurance.org.ge - 
[უკანასკნელად გადამოწმდა 02.07.2022]. 
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საერთაშორისო ტურიზმი პანდემიის და შემდგომ პერიოდში: 
გამოწვევები და პერსპექტივები 

ნინო ლეთანძე 
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ  

აბსტრაქტი 

COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით მსოფლიო დადგა უპრეცედენტო საგანგებო 
მდგომარეობის წინაშე ეკონომიკურ, სოციალურ და ჯანდაცვის სფეროებში. მან უდიდესი 
გავლენა მოახდინა ტურიზმის ინდუსტრიაზე და ყველაზე მეტად დაზარალებულ 
სექტორებს შორის აღმოჩნდა ტურიზმი.  როგორც დივერსიფიცირებულ დარგს, 
უკიდურესად მძიმე დარტყმა მიაყენა მიმდინარე 2020-2021 წლების კრიზისმა 
მოგზაურობისა და გადაადგილების შეზღუდვით: ინდუსტრიამ დაკარგა ასობით 
მილიარდი დოლარი და მილიონობით სამუშაო ადგილი, მაგრამ ნებისმიერ კრიზისს 
მოსდევს არა მხოლოდ უარყოფითი პროცესები - კრიზისები თითქმის ყოველთვის იძლევა 
დამატებით შესაძლებლობებს შემდგომი ზრდისა და განვითარებისთვის.  კორონავირუსის 
პანდემიამ და სხვადასხვა ქვეყნის მიერ შემოღებულმა მკაცრმა ანტიეპიდემიურმა ზომებმა 
დააჩქარა მსოფლიო ტურიზმის ტრანსფორმაცია. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ არსებული 
კრიზისი არის შესაძლებლობა შეიქმნას უფრო მდგრადი ტურისტული ეკონომიკა, ახალი 
შესაძლებლობები და გამოწვევები მთელი ტურისტული ბაზრისთვის: ტურისტული 
სერვისების დიგიტალიზაციის პროცესების დაჩქარება, თანამედროვე ტექნოლოგიების 
უფრო აქტიური დანერგვა.               

საკვანძო სიტყვები: საერთაშორისო ტურიზმი, მოგზაურობისა და ტურიზმის ინდუსტრია, 
პანდემია და გლობალური კრიზისი, თანამედროვე ტექნოლოგიური პროცესები, მსოფლიო 
ტურიზმის ტრანსფორმაცია, დიგიტალიზაციის პროცესები. 

Abstract  

Due to the COVID-19 pandemic, the world is facing an unprecedented health, social and economic 
emergency. This has had a major impact on the tourism industry, with the tourism industry among 
the hardest hit sectors. As a diversified industry, it has been hit extremely hard by the current 2020-
2021 crisis with travel and movement restrictions: the industry has lost hundreds of billions of 
dollars and millions of jobs, but any crisis is not only accompanied by negative processes - crises 
almost always provide additional opportunities for further growth and development. The 
coronavirus pandemic and stringent anti-epidemic measures introduced by various countries have 
accelerated the transformation of world tourism. Experts believe that the current crisis is an 
opportunity to create a more sustainable tourism economy, new opportunities and challenges for 
the entire tourism market: accelerating the digitalization of tourism services, more active 
introduction of modern technologies. 

Keywords: international tourism, travel and tourism industry, pandemic and global crisis, modern 
technological processes, transformation of world tourism, digitalization processes. 
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შესავალი   

თემის აქტუალობას განსაზღვრავს ის ფაქტორი, რომ აუცილებელია  საერთაშორისო 
ტურიზმზე COVID-19-ის გავლენის მონიტორინგი და ანალიზი. ეს იძლევა საშუალებას 
დაიგეგმოს შესაბამისი ღონისძიებები ტურიზმის მსოფლიო ინდუსტრიის სრულად 
აღდგენისა და შემდგომი განვითარებისთვის.     

დღეს მსოფლიოს  წინაშე დგას კითხვა, რამდენად სწრაფად შეძლებს კოვიდ-19-ის 
პანდემიით განადგურებული ეკონომიკა დაიბრუნოს განვითარების ტენდენციები. 
დაავადების პირველ ტალღაში უკვე  გაირკვა, რომ  ციფრული ტექნოლოგიების 
ინტეგრაცია არის  ის მთავარი ფაქტორი, რომელიც საშუალებას იძლევა შემცირდეს 
პანდემიის უარყოფითი ეკონომიკური შედეგების გავლენა. ციფრული ტექნოლოგიების 
დანერგვის პროცესის დაჩქარება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ მსოფლიო 
ტურიზმის ინდუსტრია დაუბრუნდეს 2019 წლის მდგომარეობას და სწრაფად შეძლოს 
განვითარების ტენდენციების აღდგენა. 

1. ტურიზმის ინდუსტრიაზე პანდემიის გავლენის შედეგები  

COVID-19-ის გავრცელებამ დამანგრეველი გავლენა  მოახდინა გლობალურ ეკონომიკასა 
და მოსახლეობის დასაქმებაზე. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შეზღუდვების შემდგომ  
ტურისტული ინდუსტრია უახლოეს მომავალში დაუბრუნდეს ნორმალურ 
ფუნქციონირებას.   ამ დარგის  ჩვეულებრივ, პანდემიამდელ მდგომარეობამდე აღდგენის 
ვადებზე  საუბრისგან თავს იკავებენ დარგის ექსპერტები, ისინი პროგნოზირებენ აღდგენის 
ხანგრძლივ ფაზას. რამდენად დიდია ზარალი მოთხოვნების და გაყიდვების შემცირების 
შედეგად ტურიზმში, რამდენად აისახება შეზღუდვები შემოსავლებზე, გაირკვევა 
თანდათანობით. ასევე, გაირკვევა შეიცვლება თუ არა გეგმები მოგზაურობებსა და 
შვებულებებთან დაკავშირებით. 

მოგზაურობა და ტურიზმი გახდა გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი სექტორი კოვიდ-19-ის პანდემიამდე, რომელმაც შეადგინა გლობალური 
მშპ-ს 10%.  2019 წელს ტურიზმის ინდუსტრიამ (პირდაპირ და ირიბად) შექმნა 
დაახლოებით 330 მილიონი სამუშაო ადგილი მსოფლიოში, რაც მთლიანი გლობალური 
დასაქმების 10,3 %-ია და შეესაბამება  ყოველი მეათე სამუშაო ადგილს.  მტო-ს მონაცემებით 
მარტო განთავსებისა და გასტრონომიის ქვესექტორებში პანდემიამდე დაკავებული იყო 
ტურიზმში დასაქმებულთა  საერთო რაოდენობის 30% და თვითდასაქმებულთა 
რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით 44 მილიონს შეადგენდა 2020 წელს. მსოფლიო 
ტურისტული ორგანიზაცია  აღნიშნავს, რომ პანდემიის პერიოდში  ტურისტულმა 
ინდუსტრიამ დაკარგა დაახლოებით  305 მილიონი სამუშაო ადგილი.   2019-2020 წლებში 
საოცნებო პლაჟები იყო დაცარიელებული, ცარიელი დარჩა  ადგილები თვითმფრინავებში 
და სასტუმროს ოთახებში.   ბევრ განვითარებად ქვეყანაში და გარდამავალი ეკონომიკის 
მქონე ქვეყნებში ვიზიტორთა სიმცირის გამო შემცირდა შემოსავალი და უამრავმა  
ადამიანმა დაკარგა სამუშაო. 2020 წლის პირველ ნახევრის ბოლოს ტურისტების 
რაოდენობა მსოფლიოში 65%-ზე მეტით შემცირდა. სპეციალისტებმა მიუთითეს, რომ  2020 
წლის აპრილიდან   აღინიშნა ტურისტული მოთხოვნების  სტაგნაცია. 

World Economic Outlook-ის  გამოცემაში აღინიშნა,  რომ გლობალური ეკონომიკა 4,4%-ით 
შემცირდა 2021 წელს. ტურიზმზე დამოკიდებულ ქვეყნებში შოკი გაცილებით ძლიერი 
აღმოჩნდა.  მაგალითად, აფრიკის ქვეყნების რეალური მშპ 12%-ით დაეცა. ტურიზმზე 
დამოკიდებულ კარიბის ზღვის  ქვეყნებში, ასევე, 12%-ით შემცირდა ტურისტების 
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ჩამოსვლა. რეალური მშპ წყნარი ოკეანის კუნძულოვან ქვეყნებში, როგორიცაა ფიჯი, 
მნიშვნელოვნად - 21%-ით დაეცა.   ქვეყნები, რომელთა ეკონომიკა დამოკიდებულია 
უშუალოდ ტურიზმზე, სავარაუდოდ, გაცილებით დიდხანს იგრძნობენ კრიზისის 
უარყოფით შედეგებს, ვიდრე სხვა ქვეყნები. ასეთ ქვეყნებში ანტიკრიზისული 
ღონისძიებები ტურიზმის სფეროში იქამდე იქნება გასატარებელი,  სანამ ხალხი 
მასშტაბური მოგზაურობისთვის თავს უსაფრთხოდ არ იგრძნობს. 

მოგზაურობისა და ტურიზმის მსოფლიო საბჭოს (WTTC) მიერ 2020 წლის გაზაფხულზე 
ჩატარებული კვლევის მიხედვით, კორონავირუსის პანდემიის შედეგად გლობალურ 
ტურიზმში ყოველდღიურად დაიწყო შემცირება მილიონამდე სამუშაო ადგილის.  
ცვლილებები ყველაზე მეტად ევროპულ ქვეყანაზე, გერმანიაზე აისახა, სადაც თითქმის 1,6 
მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა.  გერმანიაში  ჩატარდა   
საერთაშორისო ბაზრის კვლევა, რათა კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული 
მოგზაურობის შეზღუდვების შემდეგ გაეანალიზებინათ ქვეყანაში შემომავალი ტურიზმის 
პერსპექტივები. Tourism Economics-მა შეისწავლა პანდემიის გავლენა გერმანიის  ყველაზე 
მნიშვნელოვან  ბაზრის სეგმენტებზე. 2022 წლის მარტის მონაცემებით გერმანიის 
ტურიზმის ინდუსტრიამ პანდემიის გამო იზარალა 59 მილიარდი ევრო.   

მოგზაურობისათვის უსაფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალში გერმანია უსწრებს მეზობელ 
ქვეყნებს დანია, შვეიცარია და ავსტრია. ამ ქვეყანას აქვს შესანიშნავი რეპუტაცია 
საერთაშორისო დონეზე: Deep Knowledge Group ადასტურებს საუკეთესო მიღწევებს 
ჯანდაცვის მენეჯმენტში შვეიცარიასა და ისრაელთან ერთად. კვლევების შედეგებსა და 
წინა კრიზისების გამოცდილებაზე დაყრდნობით გერმანიამ შეიმუშავა სწორი სტრატეგია 
შემომავალი ტურიზმის წარმატებისთვის,  მაგრამ ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრია 
აღმოჩნდა გამოწვევების წინაშე - გერმანიის  ბაზრის ისეთი სეგმენტები, როგორცაა 
კულტურული და ურბანული ტურიზმი, ან MICE მოგზაურობა განსაკუთრებით 
დაზარალდა კორონა პანდემიის შედეგად. ბაზრის მოცულობის შემცირებამ  გაზარდა 
კონკურენცია ტურისტულ მიმართულებებს შორის. ასევე, შეინიშნება ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობების შეზღუდვა. 

IPK International-ის კვლევა, როგორც World Travel Monitor-ის ნაწილი, ადასტურებს  Covid-
19-ის მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას საერთაშორისო მოგზაურობებზე. ფაქტია, რომ 
მოსახლეობის  50% ჯერ კიდევ თავს იკავებს   საზღვარგარეთ გამგზავრებაზე.ზოგადად, 
ევროპაში ღამისთევის 45%-ით და საზღვარგარეთიდან შემოსულთა 64 %-ით კლება 
დაფიქსირდა, ხოლო ერთდღიანი გადაადგილებების რაოდენობა დაახლოებით 17%-ით 
შემცირდა. კრიზისის გამო ყველაზე მეტად დაზარალდა საქმიანი მიზნით მოგზაურობები. 
Tourism Economics-ის მონაცემებით, მივლინებებისა და ღამისთევების რაოდენობამ 2019 
წლის დონემდე შესაძლებელია მხოლოდ 2023 წელს მიაღწიოს. 

2. კრიზისის დაძლევის ღონისძიებები განვითარებულ ტურისტულ ქვეყნებში 

არსებულ პირობებში უმნიშვნელოვანესია კრიზისიდან გამოსასვლელად ღირსეული 
გზების პოვნა, რაც დიდწილად არის დამოკიდებული სახელმწიფო მხარდაჭერის 
ღონისძიებების ეფექტურობაზე. აქ ისევ გერმანიის მაგალითი მოგვყავს, რადგან ქვეყანამ 
საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებებს მიმართა.   საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოებამ (GIZ) გერმანიის განვითარების სამინისტროს (BMZ) სახელით შეიმუშავა 
ღონისძიებების პაკეტი 25 ქვეყანაში. აქტივობები ორიენტირებულია საერთაშორისო 
ტურიზმის განვითარებაზე, მჭიდრო კავშირშია ადგილობრივი მოსახლეობის 
მოთხოვნილებებთან და იძლევა კრიზისიდან გამოსვლის შესაძლებლობას. პროექტის 
რეალიზებისთვის აუცილებელია თანამშრომლობა გაეროში შემავალ ორგანიზაციებთან,  
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არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კერძო სექტორის პარტნიორებთან და ამ სფეროში 
გამოცდილ ორგანიზაციებთან. ერთ-ერთი პარტნიორ-შემსრულებელია TUI Care 
Foundation ფონდი. იგი თანამშრომლობს არაკომერციულ ორგანიზაცია enpact e.V., 
რომელიც ხელს უწყობს ტურისტული ბიზნესის წარმოებას  განვითარებად ქვეყნებში და 
ისეთ ქვეყნებში, სადაც ჯერ კიდევ არ არის ფორმირებული ბაზარი. ისინი მხარს უჭერენ 
ტურიზმს ეგვიპტეში, მექსიკაში, სამხრეთ აფრიკასა და კენიაში. პროგრამა განკუთვნილია 
ტურიზმის ინდუსტრიის ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ 
სოციალურ, ტექნოლოგიურ ან გარემოსდაცვით სიახლეებს.  

ტურისტული რეგიონებიდან ყველაზე მეტად ევროპელებში შეინიშნება  გადაადგილების 
და მოგზაურობის განახლების სურვილი. ტურიზმის ყველაზე სწრაფი აღდგენა   
დასავლეთ ევროპის  ბაზრებზე დაფიქსირდა და    ხუთეულში აღმოჩნდნენ დანია, ბელგია, 
შვეიცარია, ნიდერლანდები და ავსტრია, რასაც მოჰყვა საშუალო აღდგენის ხუთი ქვეყანა - 
საფრანგეთი, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი და იტალია. აღმოსავლეთ ევროპის 
ქვეყნები, როგორებიცაა რუსეთი, ჩეხეთი და პოლონეთი, ისევე როგორც სხვა უცხოური 
ბაზრები, ნელ-ნელა უბრუნდებიან ნორმალურ მდგომარეობას. 

3. ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის გააქტიურების საჭიროება 
პოსტპანდემიურ პერიოდში  

კრიზისის ყველა ნეგატიური შედეგის მიუხედავად, უნდა აღინიშნოს, რომ 
კორონავირუსის პანდემიის შედეგად  თანამედროვე ტურისტული ინდუსტრიაში გაჩნდა 
ცვლილებების აუცილებლობა. სწორედ ამ კრიზისმა გახსნა ახალი შესაძლებლობები. 
მაგალითად, აქტუალური გახდა ვირტუალური და გაფართოებული რეალობის (Augmented 
reality-იძლევა რამდენიმე მარკეტინგული მიზნის ერთდროულად მიღწევის 
შესაძლებლობას) ტექნოლოგიების  უფრო აქტიური დანერგვის ტენდენციები, ასევე, 
გამოცდილების ეკონომია. იცვლება ტურისტების საჭიროებების დაკმაყოფილების 
ინსტრუმენტები, მაგრამ მათი მოთხოვნილებები რჩება იგივე. 

ტურისტული სექტორის დიგიტალიზაცია პანდემიამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო. ჯერ 
კიდევ 2008-2009 წწ. შემდეგ ეკონომიკაში რეცესიის, საწვავის ფასების ზრდისა და 
ბილეთებზე და პაკეტებზე მოთხოვნის შემცირების გამო, ათობით ავიაკომპანიამ და 
ტუროპერატორმა მთელს მსოფლიოში დატოვა ბაზარი, მაგრამ კრიზისმა წარმოქმნა ახალი 
შესაძლებლობები: მაგალითად, Airbnb დაარსდა 2008 წლის აგვისტოში და ახლა არის 
გლობალური მოკლევადიანი გაქირავების პლატფორმა. სერვისებმა და პლატფორმებმა, 
რომლებიც აფართოებენ არაორგანიზებული ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობებს, 
პოპულარობის მოპოვება დაიწყეს, ინდუსტრიამ დაიწყო ცვლილება. ასევე,  2019  წლის 
მარტში, Market Research Future პროგნოზირებდა   ტურიზმის გლობალური ონლაინ 
ბაზრის (მოგზაურობის დაგეგმვის ონლაინ სერვისები დამოუკიდებელი 
მოგზაურებისთვის) მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში წელიწადში 13%-ით ზრდას. 
გლობალური ონლაინ ტურისტული ბაზარი, რომლის მოცულობა 2017 წელს $570.25 
მილიარდი იყო, სავარაუდოდ  2023 წლამდე გაიზრდება  $1,134.55 მილიარდამდე. 

ისეთმა სერვისებმა, როგორიცაა Skyscanner, Booking.com, Airbnb, ტურისტებს გაუადვილეს 
საკუთარი მოგზაურობის დაგეგმვა და სულ უფრო მეტი ადამიანი ამჯობინებს 
ინდივიდუალურ ტურებს პაკეტური ტურების ნაცვლად. ბოლო წლებში ტურისტულ 
ბაზარზე ელექტრონული საინფორმაციო სისტემებისა და პლატფორმების გამოყენების 
მნიშვნელობა გაიზარდა. ტურიზმში დიგიტალიზაციის ტენდენცია გულისხმობს ბაზრის 
ყველა მონაწილის ეტაპობრივ გადაადგილებას ონლაინ სფეროში. აქ იგულისხმება  
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ფინანსური ნაკადების შესაბამისი რეორიენტირება, რომელიც გახდება ტურიზმის 
ინდუსტრიის მომგებიანობის წინაპირობა. 

დღეისათვის პერსპექტიულ მიმართულებად ითვლება ციფრული პროდუქტების 
განვითარება და პოპულარიზაცია როგორც ტრადიციული, ისე ახალი ტურისტული 
მიმართულებებისთვის. მაგალითად, 2020 წელს ევროპის ტურიზმის კომისიამ (ETC) 
გამოაქვეყნა ინფორმაცია დაგეგმილი ციფრული კამპანიის შესახებ კრეატიული ევროპული 
ქალაქების პოპულარიზაციისთვის ბელგიაში, გერმანიასა და პოლონეთში.  

სასურველია, ქართულმა ტურისტულმა ბიზნესმა მოახდინოს ინტერნეტ სივრცეში  
ეფექტური ინტეგრირება, რადგან საქართველოს ეკონომიკა მნიშვნელოვნად არის 
დამოკიდებული ტურიზმის სექტორზე.   2019 წლის მონაცემებით საქართველოს 5 
მილიონზე მეტი ტურისტი ესტუმრა, მათგან მიღებულმა შემოსავალმა 3 მილიარდზე მეტი 
შეადგინა, რაც ქვეყნის ეკონომიკაში წილობრივად დაახლოებით 20%-ია.  COVID-19-ის 
პერიოდი მძიმედ აისახა ქვეყნის ეკონომიკაზე და შესაბამისად ტურიზმის სფეროზე.  2020 
წლის პირველი კვარტლის შემდეგ ქვეყანაში შეჩერდა  საერთაშორისო მოგზაურობები. 
წლიურმა შემოსავალმა კი წინა წლებთან შედარებით განიცადა მნიშვნელოვანი ვარდნა. 
არსებული რეალობა ითხოვს  ტურისტული პროდუქტების ეფექტურად წარდგენასა და 
რეალიზებას. საჭიროა დროული ადაპტირება იმ გამოწვევებთან, რომელიც უკავშირდება 
COVID-19-ის გავლენას საერთაშორისო ტურიზმზე.  

უმთავრესი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დგას პანდემიის შემდგომ მსოფლიო ტურიზმის 
ინდუსტრია, არის დიგიტალიზაციის პროცესების დაჩქარება და ძალიან   მნიშნველოვანია 
ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხარდაჭერა: ტრენინგები, მარკეტინგულ აქტივობებში 
დახმარება და ა.შ.  ციფრული ტექნოლოგიების არასაკმარისი ცოდნით არის 
განპირობებული საქართველოს რეგიონებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში 
ტურისტული ობიექტების დაურეგისტრირებულობა ინტერნეტ სივრცეში. ეს იწვევს 
ქართველი ტურისტების მიერ სოფლის მონახულების დაბალ მაჩვენებელს.  აუცილებელია 
სოფელში არსებული ტურისტული ობიექტების  გაძლიერება ციფრულ ტექნოლოგიებში, 
რაც ხელს შეუწყობს მათ ინტეგრირებას მნიშვნელოვან ონლაინ პლატფორმებზე. 
საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, პანდემიის შემდგომი პერიოდში 
მთავარი გამოწვევა არის ტურიზმის სექტორის დიგიტალიზაციის  პროცესის დაჩქარება, 
რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია ტურიზმის ინდუსტრიის სრული აღდგენისა და 
შემდგომი განვითარებისთვის.  

სექტორში, სადაც მსოფლიოს მასშტაბით  10-დან 1 ადამიანია დასაქმებული, ტურიზმის 
აღდგენის და შემდგომი განვითარების საფუძველი უნდა გახდეს ინოვაციების და 
ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა, ადგილობრივი ფასეულობების  პატივისცემა,  
შესაფერისი  სამუშაო ადგილების შექმნა ყველასთვის, განსაკუთრებით 
ახალგაზრდებისთვის, ქალებისთვის და ჩვენს საზოგადოების  ყველაზე 
დაუცველთათვის.1  

დასკვნა 

ტურისტული ბიზნესის აღდგენა და 2019 წლის მდგომარეობამდე დაბრუნება არ არის 
მარტივი, რადგან საბაზრო ჩარჩო პირობები მნიშვნელოვნად შეიცვალა. კორონავირუსის 
პირობებში მოგზაურობა ხშირად ნიშნავს ახალ ტერიტორიას  ტურისტული 
ინდუსტრიისთვის, მომხმარებლებისთვის და ტურისტული მარკეტინგისთვის. 
                                                            
1 პოლოლიკაშვილი ზ. მტო-ს 24-ე გენერალური ასმბლეა, მადრიდი, 19.01.2021წ. 
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მნიშვნელოვანი აქცენტები მიმართული უნდა იყოს  საქმიანობის ხუთ სფეროზე: 
პროფესიული სწავლება, მეწარმეობა, მდგრადი ტურისტული ინფრასტრუქტურის 
განვითარება და კრიზისის დროს ადაპტაცია.  

მოგზაურობისა და ტურიზმის ინდუსტრიაზე COVID-19-ის გავლენისა და შედეგებზე 
მონიტორინგის შედეგად გამოიყოფა ოთხი ურთიერთდაკავშირებული ტენდენცია: 1. 
მოთხოვნის ევოლუცია; 2. ჯანმრთელობა და ჰიგიენა; 3. დიგიტალიზაციის პროცესის 
დაჩქარება; 4. მდგრადობა. 

კრიზისი განიხილება, როგორც საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში აღდგენისა და 
განვითარების შესაძლებლობა დიგიტალიზაციისა და გარემოს მდგრადი განვითარებით.  
ტურიზმის ინდუსტრიის მომავალი დიდწილად დამოკიდებულია მდგრად კომპანიებზე, 
რომლებიც გვთავაზობენ მდგრად, ინკლუზიურ პროდუქტებსა და სერვისებს.   ტურიზმში 
საჭიროა ციფრული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით ინტეგრირება, რომ 
მომხმარებელმა მიიღოს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება. UNWTO 
აღნიშნავს, რომ ხელს შეუწყობს ტურიზმის მიმართულებით  დასაქმებულთა უნარების 
განვითარებას, რათა საფუძვლიანად გაერკვნენ ციფრულ ტექნოლოგიებში, შეძლონ 
მონაცემთა ანალიზი და ისარგებლონ ხელოვნური ინტელექტით.  
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„ციფრული მომთაბარეები“- ს   გავლენა ტურიზმის  ინდუსტრიის 
განვითარებაზე საქართველოში 

 
ნინო ბორცვაძე 

მოწვეული ლექტორი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

XXI საუკუნე ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქად იქცა, რამაც ძალიან დიდი და 
მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საერთაშორისო მოგზაურობების დაგეგმვაზე, 
ტურიზმის სექტორი გადაიქცა მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე შემოსავლიან და 
განვითარებად ინდუსტრიად, მალე ისეც მოხდა, რომ 2017 წელი გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიერ ტურიზმის მდგრადი განვითარების წლად 
გამოცხადდა. 

გამომდინარე აქედან ნაშრომში განხილულია  მოგზაურების ახალი აუდიტორია, კერძოდ 
„ციფრული მომთაბარები“, მისი განვითარების დინამიკა და  ზეგავლენა საქართველოს 
ტურისტულ სექტორზე. ტერმინი „ციფრული მომთაბარები“ შეესაბამება ისეთ ადამიანებს, 
რომლებიც ტრადიციული დასაქმებული ადამიანებისგან განსხვავებით, სამუშაოს 
შესასრულებლად არ რჩებიან კონკრეტულ ადგილზე, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერი 
წერტილიდან დისტანციურად მუშაობენ. 

მიუხედავად ბოლო დროინდელი მოვლენებისა, რომლებიც პანდემიას მოჰყვა და 
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური თუ სოციალური კრიზისები გამოიწვია, ციფრული 
მომთაბარეების განვითარება არ შეფერხებულა, მეტიც ის უფრო მაშტაბური ხასიათის 
გახდა და გლობალური სახე მიიღო. ეს ტენდენცია საერთაშორისო ტურიზმის ახალ 
ტრენდად იქცა.   

ნაშრომში ასევე განხილულია ის ახალი შესაძლებლობები, რომელსაც განვითარებული 
ქვეყნების მაგალითზე ციფრული მომთაბარეები საქართველოს სთავაზობენ და როგორც 
მასპინძლობის ინდუსტრიის, ასევე მასთან პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებულ 
ეკონომიკური და სოციალური დარგის განვითარების შესაძლებლობას უზრუნველყოფენ.  

საკვანძო სიტყვები: ციფრული მომთაბარეები, დისტანციურად დასაქმებული, ტურიზმის 
განვითარება. 

Abstract 

The 21st century became the epoch of digital technologies that had a great and significant influence 
on international trip planning. The sector of tourism has become one of the most profitable and 
developing industries of world economics. United Nations General Assembly declared year 2017 as 
the year of tourism’s sustainable development.  

So, the paper relates to new audience of trip, namely “digital nomads”, its development dynamics 
and influence on tourism sector of Georgia. This term is conformable to such persons who differed 
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from traditionally employed persons do not remain in specific place, but remotely are occupied 
worldwide. 

Despite of recent facts, related to world pandemics that caused important economic or social 
downfall, development of digital nomads were not facing obstacles, moreover it became more large-
scaled and global. This tendency became new trend of international tourism. 

The paper also relates to those new opportunities that digital nomads offer to Georgia on the 
example of developed countries and make possible the development of both hospitality industry 
and directly or indirectly related economic and social field. 

Keywords: digital nomads, remote employed, development of tourism. 

შესავალი 

თანამედროვე ცხოვრების სტილი 21-ე საუკუნეში სწრაფად შეიცვალა, ტექნოლოგიების 
განვითარებას მოჰყვა ციფრული ტექნოლოგიების შემოჭრა ადამიანის ყოველდღიურ 
ცხოვრებაში, სახე იცვალა ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლამ,  პირადმა თუ საქმიანმა 
ურთიერთობებმა, მუშაობის და განათლების მიღების პროცესმა, მოგზაურობის დაგეგმვამ, 
სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობების განხორციელების მართვამ. უამრავი 
ტრადიციული პროფესია  და სპეციალობა   გაქრა და ახალმა ჩაანაცვლა. ამ ყველაფერთან 
ერთად რა თქმა უნდა შეიცვალა დასაქმებული ადამიანების ცხოვრებაც. ის უფრო მოქნილი 
და მობილური გახდა. რადგან, ციფრულმა ტექნოლოგიებმა მისცა კაცობრიობას იმის 
საშუალება, რომ ოფის გარეთ ემუშავათ, განვითარება დაიწყო ციფრულმა მომთაბარეობამ.  

1. ისტორიული ფაქტები 

ციფრული მომთაბარეების ისტორია ჯერ კიდევ  XX-ე საუკუნის ბოლოდან იღებს სათავეს. 
1964 წელს დიდი ბრიტანეთის ტელევიზიის საინფორმაციო არხ BBC - ზე სენსაციური 
განხადება გააკეთა მეცნიერმა და მწერალმა ჩარლზ კლერკმა, მან განაცხავდა რომ: 
„წარმოუდგენელი გარღვევა, რომელიც შესაძლებელი გახდება კომუნიკაციების 
განვითარებით, განსაკუთრებით ტრანზისტორის და საკომუნიკაციო თანამგზავრის 
განვითარებით, შესაძლებელს გახდის სამყაროში მყისიერ კონტაქტში ვიყოთ მეგობრებთან 
და ახლობლებთან დედამიწის ნებისმიერი წერტილიდან, მაშინაც კი თუ არ ვიცით მათი 
რეალური ადგილსამყოფელი. 50 წლის შემდეგ ისიც კი შესაძლებელი იქნება ინგლისში 
კაცმა თავისი ბიზნესი  ისეთივე წარმატებით მართოს ტაიტიდან ან ბალიდან, როგორც 
ლონდონის ოფისიდან“.1  

პირველი ციფრული მომთაბარე  1983 წელს გამოჩნდა, ველოსიპედზე დამონტაჟებული 
კომპიუტერით  სტივ რობერცმა  ამერიკის გარშემო 18000 მილი გაიარა, ის წარმოადგენდა 
მწერალს, რომელიც მუშაობის პროცესში გადაადგილდებოდა და ამავდროულად 
ტექნოლოგიების მეშვეობით  მუდმივ კავშირში  იყო საინფორმაციო არხებთან. მისი 
ნამუშევრები გამორჩეული იყო ცოცხალი და უახლესი ინფორმაციებით, რომელსაც 
მოგზაურობის პროცესში აგროვებდა. გასაკვირია და მისი სტატიები ძალიან გავს 
დღევანდელი ინფლუენსერების მუშაობის სტილს, რომლებიც სოციალური 
პლატფორმების  საშუალებით აქვეყნებენ ინფორმაციებს (პოსტებს) და მუდმივ კავშირში 

                                                            
1 Middleton. K., BBC Horizon, Arthur C. Clarke talks about one of his predictions for future technology, winter 1964, 
[L.s. 05.05.2022]. 
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არიან თავიანთ მიმდევრებთან (ფოლოვერებთან).2   1997 წელს ტ.მაკიმოტო და დ.მანერსის  
წიგნის დასახელებაში პირველად იქნა გამოყენებული ტერმინი  „ციფრული მომთაბარე“. 
წიგნი გვიყვება იმის შესახებ, თუ როგორ შეუწყობს ხელს მომავალი და არსებული 
ტექნოლოგიური განვითარება ადამიანის ფუნდამენტურ მოთხოვნილებას იმოგზაუროს, 
და ამავდროულად  ჰქონდეს შეუფერხებელი მუშაობის შესაძლებლობა3.  

უკვე სერიოზულად, ციფრული მომთაბარეების ერა 2010 წლიდან დაიწყო და ეს წელი 
ისტორიულ არქივში ციფრულ  აფეთქებად ჩაიწერა, ამავე წლიდან დაიწყეს  ადამიანებმა 
თავისი თავის იდენტიფიცირება ციფრულ მომთაბარეებთან  და ამ თემის გარშემო  
უამრავი ინტერნეტ საიტიც შეიქმნა. 

2. ციფრული მომთაბარეების პროფილი და მათი საჭიროებები 

2020 წლამდე  ტურიზმის ინდუსტრიისთვის ციფრული მომთაბარეები განიხილებოდნენ  
განსაკუთრებულ  აუდიტორიად, რომლებიც მუშაობის პარალელურად სხვა და სხვა 
ქვეყნებიდან,  ქალაქებიდან, მატარებლებიდან, თვითმფრინავებიდან, კურორტებიდან  
სოციალურ ქსელში ათავსებდნენ თავიანთი სამუშაო პროცესის გამომხატველ ფოტო და 
ვიდეო მასალებს, რაც იმ დროისთვის ფუფუნებად აღიქმებოდა.  Covid-19-ის პანდემიის 
დროს ასეთი ადამიანების რიცხვი გაიზარდა და ის მრავალ პროფესიას შეეხო, ახლა 
„პროფესიული ტურიზმი“ გაცილებით დიდი ბაზარია. 

რეგულარულად დისტანციურად მომუშავე ადამიანებისგან განსხვავებით, რომლებიც 
თავიანთ სახლსა და დასასვენებელ ადგილს შორის გადაადგილდებიან, ციფრული 
მომთაბარეები მუშაობის დროს მოგზაურობენ და ახალ აღმოჩენებს აკეთებენ. მათი პოვნა 
მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილასაა შესაძლებელი, დაწყებული უდაბნოში განთავსებული 
ბანაკებით, დასრულებული ტყეში მდებარე ქოხით4. უწყვეტი Wi-FI-ს და ლეპტოპის 
მეშვეობით, შეიძლება ითქვას, რომ ისინი იპყრობენ მსოფლიოს. სწორედ ამიტომ მათ 
მიმართ დიდი ინტერესი გაჩნდა და უამრავი კვლევა ჩატარდა. განსაკუთრებით 
საინტერესოდ, ტურიზმის სექტორმა მიიჩნია. კვლევების თანახმად აღმოჩნდა რომ 
ციფრული მომთაბარეების საერთო რაოდენობა 2021 წლის ბოლოსთვის მთელს 
მსოფლიოში დაახლოებით 35 მილიონ ადამიანს შეადგენს და 10 წლის შემდეგ 1 
მილიარდამდე იქნება. საინტერესო კვლევა ჩაატარა აშშ-მ, რის მიხედვითაც 
მომთაბარეების რაოდენობის წლიური ზრდის მაჩვენებელი 2018 წლიდან-2021 წლამდე 5 
მილიონიდან 15 მილიონამდე გაიზარდა5.   იხ.დიაგრამა.1. 

 

                                                            
2 Roberts. K., Computing Across America: The Bicycle Odyssey of a High-Tech Nomad, Cern, Autumn/Winter 1989, 
[L.s 20.05.2022]. 
3 Makimoto, T., Manners. D., “Digital Nomad”, გამომცემლობა Wiley, 28 Oct. 1997, გვ. 10-135. 
4 https://www.marketer.ge/ /tag/ციფრული-მომთაბარეები/, წყარი HRB, [L.s 02.06.2022]. 
5 Digital Nomads: Advancing the Next Way of Working https://www.mbopartners.com/state-of-independence/digital-
nomads/ [L.s 05.05.2022]. 
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 წყარო: დიაგრამა შედგენილია  MBO Partners-ის კვლევების, 2021 წლის 
შემოდგომა/ზამთრის მონაცემების მიხედვით. 

დიაგრამა. 1. აშშ-ს ციფრული მომთაბარეების რაოდენობის ზრდა 2018-2021 წლებში. 

 2020-2022 წლებში HBR-ის (ადამიანური ბიზნეს რესურსები) მიერ   შეიქმნა ციფრული 
მომთაბარეების პროფილი, მოხდა კლასიფიცირება სხვადასხვა მაჩვენებლებით.  

•  აღმოჩნდა რომ ციფრული მომთაბარეების რიცხვი თაობების მიხედვით 
პროცენტულად განსხვავებულია. გენერაცია Y- 44% (1980-1995 წლებში 
დაბადებული ადამიანები),  გენერაცია X -23 % (1965 – 1979 წლებში დაბადებული 
ადამიანები), გენერაცია Z -21 %  (1995 – 2012 წლებში დაბადებული ადამიანები),   
ბეიბი ბუმერები -12%  (1946– 1964 წლებში დაბადებული ადამიანები).  

იხ.დიაგრამა 2. 

 
o  

დიაგრამა. 2. გენერაციების პროცენტული მაჩვენებელი ციფრულ მომთაბარეებში.6 

 
•  კლასიფიცირება ეროვნების მიხედვით -სტატისტიკის მიხედვით  მთელს 
მსოფლიოში მომთაბარეების გამოკითხულთა 51 % -ს ოთხი ქვეყნის მოქალაქეები 
ინაწილებენ, ესენია: აშშ (ციფრული მომთაბარეების 31%), პორტუგალია (ციფრული 
მომთაბარეების 8%), გერმანია (ციფრული მომთაბარეების 7%) და ბრაზილია (5%).  
გამოკითხული მომთაბარეების დარჩენილი 49% წარმოადგენს 35 სხვა ქვეყანას.  
•   იხ. დიაგრამა. 3. 

                                                            
6 The Generations. Which Generation are You? https://www.careerplanner.com/Career-Articles/Generations.cfm [L.s 
21.06.2022]. 
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დიაგრამა. 3. ციფრული მომთაბარეების პროცენტული მაჩვენებელი ქვეყნების მიხედვით. 
2021 

საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ციფრული მომთაბარეების საშუალო წლიური შემოსავალი 
საკმაოდ მაღალია, რადგან ძირითადად ციფრულ მომთაბარეებს ჯერ კიდევ იმ 
სპეციალობების ადამიანები წარმოადგენენ, რომელებიც მაღალ ანაზღაურებად 
პროფესიებად ითვლება. უმეტესწილად ისინი არიან საკუთარი ბიზნესის მფლობელები, IT 
სპეციალისტები, განათლების სფეროს წარმომადგენლები, მკვლევარები, ქოუჩები, 
გაყიდვების, მარკეტინგის, PR -ის და ფინანსური აღრიცხვის სპეციალისტები, სოციალური 
მედიის წარმომადგენლები. აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ ციფრული მომთაბარეები 
დასაქმებულები არიან ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც  ანაზღაურების მაღალი 
გადამხდელუნარიანობით გამოირჩევიან.  მათი საშუალო წლიური შემოსავალი 120 000 
დოლარს შეადგენს7.   

მომთაბარეების მხარჯველობითი მაჩვენებელი კი საკმაოდ საინტერესოა ტურიზმის 
ინდუსტრიის განვითარებისათვის, ისინი სამუშაოს მიზნით მოგზაურობისას თავისი 
თვიური შემოსავლის დაახლოებით 75 % -ს ხარჯავენ. გარდა ამისა საინტერესოა ის ფაქტიც 
რომ დაახლოებით 60 % დაოჯახებულია და ხშირ შემთხვევაში ისინი ოჯახის წევრებთან 
ერთად  მოგზაურობენ, რაც თავისთავად ზრდის  გაწეულ ხარჯს8.   

2022 წელს ჩატარებულმა სხვადასხვა კვლევებმა აჩვენა რომ დისტანციურად დასაქმებული 
ადამიანების რიცხვის და კლასიფიკაციის გაზრდამ გამოიწვია ტურისტული სექტორის 
გააქტიურება. მაგალითად პანდემიის პერიოდში უკვე გამოჩნდნენ მთელი რიგი ქვეყნები 
რომლებმაც დააწესეს სპეციალური ვიზები მათთვის ვინც   სამუშაოს მიზნით 
მოგზაურობდნენ ან და მოგზაურობდნენ სამუშაოს შესრულების პარალელურად. 
მაგალითად ბარბადოსმა პირველმა გამოსცა მსგავსი ტიპის ვიზები და ქვეყანაში შესვლის 
გამარტივებული პირობები, მას შეუერთდნენ სხვადასხვა ქვეყნები, მათ შრის იყო 
საქართველოც. კვლევამ  ასევე აჩვენა,   რომ მუშაობის პროცესში ციფრული მომთაბარეები 
ამჯობინებენ 12 თვეზე ნაკლები დროით დარჩნენ დანიშნულების ადგილზე და შემდეგ 

                                                            
7Digital nomads - statistics & facts https://www.statista.com/topics/9259/digital-nomads/#topicHeader__wrapper, [L.s. 
21.06.2022].           
8 https://www.circleloo.com/business-phone-systems/not-for-profit-organisations, [L.s. 25.06.2022]. 
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შეცვალონ მდებარეობა. საშუალო პერიოდი ერთი და იგივე ადგილზე გასაჩერებლად 3 დან 
6 თვემდეა მიჩნეული. 

საინტერესო კვლევა ჩატარდა ციფრული მომთაბარეების ყველაზე საყვარელი 
ადგილმდებარეობების დასადგენად და მომთაბარეების 23%-ი გამოიკითხა.  სამუშაოს 
სასურველი ადგილის მიხედვით ციფრული მომთაბარეები გაიყო ორ ჯგუფად. ერთი 
ჯგუფი, რომლებსაც სჭირდებათ ხმაური და ენერგიული ფონი სამუშაოზე 
ფოკუსირებისათვის, როგორიც არის კაფეები, რესტორნები, ტრანსპორტი,  ჰოსტელები, 
რეკრეაციული პარკები  და მეორე ჯგუფი, რომელიც ამჯობინებს  მშვიდ გარემოს 
სამუშაოზე კონცენტრაციისთვის და საქმიანი შეხვედრების წარმოებისთვის, მაგალითად, 
სასტუმროები, ბინები, სასტუმრო სახლები. ასევე აღმოჩნდა, რომ მომთაბარეების 
უმეტესობა სასტუმროებში ჩერდება (41%),  მეგობრებთან და ნათესავებთან (11 %), 
აპარტამენტებს ქირაობს (23%), მანქანა/მინივენი/ვენმობილები და სხვა ტრანსპორტი (11 
%), ჰოსტელები (14%).  

კარგი კლიმატი, სუფთა ჰაერი, დაბალი ფასები, მეგობრული გარემო, უწყვეტი Wi-Fi, 
გემრიელი კერძები, ეს ის ფაქტორებია, რომელიც ციფრული მომთაბარეებისთვის 
დისტანციური მუშაობისთვის ყველაზე მეტად მიმზიდველ პირობებს ქმნის; მათი 
საყვარელი ქალაქების ათეულში კი შევიდნენ ინდონეზიის დედაქალაქი ბალი, მექსიკის, 
ტაილანდის, კოლუმბიის, ვიეტნამის, პორტუგალიის, თურქეთის ქალაქები9.   

3. ციფრული მომთაბარეები და საქართველო  

საქართველო ბოლო რამოდენიმე წელია ძალიან პოპულარული გახდა ტურიზმის 
ინდუსტრიის მიმართულებით - ის უცხოელი ტურისტებისთვის საყვარელი ადგილია, 
რომლებიც აქ დისტანციურად მუშაობის მიზნით მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან 
ჩამოდიან. „საქართველოში ცხოვრება საკმაოდ იაფია, ინტერნეტთან წვდომაც ძალიან 
კარგია, უსაფრთხოების კუთხით ბევრ ქვეყანაზე უკეთესია.“10 2019 წლიდან 
საქართველოთი დაინტერესდა ამერიკელი კენდი ტრეფტი, ყოფილი სამედიცინო მუშაკი, 
რომელიც ჩამოვიდა და თბილისის ძველ უბანში დისტანციურად მუშაობისთვის საერთო 
გამოყენების ოფისი გახსნა. 2020 წელს დისტანციური მუშაობის ქართული სქემაც 
შემუშავდა, რომელიც 95 ქვეყნის მოქალაქეს აძლევს საშუალებას საქართველოში 
იცხოვრონ და იმუშაონ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ისე, რომ რეზიდენტობის 
საჭიროება არ დადგეს11. ამ სქემის უპირატესობა იყო პანდემიის დროს საზღვრის 
კვეთასთან და ქვეყანაში ცხოვრებასთან დაკავშირებული წესების მაქსიმალური 
ოპტიმიზაცია, რაც იმას გულისხმობს,  რომ სამუშაო მიზნით შემოსულებს უნდა ჰქონოდათ 
მხოლოდ კოვიდ ტესტის უარყოფითი შედეგი ან  აცრის დამადასტურებელი საბუთი. დღეს 
ეს წესები კიდევ უფრო გამარტივებულია. აღნიშნულ პროგრამაში 2300-მა ადამიანმა მიიღო 
მონაწილეობა და იმავე წელს საქართველოში 800 ადამიანი ჩამოვიდა. "რაც მე ყველაზე 
ძალიან მომწონს, ესაა ქართველების მეგობრული განწყობა და ურთიერთობის მაღალი 
კულტურა. მე უცხოელი ვარ, მაგრამ აქ არასდროს არ მიგრძვნია თავი ზედმეტად", 
[ციტატა] ამბობს ამერიკელი პროგრამისტი ენდრიუ ბრაუნი. მისივე თქმით საქართველოში 
უფრო და უფრო მეტი ციფრული მომთაბარეები ჩამოვლენ, რადგან ეს ქვეყანა ცნობის 

                                                            
9 Best Cities for Digital Nomads in 2022 https://govisafree.com/best-cities-for-digital-nomads/ [L.s.05.07.2022]. 
10იაფი ცხოვრება, საუკეთესო Wi-Fi და უსაფრთხო გარემოცვა": რატომ ჩადიან "ციფრული მომთაბარეები“ 
საქართველოში?- რას წერენ ფრანგული გამოცემები https://www.allnews.ge/saintereso/166705-iapi-cxovreba-
sauketeso-wi-fi-da-usaprtxo-garemocva-ratom-chadian-cipruli-momtabareebi-sakartveloshi-ras-ceren-pranguli-
gamocemebi/ [L.s 16.06.2022]. 
11 Chevtaeva, E., Information and Communication Technologies in Tourism, Researchgate, 2021, pp.202-209. 
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მოყვარეობით და ქვეყნის კვლევით უამრავ სპეციალობის ადამიანს მოიზიდავს.   ციფრულ 
მომთაბარეები, საქართველოსთვის განიხილებიან არა მხოლოდ ტურისტულ 
აუდიტორიად, არამედ წარმოადგენენ მძლავრ მარკეტინგულ საშუალებას. როგორც უკვე 
აღვნიშნეთ, ამ ადამიანების პროფესიებს ხშირად ციფრული ტექნოლოგიების და 
სოციალური მედიის სპეციალისტები წარმოადგენენ. ამ მიზნით საქართველოს ტურიზმის 
ეროვნულმა ადმინისტრაციამ რამდენიმე პროექტი განახორციელა. პროექტის ფარგლებში 
საქართველოს ზამთრის კურორტებს 7 ქვეყნის საერთაშორისო, სამთო მოგზაური 
ბლოგერების და ინფლუენსერების 15-კაციანი ჯგუფი ესტუმრა, რომლებიც სამოგზაურო 
პლატფორმა Steller - თან ერთად საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 
ორგანიზებითა და USAID - ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით 
ჩამოვიდნენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ Facebook-ის, Instagram-ის და სხვა სოციალური ქსელების 
წამყვანი ბლოგერები და ინფლუენსერები ნახავენ გუდაურს, ბაკურიანს, ბახმაროს, 
სვანეთს, სტეფანწმინდას და ბორჯომს და შექმნიან ფოტო-ვიდეო და ტექსტურ კონტენტს 
ქვეყნის საზამთრო-ტურისტული პოტენციალის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი 
პროექტი სამოგზაურო პლატფორმა Steller-თან ერთად 2021 წლის ზაფხულშიც 
განხორციელდა და წარმატებით დასრულდა. შედეგად, ინფლუენსერების მიერ შექმნილმა 
კონტენტმა სოციალურ ქსელებში 7.5 მილიონამდე ადამიანი მოიცვა.  

აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული პროექტი მედიატურის 
ფარგლებში, 2022 წელის გაზაფხულზე 259 საერთაშორისო სოციალური მედიის 
წარმომადგენელმა, ბლოგერებმა აჭარის ღირსშესანიშნაობები მოინახულეს: გონიოს ციხე, 
მტირალას ეროვნული პარკი,  ქედის ტურისტული ღირსშესანიშნაობები, დააგემოვნეს 
ადგილობრივი კერძები. ბლოგერების სამუშაო პროცესი ფოტო, ვიდეო და ტექსტური 
კონტენტის ცოცხალ რეჟიმში გაშვებას ისახავდა მიზნად, შესაბამისად საერთაშორისო 
ბაზარზე საქართველოს პოპულარიზაცია აქტიურად მიმდინარეობდა, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ საქართველოში მოგზაურობით უამრავი ადამიანი დაინტერესდება. მსგავსი 
პროექტები კარგ საშუალებას იძლევა საქართველოს ტურიზმის განვითარებისთვის. 

დასკვნა 

ციფრული მომთაბარეები ტურიზმის ინდუსტრიისთვის დიდ და საინტერესო 
აუდიტორიას ქმნიან. კვლევების შედეგად მიღებული სამომავლო პროგნოზი მათი 
რიცხვის გაზრდას გვპირდება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ დღეს ციფრული მომთაბარეების 
რიცხვი 35 მილიონ ადამიანს შეადგენს და დაახლოებით 10 წელიწადში 1 მილიარდი 
იქნება. სასიამოვნო და იმედის მომცემია ის ფაქტიც, რომ საქართველო თავისი ბუნებრივი, 
კლიმატური და სტუმართმასპინძლური პირობებით ზუსტად აღწერს მომთაბარეების მიერ 
მოთხოვნილ სამუშაო გარემოს პირობებს. ამას ემატება  საცხოვრებელზე და საკვებზე 
შედარებით ხელმისაწვდომი ფასები. აღსანიშნავია, რომ მომთაბარეების დიდი ნაწილი 
დასაქმებულია ისეთ ქვეყნებში, სადაც ცხოვრების მაღალი დონეა. ასევე მათი სპეციალობა 
ხშირად ძალიან მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადია. შესაბამისად ციფრული 
მომთაბარეების საშუალო შემოსავალი საგრძნობლად აღემატება საქართველოს 
მაცხოვრებლების საშუალო შემოსავალს. გარდა ამისა მათი მხარჯველობითი ინდექსიც 
მაღალია, რაც დიდ შესაძლებლობებს იძლევა ჩვენი ქვეყნის ტურისტულ ბაზარის 
განვითარებისათვის. უნდა ითქვას, რომ საქართველოში უკვე იდგმება ისეთი ნაბიჯები, 
რომელიც საზღვრებს გარეთ ქვეყნის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად, მაგალითად 
სოციალური მედიის წარმომადგენლების ბლოგერების და ინფლუენსერების 
საქართველოს კურორტებზე ჩამოყვანის პროექტები, რაც განსაკუთრებით ციფრული 



48

 

მომთაბარეების მოზიდვას შეუწყობს ხელს12. თუმცა, მხოლოდ მოზიდვა არ არის 
საკმარისი, იმისათვის, რომ ციფრულმა მომთაბარეებმა საქართველოში ფეხი მოიკიდონ, 
აუცილებელია მთელი რიგი ცვლილებები,  რომელიც კომპლექსურად იქნება 
გასატარებელი. გარდა იმ საბაზისო პირობებისა რომელიც საქართველოს მიმზიდველს 
ხდის, მომთაბარეებისთვის საჭიროა შეიქმნას დისტანციური მუშაობის ხელშემწყობი 
პირობებიც. ტურისტული ზონები ადაპტირდეს მხოლოდ დასასვენებელი კონცეფციიდან, 
დასვენებისა და მუშაობის ერთობლივ კონცეფციაზე. სასტუმროებში და სასტუმრო 
სახლებში გაიმართოს Wi Fi-ის უწყვეტი კავშირი, საცხოვრებელ ოთახებში და საერთო 
სივრცეებში მოეწყოს სამუშაო ზონები. კაფეები და რეკრეაციული ზონები ადაპტირდეს 
დისტანციური მუშაობისთვის ხელშემწყობ დაწესებულებებად. ტურისტული კომპანიების 
მიერ შეიქმნას სპეციალური პროგრამები, მაგალითად ექსკურსიები და ტურები, 
რომლებიც მომთაბარეებს შესთავაზებენ ისეთი სახის მომსახურებებს, სადაც 
გათვალისწინებული იქნება სამუშაო საათობრივი ზონები და მუშაობისთვის 
კომფორტული პირობები. ასევე საჭიროა მოხდეს ტრანსპორტის თანამედროვე 
ტექნოლოგიებით აღჭურვა. ტურიზმის ამგვარი განვითარება თავისთავად გამოიწვევს 
მასთან პირდაპირ და ირიბად დაკავშირებულ სექტორების განვითარებას, ამით ხელი 
შეეწყობა საქართველოს ეკონომიკურ გაძლიერებას და ადაპტირებას იმ სწარაფად 
ცვალებად გარემოსთან, რომელსაც ციფრული ერა სთავაზობს თანამედროვე მსოფლიოს.   

  

                                                            
12 ლელა ხარტიშვილის საქართველოს ტურიზმის 2020-2030 წლების სტრატეგიის მიმოხილვა.  გვ 24. 
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independence/digital-nomads/[უკანასკნელად გადამოწმდა05.05.2022]; 
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10. https://www.circleloo.com/business-phone-systems/not-for-profit-organisations, [უკანასკნელად 
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[უკანასკნელად გადამოწმდა 05.07.2022].
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ბორჯომისა და სურამის საკურორტო ინფრასტრუქტურა და 
ტურისტული ნაკადების დინამიკა 

 
ზურა ზანგურაშვილი  

ხელოვნების დოქტორი, მოწვეული ლექტორი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 
მალხაზ ჭეშმარიტაშვილი 

ქიმიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომის განსახილველი თემაა, ბორჯომისა და სურამის ბალნეო-
რეკრეაციული პოტენციალის, კონკრეტულად საკურორტო ინფრასტრუქტურისა და 
ტურისტული ნაკადების დინამიკის ჩვენება. 

საქართველოში ტურიზმის სექტორი სწრაფი ტემპით ვითარდება. თვალსაჩინოა 
ტურისტული ნაკადების დინამიკის ზრდა პოსტ-პანდემიურ პერიოდში, რაც თავისთავად 
დარგში განხორციელებული პოლიტიკის წარმატებაზე მეტყველებს. საკმაოდ 
ოპტიმისტურია პროგნოზებიც, რომლის მიხედვით ტურიზმის სექტორში როგორც 
დასაქმებულთა რაოდენობა, ასევე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდა 
შეუქცევადი პროცესი იქნება. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ საკურორტო 
ინფრასტრუქტურის განვითარება ამ კურორტებზე შემდგომ წლებშიც ინტენსიურად 
გაგრძელდება. თუმცა დადებით სტატისტიკასთან ერთად საჭიროა ახალი მიდგომების, 
ახალი იდეების ძიება, რათა კიდევ უფრო პოპულარული და მოთხოვნადი გახდეს ეს 
კურორტები. არც ის წარმოადგენს სიახლეს, რომ ჩვენი ქვეყანა მდიდარია სამკურნალო-
გამაჯანსაღებელი რესურსით, ამაზე მეტყველებს ტრადიცია და ამ კურორტების 
ისტორიაც, რომლის აღორძინება, კეთილმოწყობა და საზოგადოებრივი გამოყენება ჯერ 
კიდევ მეოცე საუკუნის 20-30-იანი წლებიდან დაიწყო. როგორც ტურისტული ნაკადების 
კვლევამ ბორჯომისა და სურამის კურორტებზე გვიჩვენა, მზარდ სტატისტიკურ 
ტენდენციებში ვიზიტორთა მხრიდან მთავარი ინტერესი სწორედ გამაჯანსაღებელი-
რეკრეაციული მიზნით მოგზაურობაა, რასაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 
მიერ ჩატარებული სტატისტიკური კვლევაც ადასტურებს.  

წინამდებარე ნაშრომში ავტორთა მიზანს წარმოადგენს ტურისტული ნაკადების დინამიკის 
კვლევაზე დაყრდნობით დასკვნების გამოტანა, თუ რა უნდა გაკეთდეს მომავალში 
ტურისტული ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად, რათა დაკმაყოფილებული იქნას 
ტურისტთა სრული ინტერესი. უახლოეს წლებში, თუ სწორი ნაბიჯები გადაიდგმება, 
საკურორტო ზონები უფრო მეტად პოპულარული გახდება, სერიოზულ შემოსავლებს 
მოუტანს როგორც რეგიონს, ასევე ქვეყანას.  

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ 2018 წლის ზაფხული ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 
ტურისტების განსაკუთრებული სიმრავლით გამოირჩა. ამ წლის იანვრის თვის შემდეგ 
ბორჯომის საინფორმაციო ცენტრში 10 ათასზე მეტი უცხოელი დამსვენებელი 
დაფიქსირდა. ტურისტების მატება ქალაქში მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას 
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უკავშირდება. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში რეგიონში სასტუმროებისა და 
განთავსების სხვა საშუალებების რაოდენობა 50%-ით გაიზარდა. ასევე გაიზარდა 
ტურისტების რაოდენობაც ბორჯომის და სურამის კურორტებზე. უცხოელი ტურისტები 
ძირითადად სომხეთიდან, რუსეთიდან, გერმანიიდან, აშშ-სა და ევროპის სხვა ქვეყნებიდან 
ჩამოდიან.  

ნაშრომში ნაჩვენებია ბორჯომისა და სურამის კურორტებზე ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად როგორ იზრდება ვიზიტორთა რაოდენობა.  

საკვანძო სიტყვები: კურორტები, ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი, რეკრეაცია  

Abstract 

The topic of the given work is a demonstration of Borjomi and Surami balneo-recreational potential, 
namely the resort infrastructure and tourist flow dynamics.     

Tourism sector in Georgia increases at a rapid rate. Tourist flow dynamics growth became especially 
obvious in the post-pandemic period that evidences the success of policy pursued in this branch. 
There are very optimistic forecasts as well, according to which the employment growth and rise in 
incomes gained from tourism is an irreversible process. One has to mention that resort 
infrastructure development at these resorts will be intensively continued in the following years as 
well. However, it is necessary to find new approaches and new ideas to make these resorts even 
more popular and highly sought. There is nothing new in the fact that our country is rich in curative 
and health-promoting resources, that is confirmed by traditions and history of these resorts, revival, 
improvement and public use of which has begun still in 20-30’s of the twentieth century. As the 
tourist flow study at Borjomi and Surami resorts showed, growing statistical trends are caused by 
visitors’ interests for traveling with the health-promoting and recreation purposes, that is evidenced 
by the statistical research carried out by the National Tourism Administration.  

Authors of the given work set a goal of drawing conclusions based on tourist flow dynamics study, 
what has to be done in the future for touristic infrastructure development in order to satisfy all 
tourist demands. In the near years, if the right steps will be made, the resort zones become very 
popular and bring serious incomes both to region and country. 

Worth noticing the fact that there were especial high numbers of tourists in Borjomi municipality 
on summer 2018. Since January of that year more than 10 thousands of foreign holiday-makers have 
been registered in the Borjomi Information Center. Tourist number growth in the city is related to 
arrangement of profitable conditions for visitors. For the last five years the number of hotels and 
other accomodation means in the regions has been increased by 50% that was followed by growing 
number of tourists at Borjomi and Surami resorts. Foreign tourists mainly come from Armenia, 
Russia, Germany, USA and European countries. 

The work shows as well, how the visitors number growths along with touristic infrastructure 
development at Borjomi and Surami resorts.  

Keywords: resorts, infrastructure, tourism, recreational. 
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შესავალი 

საკითხის აქტუალურობა: საქართველო მსოფლიოში არაერთი მაჩვენებლით გამოირჩევა 
მათ შორისაა ბუნებრივი მრავალფეროვნება, ბალნეოლოგიური კურორტები, ისტორიული 
ღირშესანიშნაობები, ტრადიციები და კულტურა. ეს მაჩვენბელი მეტყველებს ჩვენი ქვეყნის 
რეკრეაციულ მიმზიდველობაზე, რასაც ყოველწლიურად ტურისტთა რაოდენობის მატება 
ადასტურებს. ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. დაცულ ტერიტორიებზე, 
ბალნეოლოგიურ კურორტებზე ტურიზმის განვითარებამ განსაკკუთრებით ინტენსიური 
ხასიათი  ბოლო წლებში მიიღო. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პროცესში მონაწილეობენ 
როგორც უცხოელი ასევე ადგილობრივი ტურისტები. რეკრეაციულ რესურსებზე 
მსჯელობისას, უწინარეს ყოვლისა, ყურადღებას იქცევს ჰავა და კლიმატი, როგორც 
დასვენებისა და მკურნალობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორები. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები: საქართველოს კურორტების გეოგრაფიული, რეკრეაციული 
და ინფრასტრუქტურული მახასიათებლების წარმოჩენა,ტურიზმის სფეროს განვითარება, 
საქართველოს ტერიტორიაზე ბუნებრივი, რეკრეაციული და გეოგრაფიული 
მახასიათებლების შესწავლა.უნდა აღინიშნოს,რომ რეკრეაციის ფუნდამენტალურ 
კვლვებში დიდი წვლილი შეიტანეს საქართველოს ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის 
გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერებმა, პროფ.ემილ კობახიძის ხელმძღვანელობით , 
ბორჯომ-სურამის (ბორჯომისა და ხაშურის) ბალნეოლოგიურ რეკრეაციული 
პოტენციალის გაცნობა შესაბამისი მეთოდოლოგის მიხედვით და კურორტების 
მოდელირება ინფრასტრუქტურული მახასიათებლის მიხედვით1. 

კვლევის მეთოდები: სხვადასხვა კვლევის პროცესში გამოყენებულია  ეკონომისტების,  
უცხოელი მკვლევარების  და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების გამოკვლევები, 
საქართველოს სტატისტიკის, სახელმწიფო დეპარტამენტის, ტურიზმის  ეროვნული 
ადმინისტრაციის, მსოფლიო ტურიიზმის ორგანიზაციის მონაცემები, ტურიზმის 
საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო  კონპერენციების მასალები და სხვა. 

კვლევის ობიექტი და საგანი არის ბორჯომ-სურამის ბალნეოლ რეკრეაციული 
პოტენციალი. კვლევის ობიექტად აღებულია ისეთი, ადგილები სადაც მრავლადაა, 
დაცული ტერიტორია, კულტურული ძეგლები, ღირშესანიშნაობები და მინერალური 
წყლები. რომლის საშუალებითაც რეგიონი გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და 
მოთხოვნადი კურორტი საქართველოს ტერიტორიაზე. 

1. რეგიონის ბუნებრივ-რეკრეაციული პოტენციალი. ბუნებრივი ფენომენების 
შესწავლა და მათი რეკრეაციული ფუნქცია 

საქართველოს ბალნეოლოგიურ და კლიმატურ-ბალნეოლოგიურ კურორტებს შორის 
განსაკუთრებული ადგილი უკავია ბორჯომისა და სურამის კურორტებს. 
ბორჯომი საქართველოს უმნიშვნელოვანესი საკურორტო აგლომერაციის ცენტრია, 
მდინარე მტკვრისა და მისი შენაკადების ბორჯომულასა და გუჯარეთის წყლის ლამაზ 
ხეობაში, ვაჰანისა და თრიალეთის ქედების განშტოებათა  ფერდობზე. საინტერესოა ის, 
რომ ბორჯომი როგორც სამკურნალი-საკურორტო ადგილი, ცნობილია შორეული 
წარსულიდან. საქართველოს ტოპოგრაფიულ აღწერაში ჯერ კიდევ 1832 წელს აღნიშნულია 
საინტერესო ფაქტი, კერძოდ კი ის, რომ პირველად ბორჯომის წყაროებს მიაგნეს ქართველ 
გრენადერთა ლეგიონის ჯარისკაცებმა, რომლებიც გორში ყოფილან დაბანაკებული. ამ 
ლეგიონის ნაწილები ჩვეულებრივ იგზავნებოდნენ ბორჯომის ხეობის ტყეებში შეშის 
                                                            
1 უკლება მ. რეკრეაციის თეორია და პრაქტიკა.“უნივერსალი“. თბილისი, 2017, გვ.14. 
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დასამზადებლად, ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა შემთხვევით აღმოაჩინა მინერალური წყლის 
გამოსავალი.  რამდენიმე ხნის შემდეგ ლეგიონის თავკაცმა, რომელსაც ბევრი სმენოდა ამ 
მინერალური წყლის სამკურნალო თვისებების შესახებ, გამოსცადა ამ წყლის მოქმედება 
საკუთარ თავზე. ბორჯომმა უკვე მიიპყრო იმდროინდელ ხელისუფალთა ყურადღება.2 
კურორტ ბორჯომის აღორძინება, კეთილმოწყობა და საზოგადოებრივად გამოყენება მეოცე 
საუკუნის 20-30-იანი წლებიდან დაიწყო. ბორჯომის როგორც კურორტის ძირითად 
ფაქტორს წარმოადგენს მსოფლიოში სახელგანთქმული ნახშირმჟავა ჰიდროკარბონატულ-
ნატრიუმიანი სამკურნალო წყალი. მეორე მნიშვნელოვან ბუნებრივ სამკურნალო ფაქტორს 
წარმოადგენს თბილი, ზომიერად ტენიანი ჰავა, მკვეთრი მერყეობის გარეშე. კურორტის 
დასავლეთით და ჩრდილო დასავლეთით გადაჭიმული ახალციხე-იმერეთის ქედი, ძლიერ 
ასუსტებს დასავლეთიდან ტენიანი ნაკადების მოქმედების ეფექტს. რაც შეეხება სურამის 
ტერიტორიას, სურამი – დაბა, სამთო-კლიმატური კურორტი, საქართველოში, შიდა 
ქართლის მხარის ხაშურის მუნიციპალიტეტში. თემის ცენტრი მდებარეობს ლიხის ქედის 
სამხრეთ კალთებზე, ზღვის დონიდან 740 მეტრ სიმაღლეზე. ჰავის განსაკუთრებული 
თვისებების გამო, სურამი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კურირტია საქართველოს მასშტაბით 
1926 წლიდან. ჰავა ზომიერად ნოტიოა, იცის ზომიერად ცივი ზამთარი. სურამი 
გარშემორტყმულია ტყით, რაც სუფთა ჰაერის საწინდარია. განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ჰავას ბავშვებისთვის აქვს, რომელთაც სასუნთქი გზების დაავადება აწუხებთ, 
აგრეთვე რეკომენდირებულია ტუბერკულოზის სამკურნალოდ და ორგანიზმის 
იმინიტეტის უნარის ასამაღლებლად. სურამში უამრავი კულტურული ძეგლია, რომელიც 
მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან ჩამოსული ტურისტისთვის იქნება საინტერესო. 
სამკურნალო კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ძირითადად ზაფხულის პერიოდში 
სურამში იყრის თავს დამსვენებლების დიდი რაოდენობა, ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ 
დაბა განთავსებულია თბილისიდან დასავლეთისაკენ მიმავალ გზაზე და სურამის გავლით 
მოძრაობს დიდი სატრანსპორტო ნაკადი (მათ შორის სატრანზიტო).  
დაბა სურამს არ გააჩნდა გენერალური გეგმა, არსებობდა საფრთხე, რომ ტურისტების 
გაზრდილი რაოდენობის ფონზე აქტიური სამშენებლო საქმიანობები და უსისტემო 
განაშენიანება საფრთხეს შეუქმნიდა მთლიანად ტერიტორიას. შესაბამისად გამოკვეთილი 
იქნა მდგრადი  განვითარების პრინციპზე დაფუძნებული ქალაქთმშენებლობითი გეგმის 
შემუშავების აუცილებლობა და 2019 წლის 11 ოქტომბერს გამოცხადდა კონკურსი დაბა 
სურამის გენერალური გეგმისა და დაბის ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის 
შემუშავების მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით. გამოვლინდა კონკურსში 
გამარჯვებული შ.პ.ს. „ურბანიკა“, რომელთანაც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გააფორმა ხელშეკრულება. ხელშეკრულების 
თანახმად პროექტი მოიცავს 3 ეტაპს. 1 ეტაპზე შპს „ურბანიკის“ მიერ მომზადდა დაბა 
სურამის გენერალური გეგმისა და დაბის ცენტრალური უბნის სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში. ხელშეკრულების 2 ეტაპი 
ითვალისწინებს დაბა სურამის ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის 
გარემოსდაცვითი შეფასების სკრინინგის ანგარიშის მომზადებას, რომელიც წარადგენს 
საქართველოს გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიის და დევნილთა, შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური 
დაცვის  სამინისტროს.  
რას შეეხება კლიმატურ პირობებს. სურამში მეტეოროლოგიური სადგური 1923 წელს 
დაარსდა და ემსახურებოდა კურორტს, რომელიც ოფიციალურად 1926 წელს დაარსდა. 
დაკვირვებები ტემპერატურაზე შეწყდა 1959 წლიდან. მას შემდეგ 60 წელი გავიდა და 

                                                            
2 გაბუნია ი. საქართველოს რეკრეაციული (საკურორტო-ტურისტული) რაიონები. „ენა და კულტურა“,, 
თბილისი 2005,  გვ  101-102. 



54

 

ცხადია არსებული დაკვირვებები სრულფასოვნად ვერ დაახასიათებს კურორტის სითბურ 
პირობებს. ამიტომ დოკუმენტში ასევე გამოყენებულია ხაშურის მეტეოროლოგიური 
სადგურის მონაცემები. სიმაღლეთა სხვაობა სურამსა და ხაშურს შორის დაახლოებით 50 
მეტრია, ამიტომ ტემპერატურული ფონი მსგავსი უნდა იყოს. ხაშურის მეტეოსადგურის 
დაკვირვებათა მონაცემები გასაშუალოებულია აგრეთვე 1961-2015 წლების 
პერიოდისათვის და მოიცავს თანამედროვე მონაცემებს. პერიოდის დასაწყისად 1961 წლის 
მიღება შეესაბამება მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის მიერ 
რეკომენდირებული პერიოდის დასაწყისს. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 10°C-
ს ფარგლებშია. ზამთარი რბილია, მცირეთოვლიანი, იანვრის საშუალო თვიური 
ტემპერატურა მინუს 1-2°C-ია, ხოლო ზაფხული თბილია, ზომიერად მშრალი, ივლის-
აგვისტოს საშუალო თვიური ტემპერატურა 20–21°C-ია. 
აქტიური მდგომარეობით როგორც ადგილობრივები, ისე სურამის სტუმრები მკვეთრად 
განიცდიან რეკრეაციული სივრცეების დეფიციტს. რეალურად ორგანიზებული 
რეკრეაციული სივრცე მხოლოდ ერთია, პარკი სურამის ცენტრში და მისი ფართობი 
აშკარად შეუსაბამოა ტურისტული, საკურორტო ტერიტორიისთვის. ასეთი დეფიციტის 
აღმოსაფხვრელად გენგეგმის ფარგლებში რამდენიმე ტერიტორია შეირჩა და ყველა 
შემთხვევაში გამოყენებულ იქნა ისეთი არეალი რომელიც არაა რეგისტრირებული კერძო 
საკუთრებად. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია სურამის ცენტრში არსებული მსხვილი 
რესურსი, რომელიც დღეს ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ეზოს წარმოადგენს. სურამის 
ცენტრალურ ზონაში ფაქტობრივად ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც შესაძლებელია 
პარკის მოწყობა და მიუხედავად იმისა, რომ მოცემულ ტერიტორიაზე ფსიქიატრიული 
საავადმყოფო ფუნქციონირებს (ახლახანს განხორციელდა მისი ძირითადი ბლოკის 
სარემონტო სამუშაოები), პრიორიტეტურად მიიჩნება მოცემულ ნიწის ნაკვეთზე პარკის 
მოწყობა. გარდა რეკრეაციული სივრცეების ნაკლებობისა, სურამისთვის მნიშვნელოვანია 
მწვანე დერეფნებისა და მიზიდვის ცენტრებს შორის საფეხმავლო/საველოსიპედო 
კავშირების არსებობა. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ყოფილი რკინიგზის ხაზის 
პარალელურად, სს საქართველოს რკინიგზის საკუთრებაში არსებულ საკადასტრო 
ერთეულზე ბულვარის მოწყობა. ბულვარი წარმოადგენს როგორც მსხვილ რეკრეაციულ 
ზონას, ისე მნიშვნელოვან კავშირს სხვადასხვა არსებულ და საპროექტო მიზიდვის 
ცენტრებს. მნიშვნელოვანია რომ ბულვარს პერსპექტივაში დაუკავშირდება ისეთი 
მნიშვნელოვანი კავშირები, როგორიცაა საფეხმავლო ქუჩა ციხიდან ბულვარამდე, სურამის 
ტყიდან ჩამოსასვლელები, სპორტული კომპლექსი, სურამის ტბა და ა.შ.3  
ტურიზმის განსავითარებლად სურამში მნიშვნელოვანი ფაქტორია კომფორტის შექმნა და 
მომსახურების მაღალი ხარისხი. იმისთვის, რომ ერთდღიანი სტუმრები, ტრანზიტული 
ვიზიტორები და სურამის დამსვენებლები მაქსიმალური კომფორტით უზრუნველვყოთ, 
აუცილებელია ტურისტული ჰაბის შექმნა ქალაქის ცენტრში, საფეხმავლო და სარეკრეაციო 
ზონების უშუალო სიახლოვეში. აგრეთვე მნიშვნელოვანია სიახლოვე გრიგოლ სურამელის 
ქუჩასთან (თბილისი-სენაკის მაგისტრალი) კომფორტული სატრანსპორტო კავშირისთვის. 
ასეთ ტერიტორიად შერჩეულ იქნა სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებული 5240 კვ.მ. 
მიწის ნაკვეთი სურამის ციხის მიმდებარედ. მოცემულ ტერიტორიაზე დაგეგმილია 
ავტობუსის გაჩერებისა და დროებითი სადგომის მოწყობა. აუცილებელია ისეთი 
კომფორტის შექმნა, როგორიცაა პირველადი მოხმარების მაღაზია, საპირფარეშოები, 
აფთიაქი და ა.შ. აქვე განთავსდება ტურისტული ცენტრი, სადაც დაიგეგმება სურამისა და 
მიმდებარე ღირშესანიშ-ნაობების ტურისტული მარშრუტები. მოცემული სივრცე, ერთის 
მხრივ, ტექნიკური მომსახურების ზონაა, თუმცა ამასთანავე ის ქმნის პირველად 

                                                            
3 ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა. 
https://www.khashuri.gov.ge [უ.გ. 25.06.2022]. 
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შთაბეჭდილებას სურამის სტუმარ-მასპინძლობაზე, ამიტომაც მნიშვნელოვანია მისი 
მაქსიმალურად კომფორტულად და კეთილგანწყობაზე ორიენტირებულად დაგეგმვა. 
ლოკაცია განსაკუთრებულად მოსახერხებელია, ვინაიდან ის უშუალოდ ემიჯნება სურამის 
ციხეს და მის გარშემო არსებულ საპროექტო საფეხმავლო ქუჩას. ამასთანავე 
ტერიტორიიდან ერთ-ერთი გამოსასვლელი პირდაპირ უკავშირდება ხიდს მდინარე 
სურამულაზე, რაც ამარტივებს მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე გადასვლასა და 
საფეხმავლო ზონასთან კავშირს. საპროექტო ტერიტორიის განაშენიანების დეტალური 
გეგმის დამუშავებისას შესაძლოა სამი სცენარის დამუშავება სადაც პრიორიტეტები 
გადანაწილდება სატრანსპორტო და საფეხმავლო აქტივობებს შორის კონკრეტული 
მოთხოვნების შესაბამისად. 

2. რეგიონის ბალნეო-ტურისტული პოტენციალის განსაღვრა 

უდავოა, რომ ბალნეოთერაპიის განუყოფელი ნაწილია მინერალური წყლების შინაგანი  
წესით მიღების პროცედურები: დალევა, კუჭის ამორეცხვა, დუოდენალური დრენაჟი, 
ნაწლავების გამორეცხვა, ინჰალაციები და სხვ. მათი განხორციელებისთვის ძირითადად 
იყენებენ მინერალურ წყლებს. საქართველოში 730-ზე მეტი სახეობის მინერალური წყალი 
მოიპოვება, რომლებიც ბალნეოლოგიური მიზნით და სამრეწველო ჩამოსხმისთვის 
გამოიყენება. თერმული და მინერალური წყლების უნიკალური თვისებები ძველი 
დროიდან არის ცნობილი, ადგილობრივი მცხოვრებნი კი მას სხვადასხვა 
დაავადებებისთვის იყენებენ. მრავალი თერმული და მინერალური წყაროს ბაზაზე 
საკურორტო ზონებია გახსნილი. აღსანიშნავია, რომ მინერალურ წყალს ორ კატეგორიად 
ყოფენ: „სამკურნალო“ და „ყოველდღიური“. სამკურნალო წყლის მინერალიზაცია 10-დან 
15 გრ/ლ-მდეა, შესაბამისად, მისი გემო გამოკვეთილია. სამაგიდო მინერალური წყლის 
მინერალიზაცია კი 1 გრ/ლ. სამკურნალო შეიძლება ეწოდოს ასევე ნაკლები 
მინერალიზაციის წყალს, თუ მასში ისეთი ნივთიერებებია, როგორებიცაა იოდი, ბორი, 
სილიციუმი ან ბრომი.  
ასე რომ სანატორიული მკურნალობა საქართველოში, სადაც რბილი კლიმატია, სუფთა 
ჰაერი, თერმული წყაროები და სამკურნალო ტალახი – ევროპის კურორტებზე 
ძვირადღირებული დასვენების შესანიშნავი ალტერნატივაა. როგორც სახელი ცხადყოფს, 
მინერალური წყალი მინერალურ ნივთიერებებს შეიცავს. ბევრი მათგანი, ჯანმრთელ 
რაციონში უნდა შედიოდეს, თუმცა, ჩვეულებრივ, ადამიანები მათ სხვა წყაროებიდან 
იღებენ. სხვადასხვა ქვეყნის კვებასთან დაკავშირებულ ოფიციალურ რეკონედაციებში კი 
არ არსებობს სპეციალური პუნქტი იმის შესახებ, რომ მინერალური წყალი – 
ორგანიზმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთიერებების აუცილებელი წყაროა. 
ბორჯომი ვულკანური წარმოშობის მინერალური წყალი ამავე სახელწოდების ქალაქ-
კურორტიდან, საქართველოში, რომელიც ბუნებრივი მონაცემებით 1500 წელზე მეტს 
ითვლის, მრავალი წლის განმავლობაში წლის განმავლობაში სარგებლობდა დიდი 
პოპულარობით რუსეთის იმპერიაში ყოფილ სსრკ-ში და მის გარეთაც. ბორჯომის წყალი 
დედამიწის ზედაპირზე ამოდის 8-10 კილომეტრის სიღრმიდან, ბუნებრივი გაზის, 
ნახშირბადის დიოქსიდის წნევის მეშვეობით. ბევრი სხვა მინერალური წყლებისგან 
განსხვავებით, ვერ ასწრებს მიწის ქვეშ გაციებას  და ზედაპირზე ამოდის თბილი სახით (38-
41°С), რომელიც გზადაგზა მდიდრდება კავკასიონის მთებში არსებული 60 სხვადასხვა 
მინერალის კომპოზიციით. ბორჯომის წყლის კვლევის შედეგები აჩვენებენ, რომ მის 
ფორმირებაში მონაწილეობენ სიღრმისეული მინერალიზებული, თანამედროვე მტკნარი 
და დაბალი მინერალიზაციის წყლები. 1990-იანი წლების დასაწყისში ჩატარებულმა 
გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ „ბორჯომი“, წყალბადის იზოტოპების შეფარდებით, 
კარდინალურად განსხვავდება სხვა მინერალური წყლებისგან.  
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ვულკანური წარმოშობის მინერალთა უნიკალური კომპლექსის წყალობით „ბორჯომი“ 
მოქმედებს, როგორც „შიდა შხაპი“ და შესანიშნავად წმენდს ორგანიზმს. ის მატებს 
იმუნიტეტს და ეფექტურია საჭმლისმომნელებელი სისტემისა და ნივთიერებათა ცვლით 
გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის დროს. კვების ჰიგიენის 
სპეციალისტთა თანახმად, თანამედროვე მავნე ეკოლოგიური პირობებისა და 
დაუბალანსებელი კვების გამო დარღვეულია ადამიანის ორგანიზმის ტუტე-მჟავას 
წონასწორობა და მატება აღინიშნება მჟავიანობის მხრივ. „ბორჯომის“ რეგულარული 
მიღება აბალანსებს pH-ის დონეს და ასევე ქმნის ოპტიმალურ პირობებს ორგანიზმში 
ნივთიერებათა ცვლისათვის. ასევე „ბორჯომი“ აუმჯობესებს ნაწლავთა მუშაობას და 
ორგანიზმიდან გამოჰყავს შლაკები.4 
რაც შეეხება სურამს, ის არის დაბა, სამთო-კლიმატური კურორტი ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში. თემის ცენტრი სოფლები: ბიჯნისი, დიდი ბეკამი, ზეკოტა, პატარა 
ბეკამი, ურთხვა. მდებარეობს ლიხის ქედის სამხრეთ კალთებზე, ზღვის დონიდან 740 მეტრ 
სიმაღლეზე. ჰავის განსაკუთრებული თვისებების გამო, სურამი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
კურორტია საქართველოს მასშტაბით 1926 წლიდან. ჰავა ზომიერად ნოტიოა, იცის 
ზომიერად ცივი ზამთარი. სურამი გარშემორტყმულია ტყით, რაც სუფთა ჰაერის 
საწინდარია განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰავას ბავშვებისათვის აქვს, რომელთაც 
სასუნთქი გზების დაავადება აწუხებთ, აგრეთვე რეკომენდირებულია ტუბერკულიოზის 
სამკურნალოდ და ორგანიზმის იმუნიტეტის უნარის ასამაღლებლად. სურამი ულამაზესი 
ბუნებით გამოირჩევა დაბას გარშემო ფართოფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეები და 
ბუჩქები აკრავს, წიწვოვანი მცენარეებიც უმრავლესობა ხელოვნურადაა გაშენებული. 

3. რეგიონის  ინფრასტრუქტურა და ტურისტული ნაკადები 

ადამიანები ისწრაფიან დაისვენონ საკურორტო ადგილებში, სადაც ეკოლოგიური და 
ბალნეოლოგიური პირობები საშუალებას მისცემთ აღიდგინონ ჯანმრთელობა და 
განიმუხტონ ქალაქების დამღლელი რიტმისგან. ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება – 
გზების, სასტუმრო და საკურორტო კომპლექსების მშენებლობა, ახალი სარეკრეაციო 
ტერიტორიების მოწყობა მოითხოვს დიდ კაპიტალდაბანდებებს და მათი დაფინანსება 
ხდება სხვადასხვა წყაროდან: სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, კერძო ორგანიზაციებიდან, 
ადგილობრივი და უცხოური, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ა.შ. ტურიზმის 
ინდუსტრიაში წარმოების მოცულობის ზრდა გავლენას ახდენს ეკონომიკის სხვა 
დარგებზე: მატულობს კაპიტალ-დაბანდებები, იქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, 
ფართოვდება ვაჭრობა და, მაშასადამე, იზრდება შემოსავალი. მიღებული შემოსავლების 
ნაწილი შედის სახელმწიფოში გადასახადების სახით. ამგვარად დაგროვილი სახსრებით 
შეიძლება განხორციელდეს ტურიზმის ინდუსტრიის ინფრასტრუქტურის შემდგომი 
დაფინანსება, მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის მატერიალური დახმარება, 
ტურისტული მომსახურების დარგის მუშაკთა მომზადების სისტემის განვითარება და ა.შ. 
აღსანიშნავია ის ბაქტი, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბორჯომში იმატა ტურისტების 
რაოდენობამ, იმისათვის რომ ვიზიტორს რეგიონში დახვდეს კეთილმოწყობილი გარემო, 
ამისათვის აუცილებელია ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, რომელიც მოიცავს 
ეკოლოგიური, სოციალური და კულტურული განვითარების ხელშეწყობას და 
მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხედვას. სტრატეგიის გეგმის 

                                                            
4 ჩერქეზიშვილი  გ. სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული პოტენციალი ეკო და აგროტურიზმის თვალსაზრისით. 
„საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის  კვლევებისა და დაგეგმის სამართველო“,  თბილისი 
2018, გვ 89. 
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შემუშავების პროცესში5 გამოიკვეთა ძირითადი მიზნები და ინტერესები, თუ რა უნდა 
გაკეთდეს იმისათვის რომ ტურიზმი რეგიონში უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდეს. მთავარი 
ის არის, რომ ტერიტორია მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით და ბიომრავალფეროვნებით. 
რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის საკითხს, რეგიონი მზადააა მიიღოს უფრო მეტი ტურისტი 
კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურით. ყველა სოფელი და ქალაქი უზრუნველყოფილია 
24 საათიანი ელექტრომომარაგებით. მუნიციპალიტეტში არსებობს ორი სახის 
წყალმომარაგების სისტემა. ქალაქ ბორჯომსა და ბაკურიანს მიეწოდება სუფთა წყალი, 
ცენტრალური წყლის გამანაწილებელი სისტემით. ბორჯომში არის 2 სარკინიგზო გზაც. 
ერთი ხაზი აკავშირებს თბილისს ბორჯომსა და ახალციხეს, ხოლო მეორე არის ვიწრო 
ტურისტული ლიანდაგის ხაზი, რომელიც აკავშირებს ბორჯომსა და ბაკურიანს. 
მნიშვნელოვნად განვითარდა და გაიზარდა სასტუმროები და საოჯახო სასტუმროები. აქ 
არის 4 ტიპის სასტუმროები ჩამოსულთათვის: მაღალი სტანდარტების მქონე 
სასტუმროები, საოჯახო სასტუმროები, კერძო სახლები და ბინები. სასტუმროში დარჩენის 
ღირებულება შეადგენს 100 ლარიდან 300 ლარის ჩათვლით, ხოლო კერძო სახლი 
გაცილებით იაფია – 25-50 ლარი. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ტურისტული ფირმაა, 
რომელიც სთავაზობს დამსვენებელ სხვადასხვა ისტორიული, კულტურული და 
რეკრეაციული ზონების მონახულება იქ დასვენებას და რათქმაუნდა დაბინავებასაც. ყველა 
ადამიანი მოგზაურობის დაწყებამდე ყურადღებას აქცევს და აფასებს პირველ რიგში 
ადგილს, არჩევს მისთვის მისაღებ პირობებს და მიდის ისეთ ადგილას, სადაც შეძლებს 
წყნარ, მშვიდ და უსაფრთხო დასვენებას. თუმცა არის ისეთი ადამიანებიც, 
რომლებისთვისაც მთავარი ექსტრიმია, ამრიგად ყველაფერი დამოკიდებულია ტურისტთა 
მოთხოვნაზე. ქვემოთ ცხრილში მოცემულია ტერიტორიაზე არსებული სასტუმროების 
რაოდენობა 
 
ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო 2 
ოთხვარსკვლავიანი სასტუმრო 2 
სამვარსკვლავიანი სასტუმრო 3 
საოჯახო სასტუმროები 70 
კერძო სახლები 180 
კოტეჯები 50 
ბინები 120 

 

სასტუმრო „ძველი ბორჯომი“ ბორჯომშია, ცენტრალურ გზასთან ახლოს, მყუდრო და 
მშვიდ ადგილას, საიდანაც ქ. ბორჯომის ულამაზესი ხედები იშლება. იდეალურია 
ადგილია საოჯახო დასვენებისათვის, ბიზნეს შეხვედრებისთვის და კორპორატიული 
საღამოებისათვის.  
ბოლო 5 წლის განმავლობაში რეგიონში სასტუმროებისა და სხვა განთავსების ობიექტების 
რაოდენობა 50%-ით გაიზარდა, ასევე გაიზარდა ტურისტების ჩამოსვლაც. რეგიონში 
უცხოელი ტურისტები ძირითადად სომხეთიდან რუსეთიდან, გერმანიიდან და აშშ-დან და 
ევროპის სხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან. საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა 
ყოველწლიურად იზრდება. 2018-2019 წლის მონაცემებით ტურისტების რაოდენობამ 
2,156,731 შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19.5%-ით მეტია. 
შედეგად ტურისტული ვიზიტების წილმა მთლიან ვიზიტების რაოდენობაში 44% 
შეადგინა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 40% იყო. მეზობელი ქვეყნებიდან 

                                                            
5 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა. 
https://www.borjomi.gov.ge [უ.გ. 25.06.2022]. 
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ტურისტული ვიზიტებით რუსეთი გამოირჩევა. 2018 წლის მონაცემებით რუსი 
ტურისტების წილი რუსეთიდან ვიზიტორების მთლიან რაოდენობაში 64%-ს შეადგენს. 
რუსეთი ასევე ლიდერობდა საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობით 2015 წელს. რუსი 
ტურისტების წილი მთლიან ტურისტულ ვიზიტებში 23% იყო. ტურისტული ვიზიტების 
გაზრდა დადებითად აისახება საქართველოს ეკონომიკაზე. მეტი ტურისტი ნიშნავს მეტ 
ადამიანს საქართველოში ღამისთევით, შედეგად კი მეტ დანახარჯს განთავსებაზე, კვებაზე 
და სხვა ტურისტებისთვის საჭირო საქონელსა და მომსახურებაზე. 
 

წელი 2013 2015 2018 2019 
2016 წ. 
9 თვე 

საერთაშორისო 
ტურისტების 
(24 საათი და 

მეტი) რაოდენობა 

1,789,592 2,065,296 2,229,094 2,281,971  

2017 წელთან შედარებით, 2018 წელს საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები გაიზარდა 
9.8%-ით, საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 
11.1%-ით, ხოლო ტურისტული ვიზიტები 16%-ით. 
არსებობს ვიზიტის სხვადასხვა მიზეზები: საერთაშორისო ვიზიტების უმრავლესობა (35%) 
დასვენება, გართობა, რეკრეაციის მიზნით განხორციელდა. ხშირად დაფიქსირებულ 
მიზნებს შორის არის მეგობრების/ნათესავების მონახულება (26.8%), ტრანზიტი (15.6%), 
შოპინგი (9.8%) და პროფესიული/ეკონომიკური საქმიანობა (7.8%). ვიზიტების მხოლოდ 
1.8%-ის შემთხვევაში დასახლებაც ხდება. ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობა 4.3 ღამეს 
შეადგენდა და ეს მაჩვენებელი განსხვავდებოდა სხვადასხვა ქვეყნის რეზიდენტების 
მიხედვით. მეზობელი ქვეყნების რეზიდენტები საქართველოში შედარებით ხანმოკლე 
პერიოდით ჩერდებიან, რუსეთის რეზიდენტების გარდა, რომლებიც საქართველოში 
ხანგრძლივად, საშუალოდ 5.8 ღამით რჩებიან. ვიზიტის ხანგრძლივობით ასევე 
გამოირჩევიან ევროპელები. 

 
ტურისტების ნაკადი 

 

 
2018 წლის საზაფხულო სეზონი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურისტების სიმრავლით 
გამოირჩევა. იანვრის შემდეგ ბორჯომის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში ათი 
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ათასამდე უცხოელი დამსვენებელი დაფიქსირდა. მათი უმეტესი ნაწილი ისრაელიდან, 
პოლონეთიდან და გერმანიიდან ჩამოსული ტურისტია. 

ბორჯომს მიმდინარე წელს რამდენიმე ახალი სასტუმრო შეემატა, სადაც მსურველს ერთი 
დღე-ღამის გატარება სამჯერადი კვებით 80 ლარი უჯდება. ,,ვილა-ლიკანის“ მენეჯერი 
ინგა ფხიკიძე ამბობს, რომ განსაკუთრებული კლიენტებისთვის გარკვეული შეღავათები 
არსებობს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ტურისტების 
მატება ქალაქში მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნამ გამოიწვია. მიმდინარე წელს აქ 
რამდენიმე პროექტი განხორციელდა, რომლის ფარგლებშიც სასმელი წყლის პრობლემა 
მოგვარდა და ქუჩები მოწესრიგდა.  
ბორჯომ-სურამის საზაფხულო სეზონი ივნისის თვიდან დაიწყო და სექტემბრის 
დასაწყისამდე გასტანს. ადგილობრივი ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ქალაქში 
ტურისტების შემოდინება არ შეწყდება და მათი რაოდენობა წლის ბოლომდე 15 ათასს 
მიაღწევს. მთლიანი რაოდენობიდან ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი 
დაჰყვეს საქართველოში 659,338 შეადგინა, (ზრდა +28.2%). ყველაზე მეტი ვიზიტი 
აზერბაიჯანიდან (-3.9%), სომხეთიდან (+15.8%), თურქეთიდან (+21.8%), რუსეთიდან 
(+25.5%) და ირანიდან (+63.9%) განხორციელდა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება 
ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების 
რაოდენობის ზრდის კუთხით, იანვარი-მარტის თვეში გამოირჩნენ: ესპანეთი +79%, 
გაერთიანებული სამეფო +53%, ნიდერლანდები +46%, გერმანია +27%, საფრანგეთი +24% 
და სხვა. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: ქუვეითი +127%, 
საუდის არაბეთი + 82%, ისრაელი +77%, ირანი +64%, ჩინეთი +56% და სხვა.6 აღსანიშნავია, 
რომ მნიშვნელოვანი ზრდა სწორედ იმ ქვეყნებიდან ფიქსირდება, სადაც საქართველოს 
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიები ხორციელდება. 
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ვიზიტორების სტრუქტურა. იზრდება შედარებით 
მაღალმხარჯველიანი სეგმენტის წილი: ევროკავშირის ქვეყნები, საჰაერო გზით 
განხორციელებული ვიზიტები და საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტები. რაც შეეხება 
ტურისტების განთავსებას, ეს მეტად მნიშვნელოვანია ვიზიტორისთვის. თანამედროვე 
სასტუმრო – ტურისტთა განთავსების კოლექტიური საშუალებაა ერთიანი ხელმძღვა-
ნელობით, ნომრების განსაზღვრული რაოდენობით, დაჯგუფებული კატეგორიებად 
მომსახურების სპექტრის, დონისა და სასტუმროს მოწყობილობის შესაბამისად.  

ბოლო პერიოდში საქართველოში განხორციელებული პოლიტიკური და ეკონომიკური 
ცვლილებების შედეგად მნიშვნელოვნად განმტკიცდა საქმიანი და კულტურული 
კავშირები ჩვენს ქვეყანასა და მსოფლიო თანამეგობრობას შორის, რაც უთუოდ დაეტყო 
უცხოელ სტუმართა რაოდენობას ჩვენს ქვეყანაში. გაჩნდა მათი განთავსების 
აუცილებლობა მაღალი კლასის სასტუმროებში, რამაც განაპირობა ინვესტიციების ზრდა 
სასტუმრო ბიზნესში. ყოველივე ამის შედეგად შეიქმნა საინტერესო პროექტები, აშენდა 
ახალი სასტუმროები თბილისში, ბათუმში და სხვა ქალაქებში. ტურისტული ნაკადები 
ჩვენს ქვეყანაში მატულობს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ვერ დაიკავა საქართველომ 
საპატიო ადგილი მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე. მსოფლიო მოგზაურთა საერთო 
რიცხვში ჩვენს ქვეყანას მზარდი ხვედრითი წილი უკავია. 1995 წლიდან ის 0.02% დან 1.12% 
მდე გაიზარდა. მსოფლიო ნელ ნელა სულ უფრო ინტერესდება ჩვენი ქვეყნით. 
ინდუსტრიის პოპულარული ტრანსნაციონალური კორპორაციები თანდათანობით 
ერთვებიან საქართველოს ტურიზმის ბიზნესში. საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია 
გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ფონზე აგრძელებს ზრდას და პერსპექტივა საკმაოდ 
ოპტიმისტურია. პროგნოზის თანახმად ინდუსტრია შექმნის უფრო მეტ სამუშაო ადგილს 

                                                            
6 Georgian National Tourism Administration. https://gnta.ge [უ.გ. 25.06.2022]. 
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და ქვეყანას მოუტანს უფრო მეტ შემოსავალს მომავალ წლებში. ტურისტების რაოდენობის 
გასაზრდელად საჭიროა ტურიზმის ინფრასტრუქტურის უფრო მეტად განვითარება, უფრო 
მეტად უნდა გაიზარდოს მომსახურების ხარისხი, განხორციელდეს მაშტაბური 
მარკეტინგული კამპანიები, უნდა დაიწყოს ახალი ბაზრების ათვისება და ტურისტული 
პროდუქტების განვითარება. საქართველოში ყველაზე უფრო მეტი მოთხოვნაა ზღვის 
კურორტებზე, ზამთრის კურორტებზე, მაღალმთიან კურორტებზე. ასევე პოპულარულია 
ერთდღიანი ტურები ბორჯომში, რომლითაც სარგებლობს საქართველოს მოქალაქეები. 

დასკვნა 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე უნდა ითქვას, რომ ბალნეოლოგიური ტურიზმის 
განვითარება წარმოუდგენელია ტურისტებისა და მისი მოთხოვნილებების 
დაკმაყოფილების გარეშე. ტურისტი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ზოგადად მის 
განვითარებაში. ტურისტებს ბოლო წლებში ძირითადად აინტერესებთ და ითხოვენ 
კულტურულ, გამაჯანსაღებელ და ექსტრემალლურ ტურებს. უცხოელი მომხმარებლები 
ყველაზე მეტად მოითხოვენ დაცული იყოს მათი უსაფრთხოება, ასევე მნიშვნელოვანია 
მათთვის ტრანსპორტირების საშუალებების შერჩევა, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ 
სასტუმროს, ინფრასტრუქტურას და კვებას. კვლევამ აჩვენა ტურისტთა ნაკადების მზარდი 
ტენდენცია 2016-2016 წლებში. ნაჩვენებია ასევე განთავსების საშუალებათა შეთავაზების 
მრავალფეროვნება, რაც სხვადასხვა ეკონომსეგმენტის ტურისტთა მოსაზიდად მეტად 
მნიშვნელოვანია.  შესრულებული სამუშაო ცხადყოფს, რომ ტურიზმის განვითარება 
საქართველოში პრიორიტეტული დარგია და მისი დინამიკა ყოველწლიურად იცვლება. 
საქართველოს მთავრობამ ტურიზმის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორების 
მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით უნდა აწარმოოს პოლიტიკა, საჭიროა ქვეყნის 
საერთაშორისო ბაზარზე რეკლამირება, ასევე ტურისტული პროდუქტის შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდება ტურისტებისათვის. ტურიზმის განვითარება შეუძლებელია 
ქვეყანაში პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობის არარსებობის, ქვეყნის 
მდგრადი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარების და ზრდის გარეშე. ქვეყანაში 
საჭიროა შეიქმნას უფრო მეტი გამართული ინფრასტრუქტურა. კერძო სექტორის დამხმარე 
ასოციაციები, მოწესრიგდეს სასტუმროების ქსელები, რომ ტურისტს კვლავ გაუჩნდეს 
საქართველოში ჩამოსვლის სურვილი. ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა უნდა 
ასახავდეს ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ და სოციალურ ასპექტებს. უნდა შეიქმნას გარემო 
სადაც კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების ინტერესები გაერთიანდება, ისინი 
ერთობლივად იმუშავებენ და ერთმანეთს ხელს არ შეუშლიან. ზოგიერთი საკითხის 
გადაწყვეტა აუცილებელია ერთობლივად, მთლიანობაში. შესწავლილი უნდა იქნეს 
ტურისტული ღირსშესანიშნაობები. გაკეთდეს რეკლამა ტურისტული მარშრუტების 
შესახებ, სხვადახვა ენებზე მომზადდეს ტურისტებისათვის საჭირო ლიტერატურა. 
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ბიბლიოგრაფია 

 

1. გაბუნია, ივანე. საქართველოს რეკრეაციული (საკურორტო-ტურისტული) რაიონები.  
„ენა და კულტურა“,, თბილისი, 2005; 

2. უკლება, მაია. რეკრეაციის თეორია და პრაქტიკა. “უნივერსალი“. თბილისი, 2017; 

3. ჩერქეზიშვილი, გიორგი, სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული პოტენციალი ეკო და აგრო-
ტურიზმის თვალსაზრისით. „საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის  
კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველო“,  თბილისი, 2018; 

4. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
სტრატეგიული გეგმა. https://www.borjomi.gov.ge [უკანასკნელად გადამოწმდა 
25.06.2022]; 

5. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული 
გეგმა. https://www.khashuri.gov.ge [უკანასკნელად გადამოწმდა 25.06.2022]; 

6. მინერალური და სამკურნალო წყლები საქართველოში 
http://samkurnalocklebi.blogspot.com [უკანასკნელად გადამოწმდა 25.06.2022]; 

7. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტაცია - Georgian National Tourism 
Administration https://gnta.ge [უკანასკნელად გადამოწმდა 25.06.2022]. 
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სუვენირული საგნები, როგორც  კულტურული ტურიზმის პროდუქტი 

 
მალხაზ ღვინჯილია,  

ტურიზმის პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ  

 
მაია ღვინჯილია, 

ასოცირებული პროფესორი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ  

აბსტრაქტი 

ტურისტულ ინდუსტრიაში ტურისტული ბიზნესის წარმოება მრავლწახნაგოვანი და 
მრავლფეროვანი რესურსების ათვისებასა და რეალიზაციას უკავშირდება. თითოეული 
რესურსი თავისი შესაძლებლობისა და ფუნქციური თავისებურებებიდან გამომდინარე 
განსაკუთრებულ როლსა და ფუნქციას ასრულებს. აღნიშნული რესურსებიდან ერთ-ერთი 
გამორჩეულია ტურისტული სუვენირი. იგი ერთის მხრივ ერის თვითმყოფადი 
კულტურისა და ავთენტობის იდენტიფიცირების საშუალებაა, მეორეს მხრივ ტურისტული 
ბიზნესის შემადგენელი ტურპროდუქტი. 

ტურისტული სუვენირი მნიშვნელოვან ტურისტულს პროდუქტს წარმოადგენს 
ტურისტისათვის უშუალოდ ლოკაციებზე და მნიშვნელოვანია როგორც მოგზაურობის 
სამახსოვრო ნივთი. ფაქტობრივად ყველა მოგზაურისთვის მნიშვნელოვან პროდუქტს 
წარმოადგენს სუვენირი. მათი მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე კი იგი პრაქტიკულად 
თითოეული ვიზიტორის ინტერესის საგანს წარმოადგენს. 

ეროვნული ტურისტული სუვენირების არსისა და დანიშნულების შესწავლას  
საქართველოს ტურისტულ ბიზნესში მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია. სწორედ 
მიზნობრივად ქართულ ისტორიულ, კულტურულ, ეთნოგრაფიულ ფასეულობებზე 
შექმნილ სუვენირს შეუძლია ქვეყნის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ტურისტულ 
სივრცეში. 

ტურისტული სუვენირებს ყველაზე ეფექტურად შეუძლია აღწეროს ქვეყნის კულტურული 
ფასეულობები. სწორედ ამიტომ სუვენირების წარმოებას უნდა ხორციელდებოდეს 
ხელოვნებათმცოდნეების, კულტუროლოგების და დარგის სხვა სპეციალისტებთან 
კონსულტაციის საფუძველზე. არსებული მიდგომა ერთის მხრივ ხელს შეუწყობს 
უნიკალური კულტურული ფენომენების წარმოჩენას, მეორეს მხრივ უზრუნველყოს 
არსებული ტურისტული პროდუქტის მომხმარებელი პირებისათვის საინტერესო 
სასაჩუქრე ნივთების მიწოდებას. ეს უკანასკნელი კი ყოველთვის გაახსენებს ტურისტს 
ქვეყანაში მოგზაურობის საინტერესო მომენტების შესახებ და არა მარტო მას, არამედ მისი 
სოციუმის სხვა წარმომადგენლებსაც მისცემს სტიმულს მოცემულ ქვეყანაში 
სამოგზაუროდ. 

საკვანძო სიტყვები: ტურიზმი, სუვენირი, საჩუქარი, სასტუმრო, ტურისტული სუვენირი. 
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Abstract 

The production of tourism business in the tourism industry is associated with the development and 
realization of diverse and diverse resources. Each resource plays a special role and function due to 
its capability and functional features. One of the mentioned resources is the tourist souvenir. It is, 
on the one hand, a means of identifying the nation's unique culture and authenticity, and, on the 
other hand, a product of the tourism business. 

Tourist souvenir is an important tourist product for the tourist directly at the locations and is 
important as a memorable item of travel. Souvenirs are an important product for virtually every 
traveler. Due to their diversity, it is the subject of interest of practically every visitor. 

The study of the essence and purpose of national tourist souvenirs has an important function in the 
tourism business of Georgia. The souvenir created purposefully on Georgian historical, cultural and 
ethnographic values can popularize the country in the international tourist space. 

Tourist souvenirs can most effectively describe the cultural values of the country. That is why the 
production of souvenirs should be carried out in consultation with art historians, culturologists and 
other specialists in the field. The existing approach on the one hand will help to present unique 
cultural phenomena, on the other hand will ensure the delivery of interesting gift items to 
individuals consuming the existing tourism product. The latter will always remind the tourist about 
the exciting moments of traveling in the country and will not only motivate him but also other 
members of his community to travel to a given country. 

Keywords: tourism, souvenir, gift, hotel, tourist souvenir. 

შესავალი 

თემის აქტუალობა. ტურიზმის ინდუსტრია ეკონომიკის მრავალკომპონენტური და 
მრავლწახნაგოვანი დარგია, რომელიც მოიცავს ფაქტობრივად ყველა იმ ძირითად 
მიმართულებას, რომლებიც მცირედით მაინც იძლევა საშუალებას ქვეყანა გახდეს 
ტურისტისათვის საინტერესო და მიმზიდველი. 

დარგის მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელია ათვისებულ იქნას რესურსების 
მაქსიმალური რაოდენობა. ძირითადი აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს იმ კულტურულ და 
ისტორიულ ღირებულებებზე, რომლებიც მთლიანობაში ქმნიან ქვეყნის ე.წ. ტურისტულ 
პროფილს. 

ერთ-ერთ მსგავს მიმართულებას წარმოადგენს ტურისტული სუვენირი, რომელიც ერთის 
მხრივ საინტერესო პროდუქტს წარმოადგენს ტურისტისათვის უშუალოდ ლოკაციებზე, 
ხოლო მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია როგორც მოგზაურობის სამახსოვრო ნივთი. 

აღნიშნული მიმართულების აქტუალობა მნიშვნელოვანია, რადგანაც ფაქტობრივად ყველა 
მოგზაურისთვის მნიშვნელოვან პროდუქტს წარმოადგენს სუვენირი. მათი 
მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე კი იგი პრაქტიკულად თითოეული ვიზიტორის 
ინტერესის საგანს წარმოადგენს. 

კვლევის ობიექტი - კვლევის მთავარ ობიექტია ეროვნული ტურისტული სუვენირების 
არსისა და დანიშნულების შესწავლა ტურისტულ ბიზნესში, როგორც ზოგად ჭრილში, 
ასევე საქართველოს მაგალითზე. 
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კვლევის მიზანი და ამოცანები: კვლევის მიზანს წარმოადგენს ეროვნული სუვენირების 
არსისა და მათი კლასიფიკაციის განსაზღვრა. აღნიშნული მიზნიდან გამომდინარე 
დავისახეთ შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა:  

 სუვენირების კულტურულ-ტურისტული თავისებურებების შესწავლა; 
 ეროვნული სუვენირების, როგორც ეროვნული იდენტობის მნიშვნელოვანი 
მახასიათებლების განსაზღვრა საქართველოში.  

კვლევის მეთოდოლოგია - ნაშრომში ძირითადად ვიხელმძღვანელებთ თვისებრივი 
კვლევის მეთოდებით, რომლის ფარგლებში განხილული იქნება სხვადსხვა მკვლევარების 
მიერ წარმოდგენილი ნაშრომები, როგორც ტურიზმის ასევე კონკრეტულად სუვენირების 
მიმართულებით. 

1. სუვენირების  ევოლუცია 

ტურიზმის ინდუსტრია წარმოადგენს ურთიერთდაკავშირებული ელემენტების 
ერთობლიობას. აქ არსებული  განსხვავებული ტიპის საწარმოები ორიენტირებულია 
მრავალფეროვანი პროდუქტის წარმოებასა და მომსახურებაზე. თუმცა ამავდროულად 
პირდაპირი თუ ირიბი ქმედებებით, ზეგავლენას ახდენენ ტურიზმზე. შესაბამისად 
მნიშვნელოვანია შესწავლილ იქნას დარგთან დაკავშირებული თითოეული მიმართულება. 
ერთ-ერთ მსგავს მიმართულებას წარმოადგენს სუვენირები, რომლებიც რიგ შემთხვევაში 
აღქმულია როგორც ტურიზმზე მცირედი ზეგავლენის მქონე რესურსი. 

სუვენირის ისტორია შორეული წარსულიდან მოდის. უძველესი დროიდან არსებობდა 
ჩვეულება, რომლის მიხედვითაც ადამიანები იტოვებდნენ კონკრეტულ ნივთებს, 
რომლებიც შემდგომში სასიამოვნო მოგონებებს აღძრავდა. მსგავსი ჩვეულებები 
ფაქტობრივად ყველა ერსა და ყველა ქვეყანაში გვხვდება სხვადასხვა სახით, რაც 
შემდგომში ერთგვარ ტრადიციადაც კი იქცა. 

თავდაპირველად სუვენირები ძირითადად ასოცირდებოდა სამახსოვრო საჩუქართან, 
რომელსაც მოსახლეობა ერთმანეთს გადასცემდა, რამაც განაპირობა კიდეც ტერმინ 
„სუვენირის“ დამკვიდრება ფრანგული ენიდან, იგივე ხსოვნა, მეხსიერება. 

სუვენირებს იგებდნენ, იპარავდნენ, ინახავდნენ და ჩუქნიდნენ. ალაფებისათვის სამხედრო 
ლაშქრობებსა და შორეულ მოგზაურობებზე დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ რელიგიების 
გაჩენასთან და გაძლიერებასთან ერთად გაჩნდა, ვითარდებოდა ადამიანის ღმერთისთვის 
შეწირვის ჩვეულება, სისხლიანი მსხვერპლიდან ჩვენი დროის შემოწირულობებამდე.1 

შემდგომი ეტაპი სუვენირების განვითარებაში, უკავშირდება უკვე ტურიზმის 
ინდუსტრიის განვითარებასაც, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნიდან ჩნდება მსოფლიო 
პრაქტიკაში და დღემდე განვითარების პროცესშია.  

საერთაშორისო მოგზაურობის განვითარებამ და პოპულარიზაციამ, შესაბამისი ზეგავლენა 
მოახდინა სუვენირებზეც. ამ შემთხვევაში მოგზაურები სუვენირებს არამხოლოდ პირადი 
გამოყენების მიზნით შეიძენდნენ, არამედ მან მიიღო ახალი დანიშნულება, რომლის 
მიხედვითაც უკვე ოჯახის წევრებისათვის, მეგობრებისთვის თუ სხვა პიროვნებებისთვის 
ყიდულობენ სხვადასხვა თემატურ საჩუქრებს, რომლებიც როგორც წესი ასოცირდება იმ 
ქვეყნის კულტურასთან, რომელშიც მოგზაურობდა კონკრეტული პიროვნება2. 

                                                            
1 ბარაბანოვა ნ. ტურისტული სუვენირის ფუნქციონალური არსი.2014. გვ.4126–4130. 
2 ზახაროვა ლ. ტურიზმი სოციალურ-კულტურულ სივრცეში. 2006. 
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ტურიზმში ჩნდება ახალი მიმართულება სუვენირების სახით და მასშტაბებიდან 
გამომდინარე: 

სუვენირების პოპულარიზაცია ასოცირდება წარმოების მასშტაბების ზრდასთან. ყოველივე 
დამატებით ყურადღებას ითხოვს მწარმოებლებისაგან, რათა შენარჩუნებულ იქნას ხარისხი 
და განვითარდეს პროდუქციის ასორტიმენტიც; 

ტურიზმის პოლიტიკისთვისაც მნიშვნელოვანია არსებული მდგომარეობის შესწავლა და 
შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება, რადგანაც პირადი მოგონებების პარალელურად, 
ტურისტის მიერ ქვეყნიდან წაღებული სუვენირი ერთ-ერთი მთავარი ნივთია, რაც აღწერს 
ლოკაციას და მის ღირებულებებს. 

თანამედროვე გაგებით, სუვენირი ჩამოყალიბებულია ერთგვარი პროდუქტის სახით,  
რომელიც ასახავს ადგილობრივ მახასიათებლებს, ღირსშესანიშნაობებს, გამორჩეულ 
მოვლენებსა და მიღწევებს, რომელსაც ტურისტი იძენს, როგორც მოგზაურობის 
სამახსოვრო ნივთს ან საჩუქარს სხვა ადამიანისთვის. 

თემატიკის მიხედვით, სუვენირები ოთხი ძირითადი ჯგუფით არის წარმოდგენილი: 

1) სუვენირები, რომლებიც უკავშირდება კონკრეტულ ადგილს, ასახავს 
ბუნებას, ეროვნულ და ადგილობრივ მახასიათებლებს; 

2) სუვენირები, რომლებიც უკავშირდება თარიღს ან კონკრეტულ მოვლენას; 

3) სუვენირები, რომლებიც უკავშირდება გამორჩეულ პიროვნებას; 

4) კომბინირებული სუვენირები3. 

სიტყვა "სუვენირის" განსხვავებულ განმარტებებს ვხვდებით ლექსიკონების მიხედვით, 
მაგრამ მათი უმრავლესობა სუვენირს ძირითადად ერთნაირი პრინციპით აღწერს.  

მაგალითისთვის მაკმილანის ლექსიკონის მიხედვით სიტყვა „სუვენირი“ განმარტებულია, 
როგორც არსებითი სახელი და იგი აღნიშნავს იმ ნივთს, რომელსაც პიროვნება ყიდულობს 
რაიმე კონკრეტულ ლოკაციაზე, შემდგომში მისი ვიზიტის გასახსენებლად. 

მსგავსი განმარტებების შედეგად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სუვენირის შეძენის დროს 
მთავარი მიზანი სწორედ იმ მოგონების შექმნაა, რომელიც ტურისტს ახსენებს ქვეყანაში, 
კურორტზე თუ სხვა ადგილას გატარებულ დროს. 

ზემოთ აღნიშნული გარემოება, სუვენირების შესახებ კონკრეტული განმარტებების 
გაკეთების საშუალებას გვაძლევს: 

•  სუვენირი აუცილებლად წარმოდგენილია მატერიალური სახით; 

•  სუვენირი შეძენილია მოგზაურობის დროს; 

•  სუვენირის დანიშნულებას წარმოადგენს მოგონებების შექმნა. 

წარმოდგენილი განმარტებების შედეგად, იკვეთება სუვენირების, როგორც სამახსოვრო 
ნივთების აქტუალობა თემატიკის მიხედვით, რაც განაპირობებს კიდეც მათ მნიშვნელობას 
ტურისტისათვის. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილია ოთხი ძირითადი თემატიკა. 

თითოეული მათგანი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს უშუალოდ სამახსოვრო სუვენირის 
შერჩევის პროცესში და გარკვეულწილად განაპირობებს კიდეც ინდუსტრიის 
განვითარების მიმართულებებს. განვიხილოთ თითოეული მათგანი: 

                                                            
3 Bardina, R. A. Products of folk art crafts and souvenirs. 2nd ed., revised. and additional M.: Higher school, 1977. 312 p. 
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1.1. სუვენირები, რომლებიც უკავშირდება კონკრეტულ ადგილს, ასახავს 
ბუნებას, ეროვნულ და ადგილობრივ მახასიათებლებს  

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტიპია სუვენირების, რომელსაც ფაქტობრივად ყველა 
ქვეყანაში ვხვდებით. მნიშვნელოვან ფაქტორს ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ლოკაციების 
მიერ შეთავაზებული სუვენირების მრავალფეროვნება. იგი შეიძლება ერთდროულად 
აერთიანებდეს ქალაქის, ქვეყნის და ა.შ. ბუნებას, კულტურას, ტრადიციებს, კულინარიას  
და სხვ.  

აღნიშნული კატეგორია ხშირ შემთხვევაში ყველაზე კარგად აღწერს ლოკაციის ‘’ბუნებას’’, 
ხოლო მოგონებების სახით მარტივად ხდება შესაძლებელი მათი გამორჩევა და ასოცირება 
რომელიმე ქვეყანასთან და ტურთანაც კი. შედეგად ვიღებთ პროდუქტს (სუვენირს), 
რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს დამსვენებლებს შორის და მას ტურისტთა 
დიდი რაოდენობა ყიდულობს. 

1.2. სუვენირები, რომლებიც უკავშირდება თარიღს ან კონკრეტულ 
მოვლენას 

თარიღები და მოვლენები, რიგ შემთხვევებში განაპირობებს არამხოლოდ მოგონებების 
შექმნის სურვილს, არამედ იგი გვევლინება მოგზაურობის ძირითადი მიზნის როლშიც - 
ტურისტები კონკრეტულ ლოკაციაზე, კონკრეტულ დროს გეგმავენ ტურს რათა დაესწრონ 
რაიმე ღონისძიებას, აღნიშნონ მათთვის მნიშვნელოვანი თარიღი და ა.შ. 

შედეგად ბუნებრივია მათთვის მნიშვნელოვანი ხდება აღნიშნული თარიღისადმი 
მიძღვნილი სუვენირების შეძენა, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს თემატიკის 
მიხედვით, მაგალითად: 

•  ფესტივალისადმი მიძღვნილი სუვენირები; 

•  სხვადასხვა თარიღებთან დაკავშირებული სუვენირები; 

•  კონკრეტული მოვლენის აღმწერი სუვენირები; 

•  ინდივიდუალურ თემატიკაზე დამზადებული სუვენირები და ა.შ. 

აღნიშნული კატეგორიის გაანალიზებისას მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ 
კონკრეტული თარიღები ყველა მოგზაურისთვის მნიშვნელოვანია. 

ინდივიდუალურ თემატიკაზე დაფუძნებული სუვენირები კი ამ შემთხვევაში 
წარმოდგენილია ერთგვარი ნიმუშების სახით, რომელზეც შესაძლებელი ხდება 
სასურველი ტექსტის, გრავიურის თუ სხვა ნიშნის დატანება. 

1.3. სუვენირები, რომლებიც უკავშირდება გამორჩეულ პიროვნებას 

ძირითადად წარმოდგენილია სახლ-მუზეუმებსა და ბაღ-მუზეუმებში, რომლებიც 
შექმნილია კონკრეტული პიროვნების შემოქმედებისა თუ ცხოვრების ამსახველი 
ეპიზოდების გარშემო. 

მსგავსი პროდუქტი განსაკუთრებით პოპულარულია კოლექციონერებისა და ისეთი 
თემატიკის მოგზაურთათვის, რომლებისთვისაც პრიორიტეტს წარმოადგენს კონკრეტული 
თემატიკა, პიროვნებები, ისტორია, მათი ცხოვრება და ა.შ. 
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1.4. კომბინირებული სუვენირები 

აღნიშნული კატეგორიის ქვეშ გაერთიანებულია ისეთი სუვენირები, რომლებიც ზემოთ 
წარმოდგენილი კატეგორიებიდან რამდენიმეს შეიძლება ეკუთვნოდეს და პასუხობდეს 
სხვადასხვა თემატიკას. 

აქ იკვეთება გარემოება, რომელიც მას განასხვავებს საჩუქრებისგან და აძლევს კონკრეტულ 
დანიშნულებას, რაც მოგზაურობის მოგონებას უკავშირდება. 

ამ შემთხვევაში შესაძლებელია შინაარსი და სუვენირის თემატიკა ერთმანეთისგან 
გარკვეულწილად განსხვავდებოდეს, მაგრამ ნარჩუნდება ის ძირითადი აზრი, რაც 
სუვენირს განსაზღვრავს, როგორც მოსაგონარ ნივთს4. 

ამრიგად, გაირკვა, რომ სუვენირი მოქმედებს როგორც მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი 
ტურისტებზე. ერთის მხრივ, მას აქვს ემოციური ღირებულება, რაც ხელს შეუწყობს 
ადამიანების დაახლოებას, მომენტები, გრძნობები, ფაზები, ადგილები თუ სიტუაციები  
და, მეორე მხრივ გამოცდილება და მოგონებები. ეფექტური სუვენირი არის ის, რომელსაც 
აქვს თავისი უნიკალურობა და, შესაბამისად, კონკურენტულ უპირატესობას აძლევს სხვა 
კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ მსგავსი პროდუქტის ხაზით5. 

სუვენირების ესთეტიკისა და მიმზიდველობის საკითხების განხილვისას, მნიშვნელოვანია 
ტურისტული  ინდუსტრიის ძირითადი მახასიათებლების გამოყოფა. 

თანამედროვე პერიოდში სუვენირების უმრავლესობა მასობრივი წარმოების საგანია. 
აღნიშნული ფაქტორი ცვლის მწარმოებლებისა თუ ტურისტების დამოკიდებულებას 
სუვენირების მიმართ. იცვლება თვითონ სუვენირის ‘’ბუნებაც’’ , შესაბამისად იგი  
ესთეტიური და სასურველი ხდება ტურისტებისათვის. 

ცნებების ერთმანეთისგან გამიჯვნა ოთხი ძირითადი მიმართულებით არის 
წარმოდგენილი: 

1. ‘’სასაჩუქრე პროდუქტი’’ და ‘’სუვენირული პროდუქტი’’; 

2. ‘’დეკორატიული პროდუქტი’’ და ‘’სუვენირული პროდუქტი’’;  

3. ‘’სუვენირი’’ და ‘’ხალხური ხელოვნების პროდუქცია’’;  

4. ‘’პირადი’’ და ‘’ზოგადად მნიშვნელოვანი’’. 

1.5. ‘’სასაჩუქრე პროდუქტი’’ და ‘’სუვენირული პროდუქტი’’  

მასობრივ მიმოქცევაში სუვენირების სამრეწველო წარმოების განვითარებით, "სასაჩუქრე 
პროდუქტი" და "სუვენირული პროდუქტი" ცნებები გამოიყო. თუ სამრეწველო საწარმოს ან 
ხალხური ხელოვნებისა და ხელნაკეთობების საწარმოს მიერ დამზადებული ნებისმიერი 
სუვენირი შეიძლება იყოს საჩუქრად, მაშინ სასაჩუქრე პროდუქტი, რომელსაც არ აქვს 
უნარი აღძრას ზოგადად მნიშვნელოვანი დასამახსოვრებელი ასოციაციები ყველასთვის 
გასაგები, არ შეიძლება ჩაითვალოს სუვენირად, რადგან ეს ასეა. არ ასრულებს თავის 
მთავარ ფუნქციას. 

                                                            
4 შატალოვი გ. ტურისტული სუვენირი: იდეიდან ტურისტამდე. „პიტერი“.  2021. გვ. 65-72. 
5 Understarnding souvenir as an essential instrument for guiding Tourists: A conceptual Framework: 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/614792   გვ. 84-85 [უ.გ.02.06.2022]. 
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1.6. ‘’დეკორატიული პროდუქტი’’ და ‘’სუვენირული პროდუქტი’’  

ამავდროულად, განცალკევდა ცნებები "დეკორატიული პროდუქტი" და "სუვენირული 
პროდუქტი". ნებისმიერი მაღალმხატვრული დეკორატიული პროდუქტის შეძენა 
შესაძლებელია საჩუქრად, მაგრამ ეს იქნება სრულფასოვანი სუვენირი მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ მისი ფიგურალური გადაწყვეტა ჩვენში საკმაოდ მკაფიო ასოციაციას 
გამოიწვევს მისი შეძენილ ადგილთან (ქალაქი, სოფელი, რეგიონი, რეგიონი, რესპუბლიკა).  

ამიტომ, ხალხური ხელოვნებისა და ხელნაკეთობების დეკორატიული პროდუქტები 
ყოველთვის სუვენირებია. ხოლო დეკორატიული ნივთები დამზადებული დეკორატიული 
და გამოყენებითი ხელოვნების მხატვრების ან სამრეწველო საწარმოების მიერ მხატვრების 
პროექტების მიხედვით შეიძლება ჩაითვალოს სუვენირებად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
მათ აქვთ ასოციაციური დასამახსოვრებელი დასაწყისი თავის მხატვრულ 
გამოსახულებაში. 

1.7. ‘’სუვენირი’’ და ‘’ხალხური ხელოვნების პროდუქცია’’  

ფუნდამენტური განსხვავებაა "სუვენირის" და "ხალხური ხელოვნების პროდუქციის" 
ცნებებს შორის. ხალხური რეწვის პროდუქცია არის ორიგინალური, უნიკალური 
ხელოვნების ნიმუშები, რადგან თითოეული პროდუქტი ინდივიდუალურად იქმნება 
ოსტატის მიერ. სუვენირი კი ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენს მექანიკურად, ფართო 
მასშტაბიან ტირაჟებში, შექმნილ პროდუქტს. 

თუ ხალხური ხელოვნებისა და რეწვის პროდუქციის წარმოება კონცენტრირებულია 
ძირითადად ადგილობრივი მრეწველობის საწარმოებში და სამხატვრო ფონდში, მაშინ 
სუვენირებს აწარმოებენ სხვადასხვა ინდუსტრიის საწარმოები, მათ შორის ხალხური 
ხელოვნებისა და ხელნაკეთობების საწარმოები. 

1.8. ‘’პირადი’’ და ‘’ზოგადად მნიშვნელოვანი’’ 

ასევე განსხვავებაა „პირადი“ და „ზოგადად მნიშვნელოვანი“ სუვენირის ცნებებს შორის. 
პირადი სუვენირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ბუნებრივი წარმოშობის ან ადამიანის მიერ 
შექმნილი ნივთი, რომელიც ახსენებს რაიმე მოვლენის, ადგილის, ადამიანის საგანს და 
სულაც არ იწვევს მსგავს ასოციაციებს სხვა ადამიანებში. ასეთი ნივთის ჩუქება ან შეძენა, 
პოვნა ან სამახსოვრო მიღება შესაძლებელია. პირადი სუვენირი შეიძლებ იყოს ნებისმიერი 
ნივთი (მაგ: ქვა, ფოთოლი, გამხმარი ყვავილი, წიგნი, ფოტოსურათი, ავტოგრაფი, ნახატი 
და ა.შ.) რომელიც დასამახსოვრებელია ამა თუ იმ მოსაზრებებით, ინახება როგორც 
მეხსიერების ნიშანი (სიმბოლო) და არა აუცილებლად ესთეტიკური ღირებულების მქონე. 

ზოგადად მნიშვნელოვანი სუვენირი არის ხალხური რეწვის საწარმოში ან რომელიმე 
სამრეწველო საწარმოში დამზადებული ნივთი, რომელიც თავისი მხატვრული 
გარეგნობით შეახსენებს მას, ვინც იყიდა რაიმე ფენომენის, ადგილის, ხალხის შესახებ. 
ამგვარ სუვენირში ასახული დასამახსოვრებელი კავშირი უნდა იყოს ზოგადად 
მნიშვნელოვანი. ასეთ სუვენირს უნდა ჰქონდეს ესთეტიკური მიმზიდველობა, იყოს 
ექსპრესიული, გამოიწვიოს მისი სამახსოვრო ყიდვის სურვილი.სუვენირები შეიძლება 
იყოს სხვადასხვა პროდუქტი, რომელსაც აქვს როგორც წმინდა დეკორატიული, ასევე 
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დეკორატიულ-უტილიტარული დანიშნულება. მაგრამ მათ აუცილებლად უნდა ატარონ 
სიმბოლური ინფორმაცია თავიანთ მხატვრულ გადაწყვეტილებაში6.  

ზოგად ჭრილში თუკი შევაფასებთ სუვენირების ბაზარს და საქართველოს პოტენციალს, 
აღნიშნული მიმართულებით განვითარებისათვის იკვეთება რიგი გარემოებები, რომლებიც 
უზრუნველყოფს ერთგვარ ბაზას სუვენირების ინდუსტრიისათვის. 

როგორც განხილული მასალიდან იკვეთება, სუვენირები საკუთარი არსით უნდა 
მოაგონებდნენ ტურისტს კონკრეტულ ლოკაციაზე მოგზაურობას, შეიცავდნენ ეროვნულ 
ელემენტებს, ჰქონდეთ ქვეყნისათვის მახასიათებელი ნიშნები და ა.შ. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, ვიდრე უშუალოდ ღვინის  განხილვას დავიწყებთ, მოკლედ მიმოვიხილავთ 
საქართველოს შეთავაზებას ტურისტებისთვის (სუვენირების განხრით). 

საქართველოში არსებული რესურსები შესაძლებელია წარმოვადგინოთ შემდეგი 
პუნქტების სახით: 

•  კულტურა და ტრადიციები - ტრადიციული ქართული ტანსაცმელი, 
აქსესუარები და სხვადასხვა ტიპის ხელნაკეთი ნივთები; 

•  ისტორია/არქეოლოგია - ისტორიული ნივთები, მათი რეპლიკა და ა.შ.; 

•  კულინარია - ადგილობრივი წარმოების საკვები, რომლებიც შესაძლებელია 
წარდგენილი იყოს, როგორც სუვენირი; 

•  სასმელები - წარმოადგენს ინდუსტრიას, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავეა 
საქართველოს ეკონომიკაში და რიგ შემთხვევებში უშუალოდ ღვინო 
შესაძლებელია აღქმულ იქნას როგორც საქართველოს სავიზიტო ბარათიც კი. 

ქვემოთ წარმოდგენილია თითოეული მათგანის დახასიათება სუვენირების ინდუსტრიის 
ჭრილში: 

2. კულტურა და ტრადიციები  

საქართველოს, როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული კულტურის მქონე ქვეყანას, 
მნიშვნელოვანი კულტურული რესურსი გააჩნია, რომელიც აისახება სხვადასხვა 
ფაქტორში. 

საქართველოში ისტორიულად მაღალ დონეზე იყო განვითარებული ქართული 
ფოლკლორი, ხალხური მუსიკა, ცეკვები და ა. შ. აღნიშნული ტრადიციები კი დღემდე 
შემორჩენილია ადგილობრივ მოსახლეობაში. 

ამავდროულად მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ფოლკლორისა და ტრადიციების 
პოპულარიზაცია თანამედროვე საქართველოში, სხვადასხვა გარემოებებიდან 
გამომდინარე: 

ქართული ცეკვებისათვის დამახასიათებელია ტრადიციული ტანსაცმელი და 
აქსესუარები, რომელის თავისთავად იპყრობს უცხოელი ვიზიტორების ყურადღებას, რაც 
შემდგომში მათთვის ასოცირდება როგორც ადგილობრივი ‘’პროდუქტი’’, რომელიც 
ახასიათებს საქართველოს; 

                                                            
6 Souvenirs: What and Why We Buy https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/ 10072/41195/ 
71210_1.pdf [უ.გ.07.06.2022]. 
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ასევე შეიძლება ითქვას ქართულ ფოლკლორულ მუსიკაზე, რომელიც მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობს ადგილობრივ კულტურაში, ამავდროულად ინსტრუმენტები, რომლებიც 
გამოიყენება კომპოზიციების შესასრულებლად, საინტერესო და თვალშისაცემ 
პროდუქტად გარდაიქმნება7. 

ზემოთ აღნიშნული ორივე ფაქტორი მთლიანობაში ქმნის ხელსაყრელ რესურსს 
სუვენირების ინდუსტრიისათვის, რათა ქვეყანამ შეძლოს და შესთავაზოს ტურისტებს 
ქართული ფოლკლორი და ტრადიციები, როგორც სუვენირი. 

3. ისტორია/არქეოლოგია  

ჩვენი ქვეყნის ისტორია ასევე უნიკალურ ‘’პროდუქტს’’ წარმოადგენს საქართველოში 
შემოსული ვიზიტორებისათვის, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორიდან გამომდინარე, 
რომლებიც შორეულ წარსულსა და არქეოლოგიას უკავშირდება: 

საქართველოში ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად ქვეყნის 
ტერიტორიაზე ნაპოვნია არაერთი კვალი უძველესი ადამიანის ცხოვრებიდან, რაც გახდა 
კიდეც წინაპირობა ქვეყანა ეღიარებინათ, როგორც პირველი ევროპელების სამშობლო; 

ამავდროულად ძველი ქართული ცივილიზაციის განვითარებამ განაპირობა მრავალი 
არტეფაქტის აღმოჩენა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომლებიც ერთიანდება შემდეგ 
ჯგუფებში: 

•  სამკაულები; 

•  სხვადასხვა მეტალისგან დამზადებული ფიგურები; 

•  სამუშაო თუ საბრძოლო იარაღები; 

•  ჭურჭელი; 

•  აქსესუარები და ა. შ. 

თითოეული მათგანი წარმოადგენს საქართველოს ისტორიის ნაწილს, რომლის გაცნობაც 
ხშირ შემთხვევაში მოგზაურობის მიზანსაც კი წარმოადგენს ტურისტისათვის, რის 
შემდეგაც ბუნებრივია უჩნდებათ გარკვეული ასოციაცია ნივთებთან, სამკაულებთან თუ 
სხვა არტეფაქტებთან8. 

შედეგად იკვეთება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება სუვენირების კუთხით, 
რადგანაც ქვეყნის წარმოჩენა მისი ისტორიით, რომელიც არამხოლოდ რეგიონში, 
მსოფლიოშიც კი ერთ-ერთ უძველეს კულტურასა და ცივილიზაციას ასახავს ხელსაყრელი 
რესურსია არამხოლოდ სუვენირების ინდუსტრიის, არამედ ზოგადად ტურიზმისთვისაც. 

4. კულინარია 

ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი სამზარეულო, რომელიც ფაქტობრივად 
ვიზიტორთა უმრავლესობის ყურადღებას იპყრობს არის ქართული სამზარეულო, 
რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან კულტურას. 

ამ შემთხვევაში აქტუალურია საქართველოს კუთხეები, რომელთა სამზარეულოებიც 
ერთმანეთისგან რიგ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად განსხვავდება, მათი შესწავლა და 

                                                            
7 კვანტიძე გ. ქართული სამოსის ორნამენტი. თბ., 2018. 
8  ქართული არქეოლოგია http://primegeorgia.ge/2017/12/08 [უ.გ.27.05.2022]. 
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დაგემოვნება კი ქმნის ქვეყანაში გასტრონომიული ტურიზმის განვითარებისათვის საჭირო 
ბაზას. 

ამავდროულად ქართული სამზარეულო წარმოდგენილია ისეთი კერძებითაც, რომლებიც 
იუნესკოს მიერ აღიარებულია, როგორც არამატერიალური მემკვიდრეობის ძეგლი. 

შედეგად ჩნდება საშუალება ადგილობრივი სამზარეულო, მისი კონკრეტული 
პროდუქტები წარმოდგენილ იქნას როგორც სუვენირი - ქართული კულტურისა და 
სამზარეულოსათვის დამახასიათებელი შტრიხებით.  

ამ შემთხვევაში შესაძლებელია სუვენირთან ასოცირებულ იქნას როგორც კონკრეტული 
კერძები - მათი ფორმის მქონე ჭურჭელი და სხვადასხვა სუვენირი, ასევე უშუალოდ ის 
ჭურჭელი და აქსესუარები, რომლებიც გამოიყენება კერძების სუფრაზე მისატანად. 

5. სასმელები.  

ტურისტულ სუვენირებს შორის საქართველოში ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილს იკავებს 
სასმელების მიმართულება, განსაკუთრებით კი ქართული ღვინო, რომელიც რიგი 
მნიშვნელოვანი ფაქტორებით არის განპირობებული. 

ქართული ღვინის ტურისტულ სუვენირად ფორმირებაზე ზეგავლენა მოახდინა ერთის 
მხრივ ქართულმა სამზარეულომ და ზოგადად კულინარიამ, რადგანაც ქართული სუფრის 
შეუცვლელ ნაწილს წარმოადგენს სწორედ ადგილობრივი წარმოების ღვინო, ხოლო მეორე 
მხრივ ღვინის მნიშვნელობა საქართველოში განაპირობა ისტორიულმა ფაქტებმაც. 

იმისათვის, რომ უკეთ წარმოვადგინოთ ქართული ღვინის, როგორც სუვენირის არსი და 
დატვირთვა აუცილებელია მიმოვიხილოთ იგი სხვადასხვა კონტექსტში: 

•  ისტორია; 

•  ტექნოლოგია; 

•  თანამედროვე მდგომარეობა. 

თითოეული მათგანი მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა (და დღემდე აქტუალურია) 
საქართველოში ე. წ. ვაზის კულტის ჩამოყალიბების პროცესში, რომელიც შემდგომში 
ქართველების ერთგვარ სიმბოლოდაც კი იქცა9. 

ქვემოთ განხილულია ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებმაც ზეგავლენა მოახდინეს 
დღევანდელ მდგომარეობაზე და შედეგად თანამედროვე საქართველოში მივიღეთ 
ქართული, ტრადიციული ღვინო, როგორც ვიზიტორებისათვის შეთავაზებული სუვენირი. 

მეღვინეობის განვითარება საქართველოში ერთ-ერთ უძველეს პერიოდს მოიცავს, რომლის 
დასტურადაც გვევლინება საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი სხვადასხვა 
არტეფაქტები, რომლებიც როგორც რეგიონში, ასევე მსოფლიოში ღვინის დაწურვის 
უძველეს ფაქტებს აღწერენ. 

ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე, სხვადასხვა დროს ჩატარებული არქეოლოგიური 
სამუშაოების შედეგად, აღმოჩენილია ყურძნის წიპწები, რომლებიც თარიღდება შემდეგი 
პერიოდებით: 

•  ძვ. წ. 7-6-ე ათასწლეული;  ძვ. წ. 6-5 ათასწლეული;  ძვ. წ. 4-3 ათასწლეული 
და ა.შ. 

                                                            
9  საქართველო - ღვინის სამშობლო https://nationalgeographic.ge/story/saqartvelo-ghvinis-samshoblo/ [უ.გ. 
01.06.2022]. 
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შედეგად ღვინო წარმოგვიდგება, როგორც ქართველთა უძველესი ცხოვრების თანმდევი 
სასმელი, რომელიც განსაკუთრებულ როლს თამაშობდა ადგილობრივ კულტურაში, რაზეც 
ასევე მიუთითებს ვაზის ‘’წინაპარი’’ მცენარის - გარეული ვაზის (კრიკინა) კვალი 
საქართველოში.  

აღნიშნული ფაქტორი ვაზის კულტურის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მიუთითებს 
საქართველოში და ამავდროულად საქართველოს წარმოგვიდგენს, როგორც ღვინის 
სამშობლოს - საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი იქნა მსოფლიოში უძველესი 
მარანი (ენეოლითის პერიოდით დათარიღებული), სადაც ღვინის შესანახი ჭურჭელი 
განსაზღვრული იყო თიხის ქვევრების სახით. 

უშუალოდ ღვინის დაწურვის პარალელურად საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია 
ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა კონკრეტულად ღვინისთვის - ქვევრები, თასები და 
ა.შ.  

თითოეული ზემოთ აღნიშნული ფაქტორი ხაზს უსვამს ღვინის მნიშვნელობას 
საქართველოს ისტორიაში და მის განვითარებას ათასწლეულების მანძილზე. ღვინის 
დამზადების კუთხით მნიშვნელოვან ფაქტორს ქართულ ღვინოებში წარმოადგენს ქვევრი, 
რომელიც UNESCO-ს მიერ აღიარებულია როგორც არამატერიალური კულტურის ძეგლი. 

ქვევრებში ღვინის დაყენება წარმოადგენს უძველეს ქართულ ტრადიციას, რომელიც ორ 
ძირითად ფაქტორს უსვამს ხაზს: 

•  საქართველოში მეღვინეობას გააჩნია უძველესი ტრადიციები; 

•  ქვევრის ღვინო წარმოადგენს ერთ-ერთ უნიკალურ მიმართულებას 
მეღვინეობაში, გამორჩეულს როგორც ტექნოლოგიით, ასევე თვისებებით10. 

ქვევრის კულტურის განვითარება, მეღვინეობის პარალელურად ზეგავლენას ახდენდა 
მეთუნეობის ქართულ ტრადიციებზეც, რომელიც შემდგომში ხალხური რეწვის დარგადაც 
კი ჩამოყალიბდა. 

ისტორიული განვითარებისა შემდეგ, უკვე ოცდამეერთე საუკუნეში იუნესკოს მიერ 
ქართული ღვინის აღიარება, გახდა ერთ-ერთი წინაპირობა, რომ მსოფლიოს უკეთ გაეცნო 
ღვინის ადგილობრივი წარმოება. 

შედეგად ქართული ღვინო თანამედროვე პერიოდშიც ჩამოყალიბდა როგორც 
საქართველოს სავიზიტო ბარათი, რომელიც განვითარებისათვის ყველა საჭირო 
კომპონენტს ფლობს: 

•  ქართული ღვინო უძველესია, მთელს მსოფლიოში; 

•  ადგილობრივი ტექნოლოგიები უნიკალურია; 

•  იგი აღიარებულია როგორც არამატერიალური კულტურის ძეგლი; 

•  ამავდროულად ადგილობრივი კომპანიები თ კერძო მევენახეები მუდმივად 
ცდილობენ განავითარონ საკუთარი წარმოება. 

ზემოთ აღნიშნული ფაქტორები, ქართულ ღვინოს გვიხასიათებს, როგორც ყველა საჭირო 
‘’ღირებულების’’ მატარებელს, რათა მისი წარდგენა ტურისტებისთვის მოხდეს 
ადგილობრივი სუვენირის სახით. 

                                                            
10საქართველო - ღვინის სამშობლო https://nationalgeographic.ge/story/saqartvelo-ghvinis-samshoblo/[უ.გ. 
01.06.2022]. 
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დასკვნა 

როგორც კვლევის შედგები ცხადყოფს, სუვენირული საგნების წარმოება მნიშვნელოვანი 
ფუნქციის მატარებელია, როგორც ქვეყნის კულტურული პოტენციალის  
პოპულარიზაციისა და წინ წაწევისათვის საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, ასევე 
ეროვნული ხასიათის არამატერიალური მემკვიდრეობის უნიკალური ნიშანთვისებების 
წარმოჩენისათვის. მიზნობრივად განხორციელებული ტურიზმისა და კულტურის 
პოლიტიკა და სახელმწიფო მხარდაჭერა კი ხელშემწყობი ფაქტორი გახდება ჩვენი ქვეყნის 
ცნობადობის ამაღლების საქმეში. 
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https://www.keer.org/keer2007/Paper/Keer2007-paper-0005.pdf [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 07.06.2022]; 

11. Understarnding souvenir as an essential instrument for guiding Tourists: A conceptual 
Framework: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/614792 [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 02.06.2022]. 
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სამეცნიერო წერასთან დაკავშირებული გამოწვევები სტუდენტებთან 

 

ანა ფირცხალაშვილი,  

სამართლის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ  

 

ინა შანავა, 

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

საუნივერსიტეტო სივრცეში, აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და სამეცნიერო წერის 
სტანდარტების დაცვით სტრუქტურირებული ნაშრომის შექმნა, სტუდენტებისთვის, 
ხშირად მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს.  ზოგადად, სამეცნიერო წერის მიზანია 
მიმოხილვის გზით,  „ახალი ცოდნის“  წარდგენა   ანუ,  იმის გაანალიზებით რაც მოცემულ 
მომენტში საკვლევი თემის შესახებ არის ცნობილი. ასევე, არსებული ცოდნის საფუძველზე 
როგორც აღნიშნულ თემაზე ავტორის ახალი შეხედულებებისა თუ პერსპექტივების 
წარმოდგენა. მისი საშუალებით, შესაძლებელია მკითხველის კონკრეტული მოლოდინების  
გათვალისწინებით,  სხვადასხვა თემატიკის ფარგლებში ჩამოყალიბებულ საკვლევ 
კითხვაზე, ფაქტებზე დამყარებული და კონკრეტულ თემაზე ობიექტურად წარმოდგენილი 
ინფორმაციის მიღება.  

წერის პროცესი გონებრივი და შემეცნებითი აქტივობაა. სამეცნიერო წერა  კომუნიკაციის 
ერთგვარი ინსტრუმენტი და განათლების მაღალ საფეხურზე,  სოციალიზაციის 
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი  ასპექტია. წერის კულტურა, როგორც განათლების 
ხარისხის განმსაზღვრელი კომპონენტი, მკაფიოდ ავლენს იმ პრობლემებს, რაც მკვლევარს 
გააჩნია  ფორმალური, გამართული,  სტრუქტურირებული და გადამოწმებადი ნაშრომის 
შექმნის პროცესში. როგორც სტუდენტები, ასევე მკვლევრები ხშირად დგებიან სამეცნიერო 
წერის სტანდარტების ცოდნის თვალსაზრისით სირთულეების წინაშე. სამეცნიერო წერას 
მკაცრად განსაზღვრული სტრუქტურა და სისტემურობა ახასიათებს და  წერის სხვა 
სტილისგან განსხვავდება ენობრივი მახასიათებლით იგი - ზუსტი, კონკრეტული, მკაფიო, 
ობიექტური და ფორმალურია.   

იმის გათვალისწინებით, რომ ნაშრომზე მუშაობა კომპლექსური პროცესია, სიახლეს არ 
წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ სამეცნიერო წერის კუთხით არაერთი პრობლემა ვლინდება 
სტუდენტებთან. განსაკუთრებით აღსანიშნავია სტილის, ციტირებისა და ფორმატირების 
უგულვებელყოფით,  სამეცნიერო წერის სტანდარტების დარღვევით შექმნილი ნაშრომები. 
ზემოთქმულის გათვალისწინებით, ნაშრომის მიზნად განისაზღვრა დადგენილიყო 
სამეცნიერო წერასთან დაკავშირებული გამოწვევები საქართველოს ეროვნული 
უნივერსიტეტის სეუს სტუდენტებთან. მიზნის მისაღწევად გამოყენებულ იქნა 
თვისებრივი კვლევის მეთოდები, კერძოდ,  სიღრმისეული ინტერვიუ და ფოკუს ჯგუფი. 
აღნიშნული მეთოდების გამოყენებით, შესაძლებელი გახდა მაგისტრატურის 
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სტუდენტებისთვის ნაშრომების შექმნის პროცესში გამოკვეთილიყო ძირითადი 
სირთულეები, რომლის თანახმადაც, მთავარ გამოწვევად გამოვლინდა ნაშრომის 
სტრუქტურასთან, წყაროების მოძიებასა და თეორიული ჩარჩოს შექმნასთან 
დაკავშირებული პრობლემები. 

საკვანძო სიტყვები: სამეცნიერო წერის სტილი, აკადემიური ნაშრომი, წერის კულტურა. 

Abstract 

In university field, creating a work that is structured by adhering to academic integrity and 
scientific writing standards often poses a major challenge to students. Generally, by the way of 
review, the goal of scientific writing is to present “a new knowledge”, so by analyzing what is 
known about the research topic at the moment. Also, on the basis of existing knowledge, as a 
presentation of the author's new viewpoints or perspectives on the mentioned topic. With scientific 
writing, considering the specific expectations of the reader, it is possible to receive fact-based 
information, objectively presented on a specific topic, about a research question formulated within 
the frames of various topics.  

The writing process is a cognitive and educational activity. Scientific writing is a certain 
communication tool and an important aspect in terms of socialization in higher education. The 
culture of writing, as a defining component of education degree, clearly reveals the problems 
researchers have in the process of creating a formal, organized, structured and verifiable work. The 
students, as well as researchers often face difficulties in terms of knowledge of scientific writing 
standards. Scientific writing is characterized by a strictly defined structure and system and differs 
from other styles of writing in language characteristics, it’s precise, specific, clear, objective and 
formal. 

Given that working on an academic paper is a complex process, it is not news that an array of 
problems can be identified with students in terms of scientific writing. Especially noteworthy are 
works created by neglecting style, citation and formatting, and by works violating scientific writing 
standards. Based on the above mentioned, the aim of the work was to determine the challenges 
related to scientific writing among Georgian National University SEU students. To achieve this aim, 
qualitative research methods were used, specifically, in-depth interview and focus group. By using 
these methods, it became possible to identify main difficulties of Master’s degree students in the 
process of creating their works, according to which the main challenges were problems related to 
the structure of the paper, finding sources and creating the theoretical framework.   

Keywords: Scientific writing style, academic work, culture of writing. 

შესავალი 

ტერმინი „სამეცნიერო წერა“ ზოგადად, სამეცნიერო ნაშრომების ფარგლებში 
სტანდარტული ფორმატით მოცემულ ორიგინალ კვლევებს მოიაზრებს. ფართო გაგებით, 
სამეცნიერო წერა ასევე, მეცნიერების შესახებ კომუნიკაციას ისეთი მიმოხილვითი სახის 
ნაშრომებში მოიაზრებს, რომლებიც აჯამებენ და აერთიანებენ ადრე გამოქვეყნებულ 
კვლევებს.  უფრო ფართო ჭრილში, სამეცნიერო წერა მეცნიერთა პროფესიული 
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კომუნიკაციის სხვა ტიპებს გულისხმობს - მაგალითად, საგრანტო განაცხადებს, 
მოხსენებებსა და პრეზენტაციებს.1 

პირველი სამეცნიერო ჟურნალები  1665 წელს გამოჩნდა, როდესაც გამოქვეყნდა ორი 
ჟურნალი, „Journal des Sçavans“ საფრანგეთში და „Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London“ ინგლისში. მას შემდეგ, ჟურნალები მეცნიერებაში კომუნიკაციის 
ძირითად საშუალებად იქცა. 2014 წლის მონაცემებით, დაახლოებით 35000 
რეცენზირებადი ჟურნალი გამოიცემოდა მეცნიერებაში, ტექნოლოგიასა და მედიცინაში, 
რომელთაგან 28000-ზე მეტი  ინგლისურენოვანი იყო. წელიწადში, აღნიშნულ ჟურნალებში 
დაახლოებით 2,5 მილიონი სტატია იბეჭდებოდა. აღსანიშნავია, რომ ყოველწლიურად 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა ექსპონენციალურად იზრდება.2 მე-
20 საუკუნის დასაწყისში, თანამედროვე ნორმების სტანდარტიზაცია დაიწყო 
ლიტერატურული სტილის შემცირებით. თანდათანობით, მე-20 საუკუნის განმავლობაში, 
მიღებულ იქნა ოფიციალურად ჩამოყალიბებული „IMRAD3“ სტრუქტურა.4  

სამეცნიერო ტექსტი  არგუმენტირებული პროზის ფორმას წარმოადგენს, რომელიც 
სამეცნიერო კვლევის შედეგების ორგანიზებასა და გამოქვეყნებას ემსახურება.5 სამეცნიერო 
პროზა  სამ ძირითად ჯგუფად  იყოფა: 1). სამეცნიერო ნაშრომები - რომლებიც მიუთითებენ 
მეცნიერულ ინოვაციაზე, ანუ სამეცნიერო ნაშრომებზე ვიწრო გაგებით, მაგ. ორიგინალური 
სამეცნიერო ნაშრომები, სამეცნიერო მიმოხილვები, წინასწარი მოხსენებები. 2). 
მონოგრაფიები და კვლევები - პროფესიული ნაშრომები, რომლითაც სამეცნიერო ცოდნის 
გაზიარება ხდება. ძირითადად საგანმანათლებლო მიზნებზეა ორიენტირებული,   ქმნის 
სამეცნიერო ტექსტების მეორე ჯგუფს და მოიცავს: პროფესიულ ნაშრომებს, მიმოხილვებს, 
წიგნების მიმოხილვებს, მოხსენებებსა და სახელმძღვანელოებს. ხოლო მესამე, ცალკე 
ჯგუფში შედის აკადემიური ნაშრომები – სამეცნიერო და პროფესიული ნაშრომები, 
რომლებიც შექმნილია პროფესიული მომზადების, აკადემიური სტატუსებისა და 
ხარისხების მოსაპოვებლად.  აკადემიური ნაშრომებია: სტუდენტების დავალებები და 
მიმოხილვები, სემინარები, ესეები, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომები.6 

სამეცნიერო წერის ძირითად პრინციპს წარმოადგენს  ნაშრომები ლოგიკური, 
თანმიმდევრული, მკაფიო და ობიექტური იყოს.  წერა კომუნიკაციის ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი საშუალებაა, რომელიც იდეების, შეხედულებების, აღმოჩენების 
დოკუმენტირებასა და ცოდნის სხვებისთვის  გაზიარებას გულისხმობს. ტრიოას (Trioa) 
მოსაზრებით, სამეცნიერო წერასთან დაკავშირებული პრობლემები სტუდენტებთან 
კომპლექსურია და მოიცავს იმ სირთულეებს, რაც შესასრულებელი დავალებების სწორად 
განსაზღვრას, დაგეგმვასა და გადამუშავებას/შესწორებას გულისხმობს.7  მკვლევართა 
გარკვეული ნაწილი სამეცნიერო წერის ბუნებას  სტუდენტთა კოგნიტური უნარების 
განვითარების ხელშემწყობ ფაქტორად განიხილავს. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული 
საკითხი ხშირად აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს, ამ დარგის  ექსპერტები სამეცნიერო წერის 
უნარებს პიროვნული და სოციალური სარგებლის განმსაზღვრელადაც მიიჩნევენ. 
სამეცნიერო ნაშრომების წერისადმი ნაკლები ინტერესი აქტიურად იკვეთება 
სტუდენტებთან, აღნიშნულის  მტკიცებულებად სამეცნიერო სტატიების აღიარებულ, 

                                                            
1 Gastel, B., Day. R. A. „How to Write and Publish a Scientific Paper“. 8th edition. California: “Greenwood”. 2016. 
2 Gastel, B., Day. R. A. იხ. სქოლიო 1. 
3 IMRAD - შესავალი, მეთოდი, შედეგები და დასკვნა. 
4 Prayag, A. “Overview and Principles of Scientific Writing”. Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology. 2019. 
5 University of Zagreb. “Guidelines for Writing Academic Papers at the Faculty of Political Science”. FPZG, 2015. 
6 University of Zagreb, იხ. სქოლიო 3. 
7 Defazio, J., Jones, J.,   Tennant, F., Hook, S.A. “Academic literacy: The importance and impact of writing across the 
curriculum – a case study”. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 10, No. 2, June 2010, pp. 34 - 47. 
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ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნების დაბალი 
მაჩვენებელი შეიძლება იქნას მოყვანილი. ასევე, აღსანიშნავია, რომ კვლევითი სტატიების 
გამოქვეყნება წერის უნარებიდან და სამეცნიერო წერაში არასათანადო ცოდნიდან 
გამომდინარე, მათთვის დიდ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული, რაც 
საუნივერსიტეტო დონეზე განათლების ხარისხის ერთ ერთ მნიშვნელოვან განმსაზღვრელ  
ფაქტორადაც შეიძლება იქნას მიჩნეული.8  

სამეცნიერო წერა  მნიშვნელოვნად განსხვავდება წერის სხვა სტილებისაგან, რომელიც 
ისევე, როგორც სოციალიზაციის საშუალება, ამავე დროს ერთ კულტურასაც შეიძლება 
მიეკუთვნოს იმ თვალსაზრისით, რომ ყველაზე გამოცდილი, წარმატებული მეცნიერები და 
მკვლევრები თანხმდებიან სამეცნიერო წერის რამდენიმე ზოგად თვისებასა და 
სტანდარტზე იმის მიხედვით, თუ რა ითვლება ნორმად მათ კონკრეტულ დისციპლინაში.9 

წარმატებული სამეცნიერო წერა გულისხმობს კარგ სამეცნიერო ნაშრომს. მიუხედავად  
ყველა დისციპლინის სპეციფიკური ნიუანსებისა და კონვენციებისა, რომლებიც 
უნიკალურია მეცნიერებებში, ფორმალური, ტექნიკური წერის პრინციპები არც ერთ 
აკადემიურ დისციპლინას შორის დიდად არ განსხვავდება.  საბოლოო ჯამში, ეფექტური 
სამეცნიერო კომუნიკაცია შეიძლება განხილულ იქნას როგორც საფუძვლად მდებარე 
აუცილებელი წინაპირობა მდიდარი კვლევებისა და მტკიცებულებებისა.10  მეცნიერის 
წარმატება მხოლოდ მის იდეებზე, კვლევის მონაცემებსა ან თუნდაც ნაშრომის გვერდების 
რაოდენობაზე არ არის დამოკიდებული, არამედ, იმ ენაზე, რომელსაც ის იყენებს 
აღნიშნულის აღსაწერად და მკითხველისთვის გასაცნობად -  თუ რამდენად გასაგებია 
მკითხველისთვის ტექსტი და რამდენად გამოყენებადი შეიძლება იყოს ნაშრომი სხვა 
მკვლევრებისთვის. წერის პროცესი რთული და დინამიურია და საჭიროებს იმ ძირითადი 
სტანდარტების ცოდნასა (შესწავლასა) და განვითარებას, რომელიც საბოლოო ჯამში 
ავტორის წარმატების ერთ-ერთი განმსაზღვრელია.11  სამეცნიერო ნაშრომი არის არა 
მხოლოდ ტექნიკურად მკაცრი დოკუმენტი, არამედ სუბიექტური, ინტელექტუალური 
პროდუქტიც, რომელიც გარდაუვლად ასახავს პირად მოსაზრებებსა და შეხედულებებს. 
შესაბამისად, ის მოითხოვს ავტორისგან გამოავლინოს ისეთი უნარები, რომელიც 
დაეხმარება ძირითადი მიგნებების, აღმოჩენებისა და შეხედულებების სამეცნიერო წერის 
პრინციპებისა და სტანდარტების დაცვით  ჩამოყალიბებაში.12  

1. მეთოდი 

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში ჩატარებული კვლევის შედეგები, 
შესაძლოა გარკვეულ წილად განზოგადებულ იქნეს ქვეყანაში, საუნივერსიტეტო 
სივრცეში არსებულ მდგომარეობაზე. შესაბამისად, აკადემიური/სამეცნიერო წერის 
სტანდარტების ამაღლების მიზნით, შესაძლებელია განსაკუთრებული ყურადღება 

გამახვილდეს სამეცნიერო წერის უკეთ სწავლებაზე.  

კვლევის მიზანი: დადგინდეს სამეცნიერო წერასთან დაკავშირებული  სირთულეები 
სტუდენტებთან. 
                                                            
8Asep B. D. N. A., Nissa, N. A. “Analysis of Common Mistake in Writing Scientific Article in “Engineering” Undergraduate 
Student”. Journal of Engineering Science and Technology Vol. 17, No. 1 (2022). 
9 Singh, A., Lukkarila, L. “Successful Academic Writing, A Complete Guide for Social and Behavioral Scientists”. New 
York: “The Guilford Press”. 
10 Abrams, B. „Undergraduate’s Guide to Writing in the Sciences“. Boston University, 2015. 
11 Schimel, J. “Writing Science. How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded”. New York: 
Oxford University Press. 2012. 
12 Hengl, T., Gould, M. “Rules of Thumb for Writing Research Articles”. “Arnhem”. 2002. 
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ჰიპოთეზა: სამეცნიერო წერის თვალსაზრისით, მთავარ სირთულეებად გამოვლინდება 
ნაშრომის სტრუქტურასთან, წყაროების მოძიებასა და თეორიული ჩარჩოს შექმნასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები. 

საკვლევი კითხვები:   

კვლევა შეეცადა პასუხი გაეცა შემდეგი კითხვებისთვის 

 სამეცნიერო წერის თვალსაზრისით, რა პრობლემები ვლინდება სტუდენტებთან? 
 რა ფაქტორები ვლინდება სტუდენტებთან სამეცნიერო წერის თვალსაზრისით 
პრობლემების განმსაზღვრელად? 
 რა მექანიზმები იკვეთება სამეცნიერო წერის კულტურის ასამაღლებლად?  

მეთოდოლოგია: მიზნიდან გამომდინარე, გამოყენებულ იქნა კვლევის თვისებრივი 
მეთოდები - ფოკუს ჯგუფი, სიღრმისეული ინტერვიუ. 

 ფოკუს-ჯგუფი -  დისკუსიაზე დაფუძნებული ინტერვიუს მეთოდს წარმოადგენს, 
რომელიც შესაძლებლობას იძლევა დადგენილ იქნას კვლევის მონაწილეთა 
შეხედულებები, დამოკიდებულებები კონკრეტული საკითხის შესახებ. კვლევის 
ფარგლებში ჩატარდა 3 ფოკუს ჯგუფში, თითოეულში 10-მა რესპონდენტმა მიიღო 
მონაწილეობა (სულ: 30 რესპონდენტი) 

 ნახევრად სტრუქტურირებული თვისებრივი საკვანძო ინფორმაციული (key 
informant) ინტერვიუები -   სიღრმისეული ინტერვიუები ხუთ ექსპერტთან ჩატარდა.  
თვისებრივ მონაცემთა ანალიზი კონტენტ ანალიზის მეთოდით განხორციელდა. კვლევის 
თვისებრივი მეთოდები ღრმად წვდომის საშუალებას იძლევა კვლევის მონაწილეთა 
შეხედულებებში, გამოცდილებას, ინტერპრეტაციებსა და  ხშირად გაუცნობიერებელ 
შინაგან ფსიქიკურ დისპოზიციებში (წინასწარი მზაობები, ღირებულებები, განწყობები, 
მოლოდინები, დამოკიდებულებები და ა.შ.);  რაც  კვლევის მიზნის მიღწევის 
შესაძლებლობას ზრდის. 

კვლევის სამიზნე ჯგუფი:  

 ექსპერტები (აკადემიური/სამეცნიერო წერის ლექტორები); 
 პროფესორ მასწავლებლები; 
 სტუდენტები. 

შერჩევა: გამოყენებულ იქნა არაალბათური შერჩევის მეთოდი - ხელმისაწვდომი შერჩევა. 

1.1. მონაწილეები 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 35 -მა რესპონდენტმა. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთაგან, 16 
რესპონდენტი საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს პროფესორ-მასწავლებლებს 
წარმოადგენდნენ, რომლებსაც  საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების 
ხელმძღვანელობის გამოცდილება ჰქონდათ, ხოლო 14 რესპონდენტი კი სეუს სამაგისტრო 
საფეხურის სტუდენტი იყო. სიღრმისეულ ინტერვიუებში მონაწილეობა მიიღო 5-მა 
რესპონდენტმა - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს ვიცე რექტორმა 
სამეცნიერო კვლევების მიმართულებით და ოთხმა აკადემიური წერის ლექტორმა, 
რომლებიც სეუში, სხვადასხვა მიმართულებაზე უძღვებიან აკადემიური წერის სალექციო 
კურსს.  
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1.2. მონაცემების მოპოვების პროცედურა 

კვლევის ეთიკური სტანდარტის თანახმად, კვლევის მიზნებისა და ამოცანების გაცნობის 
შემდეგ, ინფორმიერებული თანხმობის საფუძველზე ხდებოდა რესპონდენტთა კვლევაში 
ჩართვა. რესპონდენტთა ანონიმურობა დაცულია.  

1.3. კვლევის შეზღუდვა 

კვლევის მნიშვნელოვან შეზღუდვას წარმოადგენს შერჩევასთან დაკავშირებული საკითხი, 
რომლის თანახმადაც, ვერ მოხერხდა კვლევაში ყველა ფაკულტეტისა და მიმართულების 
პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების ჩართვა, რის გამოც, შეუძლებელი გახდა 
თითოეულ მიმართულებაზე არსებული პრობლემის იდენტიფიცირება. ასევე, კვლევაში 
რაოდენობრივი მეთოდის გამოყენება შესაძლებელს გახდიდა უფრო მრავალფეროვანი და 
სრულყოფილი სურათი გამოკვეთილიყო სამეცნიერო წერის თვალსაზრისით არსებულ 
გამოწვევებთან დაკავშირებით.  

2. შედეგების აღწერა 

სამეცნიერო წერასთან დაკავშირებული პრობლემები/სირთულეები - ექსპერტთა 
მოსაზრებების თანახმად, სტუდენტებს სამეცნიერო წერის თვალსაზრისით ხშირად აქვთ 
პრობლემები და ეს ძირითადად ნაშრომის შექმნის პროცესში იკვეთება. მიუხედავად იმისა, 
რომ შენიშვნებზე ადვილად რეაგირებენ და მკაფიო ინსტრუქციების მიცემის შემთხვევაში 
ახერხებენ თავი გაართვან გამოწვევებს, სამეცნიერო ნაშრომებში იკვეთება 
სტრუქტურასთან დაკავშირებული სირთულეები. სტუდენტებს უჭირთ სტანდარტების 
დაცვა, ნაშრომის სტრუქტურული ერთეულების ფარგლებში რელევანტური შინაარსის 
გადმოცემა, საკუთარი აზრებისა და დასკვნების ჩამოყალიბება და ასევე, ნაშრომების დიდი 
ნაწილი უფრო აღწერილობითი და არა ანალიტიკურია. რესპონდენტთა აბსოლუტური 
უმრავლესობა ხაზგასმით აღნიშნავს კვლევით ნაწილში გამოკვეთილ სირთულეებს - 
კერძოდ,  სანდო წყაროების გამოყენებასა და ლიტერატურის მიმოხილვასთან, 
არგუმენტირებასთან, ჰიპოთეზების, საკვლევი კითხვების, დასკვნის ფორმულირებისა და 
შედეგების ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.  

„[...]ძირითადად სამაგისტრო ნაშრომების შექმნაზე რომ ვისაუბროთ, ჩემი აზრით, სტუდენტებს 
მართლაც აქვთ პრობლემები სამაგისტრო ნაშრომის შექმნისას და ამ პრობლემების იდენტფიცირება 
შეიძლება იმ დონეზე, რომ სტრუქტურირებული არ არის. ეს არის ძირითადი პრობლემა. და 
მაგალითად, სტრუქტურირებულის რომ იყოს – შესავალი და აბსტრაქტი და ა.შ. უფრო პრობლემა 
არის ის, რომ იმ სტრუქტურაში ის შინაარსი არ არის გადმოცემული რაც შესაბამისად უნდა იყოს 
ვთქვათ შესავალში; აბსტრაქტში რაც უნდა ეწეროს, არ წერია. ასევე, ძირითადი პრობლემა არის, რომ 
ნაშრომები არის უფრო მეტად აღწერილობითი და ნაკლებად არის მოცემული სტუდენტების 
დასკვნები“. (რესპონდენტი #1) 

[...] „ლიტერატურა - აი ეს არის ხოლმე ყველაზე მძიმე“. [...] ”მე ვისთანაც მქონია შეხება ყოველ 
შემთხვევაში. იქიდან რაღაცა ძირითადი ნაწილების გადმოტანა უჭირთ ანუ, თეორიული ნაწილის 
მომზადება. კვლევით ნაწილზე როგორც კი გადავდივართ, მანდ ვიჭედებით უკვე იმიტომ, რომ 
კვლევის გეგმა, იქ მონახაზის გაკეთება თუნდაც, სტრუქტურულად დალაგება ფორმირება რაღაც 
საკითხების და ერთის მხრივ, ხოო როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სტატისტიკურ დამუშავებაზე უნდა 
გადავიდეთ, მონაცემების ანალიზიდან ჰიპოთეზების, მონაცემების ანალიზის და დასკვნის 
ჩამოყალიბებამდე გარკვეული ბმა არ არის ხოლმე და ვფიქრობ, რომ აი ამ ნაწილში ძალიან 
სერიოზულად ანუ ყურადღება გვაქვს მისაქცევი“ (ფოკუს ჯგუფი #1, რესპონდენტი #1) 

[...] „აი მაგალითად, ნაშრომები იყო ისეთი, რომ საერთოდ სტრუქტურა დარღვეული იყო  და იმ 
შეფასების კრიტერიუმებშიც არ იყო, ორთოგრაფიულ შეცდომებზე ხომ საერთოდ ზედმეტი არის 
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საუბარი. მოკლედ, აი ეგ პრობლემები იყო რა, ლიტერატურა არ იყო რელევანტური ზოგი ვიკიპედია 
იყო, ზოგი მოკლედ...“ (ფოკუს ჯგუფი #2, რესპონდენტი #1) 

[...] „პირველი პრობლემა არის  სტრუქტურირება, საერთოდ მიზნობრიობა არ იცოდნენ რას 
ემსახურება, როგორ იწერება და რითი განსხვავდება რეფერატი, ესე, საბაკალავრო ნაშრომი. ჩემი 
წამყვანი  პრობლემა იყო სტრუქტურა“ (ფოკუს ჯგუფი #2, რესპონდენტი #2) 

[…] “არ იციან რა არის თეზისი, საკვლევი კითხვები და ასე შემდეგ და ვერ ხედავენ მათ შორის 
განსხვავებას მიუხედავად იმისა, რომ ლექციაზეც და სემინარზეც არაერთხელ გამიმეორებია და 
შემდეგ დეტალურად გავდივართ თითოეული სტუდენტის თეზისს და ვამოწმებთ და ასე შემდეგ. 
ასევე, პრობლემა არის წყაროების მოძიებაში ანუ, რელევანტური წყაროების მოძიებაში და ამ 
წყაროების მითითებაში - არ იციან როგორ უნდა მიუთითონ წყაროები და შესაბამისად, 
პლაგიატთანაც გვაქვს პრობლემა იმიტომ, რომ რეალურად რაღაც აზრს ვერ ავითარებენ თვითონ 
არგუმენტებით ანუ, საკუთარი არგუმენტებით ვერ ამყარებენ და შესაბამისად, არც წყაროს არ 
უთითებენ და პრობლემა ჩნდება“ (ფოკუს ჯგუფი #2, რესპონდენტი #8) 

          კვლევაში ჩართული სტუდენტების თანახმად, მნიშვნელოვანი პრობლემა მკაფიოდ 
განსაზღვრული ინსტრუქციების არ არსებობა, დისტანციური სწავლების ფორმატი, 
ცალკეულ საგნებში (სამეცნიერო წერა, SPSS) მიღებული არასათანადო ცოდნა და 
ლიტერატურის მოძიებასთან დაკავშირებული პრობლემებია. 

„ონლაინ მოგვიწია გაკეთება და ხელმძღვანელებს ძალიან ბევრი სტუდენტი ყავდათ და 
მაქსიმალური დროის გამოყოფას ვერ ახერხებდნენ ფიზიკურად, რომ ონლაინ შეგვხვედროდნენ და 
ყველა დეტალი განგვეხილა და მითითებები მოეცათ.  (ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #5). 

[...] „მე გავიარე  SPSS ონლაინ, გავიარე ერთ სემესტრში და არ მქონდა შესაბამისი რესურსი 
ყველაფერი დამოუკიდებლად დამემუშავება. მომიწია ამოღება. ერთი დაბრკოლება ეს მქონდა. 
მეორე, სტანდარტები რომელიც საბაკალავრო ნაშრომს შეესაბამება არ იყო ვრცელი (ფოკუს ჯგუფი 
#3, რესპონდენტი #6). 

„მე ვიტყოდი, რომ კომუნიკაციის პრობლემა იყო. იქედან გამომდინარე, რომ ონლაინ მოგვიწია 
ურთიერთობა, ვერ ხერხდებოდა კავშირი ლექტორებთან და მეორე პრობლემა რაც იყო, 
ლიტერატურა, რომელზეც ხელი ასევე მეტ-ნაკლებად მიგვიწვდებოდა“ (ფოკუს ჯგუფი #3, 
რესპონდენტი #9). 

„ერთი რა პრობლემაც შემექმნა ის იყო რომ ინგლისური არ ვიცოდი და მასალების მოძიების დროს 
უცხო ენაზე მიწევდა გადათარგმნა“ (ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #10). 

[...]“ძირითად პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ბაკალავრიატის დროს პირველ კურსზე გავლილი 
აკადემიური წერის პროცესში არ მოგვეწოდებათ სტუდენტებს ინფორმაცია როგორ იწერება 
ნაშრომი“ (ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #1). 

„რაღაც თვალსაჩინოება როცა გაქვს უფრო მარტივია რომ აი, რაღაც სტრუქტურა, მონახაზი შეიქმნას, 
შენს თავში მაინც რომ იცი, რომ ამის შემდეგ ის უნდა დაწერო და ამის შემდეგ ის მოდის და ასე 
შემდეგ. საბაკალავროზე  ეს არ იყო“ (ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #2). 

[...]“პირველ კურსზე ნახევარ სემესტრში გავლილი საოფისე პროგრამები ვერ მისცემს საკმარის 
ცოდნას სტუდენტს, რომ მერე მეოთხე კურსზე რომ მოუწევს მათ მონაცემების დამუშავება 
რაოდენობრივი თვალსაზრისით, მან წარმატებით შეასრულოს ეს და არ დაჭირდეს თანაკურსელთან 
ან რომელიმე სხვა ადამიანის დახმარება. ამიტომ, ვფიქრობ მნიშვნელოვანია ამ ფაქტის 
გათვალისწინება და ყურადღების მიქცევა, რომ მეოთხე კურსზე ისევ სავალდებულოში ჩაჯდეს სპსს 
ან თუნდაც ექსელი იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად მოახერხოს ბაკალავრის სტუდენტმა 
მონაცემების დამუშავება. (ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #3) 

სამეცნიერო წერასთან დაკავშირებული პრობლემების განმსაზღვრელი ფაქტორები - 
რესპონდენტთა თანახმად, სამეცნიერო წერა არ მოიცავს მხოლოდ წერის საკითხებს, 
მართლწერის საკითხებს, ეს არის კომპლექსურად ძალიან ბევრი საკითხის მომცველი 
დისციპლინა, რომელიც აერთიანებს როგორც აზროვნების საკითხებს ისე წერის, 
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კომუნიკაციის, აკადემიური ეთიკის საკითხებს რაც შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი 
და ამავე დროს დეფიციტურია საზოგადოებაში.  სწორედ მისი კომპლექსურობიდან 
გამომდინარე, მონაწილეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ არ არის საკმარისი სამეცნიერო წერის 
სალექციო კურსი მხოლოდ ერთი სემესტრის განმავლობაში ისწავლებოდეს. ასევე, 
რესპონდენტები ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად იმ ფუნდამენტური უნარ-ჩვევების 
არ ქონას ასახელებენ, რომელიც მათი მოსაზრებით სტუდენტებს ჯერ კიდევ სკოლაში 
უნდა შეეძინათ. 

„[...]ერთი სემესტრია მხოლოდ ეს საგანი. ჯერ ეს ერთი, ერთი სემესტრი  ძალიან ცოტაა მოდით  ასე 
ვთქვათ აკადემიური  წერისათვის, მართლაც ძალიან ცოტაა. წარმოუდგენელია ერთ სემესტრში 
ასწავლო ბავშვს მართლწერის საკითხები  მითუმეტეს, თუ საფუძველი არ აქვს, ქართული ენის 
გრამატიკის ფორმები თუ არ იცის, მართლწერის საკითხები თუ თავის დროზე არა აქვს 
შესწავლილი. ანუ, ძალიან რთულია რა თქმა უნდა, რომ ნულიდან დავიწყოთ და ეს საკითხები 
ვასწავლოთ.“ (რესპონდენტი #2) 

„პრობლემად რჩება ის, რომ ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც უნდა ჰქონდეთ სტუდენტებს უკავშირდება 
არა უნივერსიტეტს, არამედ სკოლას, სკოლასაც აქვს ალბათ თავისი პრობლემები,რომლებიც ცალკე 
თემაა და ცალკე კვლევის საგანია ამ მიმართულებით. თუმცაღა, ზოგადად თუ ვიმსჯელებ ამ 
მიმართულებით, წიგნიერების დეფიციტი რომელიც თავისთავად მოქმედებს სტუდენტთა 
ლექსიკაზე, ვერბალური უნარ-ჩვევებიც არ აქვთ, არათუ წერილობითი. წერა არაფერია თუ არა 
აზრის გამოხატვა, ჩამოყალიბება, უჭირთ და ეს ყველაფერი უფრო გლობალურია, ვიდრე ვთქვათ 
ერთი კონკრეტული საგნის სწავლება“ (რესპონდენტი #3) 

„ლექტორს ორმაგად მუშაობა უწევს, სამწუხაროდ, ის რაც სკოლიდან უნდა მოყვებოდეს იმის 
წავლებაც კი უნივერსიტეტში გვიწევს პირველ საფეხურებზე. ყველასთან არა მაგრამ, ბევრ 
სტუდენტთან არის ასეთი შემთხვევა, როგორ წეროს ესე, როგორ ჩამოაყალიბოს 
არგუმენტირებულად და ა.შ.“ (ფოკუს ჯგუფი #1, რესპონდენტი #8) 

„[...]დროის სიმცირიდან გამომდინარე, ვინაიდან ეს დისციპლინა ერთ სემესტრიან სწავლებას 
მოიაზრებს, შედარებით უჭირთ სტუდენტებს იმ უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომელიც რა თქმა 
უნდა აუცილებელია. [...]გარდა ამისა, ჩემი აზრით პრობლემებს ქმნის ისიც, რომ ამ მცირე დროში 
ვერ ძლევენ, ვინც ვერ ძლევს იმაზეა საუბარი, თუმცა არიან სტუდენტები რომლებიც 
არაჩვეულებრივად ართმევენ თავს ამ ყველაფერს. პრობლემას ქმნის   მათი მზაობაც,  
ფუნდამენტური უნარ-ჩვევები რაც სკოლიდან უნდა წამოიღონ - წერის კულტურა იქნება ეს, 
კითხვის კულტურა, ლექსიკის სიმდიდრე, და ა.შ.“ (რესპონდენტი #3) 

რესპონდენტთა მხრიდან ხაზი გაესვა იმ ფაქტს, რომ სამეცნიერო წერის სწავლების 
პროცესში ვლინდება ცვლილებების საჭიროება და მეტი აქცენტი პრაქტიკული ნაწილის 
გაძლიერებაზე უნდა გაკეთდეს. კვლევის მონაწილეთა უმრავლესობის თანახმად, 
მნიშვნელოვანია საგნის კურიკულუმში მოხდეს იმ საკითხების გათვალისწინება, 
რომელიც ორიენტირებული იქნება სამეცნიერო ნაშრომის დასაწერად საჭირო ძირითადი 
უნარების განვითარებაზე. ასევე, რესპონდენტთა თანახმად, უმჯობესი იქნება გადაიხედოს 
შეფასების სისტემა  და საგამოცდო საკითხები, რომ შუალედური და დასკვნითი გამოცდა 
მხოლოდ დახურული კითხვებით არ იყოს განსაზღვრული.  

„მე მაგალითად, ნონსენსად მიმაჩნია რომ ეხლა ასწავლო წყაროების მოძიება, ასწავლო დამუშავება 
და მერე გამოცდაზე შუალედურზე შემოსახაზი კითხვებით აპასუხებინო.  აი ეგ არის ძირითადი 
პრობლემა, თვითონ პროცესში მგონია მე და არა მხოლოდ  ამას რომ გავაკეთებთ მგონია რომ 
მათთვის ესეთი უცხო და რაღაცა აღარ იქნება მერე საბაკალავრო ნაშრომი“. (რესპონდენტი #5) 

„აკადემიური წერის სილაბუსი უნდა შეიცვალოს აბსოლუტურად და თუ უნდა განვიხილოთ ჩვენ 
ეს საბაკალავრო იქნება თუ სამაგისტრო ნაშრომები, რა თქმა უნდა შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს 
ამასთან. ანუ, გასაგებია, რომ იქ რაღაც ესეებს გვაწერინებენ მაგრამ, მხოლოდ ესე არ ყოფნის ამხელა 
ჩვენს ნაშრომს რასაც ვაკეთებთ ოთხი წლის ბოლოს. ერთი ეგ რომ ეგ მოხდეს, თავისი 
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სტანდარტებით, სავარჯიშოებით ასე რომ ვთქვათ პრაქტიკული დავალებით და  ასე შემდეგ, (ფოკუს 
ჯგუფი #3, რესპონდენტი #6). 

„შეფასების სისტემაც კი იცით როგორი ლოიალურია ჩვენთან სეუში და ძალიან ბევრი სტუდენტი 
ისე აბარებს გამოცდას და ისე ხურავს საგანს, რომ სემინარზე შეიძლება არც შემოვიდეს საერთოდ 
და ამიტომ, არც კი იცის რა არის საკვლევი კითხვა, რა მიზანი! ანუ, შესაბამისად, მაინც ჩინური რჩება 
მისთვის რა და ჩვენ პრინციპში მაინც ვლაპარაკობთ იმ ხალხისთვის, ვინც სემინარზე შემოდის. 
სემინარზე შემოდის მცირე ნაწილი, მინდა გითხრათ 10-15% როგორც ყველგან, მეც როგორც 
ვკითხულობ ყველგან ასეა და აი, ამ ძირითადად ვლაპარაკობთ ამ 10-15% ისთვის იმიტომ, რომ ჩვენ 
თუ გვინდა რომ ეს იყოს 50-60%-ისთვის მაშინ, თვითონ შეფასების სისტემაც უნდა შეიცვალოს და 
ამისთვის ეხლა რამდენად მზად არის სეუ, ეგ მე არ ვიცი“ (რესპონდენტი #5)   

„[...]ეს შეიძლება ცოტა უცნაური სათქმელი არის, მაგრამ რეალობა ეს არის და უნდა ითქვას ესაც, 
რომ ან არ ასწავლიან სწორად საბაკალავრო ნაშრომს ან, თვითონ არ სწავლობენ კარგად. ან, თვითონ 
ხარისხი გადაცემის, თვითონ საგნებში, რომლებით მათ აუცილებლად უნდა გაიარონ, არ აქვთ 
კარგად გავლილი. არ ვიცი ეს რატომ ხდება, თავად ვერ ართმევენ თავს, ლექტორები ვერ აგებინებენ 
თუ… ეს არის ჩემთვის დღემდე გაურკვეველი” (რესპონდენტი #1). 

„[...]კარგი იქნებოდა მაგალითად, თუ ერთი საპილოტე ვარიანტიც ექნებოდათ აკადემიური წერის 
კურსის პერიოდში დასამუშავებელი. აი მაგალითად, მიეცეთ დავალების სახით, რომ დაწერონ 
ნაშრომი მოკლედ და აი, ის შენიშვნები და ეს ყველაფერი უკვე პრაქტიკაში იყოს 
განხორციელებული, რომ საბოლოოდ, როდესაც მეოთხე კურსის ბოლოს ბაკალავრიატი იქნება თუ 
მაგისტრატურა და დაცვა მოუწევთ, რაღაცა სახის პრაქტიკა უკვე გავლილი ჰქონდეთ. ალბათ,  ესეც 
კარგი პრაქტიკა იქნებოდა ჩემი გადმოსახედიდან“ (ფოკუს ჯგუფი #1, რესპონდენტი #8) 

[...} „გამოცდაზე გასვლის უფლება არ უნდა ჰქონდეს სტუდენტს თუ  არ ექნება სემინარზე ქულების 
გარკვეული რაოდენობა დაგროვილი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მემგონი უნდა 
გააკეთოს ადმინისტრაციამ“ (რესპონდენტი #2) 

როგორც პროფესორ-მასწავლებლები ასევე, სტუდენტები მიიჩნევენ, რომ სამეცნიერო 
წერის სწავლა და წერის უნარის გამომუშავება ცამეტი კვირის განმავლობაში მხოლოდ 
აკადემიური წერის სალექციო კურსის ფარგლებში საკმაოდ რთულია. რესპონდენტთა 
უმეტესობა მიიჩნევს, რომ პრობლემის განმსაზღვრელია ისიც, რომ ყველა საგნის 
ფარგლებში სამეცნიერო წერის ძირითადი სტანდარტების გათვალისწინებით  
სტუდენტებს ძირითადად  არ  ევალებათ და არც ასრულებენ  სამეცნიერო დავალებებს. 
შესაბამისად, სტუდენტები რეალურად არ ფლობენ სამეცნიერო ნაშრომებზე მუშაობის 
გამოცდილებას რაც საბოლოო ჯამში, საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების ხარისხზე 
უარყოფითად აისახება.   

„ცამეტ კვირიანი კურსი ჩემი გადმოსახედიდან არის საკმაოდ ცოტა იმისთვის რომ სტუდენტმა 
სრულყოფილად გაიაროს ეს კურსი და სრულყოფილად დაეუფლოს აი იმ უნარ ჩვევებს რაც 
აუცილებელია კარგი აკადემიური ნაშრომის წარსადგენად“  (ფოკუს ჯგუფი #1, რესპონდენტი #8) 

„ყველა საგანში უნდა უწევდეს სტუდენტს ნაშრომის დაწერა ყოველ შემთხვევაში ნუ გააჩნია ეხლა 
რა ტიპის საგანია თუმცა, ძირითად შემთხვევაში და მით უმეტეს ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებებში. შესაბამისად, მხოლოდ ის, რომ ერთი საგანი ისწავლა სტუდენტმა აკადემიური წერა 
იქნება ეს თუ, სამეცნიერო წერა და დასრულდა ეს, ასეთი მიდგომა არ უნდა იყოს“ (ფოკუს ჯგუფი 
#2, რესპონდენტი #8) 

[...] „ყოველ საგანში, ყველა სემესტრში ბავშვებს აქვთ ეგრეთ წოდებული პრეზენტაციები. ჯერ უნდა 
დაიწეროს რეფერატი თავისი გამოყენებული ლიტერატურით და მერე, ასე შემდეგ. ფორმალურია ეს 
ყველაფერი, არ ვაქცევთ ყურადღებას იქ  ლიტერატურის მითითებას, იქ რაღაცას ზეპირად 
წარმოადგინა, რაღაცა და ნუ მოკლედ ბოლოს ვიღებთ იმას რასაც ვიღებთ“. (ფოკუს ჯგუფი #1 
რესპონდენტი #3) 
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სტუდენტების ფოკუს-ჯგუფში გამოიკვეთა  საბაკალავრო საფეხურზე ინფორმაციის 
ნაკლებობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლის თანახმადაც, მათ არ აქვთ მკაფიო 
ინფორმაცია პირველ კურსზე აკადემიური წერის, შემდეგ საფეხურებზე კი კვლევის 
მეთოდებისა და SPSS -ის  როლის შესახებ ნაშრომის  დასაწერად, რის გამოც, არაერთი 
პრობლემა იკვეთება ნაშრომზე მუშაობის პროცესში.  სტუდენტები თავის მხრივ, 
პრობლემის განმსაზღვრელად  საგნების სემესტრულ განაწილებას ასახელებენ და 
მიიჩნევენ, რომ რამდენიმე საგანი (აკადემიური წერა, კვლევის მეთოდები, SPSS) 
კომბინირებულად უნდა ისწავლებოდეს და განსაკუთრებით, როგორც საბაკალავრო ასევე, 
სამაგისტრო საფეხურზე, აკადემიური წერის გავლა მათი მოსაზრებით უფრო ეფექტური 
იქნება ბოლო სემესტრში. 

  [...]“ინფორმაციის ნაკლებობა საბოლოო ჯამში ქმნის იმ სირთულეებს, რაც საბაკალავრო ნაშრომის 
შესრულებას უკავშირდება. საბაკალავროზე არ ვიცოდით რა რაოდენობის უნდა იყოს წყაროები, რა 
სტილის უნდა იყოს ნაშრომი და როგორი უნდა იყოს კვლევა. კონკრეტულად, წინასწარ რომ არ 
ვიცით და არ ვართ შემზადებული ამისთვის, ვფიქრობ რომ  განსაზღვრავს იმ სირთულეს რომ 
ინფორმაციის ნაკლებობა გვაქვს დასაწყისში“ 

„[...]აკადემიური წერა ძალიან ეხმარება სტუდენტს ნაშრომის სწორად დაწერაში და ვფიქრობ, რომ 
მნიშვნელოვანი და აუცილებელიც არის ეს აკადემიური წერა იყოს შემოტანილი მეოთხე კურსზე. 
(ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #5). 

„როდესაც გავდიოდით აკადემიურ წერას არავის შევუმზადებივართ იმისთვის რა არის ნაშრომის  
წერა. გავიარეთ ის, რაც ეროვნულების დონეზე იყო, და ეს რა თქმა უნდა, განსხვავდება დონეების 
მიხედვით. ამიტომ შესაბამისი ცოდნა არ  გვქონდა. ეს ასე რომ არ ყოფილიყო, ნაკლები 
დაბრკოლებები იქნებოდა ჩემი აზრით.“ (ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #6). 

„ ვფიქრობ, რომ აკადემიური წერა რომელიც გავიარეთ პირველ კურსზე  ნამდვილად არ იყო 
საკმარისი იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე საბაკალავრო ნაშრომი იდეალურ დონეზე დაგვეწერა და 
შესაბამისად, რეცენზენტისგან არ მიგვეღო რაიმე სახის შენიშვნები. ეს პირდაპირ კავშირშია 
შეფასებასთან და ნაშრომის ხარისხთან. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ თუ მაგალითად, 
მოხდება მოდიფიცირება დავუშვათ საგნების და მაგალითად, მეოთხე კურსის პირველ სემესტრში 
გაივლის სტუდენტი და შემდეგ, უკვე მოუწევს მას საბაკალავროზე მუშაობა ბევრად უფრო 
ეფექტური და ნაყოფიერი იქნება ვიდრე პირველი კურსის თუნდაც მეორე სემესტრში გავლილი 
აკადემიური წერა, რომელიც რა თქმა უნდა საბოლოოდ უკვე არც იმ სტანდარტებს უყალიბებს 
სტუდენტს, რომ შეძლოს დამოუკიდებლად წერა“ (ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #3) 

„უკეთესი იქნებოდა პარალელურად რომ გავდიოდეთ გინდა მაგისტრატურაზე და გინდა 
ბაკალავრიატზე, ნაშრომის პარალელურად რა. თან იმას დავწერდი, თან, იმას ვისწავლიდი და რა 
ვიცი, უფრო გამარტივდებოდა“.  (ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #10) 

რესპონდენტთა უმეტესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას 
წარმოადგენს სტუდენტების ლექცია-სემინარებზე დასწრების ძალიან დაბალი 
მაჩვენებელი და მეტი კონცენტრაცია შეფასებაზე (ქულაზე), ასევე, ნაკლები მოტივაცია და 
ზოგადად, მათი დამოკიდებულებები სასწავლო პროცესის მიმართ. 

[...] „მხოლოდ სამეცნიერო წერა არ არის, რომ სამეცნიერო წერა არ იცის და ამიტომ ვერ წერს 
ნაშრომს, არა. თუ კი დამოკიდებულება ექნებოდა თვითონ საგნის მიმართ, საკითხის მიმართ 
სერიოზული, მერე თვითონ ეს ბუნებრივად და ორგანულად წამოიღებდა ინტერესს აკადემიური 
წერისასაც. ასე ვფიქრობ, რა ვიცი“.  (რესპონდენტი #4) 

 [...] „თვითმიზანი ბევრი სტუდენტისთვის არის ქულის მიღება გამოცდაზე“.  

[...] „სამწუხაროდ, აი ამ ჩვენ დღევანდელი რთული სიტუაციიდან გამომდინარე, ონლაინ რეჟიმიდან 
გამომდინარე, სტუდენტების უმეტესობა არ ესწრება ლექცია სემინარებს, ეს არის სავალალო, ძალიან 
სამწუხარო ფაქტი“ (რესპონდენტი #2) 
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„ეხლა ნუ თემაა, რომ ქულა უფრო პრიორიტეტი არის ვიდრე ცოდნა და უნარების წაღება, 
სამწუხაროა ეს, ეს რეალობაა! (ფოკუს ჯგუფი #2, რესპონდენტი #1) 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ყველა უნივერსიტეტში არ არის სავალდებულო საბაკალავრო 
ნაშრომის წერა, რაც თავის მხრივ, სტუდენტებისთვის გამოცდილების უქონლობის გამო 
სამაგისტრო საფეხურზე დამატებითი სირთულეების განმაპირობებელია. პროფესორები 
სამაგისტრო საფეხურზე სტუდენტების უფრო მაღალ ჩართულობაზე ამახვილებენ 
ყურადღებას და მიიჩნევენ, რომ ბაკალავრებისგან  განსხვავებით, მათი მოტივაცია და 
მუშაობის ხარისხი  მაღალია.  

„მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ეს სტუდენტების ბრალი არ არის, მოდით აქედან დავიწყოთ. პირველად 
ალბათ ეს იმის ბრალია, რომ აი ჩვენ ისეთ ობიექტურ გარემოში ვცხოვრობთ, რომ 
მაგისტრატურამდე მისული სტუდენტს ან საერთოდ არ აქვს ნაშრომზე მუშაობის გამოცდილება … 
არის ასეთი ფაკულტეტები, სამართალი და ა.შ. შემიძლია ჩამოვთვალო, სადაც არ აქვთ გაკეთებული 
საბაკალავრო ნაშრომი და ეს მათთვის არის მართლა დიდი გამოწვევა. და ასევე, არ აქვთ წერის 
უნარები, არც, ვთქვათ, სტატია აქვს გაკეთებული და ხშირად პროგრამებში არ მოეთხოვება ამის 
გაკეთება. ანუ სასწავლო პროგრამებში, ბაკალავრიატის დონეზე ნაკლებად მოეთხოვებათ 
სტუდენტებს“ (რესპონდენტი #1)  

„მე მაგისტრატურაში, სოციალური ფსიქოლოგიის განხრით ვკითხულობ და ძალიან მომწონან, 
ძალიან კარგი სტუდენტები არიან, ძალიან არაჩვეულებრივები არიან და მივესალმები მათ. ბევრი  
არაფსიქოლოგები არიან  მოსულები სასწავლებლად, მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობენ, 
ჩართულობა არის ძალიან დიდი და სტუდენტების ძალიან დიდი კონტინგენტია და დასწრებაც 
არის და აი ეს ძალიან მომწონს და მივესალმები. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს სეუ ბაზარზე არის 
ძალიან მოწინავე უნივერსიტეტი“ (ფოკუს-ჯგუფი 1, რესპონდენტი #5) 

მკაფიო ინსტრუქციები ნაშრომის შექმნის პროცესში - კვლევაში ჩართული რესპონდენტები 
მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია სტუდენტებს ჰქონდეთ გზამკვლევი, რომელშიც 
სამეცნიერო წერის სტანდარტები მარტივი ენით, სტუდენტებისთვის გასაგებად, 
ლაკონურად  და მოკლედ იქნება ჩამოყალიბებული და რომლის მთავარი ფუნქციაც 
სტუდენტისთვის ნაშრომზე მუშაობის პროცესის გამარტივება იქნება. კვლევის პროცესში 
აღნიშნული ინსტრუქციების არ არსებობა, მონაწილეთა უმრავლესობის მხრიდან ერთ-
ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად დასახელდა. რესპონდენტთა თანახმად, სამეცნიერო 
წერაში გამოვლენილი სირთულეების როლი ნაშრომის ხარისხთან მიმართებაში 
გადამწყვეტია. შესაბამისად, როგორც სტუდენტები, ასევე ლექტორები აღნიშნავენ, რომ 
მკაფიო ინსტრუქციები, სადაც თვალსაჩინოდ იქნება აღწერილი ყველა ძირითადი 
სტრუქტურული ერთეულის შემუშავების მექანიზმები, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 
სამეცნიერო ნაშრომების ხარისხს.   

„ამ დოკუმენტით გაცილებით მარტივი იქნება მუშაობა, იმიტომ, რომ ჩვენ ეხლა თვითონ ვადგენთ 
დამოუკიდებლად რა მივაწოდოთ იქ ხო? ვთქვათ ნაშრომი როგორ დაამუშაოს, როგორ მოიპოვოს 
წყარო და როგორ, აი ესეთი ცოდნა რო იქნება სხვა ხელმძღვანელს აღარ მოუწევს ამაზე ცალკე 
მუშაობა და ეს დოკუმენტი იქნება ძალიან მარტივი სახელმძღვანელო და ბევრი დროც დაიზოგება“ 
(ფოკუს ჯგუფი #2, რესპონდენტი #7) 

„ჩვენც დაგვეხმარება გარკვეულწილად, ხანდახან ჩვენც გვჭირდება გადახედვა, გადმოხედვა, 
როგორ შეიძლება უკეთესი გზით წაყვანა და ა.შ. და ეს სტუდენტებს უფრო დაეხმარებათ, რადგან 
მათ ხომ არ აქვთ დიდი გამოცდილება ასეთი წერის და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ დიდ 
დახმარებას გაუწევს“ (ფოკუს ჯგუფი #1, რესპონდენტი #9) 

„მე როცა ვამთავრებდი პრინციპში მაშინ რომ ასე რომ ვთქვათ ცუდი ხელმძღვანელები შეხვდათ 
ბავშვებს და მერე უკვე ჩვენგან გადადიოდა ეს ინფორმაცია ვინაიდან ჩვენ გვაძლევდა 
ხელმძღვანელი ეს რაღაცა გზამკვლევი რომ არსებობდეს ყველას გვექნება წვდომა, არავის მოუწევს 
ნერვიულობა ზედმეტად. ვიღაცას შეცდომით მისცემ ინფორმაციას ან რაიმე მსგავსი აღარ 



87

 

განმეორდება მოკლედ და რახან ეს ჩონჩხი იქნება, მერე უკვე მარტივი იქნება აგება იმ ყველაფრის 
რაც შემდგომ გვიწევს ხოლმე“ (ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #6). 

„მე ვთვლი, რომ როდესაც რაღაცაზე ესე ვთქვათ გაურკვევლობა იქნება, გავიჭედები, ჩავხედავ ხო ამ 
გზამკვლევს, გადავშლი როგორაა სწორი. ინფორმაციის მოძიება, ლიტერატურის დამუშავება ერთი 
საკითხია მაგრამ, ხო არის კომპონენტები რომელსაც აუცილებლად უნდა მოიცავდეს საბაკალავრო 
და სამაგისტრო ნაშრომი, რა რის მერე იწერება  და ეს ყველაფერი მე მექნება და არ მექნება 
მოსაძიებელი და სხივს ნაშრომებში მოსაძებნი, რომ აბა რის მერე რა იწერება, აბა რაში რა შედის და 
ა.შ.“  (ფოკუს ჯგუფი #3, რესპონდენტი #2). 

„ჩემი აზრით, შფოთვის დონესაც შეამცირებს.  როცა ადამიანი ნაშრომზე მუშაობს,  რაღაც რომ არ 
იცის უფრო აშფოთებს და სად ნათლად რომ ექნება წარდგენილი რითი იხელმძღვანელოს და 
ჩონჩხის სახით რომ ექნება რა უნდა გააკეთოს, უფრო გაუმარტივდება და დროსაც დაზოგავს და რა 
ვიცი, ნაკლები შფოთვა რომ ექნება უფრო კარგად იმუშავებს ჩემი აზრით“ (ფოკუს ჯგუფი #3, 
რესპონდენტი #10). 

[...] „ეს ნამდვილად ძაან კარგი იქნება თუკი ასეთი გზამკვლევი შეიქმნება მემგონი ჩვენც 
დაგვეხმარება რაღაცნაირად რო პრაქტიკულად განვახორციელოთ ის რა მიზანიც აქვს ამ საგანს“. 
(რესპონდენტი #4) 

სამეცნიერო წერის კულტურის ასამაღლებლად განსახორციელებელი ღონისძიებები - 
რესპონდენტთა თანახმად, სტუდენტებისთვის მოტივაციის ასამაღლებლად 
უნივერსიტეტის მხრიდან აქტიური ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია, რაც  ტრენინგების, 
ვებინარების, ვორქშოფების ჩატარებას გულისხმობს. რესპონდენტთა მხრიდან ყურადღება 
გამახვილდა კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის წახალისებაზე სტატიების 
გამოქვეყნებით, სამეცნიერო-კვლევით საგრანტო პროექტებში სტუდენტების ჩართვასა და 
ასევე, სასწავლო პროცესში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანაზე. კვლევის მონაწილეთა 
უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ წერის კულტურის ასამაღლებლად აუცილებელია 
სტუდენტებს ყველა საგნის ფარგლებში დაევალოთ სამეცნიერო დავალებებზე მუშაობა, 
სასემინარო მუშაობის პროცესი გახდეს უფრო პრაქტიკული და დადგეს სემინარებზე 
დასწრების ვალდებულება. პროფესორ-მასწავლებლები პლაგიატის წინააღმდეგ 
ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ლექტორებისა და  უნივერსიტეტის მხრიდან 
კამპანიებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვისა და ჩატარების აუცილებლობას 
უსვამენ ხაზს.  

„ყველა საგანში სტუდენტებს უნდა ევალებოდეთ მცირე მოცულობის 7-8 გვერდიანი კვლევითი 
ნაშრომის შექმნა აკადემიური წერის სტანდარტებზე დაფუძნებით .ჩვენ მეოთხე კურსის ბოლოს 
მივიღებთ ძალიან მაგარ საბაკალავროებს, აი მართლა კვლევებს მივიღებთ. იცით რას ვგულისხმობ?! 
პრეზენტაციებს რომ წარადგენენ ყველა საგანში, ეს პრეზენტაციები იყოს არა გადმოკოპირებული, 
ხომ ვიცით ძირითადად როგორც კეთდება, არამედ იყოს მათი აი ეს მცირე ზომის კვლევითი 
ნაშრომი“ (რესპონდენტი #5) 

„აი, ვთქვათ, მესამე კურსზე იყოს რაღაცა არჩევითი საგანი ან, აუცილებელი საგანი  აი პრე-
დიპლომური რეფერატის წერა. ანუ, მაგალითად, ამ ბავშვებმა, დაწერონ რეფერატი აუცილებლად, 
ოღონდ ყველა იმ პარამეტრის გამოყენებით,  რაც საჭირო არის ლიტერატურული მიმოხილვის 
წერისას სადიპლომოზე, რომ მერე არ იყოს პრობლემა მეოთხე კურსზე და მათი პრობლემა იქნება 
მარტო დასკვნითი ნაწილის ასე ვთქვათ, ფორმულირება“. (ფოკუს ჯგუფი 2, რესპონდენტი #4) 

„დასწრება უნდა იყოს მაქსიმალურად ორგანიზებული. ყოველშემთხვევაში ,უნდა მოთხოვნილი 
იყოს, რომ დასწრება იყოს მაქსიმალური“ (ფოკუს ჯგუფი 2, რესპონდენტი #2). 

„თუ უნივერსიტეტი და თუნდაც ლექტორი ან ხელმძღვანელი ითხოვს სამაგისტრო ან საბაკალავრო 
ნაშრომის ხარისხს, ამას უნდა ჰქონდეს რა თქმა უნდა თავისი წინაპირობა და უნივერსიტეტმა უნდა 
უზრუნველყოს პირველ რიგში ის, რომ თუნდაც აკადემიური წერა, თუნდაც სამეცნიერო წერა და 
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SPSS პირველ რიგში გახადოს სავალდებულო საგანი, ანუ, არ იყოს არჩევითი საგანი“ (ფოკუს ჯგუფი 
#3, რესპონდენტი #7). 

„[...]რაც უნივერსიტეტის მხრიდან უნდა გაკეთდეს ალბათ ის იქნება, რომ უფრო გაიზარდოს 
დატვირთვა აკადემიური წერის და კვლევის მიმართულებით სწავლების. მე ვფიქრობ, რომ 
პრობლემას ცოტათი უფრო მეტად მოაგვარებს ის ნაწილი, რომ მეოთხე კურსის პირველ სემესტრში 
იყოს კიდევ ერთი რაღაცა დამატებითი კურსი, სავალდებულო გასავლელი, სანამ საბაკალავრო 
ნაშრომის მომზადებას დაიწყებს სტუდენტი“ (ფოკუს ჯგუფი #1, რესპონდენტი #1) 

[...] „აი მთავარი, ისევ იქამდე მივდივართ, რომ დამოკიდებულება შეიცვალოს ზოგადად სწავლის 
მიმართ და აი, ეს თეორიული შეგონებებიც რომ პლაგიატი ძალიან ცუდია. [...] აი, მერე მივდივართ 
ისევ ცოდნამდე, რაღაცა აი ელემენტალურ განათლებამდე და უნივერსიტეტებმა რა შეიძლება 
გააკეთოს, თითოეულმა იმ ხელმძღვანელმა და ლექტორმა, რომელიც ხელმძღვანელია ამა თუ იმ 
თემის არ უნდა მიიღოს. ისევ კომპლექსურ პრობლემამდე მივდივართ, რომ  არ არის ეს ერთი რომ 
ამას ვეტყვით და ამას გააკეთებენ ან, პროგრამა აქვს უნივერსიტეტს, რომელიც პლაგიატს შეამოწმებს 
და ეს ამ პრობლემას გააჩერებს. არ არის ასე, დამოკიდებულება არის ყველაზე მთავარი მემგონი. 
(რესპონდენტი #4) 

 [...] „პირველ რიგში  სტუდენტური კონფერენციები ძალიან კარგია და არის ამის პრაქტიკა და 
კულტურა ნამდვილად ჩვენს საუნივერსიტეტო სივრცეებში. კონფერენციებში უნდა მიიღონ 
მონაწილეობა, სამეცნიერო დავალებებიც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ ნელნელა  აი ამ 
სტრუქტურის დახვეწის ხაზით მოვამზადოთ ბავშვები საბაკალავრო ნაშრომისთვის და ვამუშავოთ 
სამეცნიერო ლიტერატურაზე“ (რესპონდენტი #2) 

[...] „ჩატარდეს ხოლმე ტრენინგები,  ვთქვათ ხელმძღვანელებისათვის, როგორც საბაკალავროს ისე 
სამაგისტროს და ასევე, შეიძლება ყოველ წელიწადს საბაკალავრო საფეხური ცალკე და ვთქვათ  
სამაგისტრო საფეხურის ცალკე სტუდენტებისათვისაც ჩატარდეს  რაღაცა ერთი შეხვედრა თუნდაც, 
მინიმუმ ერთ საათიანი  ცნობადობისთვის“ (ფოკუს-ჯგუფი  #2, რესპონდენტი #3) 

3. შედეგების შეჯამება 

მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ ყველაზე ხშირად 
სტუდენტებთან ვლინდება  სამეცნიერო წერის ძირითადი სტანდარტების დარღვევა.  
პროფესორ-მასწავლებელთა თანახმად, სტუდენტების მიერ შექმნილი ნაშრომები ხშირად 
არასტრუქტურირებულია, ნაკლებად არის დაცული ენა, სტილი, თანმიმდერულობა, 
არგუმენტაცია და ლოგიკურობა. სტუდენტებთან მთავარ პრობლემად სანდო, 
რელევანტური წყაროების მოძიებისა და გამოყენების საკითხი გამოიკვეთა, რაც მიიჩნევა, 
რომ მნიშვნელოვან ხარვეზად იკვეთება ლიტერატურის მიმოხილვის ნაწილში. კვლევის 
მონაწილეთა თანახმად, ნაშრომებში ხშირად სტანდარტის შესაბამისად არ არის 
ჩამოყალიბებული ნაშრომის მიზანი, ჰიპოთეზა, საკვლევი კითხვები, ასევე, ხშირად 
ვლინდება ხარვეზები მონაცემების დამუშავების, შედეგების ინტერპრეტაციისა და 
ძირითადი მიგნებების ფორმულირების ნაწილში. აღსანიშნავია, რომ კვლევაში ჩართული 
სტუდენტების თანახმად, ნაშრომის შექმნის პროცესში ისინი ნამდვილად აწყდებიან 
მრავალ სირთულეს, რაც რეალურად განპირობებულია სწავლების ფორმატის, მკაფიო 
ინსტრუქციებისა და გზამკვლევის არ ქონის, კვლევის მეთოდების, SPSS-ისა და 
სამეცნიერო წერის არაორგანიზებულად სწავლის გამო. სტუდენტები აღნიშნულის 
განმსაზღვრელად ასახელებენ ინფორმაციის ნაკლებობას, რომლის თანახმადაც, ამ 
საგნების სწავლის განმავლობაში, მიღებული ცოდნის საბაკალავრო ნაშრომის დასაწერად 
გამოყენების საჭიროების შესახებ არაფერი იციან. სტუდენტები მიიჩნევენ, რომ ისინი 
უმჯობესია დამამთავრებელ სემესტრებში გადიოდნენ სამეცნიერო წერას. ასევე, მათი 
მოსაზრებით, უმნიშვნელოვანესია მოდიფიცირდეს საგნის სილაბუსი და 
გათვალისწინებული იყოს ისეთი პრაქტიკული დავალებები, რაც მათ რეალურად მისცემს 
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შესაძლებლობას განივითარონ სამეცნიერო წერის უნარ-ჩვევები და გაუმარტივდეთ 
საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობა.  

კვლევის მონაწილეთა მოსაზრებების თანახმად, სამეცნიერო წერის თვალსაზრისით 
პრობლემები კომპლექსურია, რომლის განმსაზღვრელ ფაქტორებად ისეთი 
ფუნდამენტური უნარ-ჩვევების არ ქონა გამოიკვეთა სტუდენტებთან, რაც  პროფესორთა 
მოსაზრებით ჯერ კიდევ სკოლაში უნდა შეეძინათ. რესპონდენტებმა პრობლემების 
განსაზღვრელად ასევე, დაასახელეს შეფასების სისტემა, ლექცია/სემინარებზე დასწრების 
ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, ნაკლები მოტივაცია და დამოკიდებულებები სასწავლო 
პროცესისადმი, უშუალოდ აკადემიური წერის სილაბუსი, რომელშიც უნდა მოხდეს იმ 
საკითხების გათვალისწინება, რომელიც ორიენტირებული იქნება სამეცნიერო ნაშრომის 
დასაწერად საჭირო ძირითადი უნარების განვითარებაზე და საგამოცდო საკითხები (რომ 
შუალედური და დასკვნითი გამოცდები მხოლოდ დახურული კითხვების გამოყენებით არ 
უნდა ტარდებოდეს).   

კვლევის მონაწილეთა მოსაზრებების თანახმად, წერის უნარების გამომუშავება 13 
კვირიანი სწავლების განმავლობაში საკმაოდ რთულია, რის გამოც, მიიჩნევენ, რომ 
სამეცნიერო წერა უმჯობესია ორი სემესტრის განმავლობაში ისწავლებოდეს. ასევე, 
რესპონდენტები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ყველა საგნის ფარგლებში სტუდენტებს უნდა 
ჰქონდეთ ვალდებულება სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვით შეასრულონ 
სამეცნიერო დავალებები, რაც საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვნად დადებითად აისახება 
მათი წერის უნარების განვითარებასა და ნაშრომების ხარისხზე.   

აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით ყველა უნივერსიტეტში არ არის სავალდებულო 
საბაკალავრო ნაშრომის წერა, რაც თავის მხრივ, სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში  
გამოცდილების არ ქონის გამო, არაერთი სირთულის განმსაზღვრელია. როგორც 
აღნიშნულის გათვალისწინებით და ასევე, იქიდან გამომდინარე, რომ სტუდენტებს 
მნიშვნელოვნად გაუმარტივდეთ სამეცნიერო ნაშრომის წერა, რესპონდენტთა 
აბსოლუტური უმრავლესობის თანახმად, უნივერსიტეტში უნდა არსებობდეს გზამკვლევი, 
რომელშიც მკაფიოდ, მოკლედ და ლაკონურად იქნება მოცემული აკადემიური წერის 
სტანდარტები.  

კვლევის მონაწილეთა მოსაზრებების  თანახმად, წერის კულტურის ასამაღლებლად, 
მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტში მეტი ყურადღება დაეთმოს სტუდენტების მოტივაციის 
ამაღლებას ჩაერთონ კონფერენციებსა და ტრენინგებში, ხშირად ჩატარდეს  პლაგიატის 
წინააღმდეგ მიმართული კამპანიები,  ყველა საგნის ფარგლებში შეასრულონ სტუდენტებმა 
სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო დავალებები სამეცნიერო წერის სტანდარტების 
შესაბამისად, მოდიფიცირდეს შეფასების სისტემა და აკადემიური წერის კურიკულუმი, 
მეტი აქცენტი გაკეთდეს დასწრების მაჩვენებლის გაზრდაზე. 

დასკვნა 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, განსაზღვრულიყო სამეცნიერო წერასთან 
დაკავშირებული სირთულეები სტუდენტებთან, მიღებული შედეგების დამუშავებისა და 
ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ: 

•  სტუდენტებთან მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს სტრუქტურასთან 
დაკავშირებული სირთულეები. სტუდენტებს უჭირთ სტანდარტების დაცვა, ნაშრომის 
სტრუქტურული ერთეულების ფარგლებში რელევანტური შინაარსის გადმოცემა, სანდო 
წყაროების მოძიება და გამოყენება. ხშირად იკვეთება ხარვეზები ლიტერატურის 
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მიმოხილვის, კვლევის (ჰიპოთეზების, მიზნის, საკვლევი კითხვების ფორმულირებასთან  
დაკავშირებული პრობლემები) და დასკვნის ნაწილში (შედეგების ინტერპრეტაციასთან და 
ძირითადი მიგნებების ფორმულირებასთან დაკავშირებული სირთულეები). 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ნაშრომის ჰიპოთეზა დადასტურდა. 
•  კვლევაში ჩართული სტუდენტების თანახმად, მნიშვნელოვანი პრობლემა 
მკაფიოდ განსაზღვრული ინსტრუქციების არ არსებობა, დისტანციური სწავლების 
ფორმატი და ცალკეულ საგნებში (სამეცნიერო წერა, SPSS) მიღებული არასათანადო ცოდნაა 
გამოწვეული  ინფორმაციის ნაკლებობიდან, რომლის თანახმადაც, ამ საგნების სწავლის 
განმავლობაში, მიღებული ცოდნის საბაკალავრო ნაშრომის დასაწერად გამოყენების 
საჭიროების შესახებ არაფერი იციან. 
•  სამეცნიერო წერის თვალსაზრისით პრობლემები კომპლექსურია, რომლის 
განმსაზღვრელ ფაქტორებად ისეთი ფუნდამენტური უნარ-ჩვევების არ ქონა გამოიკვეთა 
სტუდენტებთან, რაც  პროფესორთა მოსაზრებით ჯერ კიდევ სკოლაში უნდა შეეძინათ. 
•  კვლევის მონაწილეთა თანახმად,  სამეცნიერო წერის პრობლემების 
განმსაზღვრელად დასახელდა შეფასების სისტემა, ლექცია/სემინარებზე დასწრების 
ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, სტუდენტების ნაკლები მოტივაცია და დამოკიდებულებები 
სასწავლო პროცესისადმი და საგამოცდო საკითხები (რომ შუალედური და დასკვნითი 
გამოცდები მხოლოდ დახურული კითხვების გამოყენებით არ უნდა ტარდებოდეს).   
•  როგორც სტუდენტების, ასევე, ლექტორების თანახმად, უმნიშვნელოვანესია 
მოდიფიცირდეს საგნის (სამეცნიერო წერა) სილაბუსი და გათვალისწინებული იყოს ისეთი 
პრაქტიკული დავალებები, რაც  რეალურად მისცემს შესაძლებლობას სტუდენტებს 
განავითარონ სამეცნიერო წერის უნარ-ჩვევები და გაუმარტივდეთ საბაკალავრო ნაშრომზე 
მუშაობა. 
•  უნივერსიტეტში უნდა არსებობდეს გზამკვლევი, რომელშიც სტუდენტებისთვის 
გასაგებ ენაზე, მკაფიოდ, მოკლედ და ლაკონურად იქნება მოცემული სამეცნიერო წერის 
სტანდარტები. რესპონდენტთა თანახმად, მკაფიო ინსტრუქციები, სადაც თვალსაჩინოდ 
იქნება აღწერილი ყველა ძირითადი სტრუქტურული ერთეულის შემუშავების 
მექანიზმები, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სამეცნიერო ნაშრომების ხარისხს.   
•  რესპონდენტთა თანახმად, უნივერსიტეტის მხრიდან წერის კულტურის 
ასამაღლებლად, მნიშვნელოვანია მოხდეს  კონფერენციებში სტუდენტების ჩართვისა და 
პლაგიატის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების ორგანიზება. ხაზი გაესვა დასწრების 
კომპონენტის გაძლიერების, შეფასების სისტემის მოდიფიცირებისა და სტუდენტების 
სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვით პრაქტიკული დავალებებით დატვირთვის 
აუცილებლობას.  
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ურთიერთობის შედეგების სოციალური ასპექტები 

 
მადონა კეკელია 

ფსიქოლოგიიის დოქტორი, პროფესორი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ურთიერთობა, როგორც ფსიქოლოგიური პროცესი, ორ პლანში წარმოჩინდება: 
დამოუკიდებელი  ან დამოკიდებული ცვლადის სახით. 

მოცემულ კვლევაში ურთიერთობა, კერძოდ მისი ერთ-ერთი ფორმა შეჯიბრება, 
დამოუკიდებელ ცვლადად გვევლინება. მისი, როგორც ფსიქოლოგიური ფენომენის გაგება, 
არ არის ერთგვაროვანი: მკვლევართა ნაწილი შეჯიბრებას აგრესიის, ნაწილი კი 
უარყოფითი სოციალური დამოკიდებულების გამოვლენად მიჩნევს, ზოგიც მის არსს 
ჯილდოს მოპოვების მოტივით დეტერმინირებულობაში ხედავს. სამივე შემთხვევაში 
შეჯიბრებაში მყოფნი ერთმანეთს  მიზნის მიღწევის დაბრკოლებად განიხილავენ.  ამიტომ, 
ვერც ერთი ეს მოსაზრება ვერ ხსნის სუბიექტის მიერ შეჯიბრებისთვის თანაბარი ძალის 
მეტოქის არჩევის ფაქტს და ვერც იმ გარემოებას, რომ მეტოქედ აირჩევა ის, ვის მიმართაც 
დადებითი დამოკიდებულება არსებობს. თუმცა, საკმარისია საკითხს ცნობილი ქართველი 
ფსიქოლოგის დიმიტრი უზნაძის მოძღვრების რაკურსში შევხედოთ, რომ ყველაფერი 
დალაგდება და ყველა ამ კითხვაზე პასუხი გვექნება. მისი აზრით შეჯიბრება არის ძალთა 
შემოწმების მიზნით განხორციელებული აქტივობა, ანუ დ. უზნაძის აზრით, შეჯიბრების 
მიზანი არის ფსიქო-ფიზიკური ძალების შემოწმება, რაც ერთი მხრივ გულისხმობს იმას, 
რომ აღნიშნული მიზანი სხვის (მეტოქის) უნარებთან შედარების გარეშე ვერ მიიღწევა და, 
მეორე მხრივ იმას, რომ შესადარებლად საჭიროა თანაბარი ძალის და უნარის მქონე მეტოქე, 
სხვაგვარად, როგორც ითქვა, მიზანი ვერ მიიღწევა. სწორედ ამ ამოცანის 
განსახორციელებლად, ზოგჯერ საჭირო ხდება  მეტოქის დახმარებაც კი, რომ 
შესადარებელი ძალები თანაბარი დარჩეს. მოცემულ თეორიულ ბაზაზე დაყრდნობით 
გამოითქვა რამდენიმე ვარაუდი, რომლებიც კვლევის შედეგებით დადასტურდა: 1. 
შეჯიბრებისთვის მეტოქის შერჩევა, საჭიროების შემთხვევაში, მოხდება იმათგან, ვის 
მიმართაც სუბიექტს  დადებითი დამოკიდებულება აქვს. 2. შეჯიბრებაში დამარცხებულები 
გამარჯვებულებს დადებითად აფასებენ. 3. გამარჯვებულებს აქვთ მოლოდინი, რომ 
მეტოქე მათ დადებითად შეაფასებს. 4. შეჯიბრება ვინც ფრედ დაამთავრა, აქვთ სურვილი 
მისი გაგრძელებისა. 5. გამარჯვებულებს თვითშეფასება უუმჯობესდებათ. 

საკვანძო სიტყვები: ურთიერთობის შედეგი, შეჯიბრება, თვითშეფასება, მეტოქის შეფასება, 
შეფასებითი მოლოდინები. 

Abstract 

Relationship, as a psychological process, appears in two aspects: the independent or dependent 
variable. In this following research, the relationship, in particular one of its forms-competition 
appears as an independent variable. Understanding it as a psychological phenomenon is not 
uniform: Some researchers consider competition as an expression of aggression, while others see it 
as a manifestation of a negative social attitude; also, some people see its essence in determination 



94

 

with the motive of obtaining a reward. In all three cases, the competitors consider each other as an 
obstacle to achieving the goal. Therefore, none of these considerations can explain the fact that the 
subject chooses an opponent of the same wage for the competition and nor the fact that the 
opponent is chosen as a rival, towards whom a positive attitude exists. 

However, it is enough to look at the issue from the perspective of the famous Georgian psychologist 
Dimitri Uznadze and everything will be sorted out - we will have answers to all these questions. 
According to him, the competition is an activity carried out for checking strength, thus according 
to Dimitri Uznadze, the purpose of the competition is to test psychophysical strength. On the one 
hand, this means that the mentioned goal cannot be achieved without comparingwith other 
people's (rival's) abilities and on the other hand, that for comparison, an opponent of the same wage 
and skill is needed, otherwise, as it was said, the goal cannot be achieved. Thus to accomplish this 
task, sometimes it is even necessary to help the opponent to remain the comparable forces equal. 

Based on the following theoretical base, several assumptions were made, which were confirmed by 
the research results: 1. In case of need, the opponent for the competition will be selected, if 
necessary, from those towards whom the subject has a positive attitude. 2. The defeated persons in 
the competition appreciate the winners positively. 3. Winners have the expectation that the 
opponent will appreciate them positively.  4. Those who ended the competition with a draw have 
the desire to continue it. 5. Self-esteem of the winners improves 

Keywords: relationship outcome, competition, self-esteem, appreciate opponent, expectations for 
appreciation. 

შესავალი  

სოციალურ ფსიქოლოგიაში ურთიერთობის ინტენსიური კვლევა გაპირობებულია იმ 
კონკრეტული ვითარებებით, რომლებიც პიროვნების ქცევის მართვის ამოცანას აყენებს. 
ურთიერთობა, როგორც ფსიქოლოგიური აქტივობა, ორ პლანში წარმოჩინდება. ერთ 
შემთხვევაში ის დამოკიდებელ ცვლადად გვევლინება და ამ დროს ხდება კვლევა იმ 
ფაქტორ-დეტერმინანტებისა, რომლებიც მის რაგვარობას განაპირობებენ; მეორე 
შემთხვევაში კი ის, როგორც დამოუკიდებელი ცვლადი, თვით აძლევს დასაბამს მრავალ 
სოციალურ-ფსიქოლოგიურ მოვლენას და მაშინ შეისწავლება ის ეფექტები, რომლებიც ამ 
ურთიერთობით არის დეტერმინირებული. 

ურთიერთობათა მრავალფეროვან სახეებს შორის ჩვენი ყურადღება მის ისეთ ფორმაზე 
შეჩერდა, როგორიცაა შეჯიბრება.  ეს გარემოება მოცემული საკითხის ფსიქოლოგიური 
ბუნების გაურკვევლობამ, კერძოდ   მკვლევართა შორის  არსებულმა აზრთა 
სხვადასხვაობამ განაპირობა. აქ უნდა შევნიშნოთ, რომ აქტივობის ნაყოფიერებაზე 
შეჯიბრების გავლენის საკითხი მეტ-ნაკლებად შესწავლილია და დავას არ იწვევს, მაგრამ 
მისი სოციალური ასპექტები, ურთიერთდამოკიდებულებებში შეჯიბრების როლის 
შესწავლა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ელოდება დაინტერესებულ მკვლევრებს. 

ურთიერთდამოკიდებულებაც, თავის მხრივ, ფართო ცნებაა და გულისხმობს 
დამოკიდებულებას სხვა პირების, საკუთარი თავისა და ურთიერთდამოკიდებულებით 
მოლოდინებს. ურთიერთობის გზით სოციალური განწყობების ფორმირებისა და შეცვლის 
საკითხი, რა თქმა უნდა, საინტერესოა, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული 
თვალსაზრისით და ცხადია, აუცილებლად გულისხმობს ემპირიული კვლევებით 
მიღებული მონაცემების ანალიზს. საკითხის აქტუალობამ და ექსპერიმენტულ კვლევათა 
ნაკლებობამ, ბიძგი მისცა ამ მიმართულებით ჩვენი მუშაობის დაწყებას. ბუნებრივია, 
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კვლევის მიზნის, ამოცანების დასახვისა და ჰიპოთეზების ჩამოყალიბების კვალობაზე, 
მიმდინარეობდა ამ მიმართულებით არსებული, მართალია შედარებით მწირი, მაგრამ 
ერთობ საინტერესო, ქართული და უცხოური ლიტერატურის დამუშავება. იმთავითვე 
გაჩნდა მოსაზრება, რომ საჭირო იყო რეალური შეჯიბრებითი სიტუაციის პირობებში 
ემპირიული კვლევის ჩატარება, რომლის შედეგის მიხედვით მოხდებოდა სოციალური 
შეფასების თავისებურებების დაფიქსირება-გარკვევა. ექსპერიმენტული შეჯიბრებისთვის 
გამოყენებულ იქნა შაშისმაგვარი, გაცილებით მარტივი თამაში, რომელსაც ცდისპირები 
იქვე შეჯიბრების დაწყებამდე სწავლობდნენ, ამიტომ ისინი აბსოლუტურად იდენტურ 
ვითარებაში იყვნენ თამაშის სწავლის და ექსპერიმენტის მიმდინარეობის დროს.  

1. კვლევის ძირითადი ნაწილი 

მოხდა ისე, რომ იმთავითვე, როცა დამოკიდებულებაზე შეჯიბრების გავლენის  
სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტით შესწავლა დაიწყო, მეცნიერებს მიღებული 
მონაცემები მიმართებაში მოჰყავდათ დამოკიდებულებებზე თანამშრომლობის გავლენის 
მონაცემებთან და,  ფაქტობრივად, ირკვეოდა სოციალური განწყობების ჩამოყალიბებაში 
შეჯიბრებისა და თანამშრომლობის თანაფარდობის საკითხი და დამოკიდებულებათა 
ფორმირების საქმეში არ ირკვეოდა  საკუთრივ შეჯიბრების ხვედრითი წილი. ამიტომ 
საჭირო გახდა იმის კვლევა, რა ფსიქოლოგიური თავისებურებებით ხასიათდება 
შეჯიბრებითი ქცევა, როგორც სოციალური  ურთიერთობა, რა სახის ფსიქოლოგიური 
ძვრები ხდება სუბიექტში შეჯიბრების შედეგის (გამარჯვება, დამარცხება, ფრე) გავლენით.   

2. შეჯიბრებითი ურთიერთობა და სუბიექტის შეფასებითი აქტივობა 

დამოკიდებულებებზე შეჯიბრის გავლენის შესწავლის დაწყება მუზაფერ შერიფის 
სახელთან არის დაკავშირებული, რომელმაც 1953 წელს ჩაატარა ბუნებრივი 
ექსპერიმენტი1. ამ ექსპერიმენტით გამოვლინდა მხარეებს შორის დამოკიდებულებათა 
გაუარესება და ძლიერი აგრესიის გამოვლენა. შემდეგ მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში 
რაინერ მარტენსმა გამოთქვა  მოსაზრება, რომ წაგება უფრო ძლიერ აგრესიულ მისწრაფებას 
აღძრავს, ვიდრე გამარჯვება. თუმცა მალე გამოჩნდა კვლევები, რომელთა მონაცემებში  
აღნიშნული  გარემოებანი არ დადასტურდა. აღმოჩნდა, რომ  მარცხი იწვევს ფრუსტრაციას, 
მაგრამ არა აგრესიას. მიღებული შეუთავსებადი მონაცემების გასაგებად, ჩვენი 
თვალთახედვით, საჭიროა გარკვეული თეორიული ბაზის არსებობა, რომ გარდა 
აღნიშნულისა, ახსნილ იქნეს რეალურ სიტუაციაში დაფიქსირებული ფაქტები, როცა 
შეჯიბრებით ურთიერთობაში მყოფნი აგრესიას კი არ ავლენენ, არამედ  ერთმანეთს 
ეხმარებიან. ეს ვითარება სრულიად გაუგებარია, იმ მოსაზრების პოზიციიდან, რომელიც 
უშვებს, რომ შეჯიბრება არის მოგების მიღების მოტივით დეტერმინირებული აქტივობა. 
მოგების მოტივის მართებულობის შემთხვევაში ისიც გაუგებარია, რატომ ირჩევენ 
მეტოქედ თანაბარი ძალის და არა უფრო სუსტ მოწინააღმდეგეს, რომ ადვილად მიაღწიონ 
დასახულ მიზანს, მოგებას. ჩვენ წავედით სულ სხვა თეორიული დაშვებით, რომ 
ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ შეჯიბრება და კონკურენცია, როგორც 
აბსოლუტურად განსხვავებული ფსიქოლოგიური ბუნების მოვლენები. პირველი 
გულისხმობს ფსიქო-ფიზიკურ ძალთა შემოწმების მიზნით, მეორე კი მოგების მიღწევის 
მოტივით დაპირისპირებას.  

დიდი ქართველი ფსიქოლოგის დიმიტრი უზნაძის მოსაზრებით, სწორედ ძალთა 
თანაფარდობის დასადგენად გამართული პაექრობა არის შეჯიბრებითი ურთიერთობის 
                                                            
1 Sherif, M. Group Conflict and cooperation:their social psychology.London.1966. 
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არსის გამომხატველი2. დავეყრდენით რა მის მოსაზრებას, ვცადეთ ექსპერიმენტული 
მუშაობის გზით მოგვეპოვებინა მტკიცებულებანი, რომ შეჯიბრება არ არის აგრესიის 
გამოვლენის ან მატერიალური მოგების მიღების მოტივით განსაზღვრული ურთიერთობა. 

ექსპერიმენტში გამოყენებული იქნა სემანტიკური დიფერენციალის მეთოდი, რომელიც 
შეიცავდა ცხრა პიროვნულ მახასიათებელს მისი ანტონიმებით. მახასიათებელთაგან სამი 
იყო პიროვნების, როგორც აზროვნების სუბიექტის მახასიათებელი: ნიჭიერი, მცოდნე, 
შეგნებული მათი ანტონიმებით- უნიჭო, უცოდინარი, შეუგნებელი; მეორე სამი თვისება 
იყო სუბიექტის აქტივობის მახასიათებელი - მშვიდობიანი, ორგანიზებული, მტკიცე 
ანტონიმებით - აგრესიული, დაბნეული, მერყევი; მესამე სამ თვისებად შერჩეული იყო 
პიროვნების სოციალური სფეროს მახასიათებლები - სასიამოვნო, ხალისიანი, გულთბილი 
ანტონიმებით - უსიამოვნო, უხალისი, გულგრილი. შკალა, რომლითაც შეფასებები 
ხდებოდა, შემდეგი სახის იყო: იხ. ქვევით. [სვეტში, თიოეული მახასიათებლის გასწვრივ 
საჭირო იყო ერთი აღნიშვნის, X - ის გაკეთება. მოცემულ შემთხვევაში X „უფრო მცოდნე, 
ვიდრე უცოდინარს“ ნიშნავს.]  

 

 ძალიან საშუალოდ  უფრო.... 
ვიდრე  

არც...არც უფრო.... 
ვიდრე

საშუალოდ ძალიან  

     -3        -2     -1       0    +1      +2    +3  

უნიჭო              ნიჭიერი 

უცოდინარი          X                  მცოდნე 

შეუგნებელი        შეგნებული 

აგრესიული        მშვიდობიანი 

დაბნეული        ორგანიზებული 

მერყევი        მტკიცე 

უსიამოვნო        სასიამოვნო 

უხალისო        ხალისიანი 

გულგრილი        გულთბილი 

 

თაბახის ერთ მხარეს მოცემული იყო სამი ასეთი შკალა - ერთი თვითშეფასებისთვის, მეორე 
მეტოქის შესაფასებლად და მესამე მეტოქის მხრიდან მოსალოდნელი შეფასების 
დასაფიქსირებლად. ცდები ტარდებოდა სტუდენტებთან, რომლებიც ერთმანეთს არ 
იცნობდნენ. შეფასებები ხდებოდა ორჯერ, შეჯიბრებამდე და შეჯიბრების შემდეგ, 
ამისთვის შეფასებების თაბახის მეორე მხარესაც მოცემული იყო იგივე შკალები, რაც 
პირველ გვერდზე. პირველი ურთიერთშეფასება და მოლოდინის საფუძველზე 
თვითშეფასება ხდებოდა პირველი შთაბეჭდილების საფუძველზე, მეორე ჯერზე კი 
შეფასებები ხდებოდა  შეჯიბრების შედეგის გათვალისწინებით. შეფასებათა პირველი 
პროცედურის შემდეგ ცდისპირები ერთმანეთის მიმართ ირჩევდნენ ქცევის გარკვეულ 
სტრატეგიას -თანამშრომლობას, შეჯიბრებას ან ნეიტრალიტეტს [კონტაქტისგან 
თავშეკავებას]. ამის შემდეგ ცდისპირებისთვის ცნობილი ხდებოდა, რომ გაკეთებული 
არჩევანის მიუხედავად, ისინი ერთმანეთს უნდა შეჯიბრებოდნენ თამაშში, რომელსაც იქვე 

                                                            
2 უზნაძე, დ. შრომები ტ. V , თბილისი, მეცნიერება, 1967 წ. 
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სწავლობდნენ. ცდისპირთა საერთო რაოდენობა შეადგენდა 146-სს. აუდიტორიაში 
შემოსული ორი ცდისპირი, რომელიც ერთმანეთს არ იცნობდა, ექსპერიმენტატორის 
თხოვნით ერთვებოდა ექსპერიმენტში. შეჯიბრების შედეგის მიხედვით მიღებულ იქნა 
ცდისპირთა შემდეგი განაწილება - 53 გამარჯვებული, 51 დამარცხებული [ ორი ცდისპირის 
მასალა გაფუჭდა.], 42 -მა  ფრე დააფიქსირა.  

პირველ რიგში განვიხილავთ გამარჯვებული და დამარცხებული ცდისპირების 
შეფასებითი მონაცემების შედარების მათემატიკურად სანდო შედეგებს. გამარჯვებულებმა 
პარტნიორი შეაფასეს უფრო უნიჭოდ, ვიდრე დამარცხებულებმა ( p = 0,001), მეორე წყვილი 
თვისების „უცოდინარი-მცოდნე“ შეფასების მიხედვითაც გამარჯვებულები 
დამარცხებულებს უფრო უცოდინარებად მიიჩნევენ, ვიდრე დამარცხებულები ( p = 0,001). 
მე-4 თვისების „ აგრესიული - მშვიდობიანი“ შეფასების მაჩვენებელმა გამოავლინა, რომ 
გამარჯვებულები მოწინააღმდეგეს მიიჩნევენ მშვიდობიანებად, ხოლო დამარცხებულები - 
აგრესიულებად  ( p = 0,02). თვითშეფასების მონაცემების მიხედვით პირველ თვისებაში - „ 
უნიჭო-ნიჭიერი“ გამარჯვებულები უფრო მაღალ შეფასებას იძლევიან, ვიდრე 
დამარცხებულები ( p = 0,01). მეორე თვისებაშიც გამარჯვებულები უფრო მცოდნეებად 
მიიჩნევენ თავს, ვიდრე დამარცხებულები ( p = 0,04), გამარჯვებულები თვლიან, რომ უფრო 
მშვიდობიანები, ხოლო დამარცხებულები  ფიქრობენ, რომ უფრო აგრესიულები არიან  ( p 
= 0,05). გარდა ამისა, გამარჯვებულები თავს უფრო მტკიცედ მიიჩნევენ, ვიდრე 
დამარცხებულები  ( p = 0,05). როგორც ვხედავთ, თვითშეფასების შემთხვევაში ორი 
თვისება  სუბიექტის აზროვნების დამახასიათებელი თვისებებიდან გამოიყო ( 
უნიჭო/ნიჭიერი; უცოდინარი/მცოდნე;)  და ორიც სუბიექტის მოქმედების სფეროს 
დამახასიათებელი თვისებებიდან ( აგრესიული/მშვიდობიანი; მრყევი მტკიცე;). ყველაზე 
მეტმა ცვლილებამ თავი მოლოდინების სფეროში იჩინა. გამარჯვებულმა ცდისპირებმა 
გამოავლინეს მოლოდინი, რომ მათ მოწინააღმდეგე შეაფასებს უფრო ჭკვიან   ( p = 0,001), 
მცოდნე  ( p = 0,02), აგრესიულ ( p = 0,01), ორგანიზებულ  ( p = 0,05) და ასევე სასიამოვნო ( p 
= 0,05), ხალისიან  ( p = 0,01) და გულთბილ ადამიანებად   ( p = 0,01). დამარცხებულ 
ცდისპირებს აქვთ მოლოდინი, რომ მეტოქეები მათ აფასებენ უჭკუო, უცოდინარ, 
მშვიდობიან, დაბნეულ, უსიამოვნო, უხალისო და გულგრილ ინდივიდებად.  

რაც შეეხება ცდისპირებს, რომლებმაც შეჯიბრება ფრედ დაამთავრეს, მათი მონაცემები 
შედარდა, როგორც გამარჯვებულ, ასევე დამარცხებულ ცდისპირთა მაჩვენებლებთან.  
გამარჯვებულების მონაცემთა შედარება იძლევა შემდეგ სურათს - ისინი დამარცხებულთა 
მსგავსად მეტოქეს უფრო უნიჭოებად აფასებენ  ( p = 0,001), მაგრამ გამარჯვებულთა 
მსგავსად მშვიდობიანებად მიიჩნევენ მათ. თვითშეფასების შემთხვევაში თავს მერყევ ( p = 
0,01), უსიამოვნო ( p = 0,02), უხალისო ( p = 0,001) და აგრსიულ  ( p = 0,02) ადამიანად მიჩნევენ 

მოლოდინის მიხედვით ფრე მაჩვენებლის მქონე ცდისპირები მიიჩნევენ, რომ მეტოქეები 
მათ ჭკვიან ინდივიდებად შეაფასებენ (p = 0,05). სხვა თვისებების მიხედვით 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოვლინდა დამარცხებულ ცდისპირთა 
მაჩვენებლებთან შედარების პირობებში. ურთიერთშეფასების მაჩვენებლების მიხედვით 
ფრე მაჩვენებლის მქონეები დამარცხებულთან შედარებით უფრო უცოდინრებად თვლიან 
მეტოქეებს ( p = 0,02), მიიჩნევენ მათ უფრო მშვიდობიანებად ( p = 0,01) და მერყევებად ( p = 
0,01). დამარცხებულებისგან განსხვავებით, თვითშეფასებაში თავს მიიჩნევენ ჭკვიან (p = 
0,001) და მცოდნე პიროვნებებად (p = 0,02)ამასთან, რატომღაც, უხალისოებად  (p = 0,02). 
ისინი დამარცხებულებისგან მოლოდინების მიხედვითაც განსხვავდებიან. კერძოდ ელიან, 
რომ შეფასდებიან მეტოქის მიერ ჭკვიანებად (p = 0,001), მცოდნეებად (p = 0,02), 
ორგანიზებულებად ( p = 0,05), მტკიცე ( p = 0,05) და გულთბილ ( p = 0,05) ადამიანებად. 
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ამრიგად, მიღებული შუალედური შედეგები მოწმობს, რომ: 1. შეჯიბრებაში 
გამარჯვებული ცდისპირები მოწინააღმდეგეს თვლიან ნაკლებად ჭკვიანად და 
მცოდნეებად; 2. გამარჯვებულები მეტოქეს მიიჩნევენ უფრო მშვიდობიან და არააგრესიულ 
პიროვნებად; 3. გამარჯვებულებს უუმჯობესდებათ თვითშეფასება, თავს მიიჩნევენ უფრო 
ნიჭიერებად და მცოდნე, მშვიდობიან და მტკიცე პიროვნებებად; 4. გამარჯვებულებს აქვთ 
მოლოდინი, რომ ისინი მოწინააღმდეგის მიერ შეფასდებიან, როგორც ჭკვიანი, მცოდნე, 
აგრესიული, ორგანიზებული, სასიამოვნო, ხალისიანი და გულთბილი ადამიანი; 5. 
შეჯიბრებაში დამარცხებულები მათ დამმარცხებლებს თვლიან უფრო ნიჭიერ, მცოდნე, 
ამასთან უფრო აგრესიულებად; 6. დამარცხებულები საკუთარ თავს აფასებენ უნიჭო, 
უცოდინარ, აგრესიულ და მერყევ ადამიანად; 7. დამარცხებულები მოელიან, რომ  
მეტოქეები მათ ჩათვლიან უჭკუო, უცოდინარ, მშვიდობიან, დაბნეულ, უსიამოვნო, 
უხალისო და გულგრილ ადამიანებად; 8. ცდისპირები, რომლებმაც შეხვედრა ფრედ 
დაამთავრეს, გამარჯვებულებისგან განსხვავებით, მაღალ შეფასებას აძლევენ თავიანთ 
მეტოქეს, თვლიან რა მათ ნიჭიერ და მშვიდობიან ადამიანებად; 9. თვითშეფსების 
მიხედვით „ფრეს ხალხი“ თავს მიიჩნევს მერყევ, უსიამოვნო, უხალისო და აგრესიულ 
ადამიანებად; 10. მათ აქვთ მოლოდინი, რომ მეტოქეების მიერ ჭკვიანებად შეფასდებიან; 
11. დამარცხებულებისგან განსხვავებით, ფრე მაჩვენებლის მქონე ცდისპირები მეტოქეს 
მიიჩნევენ უცოდინარ, მშვიდობიან და მერყევ ადამიანად; 12. თავს მიიჩნევენ ნიჭიერ, 
მცოდნე და უხალისოებად; 13. მოელიან, რომ მეტოქის მიერ შეფასდებიან ნიჭიერ, მცოდნე, 
ორგანიზებულ, მტკიცე და გულთბილ ადამიანებად. 

3. წინასწარი ზოგადი დასკვნები: 

1. ინდივიდებს შორის შეჯიბრებითი ურთიერთობა სუბიექტის ცნობიერებაში იწვევს 
რთულ პროცესებს, რომლებიც ვლინდება შეჯიბრებამდელ და შეჯიბრების შემდგომი 
ურთიერთშეფასებების, თვითშეფასების და ურთერთშეფასებითი მოლოდინების 
განსხვავებაში. 

2. ცვლილებები,რომლებიც ინდივიდთა შეფასებებში ხდება, განსხვავდება ერთმანეთისგან 
იმაზე დამოკიდებულებით, რა შედეგს მიაღწევს შეჯიბრებაში სუბიექტი. 

3. პიროვნებათა შორის დამოკიდებულებებზე შეჯიბრებითი ურთიერთობის გავლენის 
შესახებ მსჯელობის დროს მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული შეჯიბრების შედეგის 
(გამარჯვება, დამარცხება, ფრე) განსხვავებული ეფექტები. 

4. მონაცემები მოწმობს, რომ შეჯიბრების შედეგი თავისი სუბიექტური ღირებულების გამო, 
ცვლის სუბიექტის მეტ-ნაკლებად ჩამოყალიბებულ თვითშეფასებასაც. 

5. დადებითი პიროვნული ურთიერთდამოკიდებულებები წარმოადგენს შეჯიბრებითი 
ორიენტაციის დეტერმინანტს. 

4. პიროვნების ფსიქიკურ აქტივობაზე შეჯიბრებითი ურთიერთობის გავლენის 
მექანიზმის პრობლემა   

ზემოთ წარმოდგენილი ექსპერიმენტული კვლევის მონაცემები და წინასწარი დასკვნები 
მოითხოვს თეორიულ დასაბუთებას. ამ მიზნით მივმართეთ ცალკეული მკვლევარის მიერ 
შეჯიბრების ბუნების შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებებს, რადგან საკითხთან 
დაკავშირებული ერთი, ზოგადი თეორია ჯერაც არ არსებობს. 

აქ არ შევჩერდებით შეჯიბრების ინსტიქტური ბუნების შესახებ შეხედულებაზე, ვინაიდან 
მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ადამიანის ფსიქიკური აქტივობის 
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ბუნების ინსტიქტურობა - სოციალურობის პრობლემა შეიძლება, ამ უკანასკნელის 
სასარგებლოდ გადაჭრილად ჩაითვალოს. აქედან გამომდინარე, არ ჩანს   მსჯელობის 
საგნად მისი ჩათვლის არავითარი აუცილებლობა. 

რაც შეეხება, შეჯიბრების გაგებას, როგორც სხვადასხვა მიზნით მოქმედ ადამიანთა ისეთ 
ურთიერთობას, რომელიც სუბიექტის ფსიქო-ფიზიკურ ძალთა სტიმულირებას ახდენს, 
გაუგებარია, როგორ ახდენს მიზნით გათიშულობა ძალთა სტიმულირებას. შეჯიბრების ეს 
განმარტება, როგორც წესი, მიმართებაში მოჰყავთ თანამშრომლობის განმარტებასთან, 
რომლის თანახმადაც თანამშრომლობა არის ერთი მიზნით მოქმედ ადამიანთა ისეთი 
კონტაქტი, რომელიც ახდენს, ასევე ფსიქოფიზიკურ ძალთა სტიმულირებას. როგორც 
ვხედავთ,  მიზნით გათიშულობა და ასევე, მიზნით გაერთიანება ძალთა სტიმულირებას 
განაპირობებს. ვფიქრობთ, ასეთ ვითარებაში შეჯიბრების სპეციფიური ბუნების წვდომა, 
მინიმუმ, ძალიან გაძნელებულია. არის თუ არა გამოსავალი შეჯიბრების ისეთი 
განმარტება, როდესაც მისი თავისებურება პარტნიორის დაზარალების ხარჯზე 
მაქსიმალური მოგების მიღების მოტივითაა ახსნილი. ასეთ ვითარებაში პიროვნება ეძებს 
პირადად მისთვის მომგებიან, მაგრამ სხვებისთვის წამგებიან გამოსავალს. აქ ყურადღება 
უნდა მივაქციოთ ერთ გარემოებას, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ,  მოგება-წაგების 
ტერმინებით ოპერირება და მათში ნაგულისხმები შინაარსი გვაშორებს შეჯიბრების 
სპეციფიკის წვდომის გზას, რადგან ჯილდოს მიღება კი არა, მეტოქეზე გამარჯვებაა 
შეჯიბრების მთავარი მოტივი. ეს  კი ფენომენოლოგიურად სრულიად სხვა მოვლენაა, 
ვიდრე ჯილდოს დაუფლება. ეს რომ ასეა, ამას ისიც ადასტურებს, რომ ადამიანს 
შეჯიბრების დროს უბრძოლველად, მარტივად წარმატების მიღწევის შემთხვევაში, 
უკმაყოფილების განცდა ეუფლება. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ 
თავისთავად მოგება ან ჯილდო შეჯიბრების მიზანში სულაც არ შედის. ვინაიდან 
შეჯიბრებითი ურთიერთობის დროს ნივთის, ან თუნდაც განსაკუთრებული წარმატების 
მიღწევა, შინაარსი კი არა, თვით მიღწევის  გზა, ფორმაა არსებითი: ეს წარმატება უნდა იყოს 
უპირატესობის სიმბოლო. მეტი სიცხადისთვის, კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ამ 
საკითხს: იმ ვითარებაში, როდესაც სუბიექტის აქტივობის მიზანი ჯილდოს ხელში ჩაგდება 
და არა გამარჯვება/ჯობნებაა, მაშინ მოცემული აქტივობა შეჯიბრების იმპულსით არ 
ხორციელდება და ასეთ სიტუაციაში ადვილი შესაძლებელია, პარტნიორი თანახმა იყოს 
ნებისმიერი საშუალებით ჩამოიშოროს გზიდან მეტოქე და მიაღწიოს მიზანს, ხელში 
ჩაიგდოს მატერიალური ნივთი, რომელსაც ჯილდო ჰქვია. ვითარება აბსოლუტურად 
იცვლება, როდესაც შეჯიბრებით ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე.  

დიმიტრი უზნაძის მიხედვით ინდივიდს აქვს არა მხოლოდ საგნობრივი, სუბსტანციური, 
არამედ აქტივობის, ფუნქციონალური  მოთხოვნილება3. ამ უკანასკნელის შემთხვევაში 
ფსიქო-ფიზიკურ ძალებს, რომელთაც ფლობს ცოცხალი არსება, მათ შორს ადამიანიც, 
თავისთავად, ყოველგვარ კონკრეტულ საგანზე მოთხოვნილებისგან დამოუკიდებლად, 
უჩნდება აქტივობის იმპულსი, ფუნქციობის ტენდენცია. ვფიქრობთ, ამ კონტექსტში 
შეიძლება შეჯიბრების განხილვა და თვით უზნაძეც ასე მოიქცა. მან  კარგად აჩვენა , რომ 
სიტუაცია, სადაც შეჯიბრება ყოველგვარი ჯილდოთი წახალისების გარეშე იწვევს 
აქტივობის გაუმჯობესებას, ავლენს ამ ფენომენის სოციალურ-ფსიქოლოგიურ სპეციფიკას. 
ამრიგად, უზნაძე შეჯიბრების გენეზისს ფუნქციონალურ მოთხოვნილებას უკავშირებს. 
კერძოდ, უწევს რა ინდივიდი ფუნქციობის ტენდენციას ანგარიშს, მას აძლევს აქტივობის 
საშუალებას და იწყებს ვარჯიშს, რომლის შედეგიც სუბიექტისთვის თვალსაჩინო ხდება 
შედარების საფუძველზე. სწორედ აქ, შედარების პროცესში, ისახება შეჯიბრების იმპულსი, 
რომელიც გულისხმობს აქტივობას ძალთა შემოწმების, მათი გამოცდის მოტივით. ძალთა 

                                                            
3 უზნაძე, დ. შრომები ტ. V , თბილისი, მეცნიერება, 1967 წ. 
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შემოწმებით მოტივირებული აქტივობის მიზანი კი კონკრეტიზირდება სხვისი ან 
საკუთარი მიღწევების დაძლევის განზრახვაში. შედეგი, რომლითაც სუბიექტი ამ დროს 
არის დაინტერესებული, არის მოწინააღმდეგის ან საკუთარი თავის ჯობნება. აქტივობის 
წარმატება სხვასთან [ან საკუთარ თავთან] შედარებას გულისხმობს და მხოლოდ სხვისი 
[საკუთარი] მაჩვენებლების გათვალისწინებით  ვლინდება. ამგვარი მიზანდასახულობა 
განაპირობებს იმას, რომ შეჯიბრებითი ურთიერთობა მოითხოვს მეტოქეს, პარტნიორს, 
რომელთანაც შეჯიბრება უნდა მოხდეს. ეს განაპირობებს მის სოციალურ-ფსიქოლოგიურ 
ბუნებას. ეს გარემოება კარგადაა წარმოდგენილი შოთა ნადირაშვილთან, რომელიც 
შეჯიბრებას ურთიერთქმედების ფორმად განიხილავს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამგვარი 
აქტივობის დროს ადამიანის სხვაზე ზემოქმედება წარმოადგენს თვითონ ქცევის ავტორზე 
ზემოქმედ მოვლენას. ამიტომ ურთიერთქმედების პროცესი  ურთიერთობაში მყოფ ორივე 
პიროვნებაში აღძრავს  სხვაზე ზემოქმედებისა და თავისთავზე უკუზემოქმედების 
პროცესს. ეს, თავის მხრივ, იმას გვიჩვენებს, რომ ურთიერთქმედების პროცესში მყოფი 
პიროვნება მეორეს განიხილავს, როგორც პიროვნებას, რომელიც მის მსგავსად გარკვეულ 
დამოკიდებულებაშია გარემოსთან და მასთანაც. 

ამრიგად, განწყობა, რომელიც შეჯიბრების ქცევის დროს ინდივიდის აქტივობისთვის 
საჭირო  ძალთა  ორგანიზებას ახდენს, სუბიექტის მხრიდან განსაზღვრულია აქტივობის 
მოთხოვნილებით, ხოლო ობიექტური მხრიდან ძალთა შედარების სიტუაციით, რომელშიც 
მიმდინარეობს შეჯიბრება. ამდენად, შეჯიბრებითი ურთიერთობის უპირველესი მიზანი 
არის მეტოქის ჯობნება, საკუთარი ძალების შესამოწმებლად და არა რამე  პროდუქციის 
შესაქმნელად. მიუხედავად ამისა, უკვე აღნიშნულ გარემოებათა გამო, შეჯიბრების 
პროცესში უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქტი იქმნება, ვიდრე შეჯიბრების გარეშე 
აქტივობის დროს. რადგან, ამ შემთხვევაში პროდუქტის შექმნა არის საშუალება, სუბიექტმა 
მიზანს მიაღწიოს, ანუ მეტოქეს აჯობოს. 

როგორც ვნახეთ, შეჯიბრების სიტუაცია გულისხმობს ძალთა დაპირისპირებას, ხოლო 
შეჯიბრება, როგორც სოციალურ-ფსიქოლოგიური მოვლენა, სუბიექტის მხრიდან 
მოლოდინს, რომ მეტოქეც ისეთივე დამოკიდებულებაშია მასთან, როგორც თვითონ 
მეტოქესთან. მაგრამ თუ ძალთა დაპირისპირება, ჯობნებაზე ორიენტირება, საკუთარი 
ინტერესების წინ წამოწევა შეჯიბრებითი ურთიერთობის იმანენტური მახასიათებელია, 
ხოლო ურთიერთქმედებისთვის დამახასიათებელი თავისებურების გამო თითოეული 
სუბიექტის მიერ ეს გარემოება განიხილება, როგორც შეჯიბრებისთვის თავისთავად ცხადი 
და გასაგები მახასიათებელი, მაშინ მეტოქის ორიენტაცია საკუთარ ინტერესებზე, 
სუბიექტის მიერ არ შეიძლება უარყოფითი დამოკიდებულების გამომხატველად 
აღიქმებოდეს და არ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულების გამომწვევად იქცეს. ამას მოწმობს 
ჩვენს ექსპერიმენტულ სიტუაციაში მიღებული ფაქტები: ერთი მხრივ დადებითი 
დამოკიდებულების ფონზე მეტოქეთა არჩევისა და მეორე მხრივ დამარცხებულ 
ცდისპირთა მიერ მოწინააღმდეგის დადებითი შეფასება ისეთი მახასიათებლებით, 
როგორიცაა: ნიჭიერი, ჭკვიანი, მცოდნე. ასევე ის მონაცემი, რომელიც მოწმობს, რომ წაგება 
იწვევს სუბიექტურად უსიამოვნო განცდებს: სინანულს, გულისგატეხას და არა 
მოწინააღმდეგის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას, როგორც ეს ივარაუდება იმ 
შემთხვევაში, თუ შეჯიბრებას პიროვნებათაშორის უარყოფითი დამოკიდებულების 
გამოვლენის ფორმად განვიხილავთ.  

ამრიგად, საქმის ვითარებაში ჩაღრმავებამ აჩვენა, რომ შეჯიბრების გარეშე და შეჯიბრების 
სიტუაციაში გაშლილი აქტივობა, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, სრულიად 
განსხვავდება ერთმანეთისგან. შეჯიბრების დროს აქტივობა იღებს ურთიერთქმედების 
სახეს, რადგან შემოდის მეორე პიროვნება, ამდენად, სიტუაცია შეცვლილია და 
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მოთხოვნილებაც პიროვნულ-საზრისულ ხასიათს იღებს, რაც საკუთარი ძალების 
შემოწმების ძლიერ ტენდენციაში ვლინდება, სიტუაცია კი წარმოადგენს მეორე 
პიროვნებას, რომელთან მიმართებაშიც ეს ძალები უნდა შემოწმდეს. აქ მხედველობიდან 
სწორედ ეს გარემოება არ უნდა გამოგვრჩეს და გავაცნობიეროთ, რომ მეტოქის ჯობნება 
თვითმიზანი არ არის, ისიც ერთგვარი საშუალებაა სუბიექტის ძირითადი მიზნის, 
საკუთარ ძალთა გამოცდის მისაღწევად. ჩვენს ექსპერიმენტში დაფიქსირებული 
ემპირიული მონაცემი, რომლის მიხედვითაც სწორედ ფრე მაჩვენებლის მქონე ცდისპირები 
ავლენენ შეჯიბრების ტენდენციის გაძლიერებას, იმას მოწმობს, რომ მათ ვერ მიიღეს 
საკუთარ შესაძლებლობებზე გარკვეული ინფორმაცია და სურთ შემოწმების გაგრძელება. 
ყველა სხვა შემთხვევაში გაუგებარია, რატომ არიან ფრე შედეგის მქონე ცდისპირები 
შეჯიბრების გაგრძელებით დაინტერესებული. 

აქ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ შეჯიბრების წარმოდგენა ძალთა შემოწმებით 
მოტივირებულ აქტივობად, არ გამორიცხავს იმას, რომ ამ მიზნის განხორციელება 
შეიძლება სოციალურად ღირებული საგნებისა და პრესტიჟული ობიექტების დაუფლების 
გზით. მხოლოდ არ უნდა გამოგვრჩეს, რომ მთავარია,  სუბიექტი რაზეა ორიენტირებული: 
მისთვის საგნის დაუფლება  მიზანია  თუ მიზნის მიღწევის საშუალება, ვინაიდან, 
ფსიქოლოგიის მიხედვით, ქცევათა თავისებურებები   სუბიექტის განცდისეული სამყაროს 
განსხვავებით აიხსნება.  

შეჯიბრებითი ურთიერთობის ბუნების დახასიათების დროს გვერდს ვერ ავუქცევთ მის 
კიდევ ერთ მახასიათებელს:   მეტოქის  ჯობნების მიზანდასახულობის გამო, აქტივობაში  
მოწესრიგებულობა და ავთენტურობა აუცილებელი მოთხოვნა ხდება, რადგან  შეჯიბრების 
ქცევას აზრსა და მნიშვნელობას ნამდვილი წარმატება, ნამდვილი ჯობნება აძლევს,  
ტყუილის შემთხვევაში კი ძალ-ღონის გამოცდის მიზანი  მიუღწეველი დარჩება. 

ამრიგად, თვით შეჯიბრების ბუნებიდან გამომდინარეობს მისი პირობებისა და წესების 
დაცვის აუცილებლობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას, როგორც მიზანდასახულ აქტივობას 
აზრი ეკარგება. აღნიშნული ვითარება გასაგებს ხდის იმ გარემოებასაც, რომ შეჯიბრება, 
როგორც სოციალური პროცესი, განაპირობებს მეტოქეთა თანამშრომლობას, მათ 
ურთიერთდახმარებას.  მეტოქის აქტივობის შეფერხება რაკი  სუბიექტის მიერ საკუთარ 
ძალთა შემოწმების ამოცანის ვერ მიღწევას ნიშნავს, საჭირო ხდება დაბრკოლების 
ლიკვიდაცია მეტოქის დახმარების გზით. ამიტომ შეჯიბრებაში ურთიერთდახმარება 
იმთავითვე იგულისხმება. მაგრამ გასაგებია, რომ  ეს დახმარება ეგოისტურ მიზანს 
ემსახურება:  შეჯიბრებაში ჩართულები თვითონ არიან დაინტერესებული, როგორც 
საკუთარი, ასევე  მოწინააღმდეგის შესაძლებლობის მაქსიმალურ აქტივობაში, რომ 
მიაღწიონ ძალთა შემოწმების კერძო მიზანს. 

შეჯიბრების შედეგით - გამარჯვება, დამარცხება, ფრე -  შეფასებათა დეტერმინირებულობა 
და დამარცხებულთა მიერ გამარჯვებულების მაღალი შეფასება, რაც ჩვენმა 
ექსპერიმენტულმა მონაცემებმა გამოავლინა, გვაფიქრებინებს, რომ მოსაზრება 
დამოკიდებულებებზე შეჯიბრების უარყოფითი ნიშნით გავლენის შესახებ, მართებული 
არ უნდა იყოს, რადგან სწორედ ფრუსტრირებული (დამარცხებული) ცდისპირები 
ავლენდნენ დადებით დამოკიდებულებას მათი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ფრუსტრაციის 
წყაროს (გამარჯვებულების) მიმართ. სურათი ისეთია, რომ ცდისპირები ინარჩუნებენ 
ობიექტურობას: დამარცხებულები აღიარებენ მეტოქის უპირატესობას, გამარჯვებულები 
ამჩნევენ მათ სუსტ მხარეებს. 

ერთგვარი შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ ექსპერიმენტული მონაცემები იძლევა 
საფუძველს მტკიცებისა:  შეჯიბრების შედეგი - გამარჯვება, დამარცხება, ფრე - არის 
სუბიექტის შეფასებითი აქტივობის ერთ-ერთი დეტერმინანტი. 
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 წარმოდგენილ მსჯელობაში ვნახეთ, რომ   საკითხი, ურთიერთობის შედეგების 
სოციალური ასპექტები შესახებ, ზოგადთეორიულ კონტექსტში, კერძოდ დიმიტრი 
უზნაძის განწყობის თეორიის ჭრილში  იქნა განხილული და გამოჩნდა შეჯიბრების, 
როგორც სოციალური ურთიერთობის ფორმის ფსიქოლოგიური თავისებურებანი. 

ნაჩვენები იქნა, რატომ იწვევს შეჯიბრება ფსიქო-ფიზიკური ძალების ინტენსიურ 
ამოქმედებას და ნებისმიერი აქტივობის პროდუქტიულობის ზრდას. რატომ არის 
შეჯიბრებისთვის, ერთი შეხედვით, მისი ბუნებისთვის სრულიად უცხო რამ,  
თანამშრომლობა  აუცილებელი მახასიათებელი. რატომ ხდება შეჯიბრების, თუნდაც 
ერთჯერადი, ხანმოკლე პროცესის  შედეგი  უკვე ფიქსირებული თვითშეფასების 
ცვლილების საფუძველი. 

დასკვნა 

1. შეჯიბრება, როგორც ურთიერთობის ფორმა, გავლენას ახდენს სოციალურ 
შეფასებებზე. 
2. შეჯიბრების სოციალურ შეფასებებზე გავლენა გაშუალებულია იმ  შედეგებით, 
რომელსაც შეჯიბრებაში ჩართული პირები აღწევენ. 
3. შეჯიბრებითი ურთიერთობა  არ არის პიროვნებათა შორის უარყოფითი 
დამოკიდებულების გამოვლენის ფორმა. 
4. შეჯიბრებითი ურთიერთობა  არ არის ჯილდოს მოპოვებით მოტივირებული ქცევა. 
5. შეჯიბრებითი ურთიერთობა არის საკუთარ ფსიქო - ფიზიკურ ძალთა შემოწმების 
მიზნით დეტერმინირებული აქტივობა. 
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კონფლიქტის გადაწყვეტის  გენდერული თავისებურებანი 

 

ელისო კერესელიძე 

ფსიქოლოგიის დოქტორი, პროფესორი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ადამიანთა ურთიერთქმედება სხვადასხვა სახის სოციალურ-ფსიქოლოგიურ და 
პიროვნულ-ფსიქოლოგიურ ფენომენებს ეფუძნება და ითვალისწინებს. ინტერპერსო-
ნალური ურთიერთობისას ვლინდება განსხვავებული ინტერესები, იდეები, მიზნები, რაც, 
არც თუ ისე იშვიათად, წარმოშობს ადამიანთა შორის დაძაბულობას, კონფრონტაციას, 
კონფლიქტს.  

კონფლიქტის არსებობისას  მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ მისი გადაჭრის ხერხები, 
რომლებიც კ. თომასმა შემოგვთავაზა. ისინი ხუთი სახისაა: დაპირისპირება, 
თანამშრომლობა, თავის არიდება, აკომოდაცია და კომპრომისი.  

ის, თუ კონფლიქტის მოგვარების რომელ ხერხს მიანიჭებს უპირატესობას ადამიანი, 
დამოკიდებულია მის მენტალიტეტზე, ღირებულებებზე, მიზნებზე, სიტუაციაზე, 
სოციალურ-კულტურულ გარემოზე. ეს უკანასკნელი გულისხმობს კონკრეტულ 
საზოგადოებასა და კულტურულ გარემოში არსებულ სოციალურ ნორმებს, სტერეოტიპებს, 
როლურ მოლოდინებს. კონფლიქტის გადაჭრის ამა თუ იმ ხერხისადმი უპირატესობის 
მინიჭებას გენდერული როლიც შეიძლება განაპირობებდეს.  

გენდერი განსაზღვრავს ქალისა და მამაკაცის ფსიქოლოგიურ ნიშნებს, მოღვაწეობის 
სფეროს, შესაძლებლობებს, საქმიანობასა და პროფესიას. ის ემყარება აღზრდის სისტემას, 
ტრადიციასა და წეს-ჩვეულებებს, სამართლებრივ და ესთეტიკურ ნორმებს. გენდერი 
წარმოადგენს ერთგვარ სოციო-კულტურულ ფენომენს, რომელიც კაცად და ქალად 

ყოფნის თავისებურებებს ასახავს ამა თუ იმ საზოგადოებაში.  ქალისა და მამაკაცის 
სოციალურ როლებს თავად საზოგადოება ქმნის  მისთვის დამახასიათებელი 
კულტურული ნორმებითა და ფასეულობებით. სწორედ საზოგადოების ნორმები, 
შეხედულებები და როლური მოლოდინები გვკარნახობენ და განსაზღვრავენ ინტერაქციის 
რაგვარობას, მის თავისებურებებს. 

გენდერული საკითხები როგორ ვლინდება და როგორი სახის გავლენას ახდენს 
კონფლიქტზე და კერძოდ, მისი გადაწყვეტის გზის შერჩევაზე? დავინტერესდით ამ 
საკითხით და კვლევის მიზნად დავისახეთ კონფლიქტის გადაწყვეტის ხერხების დადგენა 
გენდერულ ჭრილში. პრობლემის საკვლევად გამოვიყენეთ თომასისა  და კილმანის  
„კონფლიქტურ სიტუაციაში ქცევის საკვლევი ინსტრუმენტი“.  

კვლევა ჩატარდა 160 რესპონდენტზე. მათგან 80 მდედრობითი და 80 მამრობითი სქესის 
წარმომადგენელი იყო, 40 -სტუდენტი (18-25 წელი) და 40-შუახნის ასაკის (40-50 წლის). 

კვლევის შედეგების მიხედვით, დადგინდა გენდერული სხვაობები კონფლიქტის 
მოგვარების ხერხებთან დაკავშირებით. 

საკვანძო სიტყვები: კონფლიქტი, კონფლიქტის მოგვარების ხერხები, გენდერი, 
გენდერული სტერეოტიპები. 
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Abstract 

Human interaction is based on and takes into account various types of socio-psychological and 
personal psychological phenomena. During interpersonal relations, different interests, ideas, and 
goals are revealed, which, not so rarely, creates tension, confrontations, conflicts between 
individuals. 

In case of a conflict, it is important to know the ways to solve it suggested by K. Thomas. There are 
five types of them: confrontation, cooperation, avoidance, accommodation, and compromise. 

Which method of solving conflict a person prefers depends on his mentality, values, goals, situation, 
and socio-cultural environment.  The last one refers to social norms, stereotypes, and role 
expectations in a specific society and cultural environment. The preference for one or another 
method of conflict resolution can be determined by gender role as well. 

Gender determines the psychological characteristics of men and women, the field of activity, 
abilities, activities, and profession. It is based on the upbringing system, tradition, and traditional 
customs, legal and aesthetic norms.  Gender is a kind of socio-cultural phenomenon that reflects 
the characteristics of being a man and a woman in one or another society. The social roles of men 
and women are created by the society itself, with its specific cultural norms and values. Society's 
norms, views, and role expectations precisely dictate and determine the nature of the interaction, 
and its features. 

How are gender issues manifested and what kind of influence do they have on the conflict and, in 
particular, on the selection of a way to resolve it? We became interested in this issue and we set the 
goal of the research to determine the methods of conflict resolution in terms of gender. For the 
research of problem, we have used, ,,Thomas – Kilmann –„Conflict Mode Instrument“- TKI.’’ 

The survey was conducted on 160 respondents. Out of them 80 were women and 80 - men, 40 - 
students (18-25 years old) and 40 - middle-aged (40-50 years old).  

According to the results of the research, gender differences were established regarding the methods 
of conflict resolution. 

Keywords: conflict, methods of conflict resolution, gender, gender stereotypes. 

შესავალი 

ადამიანთა შორის ურთიერთქმედების ერთ-ერთ სახეს კონფლიქტი წარმოადგენს. ის 
შეიძლება სხვადასხვა სახისა და შინაარსის იყოს, მიზეზებიდან და მასში ჩართული 
მხარეებიდან გამომდინარე. 

კონფლიქტის ცნებისა და მისი შინაარსის სხვადასხვაგვარი გაგება არსებობს. 
კონფლიქტური სიტუაციის წარმოშობის, გაღვივების, გამწვავებისა თუ გადაწყვეტის სახე, 
დიდწილად, მასში ჩართულ ადამიანთა მსოფლმხედველობაზე, ღირებულებებზე, 
სოციალურ-კულტურულ კონტექსტზეა დამოკიდებული. 

კონფლიქტის შესახებ შეხედულებები განსხვავებულია. ზოგიერთი მკვლევარი თვლის, 
რომ კონფლიქტი, ცალსახად, უარყოფითი ფენომენია და მას უნდა განვერიდოთ. 
ზოგიერთის აზრით, ის გარდაუვალია. შედარებით თანამედროვე მიდგომა მიიჩნევს, რომ 
ფუნქციური კონფლიქტი არა მხოლოდ დადებითი ფენომენია, არამედ, მისი არსებობა და  
შენარჩუნება საჭიროც კია.  
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კონფლიქტი მიმდინარეობს პიროვნებათა და ჯგუფთა შორის. ლიდერებს 
გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეთ, რომ ზომიერი კონფლიქტი აუცილებელი და 
სასურველიცაა ჯგუფის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის.  
მენეჯმენტის მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ კონფლიქტი პროდუქტიულია, როდესაც 
ადამიანები ან ჯგუფები თავს არიდებენ კონფლიქტის პიროვნულ და ემოციურ ასპექტებს. 
ამოცანის (დავალების) კონფლიქტი აუმჯობესებს გადაწყვეტილების ხარისხს, ხოლო 
ურთიერთობის კონფლიქტი კი პირიქით, ზიანს აყენებს ჯგუფის დინამიკას. 

მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტითა და მისი გადაწყვეტით მეცნიერების სხვადასხვა 
დარგია დაინტერესებული, ფსიქოლოგიას მაინც უპირატესობას ანიჭებენ. როგორც 
პ.რენდოლფი ამტკიცებს, მშვიდობიანი მოლაპარაკებების, ქორწინების პრობლემების 
მოგვარების, პოლიტიკაში კონფლიქტების დარეგულირების  ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ინსტრუმენტი ხდება ფსიქოლოგია.1 

კონფლიქტის შესწავლისას პრიორიტეტულია მისი სოციალურ-ფსიქოლოგიური კუთხით 
განხილვა. სოციალური ფსიქოლოგია კონფლიქტის ყველა ასპექტს მოიცავს.2 

დავინტერესდით კონფლიქტის გადაჭრის ხერხების პრიორიტეტულობით. 

კვლევის მიზანი: კვლევის მიზნად დავისახეთ, კონფლიქტის გადაჭრის ხერხების 
დადგენა გენდერულ და ასაკობრივ ჭრილში. 

საკვლევი კითხვები 
•  კონფლიქტის გადაჭრის  ხერხები განსხვავებულია თუ არა სხვადასხვა 
გენდერის შემთხვევაში? 
•  კონფლიქტის გადაჭრის რომელ ხერხს მიმართავენ სხვადასხვა ასაკის 
ადამიანები? 

ჰიპოთეზები 
•  კონფლიქტის გადაჭრის ხერხები განსხვავებული იქნება როგორც 
ასაკობრივ, ასევე გენდერულ ჭრილში; 
•  მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები უპირატესობას მიანიჭებენ 
დათმობასა და კომპრომისს; 
•  მამრობითი სქესის წარმომადგენლები უპირატესობას მიანიჭებენ 
დაპირისპირებასა და თავის არიდებას; 
•  ახალგაზრდები მიმართავენ დაპირისპირებას, შუახნის ადამიანები კი-
დათმობას, თავის არიდებას და კომპრომისს. 

1. კონფლიქტის არსი 

1.1. კონფლიქტის განმარტება და მისი შესწავლის ისტორია 

ტერმინი "კონფლიქტი" მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან configere, რაც ნიშნავს 
"ერთმანეთზე დარტყმას". კონფლიქტს, მის არსს, მიმდინარეობას, მიზეზებს და ა.შ.  
სწავლობს ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, ანთროპოლოგია,  ფილოსოფია, ისტორია, 
მენეჯმენტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ა.შ.  

კონფლიქტის თეორია თავდაპირველად ჩამოყალიბდა ფსიქოლოგიაში. პირველად, 
ზიგმუნდ ფროიდმა შეისწავლა კონფლიქტი ცნობიერსა და არაცნობიერს,  ადამიანის 
                                                            
1  Randolph, P. The psychology of conflict , Mediating in a Diverse World, 2016. 
2 Seymour,  C. Social Psycological Dimensions of Conflict, 2003, 
https://www.beyondintractability.org/essay/social_psychological%20 [უ.გ. 06.07.2022]. 
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სურვილებს/მოტივებსა და საზოგადოების მორალურ/სამართლებრივ ნორმებს შორის.3 
კარლ იუნგმა,  შემოიტანა ცნებები ექსტრავერსია და ინტროვერსია და ისინი დაუკავშირა 
კონფლიქტის მართვის სტრატეგიებს.4  

თანამედროვე მეცნიერების თანახმად,  კონფლიქტი ამბივალენტური ფენომენია, 
რომელსაც აქვს როგორც დესტრუქციული, ასევე კონსტრუქციული ფუნქციები. ზოგადად,  
ფსიქოლოგიაში კონფლიქტი განიმარტება, როგორც განსხვავებულ/კონტრასტულ 
გრძნობებზე დაფუძნებული მისწრაფებების შეჯახება ადამიანში; სოციოლოგიაში ესაა- 
სოციალური პროცესი ორ ან მეტ ადამიანს/ჯგუფს შორის, სადაც ერთი მხარე ცდილობს 
თავი დააღწიოს მეორე მხარეს,  გაანადგუროს ან უძლური გახადოს იგი.  

კონფლიქტი  კომუნიკაციის დროს ხდება ხილული: ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ რას 
გრძნობენ ან ფიქრობენ ადამიანები, მანამ, სანამ არ გამოხატავენ გრძნობებს  - ვერბალურად  
თუ არავერბალურად. შესაბამისად, ლინგვისტიკაც, როგორც  მეცნიერება, ინტერესდება 
კონფლიქტით და განსაზღვრავს მას, როგორც კომუნიკაციურ სიტუაციას.  კონფლიქტის 
დროს თითოეული მხარე ცდილობს დაიცვას თავისი პოზიცია, დაამტკიცოს 
მოწინააღმდეგის ბრალეულობა/შეცდომები და ამით მიმართავს ბრალდებას, სიტყვიერ 
თავდასხმას, შეურაცხყოფას, დამცირებას და ა.შ. 

1.2. კონფლიქტური სიტუაციების კომპონენტები და ფუნქციები 

ნებისმიერი კონფლიქტური სიტუაცია შედგება სამი კომპონენტისაგან: 

1. სუბიექტები (მათი ინტერესების გამტარებელი მონაწილეები); 

2. მონაწილეთა მიზნები; 

3. ობიექტები (წინააღმდეგობები, საკითხები, რომლებიც ავლენს მონაწილეთა 
საპირისპირო ინტერესებს). 

კონფლიქტური სიტუაციების კომპონენტები კავშირშია კონფლიქტის ფუნქციებთან. ისინი 
ორი სახისაა: 

კონსტრუქციული ფუნქციები: 
 კოგნიტური, როდესაც ურთიერთობაში არსებული პრობლემებისას,  
კონფლიქტი აძლიერებს მონაწილეთა მიერ სიტუაციის გაგებას;  
 ურთიერთობითი, როდესაც კონფლიქტი ასტიმულირებს ურთიერთობას, 
იწვევს მონაწილეთა პიროვნულ ზრდას (რა თქმა უნდა, თუ კონფლიქტი 
წარმატებით მოგვარდება); 
 ინსტრუმენტული, როდესაც კონფლიქტი წარმოადგენს  პრობლემის 
გადაჭრის ინსტრუმენტს; 
 რესტრუქტურიზაცია, როდესაც კონფლიქტი გვთავაზობს ურთიერთო-
ბისთვის საზიანო ფაქტორების აღმოფხვრას. 

დესტრუქციული ფუნქციები: 
 ურთიერთობის გაწყვეტა, როდესაც კონფლიქტი განაპირობებს 
ურთიერთობის დასრულებას; 
 გაუარესება, როდესაც  მონაწილეები ინარჩუნებენ ურთიერთობას, როგორც 
წესი, აუცილებლობის გამო, მაგრამ მისი ხარისხი დაბალია. 

                                                            
3 Roth, M. S. (1998) Freud: Conflict and Culture. – Library of Congress Knopf. 1998, 273p. 
4 Jung, C. Psychological Types. – Taylor and Francis. 2016, 548 p.  
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1.3. კონფლიქტის  ტიპოლოგია და წარმოშობის მიზეზები 

კონფლიქტები წარმოიქმნება სხვადასხვა გარემოში და იძენს სხვადასხვა ფორმას, ამიტომ 
ასეთი  ფენომენის კლასიფიკაცია საკმაოდ რთულია. ამჯერად, არ ვისაუბრებთ 
ინტრაპერსონალურ კონფლიქტებზე, ანუ კონფლიქტებზე, რომლებიც ვითარდება 
ინდივიდში, რადგან ისინი საკმაოდ სპეციფიკურია.  

კონფლიქტის ტიპები: 

1. ინტერპერსონალური კონფლიქტები, სადაც მონაწილეები არიან ორი ან მეტი ინდივიდი; 

2 ჯგუფური კონფლიქტები, სადაც ორი ან მეტი ჯგუფი მონაწილეობს. 

ინტერპერსონალური კონფლიქტების მიზეზები:  
 ურთიერთობის წესების დარღვევა; 
 პიროვნებათა დაპირისპირება. კონფლიქტები შეიძლება წარმოიშვას, 
როდესაც ორი ან მეტი ადამიანი  სხვადასხვა მენტალიტეტისა ღირებულებების 
მატარებელია. მათ  აქვთ განსხვავებული გამოცდილება (მაგ. აღზრდა, ოჯახური 
ტრადიციები და განათლება) და, შესაბამისად, ერთი და იგივე ფაქტების კოგნიცია 
და მათი  ინტერპრეტაცია განსხვავებულია. მაგალითად, კონფლიქტი შეიძლება 
წარმოიშვას შვილების აღზრდის, თანამშრომლის მიერ მოცემული რჩევის, 
გარკვეულ საკითხებზე განსხვავებული აზრისა და შეხედულებათა გამო.   
უთანხმოებები, რომლებიც წარმოიქმნება პიროვნული განსხვავებულობიდან, 
ხშირად იძენს ძალიან ემოციურ,  მორალურ ელფერს და ადვილად გადაიზრდება 
მწარე კამათში. ურთიერთობის წესების დაცვამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ამგვარი 
კონფლიქტების თავიდან აცილებას ან მინიმუმამდე დაყვანას, თუმცა მათი 
ბოლომდე აღმოფხვრა თითქმის შეუძლებელია. 
 კულტურული განსხვავებები. სხვადასხვა კულტურა ხშირად პრიორიტეტს 
ანიჭებს სხვადასხვა ღირებულებებს და ნერგავენ განსხვავებულ, ხშირად 
საპირისპირო ნორმებს, შეხედულებებს, ტრადიციებს. სხვადასხვა კულტურული 
წარმოშობის ადამიანები განსხვავებულად აღიქვამენ, ინტერპრეტირებენ და 
რეაგირებენ  განსხვავებულ მოვლენებზე.  ანა ვიერზბიკამ, პოლონური წარმოშობის 
ავსტრალიელმა ლინგვისტმა, შეისწავლა ცნებები სხვადასხვა ენაზე.  მისი აზრით, 
ინგლისელები და რუსები განსხვავებულად მიმართავენ მეგობრებს და სხვა 
ადამიანებს. ამიტომ, მათ ექნებათ განსხვავებული მოლოდინები იმ ადამიანებისგან, 
რომლებსაც ისინი მიმართავენ ამ სიტყვებით.5 ანალოგიურად, როგორც ამერიკელმა 
(აშშ), ასევე მექსიკელმა შეიძლება ისაუბრონ ერთმანეთის პატივისცემაზე, თუმცა 
ინგლისური სიტყვა respect არსებითად განსხვავდება ესპანური respecto-სგან: 
პატივისცემა დაკავშირებულია თანასწორობისა და დემოკრატიის ძირითად 
ღირებულებებთან და მოკლებულია ყოველგვარ ემოციას.  მექსიკელისთვის კი-
respecto გულისხმობს ზეწოლას,  ძალაუფლებას, შესაძლო საფრთხეს. 6 
  სქესი და ასაკობრივი განსხვავებები.  
კონფლიქტები შეიძლება გამოწვეული იყოს ასაკობრივი და გენდერული 
თავისებურებებითაც. 

                                                            
5 Wierzbicka, A.  Understanding Cultures through Their Key Words. – New York: Oxford University Press. 1997, 317p. 
6 Condon, J.C. (1998) “…So near the United States”//Culture Bound. Bridging the cultural gap in language learning. – 
Cambridge University Press. 1998, P.85-93.  
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1.4. კონფლიქტის გენდერული ანალიზი 

რობინ ლაკოფს ეკუთვნის ნაშრომი გენდერულ განსხვავებებსა და უთანასწორობაზე.7 მას 
შემდეგ ჩატარდა მრავალი კვლევა, რომელიც ეხებოდა ამ საკითხს.8 9 10 როგორც ირკვევა, 
მამაკაცები და ქალები განსხვავებულად იქცევიან კომუნიკაციისა და კონფლიქტური 
სიტუაციებისას. მოსაზრებების ან ინტერესების შეუსაბამობას დროს, ქალები მიდრეკილნი 
არიან ურთიერთობისკენ, გამოხატავენ გრძნობებს, ცდილობენ კომუნიკაციას, ხშირად 
ავლენენ თავაზიანობას და განიხილავენ დეტალებს, ხოლო კაცები მიმართავენ 
კონკურენტულ სტილს, რომელიც გულისხმობს დაძაბულობას, დაპირისპირებას, 
პირდაპირ და/ან უხეშ გამოთქმებს, და გაცილებით ნაკლებ ემოციურ შინაარსს. მამაკაცისა 
და ქალის კომუნიკაციურ ქცევას შორის ფუნდამენტური განსხვავების საილუსტრაციოდ, 
რელევანტურია აღვნიშნოთ ცბიერების ფენომენი, რომელიც, დამცირების მიზნით, 
გამოიხატება სიტყვებით თამაშში, მოსაზრებების, გაზვიადების, ირონიის, სარკაზმის და 
სხვა კომიკური თემების გამოყენებაში. მამაკაცები კომუნიკაციას განიხილავენ, როგორც 
პრობლემის გადაჭრის ინსტრუმენტს, ხოლო ქალები, სხვებთან დასაკავშირებლად და 
გასაზიარებლად იყენებენ ურთიერთქმედებას.  ამიტომაც, ქალებს სამსახურში უფრო მეტი 
მეგობარი ჰყავთ, მაგრამ, ასევე, უფრო მეტი მტერიც. ქალები შეიძლება არ ჩართონ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც, ასევე, კონფლიქტის მიზეზი შეიძლება გახდეს.  
კონფლიქტის გადაწყვეტის თვალსაზრისითაც, მნიშვნელოვანია, გენდერული 
თავისებურებების კვლევა და მონაცემების გამოყენება პრაქტიკაში. 
საინტერესოა, რა მიმართება არსებობს ასაკსა და კონფლიქტს შორის? ვიცით, რომ ასაკის 
მატებასთან ერთად ადამიანი სტრუქტურულად ხისტი და შინაარსობლივად 
კონსერვატიული ხდება. ასაკთან ერთად, ადამიანებს სტერეოტიპებისკენ მიდრეკილება 
ახასიათებთ. სტერეოტიპული წარმოდგენებთან შეხებისას,  ახალგაზრდები უფრო მეტად 
კრეატიულები და მოქნილები არიან,  ხოლო ხანდაზმული ადამიანები კი-კონსერვატიული 
და მოუქნელი. სტერეოტიპები იმასაც გვამცნობს, რომ ახალგაზრდა თანამშრომელი 
შეიძლება დაზარალდეს,  თუ მისი ცოდნა არ იქნება გათვალისწინებული უფროსი 
მენეჯერის მითითებისას. პირიქით, ხანდაზმულმა, უფრო გამოცდილმა ადამიანმა 
შეიძლება ვერ უპასუხოს უფრო მცოდნე, მაგრამ გამოუცდელ ახალგაზრდა მენეჯერს. ეს 
საკითხები ქმნის ინტერპერსონალურ კონფლიქტს. აქედან გამოსავლად გვესახება, 
პერსონალთან „გამოცდილებისადმი ღიაობის“ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების 
კუთხით მუშაობა.  

2. კონფლიქტის გადაწყვეტა 

როგორც ზემოთ ვნახეთ, ინდივიდები შეიძლება განსხვავებულად რეაგირებდნენ 
კონფლიქტზე. ახლა ჩვენ განვიხილავთ, რატომ არის საჭირო განსხვავებული რეაქცია 
სხვადასხვა კონტექსტში კონფლიქტის განსხვავებულ ფორმებთან გასამკლავებლად. 

                                                            
7 Lakoff, R. T. Language and Woman’s Place. – Harper & Row. 1975, 83p. 
8 Brown, C. D. & Nelson, A. Code Switching: How to talk so men will listen. – New York: Penguin Group. 2009, 322p.  
9 Dildar, S.& Amjad, N. Gender Differences in Conflict Resolution Styles (CRS) in Different Roles: A Systematic Review 
// Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology. – Vol.15, No.2. 2017, P.37-41. Electronic resource. Access mode: 
http://www.gcu.edu.pk/FullTextJour/PJSCS/2017b/6.Saadia%20Dildar,%20Final%20reviewed%20article,%20systematic
%20review,%208th%20february,%202018.pdf [უ.გ.06.07.2022]. 
10 Merchant, K. How Men and Women Differ: Gender Differences in Communication Styles, Influence Tactics, and 
Leadership Styles. – Claremont Colleges. – 64p. – Electronic resource. 2012, 
http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1521&context=cmc_theses [უ.გ.06.07.2022]. 
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გასაკვირი არ არის, რომ კონფლიქტების ეფექტური პრევენციისა და მართვის გასაღები 
არის კონფლიქტის მართვის სტილის შერჩევა. კონფლიქტზე რეაქციების შეფასების 
მეთოდი ჩამოაყალიბეს კენეტ თომასმა და რალფ კილმანმა. ეს მოდელი ცნობილია, 
როგორც თომას-კილმანის კონფლიქტის რეჟიმის ინსტრუმენტი (TKI).11 12 

თომასმა და კილმანმა განიხილეს ინდივიდუალური რეაქციები კონფლიქტთან 
დაკავშირებულ სიტუაციებში და აღწერეს კონფლიქტური ქცევა ორი ღერძის გამოყენებით: 

1) თავდაჯერებულობა, სიმტკიცე, ანუ რამდენად ცდილობს ინდივიდი დაიკმაყოფილოს 
თავისი ინტერესები; 

2) თანამშრომლობა, ანუ რამდენად ცდილობს ინდივიდი მოწინააღმდეგის ინტერესების 
დაკმაყოფილებას. 

შემდეგ მეცნიერებმა გამოიყენეს ეს ღერძები კონფლიქტებთან გამკლავების ხუთი რეჟიმის 
ან მეთოდის დასადგენად: კონკურენცია, თანამშრომლობა, თავიდან აცილება, კომპრომისი 
და დათმობა. არცერთი რეჟიმი არ არის უკეთესი, უფრო მეტიც, თითოეული რეჟიმი 
შესაფერისია გარკვეულ სიტუაციებში, მაგრამ შეუსაბამო სხვა სიტუაციებში. კონფლიქტის 
წარმატებული მართვა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელს აირჩევ და როდის.  

 კონფლიქტის არიდება 

კონფლიქტის მოგვარების ეს ხერხი არაკომუნიკაციური და პასიურია. თავიდან აცილების 
ტაქტიკამ შესაძლოა განმუხტოს ან დროებით მოაგვაროს კონფლიქტი, რაც 
დაპირისპირებულ მხარეებს გარკვეულ დროს მისცემს ყველაფრის გასააზრებლად, 
დასამშვიდებლად და ოპტიმალური გამოსავლის საპოვნელად. 

კილმანი აღნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებიც კონფლიქტურ ვითარებაში ხშირად 
მიმართავენ ამ ხერხს, ერთი მხრივ, თავიდან იცილებენ სტრესს, გაღიზიანებას, 
ნერვიულობას, თუმცა, მეორე მხრივ, მუდამ ასეთი მიდგომა, გრძნობების ჩახშობა, 
დამალვა, იგნორირება - გაღიზიანებას, იმედგაცრუებას, აგრესიასა და ჩაკეტილობას 
იწვევს.  

 დათმობა 

ზოგჯერ, მხარე განსაკუთრებით უფრთხის კონფლიქტის გამწვავებას და პოზიციას თმობს. 
დათმობა ურთიერთობის შენარჩუნებას გულისხმობს.  დათმობა ეფექტიანია, როდესაც 
მხარეებს პრობლემის გადაჭრაზე მეტად ჰარმონიული ურთიერთობა აინტერესებთ. თუ 
დათმობის პოზიციას გამუდმებით ერთი მხარე იკავებს, შესაძლოა განვითარდეს 
შიდაპიროვნული კონფლიქტიც, რადგან საკუთარი სურვილების, მისწრაფებების, 
მიზნებისა და ინტერესების მუდმივი უგულებელყოფა დამთრგუნველად მოქმედებს. 
დათმობას მიმართავენ ადამიანები მაშინაც, როდესაც კონფრონტაცია, დაპირისპირება 
მათთვის მტკივნეული და არაკომფორტულია. 

 კონკურენცია/დაპირისპირება 

ამ ხერხს მიმართავს ის, ვინც ნაკლებადაა დაინტერესებული ურთიერთობის 
შენარჩუნებით. კონკურენცია გულისხმობს მხოლოდ ერთი მხარის ინტერესების 
დაკმაყოფილებას და ცალმხრივი გადაწყვეტილების გატანას ნებისმიერი საშუალების 
გამოყენებით. კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთი გზა, ამ შემთხვევაში, 

                                                            
11 Thomas, Kenneth. Conflict and Conflict Management // The Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 
1976. 
12 Thomas, Kenneth W., & Kilmann, Ralph H. Developing a Forced-Choice Measure of Conflict-Handling Behaviour: The 
“MODE” Instrument // Educational and Psychological Measurement. – Vol.37, No.2. 1977, P.309-325. 
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გამარჯვებულის/დამარცხებულის გამოვლენაა, რაც უმეტესად ამწვავებს დაპირისპირებას. 
ამ ხერხის გამოყენების დროს კონფლიქტი საბოლოოდ არ გვარდება, რადგან 
დამარცხებული მხარე ხელსაყრელ შემთხვევაში კვლავ მიუბრუნდება დავის საგანს. 

 კომპრომისი 

კომპრომისის შემთხვევაში ორივე მხარე თმობს. კომპრომისი კონფლიქტის მოგვარების 
პოზიტიური, ეფექტური და მისაღები ხერხია. მიუხედავად ამისა, მიიჩნევენ, რომ ის 
მხოლოდ დროებით აგვარებს კონფლიქტს და ხანგრძლივ ან საბოლოო შედეგზე არ არის 
გათვლილი. ნებისმიერ შემთხვევაში, კომპრომისი საშუალებას აძლევს მხარეებს 
ერთმანეთს გააცნონ საკუთარი ინტერესები და დასახონ სამოქმედო გეგმა. 

 თანამშრომლობა 

თანამშრომლობას მიმართავენ მაშინ, როდესაც მხარეებს აქვთ სურვილი, კონსტ-
რუქციული გზით მიაღწიონ შეთანხმებას და შეინარჩუნონ სამომავლო ურთიერთობა. 
საბოლოოდ, გამარჯვებული და დამარცხებული არ ვლინდება, ურთიერთობა მტკიცდება, 
ხოლო მიღებული გადაწყვეტილებები ხანგრძლივ პერსპექტივაზეა ორიენტირებული. 

თანამშრომლობა კონფლიქტის მოგვარების ყველაზე სასურველი, მაგრამ ყველაზე რთული 
გზაა, რადგან მოითხოვს უამრავ დროსა და ენერგიას, შრომას, მოლაპარაკებებს, 
შემოქმედებით მიდგომას, ალტერნატივების შესწავლას. 

3. კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის მიზნიდან და საკვლევი კითხვებიდან გამომდინარე, გამოვიყენეთ თომასისა და 
კილმანის ტესტის სახეცვლილი ვარიანტი, რომლის მიხედვითაც რესპონდენტი იძლეოდა 
პასუხს კითხვაზე, თუ როგორ იქცევა ის კონფლიქტურ სიტუაციაში. კითხვარი შედგება 10 
დახურული კითხვისაგან. თითოეულ კითხვაზე 5 სახის პასუხია:  

1. დაუპირისპირდებით;  
2. ითანამშრომლებთ;  
3. თავს აარიდებთ; 
4. კომპრომისზე წახვალთ; 
5. დათმობთ. 

ამ პასუხებიდან  რესპონდენტმა ერთ-ერთი უნდა მონიშნოს. 

კვლევა ჩატარდა 160 რესპონდენტზე. მათგან: 80 მდედრობითი და 80 მამრობითი სქესის 
წარმომადგენელი იყო, 40 -სტუდენტი (18-25 წელი) და 40-შუახნის ასაკის (40-50 წლის). 

კვლევის მონაცემთა  დამუშავებისათვის გამოვიყენეთ სტატისტიკური პროცედურები 
(სტატისტიკური პაკეტი სოციალური მეცნიერებებისათვის). 

მონაცემები შევაგროვეთ GoogleDrive პლატფორმის დახმარებით.  

კვლევის შეზღუდვა: 

•  რესპონდენტების რაოდენობა შედარებით მცირე იყო; 
•  მხოლოდ ორი ასაკობრივი კატოგორია იყო გამოკითხული. 

3.1. კვლევის შედეგების ანალიზი 

კვლევის შედეგების ანალიზი ორი მიმართულებით წარიმართა:  
1. კონფლიქტის გადაწყვეტა გენდერულ ჭრილში; 
2. კონფლიქტის მოგვარების ხერხები ასაკობრივ ჭრილში. 
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ცხრილი #1 კონფლიქტის მოგვარების ხერხები ჯამური მაჩვენებლების მიხედვით 
 

კონფლიქტის მოგვარების ხერხები %-ული მაჩვენებელი 

დაპირისპირება 28,7% 
თანამშრომლობა 27,1 % 

თავის არიდება 23,8 % 

კომპრომისი 16,8 % 
დათმობა 3,6 % 

 
როგორც ცხრილიდან ჩანს, რესპონდენტთა პასუხების ჯამური მონაცემების მიხედვით, 
კონფლიქტის მოგვარებისას პრიორიტეტი ენიჭება დაპირისპირებას-28,7% და 
თანამშრომლობას-27,1%. რესპონდენტთა მხოლოდ მცირე ნაწილი-3,6% მიმართავს 
დათმობას. 
დიაგრამა #1 კონფლიქტის მოგვარების ხერხები ჯამური მაჩვენებლების მიხედვით 
 

 
 
ქვემოთ წარმოვადგენთ შედეგების ანალიზს სხვადასხვა მიმართულებით. 

 კონფლიქტის მოგვარების ხერხები სტუდენტებთან (18-25 წწ.) 

სტუდენტები (ორივე სქესის წარმომადგენლები) უპირატესობას ანიჭებენ დაპირისპირებას, 
მამრობითი სქესის წარმომადგენლების 36,8% და მდედრობითი სქესის 
წარმომადგენლების 33,2%. კონფლიქტის გადაწყვეტის ხერხი-თანამშრომლობა აირჩია 
მამრობითი სქესის 30,4%-მა და მდედრობითი სქესის  30,8%-მა. 

კონფლიქტის მოგვარების ხერხები შუახნის რესპონდენტებთან (40-50 წწ.) 

შუა ხნის ასაკის, ორივე სქესის რესპონდენტებთან პრიორიტეტულია თავის არიდების 
ხერხი (28%; 31,2%), შემდეგ თანამშრომლობის (24,8% ; 22,4%) და, ბოლოს, დაპირისპირების 
(23,6; 21,2%). ყველაზე ნაკლებად მიმართავენ დათმობას (4.4%; 6%). 

კონფლიქტის მოგვარება მამრობით სქესთან ასაკობრივ ჭრილში 
 მამრობითი სქესის სტუდენტი რესპონდენტები უპირატესობას ანიჭებენ, პირველ რიგში, 
დაპირისპირებას (36,8%) და შედარებით უფრო მცირე რაოდენობა (30.4%)კი- 
თანამშრომლობას. შუახნის მამაკაცები უპირატესობას ანიჭებენ თავის არიდებას (28%). 
ორივე ასაკობრივ კატეგორიაში დათმობას ყველაზე ნაკლებად მიმართავენ (4%). 
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კონფლიქტის მოგვარება მდედრობით სქესთან ასაკობრივ ჭრილში 

მდედრობითი სქესის სტუდენტებთან პრიორიტეტულია დაპირისპირება(33,2%) და 
თანამშრომლობა (30,8%), ხოლო შუახნის ასაკის შემთხვევაში კი-თავის არიდება(31,2%). 
მდედრობითი სქესის სტუდენტები საერთოდ არ მიმართავენ დათმობას, ხოლო შუახნის 
ასაკის რესპონდენტების კი-მხოლოდ 6%. 

კონფლიქტის გადაწყვეტა გენდერულ ჭრილში 
კონფლიქტის გადაწყვეტის ხერხების გენდერულ ჭრილში შედარებისას ჩანს, რომ 
მამრობითი სქესის წარმომადგენლები უპირატესობას ანიჭებენ დაპირისპირებას და 
თანამშრომლობას და მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები კი-დაპირისპირებას, 
თანამშრომლობასა და თავის არიდებას. ორივე სქესის წარმომადგენელი ნაკლებად 
მიმართავს დათმობას. 

მიღებული შედეგების სხვაობა ასაკობრივი ნიშნით 

შედეგებიდან ჩანს, რომ  სტუდენტებისათვის პრიორიტეტულია დაპირისპირება და 
თანამშრომლობა, ხოლო შუა ხნის ასაკის რესპონდენტებისათვის კი-თავის არიდება. ასეთი 
შედეგები,  ზემოთ განხილულ ყველა სახის კატეგორიაში, გამოიკვეთა. თავის არიდებას 
როგორც ორივე ასაკობრივ, ასევე ორივე გენდერის შემთხვევაში ნაკლებად მიმართავენ. 

3.2. მონაცემთა კორელაციური ანალიზი 

კვლევის შედეგების კორელაციური ანალიზის თანახმად, დადებითი კორელაცია 
დადასტურდა: 

•  ასაკსა და თავის არიდებას შორის (r=0.33, p<.01); 

უარყოფითი კორელაცია დადასტურდა: 

•  ასაკსა და დაპირისპირებას შორის (r=-0.33, p<.01); 
•  დაპირისპირებასა და თანამშრომლობას (r=-0.33, p<.01); 
•   დაპირისპირებასა და თავის არიდებას (r=-0.30, p<.01);  
•  დაპირიპირებასა და კომპრომისს შორის   r=-0.36, p<.01 ); 
•  თანამშრომლობასა და თავის არიდებას შორის (r=-0.39, p<.01). 

დასკვნა 

მიღებული შედეგების ანალიზიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ: 

 კონფლიქტის მოგვარებისას, ორივე სქესის წარმომადგენლები უფრო 
ხშირად მიმართავენ დაპირისპირებისა და თანამშრომლობის ხერხებს, ხოლო 
ყველაზე ნაკლებად დათმობას; 

 თავის არიდებისკენ ტენდენცია აქვთ უფრო ქალებს/გოგონებს ვიდრე 
კაცებს/ბიჭებს; 

 კომპრომისს მდედრობითი და მამრობითი სქესის წარმომადგენლები  
მიმართავენ იშვიათად და ერთნაირი სიხშირით; 

 დათმობაზე ნაკლებად მიდიან ორივე სქესის წარმომადგენლები, თუმცა 
კაცები/ბიჭები უფრო მეტად; 
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 განსხვავებული შედეგები მივიღეთ ასაკობრივ ჭრილშიც. შუახნის ასაკის 
ადამიანები სტუდენტებთან შედარებით უფრო მეტად მიმართავენ დათმობას;  

  ახალგაზრდებს ტენდენცია აქვთ კონკურენციისაკენ და 
დაპირისპირებისაკენ; 

 შუახნის ასაკისას პრიორიტეტულობას იძენს თავის არიდების, 
თანამშრომლობისა და დათმობის ხერხები. 

 ჰიპოთეზები ნაწილობრივ დადასტურდა (პირველი და მეოთხე 
დადასტურდა, მეორე და მესამე-ნაწილობრივ). 
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კავშირი   ემპათიასა და კონფორმიზმს შორის გენდერულ ჭრილში 

 
მარიამ გვილავა, 

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი  
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

კონფორმიზმი ინდივიდისა თუ საზოგადოების  ცხოვრების ერთ-ერთ აუცილებელ 
მდგენელად  არის მიჩნეული, რომლის კვლევაც თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთ 
გამოწვევას წარმოადგენს. კონფორმიზმი გარე სინამდვილესთან შეგუების ფორმაა, 
რომელიც, როგორც სოციალური ქცევის ტიპი, სოციალური ნორმებისა და წესების, 
შეხედულებების, რწმენების სხვათა სურვილის საფუძველზე შეცვლას მოიაზრებს. 
კონფორმიზმი ხშირად დაკავშირებულია არსებული სტერეოტიპებისა და პატერნების 
აბსოლუტურ მიმღებლობასთან. კონფორმული ქცევის ტიპების კლასიფიკაციების 
გაანალიზებისა და განზოგადების  პროცესში, ჩამოყალიბებულ იქნა კონტინიუმი- აზრთა 
კონფლიქტების სიტუაციებში ინდივიდის შესაძლო რეაქციებისა, რომელთა შორის 
მოიაზრება როგორც კონფორმული, ასევე ნონკონფორმული ქცევის ვარიანტები. 
პოლიტიკაში კონფორმიზმი არსებულ რეჟიმთან, გაბატონებულ შეხედულებებთან 
პასიურ შემგუებლობას გულისხმობს, რაც იძლებით თავსმოხვეული შეხედულებების 
უპრინციპო მიყოლასთან არის დაკავშირებული.  ხშირად კონფორმულობა ძლიერად 
აისახება ინდივიდის ქმედებებში და ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლოა აიძულოს ის 
იმოქმედოს საკუთარი პრინციპების, ეთიკისა და მორალის წინააღმდეგ. 

კონფორმიზმი ხასიათდება სხვისი შეხედულებების მიღებით, ყოველგვარი შეფასებებისა 
და გაანლიზების გარეშე, რომელიც თავის მხრივ ხასიათდება სხვისი აზრისადმი ბრმა 
მორჩილებით და საკუთარი გამოცდილებისადმი სრული უნდობლობით. ასეთი რეაქციის 
არჩევანი აზრთა კონფლიქტის სიტუაციაში შეიძლება გამოწვეული იქნას როგორც 
ინდივიდის პიროვნული თავისებურებებით, ასევე დროებითი მდგომარეობით, რომელიც 
განპირობებულია  სიტუაციური ფაქტორებით: სტრესი, დაღლილობა, ემოციური 
გადაღლილობა. 

კონფორმულობა, როგორც სუბიექტის რეაქცია ჯგუფის ზეგავლენაზე, მიიჩნევა, რომ 
ხშირად თანაგრძნობასთან არის დაკავშირებული იმ თვალსაზრისით, რომ ემპათია 
როგორც სუბიექტური გამოცდილების გაზიარების პროცესი, გულისხმობს სხვათა 
ემოციური მდგომარეობის თანაგანცდას. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ნაშრომის 
მიზნად განისაზღვრა ემპათიის კონფორმიზმთან კავშირის დადგენა. მიზნის შესაბამისად, 
კვლევაში გამოყენებულ იქნა კონფორმიზმის საკვლევის სკალა კეტელის 16 ფაქტორიანი 
პიროვნული ტესტი (Cattell, 1950, 16 - PF)  - ფაქტორი: Q2  და ემოციური ემპათიის საკვლევი 
სკალა (QMEE).  

კვლევის შედეგად შესაძლებელი გახდა, ემპათიასა და კონფორმიზმს შორის კავშირის 
დადგენა გენდერულ ჭრილში. აღმოჩნდა, რომ მდედრობითი სქესის რესპონდენტები, 
მამაკაცებთან შედარებით, მეტად ემპათიურები არიან. გამოვლინდა, რომ ასაკის 
მატებასთან ერთად იზრდება ემპათიის მაჩვენებელი.  

საკვანძო სიტყვები: კონფორმიზმი, ემპათია, სოციალურ - ფსიქოლოგიური ზეგავლენა 
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Abstract 

Conformism is considered one the essential elements of the life of an individual or society, which 
presents a research challenge for modern science. Conformism is a form of adapting to the external 
reality, which as a type of social behavior, implies changing social norms and rules, viewpoints and 
beliefs based on the wishes of others. Conformism is often related to the total acceptance of the 
existing stereotypes and patterns. In the process of analyzing and generalizing the classification of 
conforming behavior types a continuum was established, including the possible reactions of an 
individual in situations of conflicting opinions, which involve both the conforming and non-
conforming behavior options. In politics, conformism means passive adaptability to the current 
regime, to the widespread opinions, which is related to the unscrupulous following of the forcibly 
imposed opinions. Conformism is often strongly reflected in individuals’ actions and in some cases 
may force them to behave against their own principle, ethics and morale.  

Conformism is characterized by acceptance of others’ viewpoints, without any assessment and 
analysis, which in turn is characterized by blind obedience to other’s opinion and total mistrust in 
own experience. The choice of such reaction in the situation of conflicting opinions may be caused 
by an individual’s personal characteristics, as well as a temporary state, which is defined by 
situational factors: stress, fatigue, emotional exhaustion.    

Conformity, as a subject’s reaction to the impact of the group is often thought to be related to 
empathy in the sense that empathy as a process of sharing subjective experience implies feeling 
sympathy for the emotional state of others. Considering the above mentioned, the aim of the paper 
was to determine the connection between empathy and conformism. Consequently, the research 
used Cattel’s conformism measuring scale - 16 Personality Factor Questionnaire (Cattell, 1950, 16 - 
PF) – factor: Q2 and Questionnaire Measure of Emotional Empathy Scale (QMEE). 

As a result of research it was possible to establish the connection between empathy and conformism 
according to gender. It was revealed that female respondents are more empathic compared to males. 
The research also found that the rate of empathy increases with age.    

Keywords: conformism, empathy, social-psychological impact.  

შესავალი 

ადამიანები უკიდურესად სოციალური არსებები არიან. ისინი თავიანთ ცხოვრებას სხვებს 
უზიარებენ და მათი ცხოვრება სოციალური ურთიერთობებით ყალიბდება. ის, თუ როგორ 
ჩაერთვება ადამიანი სოციალურ ურთიერთობებში, დიდად არის დამოკიდებული სხვა 
ადამიანების ფსიქიკური მდგომარეობის, განსაკუთრებით ემოციების, სურვილების, 
აზრების, ქცევებისა და განზრახვების გაგებაზე. ემპათია ქმნის შესაძლებლობას, ადამიანმა 
შეისწავლოს მისი სოციალური გარემო ნებისმიერ მოცემულ სიტუაციაში  და  ადაპტირდეს 
მარტივად,  რაც თავის მხრივ წარმატებულ ინტერაქციას უზრუნველყოფს. თანაგანცდა 
(თანაგრძნობა) ერთ-ერთი პიროვნული თვისებაა, რომელიც ადამიანის სოციალურობას 
განსაზღვრავს. ადამიანს აქვს არა მხოლოდ სხვათა ემოციების გაგების უნარი, არამედ 
შეუძლია ემოციების გაზიარება და რეაგირება.  ემპათია მთავარ როლს ასრულებს 
ადამიანების ემოციური და სოციალური ურთიერთქმედების პროცესში და წარმოადგენს 
აუცილებელ პირობას ადამიანებს შორის ჯანსაღი თანაარსებობის, ურთიერთგაგებისა და 
თანამშრომლობისათვის. 1 

                                                            
1 Bošnjaković, J., Radionov, T.” Empathy: Concepts, Theories and Neuroscientific Basis”. 2018. 
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ემპათია გავლენას ახდენს ადამიანის მოტივაციაზე პროსოციალური ქცევის, 
ალტრუიზმის, თანაგრძნობისა და სხვებზე ზრუნვის გზით, რაც თავის მხრივ, შესაძლოა  
კონფორმიზმის საფუძველი გახდეს. სოციალურ ფსიქოლოგიაში არაერთი კვლევა აღწერს 
სხვადასხვა ფაქტორების გავლენას კონფორმულობაზე, რომელიც ხშირად განმარტებულია 
როგორც ქცევის, რწმენის, მოსაზრებისა ან დამოკიდებულების ცვლილება სხვა ადამიანის 
გავლენის შესაბამისად. გავლენაში შესაძლოა მოიაზრებოდეს ჯგუფის ზეწოლა, 
დანაშაულის (ბრალის) განცდა და ავტორიტეტი.2 კონფორმიზმის მექანიზმები ხშირად 
მძლავრ იარაღს წარმოადგენს ადამიანების მანიპულაციისათვის. კვლევების  თანახმად,  
ემპათია მედიატორობს ალტრუისტულ ქცევას, ეს უკანასკნელი განისაზღვრება, როგორც 
მიზანმიმართული, ნებაყოფლობითი ქცევა, რომელიც გულისხმობს  სხვისთვის 
სარგებლის მოტანას და არ ხორციელდება გარე ჯილდოს მიღების მოლოდინით ან, გარე 
დასჯის თავიდან აცილების მიზნით.  ხშირ შემთხვევაში, ადამიანები განზრახ 
ემორჩილებიან სხვების რწმენას, სხვა განზრახვის გარეშე, გარდა იმისა, რომ დაიმსახურონ 
მოწონება ან მიიღონ სარგებელი.  

სოციალური ზეგავლენა განპირობებულია ჯგუფთან ან საზოგადოებასთან 
მიკუთვნებულობის განცდით, ასევე გარემომცველთა კეთილგანწყობის მიღწევის 
მოთხოვნილებით. პიროვნული ზეგავლენა თავს იჩენს მაშინ, როცა ადამიანი არ არის 
თავის თავში დარწმუნებული ან უნდა რომ „სწორად“ მოიქცეს. სოციალური 
კონფორმულობა ნიშნავს ინდივიდის, ადამიანთა ჯგუფის  დაქვემდებარებას სოციალური, 
ნაციონალური ტრადიციებისადმი, ქცევის წესებისადმი, რაც ვლინდება სოციალურ და 
ნაციონალურ დადგენილებებში, სტერეოტიპებისადმი დაქვემდებარებაში ყოველგვარი 
წინააღმდეგობისა და საკმარისი გააზრების გარეშე. გაუცნობიერებელ, ემოციურ დონეზე 
სოციალური, ეთნიკური კონფორმულობა ვლინდება ისეთი პროცესების სახით, 
როგორიცაა განსაკუთრებული დარწმუნება, სხვადასხვა კულტურების და ერთიანობების 
სოციალური და ნაციონალური ტრადიციების მატარებლებისთვის მიბაძვის 
შესაძლებლობა და მოთხოვნილება.  

მეცნიერები ცდილობდნენ ეპოვათ კანონზომიერებები ადამიანის მიერ კონფორმული 
ქცევის გამოვლენაში, კონფორმულობისკენ მიდრეკილებას აკავშირებდნენ ინტელექტის 
დონესთან, გენდერულ და კულტურულ თავისებურებებთან. კონფორმულობის გამოხა-
ტულების ხარისხი შეისწავლებოდა სხვადასხვა ზომის, სიმჭიდროვის და ერთაზროვნების 
ჯგუფებში, რამაც მკვლევრებს  საშუალება მისცა გამოევლინათ მთელი რიგი სოციალურ - 
ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდნენ კომფორმიზმის გამოვლენის 
ხარისხზე და ადამიანთა ქცევაზე. მათ შორის შეიძლება დასახელებულ იქნას ემპათია, 
რომელსაც ფსიქოლოგთა ნაწილი განასხვავებს ემოციური თანაგრძნობისგან. 

კონფორმიზმის მიხედვით გენდერული განსხვავებების შესწავლას არაერთი კვლევა 
მიეძღვნა და ეს საკითხი დღემდე ინარჩუნებს აქტუალობას. კონფორმიზმის კვლევას აშის 
ნაშრომები დაედო საფუძვლად, რის შედეგადაც მკვლევართა მიერ გენდერული ნიშნით 
არსებულ განსხვავებებს გაესვა ხაზი. კერძოდ, მდედრობით სქესს უფრო მეტად 
მიეწერებოდა კონფორმული ქცევა მამრობითთან შედარებით. შემდგომ ექსპერიმენტებში, 
ეს დასკვნა არაერთგზის დადასტურდა და თითქოს, ფსიქოლოგიურ ლიტერატურაში 
დამკვიდრდა აზრი, კონფორმულობის გამოვლენისკენ ქალების და მამაკაცების 
განსხვავებულ მიდრეკილებაზე. თუმცა ბოლო დროს ეს შეხედულება ეჭვქვეშ იქნა 
დაყენებული. თანამედროვე ნაშრომებმა, რომლებიც ჩატარდა გაცილებით ზუსტად 
კონტროლირებად პირობებში, არ გამოავლინეს გენდერული სხვაობები კონფორმულობის 
ხარისხში. 
                                                            
2 Gerhart, A. “The influence of Sympathy on Conformity”. National Undergraduate Research Clearinghouse, 2017. 
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1. მეთოდი 

კვლევის მიზანი: დადგინდეს ემპათიასა და კონფორმიზმს შორის კავშირი გენდერულ 
ჭრილში. მიზნიდან გამომდინარე, გამოყენებულ იქნა მეჰრაბიანისა და ეპშტეინის 
ემოციური ემპათიის საზომი სკალა (QMEE)  და კეტელის 16 ფაქტორიანი პიროვნული 
ტესტი, ფაქტორი: Q2  (Cattell, 1950, 16 - PF).  რესპონდენტები სკალებზე ქულების მიწერით 
აფასებდნენ.  დებულებებს. მონაცემები დამუშავდა  SPSS 23 -ის გამოყენებით.  

ნაშრომის ჰიპოთეზა:  

 H1: ემპათიის მაჩვენებელი მაღალი იქნება სქესისა და ასაკის მიხედვით. 
კერძოდ, მდედრობითი სქესის რესპონდენტებში ემპათიის მაჩვენებელი უფრო 
მაღალი იქნება მამრობით სქესთან შედარებით. ასევე, ასაკის მატებასთან ერთად 
ემპათიის მაჩვენებელი უფრო მაღალი იქნება.  
 H2: კონფორმიზმის მაჩვენებელი განსხვავებული იქნება სქესისა და სამუშაო 
პოზიციის მიხედვით. კერძოდ, მდედრობით სქესთან კონფორმიზმის მაჩვენებელი 
უფრო მაღალი იქნება მამრობითთან შედარებით.  
 H3: მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებულ რესპონდენტებთან 
კონფორმიზმის მაჩვენებელი უფრო მაღალი იქნება. 
 H4: ემპათიის სკალაზე მიღებული მონაცემები კავშირში იქნება 
კონფორმიზმის საკვლევ სკალაზე მიღებულ მონაცემებთან.  

საკვლევი კითხვები: 

 ვლინდება თუ არა განსხვავებები ემპათიის საკვლევ სკალაზე სქესის, 
ასაკის, ოჯახური მდგომარეობისა და სამუშაო პოზიციის მიხედვით; 
 ვლინდება თუ არა განსხვავებები კონფორმიზმის საკვლევ სკალაზე სქესის, 
ასაკის, ოჯახური მდგომარეობისა და სამუშაო პოზიციის მიხედვით; 
 ვლინდება თუ არა ემპათიის საკვლევ სკალასა და კონფორმიზმის საკვლევ 
სკალას შორის კავშირი. 

სამიზნე ჯგუფი:  18 დან 65 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები.  

შერჩევა: გამოყენებულ იქნა არაალბათური შერჩევის მეთოდი - ხელმისაწვდომი შერჩევა. 

1.1. მონაწილეები 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 106 -მა რესპონდენტმა, დაცული იყო კვოტური ნიშნით 
სქესი (50% მდედრობითი, 50% მამრობითი სქესის წარმომადგენლები იყვნენ). კვლევის 
მონაწილეთა საშუალო ასაკია M=39; SD=11.  ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით, 
რესპონდენტთა 65.1% დაოჯახებული, 26.9% დასაოჯახებელი, 6.3% განქორწინებული, 
ხოლო 1.7% ქვრივი იყო. კვლევის მონაწილეთა 82.1% დასაქმებული, ხოლო 17.9% 
უმუშევარია. სამუშაო პოზიციის მიხედვით, რესპონდენტთა 40.4% მენეჯერულ 
პოზიციაზე, ხოლო 59.6% არამენეჯერულ პოზიციაზე იყო დასაქმებული.  

1.2. მონაცემების შეგროვების პროცედურა 

მონაცემების მოსაპოვებლად გამოყენებულ იქნა Google Drive პლატფორმა. კვლევის 
მიზნებისა და ამოცანების გაცნობის შემდეგ, ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე 
ხდებოდა რესპონდენტების კვლევაში ჩართვა. ნაკლული მონაცემების თავიდან 
ასარიდებლად, ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა სავალდებულო იყო. კვლევაში დაცულია 
ანონიმურობა.  
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2. შედეგების აღწერა 

კვლევის მიზნის შესაბამისად, დადგენილი იქნა კავშირი ემპათიასა და კონფორმიზმს 
შორის  გენდერულ ჭრილში. მონაცემების დასამუშავებლად გამოყენებულ იქნა შემდეგი 
სტატისტიკურ პროცედურები: აღწერითი სტატისტიკის მეთოდი  Х2; ერთგანზომილებიანი 
ანალიზი; დისპერსიული ანალიზი (ANOVA); დათვლილ  იქნა პირსონის კორელაციის 
კოეფიციენტი. 

იმისათვის, რომ დადგენილიყო ემპათიის საზომ სკალაზე განსხვავებები გენდერულ 
ჭრილში, დისპერსიული ანალიზის (ANOVA) საფუძველზე გამოიკვეთა  სტატისტიკურად 
სანდო განსხვავებები. კერძოდ, მდედრობითი სქესის რესპონდენტებთან ემპათიის 
მაჩვენებელი უფრო მაღალია (64.1%) მამრობით სქესთან შედარებით (17.4%). Df=1; 
F=65.290, Sig: ,000.  

 

ცხრილი N1. ემპათიის მაჩვენებლის მიხედვით განსხვავებები გენდერულ ჭრილში 

 

ANOVA Table 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ემპათიის მაჩვენებელი 
სქესის მიხედვით 

Between Groups (Combined) 5.787 1 5.787 65.290 .000 

Within Groups 9.218 104 .089 

Total 15.005 105 

 

ემპათიის საზომ სკალაზე ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით განსხვავებები გაანალიზდა 
დისპერსიული ანალიზის (ANOVA) გამოყენებით, რის საფუძველზეც გამოვლინდა, რომ 
დაოჯახებული რესპონდენტების 44%, დასაოჯახებელი რესპონდენტების 33%, 
განქორწინებული რესპონდენტების 42% და ქვრივი რესპონდენტების 32% აქვს ემპათიის 
მაღალი მაჩვენებელი.  Df =3; F=,534; Sig=,660 

 

ცხრილი N2. ემპათიის საზომ სკალაზე განსხვავებები ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით 

ANOVA Table 

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

განსხვავებები ოჯახური 
მდგომარეობის 
მიხედვით 

Between 
Groups (Combined) .232 3 .077 .534 .660 

Within Groups 14.774 102 .145 
  

Total 15.005 105 
   

ემპათიის საკვლევ სკალაზე დასაქმებისა და თანამდებობრივი პოზიციის მიხედვით  
სანდო განსხვავებები არ გამოვლინდა. დასაქმებულთა 40.5% და უმუშევართა 41.5%, Df =1; 
F=,012; Sig=,914, ხოლო მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებულ რესპონდენტთა 35% და 
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არამენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებულ რესპონდენტთა 44% ემპათიის მაღალი 
მაჩვენებელი აქვს Df =1; F=1.219; Sig=,273. 

მონაცემების კორელაციური ანალიზით დამუშავების საფუძველზე, ემპათიის საკვლევ 
სკალაზე გამოიკვეთა სტატისტიკურად სანდო განსხვავებები ასაკის მიხედვით. კერძოდ, 
გამოვლინდა, რომ ასაკის მატებასთან ერთად იზრდება ემპათიის მაჩვენებელი.  

 

ცხრილი N3. ემპათიის საზომ სკალაზე განსხვავებები ასაკის მიხედვით. 
   

Correlations 
 

ემპათია ასაკი: 

ემპათია 

Pearson Correlation 1 .363** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 

N 106 106 

ასაკი 

Pearson Correlation .363** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 106 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

იმისათვის, რომ დადგენილიყო კონფორმიზმის მაჩვენებელი რესპონდენტებში, 
კროსტაბულაციური ანალიზის გამოყენების საფუძველზე გამოიყო 3 კლასტერი - დაბალი, 
საშუალო, მაღალი.  მიღებული შედეგების ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა 
სტატისტიკურად სანდო განსხვავებები.  რესპონდენტთა 13.7%  დაბალი (M=3.3651; 
SD=,76804),  57.5% საშუალო (M=6.2962; SD=,73043) ხოლო 28.8% კონფორმიზმის მაღალი 
მაჩვენებელი (M=8,4491; SD=,76896) გამოუვლინდა. Df=2; F=234.239; Sig:,000 

 

ცხრილი N4. რესპონდენტთა განაწილება კონფორმიზმის საკვლევ სკალაზე  

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Cluster Number of Case 

Between 
Groups (Combined) 261.170 2 130.585 234.239 .000 

Within Groups 57.421 103 .557   

Total 318.591 105 
   

 

კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების დამუშავების საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ 
მდედრობითი სქესის რესპონდენტთა 35.7% დაბალი, 55.7% საშუალო, ხოლო 43.3% 
კონფორმიზმის მაღალი მაჩვენებელი აქვთ. მამრობითი სქესის წარმომადგენელთა 64.3% 
დაბალი, 44.3% საშუალო, ხოლო 56.7% კონფორმიზმის მაღალი მაჩვენებელი 
გამოუვლინდა  Df=2; X²=,291. 

ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით კონფორმიზმის საკვლევ სკალაზე სტატისტიკურად 
სანდო განსხვავებები არ გამოვლინდა. დაოჯახებული რესპონდენტების 53.3% 
კონფორმიზმის დაბალი, 64.5% საშუალო, ხოლო 71.0% მაღალი მაჩვენებელი 
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გამოუვლინდა. დასაოჯახებელი რესპონდენტთა 33.3% კონფორმიზმის დაბალი, 24.2% 
საშუალო, ხოლო 29.0% მაღალი მაჩვენებელი გამოუვლინდა. განქორწინებულ 
რესპონდენტთა 13.3% კონფორმიზმის დაბალი,  ხოლო 8.1%  საშუალო მაჩვენებელი აქვს. 
ქვრივ რესპონდენტთა 3.2% კონფორმიზმის საშუალო მაჩვენებელი აქვთ DF=6; X²=,451. 
კვლევაში ჩართული დასაქმებული რესპონდენტების 85.7% კონფორმულობის დაბალი, 
85.2% საშუალო, ხოლო 74.2% მაღალი მაჩვენებელი აქვს. უმუშევარი რესპონდენტების 
14.3% კონფორმიზმის დაბალი, 14.8% საშუალო, ხოლო 25.8% მაღალი მაჩვენებელი აქვს 
DF=2; X²=,396. მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებული რესპონდენტების 38.5% 
კონფორმიზმის დაბალი, 36.5% საშუალო, ხოლო 52.2% მაღალი მაჩვენებელი 
გამოუვლინდა. არამენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებული რესპონდენტების 61.5% 
კონფორმიზმის დაბალი, 63.5% საშუალო, ხოლო 47.8% მაღალი მაჩვენებელი აქვს DF=2; 
X²=,438. 

იმისათვის, რომ დადგენილიყო არსებობდა თუ არა კავშირი ემპათიის საზომ სკალასა და 
კონფორმიზმის საკვლევ სკალას შორის, კორელაციური ანალიზის საფუძველზე, სკალებს 
შორის დადებითი კავშირი დადასტურდა  R=,048. 

 

ცხრილი N4. ემპათიის საზომ სკალასა და კონფორმიზმის საკვლევ სკალას შორის კორელაციის 
მაჩვენებელი 

 
ემპათია 

კონფორმ
იზმი 

ემპათია 

Pearson Correlation 1 .192* 

Sig. (2-tailed) 
 

.048 

N 106 106 

კონფორმიზმი 

Pearson Correlation .192* 1 

Sig. (2-tailed) .048 
 

N 106 106 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

დასკვნა 

ნაშრომის მიზნიდან გამომდინარე- დადგენილიყო ემპათიის საზომ სკალასა და 
კონფორმიზმის საკვლევ სკალებს შორის კავშირი, გენდერულ ჭრილში- მიღებული 
მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ: 

 ემპათიის მაჩვენებელი მდედრობით სქესთან უფრო მაღალია მამრობითთან 
შედარებით. განსხვავება სტატისტიკურად სანდოა. ნაშრომის ჰიპოთეზა (H1) 
დადასტურდა; 

 ემპათიის მაჩვენებელი განსხვავებულია ასაკის მიხედვით. ასაკის 
მატებასთან ერთად იზრდება ემპათიის მაჩვენებელი. განსხვავებები 
სტატისტიკურად სანდოა. ჰიპოთეზა დადასტურდა; 

 ემპათიის საზომ სკალაზე ოჯახური მდგომარეობის, დასაქმებისა და 
სამსახურებრივი პოზიციის მიხედვით სტატისტიკურად სანდო განსხვავებები არ 
გამოვლინდა; 
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 კონფორმულობის მაჩვენებელი მდედრობით სქესის რესპონდენტებთან 
უფრო მაღალია მამრობით სქესთან  შედარებით;  ნაშრომის ჰიპოთეზა (H2) 
ნაწილობრივ დადასტურდა; 

 კონფორმულობის მაჩვენებელი უფრო მაღალია მენეჯერულ პოზიციაზე 
დასაქმებულ რესპონდენტებთან. ნაშრომის ჰიპოთეზა (H3) ნაწილობრივ 
დადასტურდა; 

 ემპათიისა და კონფორმულობის საკვლევ სკალებს შორის სტატისტიკურად 
სანდო კავშირი დადასტურდა, რის საფუძველზეც შეიძლება ითქვას, რომ ნაშრომის 
ჰიპოთეზა (H4 ) დადასტურდა; 

 კონფორმულობის საკვლევ სკალაზე ასაკის, ოჯახური მდგომარეობისა და 
დასაქმების მიხედვით სტატისტიკურად სანდო განსხვავებები არ გამოვლინდა; 
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ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა ოკუპირებულ აფხაზეთში 

 
გელა ცაავა 

ასოცირებული პროფესორი 
მშვიდობის სწავლების ცენტრი, 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

აბსტრაქტი 

წარმოდგენილი ნაშრომის საკვლევ თემას წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის მიერ 
ოკუპირებულ აფხაზეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების აღწერა და 
გამოვლენა. ნამშრომში ყურადღება ამასთანავე მახვილდება მშობლიურ ენაზე განათლების 
მიღების აკრძალვასა და ბავშვთა უფლებების დარღვევაზე.  

აღსანიშნავია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანების უფლებების დაცვა დღემდე 
გადაუჭრელ საკითხად რჩება. ადამიანის უფლებების დარღვევის აშკარა ნიმუშია 
ოკუპირებული გალის რაიონის ტერიტორიაზე ქართული სკოლების გაუქმება და 
მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვა. 

ნაშრომის მომზადებისას გამოყენებული ხელმისაწვდომი თეორიული მასალის ანალიზმა 
სათანადო დასკვნების მომზადების საკითხში გაგვიწია მნიშვნელოვანი დახმარება. 
ნაშრომის მომზადებისას გამოყენებული ხელმისაწვდომი თეორიული მასალის ანალიზმა 
სათანადო დასკვნების მომზადების საკითხში გაგვიწია დახმარება. ნაშრომში მოცემულია 
რეკომენდაციები ოკუპირებულ აფხაზეთში ბავშვთა უფლებების მდგომარეობის 
გაუმჯობესების თვალსაზრისით. 

საკვანძო სიტყვები:  აფხაზეთი, ბავშვები, რუსეთი, ოკუპირებული რეგიონი. 

Abstract 

The research topic of the presented paper is the description and detection of human rights violations 
in Abkhazia occupied by the Russian Federation. The work focuses on the prohibition of receiving 
education in the mother tongue and the violation of children's rights. 

It should be noted that the protection of people's rights in the occupied territory remains an 
unresolved issue. A clear example of violation of human rights is the cancellation of Georgian 
schools in the territory of the occupied Gali district and the ban on receiving education in the native 
language. 

The analysis of the available theoretical material used in the preparation of the work provided us 
with significant help in the preparation of appropriate conclusions. 

The analysis of the available theoretical material used in the preparation of the thesis helped us in 
the preparation of appropriate conclusions. The paper provides recommendations for improving 
the situation of children's rights in occupied Abkhazia. 

Keywords: Abkhazia, Children, Russia, Occupied Region. 
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შესავალი 

დღეს მთელი მსოფლიო დაინტერესებულია ისეთი თანამედროვე პრობლემის 
გადაწყვეტით, როგორიც არის ბავშვის უფლებების უზრუნველყოფა, რადგან მომავალი 
დამოკიდებულია ახალგაზრდა თაობაზე და განსაკუთრებით იმაზე, თუ რამდენად 
სიცოცხლისუნარიანი და სამართლიანი იქნება ხვალ ჩვენი საზოგადოება.  

უნდა ვაღიაროთ, რომ მსოფლიოში არცერთ სახელმწიფოს არ უნდა ჰქონდეს პრეტენზია 
წარმოადგენდეს მოდელს ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში. საკმაოდ დემოკრატიულ 
და ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებსაც კი ახასიათებთ ცხოვრების დაბალი დონის 
მქონე ოჯახების არსებობა, რაც ხშირად არის ბავშვის უფლებების დარღვევის ხელშემწყობი 
ფაქტორი.  

ბავშვის უფლებები არის მათი უფლებების ერთობლიობა, რომელიც დაფიქსირებულია 
ბავშვის უფლებების საერთაშორისო დოკუმენტებში.1 ბევრ ქვეყანაში ბავშვთა 
სიკვდილიანობის თავიდან აცილება შეუძლებელია არასაკმარისი ხარისხის ან 
ხელმისაწვდომი ჯანმრთელობის დაცვის გამო. საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა 
უსახლკარო ბავშვების მზარდი რაოდენობა.  

ყველა ეს ფაქტი და ტენდენცია მიგვანიშნებს ბავშვთა უფლებების დაცვის პრობლემის 
მხოლოდ ეროვნული საშუალებებით გადაჭრის შეუძლებლობაზე, მსოფლიო 
საზოგადოების ძალისხმევის გაერთიანების გარეშე.  

1. ოკუპირებულ აფხაზეთში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებული 
ზოგადი ვითარება 

1.1. 1992-1993 წლების ომის შედეგები 

თუ ვსაუბრობთ ბავშვების უფლებების უზრუნველყოფასა და მათი ინტერესების 
პრაქტიკაში დაცვაზე, მაშინ ამ მხრივ პრობლემები გვაქვს რუსეთის ფედერაციის მიერ 
ოკუპირებულ აფხაზეთში. ამას ბევრი ობიექტური მიზეზი აქვს, რაც სერიოზულად უნდა 
იქნას შესწავლილი, რადგან სიტუაცია უკეთესობისკენ შეიცვალოს. 

მრავალი სირთულისა და უამრავი პრობლემის არსებობის მიუხედავად, ოკუპირებული 
აფხაზეთის ე. წ. სახელმწიფო სტრუქტურებმა და საზოგადოებამ ერთად უნდა იმუშაონ ამ 
პრიორიტეტული მიმართულებით, სრული პასუხისმგებლობის გაცნობიერებით.  

1992-1993 წლების ომის შემდგომი გაჭიანურებული ეკონომიკური კრიზისისა და დაბალი 
შემოსავლის მქონე (ასევე, მარტოხელა ოჯახების ბავშვების სოციალური დაცვის სისტემის 
არაეფექტიანობის) ერთ-ერთი შედეგი იყო ბავშვების დიდი რაოდენობის გაჩენა, 
რომლებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ სრულფასოვანი აღზრდა, განვითარება, 
მეთვალყურეობა და სახლში მოვლა-მზრუნველობა.  

აქვე უნდა განვაცხადოთ, რომ მრავალი მიზეზის გამო ისინი აღმოჩნდებიან ქუჩაში, 
ხშირად ექცევიან კრიმინალური კავშირების მქონე უფროსი ადამიანების გავლენის ქვეშ და 
მიჰყვებიან დანაშაულისკენ მიდრეკილ გზას.  

                                                            
1 Басария, А. ,,Права ребенка в Абхазии’’. June 1 2015. Сухум. https://lawyers-abkh.livejournal.com/12954.html [უ. გ. 
08.09.2022]. 
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მრავალი თვალსაზრისით, ასეთ ტენდენციებს ხელს უწყობს საზოგადოების მხრიდან 
მორალური ფასეულობების შესამჩნევი დაკარგვა - სწრაფი გამდიდრების სურვილი, უხეში 
ძალისა და სისასტიკის კულტი და დისკრიმინაციის გამოვლინება.  

ყოველივე ამან გამოიწვია სამართალდარღვევათა ზრდა, ოკუპირებულ აფხაზეთში 
კრიმინალური მდგომარეობის გამწვავება, მათ შორის მოზარდებში, ვინაიდან 
არასრულწლოვანებზე პირველ რიგში ეს ფაქტორები ზარალდებიან. 

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრობლემა აფხაზურ საზოგადოებაში საკმაოდ 
სპეციფიკური და რთულია. მნიშვნელოვანი ფაქტორია თავად საზოგადოების 
მახასიათებლები, რომელიც გადაურჩა სასტიკ ომს და ომის შემდგომ იზოლაციას 
სრულფასოვანი, მათ შორის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის არარსებობის პირობებში2.  

ასე რომ, თანდათან გამოჩნდნენ უყურადღებო ბავშვები, საკუთარ თავთან დატოვებული, 
რაც აქამდე არ იყო ოკუპირებულ რეგიონში. მიუხედავად ყველა სირთულისა, დღეს 
აუცილებელია გადაწყდეს ყველა დაგროვილი პრობლემა, რადგან ამაზე იქნება 
დამოკიდებული მომავალი და ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებული მორალური კლიმატი. 

აფხაზეთში ომისშემდგომ პირველ წლებში ფენომენი, როგორიც უსახლკარობაა, მაინც 
არსებობდა. ბავშვების პატარა ჯგუფები დახეტიალობდნენ, რომლებიც გაჭირვების 
შედეგად აღმოჩნდნენ მშობლების, თავშესაფრისა და საერთოდ, ნათესავების გარეშე.3 
ჟურნალისტ მარიანა კოტოვას სტატიაში აღნიშნულია, რომ ჯერ კიდევ აუცილებელია 
ბავშვის ოჯახიდან წაყვანა, საჭიროა საოჯახო ტიპის სახლების არსებობა, სადაც ბავშვები 
გაიზრდებიან სახლთან ახლოს. შესაძლოა, სახელმწიფოს სუბსიდიების მქონე ზოგიერთმა 
ოჯახმა მოაწყოს მსგავსი რამ4. ასიდა შაყრილი, როგორც ,,აფხაზეთის სახალხო დამცველი’’, 
ხშირად ხვდება ახალგაზრდებს და ფიქრობს, რომ ადამიანის უფლებები უნდა ასწავლოს, 
უნდა მიიტანოს ახალგაზრდებამდე ამ სიტყვების აზრი.5 

2. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის მიმართ დეფაქტო ხელისუფლების 
პოზიციები 

2.1 ,,აფხაზეთის მთავრობის’’ მხრიდან სიტუაციის მიმართ რეაგირება. 
ოფიციალური თბილისის პოზიცია  

ოკუპირებულ აფხაზეთში უპატრონო ბავშვების გაუსაძლისი მდგომარეობისა და 
მარტოხელა, უბინაოდ დარჩენილი დედებისათვის სპეციალური სახლის მშენებლობის 
პრობლემების შესახებ დე ფაქტო ექს-პარლამენტის წევრმა თეიმურაზ კუპალბამ ერთ-ერთ 
ინტერვიუში ისაუბრა. მისივე განცხადებით, ოკუპირებულ სოხუმის ქუჩებში მცხოვრები 
მოზარდების რაოდენობა უკვე თვალშისაცემია. 

                                                            
2ციტრუსებისა და მიმოზის სეზონზე ე. წ. აფხაზეთ-რუსეთის საზღვარზე დღედაღამ დედებს უწევდათ 
შვილები სახლში დაეტოვებინათ, რათა პურის ნაჭერი ეშოვათ და ბავშვები ჩაეცვათ. 
3Шария, В, ,,Нужен ли в Абхазии детский дом?’’ Июнь 01, 2021. Сухум. 
https://www.ekhokavkaza.com/a/31284998.html [უ. გ. 08.09.2022]. 
4Котова, М, ,,Мнение: как защитить детей в Абхазии’’. 13.04.2021 Сухум. https://jam-
news.net/ru/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%82-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2/ [უ. გ. 08.09.2022]. 
5კოტოვა, მ, ,,სკოლებში ბავშვები ომზე სპექტაკლებში არ უნდა მონაწილეობდნენ – აფხაზი ომბუდსმენი’’. 20 
დეკემბერი, 2018. https://netgazeti.ge/news/330413/ [უ. გ. 08.09.2022]. 
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ზემოხსენებულ ინტერვიუში კუპალბას თქმით, ქ. სოხუმის ქუჩებში ბოლო მონაცემებით 
200-მდე ბავშვი ცხოვრობს, მათ შორის 25-მდე უპატრონოა. დე ფაქტო დეპუტატის 
განცხადებით, უმეტესად ეს ის შემთხვევებია, როდესაც მშობლები მათ სახლში არ უშვებენ 
და ბავშვებიც იძულებულნი არიან ღამე სახლის სარდაფებსა და მიტოვებულ ადგილებში 
გაათენონ.  

მისივე ინფორმაციით, ბავშვები ასეთ ადგილებში კოლექტიურად იკრიბებიან, დღის 
განმავლობაში მოპოვებული ფულით წებოს სუნთქავენ, ან სხვადასხვა სახის 
ფსიქოტროპულ პრეპარატებს იღებენ. 

კუპალბას განცხადებით, ოკუპირებული რეგიონის მძიმე რეალობიდან გამომდინარე, ასევე 
არის უამრავი ოჯახი, სადაც ბავშვის დატოვება დანაშაულია, რადგან მათი მშობლები 
ალკოჰოლს სვამენ და ჩხუბობენ.  

კუპალბას ინფორმაციით, უმეთვალყუროდ დარჩენილი ბავშვები კი სკოლაში არ დადიან, 
ან უბრალოდ გადიან სახლიდან, ვითომ სკოლაში მიდიან და მთელ დღეს ქუჩაში ატარებენ, 
იპარავენ წვრილმანს, ხშირად ფულსაც საკვებისათვის, სიგარეტისათვის და 
ფსიქოტროპული ნარკოტიკისათვის.  

დე ფაქტო დეპუტატის ინფორმაციით, არის შემთხვევები, როდესაც ადგილობრივი 
ინსპექცია მოზარდებს აკავებს, ერთი ღამით ოკუპირებული სოხუმის იზოლატორში 
გადაყავთ და მეორე დღეს უშვებენ. პატარა დამნაშავეები მეორე დღეს იმავეს აკეთებენ. 

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე პერმანენტულად ხორციელდება 
ადგილობრივი ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის უფლებების დარღვევა. მუდმივად 
მიმდინარეობს საოკუპაციო ხაზზე ადამიანთა თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა, 
მათი უსამართლო დაკავება, დაჯარიმება ან დაპატიმრება. 

მივიჩნევთ, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე 
ადამიანების უფლებების დაცვა დღემდე გადაუჭრელ საკითხად რჩება. ადამიანის 
უფლებათა დარღვევის მკაფიო ნიმუშს წარმოადგენს ოკუპირებული გალის რაიონის 
ტერიტორიაზე ქართული სკოლების გაუქმება, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების 
აკრძალვა6 და სხვ. 

გასული საუკუნის 90-იან წლებამდე, ოკუპირებული გალის რაიონში ფუნქციონირებდა 58 
სკოლა, მათ შორის 52 ქართული, 2 რუსული, 3 ქართულ-რუსული და 1 ქართულ-
აფხაზური7. 

ამასთან, სოხუმმა არაერთხელ გამოთქვა უკმაყოფილება იმის გამო, რომ სკოლებში, სადაც 
სწავლება ქართული სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობს, აფხაზეთი რუსეთის მიერ 
ოკუპირებულ ტერიტორიად არის მოხსენიებული.  

დე ფაქტო ხელისუფლება არ არის კმაყოფილი იმით, რომ ზოგიერთი სასკოლო საგნის, 
როგორიცაა ისტორია და გეოგრაფია, ოფიციალური თბილისის ინტერპრეტაციაში 
სოხუმის შინაარსი ასახავს.  

                                                            
6მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციითაა 
გარანტირებული, რაც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე (მათ შორის, ოკუპირებული აფხაზეთისა და 
ცხინვალის რეგიონებშიც) ვრცელდება. 
71992-1993 წლების ომის შემდეგ ფუნქციონირებდა 31 ქართული სკოლა. შემდგომში დაიწყო ქართული ენის 
თანდათანობითი გადანაცვლება აფხაზეთის სასწავლო დაწესებულებებში. 2014 წლიდან 2021 სასწავლო წლის 
დაწყებამდე ოკუპირებული გალის რაიონში მხოლოდ 10 ქართული სკოლა დარჩა. 
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ოკუპირებული გალის სკოლებში აქტიურად დაიწყეს რუსეთის განათლების სამინისტროს 
მიერ დამტკიცებული სასწავლო საშუალებების დანერგვა. 2014 წლიდან კი რეგიონის 
ქართულ სკოლებში რუსული ენის სწავლება სავალდებულო გახდა. 

ოკუპირებული გალის რაიონის ე. წ. ზედა ზონაში 1990-იანი წლების შუა წლებში სკოლები 
პირველი კლასიდან რუსულზე გადავიდა. ამ სკოლებში ქართული ენა უცხო ენად დარჩა8. 

დე ფაქტო ხელისუფლების გეგმების მიხედვით, ყოველი მომდევნო კლასი 
ყოველწლიურად რუსულენოვან პროგრამაზე უნდა გადასულიყო. ამ სასწავლო წლის 
დაწყებამდე ქართული მხოლოდ 9-11 კლასებში ისწავლებოდა. 

ოკუპირებულ სოხუმში მიაჩნიათ, რომ „გალის რაიონის სკოლების ზოგადაფხაზურ 
საგანმანათლებლო სტანდარტებთან მიყვანა შესაძლებელს ხდის ამ რეგიონის მცხოვრებთა 
უფრო მჭიდრო ინტეგრაციას საერთო აფხაზურ სივრცეში“. თუმცა, თავად ადგილობრივი 
მოსახლეობა მხოლოდ განათლებისთვის ახალი დაბრკოლებების შექმნაზე საუბრობს. 

ოკუპირებული რაიონის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ეთნიკურად 
ქართველია, მათი ძირითადი ენა კი მეგრული. მეორე ენა ქართულია, ხოლო ახალგაზრდა 
თაობის უმეტესობა პრაქტიკულად არ ფლობს რუსულ და აფხაზურ ენებს. 

ოფიციალურ თბილისს მიაჩნია, რომ ოკუპირებული გალის რაიონში ადგილობრივი 
ქართული მოსახლეობის სრული ,,რუსიფიკაციის პროცესი’’ მიმდინარეობს. ამან შესაძლოა 
რეგიონში ქართული ენის მოსპობა გამოიწვიოს. მაგალითად, ოკუპირებული გალის ბევრი 
მოსწავლე დაწყებით სკოლაში უკვე ამჯობინებს რუსულად კომუნიკაციას. 

ცალსახაა, რომ აფხაზური ადმინისტრაციის განათლების პოლიტიკა გალის რაიონის 
ტერიტორიაზე ქართული ენის განდევნას და მის რუსულით სრულ ჩანაცვლებას 
ემსახურება.9 

ჯერ კიდევ 2015 წელს ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა „განგაში ატეხეს“ 
ოკუპირებული გალის სკოლის მოსწავლეების „იძულებითი რუსიფიკაციის“ შესახებ. 
ხელოვნურად შექმნილი დაბრკოლებები ოკუპირებული აფხაზეთის 
მაცხოვრებლებისათვის ისედაც გაუსაძლის მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებს. 
სამწუხაროა, ფიქსირდება ბავშვთა უფლებების უხეში დარღვევის ფაქტები. 

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი დე ფაქტო კანონმდებლობით, 
ადგილობრივ ქართულ ოჯახში დაბადებული ბავშვების რეგისტრაციაც კი აკრძალულია, 
ვინაიდან მშობლიური მიწის მემკვიდრეები (მშობლებთან ერთად), უცხო სახელმწიფოს 
მოქალაქეებად არიან გამოცხადებული.  

აქვე უნდა ითქვას, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში მუდმივად ხდება ბავშვთა ვაქცინაცია და 
ტარდება ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების (მასწავლებლების, ფსიქოლოგების, 
ექიმების და ა. შ). საკვალიფიკაციო სწავლებები10. იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ 
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები, ჩართულნი არიან სახელმწიფო ჯანდაცვის 

                                                            
8 ე. წ. ქვედა ზონის სკოლებში კიდევ ერთი სიტუაცია შეიქმნა. იქ 10 ქართული სკოლა მუშაობდა. თუმცა, 2015 
წელს, დე ფაქტო ხელისუფლების დადგენილებით, დაწყებითი სკოლიდან თანდათანობით დაიწყეს სწავლების 
რუსულ ენაზე გადასვლა. 
9 ზურაბაშვილი, თ. ,,მშობლიურ ენაზე განათლების შეზღუდვა გალის რაიონში: გამოსავლის ძიებაში’’. 
პოლიტიკის დოკუმენტი. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) იანვარი, 2016 თბილისი. 
https://grass.org.ge/wp-content/uploads/2016/07/GRASS-ganathlebis-uphleba-galis-raionshi1.pdf [უ. გ. 08.09.2022]. 
10 საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ბოლო წლების განმავლობაში აფხაზურ მხარეს გადასცა 
სასწრაფო დახმარების მანქანები, სხვადასხვა სახის აღჭურვილობა, სამედიცინო დანიშნულების ნივთები, 
ტუბერკულოზისა და დიაბეტის სამკურნალო მედიკამენტები და სხვ.  
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პროგრამაში, ხოლო ვისაც არ აქვთ,  რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო 
პროგრამაში.11 

დასკვნა 

ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებულ სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებს აქვთ 
საშუალება მიიღონ განათლება მშობლიურ ენაზე, მაშინ, როდესაც, ქართველებს იგივე 
უფლება არ გააჩნიათ, ან თანდათან ეზღუდებათ, რაც ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციად 
უნდა შევაფასოდ.  

აღსანიშნავია, რომ  ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების დაცვა მცირე დონეზეც ვერ 
ხორციელდება, რაც ვფიქრობთ, განპირობებულია ადამიანის უფლებათა დაცვის 
გარანტიებისა და უსაფრთხოების არარსებობით. 

ვფიქრობთ, მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების დაცვის (განსაკუთრებით ბავშვების) 
მხრივ ახალი მიდგომების შემუშავება, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ, საერთო 
ინტერესების მქონე ჯგუფებს შორის ურთიერთობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.  

ამასთანავე, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მჭიდრო თანამშრომლობის 
გაძლიერება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რადგან რუსეთის ფედერაციაზე, როგორც 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეფექტიანი კონტროლის განმახორციელებელ ძალაზე 
სამართლებრივი რეაგირება მოხდეს, რაც ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს ოკუპირებულ 
აფხაზეთში ადამიანის უფლებათა უზრუნველყოფის კუთხით.  

ამასთანავე, აუცილებლად მიგვაჩნია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე12 
ზემოხსენებული საკითხის მწვავედ (კატეგორიულად) დაყენება და რუსეთის ფედერაციის 
დელეგაციის წარმომადგენლებისაგან სათანადო გარანტიების მიღება.  

  

                                                            
11 სტატია: ,,ბავშვთა უფლებები კონფლიქტურ რეგიონებში: „მდგომარეობა ისეთივეა, როგორც დანარჩენ 
საქართველოში“. 10 თებერვალი 2017. ქ. თბილისი. http://liberali.ge/articles/view/27451/bavshvta-uflebebi-
konfliqtur-regionebshi-mdgomareoba-isetivea-rogorts-danarchen-saqartveloshi [უ. გ. 08.09.2022]. 
12 ე. წ. ჟენევის ფორმატი შეიქმნა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომ, 12 აგვისტოს ცეცხლის 
შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად. 
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შფოთვითი დარღვევების საფუძვლები და ფობიები 

 
ლია ქურხული 

ფსიქოლოგიის დოქტორი, აფილირებული  პროფესორი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 
ნათია არჩვაძე 

ასისტენტ პროფესორი 
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

შფოთვითი აშლილობები არ წარმოადგენს მხოლოდ ერთ განსაზღვრულ მდგომარეობას, ეს 
არის აშლილობათა ერთობლიობა. შფოთვიანობა გულისხმობს პიროვნებაში 
დომინირებულ მოჭარბებულ შიშებს და ამით გამოწვეულ ფსიქიკურ, კერძოდ, „პანიკურ”, 
„ფობიურ” აშლილობასა და „პოსტრავმულ სტრესს”, რაც შფოთვის სახით ვლინდება. 
უმრავლეს შემთხვევაში შფოთვით აშლილობას ერთი ბიოლოგიური  საფუძველი გააჩნია. 
თითოეულ შფოთვით აშლილობას აქვს  როგორც ინდივიდუალური, ასევე საერთო 
სიმპტომებიც. მაგალითად, შიშის, წუხილის, დაძაბულობის შემთხვევაში ადამიანებს აქვთ 
განცდა, რომ სული ეხუთებათ. ეს  არის საპასუხო რეაქცია რეალურ საფრთხეზე. თუ 
ადამიანებს მუდმივად აქვთ აკვიატებული შიში, რომ მოხვდებიან ავტოკატასტროფაში, 
მიწისძვრა იქნება, სამსახურს დაკარგავენ, რეალურ ცხოვრებაში ისინი მუდმივად 
საფრთხის მოლოდინში არიან. მსუბუქი ფორმის შფოთვა შეიძლება არ იყოს  ისეთი 
შემაწუხებელი, მაგრამ თუ შფოთვა ინტენსიურ ხასიათს იღებს  და ღრმად იჭრება 
პიროვნების ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში, საჭირო ხდება მისი მკურნალობა.  

მოცემულ ნაშრომში განხილულია შფოთვისა და შიშის ძირითადი განმასხავავებელი 
ნიშნები; შფოთვითი აშლილობის ანამნეზი, რაც ზოგიერთი მეცნიერის აზრით 
გენეტიკური ფაქტორით არის განპირობებული, თუმცა სხვადასხვა კვლევებით ასევე 
დასტურდება, რომ აღნიშნულ პრობლემას პროვოცირებას ჰორმონალური და 
ცხოვრებისეული ტრავმული ფაქტორებიც უწყობენ ხელს. გარდა ამისა, ყურადღება 
გამახვილებულია შფოთვითი აშლილობის ტიპებსა და ფობიებზე, როგორებიცაა პანიკური 
შეტევა, სოციოფობია, ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა და სხვა. დასკვნის სახით კი 
შემოთავაზებულია პრაქტიკული რეკომენდაციები, როგორებიცაა თვითშეფასების დონის 
ამაღლება, რელაქსაცია, კუნთური ვარჯიშები, ჯგუფური და ინდივიდუალური 
თერაპიები, რომლებიც შფოთვითი აშლილობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურ  
საშუალებებს წარმოადგენენ. 

საკვანძო სიტყვები: შფოთვა, შიში, ფობია, პანიკური შეტევა, სოციოფობია, ობსესიურ-
კომპულსიური აშლილობა. 

Abstract 

Anxiety disorders are not just one specific condition, it is a combination of disorders. Anxiety refers 
to excessive fears dominating a person and resulting mental, namely "panic", "phobic" disorders and 
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"post-traumatic stress", which manifests in the form of anxiety. In most cases, anxiety disorders 
have a single biological basis. Each anxiety disorder has both individual and common symptoms. 
For example, in case of fear, worry, tension, people have a feeling that they can hardly breeze. It is 
a response to a real threat. If people constantly have an obsessive fear that they will get into a car 
accident, there will be an earthquake, they will lose their job, in real life they are constantly waiting 
for danger. A mild form of anxiety may not be that bothersome, but if the anxiety becomes intense 
and intrudes deeply into a person's daily life, it needs to be treated. 

This paper discusses the main characteristics of anxiety and fear; An anamnesis of anxiety disorder, 
which according to some scientists is caused by genetic factors, although various studies have also 
proved that hormonal and traumatic life factors contribute to provoking the mentioned problem. 
In addition, attention is focused on the types of anxiety disorders and phobias, such as panic attacks, 
social phobia, obsessive-compulsive disorder, and others. As a conclusion, practical 
recommendations are proposed, such as increasing the level of self-esteem, relaxation, muscle 
exercises, group and individual therapies, which are effective means against anxiety disorders. 

Keywords: anxiety, fear, phobia, panic attack, social phobia, obsessive-compulsive disorder. 

შესავალი 

შფოთვითი აშლილობები არ წარმოადგენს მხოლოდ ერთ განსაზღვრულ მდგომარეობას, ეს 
არის აშლილობათა ერთობლიობა. შფოთვიანობა გულისხმობს პიროვნებაში 
დომინირებულ მოჭარბებულ შიშებს და ამით გამოწვეულ ფსიქიკურ, კერძოდ, „პანიკურ”, 
„ფობიურ” აშლილობასა და „პოსტრავმულ სტრესს”, რაც შფოთვის სახით ვლინდება. 
ფსიქოლოგ დევიდ ჰარისონ ბარლოუს მიხედვით შიში შფოთვისგან იმით განსხვავდება, 
რომ შიში აწმყოზე ორიენტირებულია და შედარებით გარკვეულია, ვიდრე მომავალზე 
ორიენტირებული და შედარებით გაურკვეველი. გარდა ამისა გამოყოფენ შიშისა და 
შფოთვის განმასხვავებელ 3 ძირითად ნიშანს: პირველი - ეს არის წყარო, კერძოდ შიშის 
შემთხვევაში წყარო ნაცნობია და პიროვნებამ ზუსტად იცის რისიც ეშინია. შფოთვის 
შემთხვევაში  კი  წყარო უცნობია. მეორე - ინტენსიურობა (სიხშირე). როგორც წესი შფოთვა 
უფრო ინტენსიური ხასიათისაა, ვიდრე შიში და მესამე -   ხანგრძლივობა, შფოთვასთან 
შედარებით, შიში შედარებით  ხანმოკლეა. 

უმრავლეს შემთხვევაში შფოთვით აშლილობას ერთი ბიოლოგიური  საფუძველი გააჩნია. 
თითოეულ შფოთვით აშლილობას აქვს როგორც ინდივიდუალური, ასევე საერთო 
სიმპტომებიც. მაგალითად, შიშის, წუხილის, დაძაბულობის შემთხვევაში ადამიანებს აქვთ 
განცდა, რომ სული ეხუთებათ. ეს  არის საპასუხო რეაქცია რეალურ საფრთხეზე. თუ 
ზრდასრულ ასაკში ადამიანებს მუდმივად აქვთ აკვიატებული შიში ავტოკატასტროფაში  
მოხვდებიან, მიწისძვრა იქნება, სამსახურს დაკარგავენ, ისინი რეალურ ცხოვრებაში  
მუდმივად უსაფუძვლო საფრთხის მოლოდინში არიან. მსუბუქი ფორმის შფოთვა 
შეიძლება არ იყოს  ისეთი შემაწუხებელი, მაგრამ თუ შფოთვა ინტენსიურ ხასიათს იღებს  
და ღრმად იჭრება პიროვნების ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში, საჭირო ხდება მისი 
მკურნალობა.  

მაგალითად, ბავშვმა შეიძლება იღელვოს ზეიმზე გამოსვლის ან დაფასთან პასუხისას, ასევე 
ზრდასრულმა ადამიანმა აუდიტორიის წინაშე გამოსვლისას, მაგრამ შეიძლება ამ 
მდგომარეობას არ ჰქონდეს სისტემატური ხასიათი. მღელვარების მხოლოდ სისტემატური 
გამოვლენა ითვლება მყარ შფოთვიანობად. პიროვნებას მოჭარბებული შიშები ნებისმიერ 
ასაკში მომავალში შეიძლება  ტრანსფორმირდეს შფოთვაში. 
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1. შფოთვითი აშლილობის გამომწვევი მიზეზები 

მეცნიერების მიერ ერთ-ერთ მიზეზად განიხილება ბიოლოგიური ფაქტორი, რომელიც 
შესაძლოა მიმდინარეობდეს ფარულად, და მის გამოვლენას მხოლოდ სტრესულმა და 
ტრავმულმა მოვლენებმა მისცეს სტიმული. თუმცა ყოველთვის ეს ასე არ არის. მართალია 
ადრეული ბავშვობის  ტრავმული და სტრესული სიტუაციები ძალიან მნიშვნელოვნად 
მოქმედებს ბავშვის ფსიქიკაზე, როგორიცაა მაგალითად, მშობლების გარდაცვალება, 
უსახლკარობა და სხვა მძიმე ტრაგედიები, თუმცა  შფოთვითი აშლილობის საფუძველი 
ზოგიერთ შემთხვევაში არ არის. არის შემთხვევები, როდესაც ასეთი მძიმე განცდები არ 
გადაუტანია პიროვნებას, მაგრამ მას აღენიშნება, ძლიერი შფოთვითი აშლილობა.  

საინტერესოა მეცნიერების მიერ შესწავლილი და გამოყოფილი ფაქტორები, რომელთა 
ზეგავლენით ადამიანების ნაწილი სტრესისადმი მდგრადია, ნაწილი კი ვერ უმკლავდება 
სტრესს და უვითარდება შფოთვითი აშლილობა. მათი მონაცემების მიხედვით 
სოციალური მხარდაჭერა ადამიანს იცავს სტრესის უარყოფითი ზემოქმედებისგან, 
როგორც ადრეულ, ასევე ზრდასრულ პერიოდშიც.  

შფოთვითი აშლილობის მიმართ გენეტიკურად მოწყვლად ადამიანებს, რომლებსაც 
შფოთვითი აშლილობის მქონე მშობლები და ახლობელი ადამიანები ჰყავთ, შესაძლოა 
გამოუვლინდეთ ამგვარი აშლილობა. თავის ტვინში ქიმიური ნივთიერებების დონეთა 
მომატებამ ან კლებამ შესაძლოა ნეირონულ კავშირებზე მოახდინოს გარკვეული 
ზემოქმედება  და პიროვნებას შფოთვისკენ მიდრეკილება გაუჩინოს. მთელი ცხოვრების 
განმავლობაში გენები მუდმივად აქტიურად მონაწილეობენ ცილების სინთეზში და  
ჩართვა - ამორთვის პროცესში. გენების არასწორი ფუნქიონირების შემთხვევაში მთლიანად 
იცვლება ორგანიზმის ბიოლოგია. თუ ყოველივე სრულყოფილად არ წარიმართა, შესაძლოა 
პიროვნებას აღენიშნებოდეს გუნება- განწყობილების არასტაბილურობა. ერთი რამ ცხადია, 
რომ როგორც შფოთვის ასევე გუნება-განწყობილებების სხვა აშლილობების საფუძველი 
შესაძლოა იყოს როგორც გენეტიკური, ასევე გარემო ფაქტორების ერთობლიობა. 

1.1. შფოთვითი აშლილობის ოჯახური ანამნეზი 

მეცნიერებმა შეისწავლეს შფოთვითი აშლილობების ისტორიის მქონე ოჯახები. ზოგიერთი 
კვლევა ეფუძნებოდა გენური ვარიაციების შესწავლას, ზოგი კი ქრომოსომების უბნებს 
იკვლევდა. დადგინდა, რომ იმ ოჯახებს, რომელთაც პანიკური აშლილობების და ფობიების 
მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდათ, მათ მე-15 ქრომოსომის უბნის გაორმაგება აღენიშნებოდათ, 
ასევე 1 და 11 ქრომოსომაში მათ აღმოაჩნდათ პანიკური აშლილობის გენეტიკური კოდი, 
მე-3 ქრომოსომაში კი შესაძლო აგორაფობიის კოდი. ბავშვობაში ძალადობის მსხვერპლ 
პირებს პოსტრავმულ სტრესული აშლილობის შედარებით მძიმე სიმპტომები ჰქონდათ 
ზრდასრულ ასაკში. 

ნუშისებრი სხეული, რომელიც თავის ტვინის სიღრმეში მდებარეობს, არეგულირებს  შიშის 
მიმართ ორგანიზმის რეაქციას. მისი ფუნქციაა სწრაფი რეაგირება მოახდინოს აღქმულ 
გამღიზიანებელზე. ასევე ის ჩანერგილი შიშის გაქრობასაც უზრუნველყოფს. (ადამიანს 
ადრე შემაშინებელი სიტუაციის მიმართ აღარ აქვს შიში).  

ჯანმრთელ ადამიანში თავის ტვინის ინფორმაციის გადაცემის სისტემები ნორმაშია ანუ 
კარგად მიმდინარეობს გუნება-განწყობილების მართვა, ნასწავლის გახსენება-
დამახსოვრება, მოძრაობის კოორდინაცია და სხვა. მაგრამ თუ ადამიანს შფოთვითი ან სხვა 
გუნება-განწყობილების აშლილობა აღენიშნება ამ ფუნქციების შემსრულებელი 
ნებისმიერი სისტემა არ არის მწყობრში. შფოთვასთან დაკავშირებულ პროცესებში 
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მონაწილეობს სხვადასხვა ნეირომედიატორები, კერძოდ დოფამინი, რომელიც 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოტივაციასა და ადამიანის მიერ რეალობის აღქმის 
პროცესზე. მეცნიერული კვლევების მიხედვით დოფამინის სიმცირე იწვევს სოციოფობიას 
და ობსესიურ-კომპულსიურ აშლილობას. თუმცა დოფამინის ჭარბი დოზაც შესაძლოა 
ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობის მაპროვოცირებელი გახდეს. ასევე სეროტონინიც 
ზემოქმედებს გუნება-განწყობილებაზე, ძილზე და მადაზე. ასევე ამცირებს ტკივილის 
შეგრძნებას. ზოგიერთ შემთხვევაში დეპრესიით შეპყრობილ ადამიანში შემცირებულია 
სეროტონინის გადაცემა, რამაც შესაძლოა თვითმკვლელობის ჩადენის რისკი გამოიწვიოს.  
მისი დაბალი დონე ასევე იწვევს შფოთვით დარღვევებს. 1  

შფოთვითი აშლილობის ერთერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ჰორმონალური დარღვევები. 
ჰორმონებს გადააქვთ ინფორმაცია მთელ სხეულში. თუ ორგანიზმში ჰორმონების 
დისბალანსია, ეს შესაძლოა გახდეს შფოთვითი სიმპტომების მიზეზი. მაგალითად, 
სტრესის ჰორმონების ნორმაზე  მაღალი კონცენტრაცია, (მაგალითად კორტიზოლი, 
ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი). ქალები, რომლებიც ბავშვობაში ძალადობის 
მსხვერპლი იყვნენ, მომავალში ამჟღავნებდნენ დეპრესიას და შფოთვითი აშლილობების 
სიმპტომებს.  

1.2. ცხოვრებისეული ტრავმები 

მაღალი შფოთვიანობით გამორჩეული ადამიანები ფიქრობენ, რომ მათი შფოთვის მიზეზი  
შესაძლოა იყოს წარსულიდან გადმოყოლილი ტრავმული განცდები. მეცნიერულადაც 
არის დადასტურებული, რომ მატრამვირებელი ფაქტორები, იწვევს როგორც მძიმე 
სტრესულ აშლილობას, ასევე პოსტრავმულ სტრესულ აშლილობას და სპეციფიკურ 
ფობიებს. სტრესული აშლილობა იწყება ტრავმული მოვლენიდან რამდენიმე დღის 
განმავლობაში. მართალია, ფობია არ ვითარდება ტრავმული ინციდენტისთანავე, მაგრამ 
შესაძლოა დადგინდეს მისი გამომწვევი მიზეზი. მაგალითად წყლის შიშის, ძაღლის და 
სხვა შიშების შემთხვევაში  მიზეზი ბავშვობის ძირებიდან მომდინარეობს, რომელიც  
ზრდასრულობაში  ფობიის სახით ყალიბდება. ასევე ადრეულ ასაკში გადატანილი მძიმე 
სტრესული განცდები, შესაძლოა იყოს ზრდასრულობაში შფოთვითი აშლილობის რისკის 
შემცველი. ეს შესაძლოა უკავშირდებოდეს უფროსების სასტიკ მოპყრობას, ემოციურ 
დეპრივაციას, მიშვებულობას, გულგრილობას, დედისაგან დაშორებას, მის დაკარგვას. 
პიროვნებას, რომელსაც გადატანილი აქვს ხანგრძლივი სტრესი, აქვთ შედარებით მცირე 
ზომის ჰიპოკამპი, რომელიც დაკავშირებულია თავის ტვინის შიშის ცენტრთან -  ნუშისებრ 
სხეულთან. არ შეიძლება ითქვას, რომ, ვინც  მძიმე ტრავმული მოვლენები გადაიტანა 
ყველას შეიძლება დაემართოს შფოთვითი აშლილობა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
მნიშვნელოვანია ასევე პიროვნების გენები და თავის ტვინის ბიოქიმიური პროცესები. 
არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასევე პიროვნული თვისებებიც. მეცნიერული კვლევებით 
დასტურდება, რომ სიმორცხვე და შფოთვისადმი მგრძნობელობა, ასევე ასპერგერის 
სინდრომი, რომელიც განვითარების დარღვევას წარმოადგენს, შესაძლოა შფოთვითი 
აშლილობის განვითარების ფაქტორი  იყოს. მორცხვი ადამიანის ფიზიოლოგიური 
მახასითებელი განსხვავებულია. მათი ნუშისებრი ჯირკვალი უფრო აღზნებადია. 
ზედმეტმა მგრძნობიარე ნუშისებრმა სხეულმა შესაძლოა გამოიწვიოს ადამიანის 
გადაჭარბებული შფოთვა. პანიკური აშლილილობის რისკს ზრდის შფოთვისადმი 
ჰიპერმგრძნობელობა. შფოთვას ახასიათებს გარკვეული ფიზიოლოგიური ცვლილებები 
ორგანიზმში, კერძოდ არარიტმული სუნთქვა, გულისცემის სიხშირე, ოფლიანობა, კანკალი 
და სხვა. ამგვარ გამოხატულებას, შფოთვითი ჰიპერმგრძნობიარე პიროვნება თვლის 
                                                            
1 „შფოთვა და ფობიები“. ჰარვარდის სამედიცინო გზამკვლევი მთელი ოჯახისთვის. თბ., 2019 . გვ. 10. 
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სერიოზული დაავადების წყაროდ, შესაძლოა მან იფიქროს, რომ  „გული წაუვა“, ინფარქტი 
დაემართება, დაეწყება კანკალი, დაკარგავს თვითკონტროლს და საზოგადოება ამას 
შეამჩნევს. შფოთვისადმი ზედმეტი მგრძნობელობა შესაძლოა 6-7 წლის ასაკშიც 
გამოვლინდეს. იგი შეიძლება იყოს როგორც თანდაყოლილი, ასევე მშობლის მიერ 
მიწოდებული მცდარი ინფორმაცია, რომ გახშირებულმა გულისცემამ შესაძლოა 
სიკვდილი გამოიწვიოს. მაღალი შფოთვის მქონე ადამიანები  საზოგადოებაში მიღებულ 
წესებს არ ემორჩილებიან. გამოირჩევიან სიხისტით, ზედმეტი თვითკრიტიკულობით, 
არიან მუდმივად დაძაბულები და მფრთხალი ადამიანები. სოციალურ გარიყულობას 
საშინლად განიცდიან, ვერ იღებენ ხუმრობას, ყველაფერში ირონიას და კრიტიკას ხედავენ. 
მათ უვითარდებათ თავდაცვითი მექანიზმი - მძაფრად გამოხატული წინააღმდეგობის 
გაწევის და  გაქცევის რეაქციები. სოციალური უარყოფის შიშით, ისინი საკუთარ 
ინტერესების და აქტივობების სფეროებს თრგუნავენ, რაც შესაძლოა გახდეს სოციოფობიის 
ჩამოყალიბების  საფუძველი. 

2. შფოთვითი აშლილობების ტიპები 

არსებობს სხვადასხვა სახის შფოთვითი აშლილობები, შესაძლოა მათ ჰქონდეთ, როგორც 
საერთო სიმპტომები, ასევე ინდივიდუალური განსხვავებები. გამოცდილი 
კლინიცისტებისთვისაც კი  მათი დიაგნოსტირება რთულია. შფოთვითი აშლილობის მქონე 
პირთა ნახევარზე მეტს სულ მცირე ორი დარღვევა აღენიშნება. ეს ორივე შესაძლოა 
თვიდანვე თანაარსებობდნენ, ან მეორე შესაძლოა ერთ-ერთის რემისიიდან რამდენი წლის 
შემდეგ გამოვლინდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტი დიაგნოსტირება. თითოეული 
აშლილობისათვის არსებობს განსხვავებული თერაპიული მიდგომა. მათ სჭირდებათ 
სპეციალური მკურნალობის მეთოდები. საკმაოდ რთულია შფოთვით დარღვევებს შორის 
განსხვავებების დადგენა, როგორიცაა მაგალითად პანიკური შეტევა, ობსესიურ-
კომპულსიური აშლილობა ან პოსტრავმული სტრესი.  ამისათვის საჭიროა 
დიაგნოსტიკური რეკომენდაციების ცოდნა.  

2.1. პანიკური შეტევა 

პანიკური შეტევის ძირითადი სიმპტომებია გარდაუვალი კატასტროფის განცდა. მათ აქვთ 
განსაკუთრებული შიშის, ძრწოლის, უეცარი საშინელებების მოლოდინის განცდა, 
გამოხატული ფიზიკური სიმპტომებით: გახშირებული გულისცემა, ქოშინი, ტკივილი 
მკერდის მიდამოში, ოფლიანობა, გონების და კონტროლის დაკარგვის მუდმივი შიში. 
კვლევებით დადასტურებულია, რომ ადამიანების 22%, რომლებიც  გულმკერდის არეში 
ტკივილის გამო მიმართავენ სასწრაფო დახმარების ცენტრს გულ-სისხლძარღვთა 
პრობლემების ნაცვლად განიცდიან პანიკურ შეტევას. ამგვარი შეტევის შემთხვევაში 
ადამიანები ყველასაგან გარიყულად გრძნობენ თავს. მათი ისტორიის ჩანაწერების 
მიხედვით ისინი თითქოს საკუთარი თავის შესახებ ფილმს ნახულობენ. პიროვნებას 
ჰგონია, რომ ჭკუიდან იშლება, თუმცა პანიკურ შეტევას ფსიქოზს ვერ დავარქმევთ, რადგან 
ამ შეტევის გავლის შემდეგ ადამიანი არ გრძნობს თავს შეშლილად და თვითკონტროლს არ 
კარგავს. ის მართავს საკუთარ თავს. პანიკური შეტევა დაახლოვებით 5—30 წუთის 
განმავლობაში მიმდინარეობს, თუმცა შესაძლოა რამდენიმე საათით გახანგრძლივდეს 
კიდეც.  ადამიანების უმრავლესობას პანიკური შეტევა უფრო  დღის განმავლობაში 
ემართებათ, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ  ღრმა ძილში მყოფი ადამიანი 
გამოაღვიძოს პანიკურმა შეტევამ. ასეთი შეტევა, მთელ სხეულზე ვრცელდება და ამიტომ 
მისი სწორი დიაგნოსტირება შესაძლოა გაუჭირდეთ სამედიცინო სპეციალისტებს და მათ 
მიიჩნიონ, რომ ეს არის  გულის, კუჭ-ნაწლავის, ან ფილტვების დაავადების სიმპტომები.  
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პანიკური შეტევა შესაძლოა იყოს განმეორებითი  ან ერთეული შემთხვევა. თუ ადამიანი 
ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდება, რომელმაც მასში ადრე პანიკური შეტევა გამოიწვია, 
მაგალითად ტრანსპორტით მგზავრობა, რიგში დგომა, განსაკუთრებით კორონავირუსის 
პირობებში ადამიანების გარემოცვაში ყოფნა და სხვა, მისი წინასწარი მოლოდინი არის 
შფოთვა. ის თვითონ იქმნის შინაგანად შფოთვით განწყობას და ილუზორული სამყაროს 
შექმნას. მისთვის ის სიტუაცია, განსაკუთრებული საფრთხის შემცველია, თუმცა გაქცევის 
საშუალება არა აქვს.  

პანიკური შეტევა სხვადასხვა შფოთვითი აშლილობების, კერძოდ სპეციფიკური ფობიის, 
გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის, პოსტრავმული სტრესის მანიშნელებელი 
შეიძლება იყოს. ამ შემთხვევაში პანიკური შეტევის მიზეზი, სხვადსხვა სიმპტომებიდან 
ერთერთი შეიძლება იყოს.  თუ ადამიანებს ჰქონიათ პანიკური შეტევა, არ ნიშნავს იმას, რომ 
მათ აუცილებლად მყარად ჩამოყალიბებული პანიკური აშლილობა აქვთ, ან ეს პროცესი 
განვითარდეს და არ შეჩერდეს.  

პანიკური აშლილობის დიაგნოზის დასმა ხდება განმეორებითი და მოულოდნელი 
პანიკური შეტევის შემთხვევაში, ან თუ პიროვნება მუდმივად განიცდის და ნერვიულობს, 
რომ მას კვლავ დაემართება ამგვარი შეტევა. სიცოცხლის განმავლობაში ყოველი მეოთხე 
ადამიანი ერთხელ მაინც განიცდის პანიკურ შეტევას. პანიკური შეტევების  სხვადასხვა 
მიზეზები არსებობს. ბიოლოგიური მიზეზი ჯერ კიდევ კარგად არ არის ცნობილი. 
მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამგვარი შეტევა  შესაძლოა გამოიწვიოს, თავის ტვინში 
ნეირომედიატორების - ნორადრენალინის და სეროტონინის  დისბალანსმა, ასევე თავის 
ტვინის გარკვეული უბნებში წარმოშობილმა დარღვევებმა, რომლებიც პასუხისმგებელნი 
არიან პოტენციური საფრთხის შეფასება-ანალიზზე.  

პანიკური აშლილობისას პანიკური შეტევები  მრავლჯერ მეორდება მოულოდნელად, 
თუმცა ამის მიზეზი შესაძლოა არც არსებობდეს. ასეთ ადამიანებს ერთ თვემდე 
უხანგრძლივდებათ შფოთვა და მომატებული ნერვიულობა განმეორებითი შეტევის 
მოლოდონის ან  მისი შედეგების გამო. მაგალითად, გულის შეტევა, თვითკონტროლის 
დაკარგვა. თუ განმეორებით აღმოჩნდნენ იმ სიტუაციაში, სადაც მათ ადრეც დაემართათ 
ანალოგიური შეტევა - ეწყებათ შფოთვა. ისინი იძულებულები არიან თავი აარიდონ ამგვარ 
სიტუაციებს და ადგილებს. პანიკური აშლილობის მქონე ადამიანთა მესამედს 
უვითარდებათ აგორაფობია. მათ გამძაფრებული შიში აქვთ საზოგადოების, ხალხის და 
სახლიდან ვერ გამოდიან. პანიკური აშლილობის მქონე ადამიანების ორ მესამედს 
აღენიშნებათ სხვა ფსიქიკური დარღვევებიც. ამგვარი აშლილობის მქონე პირების ნახევარი 
განიცდის მწვავე დეპრესიის ეპიზოდებს, რომელიც შესაძლოა წინ უსწრებდეს პანიკურ 
შეტევას ან იგი მისი დასრულების შემდეგ განვითარდეს. რისკის ჯგუფებში ორჯერ მეტი 
შემთხვევაა ქალებში, ვიდრე მამაკაცებში.  მათთვის დამახასიათებელია მტანჯველი 
აგორაფობია, რომელიც იწყება  შუა პერიოდში. 

2.2. სოციოფობია  

ადამიანებს აქვთ უცნობებთან ურთიერთობის გამძაფრებული შიში. მათ ეშინიათ, რომ 
შერცხვებიან, დამცირდებიან და ა.შ. რამაც შესაძლოა პანიკური შეტევებიც გამოიწვიოს. 
სოციოფობიის სიპტომების მქონე მოზრდილებმა შესაძლოა იცოდნენ, რომ მათი შიშები 
უსაფუძვლოა, თუმცა ბავშვები ამას ვერ აცნობიერებენ. ბავშვებისთვის დამახასიათებელი 
სიმპტომებია: ხშირი ტირილი, უცნობი თანატოლების ან ზრდასრულების მიმართ შიში და 
მათგან იზოლირება. სოციოფობიის დიაგნოზი შეიძლება დაისვას, თუ სიმპტომები 6 თვის 
განმავლომაში გრძელდება. სოციოფობიის მქონე ადამიანების ნაწილს ახასიათებთ 
სპეციფიკური ფობიაც. სოციოფობიის მეზეზი შესაძლოა იყოს სეროტონინის და 
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დოფამინის სიმცირე თავის ტვინში, ასევე ნუშისებრი ჯირკვალი. აღნიშნული 
ნეირომედიატორები გავლენას ახდენენ ადამიანის გუნება-განწყობილებასა და შფოთვაზე. 
სოციოფობია ხშირია  ბავშვებში  მოზარდებსა და ახალგაზრდებში კომბინირებული 
ფორმით, სხვადასხვა შფოთვით აშლილობასა და დეპრესიასთან ერთად. 

2.3. ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა. 

ეს აშლილობა ხასიათდება აკვიატებებით, ანუ ობსესიებით, კერძოდ განმეორებითი, 
შემაშფოთებელი ფიქრებით  და შფოთვის შესამცირებლად მიმართული იძულებითი 
ქცევებით ანუ კომპულსიებით. ამგვარი მდგომარეობა დღის განმავლობაში შესაძლოა 
საათზე მეტ ხანს გაგრძელდეს. იგი იწვევს სერიოზულ ტანჯვას და შრომისუნარიანობის 
შემცირებას ან სრულად დაკარგვას. ამ აშლილობის მიზეზი შესაძლოა იყოს გენეტიკური 
საფუძველი, ან  თავის ტვინის ბაზალურ განგლიებში ნერვული უჯრედების აქტივობის 
ზრდა, რომელიც შესაძლოა გამოწვეულ იქნას დაბადებამდე ან ბავშვობის პერიოდში 
აღნიშნული უბნის დაზიანებით. ზოგიერთ შემთხვევაში, მეცნიერების მიერ დადგენილია 
თავის ტვინში სეროტონინის შემცირებული დონე და დოფამინის მომატებული დონე.  
ჩატარდა კვლევები  4-13 წლის ასაკის ბავშვებზე, რომლის მიხედვით  ობსესიურ 
კომპულსიური აშლილობის, ჟილ დე ლა ტურეტის სინდრომის2 და ტიკური აშლილობის 
მქონე ბავშვების შედარება მოხდა  ჯანმრთელ ბავშვებთან. აღნიშნული სიმპტომების 
გამოვლენამდე სამი თვით ადრე მეცნიერებმა აშლილობების მქონე ბავშვების თავის 
ტვინში აღმოაჩინეს სტრეპტოკოკური ინფექციების მაღალი დონე, ბავშვი, რომელსაც 
გადატანილი ჰქონდა A ჯგუფის ბეტა-ჰემოლიზური სტრეპტოკოკური ტიპის ინფექციები, 
ერთი წლის შემდეგ ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობის რისკი მასში 14-ჯერ მაღალი 
იყო. ბავშვებში აკვიატებული აზრები ხშირად დაკავშირებულია შიშებთან, რომელიც 
უკავშირდება დაავადების,  მშობლების გარდაცვალების, ან უბედურ შემთხვევების შიშს. 
შესაძლოა მათ განუვითარდეთ სიკვდილის პანიკური შიში, რომელიც შესაძლოა 
გამოვლინდეს სხვადასხვა ფიზიკური სიმპტომებით, კერძოდ: გულმკერდის არეში მწვავე 
ტკივილის შეგრძნებით: თავბრუსხვევა, ქოშინი, ოფლიანობა, კანკალი, და გულისრევა.  

2.4. პოსტტრავმულ სტრესული აშლილობა  

პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობას (PTSD) ადგილი აქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც მათ 
გადაიტანეს მძიმე ტრავმა. ბავშვებში განვითარებული აღნიშნული სახის აშლილობის 
ძირითადი მიზეზია ოჯახური ან სხვა სახის ძალადობა, ასევე უბედური შემთხვევის ან 
ბუნებრივი კატასტროფის დროს განცდილი სტრესი, რომლის შედეგად მათ შეიძლება 
აწუხებდეთ აკვიატებული აზრები, წარმოსახვები, ღამის კოშმარები, შფოთვა, ხშირი 
გაღიზიანება, ბრაზი, უძილობა და მეხსიერების პრობლემები. 3 

2.5 სპეციფიური ფობიები 

სპეციფიური ფობიებისათვის დამახსიათებელია უსაფრთხო ან ოდნავ საფრთხის 
შემცველი სიტუაციების მიმართ გადაჭარბებული შიში. გავრცელებული სპეციფიური 
ფობიებია: სიმაღლის, ფრენის, ცხოველების, თაგვის, გველის, მწერების, ობობის, ხოჭოს და 
სხვა, სისხლის დანახვის, ინექციების მიმართ  აკვიატებული შიში. შიშის წყაროსთან 

                                                            
2  ჟილ დე ლა ტურეტის სინდრომი - ქრონიკული დაავადება, რომელიც ხასიათდება მოტორული და 
ვოკალური ტიკებით. დაავადება მუდმივ ხასიათს ატარებს და მეცნიერული მონაცემების მიხედვით 
სრული  გამოჯანმრთელება არ ხდება, მაგრამ ხშირად, მოზრდილობის ასაკში სიმპტომები სუსტდება. 
3 „შფოთვა და ფობიები“. ჰარვარდის სამედიცინო გზამკვლევი მთელი ოჯახისთვის. თბ.,  2019. გვ. 21. 
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სიახლოვის დროს ბავშვებს და ზრდასრულ ადამიანებს  ეწყებათ პანიკური შეტევა. ამ 
შემთხვევაში ბავშვები  ანჩხლობენ და ტირიან. ფობიის მიზეზი შესაძლოა იყო ტრავმული 
მოვლენა, კერძოდ ენცეფალიტის (თავის ტვინის ანთება)   ან ქალა ტვინის დაზიანება. 
ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა დარღვევა დროებითი იყოს. მეცნიერები მსჯელობენ ამ 
მხრივ  გენეტიკური მიდრეკილების შესახებაც. ამგვარი სახის შფოთვითი დარღვევა უფრო 
მეტია ქალებში, ვიდრე მამაკაცებში.  

3. ევროკომისიის 2020 წლის ანგარიში„ბავშვები და მენტალური ჯანმრთელობა, 
შფოთვასა და დეპრესიისადმი პრევენციული მიდგომა“ 

განვითარებულ ქვეყნებში ბავშვის მენტალურ ჯანმრთელობას დიდი ყურადღება ექცევა. 
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით, მსოფლიოს მოსახლეობის 25% 
ცხოვრებაში ერთხელ მაინც განიცდის მენტალურ აშლილობას. ანალიზიდან ჩანს, რომ 
შემთხვევათა ნახევარში  სიმპტომების განვითარება 14 წლამდე ასაკიდან იწყება.  

ევროკომისიის 2020 წლის ანგარიში „ბავშვები და მენტალური ჯანმრთელობა, შფოთვისა 
და დეპრესიისადმი პრევენციული მიდგომა“, მსოფლიო მასშტაბით ბავშვების მენტალურ 
ჯანმრთელობას ეხება. აღნიშნულ ანგარიშს საფუძვლად უდევს 41 სხვადასხვა 
გლობალური კვლევის შედეგად მიღებული 87.742 ახალგაზრდის მონაცემი. ჩატარებული 
კვლევის ანალიზის შედეგი შემდეგია:  ახალგაზრდების 6.5%-ს აღენიშნება შფოთვითი 
აშლილობა, 2.6%-ს - სხვადასხვა დეპრესიული აშლილობა და 3.4%-ს - ყურადღების 
დეფიციტის ჰიპერაქტიური  აშლილობა.  

ევროპის მასშტაბით ჩატარებულმა კვლევამ,  რომელშიც მონაწილეობდნენ 6-დან 11 
წლამდე ასაკის 7682 ბავშვი  (იტალიიდან, გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან, ლიტვიდან, 
ბულგარეთიდან, რუმინეთიდან და თურქეთიდან), დაადგინა, რომ ამ ქვეყნების ბავშვების 
12.8%-ს მენტალური აშლილობა აღენიშნებათ, 3.8%-ს დაესვა  სავარაუდო ემოციური 
აშლილობის დიაგნოზი, 8.4%-ს გამოუვლინდა სავარაუდო ქცევითი აშლილობა, ხოლო 
2.0%-ს კი - სავარაუდო ჰიპერაქტიური აშლილობა.  

მენტალური ჯანმრთელობის თვითანგარიშზე დაფუძნებულმა კვლევამ, რომელშიც 
მონაწილეობა მიიღო 6-12 წლის 6245-მა ბავშვმა ევროპის 8 ქვეყნიდან (იტალია, 
საფრანგეთი, გერმანია, ჰოლანდია, ლიტვა, ბულგარეთი, რუმინეთი და თურქეთი), აჩვენა, 
რომ ბავშვების 22.0%-ს, სულ ცოტა, ერთი მენტალური აშლილობა მაინც აქვს. სიხშირე 
რანჟირებდა  16.4%-დან (ჰოლანდია) 27.9%-მდე (ბულგარეთი). 

მეცნიერული კვლევევბის მიხედვით სკოლამდელ და უმცროს სასკოლო ასაკში უფრო 
შფოთვიანები არიან ბიჭუნები, ხოლო თორმეტი წლის შემდეგ გოგონები. მათ აშინებთ 
უცნობ ადამიანებთან ურთიერთობა. რაიმე „არასასურველი” ქმედების ჩადენისას 
გოგონები შიშობენ, რომ მშობლები ან პედაგოგები მათზე ცუდად იფიქრებენ, მიატოვებენ 
მეგობრები და ა.შ.  იგივე სიტუაციაში ბიჭებს აშინებთ უფროსების მხრიდან დასჯის, 
თანატოლების მხრიდან კი - ბულინგის, გალახვის ალბათობა. 

დასკვნა 

დასკვნის სახით მოგახსენებთ, რომ შფოთვიანობის  დონე გარშემო მყოფი ადამიანების 
სულიერ მდგომარეობაზეცაა დამოკიდებული. მშობლის, პედაგოგის მომეტებული 
შფოთვიანობა შესაბამისად  ბავშვებშიც აისახება. როგორც აღვნიშნეთ, შფოთვიანობა 
ადრეული ბავშვობიდან იღებს სათავეს და პირველ რიგში მნიშვნელოვანია: 
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თვითშეფასების დონის ამაღლება, რათა ბავშვმა შეძლოს შედარებით დაძაბულ 
სიტუაციაში საკუთარი თავის მართვა და დაძაბულობის მოხსნა. 

 თვითშეფასების დონის ამაღლება მცირე დროში პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამისათვის 
საჭიროა ყოველდღიური მიზნობრივი მუშაობა; შექება თანატოლების თანდასწრებით, 
უმნიშვნელო წარმატების შემთხვევაშიც კი. შექება უნდა იყოს დამაჯერებელი, რადგან 
ბავშვები განსაკუთრებით მძაფრად რეაგირებენ სიყალბეზე.  

 შფოთვიანი ბავშვების ჩართვა ემოციური გარემოს განმავითარებელ თამაშ-
სავარჯიშოებში, რომელიც დაეხმარებათ მათ ემოციებისა და გრძნობების თავისუფლად 
გამოვლენასა და შიშების უკუგდებაში.  

სკოლაში, მნიშვნელოვანია ლიტერატურის გმირის მაგალითზე ყურადღების გამახვილება, 
რომ გულადი ის კი არ არის, ვისაც არაფრის ან არავისი ეშინია, არამედ ის, ვისაც შიშის 
დაძლევა შეუძლია. სასურველია, რომ თითოეულმა ბავშვმა, თანატოლების 
თანდასწრებით, გულახდილად ილაპარაკოს თავისი შიშების შესახებ, ასევე დახატოს 
თავისი შიშები, შემდეგ გამოფინონ ნახატები და ისაუბრონ მათ შესახებ. მსგავსი საუბრები 
შფოთვიან ბავშვებს დაეხმარებათ გაიგონ, რომ მსგავსი  პრობლემები სხვებსაც აქვთ. ამ 
გზით ისინი თავს დააღწევენ მუდმივ დისკომფორტს. 

 შფოთვიან ბავშვებთან მუშაობის საუკეთესო საშუალებაა როლური თამაში. ნაცნობი 
სიტუაციების გათამაშება, რომლებიც ბავშვების განსაკუთრებულ მღელვარებას იწვევს 
(მაგალითად, „მეშინია მასწავლებლის, ექიმის...”), ბავშვს საშუალება ეძლევა პედაგოგის 
სიმბოლიზებული ფიგურით (თოჯინით) გაითამაშოს როლი. 

 კუნთური დაძაბულობის მოხსნის საუკეთესო საშუალებაა რელაქსაცია, სუნთქვითი 
ვარჯიშები, აგრეთვე იმპროვიზებული მასკარადის, შოუს, თეატრალიზებული თამაშობის 
მოწყობა. მათთვის სპეციალური ნიღბებისა და კოსტუმების მომზადება და სპექტაკლებში 
ჩართვა.  ეს მათ განტვირთავს ფიზიკური და სულიერი დაძაბულობისაგან.  

ზრდასრულ ასაკში შფოთვიანობისგან გათავისუფლების კარგი საშუალებაა ასევე 
კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია, აუტოგენური თერაპია, სუნთქვითი, რელაქსაციური 
ვარჯიშები. ჯგუფური და ინდივიდუალური თერაპიები.  
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მომხმარებლის ქცევა 

 
იზაბელა ქირია 
დოქტორანტი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი 

აბსტარაქტი 

საკონფერენციო ნაშრომში განხილულია მომხმარებელთა ქცევა და გარემო   ფაქტორების 
გავლენა მათ ქცევაზე. 

მომხმარებელთა ქცევის არსი, ტიპები, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კომპანიებმა 
ბაზარზე გასვლის წინ შეისწავლონ თავიანთი სამიზნე აუდიტორიის ქცევა და 
რასაკვირველია, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს გარემო ფაქტორების ზემოქმედებამ 
მომხმარებლებზე და საბოლოოდ უკვე ბაზარზე პროდუქტის/მომსახურების წარმატებაზე. 
გამომდინარე იქიდან, რომ მომხმარებელთა ქცევის შესწავლა ძალიან მნიშვნელოვანია 
თითოეული ბიზნესის არსებობისთვის, ბუნებრივია, რომ აქტიურად და წარმატებით 
მოქმედი ყველა კომპანია ცდილობს, შეისწავლოს მომხმარებლების ქცევა, მათი 
სურვილები, მოთხოვნილებები და სწორად წარმართონ გარკვეული მარკეტინგული 
სტრატეგიები, რაც პირდაპირ განაპირობებს მათი ,,სიცოცხლის’’ ხანგრძლივობას ბაზარზე.  
ნაშრომი მოიცავს, იმ ფაქტორების განხილვას და გაანალიზებას, რომელიც მოქმედებს 
მომხმარებლების გადაწყვეტილებაზე. ასევე საუბარია, მომხმარებელთა მოზიდვის 
თანამედროვე მეთოდებზე, რომლებსაც კომპანიები მიმართავენ თავიანთ პოტენციურ 
მომხმარებლებთან. 

აღნიშნულ ნაშრომში დაწვრილებით იქნება განხილული ზემოთ ჩამოთვლილი საკითხები 
თეორიულ დონეზე, რასაც შემდეგ ვეცდებით რომ პრაქტიკული კვლევის შედეგები 
დავურთოთ. 

ნაშრომის გარკეული ნაწილი ეთმობა კვლევას და მის შედეგებს. კვლევა მოცემულია, 
როგორც კომპანიების, ისე მომხმარებლების. გამოკვეთილია ის ღირებულებები, რაზე 
დაფუძნებითაც მოქმედებენ თანამედროვე სამყაროში კომპანიები და წამოწეული 
მომხმარებლების მხრიდან საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების საკითხი, ის, თუ რა 
სურთ მათ, რომ მიიღონ კომპანიებისგან და რომელი ფაქტორების ზემოქმედებს მათ 
ქცევაზე. 

საკვანძო სიტყვები: მომხმარებელი, მომხმარებლის ქცევა, ფსიქოლოგია, ქართველი 
მომხმარებელი. 

Abstract 

The conference paper discusses consumer behavior and the influence of environmental factors on 
their behavior. The essence of consumer behavior, types, why it is important for companies to study 
the behavior of their target audience before entering the market and 

 Of course, environmental factors can have an effect Impact on consumers and ultimately on the 
market on the success of the product/service. Based on the fact that the study of consumer behavior 
is very It is important for the existence of each business, of course All actively and successfully 
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operating companies try to study the behavior of consumers, their wishes, needs, and correctly 
conduct certain marketing strategies, which directly determines the length of their "life" in the 
market. The work includes the discussion and analysis of the factors that affect the decision of 
consumers. It is also about the modern methods of customer attraction that companies apply to 
their potential customers.The above will be discussed in detail in the mentioned work Issues at the 
theoretical level, which then we will try to make practical 

Let's attach the research results.A clear part of the work is devoted to research and its results. The 
research is given to both companies and consumers.  

Values on which they act in the modern world Companies and raised the issue of needs and wants 
from customers, what they want to get from companies and what factors influence their behavior. 

Keywords: consumer, consumer behavior, psychology, Georgian consumer. 

შესავალი 

კომპიუტერის ეპოქად წოდებულ 21-ე საუკუნეში მომხმარებლური ტენდეციებია 
გაბატონებული, შესაბამისად საბაზრო ეკონომიკის განვითარების და კონკურენციის 
გაძლიერების პირობებში მომხმარებელთან მუშაობა ხდება სულ უფრო აქტუალური 
საბაზრო ურთიერთობის თითოეული მონაწილისთვის, რომელთაც პირდაპირ ან 
საშუამავლო არხებით გამოაქვთ თავისი პროდუქტი მომხმარებელთა სამსჯავროზე. 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების რევოლუციური განვითარების ეპოქისთვის 
დამახასიათებელია გლობალური კონკურენცია, მოთხოვნილებათა ზრდა და 
დიფერენცირებული წინადადებების შეთავაზება. ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ხდება 
უფრო მომთხოვნი, ხოლო მასთან ურთიერთობა კი - სულ უფრო რთული, საინტერესო და 
პროფესიონალური. მომხმარებლის მნიშვნელობა და მასთან მუშაობის წარმატება კარგად 
უნდა ჰქონდეთ გაცნობიერებული მეწარმეებს, რომელთა ბიზნესიც არსებობს იმდენად, 
რამდენადაც აკმაყოფილებს ის მომხმარებელთა მოთხოვნილებებს და სურვილებს. 

გამომდინარე აქედან ნაშრომში ძირითადი აქცენტები გაკეთდება ისეთ საკითხებზე, 
როგორიცაა: 

•  მოხმარებლის ქცევა, როგორც შესწავლის საგანი 

•  სოციუმის, კულტურებისა და სუბკულტურების გავლენა მომხმარებლის ქცევაზე 

•  თანამედროვე ტექნოლოგიების: სოციალური მედიის, ბლოგინგისა და 
ინფლუენსერების გავლენა მომხმარებლის ქცევაზე 

•  ქართველი მომხმარებლის სოციო-კულტურული თავისებურებები 

•  კვლევითი ნაწილი 

1. მომხმარებლის ქცევა 

მომხმარებლის ქცევა შედარებით ახალი დისციპლინაა და ეს არის ცოდნის სფერო, 
რომელიც გასცდა საქმიანობის ვიწრო მარკეტინგულ ჩარჩოებს. ის აქტუალურია ყველა იმ 
ადამიანისთვის, რომლებიც ცდილობენ მყარად და წარმატებით იასზპარეზონ საბაზრო 
ეკონომიკის სივრცეში. მომხმარებელთა ქცევა, როგორც ცოდნის დარგი იმ სახით, როგორც 
ახლა არის წარმოიშვა 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანი წლების დასაწყისში. ეს პერიოდი 
მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში აღინიშნებოდა ეკონომიკური აღმავლობით. გლობალური 
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ცვლილებები, რომლებსაც განიცდიდა მენეჯმენტის სისტემა და მთლიანად ეკონომიკა 
წარმოადგენდნენ მთავარ ფაქტორებს, რომლებიც ხელს უწყობდნენ მარკეტინგული 
პროგრამის განვითარებას და კერძოდ მომხმარებელთა ქცევის შესწავლას. 

სწორედ 1968 წელს გამოიცა მომხარებლთა ქცევის პირველი სახელმძღვანელო ჯ.ენჯელის, 
რ.ბლეკულეისა და უ.მინიარდის ავტორობით, რასახც მოჰყვა უამრავი სამეცნიერო 
პუბლიკაციები და დასავლეთის მთელ ქვეყნებში გაჩნდა მომხმარებელთა ქცევის 
შემსწავლელი კურსები.1 

ასევე მნიშვნელოვნად არის მიჩნეული მომხმარებლის ქცევაში ჯორჯ უოტსონის შრომები, 
რომლებიც დამკვირდრდა, როგორც ბიჰევიორიზმი - რომელიც ნიშნავს ქცევას და იგი არის 
ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომელიც გვაწავლის, რომ ფსიქოლოგია უნდა 
შეისწავლიდეს არა ცნობიერებას არამედ ქცევას. დღეისთვის ბიჰევიორიზმის ქვეშ 
ერთიანდება ისეთი მეცნიერები და დარგები, როგორიცაა:სოციოლოგია, მომხმარებელთა 
ქცევა, პედაგოკიკა და ანთროპოლოგიაც კი ანუ ის მიმართულებები, რაც მომხარებელთა 
ქცევას სწავლობს. 

ბიჰევიორისტები აანალიზებენ გარემოს წინაპირობობებს, იმ პირობებს, რომლებიც წინ 
უსწრებს ქცევას და ორგანიზმს იმისთვის ამზადებს, მოახდინოს თუ არა რეაგირება. 

შემდეგ ისინი განიხილავენ ქცევით რეაქციას, რომელიც მათი კვლევის მთავრ ობიექტს 
წარმოადგენს.  

ქცევა უნდა გავიგოთ, ვიწინასწარმეტყველოთ და გავაკონტროლოთ ეს არის 
ბიჰევიორიზმის ერთ-ერთი მთავარი არსი და სწორედ, რომ ამ პრინციპით ხდება 
მოქმედება, როდესაც ვიკვლევთ მომხმარებელთა ქცევას, ბიჰევიორისტების მსგავასად 
მარკეტოლოგები აკვირდებიან, იკვლევენ ქცევას, ქცევით დამოკიდებულებას პროდუქტის 
თუ სერვისის მიმართ, რაც დაგეხმარებათ იმის გარკვევაში თუ რა სურს სინამდვილეში 
თქვენს მომხმარებელს, როგორ იქცევა თქვენი მომხმარებელი, რა ზედაპირული თუ 
სიღრმისეული ფაქტორები განაპირობებს მის ქცევას და როგორ მოიქცევა ის მომავალში. 
ქუჩაში, ოფისში, სახლში, სავაჭრო ობიექტში, ყველგან, სადაც თქვენი მომხმარებელია, ჩვენ 
ვსწავლობთ არა მხოლოდ მის ქცევასა და დამოკიდებულებებს, არამედ მის ფიქრებს და 
სურვილებს, სიღრმისეულად ვიძიებთ მის მოტივაციებს და ბარიერებს თქვენთვის 
საინტერესო პროდუქტების მოხმარების პროცესში. 

ამგვარად, მომხმარებლის ქცევის, მოტივაციების, პრეფერენციებისა და 
დამოკიდებულებების ცოდნა დაგეხმარებათ მათთვის მაქსიმალურად მიმზიდველი 
პროდუქტის შექმნაში თუ მიზნობრივი კომუნიკაციის წარმოებაში. 

და საბოლოოდ ბიჰევიორისტების მსგავსად, დავასკვნათ, რომ ფსიქოლოგია უნდა 
შეისწავლიდეს არა ცნობიერებას არამედ ქცევას. 

ამგვარად, დღეისთვის მომხმარებელთა ქცევისა და მოტივაციის შესწავლის აუცილებლობა 
საყოველთაოდ არის აღიარებული მთელს მსოფლიოში. 

დისციპლინა, რომელიც აღმოცენდა ეკონომიკის, მარკეტინგისა და ფსიქოლოგიის 
მიჯნაზე, ერთ-ერთი პოპულარულია და მის შესახებ უკვე არაერთი სახელმძღვანელო 
გამოიცა მსოფლიოში. 21-ე საუკუნის რეალობამ კი მომხმარებელთა ქცევის, როგორც 
დარგის შესწავლა უფრო წინა პლანზე წამოწია, რაც განპირობებულია ტექნოლიგიების 

                                                            
1 ბიჰევიორზმი - ბიჰევიორიზმი: თეორიის ძირითადი დებულებები, წარმომადგენლები და კვლევის საგანი 
https://ik-ptz.ru/ka/literature/biheviorizm-v-psihologii-predstaviteli-napravleniya.html [უ.გ. 19.09.2022]. 
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განვითარებით, ახალი მედიის დამკვიდრებით, სამომხმარებლო ბაზრის გაფართოებითა 
და მეტი ხელმისაწვდომობით. 

მომხარებლები არიან ადამიანები, ადამიანთა ჯგუფები, აგრეთვე სხვადასხვა 
ორგანიზაიები, რომლებიც იყენებენ პროდუქტს, მომსახურებას, იდეებს. ცალკეული 
მოქალაქეები, საოჯახო მეურნეობები, პატარა ფირმები და გლობალური კომპანიები, 
პატარა ფირმები და გლობალური კომპანიები, ქვეყნები, ერები და თვით მსოფლიო 
საზოგადოებაც მთლიანად -შესაძლებელია განვიხილოთ, როგორც კონკრეტული 
პროდუქტის, მომსაუხრებისა და იდეების მომხმარებელი. 

 მომხმარებლის ქცევა კომპლექსური მეცნიერებაა და როგორც ზევით ავღნიშნეთ იგი 
მოიცავს:2 

•  ფსიქოლოგიას (სოციალური ფსიქოლოგია) 
•  სოციოლოგიას 
•  ანთროპოლოგიას 
•  დემოგრაფიას 
•  ეკონომიკას 

ფსიქოლოგია - მარკეტინგის სპეციალისტებს ეხმარება გაიგოს თუ როგორ შიეძლება 
მომხმარებელმა ყურადღება მიაქციოს რეკლამას, თუ როგორ უნდა გახდეს ის უფრო 
ადვილად დამახსოვრებადი, რა მოტივები ამოძრავებს მომხმარებლებს ყიდვისას, რა 
ფაქტორები მონაწილეობენ გადაწყვეტილების გამოტანის პროცესში და სხვა. 

სოციალური ფსიქოლოგია კი მარკეტინგის სპეციალისტებს ეხმარება მომხმარებელსა და 
გამყიდველს შორის კომუნიკაციის გარკვევაში, ატიტუდებისა მცირე ჯგუფებში მიმდინარე 
პროცესების შესწავლაში, როგორ ახდენს ერთი პიროვნება გავლენას მეორეზე, როგორ 
ახდენს გავლენას მომხმარებელზე ოჯახი, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები  და სხვა. 

სოციოლოგია ეხმარება იმის შესწავლაში თუ როგორ ახდენს კულტურა და სუბკულტურა 
გავლენას მომხმარებელზე, რა სოციალური ფაქტორები ახდენს გავლენას ყიდვის 
უპირატესობებზე და სხვა. 

ანთროპოლოგია კი სწავლობს საზოგადოებაში სრულ ორგანიზაციას, კულტურულ 
მითებს, ფოლკლორს, რატომ ხმარობს ესა თუ ის კულტურა ამა თუ იმ პროდუქტს უფრო 
მეტად და სხვა. 

ეკონომიკა - ხშირად, როდესაც სიტყვა „ეკონომიკას“ ხმარობენ, ადამიანებს მაშინვე 
რიცხვები, ფორმულები და ცხრილები წარმოუდგებათ გონებაში. სინამდვილეში 
ეკონომიკა ბევრად მარტივი ცნებაა. სიტყვა “ეკონომიკა” ძველი ბერძნული ენიდანაა, რაც 
საოჯახო მეურნეობის მართვას ნიშნავს. დღეს ის შედარებით ფართო დატვირთვით 
გამოიყენება და ასახავს ყველაფერს, რაც შეეხება ორ ან მეტ სუბიექტს შორის საქმიან 
ურთიერთობას, გაცვლას, სპეციალიზაციას და სხვა აქტივობებს. უკეთესად რომ გავიგოთ 
ეკონომიკის არსი, აუცილებელია თავი მოვუყაროთ იმ ძირითადი იდეების დიდ ნაწილს, 
რასაც ეკონომიკა მოიცავს, ესენია: 

•  სიმდიდრე; 
•  სარგებელი, დანახარჯი და ეფექტიანობა; 
•  ვაჭრობა ანუ გაცვლა; 
•  შრომის დანაწილება; 

                                                            
2  ვეშაგური, მ., მომხმარებელთა ქცევა თავი 7.4   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, თბილისი 2019.  
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•  ალტერნატიული დანახარჯი; 
•  ქვეყნის ეკონომიკა და მთლიანი შიდა პროდუქტი; 

ზემოთ ჩამოთვლიდან გამომდინარე ფაქტია, რომ ეკონომიკის როლიც ჩვენი თემის 
განხილვისას მნიშვნელოვანია, რადგან მომხმარებელი არის იმ პროდუქციის 
მომხმარებელი, რომელიც სწორედ ეკონომიკის ღირებულებებზე დაყრდნობით არის 
წარმოებული, მაგალითად: ზევით ნახსენები ვაჭრობა-სწორედ ამ სიტყვაშია 
მომხმარებლებისა და სხვადასხვა კომპანიების  ურთიერთდამოკიდებულება ერთმანეთან 
თუ როგორ აკავშირებს ვაჭრობა/გაცვლა მათ ერთმანეთთან, ასევეა სარგებელი-
მარკეტინგული სტრატეგიები მთლიანად გათვლილია სარგებლის მიღებაზე, როდესაც 
ხდება კონკრეტული კამპანიების განხორციელება, რომელიც მიმართულია მომხმარებლის 
მოსაზიდად, რა თქმა უნდა, სარგებელსა და შემოსავლებზეა ორიენტირებული, ასევე 
მნიშვნელოვანი ფაქტი არის პროდუქტის ღირებულება/ფასი, რაც კონკრეტულ სოციალურ 
ჯგუფებზე უნდა იყოს მორგებული, შესაბამისად ფაქტია ეკონომიკა ეს არის 
მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი მომხმარებელთა ქცევის დასწავლისას.  

დემოგრაფია - წარმოადგენს სოციალური მეცნიერებების ნაწილს, რომელიც ეხება 
მოსახლეობის სტრუქტურას და მის ურთიერთკავშირს გარემო პირობებსა და სოციო-
ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობა 
მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ის ეხმარება სახელმწიფოსა და საზოგადოებას უკეთ 
გაუმკლავდეს მოსახლეობის ცვალებად მოთხოვნებს, როგორიცაა  მაგალითად მოთხოვნა 
განათლებაზე, ჯანდაცვაზე და სხვ. დემოგრაფიული მდგომარეობის განსასაზღვრად, 
გამოიყენება ისეთი ინდიკატორები, როგორიცაა მოსახლეობის რიცხოვნობა, შობადობისა 
და საკვდილიანობის დონე, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, სქესობრივ-ასაკობრივი 
განაწილება, განათლების დონე, მიგრაცია, შესაბამისად ნათელია დემოგრაფიის როლი 
მომხმარებელთა ქცევის კვლევისას, მარკეტოლოგები სწორედ რომ მოსახლეობის 
რიცხოვნობით, ასაკით, განათლების დონითა და სხვა დემოგრაფიული მონაცემებით 
სარგებლობენ, როდესაც შემოაქვთ კონკრეტული პროდუქცია ბაზარზე ან ქმნიან ახალ 
მომსახურებას, რადგან არსებულ სეგმენტზე უნდა იყოს მორგებული ყოველი ახალი 
შეთვაზება.  

1.1. რა ახდენს გავლენას მომხმარებელთა ქცევაზე 

1. პირადი ფაქტორები: ინდივიდუალური ინტერესები და მოსაზრებები, რომლებზეც 
შეიძლება გავლენა მოახდინოს დემოგრაფიულმა მონაცემებმა (ასაკი, სქესი, 
კულტურა და ა.შ.). 

2. ფსიქოლოგიური ფაქტორები: ინდივიდუალური რეაგირება მარკეტინგულ 
გზავნილზე დამოკიდებული იქნება მათ აღქმაზე და დამოკიდებულებაზე. 

3. სოციალური ფაქტორები: ოჯახი, მეგობრები, განათლების დონე, სოციალური 
მედია, შემოსავალი, ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს მომხმარებელთა ქცევაზე.3 

1.2. მომხმარებელთა ქცევის სახეები 

არსებობენ იმპულსური, რაციონალური და ტრადიციული მყიდველები. იმპულსური 
მყიდველი არის ინდივიდი, რომელიც დაუგეგმავად, იმპულსურად და იმ მომენტში 
არსებულ ემოციებზე დაყრდნობით იღებს გადაწყვეტილებას. სწორედ მათთვისაა 

                                                            
3 ბერიანიძე, მ., გარემო ფაქტორების გავლენა მომხმარებელთა ქცევაზე და მათი მოხიბვლის მეთოდები, 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი 2021. 
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განკუთვნილი სალარო აპარატებთან განლაგებული ისეთი პროდუქტი, როგორებიცაა: 
საღეჭი რეზინა, შოკოლადი, სიგარეტი და ა.შ. ასეთი მომხმარებლები უპირატესობას 
ანიჭებენ წითელ, შავ და სტაფილოსფერ ფერებს.4 

რაციონალური მყიდველი უფრო მეტად ეძიება პროდუქტს. მისთვის მთავარია 
დარწმუნდეს, რომ სწორ გადაწყვეტილებას იღებს, ამისთვის შეუძლია ერთი და იმავე 
მაღაზიაში რამდენჯერმე მივიდეს. კომპანიებისთვის აუცილებელია როგორც ემოციური, 
ასევე რაციონალური მომხმარებელი, რადგან ემოციური ხშირად ყიდულობს, ხოლო 
რაციონალური იშვიათად, მაგრამ ბევრს. ასეთი მომხმარებელი უფრო მეტად 
უპირატესობას ანიჭებს მუქ ლურჯ და ცისფერ ფერებს. 

რაც შეეხება ტრადიციული მყიდველს, ეს არის ინდივიდი, რომელიც რთულად ეგუება, 
ეწინააღმდეგება სიახლეებს. ასეთი ადამიანებისთვის მთავარია იცოდნენ, ვინ იყენებს ამ 
პროდუქტს. ამიტომ უკეთესია დაასწროთ და კითხვების დასმამდე დაიწყოთ ამ თემაზე 
საუბარი. ასეთი ადამიანისთვის სანდო კომპანიების პარტნიორობა, თქვენს სადოობაზე 
მეტყველებს. ტრადიციული მყიდველები ძირითადად ვარდისფერ და ღია ცისფერ ფერებს 
ანიჭებენ უპირატესობას. 

მომხმარებლის ქცევის შესწავლა მარკეტინგის კონცეფციაშია გაერთიანებული. ეს არის 
დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის თუ რატომ, როგორ, სად და როდის ხარჯავენ 
ინდივიდები დროს, ფულსა და ძალისხმევას. ამ ყველაფერზე დაკვირვება, შესწავლა და 
ანალიზი ეხმარებათ მარკეტოლოგებს უკეთ გაიგონ მომხმარებლის საჭიროებები, 
პრიორიტეტები და ამ პიროვნული მახასიათებლების გათვალისწინებით, უფრო 
ეფექტურად დაგეგმონ მარკეტინგული სტრატეგიები. 

1.3. ქართველი საზოგადოება, როგორც მომხმარებელი 

ამ ქვეთავში განვიხილოთ მთავარი საკითხი, რომელზეც დაფუძნებული იქნება 
სადისერტაციო ნაშრომის, როგორც თეორიული ასევე კვლევითი ნაწილი. 

 ეს გახლავთ ქართველი ხალხი, როგორც მომხმარებელი და თუ რა გარემო ფაქტორები 
ახდენს გავლენას ჩვენს საზოგადოებაზე სხვადსხვა პროდუქტის შეძენის დროს. 

გამომდინარე ისტორიული წარსულიდან და იმ მნიშვნელოვანი ფაქტიდან, რომ 
ქართველები დიდი ხნის მანძილზე საბჭოთა იდეოლოგიით ცხოვრობდნენ, რომელშიც, 
ფაქტობრივად იგნორირებული იყო რეკლამა, განებივრებულები არ ვართ კვლევებით თუ 
სხვდასხვა თეორიული ნაშრომებით. 

მეტიც, დაახლოებით ბოლო 15 წელიწადია, ჩვენს ქვეყანაში წინა პლანზე წამოიწია 
სარეკლამო სტიმულირების მეთოდები და უცხო ქვეყნის პროდუქციაც კი. 

შესაბამისად, ჩვემს ხელთ არსებული მწირი მასალებიდან გამომდინარე და სხვადასხვა 
ლიტერატურული მასალების და აქამდე არსებული კვლევების საფუძველზე ამ ეტაპზე 
შემიძლია გაგაცნოთ, თუ რა თავისებურებები ახასიათებთ ქართველ მომხმარებლებს: 

1. ქართველი მომხმარებელი ძირითადად ეყრდნობა საკუთარ გამოცდილებას და 
ასევე, ენდობა და ხშირად მიმართავს მეგობრების რეკომენდაციებს. 

2. ქართველი მომხმარებელი ინფორმაციის წყაროდ იყენებს ტელევიზიას და ბოლო 
წლებია სოციალურ მედიას. 

                                                            
4 უილკოქსი დ. ლ., კამერონი გ. ტ. საზოგადოებასთან ურთიერთობა სტრატეგია და ტაქტიკა. თბილისი, 2011, 
612 გვ. 
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3. ასაკი, სქესი და განათლება ძალიან დიდ როლს თამაშობს საინფორმაციო წყაროს 
გამოყენებისას 

4. პროდუქციის წარმომავლობა, ქართველი მომხმარებლები ძირითადად ბრენდების 
მიხედვით არჩევენ პროდუქციას, ხოლო თუ ბრენდი უცნობია ქვეყნების მიხედვით 
ხდება შერჩევა, ქვეყანა კი რაც უფრო პრესტიჟულია, მით უფრო ახდენს გავლენას 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

ბოლო წლებში კი საქართველოში ბიზნესის სექტორის მიდგომები შედარებით დაიხვეწა, 
წინა პლანზე წამოიწია მარკეტინგი, პიარი, სტრატეგიული კომუნიკაციები და რეკლამა. 
სხვადასხვა მწარმოებელი კომპანიები მიხვდნენ, რომ მომხმარებელი არის 
უმნიშვნელოვანესი, რომლის გარეშე ბიზნესი ვერ იარსებებს, შესაბამისად სამოქმედო 
სტრატეგიები ძირითადად მომხმარებლის სურვილებზე დაყრდნობით ხორციელდება და 
ბოლო პერიოდში თვითონ ორგანიზაციები მიმართავენ შიდა კვლევებს, რომ საკუთარ 
მომხმარებელს მიაწოდონ ხარისხიანი პროდუქცია/მომსახურება. 

2. საქართველოს კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ5 

მომხმარებლის თემაზე ფართოდ საუბრისას ყურადღება უნდა გავამახვილოთ 
კონსტიტუციაზეც, თუ რას გვთავაზობს კანონმდებლობა ამ მიმართულებით. 

კანონი, რომლის არსებობის შესახებ უმეტესწილად მომხმარებლებს არ აქვთ ინფორმაცია 
განსაზღვრავს საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 
სამართლებრივ, ეკონომიკურ და სოციალურ საფუძვლებს. შესაბამისად აუცილებელია 
მოქალაქეები იყვნენ სწორად ინფორმირებული მათი, როგორც მომხმარებლის უფლებების 
შესახებ, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც პროდუქციის მწარმოებელი ან 
მიმწოდებელი კომპანიების მხრიდან ხდება მომხმარებლის უფლებების უხეში დარღვევა, 
რაც გამოიხატება ისეთი ქმედებებით როგორიცა:   საქონლის, სამუშაოს, სავაჭრო და სხვა 
სახის მომსახურების სტანდარტთან შეუსაბამო, არასათანადო ხარისხი; 
ჯანმრთელობისთვის საზიანო პროდუქცია და სხვ. 

 ასევე კანონი არეგულირებს  მომხმარებლის უფლებას პროდუქციის ინფორმაციაზე, რაც 
გულისხმობს, რომ  „საქონლის გაყიდვისას ან მომსახურების გაწევისას გამყიდველი 
/დამამზადებელი/ ვალდებულია მომხმარებელს მოთხოვნისამებრ მიაწოდოს ინფორმაცია 
რეალიზებად საქონელზე და მომსახურებაზე. ყალბი ინფორმაციის მიწოდებისათვის 
გამყიდველი /დამამზადებელი/ პასუხს აგებს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
წესით.“   

კანონში ასევე განსაზღვრულია შემდეგი მნიშვნელოვანი დებულებები: 

•  მომხმარებლის უფლება პროდუქციის ხარისხზე 
•  ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ 
•  გამყიდველის  /დამამზადებლის, შემსრულებლის/ პასუხისმგებლობა   
•  შეღავათებითა და უპირატესობებით სარგებლობის უფლება 
•  ნაკლოვანების მქონე პროდუქციის გაყიდვის შედეგები 
•  მომხმარებლის უფლება შეძენილი საქონლის სათანადო ხარისხის 
საქონლით შეცვლაზე 
•  შესაძენი საქონლის ღირებულების გადახდის ფორმა და წესი 

                                                            
5 მუხლი 1. კანონმდებლობა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ, მუხლი 2. მომხმარებელის 
უფლებები საქართველოს 2005 წლის 3 ივნისის კანონი №1552-სსმ. 
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•  მომხმარებელთა საზოგადოებრივი გაერთიანებები და მათი 
უფლებამოსილებანი ეს და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები,  რეგულირდება 
საქართველოს კანონმდებლობით მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ - 
საქართველოს 2005 წლის 3 ივნისის კანონი №1552-სსმ. 

დასკვნა 

ამრიგად, თანამედროვე მსოფლიოში მომხმარებელთა ქცევის შესწავლა ძალიან 
მნიშვნელოვანია. იმის ცოდნა, თუ რა გარემო ფაქტორები ზემოქმედებს მოხმარებლებზე, 
მათ მყიდველობით ქცევაზე და როგორ იღებენ მომხმარებლები 

გადაწყვეტილებას ყიდვისას, კომპანიებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბაზარზე 
გრძელვადიანი პოზიციონირებისთვის. ნაშრომმა დაგვანახა, რომ მომხარებელზე 
ზემოქმედი ფაქტორები განსხვავებული და მრავალფეროვანია, მათი ქცევის შესწავლა კი 
არცთუისე მარტივი, თუმცა აუცილებელი. 

 ნაშრომის როგორც თეორიულ, ისე კვლევით ნაწილში, გამოიკვეთა, რომ ჯერ კიდევ არიან 
ისეთი კომპანიები, რომლებიც ბაზარზე გასვლის წინ დიდ ყურადღებას არ აქცევენ 
მომხმარებელთა საჭიროებებსა და მოთხოვნილებებს, არ ატარებენ ხშირად კვლევებს მათი 
კმაყოფილების დონის დასადგენად ან ახალი პროდუქტის წარმოების წინ, თუმცა, უნდა 
აღნიშნოს ის ფაქტიც, რომ კომპანიების უმეტესობისთვის მომხმარებელის კმაყოფილება და 
სიამოვნება მთავარი პრიორიტეტებია და მათ შესანარჩუნებლად მიმართავენ არაერთ 
სტრატეგიებსა და მეთოდებს. 
აღნიშნულმა ნაშრომმა მოგვცა საშუალება, შეგვემუშავებინა შემდეგი 

დასკვნები და რეკომენდაციები: 

•   მომხმარებელთა ქცევის შესწავლა თანამედროვე ბაზრებზე არსებული 

კომპანიების არსებობისთვის უმნიშვნელოვანესია. 

•   მომხმარებელზეა დამოკიდებული კომპანიის პროდუქტის/მომსახურების 

წარმატება. 

•   კომპანიებმი მუდმივად უნდა ცდილობდნენ არსებულის შენარჩუნებასა 

და პოტენციური მომხმარებლების მოზიდვას და ამ მიზნის მისაღწევად 

საჭიროა ხშირად ჩაატარონ მომხმარებელეთა კვლევა, რათა იცოდნენ რა 

სურთ მათ. 

•   კომპანიებმა უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ თავიანთი მომხმარებლები 

გაანებივრონ აქციებითა და სხვადასხვა მასტიმულირებელი 

ღონისძიებებით. 

•  კომპანიები უნდა ცდილობდნენ თავიანთი მომხმარებლის შეცნობას 

დინამიურ პროცესში და მათ უნდა შეუქმნამ პროდუქტის/მომსახურების 

დამატებითი ღირებულებები 

•   მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ კომპანია იცნობდეს მათ და 

იცოდნენ რა შესთავაზონ. 
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•   მომხმარებლებს სჭირდებათ ჯანსაღი დამოკიდებულება კოპმანიის 

მხრიდან 

•   მომხმარებლები უპირატესობას ანიჭებენ პროდუქტის/მომსახურების 

ხარისხს, ფასის შესაბამისობას ხარისხთან და ასევე მათთვის 

უმნიშვნელოვანესია მომსახურების სერვისი. 

•   მომხმარებლების ყიდვის გადაწყვეტილებაზე ყველაზე მეტად მოქმედებს 

ორი სიტუაციური ფაქტორი : მათ ხასიათი და ფიზიკური სიტუაცია. 

(მაღაზიის ადგილმდებარეობა, დიზაინი) 

•   მომხმარებლლები ყიდვის გადაწყვეტილებისას ყველაზე მეტად ენდობიან 

საკუთარ გამოცდილებასა და ოჯახის/მეგობრების რჩევებს. 

•  მომხმარებელთა ნახევარზე მეტი განეკუთვნება საჭიროებაზედაფუძნებულ 
მომხმარებელთა კატეგორიას. 

 ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ კომპანიებს 
ექნებათ შესწავლილი მომხმარებლების ქცევა, რა სჭირდებათ, რაზე რეაგირებენ, რა 
ფაქტორები ახდენს მათზე გავლენას ყიდვის გადაწყვეტილებისას, მათ შეუძლიათ, 
დაამყარონ სწორი და გრძელვადიანი ურთიერთობა მომხმარებლებთან, შეინარჩუნონ 
მათი კმაყოფილება და ლოიალური დამოკიდებულება. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, 
რომ კმაყოფილი მომხმარებელი პირდაპირპროპორციულია წარმატებული ბიზნესისა. 
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ბიბლიოგრაფია 

1. ვეშაგური, მაია. მომხმარებელთა ქცევა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

2. უილკოქსი დენის ლ., კამერონი გლენ ტ. საზოგადოებასთან ურთიერთობა სტრატეგია 
და ტაქტიკა. თბილისი, 2011;  

3. ზიმბარდო, ფილიპ. ფსიქოლოგია და ცხოვრება, თბილისი 2010; 

4. ბალიაშვილი, მარინა. სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები, თბილისი, 
გამომცემლობა მწიგნობარი 2010; 

5. ხეჩუაშვილი, ლილი. შესავალი პიროვნების ფსიქოლოგიაში, თბილისი 2013; 

6. ლომაია, ნესტან. სოციალური ფსიქოლოგია თბილისი 2015; 

7. როგორ ვმართოთ მომხმარებელი მისი ფსიქოტიპის მიხედვით  https://forbes.ge/ 
[უკანასკნელად გადამოწმდა 22.12.2020]; 

8. მღებრიშვილი, ბაბულია. თოდუა, ნუგზარ. მარკეტინგის საფუძვლები. თბილისი, 
2009;  

9. ფსიქოლოგიური გავლენა მომხმარებელზე ე.წ. ახლოემოციური კვლევა 
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დიასპორა და საინფორმციო საშუალებები 

 
მაკა დოლიძე  

ასოცირებული პროფესორი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

საკონფერენციო ნაშრომის თემაა „დიასპორა და საინფორმციო საშუალებები“. 
თანამედროვე პოლიტიკურ მეცნიერებაში ცნება „დიასპორა“ ეთნიკური უმცირესობის 
ჯგუფს აღნიშნავს, რომელიც გადასახლდა, ცხოვრობს და მოღვაწეობს მიმღებ ქვეყანაში. 
ერთ-ერთი ასეთი მიმღები ქვეყანაა საქართველო, რომელიც ოდითგანვე წარმოადგენდა 
ერთიან მონათესავე ტომებით დასახლებულ ქვეყანას. ქართველებსა და სხვადასხვა 
დიასპორის წარმომადგენლებს ყოველთვის ბევრი რამ ჰქონდათ საერთო. მიუხედავად 
რელიგიებისა და ენების მრავალფეროვნებისა, მათ გარკვეული ინტერესები 
აერთიანებდათ. 

იმისათვის რომ გაგვერკვია, თუ რა როლს უთმობს მედია ქართველებისა და სხვადასხვა 
დიასპორის წარმომადგენელთა ურთიერთობებს გადავწყვიტეთ გაგვეშუქებინა ქართულ 
მედიაშია გავრცელებული პუბლიკაციები. მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ მედია 
ყურადღებას ამახვილებს სხვადასხვა ერების მეგობრულად ცხოვრების გამოცდილებაზე, 
ტოლერანტობაზე. ხშირად ამ თემებზე სხვადასხვა ჟანრის მასალები ქვეყნდება. 

საინფორმაციო საშუალებები საუბრობენ რა ეროვნული უმცირესობების ერთად 
ცხოვრების გამოცდილებაზე, აქვე იმასაც აღნიშნავენ, რომ ზოგჯერ მესამე ძალის ჩარევით 
მათ შორის განხეთქილებაც კი ხდება და მაგალითისათვის მოჰყავთ აფხაზები და ოსები. 

საკვანძო სიტყვები: დიასპორა, საქართველო, ეთნიკური უმცირესობები, საინფორმაციო 
საშუალებები, პუბლიკაციები. 

Abstract  

 The theme of the conference paper is "Diaspora and the media". In  Modern political science the 
concept of "Diaspora" means ethnic minority group, which migrated, lives and works in the 
recipient country. One of such recipient country is Georgia. As it Is known, Georgia is one of the 
multi-national countries in Caucasus. Georgians and other nations always had much in common. 
Despite the variety of religions and languages, they have united some interest. In order to 
determine, what kind of attention pays Media to their relationships we tried to discuss publications. 
From publications discussed above we can conclude that. It was very important that Georgian media 
information about mutual collaboration of Georgias and other nations. 

 Mass Media has always paid great attention to Georgia events. This issue is printed publications of 
different genre. They say, that in Georgia and other nations have friendly relations, but also note, 
sometimes when third party involvement, the tension arises between them, as in Abkhazia and 
Ossetia. 

Keywords: diaspora, Georgia, ethnic minorities, media, publications. 
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შესავალი 

თანამედროვე პოლიტიკურ მეცნიერებაში ცნება „დიასპორა“  ეთნიკური უმცირესობის 
ჯგუფს აღნიშნავს, რომელიც გადასახლდა, ცხოვრობს და მოღვაწეობს მიმღებ ქვეყანაში.  
ერთ-ერთი ასეთი მიმღები ქვეყანაა საქართველო, რომელიც ოდითგანვე წარმოადგენდა 
ერთიან მონათესავე ტომებით  დასახლებულ ქვეყანას. 

ქართველებსა და სხვადასხვა დიასპორის წარმომადგენლებს ყოველთვის ბევრი რამ 
ჰქონდათ საერთო. „როცა სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ერთმანეთთან 
თანაცხოვრობენ და ერთმანეთს პატივს სცემენ, მთელს მსოფლიოში გამონაკლისი 
იშვიათობაა. საქართველომ კი ეს საუკუნეების განმავლობაში შეინარჩუნა.“ - აღნიშნა 
საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა1 

საქართველოს ეთნიკური შემადგენლობა მრავალფეროვანია. ქვეყნის უმცირესობებში 
შედიან: აზერბაიჯანელები, სომხები, ბერძნები, ქურთები, ებრაელები, რუსები, 
უკრაინელები და სხვ. 

სხვადასხვა დიასპორის წარმომადგენლები საქართველოს სამშობლოდ მოიხსენიებენ.  

„მახსოვს, როგორ გული დამწყვიტა იმის მოსმენამ, რომ მე არ ვიყავი ქართველი და არ 
ვეკუთვნოდი ამ მიწას, ამ სახლს. ამიტომ, ძალიან მიხაროდა, რომ აზერბაიჯანის 
საზღვართან ვცხოვრობდი, რომ ახლოს ვიყავი ნამდვილ სახლთან, სადაც აუცილებლად 
წავიდოდი, როგორც კი გავიზრდებოდი“2 - განაცხადა აზერბაიჯანელმა აითაჯ 
ხალილლიმ. 

სოციალური კვლევის ფარგლებში ჩატარებული გამოკითხვისას  - „რას ნიშნავს იყო 
საქართველოს მოქალაქე“ - აზერბაიჯანელების და სომხების უმრავლესობამ  აღნიშნა: 
„ცხოვრობდე სამშობლოში“. კითხვაზე „აქტიურად იყვნენ თუ არა ისინი ჩართული ქვეყნის 
საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში“, არც ერთ აზერბაიჯანელს არ გაუცია 
დადებითი პასუხი, განსხვავებით გამოკითხული ეთნიკური სომხებისგან, რომელთა 
პოლიტიკური ჩართულობა საკმაოდ მაღალი იყო.3 

 „მხოლოდ ქართული ენის ცოდნა არ არის საკმარისი,“ – ამბობს ჯეიხუნ მუჰამედალი, – 
„ბევრი ადამიანი ფლობს ქართულ ენას, მაგრამ მაინც ვერ ლახავს გარკვეულ ბარიერს. 
დისკრიმინაციული მიდგომები არსებობს და ჩვენ ვერ ვხედავთ ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლებს მაღალ პოზიციებზე, თუნდაც პოლიტიკაში.“4 

სამწუხაროდ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო ხშირ 
შემთხვევაში სხვადასხვა დიასპორის წარმომადგენლები საინფორმაციო იზოლაციაში 
იმყოფებიან, რის შედეგადაც ინფორმირებულნი არ არიან საქართველოში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ. „უზარმაზარი ინფორმაციული ვაკუუმია სოფელში მცხოვრები 
ეთნიკური უმცირესობებისათვის და არასამთავრობო ორგანიზაციები რომ არა, კიდევ 
უარესი სიტუაცია იქნებოდა. ყველა თემაზე ისინი გვაძლევენ ინფორმაციას. მე მათი 

                                                            
 1„ვცხოვრობთ ერთად, პატივს ვცემთ ერთმანეთს“. „მედიაცენტრი მთავარი“. 2018 წლის 17 ნოემბერი. 
http://mcm.ge/11800/ [უ.გ. 5.07. 2022]. 
2 ცაავა მ. საქართველოს ახალგაზრდა აზერბაიჯანელები - თაობა, რომელიც არ დუმს.  Jam News. 1922 წლის 17 
მარტი https://jam-news.net/ge/azerbaijanelebi-saqartveloshi-akhalgazrda-taobis-gamowvevebi/   [უ.გ. 25.06.2022]. 
3 ამირეჯიბი რ. ,  გაბუნია კ. საქართველოს უმცირესობები: ინტეგრაციის გზაზე არსებული    ბარიერების 
ნგრევა თბ., გვ.2. 
https://carnegieendowment.org/files/Amirejibi_Gabunia_Georgia_Minorities_Georgian_Translation.pdf   [უ.გ. 
29.06.2022]. 
4 იხილეთ სქოლიო 2. 
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მეშვეობით განვავითარე საკუთარი თავი და დიდი დრო დამჭირდა გამეგო, რისი კეთება 
მინდოდა“ –აცხადებს აზერბაიჯანელი სტუდენტი შუქურ ალიევი.5  

რუსულ, თურქულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ საინფორმაციო საშუალებებზე 
დამოკიდებულების გამო ისინი ფაქტობრივად სხვა ქვეყნის საინფორმაციო სივრცის 
ნაწილნი ხდებიან. ზოგჯერ  უცხოური მედიის მიერ საქართველოში მიმდინარე 
პროცესების ტენდენციური გაშუქება ეროვნულ უმცირესობასა და სახელმწიფოს შორის 
პრობლემებს იწვევს „ენობრივი ბარიერიდან გამომდინარე ეთნიკური უმცირესობები 
უყურებენ სხვა ტელევიზიებს, ინფორმაციას ღებულობენ სხვა წყაროებიდან, სადაც 
აქტიურად მიმდინარეობს რუსული პროპაგანდა.“ - ვკითხულობთ „მედია ცენტრ 
მთავარში“ 6 

1. პუბლიკაციები სხვადასხვა დიასპორის წარმომადგენლებზე 

იმისათვის რომ გაგვერკვია, თუ რა როლს უთმობს მედია ქართველებისა და სხვადასხვა 
დიასპორის წარმომადგენელთა ურთიერთობებს გადავწყვიტეთ გაგვეშუქებინა ქართულ 
მედიაშია გავრცელებული პუბლიკაციები. 

სოციალური კვლევების თანახმად, მედიას მნიშვნელოვანი როლი აქვს ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელთა ჩართულობაში ქვეყნის და საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში. ამავე კვლევებით დასტურდება, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენების 
შესახებ ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის მთავარი წყარო საქართველოს 
სატელევიზიო არხებია. მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ მედია ყურადღებას ამახვილებს 
სხვადასხვა ერების მეგობრულად ცხოვრების გამოცდილებაზე, ტოლერანტობაზე. ხშირად 
ამ თემებზე სხვადასხვა ჟანრის მასალები ქვეყნდება. ეთნიკური უმცირესობებისათვის 
განკუთვნილ საინფორმაციო პროგრამებს ამზადებს საზოგადოებრივი ტელევიზია, სადაც 
ეთნიკური უმცირესობის ენებზე გადაიცემა ინფორმაციები. სხვადასხვა ეროვნებების 
წარმომადგენლებს ეხება „რუსთავი 2-სა” და „იმედის” ეთერით გადაცემული სიუჟეტები.  

ეთნიკური უმცირესობისადმი მიძღვნილი პუბლიკაციები ქვეყნდება აგრეთვე ქართულ 
პრესაში. ჯერ კიდევ გაზეთები „დროება”, „ივერია”, „საქართველო” და  სხვ. თავის 
გვერდებზე მნიშვნელოვან ადგილს უთმობდნენ სხვადასხვა ერების წარმომადგენლებს, 
მათ ურთიერთობებს.  

ქართულ პრესაში ხშირად იბეჭდება პუბლიკაციები სხვადასხვა დიასპორის 
წარმომადგენელთა ტრადიციების, რელიგიის შესახებ. ასეთი სახის პუბლიკაციები 
საყურადღებოა იმით, რომ ყველასათვის გასაგები იყოს, საქართველოში მცხოვრები 
ეთნიკური უმცირესობები ქართველებისაგან არაფრით გამოირჩევიან და ისინი ისეთივე 
პრივილეგიებით სარგებლობენ. 

1.1. სომხები და აზერბაიჯანელები საქართველოში 

ქართული ჟურნალ-გაზეთები წერენ რა ქართველებისა და სხვადასხვა ეთნიკური 
ჯგუფების ურთიერთობებზე საზოგადოებას ინფორმაციას აწვდიან იმის შესახებ, რომ 
თბილისში ერთმანეთის გვერდით არის ქართული, რუსული და სომხური  ეკლესია, 

                                                            
5 იხილეთ სქოლიო 2. 
6ეთნიკური უმცირესობები სხვა ქვეყნების საინფორმაციო სივრცეში ცხოვრობენ – არნოლდ სტეპანიანი 
http://mcm.ge/9802/?fbclid=IwAR1MLKmYeMv2JWsrz9SGtw7dkg5cNetxRYYL58K3MKMVa5ogeShKo8OrLtA [უ.გ. 
5.07.2022]. 
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სინაგოგა და მეჩეთი. პუბლიცისტებს ამით იმის თქმა უნდა, რომ საქართველოში 
სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები მეგობრულად ცხოვრობენ. მათ არავითარი შეზღუდვა 
არა აქვთ და ისინი ზეწოლას არავისგან განიცდიან. ერთ-ერთ პუბლიკაციაში 
ვკითხულობთ, რომ აზერბაიჯანელებს თბილისში აბანოთუბანის რაიონში ჯუმა  მეჩეთი 
აქვთ, სადაც სუნიტები და შიიტები ერთად ლოცულობენ. მართალია, საქართველოში 
სტუმრად ჩამოსულ მუსულმანებს სუნიტებისა და შიიტების ერთად ლოცვა უკვირთ, 
მაგრამ ისე მოსწონთ ეს, რომ თავიანთი ახლობლებიც კი მოჰყავთ რომ ანახონ ეს 
„საოცრება”. ამ ინფორმაციაში ყურადღება გვინდა გავამახვილოთ ერთ გარემოებაზე. 
როგორც ვხედავთ ავტორი ხაზს უსვამს იმას, რომ მესამე ძალა ყოველნაირად ცდილობს 
ისლამისტების დაყოფას და მათზე თავისი ძალაუფლების მოხვევას. მაგრამ თბილისში 
არსებული მეჩეთი მათ ამის საშუალებას არ აძლევს. „თბილისური ჯუმა ყველა 
მუსულმანისათვის საერთო იქნება”_ დასძენს პუბლიცისტი7 

როგორც ცნობილია საქართველოში ასობით მუსლიმანური სალოცავია და მის მოქმედებას 
არავინ კრძალავს. ქართველები მეჩეთების აშენების,  სარწმუნოების წინააღმდეგ არასოდეს 
წასულან. ის კი არადა ხშირად ისინი აზერბაიჯანელთა ტრადიციულ დღესასწაულებშიაც 
კი მონაწილეობენ. 

პრესაში იბეჭდება პუბლიკაციები იმის შესახებ, რომ ქვემო ქართლის სოფლებში 
მცხოვრები აზერბაიჯანელები ნოემბრის გიორგობას ეკლესიაში მიდიან, საკლავს 
სწირავენ, სანთელს ანთებენ და ლოცულობენ.    

ქართული ჟურნალ-გაზეთები ინფორმაციას გვაწვდიან ქართველი და სომეხი ხალხის 
ურთიერთობის შესახებ. პუბლიკაციებში საუბარია, როგორ დასახლდნენ სამცხე-
ჯავახეთში სომხები, როგორ შეიფარა ისინი ქართველებმა, როგორი ურთიერთობა იყო მათ 
შორის. საქართველოში ათას წელზე მეტი ხნის განმავლობაში  რომ არიან მოსახლეთ ამას 
არც თვით სომხები უარყოფენ. ერთ-ერთი  სომეხი დეპუტატი საღათულიანი აღნიშნავდა, 
მუსულმანთაგან დევნილ სომხებს საქართველოში  უშოვიათ მეორე სამშობლო.8 

ქართველი პუბლიცისტები საუბრობენ  ქართულ-სომხურ ურთიერთობაზე  და აცხადებენ, 
სომხები - ჩვენი მეზობლები, ჩვენი მოკავშირეები არიან. ათასობით წლის განმავლობაში  
ერთმანეთის გვერდიგვერდ ვცხოვრობდით, ერთნაირი ისტორიის შვილები ვართ.   

1.2. ქართულ-ოსური ურთიერთობები 

საინფორმაციო საშუალებები საუბრობენ რა ეროვნული უმცირესობების ერთად 
ცხოვრების გამოცდილებაზე, აქვე იმასაც აღნიშნავენ, რომ ზოგჯერ მესამე ძალის ჩარევით 
მათ შორის განხეთქილებაც კი ხდება და მაგალითისათვის მოჰყავთ აფხაზები და ოსები. 
როგორც ცნობილია, ქართველები და ოსები ქრისტიანები არიან. ისინი ოსეთის 
ტერიტორიას თავიანთ ისტორიულ მიწა-წყლად  მიიჩნევენ  და მასზე საკუთარი 
ხელისუფლების განხორციელებას ცდილობენ. არა და ეთნიკური ოსების ისტორიული 
სამშობლო ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკაა. 

XVII-XVIII საუკუნეებში ოსებმა დაიწყეს საქართველოში ჩამოსახლება, კერძოდ შიდა 
ქართლის ტერიტორიაზე. სოფრომ მგალობლიშვილი მოგვითხრობს იმ ოსების შესახებ, 
რომლებიც მაჩაბლებისა და ერისთავების ყმები იყვნენ. როცა გამრავლდნენ, სხვადასხვა 
თავადთა მამულებში გაიხიზნენ და მოედვნენ თითქმის მთელი ქართლის მთა-ტყეებს, 

                                                            
7 „Джума мечеть в Тбилиси объединила суннитов и шиитов“.AZE.az. 2011წლის 21 თებერვალი 
https://aze.az/news_dzhuma_mechet_v_52343.html [უ.გ. 25.06.2022]. 
8 ალაროდიელი „ჰაი გიდი, მეგობრებო!“.ჟურნ. „საქართველოს მოამბე“ №4,1909 წ., გვ.5. 
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ბარად იშვიათად ცხოვრობდნენ. ოსები მთელი ქართლის ტერიტორიაზე დათარეშობდნენ 
და თავიანთი მიზნების მისაღწევად არაფერს ერიდებოდნენ.  ხანდახან, როდესაც 
ქართველები მათ შემოტევას აშკარად იგრძნობდნენ, განრისხდებოდნენ. მაგრამ წყენა მალე 
ავიწყდებოდათ, მალე ისევ დაწყნარდებოდნენ და მეგობრულ ხელს უწვდიდნენ ოსებს. 9 
„ქართველთა და ოსთა კავშირი ისე განმტკიცდა, ისე შეიყვარეს ერთმანეთი, რომ მას 
შემდეგ, ამდენი ხნის განმავლობაში, ერთი მაგალითი არ მომხდარა, რომ ოსებს ან 
ქართველებს ერთმანეთისათვის ეღალატნოთ და რამე ბოროტება ჩაედინოთ. ასეთი 
ბოროტება ძველად ოსთა და ქართველთა შორის ამბათაც არ გაგონილა, ნაცვლად მტრობის, 
ოსები ქართლში გადმოსახლების შემდეგ, ქართველებთან ყოველთვის ერთად იბრძოდნენ, 
ბრძოლის დროს არასოდეს უღალატნიათ, უკან არ გამდგარან” - წერდა ზაქარია ჭიჭინაძე10 

საქართველოში გამომავალ ჟურნალ-გაზეთებში სისტემატურად იბეჭდებოდა სხვადასხვა 
ჟანრის მასალები ოსებისა და ქართველების ურთიერთობების შესახებ. როგორც ქართული, 
ასევე ოსური პუბლიკაციებიდან კარგად ჩანს, რომ ოსები საქართველოში უზრუნველად და 
უშფოთველად ცხოვრობდნენ. ჩვენ სულ სხვანაირი ცხოვრება გვქონდა: ვიღაცა სახლს 
აშენებდა, ვიღაცას მოსავალი მოჰყავდა, ვიღაცა თავის ეზოში თამაშობდა _ წერდა ოსური 
გაზეთი. აქედან ნათლად ჩანს, რომ  ოსები თავიანთ ბედს არ ემდუროდნენ. გაზეთში 
„იუჟნაია ოსეტია” დაბეჭდილ ერთ-ერთ წერილში ვკითხულობთ, თუ რა ბედნიერად 
ცხოვრობდნენ ოსები აგვისტოს ომამდე. თუ როგორ შრომობდნენ და როგორ  ისვენებდნენ. 
ქართველებსა და ოსებს შორის მეგობრული და ნათესაური ურთიერთობებიც კი 
არსებობდა. ოსები სტუმრად ჩადიოდნენ ნათესავებთან თბილისში, თბილისელები კი 
ოსეთში. ალა გერგაულოვა მოგვითხრობს ორი ოსი ქალბატონის შესახებ, რომლებიც ომის 
პერიოდში თბილისში იმყოფებოდნენ, მაგრამ მათ იქ არავითარი საფრთხე არ შეექმნათ. 
თუმცა ამ ფაქტს  პუბლიცისტი ასე აშკარად არ ახმოვანებს. იგი წერს, თუ რა მოხდა და 
რატომ მოხდა. ე.ი. უბრალოდ ინფორმაციას გვაწვდის და ანალიზისგან თავს იკავებს. არა 
და უკეთესი იქნებოდა სწორედ ამაზე გაემახვილებინა ყურადღება, რადგანაც როგორც 
ქართული, ასევე ოსური პრესის მიზანი იმის ჩვენება უნდა ყოფილიყო, თუ მესამე ძალის 
ჩარევამდე როგორი მეგობრული ურთიერთობები აკავშირებდათ.11  

1.3.ქართული პრესა აფხაზეთის შესახებ 

რაც შეეხება აფხაზეთს, იქ ძირითადად ცხოვრობდნენ ქართველები, აფხაზები და კავკასიის 
სხვა ხალხები. „არა მგონია, რომელიმე კუთხე კავკასიისა ისე იყვეს ჭრელი, როგორც დღეს 
არის აფხაზეთი. ის წმინდა მოზაიკას წარმოადგენს ამ მხრივ და ყველა ვისაც მოსვლა არ 
დაზარებია, მოსულა და აქ დასახლებულა: რუსი, ებრაელი, ბოლგარიელი, ალბანელი, 
ესტონელი...”_წერდა ზაქარია ედილი12 

  ქართული პრესა ყოველთვის დიდ ყურადღებას უთმობდა ქართველთა და აფხაზთა 
ურთიერთობების საკითხს, აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებს. საქართველოში 
გამომავალი ჟურნალ-გაზეთები „დროება”, „კრებული” „ივერია”, „კვალი” და სხვ. 
ყოველნაირად ცდილობდნენ მთელი სიმწვავით აესახათ აფხაზეთში არსებული მძიმე 
პოლიტიკური მდგომარეობა. ქართული საინფორმაციო საშუალებები გვაწვდიდნენ 
ინფორმაციებს აფხაზების გენოციდის შესახებ: XIX ს-ში მუჰაჯირობა, XX ს-ში მასობრივი 
დახვრეტები, ხოლო მოგვიანებით მასობრივმა საშუალებებმა  გააჟღერა ჟირინოვსკის 

                                                            
9 მგალობლიშვილი ს. „მოგონებები“. ჟურნ. „ერი”,№23,1910 წ., გვ.5. 
10ჭიჭინაძე ზ. „ოსების ჩამოსახლება ქართლში და ქართველების ამაგი და ღვაწლი მათზედ“.  
https://www.georoyal.ge/?MTID=5&TID=64&id=1090 [უ.გ. 25.06.2022]. 
11 Гергаулова А.  „Три дня августа -  потрясли мир“ газ. „ южная Oсетия”,   6 сентября 2008 года. Ст.2. 
12 ედილი ზ. „შავი ზღვის სანაპიროებზე (მგზავრის შთაბეჭდილებანი), გაზ. „საქართველო” № 8, 1918წ., გვ.3. 



158

 

განცხადება „აფახაზეთი რუსეთს „საგულაოდ” სჭირდება, ხოლო აფხაზები ხელზე 
მოსამსახურედ.“ 

რუსებისაგან განსხვავებით ქართველებს აფხაზები ხელზე მოსამსახურედ კი არ 
სჭირდებათ, არამედ მათთან ერთად ცხოვრება და ურთიერთობა უნდათ. „საქართველოს 
აფხაზეთის ტერიტორიაზე უპირველესად აფხაზები სჭირდება” _ წერდა გაზეთი „კვირის 
პალიტრა”.13 

აქვე ხაზი გვინდა გაუსვათ იმას, რომ მიუხედავად კონფლიქტური სიტუაციისა 
საქართველო და ქართველი ერი ყოველნაირად ცდილობს  იყოს მიმტევებელი, 
შეინარჩუნოს ტოლერანტობა. საქართველოში დღეს სხვა მცირე ეთნიკურ 
წარმომადგენლებთან ერთად 70 ათასამდე ეთნიკური  რუსი ცხოვრობს. ისინი აქ თავს 
კარგად გრძნობენ და არავითარი საშიშროება ემუქრებათ. ის კი არადა, რუსეთ-
საქართველოს ომის დროს ბევრი რუსი პიროვნება უცხადებდა თანაგრძნობას ქართველებს, 
ბევრს არ უნდოდა ქართველების წინააღმდეგ ყოფნა. მათ შორის რუსის ჯარისკაცებიც 
იყვნენ. მათ საქართველოში ახლობლები ჰყავდათ და ერთი ტყვიაც კი არ გაუსროლიათ. 
მშვიდობისმოყვარე ქართველები და რუსები ომის შესაჩერებლად თავს არ ზოგავდნენ. 
ისინი სხვადასხვა გზებსა და მეთოდებს ეძებდნენ ამ საშიშროებიდან გამოსასვლელად. 
„რაც მოხდა, აღარაფერი ეშველება, მაგრამ ახლა პოლიტიკური და არა სამხედრო გზები 
უნდა გამოვნახოთ ამ ყველაფრის შესაჩერებლად” – წერდა ჟურნალ „ოგონიოკის” მთავარი 
რედაქტორი ვიქტორ ლოშაკი. ერთ-ერთ ინტერვიუში იგი აცხადებდა, რომ რუსეთში ყველა 
გონიერი ადამიანი შეშფოთებულია საქართველოს მდგომარეობით. ეს ინტერვიუ იმით 
არის საყურადღებო, რომ გვაწვდის რამდენიმე საინტერესო ინფორმაციას. პირველი – 
რუსებს საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე ნაკლები ინფორმაცია ჰქონდათ; მეორე _ამ 
ინფორმაციებს ძირითადად იღებდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა სატელევიზიო არხის მიერ; 
მესამე _ რუსი მოქალაქეები შეშფოთებულნი იყვნენ საქართველოს მდგომარეობით. 14 ეს 
ინფორმაციები რა თქმა უნდა ბევრისთვის უცხო არ იყო, მაგრამ კარგია, რომ ამ ფაქტმა 
სწორედ რუსი ჟურნალისტის მხრიდან გაიჟღერა.  

დასკვნა 

როგორც ვხედავთ საინფორმაციო საშუალებები გარკვეულ ყურადღებას უთმობენ 
ქართველი ხალხისა და სხვადასხვა დიასპორის წარმომადგენელთა ურთიერთობებს. 
მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. პუბლიკაციებში ნაკლებად არის გაანალიზებული 
პრობლემური საკითხები და მსჯელობები ზედაპირულია. თემებს ხშირად განაპირობებს 
პოლიტიკური ფაქტორები. 
   პრესის ფურცლებზე უფრო მეტი მასალა უნდა იბეჭდებოდეს, სისტემატურად უნდა 
შუქდებოდეს საზოგადოებაში არსებული ეთნიკური, კულტურული, ენობრივი და 
რელიგიური მრავალფეროვნება. საინფორმაციო საშუალებებმა მეტი ყურადღება უნდა 
დაუთმონ ეთნიკური უმცირესობისათვის აქტუალურ საკითხებს, ეთნიკურად 
მრავალფეროვანი რეგიონების პრობლემებს.  

პუბლიცისტებმა სიღრმისეულად და მრავალფეროვნად უნდა გააშუქონ   სხვადასხვა 
რეგიონებში არსებული მდგომარეობა და დასახონ რთული მდგომარეობიდან გამოსვლის 
გზები.  

                                                            
13გრძელიშვილი დ.  „დღევანდელი გადმოსახედიდან ისღა რჩება, რომ მოსახლეობა აღმოჩნდეს 
პოლიტიკოსებზე     გონიერი". გაზ. „კვირის პალიტრა”, 2011 წლის 4-10 ივლისი.გვ.5.  
14 „ინტერვიუ ვიქტორ ლოშაკთან“.  გაზ. „კვირის პალიტრა”, 2008 წლის 11-17 აგვისტო. 
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საინფორმაციო საშუალებებმა კრიტიკულად უნდა შეაფასოს ის ნაკლოვანება, რაც მათ 
საქმიანობაში არსებობს. გამოკვეთოს საკითხის პრობლემურობა, გამიჯნოს ერთმანეთისგან 
ფაქტი და კომენტარი.     
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11. Гергаулова  Алла    „Три дня августа -  потрясли мир“    газ.„ южная Oсетия”, 6 сентября 
2008 г;    

12. „Джума мечеть в Тбилиси объединила суннитов и шиитов“.AZE.az. 2011წლის 21 
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სატელევიზიო ღია პოლიტიკური რეკლამის სემიოტიკა (2014-2021 
წლების ქართული სატელევიზიო პოლიტიკური რეკლამების 

მაგალითზე) 

 

თინათინ მაჭარაშვილი 

მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

ნათია სვანიძე  

მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

აბსტრაქტი 

თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ ვიზუალური კულტურის ეპოქა წარმოშვა, 
რომელშიც ვერბალურ ინფორმაციაზე დიდი მნიშვნელობა ვიზუალურ ინფორმაციას 
ენიჭება, რადგან ეს უკანასკნელი, უმეტეს წილად, უფრო მეტად არის გაჯერებული 
იმპლიციტური შეტყობინებებით. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, შეგვესწავლა 
ქართული სატელევიზიო ღია პოლიტიკური რეკლამები, რომლებშიც ვიზუალურ 
ინფორმაციას, ხშირად,  ვერბალურ ინფორმაციაზე გაცილებით მეტი დატვირთვა აქვს.  

ზოგადად, რეკლამის მწარმოებლები და მით უფრო პოლიტიკური რეკლამის შემქმნელები, 
ოსტატურად უნდა იყენებდნენ ვიზუალურ კომპონენტს, რათა შეძლონ ინფორმაციული 
ველის ზრდის ხარჯზე, მომხმარებელზე ზემოქმედების ხარისხის გაზრდა. იმ მიზნით, 
რომ გაგვეზომა, რა ტენდენციები შეიმჩნევა ამ მხრივ ქართულ პოლიტიკურ მარკეტინგში, 
გავაანალიზეთ 2014 - 2021 წლების სხვადასხვა ტიპის არჩევნებზე გამოყენებული 
სარეკლამო რგოლები. 

საკვლევი პერიოდის განსაზღვრა განპირობებული იყო შემდეგი ფაქტით: 2014 წლიდან 
ქართული პოლიტიკური პარტიების მიერ დამკვიდრებულ ღია პოლიტიკურ რეკლამათა 
ნაირსახეობას - კონტრრეკლამა, პროპაგანდა - „ქართულმა ოცნებამ“ შემატა ახალი მოდელი 
- კანდიდატის მრავალმხრივ პოზიციონირება. ჩვენი მიზანიც ის იყო, რომ 
დავკვირვებოდით, როგორ ტრანსფორმაციას განიცდიდა ღია სატელევიზიო პოლიტიკური 
რეკლამა 2014 წლიდან  2021 წლის მუნიციპალურ ორგანოთა არჩევნების ჩათვლით.  

ჩვენი კვლევა სიახლეს წარმოადგენს მეთოდოლოგიის მხრივ, რადგან მიუხედავად იმისა, 
რომ ზოგადად ღია თუ ფარული პოლიტიკური რეკლამა სხვადასხვა კონტექსტში 
უკვლევიათ დარგის სპეციალისტებს, აქამდე არ ყოფილა პრეცედენტი სემიოტიკური 
ანალიზის საფუძველზე წარმოჩენილიყო ქართული ღია პოლიტიკური რეკლამების 
იმპლიციტური მნიშვნელობები.  

ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო, რომ ვიზუალური კოდი ერევა რეციპიენტის მიერ 
შეტყობინების აღქმის პროცესში და აძლევს მიმართულებას.  

2014 წლიდან მოყოლებული ქართული სატელევიზიო ღია პოლიტიკური რეკლამა 
იხვეწება, შეინიშნება შემოქმედებითი მიდგომის ზრდის ტენდენცია, რაც წინასაარჩევნო 
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კამპანიის ამ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს მრავალფეროვანს ხდის. „ნეგატივიზმში 
გადავარდნაც“ იკლებს და მის ადგილს ისეთი ტიპის სარეკლამო რგოლი იკავებს, რომელიც 
ორიენტირებულია კანდიდატისა და მისი სამოქმედო გეგმის კრეატიულად 
წარმოჩენისკენ.  

საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური რეკლამა, ტელევიზია, სემიოტიკა, საქართველო 

Abstract 

The development of modern technologies has given rise to the era of visual culture, in which visual 
information is more important than verbal information, because in most respects, it is more 
comprehensive with implicit messages. Therefore, we decided to study open political 
advertisements on Georgian TV, in which visual information often has much more meaning than 
verbal information. 

In general, advertising producers, and especially the creators of political advertising, should 
skillfully use the visual component in order to be able to increase the degree of impact on the 
consumers by increasing the media space. In order to measure the trends observed in Georgian 
political marketing in this regard, we analyzed advertisements used for different types of elections 
from 2014 to 2021. 

Our research is a novelty from the point of view of methodology, because, despite the fact that, as 
a rule, open or hidden political advertising has been studied by specialists in different contexts, 
there has so far been no precedent for the presentation of implicit meanings of Georgian open 
political advertising based on semiotic analysis.  

The conducted research has shown that in the process of perception of the message by the recipient, 
the visual code intervenes and gives direction. 

Since 2014, Georgian TV open political advertising has been improving, there is a tendency of 
increasing creative approach, which makes this important part of the election campaign diverse. 
‘Falling into negativism’ also decreases and its place is occupied by the type of advertising, which is 
focused on creative presentation of the candidate and his / her action plan. 

Keywords: political advertising, semiotics, TV, Georgia. 

შესავალი 

თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ წარმოშვა ვიზუალური კულტურის ეპოქა, 
რომელშიც ვერბალურ ინფორმაციაზე დიდი მნიშვნელობა ვიზუალურ ინფორმაციას 
ენიჭება, რადგან ეს უკანასკნელი უმეტეს წილად უფრო მეტად არის გაჯერებული 
იმპლიციტური შეტყობინებებით. ზოგადად რეკლამის და მით უმეტეს პოლიტიკური 
რეკლამის მიზანი კი მაყურებლის ქცევის შეცვლაა. დავინტერესდით, ღია პოლიტიკურ 
რეკლამებში რა კოდირებული გზავნილია ჩადებული, რომელიც ვერბალურ კოდს 
დამატებითი ინფორმაციით ავსებს და შედეგად, რეციპიენტზე ზემოქმედების ხარისხს 
ზრდის. ყურადღება გავამახვილეთ ქართულ ტელემედიაში გაშუქებულ ღია პოლიტიკურ 
რეკლამებზე, რადგან, უნდა აღინიშნოს, რომ ამომრჩეველთა უმრავლესობა, რომელშიც 
სამწუხაროდ ახალგაზრდა თაობა ძალიან მცირე ადგილს იკავებს, კანდიდატებისა და 
პოლიტიკური პარტიების სარეკლამო რგოლებს სწორედ ტელევიზიით ეცნობა.  
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კვლევის ჰიპოთეზა ასე ჩამოვაყალიბეთ: ზოგადად, რეკლამის მწარმოებლები და მით 
უფრო პოლიტიკური რეკლამის შემქმნელები, ოსტატურად უნდა იყენებდნენ ვიზუალურ 
კომპონენტს, რათა მომხმარებელზე ზემოქმედების ხარისხი ინფორმაციული ველის 
ზრდის ხარჯზე გაზარდონ.   

ჩვენი კვლევა სიახლეს წარმოადგენს მეთოდოლოგიის მხრივ, რადგან მიუხედავად იმისა, 
რომ ზოგადად ღია თუ ფარული პოლიტიკური რეკლამა სხვადასხვა კონტექსტში 
უკვლევიათ დარგის სპეციალისტებს, აქამდე არ ყოფილა პრეცედენტი სემიოტიკური 
ანალიზის საფუძველზე წარმოჩენილიყო ქართული ღია პოლიტიკური რეკლამების 
იმპლიციტური მნიშვნელობები. 

აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანია, 2014-2021 წლების ქართული სატელევიზიო 
პოლიტიკური რეკლამების სემიოტიკურ ანალიზზე დაყრდნობით, კონოტაციური 
მნიშვნელობების დეკოდირების მიზნით, შევისწავლოთ ღია პოლიტიკური რეკლამის 
ვიზუალური მხარე, რაც თავის მხრივ, საშუალებას მოგვცემს,  წარმოვაჩინოთ ის  ჩარჩოები, 
რომლითაც პოლიტიკური მარკეტინგის სპეციალისტები კარნახობენ ამომრჩეველს, 
როგორ უნდა დაინახონ და აღიქვან კანდიდატი. 

საკვლევი პერიოდის განსაზღვრა განპირობებული იყო შემდეგი ფაქტით: 2014 წლიდან 
ქართული პოლიტიკური პარტიების მიერ დამკვიდრებულ ღია პოლიტიკურ რეკლამათა 
ნაირსახეობას - კონტრრეკლამა, პროპაგანდა - „ქართულმა ოცნებამ“ ახალი მოდელი შემატა 
- კანდიდატის მრავალმხრივ პოზიციონირება. ჩვენი მიზანიც ის იყო, რომ 
დავკვირვებოდით, როგორ ტრანსფორმაციას განიცდიდა ღია სატელევიზიო პოლიტიკური 
რეკლამა 2021 წლის მუნიციპალურ ორგანოთა არჩევნების ჩათვლით.   

1. პოლიტიკური მარკეტინგი 

პოლიტიკური მარკეტინგი ადამიანებზე ზემოქმედების მძლავრი საშუალებაა. არსებობს 
იდეურ-პოლიტიკური ზემოქმედების ორი ძირითადი ტიპი: დარწმუნება, რომელიც 
გულისხმობს ადამიანებისადმი პატიოსან, პირდაპირ მიმართვას, მათ შეგნებასა და 
კრიტიკულ აზროვნებასთან აპელირებას, და მანიპულირება ანუ ადამიანთა პოლიტიკური 
ცნობიერებისა და ქცევის ფარული მართვა. არსებობს მანიპულირების ორი ძირითადი 
მოდელი _ ფსიქოლოგიური და რაციონალური. ფსიქოლოგიური მოდელის მიხედვით, 
ადამიანი განიხილება უბრალო მექანიზმის სახით, რომელიც მოქმედებს შემდეგი 
პრინციპით: სტიმული - რეაქცია. რაციონალური მოდელი გულისხმობს ადამიანთა 
პირდაპირი მოტყუების გამოყენებას. ამ მოდელის ფარგლებში გამოიყოფა მანიპულირების 
შემდეგი ფორმები: ინფორმაციის რაოდენობის შემცირება, გასაიდუმლოება, კანდიდატის 
საზიანო ინფორმაციის განზრახ დამალვა, საინფორმაციო გადატვირთვა, ე.ი. ინფორმაციის 
იმდენად ჭარბი რაოდენობით  მიწოდება, რომ რიგითმა მოქალაქემ დაკარგოს მისი 
ადეკვატური შეთვისებისა და სწორი გააზრების უნარი, შედეგად იგი ეყრდნობა 
ინფორმაციის „მზა“ ინტერპრეტაციას, რომელსაც მას აწვდიან; და ბოლოს, პროპაგანდის 
გამოყენება, რომელიც გულისხმობს ნაწილობრივ სწორი, მაგრამ ტენდენციური 
ინფორმაციის მიწოდებას.  

პოლიტოლოგიაში ნეგატიური კამპანიის მაგალითებად მიჩნეულია: „ოპონენტის 
დისკრედიტაცია, მათი არაკომპეტენტურ და არასანდო პიროვნებად მონათვლა („მათ არ 
შეასრულეს დაპირება“) და დაკავშირება შეცდომებით სავსე წარსულთან და მომავლის 
სათუო პერსპექტივასთან“.1  როგორც ი. ლანგი წერს, ნეგატიური კამპანია გავრცელებული 

                                                            
1 ლანგი, ი. „მედია და არჩევნები“ , „რიგთაიმი“, 2004, გვ. 68. 
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სენია, რომელიც უფრო მეტად გვხვდება ორპარტიული მაჟორიტარული სისტემის 
ქვეყნებში. ასეთ კამპანიას იმიჯმეიკერები „ნეგატივიზმში გადავარდნას“ უწოდებენ. მისი 
რეგულაციის ზომების მიღება ძნელი აღმოჩნდა, რადგან „ზედმეტად მკაცრ წესებს 
შეუძლია დაარღვიოს სიტყვის თავისუფლება, რაც არაკონსტიტუციური იქნებოდა; ძალიან 
ლიბერალური წესები კი არაეფექტურია“.2  

პოლიტიკური რეკლამის ფრანგი ოსტატი ჟაკ სეგელა წიგნში „ეროვნული თავისებურებანი 
ხმებზე ნადირობის პროცესში“, პოლიტიკოსებისათვის პირველ რჩევად ასახელებს: „ხმას 
აძლევენ ადამიანს და არა პარტიას.“3 ამით ხაზგასმულია პიროვნების იმიჯის წამყვანი და 
უმთავრესი როლი არჩევნებში გამარჯვებისათვის. ელექტორატისთვის კანდიდატის 
მრავალმხრივი პოზიციონირება წარმატების უტყუარი გარანტია, რასაც განამტკიცებს 
ასევე ფრანგი სემიოლოგი რ. ბარტი, რომელიც „მითოლოგიების“ ერთ-ერთ თავში - 
„საარჩევნო ფოტოგენია“ სიღრმისეულად შეისწავლის წინასაარჩევნო ფოტოს და მისი 
აღქმის პროცესს რეციპიენტის კუთხითაც განიხილავს. ძალიან საინტერესო ანალიზს 
გვთავაზობს: თუკი კანდიდატი ცდილობს, ფოტოთი წარმოაჩინოს თავისი სოციალური 
მდგომარეობის მდგრადობა, როგორც რ. ბარტი უწოდებს, ისეთი „ბურჟუაზიული 
სიკეთეების“ ფლობა, როგორიც არის რელიგიური და ოჯახური ნორმები, საკვირაო წირვა, 
ოჯახური ტრადიციები, ამომრჩეველი ამ იდეოლოგიაში ამოიცნობს საკუთარ თავს. 
მაყურებელი ფოტოზე გამოსახულ კანდიდატში ხედავს საკუთარ გაიდეალებულ სახეს. 
„სწორედ ასეთი ხაზგასმულობით განისაზღვრება ფოტოგენია: ამომრჩეველი 
ერთდროულად გამოსახულიცაა და გმირად ქცეულიც, მას თითქოს საკუთარი თავისთვის 
სთავაზობენ ხმის მიცემას, აქცევენ რა დეპუტატის მანდატს ნამდვილი ფსიქიკური 
გადატანის საშუალებად.“ 4 

პოლიტიკაში „პოზიციონირება“ გულისხმობს უნიკალური პოლიტიკური შეთავაზებისა 
და იმიჯის სინთეზს. ჟაკ სეგელამ ფრანსუა მიტერანის საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას 
ასეთი ხერხიც გამოიყენა: იმისათვის, რომ ელექტორატისთვის უკეთ გაეცნო კანდიდატი, 
მან მიმართა ცნობილ ადამიანებს, დაწყებული მწერალ ფრანსუაზა საგანით, 
დამთავრებული ვულკანოლოგ ჰარუნ თაზიევით, რომ უბრალო და დამაჯერებელი ტონით 
მოეთხროთ მიტერანზე. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე, რა თქმა უნდა, უდიდეს 
როლს თამაშობს მისთვის გავლენიანი პიროვნების შეხედულება.5 

2. სემიოტიკა 

კონოტაციური მნიშვნელობების აღმოჩენისას დავეყრდენით ფრანგი სემიოლოგის რ. 
ბარტისეულ მითოლოგიურ სისტემას, რომელიც თავად შვეიცარიელი 
სტრუქტურალისტის, ფერდინანდ დე სოსიურის ლინგვისტურ მოდელს ემყარება. 
ლინგვისტურ-სემიოლოგიურ სისტემაში აღმნიშვნელისა და აღსანიშნის ერთობლიობა 
ქმნის ნიშანს, რომლითაც იწყება ახალი მეორე სემიოლოგიური სისტემა - მითი. მითის 
თვალსაზრისით, რ. ბარტი აღმნიშვნელს უწოდებს ფორმას, რადგან ის იგივეა, რაც, 
ლინგვისტური თვალსაზრისით აზრი, რომელიც არის სახის და ცნების ერთიანი 

                                                            
2 იქვე, გვ. 69. 
3 სეგელა , ჟ. რედაქტორი: ვაჟა შურითიძე. „ხმებზე ნადირობის ნაციონალური თავისებურებანი: როგორ 
იმარჯვებენ არჩევნებში, როგორ ქმნიან პრეზიდენტებს, გამარჯვებისათვის საჭირო 8 მცნება“, 
თბილისი: ინოვაცია, 2010. 
4 ბარტი, რ. „მითოლოგიები“, აგორა, 2011,გვ 152. 
5 სეგელა, ჟ. რედაქტორი: ვაჟა შურითიძე. „ხმებზე ნადირობის ნაციონალური თავისებურებანი: როგორ 
იმარჯვებენ არჩევნებში, როგორ ქმნიან პრეზიდენტებს, გამარჯვებისათვის საჭირო 8 მცნება“, 
თბილისი: ინოვაცია, 2010. 
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ასოციაციის შედეგი. ბარტი აღსანიშნს ცნებას უწოდებს, ხოლო ნიშანს - მნიშვნელობას. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ფერდინანდ დე სოსიურის მიხედვით, მნიშვნელობა, ანუ 
ლინგვისტური სისტემის ბოლო წევრი, ნიშანი არის შერჩევისა და შერწყმის 
ურთიერთქმედების შედეგი. ხოლო ნიშნებით გადმოცემული სამყაროს გააზრება 
აუცილებლად დამოკიდებულია კულტურაზე, რომელშიც ვცხოვრობთ. სამიზნე 
აუდიტორიის კულტურული რეპერტუარის გათვალისწინებით იქმნება სარეკლამო 
რგოლები. 

ვიზუალური კოდის შესწავლისას მივყევით კრისტიან მეცის მოსაზრებას, რომ 
ვიზუალური სახე არ ქმნის თავის თავში ჩაკეტილ და ავტონომიურ იმპერიას, ერთგვარ 
დახურულ სამყაროს. პირიქით, მის მნიშვნელობას სწორედ გარშემომყოფი ელემენტები 
განსაზღვრავს, ამიტომაც არავერბალური კოდი მუდმივად იქნება სიტყვათა თამაშისა და 
საერთოდ, ყველა იმ სიახლის მსხვერპლი, რაც მოცემულ სოციუმში ქმნის ნიშნის 
მნიშვნელობას.6 კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ერთი და იგივე ნიშანი, 
ვერბალური თუ არავერბალური, სხვადასხვა დროსა და სივრცეში სხვადასხვანაირად 
იქნება გაგებული და აღქმული, ამიტომ სატელევიზიო პოლიტიკური რეკლამის 
შესწავლისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ სოციალური და კულტურული 
კონტექსტი. 

ესთეტიკური, კონოტაციური, კულტურული და კომუნიკაციური ღირებულებების 
გათვალისწინებით, გრეიმასი, მეცის მსგავსად, გვთავაზობს გამოსახულების შემდეგ 
განმარტებას: „ვიზუალურ სემიოტიკაში, გამოსახულება მიჩნეულია, როგორც თვითკმარი 
გამომხატველობითი ერთეული, როგორც მნიშვნელობის მთლიანობა, რომელიც 
ექვემდებარება ანალიზს. ამგვარად, სახის სემიოტიკა მიემართება რა კომუნიკაციის 
თეორიას, ზოგადად გამოსახულებას განიხილავს, როგორც იკონური ნიშნებით შექმნილ 
შეტყობინებას“.7 აღნიშნულ განმარტებაში საგულისხმოა, რომ სემიოტიკის 
თვალსაზრისით, გამოსახულება არის მრავალი მნიშვნელობის მატარებელი ელემენტი, 
როგორც დენოტაციური, ასევე კონოტაციური მნიშვნელობებით დატვირთული 
შეტყობინება. გამოსახულების დენოტაციურ დონეზე აღქმისათვის საკმარისია ნიშანთა 
საერთო მნიშვნელობების ცოდნა, მაგალითად, გეომეტრიული ფიგურების, ფერების, 
ცხოველების, ხილ-ბოსტნეულის და სხვა. ხოლო გამოსახულების კონოტაციურ დონეზე 
შესწავლა საჭიროებს იმ კულტურის ღირებულებების ცოდნას, რომელშიც ის შეიქმნა.   

3. სატელევიზიო ღია პოლიტიკური რეკლამების იმპლიციტური მნიშვნელობები 

ქართული სატელევიზიო პოლიტიკური რეკლამების კვლევისას შევეცადეთ, სემიოტიკურ 
ანალიზზე დაყრდნობით გამოგვეაშკარავებინა ის კონოტაციური მნიშვნელობები, 
რომელსაც ვიზუალური კოდი ვერბალურ გზავნილთან ურთიერთობის საფუძველზე 
იძენდა და ამგვარად  მაყურებელს უკარნახებდა, თუ როგორ უნდა მიეღო შეტყობინება,. 

3.1. ნეგატიური სარეკლამო რგოლები 

ნეგატიური კამპანიის კლასიკური მაგალითი იყო 2014 წელს „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“  მიერ „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ გამოყენებული რეკლამა - „ოცნება არ 
მუშაობს“. ფორმატის მიხედვით აღნიშნული რეკლამის სამი ტიპი იკვეთება. ერთში 
„ქართული ოცნების“ დამფუძნებლის ბ. ივანიშვილის წინასაარჩევნო (2012 წ) მიმართვები, 
                                                            
6 Metz, C. “Au-dela de l'analogie, l'image”. Communications, 1970. 
7  Greimas, A.J et Courtes, J. “Semiotique, dictionnaire raisonne de la theoris du langages”, Paris: Hachette. 1979, გვ.181. 
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ან „ქართული ოცნების“ წინასაარჩევნო დაპირებებია გამოყენებული, რომელსაც 
დართული აქვს  შესრულებული/შეუსრულებელი დაპირებების პროცენტული 
მაჩვენებლების გრაფიკა; მეორეში აქცენტირებულია შეუსრულებელი დაპირების 
კონკრეტული ციფრი, ხოლო მესამე აპელირებს „ოცნების მთავრობის“ წარმომადგენლების 
ხელფასებისა და პენსიის, საარსებო მინიმუმის, სოციალური დახმარების გამომხატველი 
ციფრების შეპირისპირებაზე.  

იმისათვის, რომ გამოგვეკვეთა ის ძირითადი ხერხები, რომელთა საშუალებითაც 
შექმნილია აღნიშნული პოლიტიკური რეკლამები, სტრუქტურულად შევისწავლეთ სამივე 
სახის რეკლამის თითო მაგალითი და შექმნილ მოდელში ჩავსვით მსგავსი ტიპის 
რეკლამები, რათა დავრწმუნებულიყავით ხელწერის იგივეობაში. 

განვიხილოთ პირველი ტიპის რეკლამები, რომელშიც გამოყენებულია მხოლოდ სამი 
კადრი და კადრების ხანგრძლივობის პროცენტული ურთიერთმიმართება იდენტურია, 
(მაგ. ყველაზე ხანგრძლივი პირველი კადრია, შემდეგ მესამე და ყველაზე მცირე დრო 
მეორე კადრს ეთმობა).  ამ ტიპის რეკლამების ანალიზისას გამოიკვეთა შემდეგი 
სპეციალური ეფექტები, რომელზეც აუცილებლად უნდა შევჩერდეთ, რადგან ისინი 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირების მცდელობაში.  
ესენია: გრაფიკა, ფერი, შრიფტი და ფონტი. რაკი რეკლამა გრაფიკით არის აქცენტირებული 
(პირველ კადრში თუ სუბტიტრების ადგილს იკავებს, ბოლო კადრი მთლიანად მას 
ეთმობა),  უპრიანი იქნება, კვლევა დავიწყოთ სწორედ გრაფიკის შესწავლით, რაც, რა თქმა 
უნდა, მოიცავს ფერების, შრიფტებისა და ფონტების ანალიზს.  

მოძრავ კადრზე დადებული სტატიკური გრაფიკა იწყება თარიღით, რომელიც აღნიშნავს ბ. 
ივანიშვილის მიმართვის, ან წინასაარჩევნო დაპირების დროს (მაგ., 18.07.2012), თარიღის 
მითითებას ორმაგი კონტექსტური დატვირთვა აქვს: ერთი მხრივ, ინფორმაციის 
სანდოობას უზრუნველყოფს, მეორე მხრივ კი, გზავნილის მიმღებს იმპლიციტურად 
აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საკმარისი დრო გავიდა დაპირების 
შესრულებისთვის;  შემდეგ მოდის პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც 
გადმოცემულია ხუთი  ფერით: მწვანე, ყვითელი, წითელი, თეთრი, ეს უკანასკნელი ბოლო 
კადრში ჩანაცვლებულია ლურჯით.  

იმისათვის, რომ შეგვესწავლა ამ ფერთა ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკაზე, 
ვიხელმძღვანელეთ ვასილ კანდინსკის ნაშრომით  „სულიერების შესახებ ხელოვნებაში“. 
ავტორის მიხედვით, ფერს გააჩნია ფსიქიკური ძალა, რომელიც სულიერ ვიბრაციებს 
იწვევს.  

ამის გარდა, ვფიქრობთ, მხედველობაში აუცილებლად უნდა მივიღოთ აღნიშნული 
ფერების ლოკალური კოდები, რათა ამოვიცნოთ, თუ რა მიზანი ამოძრავებდა ვიდეო 
რგოლის შემქმნელს ფერების შერჩევისას: წითელი და თეთრი ფერის კომბინაცია 
ქართველი ამომრჩევლისთვის ასოცირდება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
პარტიასთან, ხოლო ლურჯი და ყვითელი ფერის კომბინაცია - „ქართულ ოცნებასთან“,  

 „არ შესრულდა“ გრაფიკაში წითელი ფერით არის აღნიშნული. წითელი ფერის 
სიმბოლიკას გავყავართ რეპლიკის -„არ შესრულდა“ - იმპლიციტურად გადმოცემულ 
ინფორმაციაზე, რაც გულისხმობს, ერთი მხრივ, მიმღების აღელვება/შეშფოთებას, ხოლო 
მეორე მხრივ, ქვეცნობიერად გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ შეუსრულებელი 
დაპირებების რაოდენობა აღმოჩენილია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ, 
რომლის ქვეტექსტად მოიაზრება შემდეგი: ზოგადად ხარვეზებს ასწორებს ის, ვინც მათ 
აღმოაჩენს. ასე, რომ ამ რეპლიკის ქვეშ იმალება დაპირებაც, რომ „ქართული ოცნების“ 
შეუსრულებელ დაპირებებს ხორცს შეასხამს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“. 
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„შესრულდა„ მწვანე ფერით არის აღნიშნული. ვ. კანდინსკის მიხედვით, მწვანე ყველაზე 
მშვიდი ფერია, რომელიც არ მოძრაობს და შესაბამისად, „გრძნობის არანაირი 
თანხმოვანება“ არ აქვს. ლოკალური კოდების მიხედვითაც მას არანაირი სიმბოლური 
დატვირთვა არ აქვს. ამჯერად ის არანაირი დამატებითი ინფორმაციის მატარებელი არ 
არის. თუმცა, ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, ეს რეპლიკა ლურჯად უნდა ყოფილიყო 
აღნიშნული, რადგან სწორედ აღნიშნული ფერის ლოკალური კოდი „ქართული ოცნებაა“, 
რომელმაც შეასრულა დაპირებების მითითებული რაოდენობა. აღმოჩნდა, რომ მწვანეს, 
რომელიც თითქოსდა ერთი შეხედვით დაცლილი იყო იმპლიციტური ინფორმაციისგან, 
აქვს ფუნქცია: ეს არის რეალობის დაფარვა.  

 „სულ შესრულდა“, პირველ კადრში თეთრად არის აღნიშნული, ბოლო კადრში კი - 
ლურჯად. როგორ ავხსნათ ეს ცვლილება? პირველ რიგში განვიხილოთ თვითონ ფერების 
ზემოქმედების ასპექტები. ვ.კანდისკის აზრით, თეთრი ჩვენს ფსიქიკაზე დუმილის 
მსგავსად მოქმედებს, რომელიც „მატერიალურად რომ გამოვსახოთ, გადაულახავ 
უსასრულობაში მიმავალ გალავანს ჰგავს“. ასე რომ პირველ კადრში შერჩეული ფერის მიერ 
გადმოცემული დამატებითი ინფორმაცია, რომელსაც მაყურებელი ქვეცნობიერად 
აღიქვამს, უსასრულო დაპირებებია, რომლებიც გადაულახავი დარჩა. რაც შეეხება ლურჯს, 
ვ. კანდისნკის მიხედვით, ტიპური ზეციური ფერია, რომელიც სიმშვიდის ელემენტს 
წარმოშობს, ადამიანში აღვიძებს სწრაფვას ამაღლებულისკენ, უსასრულობისკენ. 
იმისათვის, რომ ავხსნათ ფერთა მოცემული ურთიერთჩანაცვლება, ლურჯის შემთხვევაში 
უნდა გავითვალისწინოთ ის ლოკალური კოდი, რომლითაც ეს ფერი „ქართულ 
ოცნებასთან“ ასოცირდება.  ბოლო კადრის იმპლიციტური ინფორმაციაც სახეზეა, „სულ 
დაპირება“-ს მოსახლეობას აძლევდა „ქართული ოცნება“.  

ტექსტებში სხვადასხვა შრიფტისა და ფონტფის გამოყენება, შერჩეულ ინფორმაციაზე 
ადრესატის ყურადღების გამახვილებისთვის არის გამიზნული, რაც მიმღებს ხელს უშლის 
თავად გადაარჩიოს ინფორმაცია. ამის საუკეთესო მაგალითია ბოლო კადრში 
გამოყენებული მოციმციმე წარწერა - „არ შესრულდა“ - გამძაფრებული წითელი ფერით, 
რომელიც  მთლიანად ფარავს ამ გვერდზე მოცემულ ინფორმაციას.   

კიდევ ერთი სპეციალური ეფექტი, რომელზეც გვსურს ყურადღების შეჩერება, მეორე 
კადრშია გამოყენებული: მოძრავი ფერადი კადრის ბოლო ნაწილის დაპაუზება და შავ-
თეთრ კადრად (რომელიც 1 წამი გრძელდება) გადაქცევა. გარდა იმისა, რომ ეს ეფექტი  
მაყურებლის ყურადღების კონცენტრაციისთვის არის გამიზნული, მას აქვს 
გამაფრთხილებელი ნიშანი გაძლიერებული წითელ ჩარჩოში ჩასმული წითელი ფერის 
წარწერის „არ შესრულდა“-ს დადებით („ზოგიერთი ფერი ზოგიერთი ფორმის მიერ 
მძაფრდება და სხვა ფორმის გამო კარგავს ინტენსივობას...მძაფრი ფერები წვეტიანი 
ფორმებით უფრო ამჟღავნებენ თავის თვისებებს“)8  და საშიშროებასთან მიახლოების 
ასოციაციას იწვევს.  

ვიზუალური ეფექტებიდან გადავინაცვლოთ მეტყველებაზე. ორივე ტიპის რეკლამაში, 
გამოყენებულია ბრძანებითი ფორმები. რ. იაკობსონის მიხედვით, ბრძანებითი ფორმით 
გამოიხატება მეტყველების კონატიური ფუნქცია. ეს არის ადრესატისადმი მიმართული 
ფუნქცია. იგი გამოიყენება ადრესანტის მიერ, რათა ადრესატმა საკუთარ თავზე მოახდინოს 
მოქმედება. ამ ფუნქციას განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს რეკლამაში. ვნახოთ, 
როგორ მოქმედებს ჩვენს მიერ განხილულ რეკლამებში გამოყენებული ბრძანებითი 
ფორმები გზავნილის მიმღებზე. “არ შესრულდა“, „ოცნება არ მუშაობს“ - წარმოთქმული 
ბრძანებითი ტონით, რეციპიენტის გონებაში კონტექსტურად უკავშირდება „ერთიანი 

                                                            
8 კანდინსკი, ვ „სულიერების შესახებ ხელოვნებაში“,ილიაუნის გამომცემლობა, 2013, გვ. 84. 
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ნაციონალური მოძრაობის“ სლოგანს „ავამუშაოთ თბილისი“. იმპლიციტურად ამ 
რეპლიკაში ჩადებულია შემდეგი იდეა: ის, რაც ვერ აამუშავა „ქართულმა ოცნებამ“, 
ავამუშავებთ ჩვენ - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და ამომრჩეველი.  

მეორე ტიპის რეკლამებში, ზემოაღნიშნულ ორ ფრაზას ემატება მესამეც, მაგ., „იძებნება 100 
ქარხანა“. კომუნიკაციის იაკობსონისეული მოდელის მიხედვით, ამ შეტყობინების გაგებაში 
მეტყველების რეფერენციული ფუნქცია მონაწილეობს. ამ შემთხვევაში რეფერენტი ბ. 
ივანიშვილის 2012 წლის წინასაარჩევნო დაპირებაა - შეიქმნება 100 ახალი ქარხანა. 

მეორე ტიპის რეკლამაში ბრძანებითი ტონი გაძლიერებულია მუსიკალური სპეცეფექტით. 
ელექტრონულ მუსიკას დართული აქვს ელექტრო შოკის სპეცეფექტი, რაც გზავნილის 
მიმღებში იწვევს შიშს. მათი დანიშნულება ადრესატის ყურადღების პერმანენტული 
კონცენტრაცია და საშიშროებასთან მიახლოების შესახებ დამაშინებელი გაფრთხილებაა. 

„ქართული ოცნების“ დროშის სახეცვლილებაა გამოყენებული მესამე ტიპის რეკლამებში, 
რომლებშიც აპელირება ციფრებზე ხდება. ერთის მხრივ, გვაწვდიან ინფორმაციას „ოცნების 
მთავრობის“ წარმომადგენელთა ხელფასებზე, მეორეს მხრივ, კი - პენსიაზე, ბენზინის 
ფასზე, საარსებო მინიმუმსა და სოციალურ დახმარებაზე.   გზავნილის მიმღებმა ციფრები 
ერთმანეთს უნდა შეადაროს, რათა კოლოსალურმა სხვაობამ გააღიზიანოს და ნეგატიურად 
განაწყოს „ოცნების მთავრობისადმი“.  

განხილული რეკლამების დეტალური ანალიზი ცხადყოფს, რომ ისინი  ნეგატიური 
კამპანიის ტიპური მაგალითებია. 

3.2. მანიპულირების ფსიქოლოგიური მოდელი  

როგორც ზემოთ უკვე განვიხილეთ, მანიპულირების ფსიქოლოგიური მოდელის 
მიხედვით, ადამიანი განიხილება უბრალო მექანიზმის სახით, რომელიც მოქმედებს 
შემდეგი პრინციპით: სტიმული - რეაქცია. 2021 წლის მუნიციპალურ ორგანოთა 
არჩევნებისთვის, თბილისის მერობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა, კახა კალაძემ, სწორედ ამ 
მოდელს მიმართა და ამავე დროს, თითქოს, უპასუხა კიდეც რვა წლის წინ ოპონენტების 
სარეკლამო რგოლში გამოყენებულ „არ შესრულდა“-ს „დაპირება შესრულებულია“-თი.  

აღნიშნული რეკლამების არქიტექტონიკა იდენტურია. ეკრანზე, ცისფერი ფერის 
სხვადასხვა ტონზე, კანდიდატის ნომერი, სახელი და გვარი და პარტიის სახელწოდება 
თეთრად ჩნდება, ყვითლად არის შემოხაზული ნომერი და ასევე ყვითელ ფონზე ლურჯად 
წერია კანდიდატის დევიზი: „მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში“. ფერთა გამა 
დამამშვიდებლად ზემოქმედებს რეციპიენტის ფსიქიკაზე, რომელსაც კიდევ უფრო მყარ 
საფუძველს უქმნის სიტყვა - სიცოცხლე. ყვითელი კი, როგორც გამაფრთხილებელი ნიშანი 
მაყურებელს ამზადებს შემდეგი ინფორმაციის მისაღებად. გვერდიგვერდ კადრში 
მაყურებელი ხედავს კანდიდატს და 2018 წელს იმ ტერიტორიის მდგომარეობას, რომლის 
რეაბილიტაციაზეც საუბრობს კახა კალაძე. მომდევნო კადრში კვლავ ჩნდება ცისფერი 
ფერის ტონებზე კანდიდატის ნომერი ყვითლად შემოხაზული, რასაც მოჰყვება თეთრ 
ფონზე წითელ ჩარჩოში ჩასმული „დაპირება შესრულებულია“ და შემდეგ მაყურებელი 
ეკრანზე ხედავს მტკიცებულებას, თუ როგორ გამოიყურება 2021 წელს აღნიშნული 
ტერიტორია. ამ უხმო კადრებს რეკლამის ქრონომეტრაჟის ნახევარი უჭირავს. ეს დრო 
გამიზნულია იმისათვის, რომ ამომრჩეველი დაფიქრდეს და მიცემულ სტიმულს 
ადეკვატური რეაქციით უპასუხოს. ამ რეკლამებში ვიზუალური კომპონენტი გადამწყვეტ 
როლს ასრულებს. ერთი შეხედვით, უკომენტაროდ მიწოდებული ვიდეო მასალა 
თავისუფლების განცდას იწვევს ამომრჩეველში, თითქოს მას აძლევენ საშუალებას, თავად 
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გააანალიზოს ინფორმაცია და ისე აღიქვას შეტყობინება, რომ მან ძველს, განახლებული 
ვარიანტი შეადაროს და კანდიდატისთვის ხელსაყრელი დასკვნა გამოიტანოს.  

უნდა აღვნიშნოთ, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა თუ კანდიდატის ღია 
პოლიტიკური რეკლამები ძირითადად ამ მოდელზეა აგებული, ამიტომ მათ დეტალურ 
განხილვას აღარ შევუდგებით. 

3.3. კანდიდატთა მრავალმხრივ პოზიციონირება 

სიახლე იყო რეკლამა, რომელიც 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების დროს „ქართულმა ოცნებამ“  გამოიყენა თავისი კანდიდატის, თბილისის 
მოქმედი მერის დ. ნარმანიას რეკლამაში, რომელშიც მას ახასიათებდნენ ქართული 
საზოგადოების ცნობილი და ღვაწლმოსილი ადამიანები. ეს  რეკლამა პოზიციონირების 
კარგი მაგალითია, რადგან მასში შერწყმულია კანდიდატის იმიჯის შექმნა და 
პოლიტიკური შეთავაზება.  

რეკლამა 8 კადრისგან შედგება, აქედან 7 საზოგადო მოღვაწეებს ეთმობა, ხოლო ბოლო 
კადრი - კანდიდატს. პირველი შვიდი კადრის ფონად გამოყენებულია თბილისის ძველი 
ფოტოები, დომინირებს თბილი ფერები, რომლებიც თვალს არ ჭრის მაყურებელს და 
დადებითად განაწყობს. საინტერესოდ არის გამოყენებული ინფორმაციის გადაცემის 
არავერბალური და ვერბალური საშუალებების თანმიმდევრობა. ვერბალურ ნაწილში 
თავდაპირველად აქცენტირებულია კანდიდატის დ. ნარმანიას პიროვნული თვისებები. 
რეკლამა იწყება მსახიობი კახი კავსაძის მიმართვით, რომელშიც აქცენტირებულია 
„სუფთა“ არა მარტო ხმის ტონის აწევით, არამედ - ჟესტითაც. მორაგბე ირაკლი აბესაძე ხაზს 
უსვამს მის „ერთგულებას“ და „გუნდურად თამაშის“ უნარს. პიროვნული თვისებებიდან 
გადასვლა ხდება კანდიდატის საარჩევნო პროგრამის ძირითად გზავნილებზე. „თბილისის 
განვითარება“ ორჯერ გაიჟღერებს. მე-3 კადრში მომღერალი ნ. მეტონიძე გააჟღერებს, 
ხოლო მე-6 კადრში - მხატვარი გ. გუგუშვილი. აქ კადრიც დინამიკურია, რაც სწრაფი 
განვითარების კონტექსტად არის გამიზნული. მე-3 კადრიდან ფონიც სიმბოლურ 
დატვირთვას იძენს. 10 წამი (პირველი ორი კადრის ხანგრძლივობა) საკმარისია იმისათვის, 
რომ მაყურებელმა აღიქვას ფონი და მისი სიმბოლური დატვირთა აღმოაჩინოს.  თბილისის 
ძველი ფოტოებით იმპლიციტურად ხდება დაპირისპირება „ნაციონალური მოძრაობის“ 
დედაქალაქის განვითარების გეგმასთან, რაც აისახა ძველი იერსახის დაკარგვასა და 
ქალაქის გადაჭრელებაში.  

ზემოაღნიშნულ კადრებს შორის ჩასმულია თბილისის ისტორიული მემკვიდრეობის 
გაფრთხილების, რომელზეც ისტორიკოსი გ. ოთხმეზური საუბრობს, და თბილისში 
ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის გეგმა. ამ მესიჯს ექიმი თ. მიქელაძე 
გააჟღერებს. საზოგადო მოღვაწეებიდან კანდიდატზე გადასასვლელ რგოლად 
გამოყენებულია მხატვარ ქ. მატაბელის მიერ გახმოვანებული გზავნილი, რომელიც 
თბილისის  რეგიონის კულტურულ ცენტრად გადაქცევას შეხება.  ბოლო კადრში 
კანდიდატს ვხედავთ ხალხით გარშემორტყმულს. მისი ჟესტის - მარჯვენა ხელით 
მიმართვა - და ლოზუნგის „ჩვენს ქალაქს ზრუნვა სჭირდება“, ამომრჩეველთან საუბრისას 
ღიმილისა და გზავნილის „ერთად ვიზრუნოთ თბილისზე“ თანხვედრა საერთო  
ბედნიერების განცდას იწვევს ადრესატში.  რეკლამაში ორჯერ არის გამოყენებული სიტყვა 
-„სუფთა“- მართალია სხვადასხვა კონტექსტში, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ მაყურებელი 
მხოლოდ პირველი კონტექსტის მიხედვით იმახსოვრებს ამ სიტყვას, რადგან როგორც 
ცნობილია მეხსიერება იწყება შთაბეჭდილების მიღებით, ფსიქიკურ სისტემაში 
ინფორმაციის შემოსვლით. ამიტომ მეორედ, მე-5 კადრში ნახსენები - „სუფთა“, ადრესატის 
“გრძელვადიან მეხსიერებაში“, პირველად ნახსენებ კონტექსტში -„სუფთა ადამიანია“- 
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დარჩება, რადგან ეს სიტყვა, აქცენტირების საშუალებით, ადრესატზე შთაბეჭდილებას აქ 
ახდენს.  

დასასრულს უნდა აღინიშნოს, რომ სიტყვების - „განვითარება, სუფთა“ - გამეორება 
რეკლამის აგებისას ისე არის დაგეგმილი, რომ ინტერვალი გამეორებებს შორის ერთი და 
იგივეა (3 კადრში ერთხელ მეორდება, 12-16 წამი). რომ არა ეს ინტერვალი ამ სიტყვების 
ადრესატის „გრძელვადიან მეხსიერებაში“ ჩაბეჭდვა ვერ მოხდებოდა. მეხსიერების 
ფსიქოლოგიის თანახმად, ხანმოკლე მეხსიერებაში შემონახვის დრო 20–30 წამით 
განისაზღვრება, თუ არ ხდება მისი განმეორება. კოდირების თვალსაზრისით მეხსიერების 
ამ ფორმაში ინფორმაცია სმენითი მოდალობის ანუ აკუსტიკურ ფორმაშია მოცემული. 
ხანმოკლე მეხსიერების ფუნქციაა ხანგრძლივ მეხსიერებაში შესატანი მასალის ფიქსირება. 
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ერთმანეთის მიყოლებით გამეორებული სიტყვები, გზავნილის 
მიმღებში აზრის ხელოვნურად თავსმოხვევის შეგრძნებას იწვევს, რაც ნეგატიურ 
დამოკიდებულებაში გადადის.  

განხილული რეკლამა ამომრჩეველს მიუთითებს, თუ როგორ პიროვნებად უნდა აღიქვას 
კანდიდატი და რომელ საკითხებზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება კანდიდატის 
სამოქმედო პროგრამაზე ფიქრისას.  

3.4. ავტოპორტრეტი 

„ქართული ოცნება“ ცდილობს, შექმნას თავისი კანდიდატების ტელეპორტრეტები, 
კერძოდ, თუ დავით ნარმანიას შემთხვევაში, 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის, 
პოზიციონერებას მიმართეს, კახა კალაძემ უპირატესობა ავტოპორტრეტს მიანიჭა. 
პორტრეტის დანიშნულება პირველ რიგში, კანდიდატსა და მის ამომრჩეველს შორის 
პიროვნული კავშირის დამყარებაა. მაგალითად, 2021 წლის მუნიციპალურ ორგანოთა 
არჩევნებისთვის საქართველოს დედაქალაქის მერობის კანდიდატი, კახა კალაძე, 
შესრულებული და მომავალში განსახორციელებელი პროექტების საზოგადოებისთვის 
გასაცნობად თბილისის რიგით მოქალაქეებსა და ტურისტებს იყენებდა. კანდიდატი მათ 
შეკითხვებს პასუხობდა და ამგვარად აცნობდა საზოგადოებას სამოქმედო გეგმას. 
აღნიშნული რეკლამები დატვირთული იყო იმპლიციტური მნიშვნელობებით, რომელთა 
დეკოდირებისას არსებული სოციალური და კულტურული კონტექსტის 
გათვალისწინების გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერ გამომჟღავნდებოდა დაფარული 
გზავნილები.  

მაგალითისთვის განვიხილოთ კახა კალაძის ერთ-ერთი სარეკლამო რგოლი, რომლის 
ვიზუალური კომპონენტი გაჯერებულია კონოტაციური კოდებით და უნდა ითქვას, რომ 
ვერბალური გზავნილით გადმოცემულ ინფორმაციასთან შედარებით, უფრო მეტი 
მნიშვნელობის მატარებელია. ამ რეკლამის პრიორიტეტულ საკითხად შერჩეულია ბინების 
დაკანონების და კოოპერატიული ბინათმშნებლობის პრობლემა. კანდიდატს 
უსახლკაროების შესახებ შეკითხვას უსვამს ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც საწოლზე წევს, 
მუხლებზე წიგნი აქვს გადაშლილი. ღამის ნათურით  განათებული ოთახი, რომლის 
კედლები პოსტერებით არის დაფარული, ისეთ მყუდრო გარემოს ქმნის, რომელზეც 
არამარტო უსახლკარო, არამედ ყველა ახალგაზრდა ოცნებობს.  ვიზუალური კოდი 
კონოტაციურ დონეზე ქმნის მითს, რომ ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა 
თანამედროვე გარემოში იცხოვრონ. გოგონას პოზა, წინა პლანზე ჩანს მისი შიშველი 
ფეხები, იმპლიციტურად თავისუფალი ცხოვრების სიმბოლური მნიშვნელობის 
მატარებელია.  
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ავტოპორტრეტის კუთხით, საინტერესო სიახლე შემოიტანა 2021 წელს პოლიტიკური 
პარტიის „ლელოს“ კანდიდატმა მამუკა ხაზარაძემ. რეკლამა, რომელიც ერთი შეხედვით, 
არჩევნებზე წასვლის პროპაგანდას ეწევა, რეალურად კანდიდატის პიროვნებას გვაცნობს. 
ის მაშინ ჩნდება კადრში, როდესაც მაყურებელს ექმნება მოლოდინი, რომ ახალგაზრდა 
წყვილის საუბარი კონფლიქტში უნდა გადაიზარდოს. კარზე ერთი ზარით, მ. ხაზარაძე 
აგვარებს წყვილის პრობლემას - იტოვებს ჩვილს, რათა დედა წავიდეს არჩევნებზე. 
მომდევნო კადრში ვხედავთ, თუ როგორ ართობს ბავშვს კანდიდატი და თან ღიღინებს: 
„ჩემი თბილისის საღამო...“ ბოლო კადრში ისმის ბავშვის სიცილი და მას ვხედავთ 
ბედნიერს, სათამაშოთი. ვიზუალური შეტყობინება ერევა ვერბალური ტექსტის აღქმაში და 
მას მეტ დამაჯერებლობას სძენს, რადგან ქმნის მითურ მნიშვნელობას, რომლის 
მიხედვითაც კანდიდატი დანაპირებს ასრულებს - იტოვებს ჩვილს, და საუკეთესოდ 
ართმევს თავს დაკისრებულ ვალდებულებას - ბავშვი ბედნიერია. ამგვარად, ამომრჩეველი 
უნდა დაფიქრდეს, არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე. მთავარი გზავნილი, 
შემდეგნაირად უნდა აღიქვას: უნდა წავიდეს არჩევნებზე და ხმა მისცეს იმ კანდიდატს, 
რომელსაც შეუძლია დაპირების შესრულება. 

„ლელოს“ კანდიდატი ავტოპორტრეტის შექმნის კიდევ ერთ საინტერესო ხერხს მიმართავს, 
როდესაც ქუჩის მუსიკოსებთან ერთად მღერის. ამგვარად, მან სცადა ამომრჩევლისთვის 
სხვა რაკურსით წარედგინა საკუთარი პერსონა. ასევე, მიზანმიმართულად აქვს შერჩეული 
სიმღერებიც : გოგი ცაბაძის - „ჩემი თბილისის საღამო“, 33ა-ს - „დროს როცა უნდა, თოვს“, 
ჩიხლაძეების - „კართან მოდგა შემოდგომა“... ამ ტიპის რეკლამებში ფრეიმებს სიმღერების 
ტექსტები ქმნიან. მაგ, „კართან მოდგა შემოდგომა“ და „დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრის“, და 
ხმა უნდა მივცეთ მას, ვინც მღერის: „ბედის ვარსკვლავი მიღიმის“. 

დასკვნა 

შევისწავლეთ 2014-2021 წლების ქართული სატელევიზიო ღია პოლიტიკური რეკლამები. 
ჩვენი მიზანი იყო, წარმოგვეჩინა ის დაფარული მნიშვნელობები, რომლითაც 
გაჯერებულია სარეკლამო რგოლები, რადგან სწორედ იმპლიციტური შეტყობინება 
აფართოებს რეციპიენტზე ზემოქმედების არეალს. კონოტაციური მნიშვნელობების 
დეკოდირებისას ყურადღება გავამახვილეთ გზავნილის ვიზუალურ კომპონენტზე, 
რადგან ვერბალურ ნაწილთან მისი ურთიერთქმედებით იქმნება მითი. შევარჩიეთ ისეთი 
სარეკლამო რგოლები, რომლებშიც მრავალფეროვანი ვიზუალური კომპონენტი 
დომინანტურ ადგილს იკავებს.  

ჩვენმა კვლევამა ცხადყო, რომ ვიზუალური კოდი ერევა რეციპიენტის მიერ შეტყობინების 
აღქმის პროცესში და აძლევს მიმართულებას. ჩვენ მიერ შესწავლილი მაგალითები 
ადასტურებს, რომ  ვიზუალური ელემენტით პოლიტიკური რეკლამის შემქმნელები 
ადრესატს კარნახობენ, თუ როგორ უნდა აღიქვას გზავნილი. პოლიტიკური მარკეტინგის 
პროფესიონალები პოტენციურ ამომრჩეველს სთავაზობენ, თუ რომელ საკითხებზე უნდა 
დაფიქრდნენ, ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შესაბამისად, სარეკლამო 
რგოლებში სწორედ ამ პრობლემათა გადაჭრის გზებს აჩვენებენ მაყურებელს.   

კვლევის ჰიპოთეზა გამართლდა, ცალკეული რეკლამების დეტალურმა ანალიზმა 
დაგვარწმუნა, რომ ქართული სატელევიზიო ღია პოლიტიკური რეკლამის მწარმოებლები  
ვიზუალურ კომპონენტს კონოტაციური მნიშვნელობებით ტვირთავენ, რომელთა 
დეკოდირებაც, ადრესატის მიერ შეტყობინების აღქმისას, ზრდის ინფორმაციულ ველს და 
შედეგად, პოტენციურ ამომრჩეველზე ზემოქმედების ხარისხიც იზრდება. 
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ნიშანდობლივია, რომ 2014 წლიდან მოყოლებული, ქართული სატელევიზიო ღია 
პოლიტიკური რეკლამა იხვეწება, შეინიშნება შემოქმედებითი მიდგომის ზრდის 
ტენდენცია, რაც წინასაარჩევნო კამპანიის ამ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს მრავალფეროვანს 
ხდის. „ნეგატივიზმში გადავარდნაც“ იკლებს და მის ადგილს ისეთი ტიპის სარეკლამო 
რგოლი იკავებს, რომელიც ორიენტირებულია კანდიდატისა და მისი სამოქმედო გეგმის 
კრეატიულად წარმოჩენისკენ.  
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მედიის ფილოსოფია, როგორც ალტერნატიული მულტიდისციპლინა 
საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში 

 
ია მახარაძე 

 ასოცირებული პროფესორი  
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტარქტი 

სტატია ეხება მედიის სფეროს განათლების თანამედროვე გამოწვევას - შრომის ბაზარზე 
ხარისხიანი შინაარსის მულტიმედია პროდუქციის წარმოებისთვის ინოვაციური 
დისციპლინის „მედიის ფილოსოფიის“ სწავლების მეთოდების, სტილისა და 
ინსტრუმენტების დანერგვას.  ბევრი ქვეყნის  უმაღლეს სკოლებში ჟურნალისტებისთვის 
ახალი განათლების გადაცემისა და მიღების მთავარ საშუალებას წარმოადგენს. 
დღესდღეობით გერმანიასა და აშშ-ში მასობრივი კომუნიკაციის განათლების სფეროში  
მედიის ფილოსოფია ყველაზე სწრაფად მზარდი დისციპლინაა. ჟურნალისტიკის სწავლება 
მედიის ფილოსოფიის ასპეტების გააზრებით ესაა  მედიაინდუსტრიების, როგორც 
სიმბოლური ძალაუფლების ახალი ბაზის, აღმოცენების პროცესის დღემდე გამოვლილი 
გზა. ამ პროცესს მეთხუტმეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან შეიძლება მივადევნოთ თვალი. 
თავდაპირველად გუტენბერგის მიერ შემუშავებული  ბეჭდვის ტექნიკის ხსენებული 
დროიდან დღემდე - როგორ შეცვალა საზღვრები საჯარო და პირად ცხოვრებას შორის. 
როგორ უნდა გაიგონ სტუდენტებმა მედიის გავლენა საჯაროობის ბუნებაზე, პოლიტიკის 
მედიაციაზე, ძალაუფლებისა და ხილვადობის ურთიერთმიმართებაზე? მედიის 
ტრანსფორმაციამ როგორ წარმოშვა „მედირებული საჯაროობის“ ახალი ფორმები, 
რომლებმაც თანამედროვე მსოფლიოში სულ უფრო მნიშვნელოვანი როლი შეიძინა. 
საგანმანათლებლო სფეროში ახალი მულტიდისციპლინის მედიის ფილოსოფიის 
დანერგვამ და სწავლების მეთოდოლოგიამ  საფუძველი როგორ ჩაუყარა მედიის სფეროს 
ახლებურ გააზრებას. ბევრი სფეროს ექსპერტული ცოდნა, უწყვეტი სწავლა,  ახალი 
კომპეტენციების შეძენის უნარი იქცა ჟურნალისტის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნილ 
თვისებად.   დამსაქმებლებიც  უკვე ცდილობენ იპოვონ არა მხოლოდ პროფესიონალი 
კადრი, მათ უკვე სჭირდებათ ადამიანი, რომელიც ცდილობს ფილოსოფიური ცოდნისა და 
უნარების გაუმჯობესებას. ნაციონალურ თუ საერთაშორისო დონეზე კლასიკურ მედიაში 
განხორციელდა მასმედიის საშუალებების სტრუქტურების, ტექნოლოგიების, მოწყობისა 
და, მასალის რესურსის, კონტეტის მოდერნიზაცია. ყოველივე ეს დიდ გავლენას ახდენს 
ჟურნალისტიკის დისციპლინების, განსაკუთრებით თანამედროვე მედია პროფილის 
შემსწავლელი საგნების სასწავლო პროცესის განვითარებაზე და სოციალური ინტერაქციის 
სტილზე. ელექტრონული სივრცეების განვითარებით სტუდენტებს აქვთ საშუალება, 
მოხვდნენ გარემოში, რომელშიც ადვილად მოიპოვება ინფორმაცია, ამიტომ მათთვის 
მისაღებია უფრო სიღრმისეული, აქტიური, კოლაბორაციული და ტექნოლოგიებით 
მდიდარი სწავლება, რომლის საშუალებითაც შეუძლიათ მიიღონ საუკეთესო 
საგანმანათლებლო გამოცდილება წარმოდგენილი დისციპლინის მედიის ფილოსოფიის 
წიაღში. კვლევის ფარგლებში ასევე  ემპირიულად წარმოებულია  საგნის  შედარებითი 
ანალიზი იდეალურ პროფესიონალურ მოდულზე, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი 
გახდა მოცემული დისციპლინის შინაარსისა და სისტემის შეფასება. ამ მიმართულებით 
წარმოდგენილი საკითხი საქართველოში ნაკვლევი არაა და ამ თვალსაზრისით თემა 
სიახლეს წარმოადგენს.  
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საკვანძო სიტყვები: მედიის ფილოსოფია, მედია-ფილოსოფიური რეფლექსები, მედია-
საგანმანათლებლო პერსპექტივა.   

Abstract 

The article deals with the modern challenge of media education - the introduction of teaching 
methods, styles and tools of the “Media Philosophy” of the innovative discipline for the production 
of quality content multimedia products in the labor market. It is the main means of imparting and 
receiving new education for journalists in high schools of many countries. Today, media philosophy 
is the fastest growing discipline in mass communication education in Germany and the US. 
Teaching journalism by understanding the aspects of media philosophy is the path of the emergence 
of media industries as a new base of symbolic power. We can trace this process from the second 
half of the fifteenth century. From the time of the printing technique originally developed by 
Gutenberg to the present day - how it has changed the boundaries between public and private life. 
How should students understand the impact of media on the nature of publicity, the mediation of 
politics, and the relationship between power and visibility? How the transformation of the media 
gave rise to new forms of "mediated publicity" that have acquired an increasingly important role in 
the modern world. The introduction of a new multidisciplinary media philosophy and teaching 
methodology in the educational field laid the foundation for a new understanding of the media 
field. Expert knowledge of many fields, continuous learning, the ability to acquire new 
competencies have become one of the most sought-after qualities of a journalist. Employers are also 
already trying to find not only a professional staff, they already need a person who is trying to 
improve philosophical knowledge and skills. Modernization of the structures, technologies, 
arrangement and content of the mass media was carried out in the classical media at the national 
or international level. All this has a great influence on the development of the educational process 
and social interaction style of journalism disciplines, especially modern media profile subjects. With 
the development of electronic spaces, students have the opportunity to enter an environment in 
which information can be easily obtained, therefore, they are receptive to more in-depth, active, 
collaborative and technology-rich learning, through which they can get the best educational 
experience in the core of the presented discipline's media philosophy. Within the framework of the 
research, a comparative analysis of the subject on the ideal professional module was also empirically 
conducted, through which it became possible to evaluate the content and system of the given 
discipline. The issue presented in this direction has not been researched in Georgia, and from this 
point of view, the topic is a novelty. 

Keywords: media philosophy, media-philosophical reflections, media-educational perspective. 

შესავალი 

კვლევის აქტუალობა 

დასავლურ უმაღლეს სკოლებში მედიის ფილოსოფიის განვითარებადი და საქართველოს 
საგანმანათლებლო სივრცეში ალტერნატიული დისციპლინის მიზანია სტუდენტებს 
ასწავლოს მედიის ფილოსოფიური ტრაექტორია  კლასიკური საბერძნეთიდან დღემდე. ამ 
გამოცდილების წინსვლა  მედიის,  მედიაციის  პოზიციის კონტექსტში. ხაზი გაესვას  
ფილოსოფიური იდეებისა და მოძღვრებების კავშირს  მედიის შესწავლის სფეროსთან და 
მის როლს ინტერდისციპლინარულ კვლევებში, რაც ამავდროულად  აღნიშნული 
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კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობებზე მითითებაცაა. კურსი მოიცავს მედიის 
ფილოსოფიის ეთიკის, ლოგიკის, თეორიული მეცნიერების მსოფლმხედველობის, 
განათლების შემსწავლელი მეცნიერებების, პოსტპრაგმატიზმის, პოსტოდერნიზმის, 
ემპირიული ხასიათის, კონკრეტულ ცხოვრებისეულ ფაქტებთან, მოვლენებთან, 
კრიტიკასთან, პროპაგანდის მოდელებთან და სიმართლესთან დაკავშირებულ 
პრობლემატიკის საკითხებს. მედიის სწავლება, ისევე როგორც ფილოსოფია, მჭიდროდაა 
დაკავშირებული ისეთ მომიჯნავე დისციპლინებთან, როგორებიცაა სოციოლოგია, 
ფსიქოლოგია და სოციალური მეცნიერებები. შესაბამისად,  აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთსა და 
გერმანიაში ჩატარებულმა კვლევების შედეგებმა გახადა შესაძლებელი, რომ 
ზემოაღნიშნულ კითხვებზე გაეცათ პასუხი. ამ ორივე სფეროს ინტერდისციპლინურმა 
ბუნებამ განაპირობეს ეს საგანი გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთსა და  ამერიკის სხვადასახვა 
უნივერსიტეტებში შეტანილიყო როგორც სასწავლო დისციპლინა. დღეს დასავლეთის 
უმაღლეს სკოლებში  მკაფიო და მიმზიდველ ფორმატში ჩამოყალიბებული მედიის 
ფილოსოფია უზრუნველყოფს ქსელური საზოგადოების წარმოშობის ხელმისაწვდომ და 
ყოვლისმომცველ საკითხებს და მის უწყვეტ კვლევას. ეს აუცილებელი და სავალდებულოა 
ფილოსოფიის, მედიის თეორიის, პოლიტიკის, ისტორიისა და კომუნიკაციის 
შემსწავლელი სტუდენტებისთვის.  სტუდენტები, რომლებიც ამ კურსს გაივლიან მიიღებენ 
საჭირო ცოდნას ასევე თანამედროვე მედიის ფილოსოფიის ისეთ გამოწვევებზე, 
როგორიცაა: მედია ტექნოლოგიების  თავისუფლება  აგენტურობის, მწარმოებლების, 
მომხმარებლების აზროვნების ახალი მოდალობისა და სპეკულაციის კონტექსტში. 
დაეუფლებიან ფილოსოფიური საქმიანობის ახალ  ფორმას, რომლის აქცენტი არაა 
მხოლოდ  ლინგვისტური შემეცნებით კონსტრუქტივისტული  თეორიული საკითხების 
შემეცნება, არამედ მოქმედების  კონტექსტში კურსდამთავრებულის აზროვნების 
სარგებლობის საკითხია სხვადასხვა სფეროებში, ესაა მორალი, სიმართლის კომუნიკაცია, 
პოლიტიკა და სოციალური მიმართულებები.1 ეს დისციპლინა მნიშვნელოვან საქმეს 
შეასრულებს მედიის ინტერდისციპლინებით დაინტერესებისა და ახალი მედია 
ტექნოლოგიების ფუნდამენტური პრობლემების განხილვის საკითხებში. 

მიზანი 

წარმოდგენილ სტატიაში მედიის ფილოსოფიის განვითარებადი და საქართველოს 
საგანმანათლებლო სივრცეში ალტერნატიული დისციპლინის საკვლევი თემის მიზანი 
ორმხრივია:  

1.უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში როგორც მულტიდისციპლინური საგნის 
დანერგვა: 

 სტუდენტებს ასწავლოს მედიის ფილოსოფიურ ტრაექტორიას  კლასიკური 
საბერძნეთიდან დღემდე. ამ გამოცდილების წინსვლას  მედიისა და  მედიაციის  
პოზიციის კონტექსტში;   
 ხაზი გაესვას  ფილოსოფიური იდეებისა და მოძღვრებების კავშირს  მედიის 
შესწავლის სფეროსთან და მის როლს ინტერდისციპლინარულ კვლევებში, რაც 
ამავდროულად  აღნიშნული კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობებზე 
მითითებაცაა;  
 მედიის ფილოსოფიის საგნის   სწავლების ძირითად პრიორიტეტები და  
პრონციპები;  

                                                            
1 Hassan, R, Sutherland, T., „Philosophy of Mesdia“ 2017, London and New York, Routledge, Taylor & Francis Group. 
P. 11. 
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 მეთოდოლოგიის შემადგენელი ნაწილები, შევადარებთ ერთმანეთს 
სწავლების ინოვაციურ  და ტრადიციულ მეთოდებს, დეტალურად განვიხილავთ  
ლექციის ფორმატს;   
 ჟურნალისტიკის სწავლება  მეთოდების რაგვარობაზეა დამოკიდებული, 
სწავლების მიზანისა და შედეგის მიიღწევაა. ამ დარგის საგნის სწავლის შედეგი, 
თავისი ბუნებით, პროფესიული კომპეტენციბის უნარების დადასტურებაა. 
სწორედ საგნის შინაარსიდან გამომდინარე მეთოდების სწორად შერჩევა 
განსაზღვრავს ამ უნარების მიღწევას, რაც უმნიშვნელოვანესია ამ დარგისათვის და 
ზოგადად, თანამედროვე ჟურნალისტისთვის; 
 ამ მოდულის მიხედვით, ლექციების პროცესის სტუდენტების 
განვითარებაზე  ორიენტირება, რომლებიც უკეთესად აღიჭურვებიან  შრომის 
ბაზრის მოთხოვნისა და 21-ე საუკუნის გამოწვევების შესაბამისად;  
2. ძველ ჟურნალისტურ დოქტრინებში ზემოაღნიშნული პრობლემატიკის 
აქტუალობის წარმოჩენა და სათანადო შესწავლა; ხარისხიანი ჟურნალისტური 
პროდუქტის შექმნისთვის მედიამოდელების შექმნა და მათი რეალურ ცხოვრებაში 
დამკვიდრება. ჟურნალისტურ მასალებში სამართლიანობის, სიმართლის 
კომუნიკაციის როგორც შეფასებითი კატეგორიის ეთიკურ-სამართლებრივი, 
ანგარიშვალდებულების სისტემების საფუძვლებისა და კრიტერიუმების 
გამოკვეთა.  

კვლევის ამოცანები: 

მედიის ფილოსოფიის საგნის სწავლების შინაარსისა და  მეთოდების შესახებ  
ინფორმაციის დამუშავება: 

•  მედიის ფილოსოფიასთან  დაკავშირებული თეორიული მასალის შესწავლა;  
•  მედიის ფილოსოფიის საგნის პროექტებთან  დაკავშირებული კვლევების 
შესწავლა; 
•  მედიის ფილოსოფიის სწავლების ძირითადი პრინციპების კვლევის 
მეთოდოლოგიის განსაზღვრა; 
•  ემპირიული კვლევაზე დაყრდნობით მედიის ფილოსოფიის შესაბამისი 
სასწავლო გეგმისა და სასწავლო-მეთოდური მასალის შექმნა, სალექციო პროცესის 
დინამიკის მართვისა და სწავლების მეთოდების გამოყენება;  

დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება სწავლების იმ მეთოდებზე, რომლებიც 
საშუალებას მისცემს სტუდენტებს აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ სწავლაზე, 
აქტიურად იმონაწილეონ საკუთარი ცოდნისა და შესაძლებლობების შექმნაში და იყვნენ 
დარწმუნებული და ინოვაციური მოაზაროვნენი და მომავალი საერთაშორისო დონის 
პროფესიონალები. 

კვლევის საგანი:  

ჟურნალისტიკის უმაღლეს სკოლებში ინტერდისციპლინარული, ინოვაციური  საგნის 
მოდულის შემუშავება სასწავლო მასალით,  სწავლების ინოვაციური მეთოდოლოგიითა და 
პრინციპებით.  

ჰიპოთეზა: 
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•  საქართველოს საგანმანათლებლო  სივრცეში, კერძოდ ჰუმანიტარულ და 
სოციალურ მეცნერებათა ფაკულტეტის პროგრამებში ახალი 
მულტიდისციპლინური  საგნის  „მედიის ფილოსოფია“  სწავლების დანერგვა;  
•  ფილოსოფიისა და მედიის ურთიერთგარდამავალი ხასიათი;  
•  მედიის ფილოსოფია მედიაინდუსტრიების, როგორც სიმბოლური 
ძალაუფლების ახალი ბაზის, აღმოცენების პროცესის დღემდე გამოვლილი გზა; 
•  ფილოსოფიური მედიის თეორიის დანერგვა; 
•  მედიის ფილოსოფიის სწავლებაში „მედირებული საჯაროობის“ ახალი 
ფორმები; 
•  ინტერნეტის როლი  მედიის ფილოსოფიის განათლების სფეროს სრულ 
ტრანსფორმაცაიში; 
•  მედიის ფილოსოფია - მედიის ახალი სფერო;  

მეთოდოლოგია 

სტატიაში კვლევის განსახორციელებლად   მოძიებული და დახარისხებულია სამეცნიერო 
ფილოსოფიურ-ჟურნალისტური ლიტერატურა, რომელიც ეხება,  როგორც ფილოსოფიისა 
და  მედიის კვეთას,  ასევე კონკრეტულად სიმართლის კომუნიკაციის   საკითხებს. 
შერჩეული და მიმოხილულია ხსენებულ საკითხებთან დაკავშირებული  სამეცნიერო, 
ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური, იურიდიული შრომები და  მედიის მკვლევართა 
ლიტერატურა. მოიცავს როგორც ამ სფეროების კლასიკოსთა ნაშრომებს, ასევე 
თანამედროვე ფილოსოფიურ მეცნიერთა შეხედულებებს.  საკვლევი თემატიკის 
სრულყოფილად შესწავლის მიზნით, შემუშავდა ჩართული დაკვირვება იმ დასავლური 
უმაღლესი სკოლების  მულტიდისციპლინის  „მედიის ფილოსოფიის“   შინაარსისა და 
მოდელის გამოყენებით, რომლებშიც გვხვდება ყოვლისმომცველი კვლევა  ფილოსოფიის, 
მედიის თეორიის, პოლიტიკის, ისტორიისა და კომუნიკაციის კონტექსტში. ამასთან 
კვლევისას დიდი ყურადღება ეთმობა პოლიტიკურ კომუნიკაცივისტიკაში ისეთ 
სტანდარტულ მეთოდოლოგიას როგორც კონტენტ-ანალიზია. ჟურნალისტიკის 
ლექტორებისთვის საინტერესო უნდა იყოს სტატიაში, (შემდეგ სახელმძღვანელოში) 
აღწერილი თემატიკა და შინაარსი. სტატია, (შემდეგ სახელმძღვანელო) ასევე გამოადგებათ 
სოციალურ მეცნიერებათა, ჟურნალისტიკის, ფილოსოფიის, პოლიტიკის, ისტორიისა და 
კომუნიკაციებისა და მედიის კვლევების მიმართულების  ბაკალავრებს, მაგისტრებსა და 
დოქტორანტებს. 

კვლევა წარიმართა ოთხი მიმართულებით: 

1. მედიის ფილოსოფიის არსი და დანიშნულება; 
2. მედიისა და ფილოსოფიის ურთიერთდამოკიდებულება; 
3. დასავლეთის უმაღლეს მედია სკოლებში (აშშ-ში, დიდი ბრიტანეთი და 
გერმანია) მულტიდისციპლინის „მედიის ფილოსოფია“, როგორც ფენომენის 
გაჩენის შედეგად მომხდარი ცვლილებები მედიასა და თანამედროვე 
ფილოსოფიაში;   

კვლევის მეთოდები:  

•  ემპირიული კვლევა; 
•  სამაგიდე კვლევა;  
•  თვისებრივი კვლევა - დაკვირვება, შედარებითი ანალიზი;  
•  შემთხვევის ანალიზი;  
•  შედარებითი კვლევა.  
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ნაშრომის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს მედიასა და 
ფილოსოფიაზე არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა, ხოლო ნაშრომის 
ემპირიული ნაწილი ეფუძნება სტატიის ავტორის დაკვირვებას დასავლურ 
სკოლების გამოცდილებაზე (აშშ-ი, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია) მედიის 
ფილოსოფიის შესწავლის სფეროში.  

1.მედიის ფილოსოფური ასპექტები  

სტატია მომზადებულია სამეცნიერო კვლევითი პროექტის წიგნის „მედიის ფილოსოფიის“ 
ფარგლებში და მიზნად ისახავს მედიის შესწავლას ფილოსოფიური ცოდნის ასპექტებით. 
როგორც მორალური მედიის ფენომენის შესწავლას-ცნების, იდეისა და პროფესიული 
ღირებულების მნიშვნელობით. შესაბამისად, ლოგიკურია საკითხის წინ წამოწევა და 
განხილვა ერთი მხრივ, მედიაში ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების, ხოლო მეორე 
მხრივ, მედიალოგიის (ჟურნალისტიკისმცოდნეობა) როგორც პრაქტიკული 
ჰუმანიტარულ-სოცილოგიის დარგის ჩამოყალიბებისა და განვითარების კონტექსტში. 
განსაკუთრებით, თანამედროვე ფილოსოფიურ და ჟურნალისტურ აზროვნებასთან 
მიმართებაში. ორივე შემთხვევაში, საქმე ეხება მედიის სფეროში ჟურნალისტური მუშაობის 
მსოფლმხედველობრივ, თეორიულ-კონცეფციურ დაფუძნებას, ვინაიდან ჟურნალისტის 
მუშაობა მყარ მსოფლმხედველობრივ ნიადაგს საჭიროებს. შიშველი ემპირიზმი, რომელიც 
მასშია ფესვგადგმული, ვერ უზრუნველყოფს სამართლიანობის საკითხის თეორიული და 
პრაქტიკული ასპექტების  წინა პლანზე წამოწევას. მედიის ფუნქციონირების 
სტანდარტებში მისი ონტოლოგიური საზრისის  შეტანისა და გამოხატვის შესაძლებლობა - 
შეუძლებლობის საკითხის გარკვევას, ზოგადად, რეალურ ჟურნალისტის პროფესიულ 
ცხოვრებაში მისი განხორციელების სიძნელეების ჩვენებას. მედია იწვევს მარადიულ 
ღირებულებათა დევალვაციას და ადამიანებს ხშირად იდეოლოგთა, პოლიტიკოსთა და 
საქმოსანთა მანიპულაციის საგნად აქცევს. ბრიტანელი მედია მკვლევარი, ჟურნალისტი 
ტომ ბოლდუინი, რომელიც  30 წლის განმავლობაში მუშაობდა მედიასა და პოლიტიკაში 
ლეიბორისტული პარტიის კომუნიკაციების დირექტორის პოზიციაზე ამბობს: „რაღაც 
აშკარად არასწორად განვითარდა: ჩამოყალიბდა ძალადობრივი ურთიერთობა 
პოლიტიკას, მედიასა და ახალ ინფორმაციულ ერას შორის. ადამიანებს სძულთ 
პოლიტიკოსები. მედიის უნდობლობა აქვთ და ერთმანეთის მიმართ კიდევ უფრო მეტი. 
დემოკრატიაზე, ადამიანის უფლებებზე  ასეთმა შეტევებმა ნაყოფიერი ნიადაგი მოამზადა 
ექსტრემისტული ძალების, მათ შორის პოპულისტური მოძრაობების აღზევებისთვის“.2 
აქედან გამომდინარე, საბაზო მსოფლმხედველობა, მოღვაწეობის კონცეფციური 
დაფუძნება და ერთიანი პრინციპებით ხელმძღვანელობა გადაუდებელ ამოცანად უნდა 
იყოს მიჩნეული. დღეს ჟურნალისტებს აკლიათ სერიოზული ფილოსოფიური ცოდნა. 
ისინი თავს არიდებენ ისეთი ფუნდამენტური იდეების გამოყენებას, რომელთა 
საშუალებით შეუძლიათ უფრო ღრმად და სრულყოფილად გაერკვნენ თავიანთ 
საქმიანობაში. ამ მოსაზრებას ადასტურებს ბევრი მედია მკვლევარი. მაგალითად, მედია 
მკვლევარი ჰერბერტ  ალტშული თავის  ნაშრომში „მილტონიდან მაკლიუენამდე“ იმოწმებს 
ჯონ მერილის მოსაზრებას, რომ ჟურნალისტებს აკლიათ ფილოსოფიური ცოდნა. დღეს, 
მედიის ფილოსოფიის საკითხის გარკვევა განსაკუთრებით აქტუალურია გლობალური 
საზოგადოების პირობებში, ძველი მედიის ახალ მედიად ჩამოყალიბების პროცესში.3  
მედია ნელ-ნელა უბრუნდება პითაგორას პარადიგმას. ციფრული ტექნოლოგიები ხდება 

                                                            
2 Baldwin. T.   „Ctrl Alt Delete“. 2018.  USA. Hurst Publishers. P. 20. 
3 Agee W. K. Auit P. H., Emery E. „Introduction to mass communication“. New Yourk. P.28. 
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შემეცნების მიზანი და თანამედროვე ეპისტემოლოგიის ღერძი.4 წარმოდგენილ საკვლევ 
ობიექტში მედიალოგიის (ჟურნალისტიკამცოდნეობის) სისტემებში კვლავ მარციანუს-
პლატონის პარადიგმით ხდება სამყაროს აღქმა. ახალი მედიის შესაძლებლობებიდან 
გამომდინარე  პითაგორას პარადიგმის დაბრუნებით მედიაში მთლიანად შეიცლება 
სამყარო. ტექნოლოგიური ცვლილება გახდება არა მხოლოდ მასზე მასობრივი წვდომისა 
და გამოყენების საშუალება, არამედ შემეცნების მიზანი. დღეს მედიაში 
განხორციელებული ტექნოლოგიური განვითარება განხორციელებულია იმ პირობებში, 
როდესაც ტექნოლოგიები სამყაროს შემეცნების არამთავარ შედეგადაა მიჩნეული. 
პითაგორას პარადიგმასთან დაბრუნება მედიისა და განათლების სისტემების ცვლილებით 
უნდა დაიწყოს. პლატონ-მარცელიუსის სისტემის პითაგორას წინააღმდეგ მოქმედებებმა 
მნიშვნელოვანი შედეგი მოიტანა. მეორეხარისხოვნად ითვლება ტექნოლოგიები, როგორც 
ადამიანის, როგორც ცოდნის ობიექტის გაგების წყარო.5  მედიაში, მეცნიერებებში 
უპირატესობა მიენიჭა იმას, თუ როგორ ფიქრობს ადამიანი, როგორ აზროვნებს,  რას 
განიცდის, რას გრძნობს, ყურადღების მიღმა დარჩა ის, თუ როგორ და რა საშუალებებით 
არსებობს და, რაც მთავარია, ძველი და ახალი მედია როგორ გადასცემს მომხმარებლებს  
ინფორმაციას. აუდიტორია როგორ აღიქვამს და უყალიბდება ცნობიერითი ჩვევები. ეს 
პროცესი ტექნოლოგიებთანაა დაკავშირებული. მედია ტექნოლოგიები საზოგადოების 
ევოლუციასთან არა მარტო მჭიდრო კავშირშია, არამედ, ადამიანის ევოლუციაა.6  მედიაში 
დასაქმებულ ადამიანებს ყველაზე მეტად იმის გაგება სჭიდებათ, როგორ ფუნქციონირებს 
საჯარო და კერძო ინსტიტუციები. პოლიტიკური, მეცნიერული, სოციალური მედია 
ფართო ცნებაა. აქ იგულისხმება სახელისუფლებო, ოპოზიციური, საშინაო, საგარეო, 
ეკონომიკური, კულტურული სფეროები. ჟურნალისტური ნაწერები მეცნიერების 
რომელიმე დარგზე (ფილოსოფია, იურისპრუდენცია, ლიტერატურა, ფიზიკა, ბიოლოგია, 
სამხედრო ხელოვნება, გენური ინჟინერია). ესაა ფაქტებითა და ლოგიკით განმტკიცებული 
ემოციური მსჯელობა მეცნიერებაზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობის მიზნით. 
მთავარია არა წმინდა მეცნიერული თვალსაზრისის წინა პლანზე წამოწევა, არამედ 
მეცნიერებისა და საზოგადოების დამოკიდებულება, მეცნიერული მიღწევების 
საზოგადოების სამსახურში ჩაყენება. ამრიგად, ჟურნალისტური ნაწერების შექმნა 
მოითხოვს მეცნიერების იმ დარგის საკმაოდ საფუძვლიან ცოდნას, რომელზეც 
ჟურნალისტი წერს. მაღალ პროფესიულ დონეზე ჟურნალისტური ნაწერების 
შესასრულებლად საჭიროა ჟურნალისტი აღჭურვილი იყოს ფილოსოფიური 
მსოფლმხედველობრივი საყრდებით. მედიის ფილოსოფიის მცოდნეობის ძირითადი 
კატეგორიების თავისებურება ადამიანთა ცნობიერებასა და ქცევაზე ზემოქმედებაში 
ვლინდება. მედია ფილოსოფიის მულტიდისციპლინის დანერგვით სტუდენტებს 
განუვითარდებათ ცოდნა და უნარები. ესაა: წერითი უნარი; 2. კვლევითი უნარი; 3. 
დაგეგმვის საფუძვლიანი ცოდნა; 4. პრობლემის გადაჭრის უნარი; 5. კომპეტენცია 
პოლიტიკურ, მეცნიერულ, სოციალურ მედიაში. 

სამეცნიერო კვლევითი პროექტის წიგნის  „მედიის ფილოსოფიის“ ფარგლებში 
მომზადებული ალტერნატიული კურსი მოიცავს მედიის ფილოსოფიის ეთიკის, ლოგიკის, 
თეორიული მეცნიერების მსოფლმხედველობის, განათლების შემსწავლელი 
მეცნიერებების, პოსტპრაგმატიზმის, პოსტოდერნიზმის, ემპირიული ხასიათის, 
კონკრეტულ ცხოვრებისეულ ფაქტებთან, მოვლენებთან, კრიტიკასთან, პროპაგანდის 
მოდელებთანა და სიმართლესთან დაკავშირებულ პრობლემატიკის საკითხებს.7 

                                                            
4 თევზაძე, გ. „საბოლოო ფილოსოფია“,  2017, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. გვ.48. 
5 იქვე.  
6 კიკივაძე, ზ., თევზაძე, გ., „ევოლუცია“, 2015, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. გვ. გვ.40. 
7 Jameso, F. 2003. „The End of Temporality. Critical Inquiry“. P. 719.  
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სტუდენტებს გაუადვილებს მეტისმეტად ამ ვრცელ მასალაში ორიენტირებას.  მედიის 
ფილოსოფია ესაა ადამიანის საზოგადოებრივი ცხოვრების,  ჯგუფებისა და საზოგადოების 
შესწავლა. ჟურნალისტობა გამაოგნებელი საქმიანობაა, რომლის საგანი ადამიანების 
კვლევაა. ჟურნალისტის სამოქმედო სივრცე უკიდურესად ფართოა, დაწყებული 
მოვლენების აღწერა-შეფასებით და დამთავრებული გლობალური კომუნიკაციური 
პროცესების გამოკვლევით. მედიის ფილოსოფია მოგვცემს წარმოდგენებს მისი ბუნებისა 
და მიზნების შესახებ. ჟურნალისტებისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მიმდინარე 
მოვლენების გაშუქება, ასევე საჭიროა წარსული ფუნდამენტური ჟურნალისტიკის 
ცოდნისა და თანამედროვე მედიის ბუნების შედარება.  ჩვენ უნდა ჩავიხედოთ ადრინდელ 
ჟურნალისტიკის წარმოების ფორმებში, ასევე შევისწავლოთ მათი განვითარების 
ძირითადი მიმართულებები. ჩვენ ამგვარად შევძლებთ გამოიკვლიოთ თუ  როგორ  
ტრანსფორმირდება ინფორმაციული საზოგადოება, მისი თანმხლები მოვლენები, 
ეპიფენომენების ცვლილებები, რაც საბოლოოდ,  ქვეყნებისა და საზოგადოებების 
სისტემური გარდაქმნის საფუძველია. მედიის სწავლება, ისევე როგორც ფილოსოფია, 
მჭიდროდაა დაკავშირებული ისეთ მომიჯნავე დისციპლინებთან, როგორებიცაა 
სოციოლოგია, ფსიქოლოგია და სოციალური მეცნიერებები. შესაბამისად,  აშშ-ში, დიდ 
ბრიტანეთსა და გერმანიაში ჩატარებულმა კვლევების შედეგებმა გახადა შესაძლებელი, 
რომ ზემოაღნიშნულ კითხვებზე გაეცათ პასუხი. ამ ორივე სფეროს ინტერდისციპლინურმა 
ბუნებამ განაპირობეს ეს საგანი გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთსა და  ამერიკის სხვადასხვა 
უნივერსიტეტებში შეტანილიყო როგორც სასწავლო დისციპლინა. დღეს დასავლეთის 
უმაღლეს სკოლებში  მკაფიო და მიმზიდველ ფორმატში ჩამოყალიბებული მედიის 
ფილოსოფია უზრუნველყოფს ქსელური საზოგადოების წარმოშობის ხელმისაწვდომ და 
ყოვლისმომცველ საკითხებს და მის უწყვეტ კვლევას. ეს აუცილებელი და სავალდებულოა 
ფილოსოფიის, მედიის თეორიის, პოლიტიკის, ისტორიისა და კომუნიკაციის 
შემსწავლელი სტუდენტებისთვის.  სტუდენტები, რომლებიც ამ კურსს გაივლიან მიიღებენ 
საჭირო ცოდნას  თანამედროვე მედიის ფილოსოფიის ისეთ გამოწვევებზე, როგორიცაა: 
მედიატექნოლოგიების  თავისუფლება  აგენტურობის, მწარმოებლების, მომხმარებლების 
აზროვნების ახალი მოდალობისა და სპეკულაციის კონტექსტში. დაეუფლებიან 
ფილოსოფიური საქმიანობის ახალ  ფორმას, რომლის აქცენტი არაა მხოლოდ  
ლინგვისტური შემეცნებით კონსტრუქტივისტული თეორიული საკითხების შემეცნება, 
არამედ მოქმედების  კონტექსტში კურსდამთავრებულის აზროვნების სარგებლობის 
საკითხი სხვადასხვა სფეროებში, ესაა მორალი, პოლიტიკა და სოციალური 
მიმართულებები. ეს დისციპლინა მნიშვნელოვან საქმეს შეასრულებს მედიის 
ინტერდისციპლინებით დაინტერესებისა და კლასიკური და ახალი მედიის 
ფუნდამენტური პრობლემების განხილვის საკითხებში. 

მედიის ფილოსოფია   მოწოდებულია  შეასრულოს   მნიშვნელოვანი როლი თანამედროვე  
მედიის ინტელექტუალურ  განვითარებაში, როგორც მულტიდისციპლინურმა სფერომ  
სოციალურ - ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ცენტრალური ადგილი უნდა დაიკავოს.  
ამისთვის უნდა დადგინდეს მედიის ფილოსოფიის ძირითადი პერსპექტივები და 
პრობლემები.  

2. მედიის ფილოსოფიის საკითხები - კვლევის  ობიექტი მედიის ფილოსოფია 

 მედიის ფილოსოფიის საკითხები - კვლევის  ობიექტი მედიის ფილოსოფია 
შეისწავლის შემდეგ საკითხებს: 1. XX საუკუნეში ბუნებით მედიის ფილოსოფია 
თეორიტიზმსა და პრაგმატიზმს შორის; 2. არისტოტელეს „მეტაფიზიკა“ მედიაში; 3. 
ლოგიკა - როგორც არსებითი ცოდნა დღევანდელი მედიის პირობებში; 4. მედიის 
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ევოლუციის თეორიები; 4. მედიაგანათლების გამოწვევები მიმდინარე მედია 
ტრანსფორმაციას; 5. სიტყვისა და გამოხატვის  თავისუფლება ანტიკური ათენური 
დემოკრატიის პირობებში; 6. მედიის ფილოსოფია  მედიის ბუნებასა და ტექნოლოგიებს 
შორის; 7. მედიატექსტების ფილოსოფია და ტექნიკები; 8. მედიაენა, როგორც  მედია 
ფილოსოფიის სისტემა; 9. კლასიკური მედია ფილოსოფიის რეფლექსი ახალ მედიაში; 
ახალი მედიის ცნობიერება  („მეხუთე ხელისუფლება“) ახალი მედია, როგორც 
ძალაუფლების პერსონალიზაციის ინსტრუმენტი 10. პროფესიული ღირებულებების 
რეკონსტრუქცია მედიის ფილოსოფიაში; 11. მედიაწიგნიერების კულტურა ქსელური 
კომუნიკაციის ეპოქაში - „ყველაფერს, რასაც მივაღწიე, იმ სწავლებებისა და პრინციპების 
საშუალებით მივაღწიე, რომლებიც ჩვენ ბერძნულმა ლიტერატურამ და აზროვნების 
სკოლებმა გადმოგვცეს“ ათენური სკოლის გავლენა. 12. მედია როგორც სოციალურ-
პოლიტიკური ინსტიტუცია; 13. მასობრივი მედია და გლობალიზაცია; მედიის 
ფილოსოფია, როგორც ცოდნის მედიაცია; 14. მედია ტექნოლოგიების პოლიტიკური, 
ეკონომიკური ზემოქმედების ანალიზი; 15. ახალი მედიის ცნობიერება; 16. სიმართლის 
კომუნიკაცია; 17. ისტორიული ეტაპი აზროვნების განვითარებაში; 18. ანტიკური 
დიალოგის მეთოდები მედიაში  - (მაგალითად, „აპორეტული“ დიალოგები მედიაში - 
დაარწმუნოს თანამოსაუბრე თავისი მოსაზრების მცდარობაში); 19. დრო, ტექნოლოგია და 
პასუხისმგებლობის ეთიკა; 20.ტექნოლოგიური დეტერმინიზმი; 21. „მედიუმი მესიჯია“; 22. 
მედიისა და კომუნიკაციების იდეების სისტემა; 22. მედიაენა, მედიატექსტები და ლოგიკა 
როგორც მედია ფილოსოფიის სისტემა; მედიის ანალიტიკური ფილოსოფია; 23. 
ანალიტიკური ტრადიციების ჩამოყალიბება მედიის ფილოსოფიაში. მედიის ეთიკის 
სფერო: დეონტოლოგიური პრინციპები; 

ყოველივე ზემოთქმულიდან საინტერესო დასკვნები გამომდინარეობს: 

დასკვნა 

1.ხიდების გადება მედიასა და ფილოსოფიის მეცნიერებას შორის. ინტერდისციპლინურ 
განზოგადებებს ბევრი ახალი იდეა  მოაქვს, რაც სტატიას,  წიგნისა და ალტერნატიული 
სასწავლო კურსის  პროექტს „მედიის ფილოსოფია“  ან „მედიის ფილოსოფიის თეორია“ 
ღირსებას შესძენს;  

2.უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში როგორც მულტიდისციპლინური საგანი 
დაინერგება: შეიქმნება ჟურნალისტური განათლების ინოვაციური საგნის მულტიმედია 
პროდუქციის წარმოების მოდული, სასწავლო მასალა  სამეცნიერო ჟურნალისტიკაში, 
რომელიც ორიენტირებული იქნება ჟურნალისტის 21-ე საუკუნის უნარების 
გამომუშავებაზე, სტუდენტებს დასჭირდებათ საზოგადოებაში მასობრივ კომუნიკაციაში 
და სამუშაო მედია ბაზარზე წარმატების მოსაპოვებლად; 

3.განსაზღვრავს მედიის ფილოსოფიურ ტრაექტორიას  კლასიკური საბერძნეთიდან 
დღემდე. გამოცდილების წინსვლას მედიისა და მედიაციის პოზიციის კონტექსტში;  

4.განსაზღვრავს  ხაზი გაესვას ფილოსოფიური იდეებისა და მოძღვრებების კავშირს მედიის 
შესწავლის სფეროსთან და მის როლთან ინტერდისციპლინარულ კვლევებში, რაც 
ამავდროულად აღნიშნული კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობების მითითებაა 
კურსდამთავრებულებისთვის; 

5.ტექნოლოგიები გახდება შემეცნების მიზანი და თანამედროვე  ეპისტემოლოგიის ღერძი;. 
სამყაროს განვითარების შინაარსი ინფორმაციის გადაცემის და მიღების სისტემების 
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გართულება-სრულყოფაშია; სიცოცხლის ევოლუცია ინფორმაციის გადაცემის და მიღების 
საშუალებების ევოლუციაა. 

6.გაიაზრონ ის მეთოდები და გზები, თუ როგორ შეიძლება ფილოსოფიური ცოდნის 
გამოყენება ახალი მედიის ტექნოლოგიებთან მუშაობისას;  

7. პითაგორას პარადიგმასთან დაბრუნება მედიაში როგორ შეცვლის ადამიანის 
აზროვნებას და მთლიანად სამყაროს; 

8.განსაზღვრავს მედიის ფილოსოფიის საკითხების გაანალიზებას, მედიის ფილოსოფიაში 
გარკვევას. მედიის ფილოსოფიის მცოდნეობის პრინციპებისა და შესაძლებლობების 
ცოდნას;  

9.განიხილავს მედიის ფილოსოფიის ეთიკის, ლოგიკის, თეორიული მეცნიერების 
მსოფლმხედველობის, განათლების შემსწავლელი მეცნიერებების, პოსტპრაგმატიზმის, 
პოსტოდერნიზმის, ემპირიული ხასიათის, კონკრეტულ ცხოვრებისეულ ფაქტებთან, 
მოვლენებთან, კრიტიკასთან, პროპაგანდის მოდელებსა და სიმართლესთან 
დაკავშირებულ პრობლემატიკის საკითხებს; სტუდენტები  სხვადასხვა სფეროს შრომის 
ბაზარზე, ასევე დისკუსიებში, გამოსვლებში, ოფიციალურ შეხვედრებზე, 
ორგანიზაციების ელექტრონულ მმართველობაში, საერთაშორისო 
ურთიერთობების საკითხებში გამოიყენებენ მედიის ფილოსოფიის ინოვაციურ 
მიდგომებს; 

10.ახდენს ფილოსოფიის, მედიის თეორიის, პოლიტიკის, ისტორიისა და კომუნიკაციის 
შემსწავლელი სტუდენტებისთვის  ქსელური საზოგადოების წარმოშობის ხელმისაწვდომ 
და ყოვლისმომცველ საკითხების ცოდნის წარმოებას და მათ აძლევს შესაძლებლობას 
მომავალში  თეორიულ და პრაქტიკულ დონეზე იკვლიონ  წარმოდგენილი საკითხები; 

11.ამზადებს  საჭირო ცოდნისთვის ასევე ახალი მედიის ფილოსოფიის ისეთი 
გამოწვევებისთვის, როგორიცაა: მედიატექნოლოგიების თავისუფლება აგენტურობის, 
მწარმოებლების, მომხმარებლების აზროვნების ახალი მოდალობა და სპეკულაციის 
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საკვანძო სიტყვები: ფროიდი, ფსიქოანალიზი, სიზმარი, არაცნობიერი, სიურრეალიზმი. 

Abstract 

The purpose of the present work is to show the impact of psychoanalysis on the conception and 
development of the surrealist movement in art. The issue is topical to the extent that all branches 
of art of the last century were "soaked" with Freudian ideas, and this condition remains valid to this 
day. The impact is particularly sharp and strong in surrealist art. 

It was under the very influence of psychoanalysis that artists drew attention to the possibility of 
artistic representation of a superreal (surreal) reality, different from the real one. According to 
Freud, irrational aspirations and passions that a person, under normal conditions, avoids in the 
unconscious, in cases of weakening of the control of consciousness, as it happens, for example, in 
sleep or in a mental disorder, come out to the arena and show disconnected, unreal, confused and 
unrelated contents. Surrealists aimed to depict these unreal contents in an artistic manner.  

Artists representing this idea, for example painters, based on their interest in painting itself, 
intuitively depicted the merger of intellectual and sensuous experience in great art. It is because of 
this strange interconnection that in surrealist images, just like the delusional content of a dream or 
a mental disorder, everything flows together in a continuum.  

Surrealist artists: Giorgio de Chirico, René Magritte, Salvador Dalí and others belong to the group 
of artists who tried to record a dream, but only for the purpose of pictorial reflection and conveying 
of its content. In general, surrealist artists did not try to narrate a dream by recording oneiric visions, 
but wanted to depict this oneiric world itself.  

Sigmund Freud's influence on art is still very powerful today. It was Freud's theory that inspired 
the surrealists that true art cannot be created with a sober and rational mind.  

Keywords: Freud, psychoanalysis, dream, the unconscious, surrealism. 

შესავალი 

წინამდებარე სტატიის მიზანია ხელოვნებაში სიურრეალისტური მიმართულების 
ჩასახვასა და განვითარებაზე ზიგმუნდ ფროიდის ფსიქოლოგიური თეორიის - 
ფსიქოანალიზის - გავლენის დახასიათება. საკითხი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც 
გასული საუკუნის ხელოვნება, მისი თითქმის ყველა დარგი, შეიძლება ითქვას, 
„გაჟღენთილია“ ფროიდისტული იდეებით და ეს მდგომარეობა დღესაც ძალაში რჩება. 
განსაკუთრებით მკვეთრად და ძლიერად ეს გავლენა სიურრელისტურ ხელოვნებაშია 
მოცემული. 

ზოგადად, სიურრეალისტური მიდგომა ასე ფორმულირდება: ესაა „წმინდა ფსიქიკური 
ავტომატიზმი, რომელიც მიზნად ისახავს აზრის რეალური ფუნქციონირების გამოხატვას 
ზეპირად, წერილობით ანდა ნებისმიერი სხვა ხერხით. აზრის კარნახი გონების მხრიდან 
ყოველგვარი კონტროლის გარეშე, ყოველგვარი ესთეტიკური და ზნეობრივი 
შეხედულებების გარეშე. სიურრეალიზმი ემყარება გარკვეული ასოციაციური ფორმების 
უმაღლესი რეალობის რწმენას, რომელთაც მანამდე უგულვებელყოფდნენ, ყოვლისშემძლე 
სასოების რწმენას,  უანგარო აზრთა თამაშს. იგი მიისწრაფვის დაანგრიოს ყველა სხვა 
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ფსიქიკური მექანიზმი და დაიკავოს მათი ადგილი ცხოვრებისეული პრობლემების 
გადაწყვეტაში“.1 

ეს სიტყვები, რომელიც სიურრეალისტური მანიფესტის (გამოქვეყნდა საფრანგეთში 1924 
წელს) ავტორს ანდრე ბრეტონს ეკუთვნის, ვერ დაიწერებოდა, რომ უფრო ადრე (XIX და XX 
საუკუნეების მიჯნაზე) არ შექმნილიყო ადამიანის სულიერი სამყაროს შესახებ 
ორიგინალური მოძღვრება ზ. ფროიდის ფსიქოანალიზის სახით. საქმე ის არის, რომ 
ფროიდამდე ადამიანის ფსიქიკა - მისი სულიერი ცხოვრება - მთლიანად ცნობიერებასთან 
იყო გაიგივებული. ტრადიციული ცნობიერების ფსიქოლოგია ყველაფერს რაც 
ცნობიერებას არ მიეკუთვნებოდა ფსიქიკის გარეთ უჩენდა ადგილს და ვერ ხედავდა, რომ 
ადამიანის მოქმედებას, განსაკუთრებით კი შემოქმედებით საქმიანობას, ხშირად ისეთი 
განცდებიდან მომდინარე იმპულსები წარმართავს, რომელთა გაცნობიერება, 
უმეტესწილად, თვით ავტორსაც არ შეუძლია. ნათელია, რომ ადამიანის სულიერი 
სამყაროს მხოლოდ ცნობიერ ფენომენად დახასიათებას ხელოვნებაში ყველაზე კარგად 
რეალიზმი შეესაბამებოდა, სადაც ყოველგვარი მხატვრული სახე, იქნება ეს ლიტერატურა, 
ფერწერა, თუ ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, მაქსიმალურად გასაგებია, როგორც 
ავტორისთვის ისე მჭვრეტელისათვის.  

ხელოვნებაში ეს რუტინა სწორედ ფროიდის მიერ არაცნობიერი განცდების აღმოჩენამ 
დაარღვია. თუ ფსიქიკა არ ამოიწურება რეალობის ნათელი სურათის მომცემი ცნობიერი 
განცდებით და არსებობს არაცნობიერი სულიერი ფენაც, რომელიც ხშირად თავს აღწევს 
მორალისა და ცნობიერების კონტროლს და ადამიანის სულიერ აქტიურობას სრულიად 
ირაციონალური გზით წარმართავს, მაშინ ხელოვნებაც არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ 
რეალური სურათების ხატვით და მან არაცნობიერის მიერ ნაწვდომი ზერეალური 
სამყაროც უნდა მოიცვას. სწორედ ამ იდეურ საფუძველზე აღმოცენდა ფრანგული 
სიურრეალიზმი, რაც ქართულად ზერეალიზმს ნიშნავს. 

1. ფროიდი და არაცნობიერი 

ფროიდის მიხედვით, ხელოვნება არაცნობიერის გამოვლენის, მისი რეალიზაციის ერთ-
ერთი გზაა. იმის სრულყოფილად გააზრებისათვის, თუ როგორ აისახება არაცნობიერის 
შესახებ ფროიდის მოძღვრების გავლენა ხელოვნებაზე საერთოდ და კერძოდ, 
სიურრეალისტურ ხელოვნებაზე, საჭიროა გავიხსენოთ პიროვნების სტრუქტურის 
ფროიდისეული მოდელი, რომლის მიხედვითაც პიროვნება სამი სტრუქტურული 
ფენისაგან შედგება. ესენია, იგი (იდი), მე (ეგო) და ზე მე (სუპერ ეგო)2. იგი (იდი) 
ირაციონალურ ლტოლვათა სამკვიდროა და ყოველგვარი მოქმედების ძალას ის აძლევს 
პიროვნებას. მე (ეგო) ცნობიერი ინსტანციაა და მასზეა დამოკიდებული, თუ როგორი 
იქნება პიროვნების ქცევა საბოლოოდ. ხოლო იმას, თუ როგორ იმოქმედოს, პიროვნებას ზე 
მე (სუპერ ეგო) კარნახობს. ეს უკანასკნელი პიროვნებაში აღზრდის და კულტურის 
გავლენით ყალიბდება და პიროვნებისგან სწორედ მორალის პრინციპების მიხედვით 
მოქმედებას მოითხოვს. 

ნათელია, რომ იგის და ზე მეს ინტერესები ერთმანეთს უპირისპირდება, რადგან პირველი 
მე-საგან ჰედონისტური (სიამოვნების) პრინციპით მოქმედებას მოითხოვს, მეორე კი 
სიამოვნებაზე უარის თქმას და მორალური ნორმების დაცვით მოქმედებას. ამის გამო მე 
გამუდმებით კონფლიქტურ მდგომარეობაშია, მაგრამ ნორმალურ პირობებში, სანამ 
ადამიანი ფსიქიკურად ჯანსაღია და ფხიზლად აკონტროლებს საკუთარ მოქმედებებს, ეს 

                                                            
1 Breton A.,  https://monoskop.org/images/2/2f/Breton_Andre_Manifestoes_of_Surrealism.pdf [უ.გ. 3.07.2022]. 
2 ფროიდი, ზ., „ფსიქოანალიზი“. თბილისი: „სიახლე“, 1995. გვ 108. 
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ნაკლებად იგრძნობა. ნორმალური ადამიანი იდის ენერგიას საჭირო საქმეებიის 
საკეთებლად იყენებს (ამას ფროიდი სუბლიმაციას უწოდებს), მორალთან შეუთავსებელი 
ლტოლვები კი არაცნობიერში გააქვს (ამას ფროიდი განდევნას უწოდებს) ისე, რომ თავადაც 
კი არ აცნობიერებს. მაგრამ ამ ლტოლვებს აქვთ ცნობიერებაში დაბრუნების და ქცევაში 
გამოვლენის ტენდენცია. შესუსტდება თუ არა მათზე ცნობიერი კონტროლი, ისინი 
ასპარეზზე გამოდიან. 

ასე ხდება მაგალითად სიზმარში. ფროიდის მიხედვით, სიზმარი - არაცნობიერ ფსიქიკურ 
ფენომენთა გამოვლენის ყველაზე ტიპიური და „იოლი“ გზაა, რომელიც 
დაუკმაყოფილებელი ლტოლვების (მოთხოვნილებების) დაკმაყოფილებას ემსახურება. 
სიზმარში ყველაფერი ნებადართულია, სურვილების გზა ხსნილია, მათ წინ არაფერი 
ეღობება. უფრო მეტიც, სიზმარი სწორედ ფარული, ბლოკირებული, აკრძალული 
(სამარცხვინო, საშიში) სურვილების ახდენის „ასპარეზია“.3 კიდევ უფრო უკონტროლოდ 
ვლინდება იდის ირაციონალური ლტოლვები სულიერი აშლილობის პირობებში, როდესაც 
აზრები, მოგონებები, მოქმედებები საშინლად არეული და დაულაგებელია. შეშლილი 
დაუფარავად აცხადებს თავის სამარცხვინო სურვილებს, იქცევა მოურიდებლად და სხვ. 

ფსიქოანალიზში მხატვრულ-კრეატიული შემოქმედება სიზმრისა და სულიერი 
აშლილობის ერთგვარ დამაკავშირებელ, შუალედურ რგოლადაა წარმოდგენილი. სხვაობა 
მათ შორის, ფაქტობრივად, რაოდენობრივია და არა თვისობრივი. სუსტი შინაგანი 
კონფლიქტი თუ პრობლემა (მოთხოვნილებათა სისუსტე) სიზმრის აქტივაციას იწვევს. 
პრობლემის ინტენსივობის მატება - მხატვრული შემოქმედების სტიმულს იძლევა და 
ბოლოს, პრობლემის განსაკუთრებული „სიმძიმე“ სულიერი აშლილობის საფუძველს 
ქმნის. მხატვრული აქტივობა ფროიდს სიზმრისეული აქტივობის ერთგვარ გაგრძელებად, 
მის ინტენსიურ ფორმად ესახება, თავისებური „ცხადში ზმანების“ სახით.  

პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ საფრანგეთის ხელოვნების სამყარო ერთიმეორის 
საპირისპირო იდეოლოგებზე დამყარებულ ორ შტოდ გაიყო, „პურიზმად“ და 
„სიურრეალიზმად“. პირველი „ძველი წყობისაკენ დაბრუნების“ იდეას ემხრობოდა, მეორე 
კი რევოლუციური წინსვლის და განახლების იდეას. ამ იდეის წარმომადგენელი 
ხელოვანები, კერძოდ მხატვრები, თავისთავად მხატვრობისადმი ინტერესიდან 
გამომდინარე, ინტუიტურად გამოსახავდნენ დიდ ხელოვნებაში ინტელექტუალური და 
მგრძნობელობითი გამოცდილების შერწყმას. ამ უცნაური ურთიერთშეხამების გამოა, რომ 
სურრეალისტურ გამოსახულებებში, სიზმრის მსგავსად, ყველაფერი ერთად, კონტინიუმში 
მიედინება.  

  ამ შემთხვევაში მხატვარი არ არის ერთადერთი, ვინც თავისი ტექნიკისა და სტილის 
მანიპულირებით ქმნის მნიშვნელობებს, აქ მაყურებელსაც შეაქვს ნამუშევარში თავისი 
წარმოსახვა, ასოციაციები და მოსაზრებები.4 ამრიგად, სიურრეალიზმში რბილისა და 
ხისტის სინთეზი ანტინომიის ფარგლებს სცილდება. ცნობიერი და არაცნობიერი, სიზმარი 
და ცხადი ერთ ზერეალობაში იყრის თავს, სადაც ყოველგვარი წინააღმდეგობა მისაღებია.  

2. სიურრეალიზმი: ანდრე ბრეტონი და პირველი სიურრეალისტური მანიფესტი 

სიურრეალიზმის წარმოშობის ისტორიას მისი მკვლევარი როდრიგესი ასე გადმოგვცემს: 
1923 წელს სალვადორ დალი სტუდენტურ რეზიდენციაში ფროიდის „სიზმრების ახსნას“ 
ეცნობოდა, ინტერესდებოდა ფროიდის ქვეცნობიერით, ოცნებებით, მინიშნებებით, 
                                                            
3 მირცხულავა, რ., „ხელოვნების ფსიქოლოგია“. თბილისი: „კენტავრი“, 2010. გვ 37. 
4 კლარკი, ჯ. „ხელოვნების ილუსტრირებული ისტორია რენესანსიდან დღემდე“. თბილისი: „საქართველოს 
მაცნე“, 2010. გვ 15.  
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აკვიატებული იდეებითა და სექსუალურობის თეორიით. რამდენიმე წლით ადრე, 
პირველი მსოფლიო ომის დროს, პარიზში, სალვადორ დალის მსგავსად, იყო ახალგაზრდა 
პოეტი და სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი ანდრე ბრეტონი, რომელიც 
საავადმყოფოში სტაჟიორად მუშაობდა. აქ ფრონტის ხაზიდან ევაკუირებულ მწვავე 
ბოდვით მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს კურნავდნენ. ანდრე ბრეტონი სწორედ აქ 
გაეცნო სიზმრების ფსიქოანალიზის მეთოდს. პოეზიისა და წარმოსახვისადმი ბრეტონის 
ინტერესიც ფროიდის ქვეცნობიერზე იყო ორიენტირებული, რაც საშუალებას აძლევდა, 
სიზმრების მეშვეობით ჩაღრმავებოდა უცნობს, არაცნობიერს. არაცნობიერში ჩაწვდომა 
ადამიანის სულიერი თავისუფლებისათვის დიდი რევოლუციის ტოლფასი იყო. როგორც 
ზემოთ ითქვა, 1924 წელს ანდრე ბრეტონმა „პირველი სიურრეალისტური მანიფესტი“ 
გამოაქვეყნა, რითაც ის ახალი მიმდინარეობის, სიურრეალიზმის იდეოლოგად გადაიქცა.5 

თუ „პირველ სიურრეალისტურ მანიფესტში“ ბრეტონი სიურრეალისტურ ფერწერაზე 
განარტებებს მხოლოდ შენიშვნების სახით აკეთებდა, სამაგიეროდ სიურრეალისტური 
მხატვრობისადმი 1925 წელს მიძღვნილ სტატიაში (ამ წელს პარიზში, პიერ ლების 
გალერეაში, გაიხსნა სიურრეალისტ მხატვართა პირველი გამოფენა) მისი უფრო 
დეტალური დახასიათება აქვს მოცემული. ეს სტატია ჟურნალ „სიურრეალისტურ 
რევოლუციაში“ გამოქვეყნდა. ეს იყო ერთგვარი შესავალი მისი წიგნისათვის 
„სიურრეალიზმი და ფერწერა“ რომელსაც ის წლების განმავლობაში წერდა. 

ბრეტონმა სცადა, სიურრეალისტური ფერწერა ორი ძირითადი პრინციპით განესაზღვრა: 
პირველი არის ავტომატიზმი, მეორე კი ჰალუცინაცია, ანუ რეალობასთან ყველაზე ახლოს 
მდგომი ფორმა, რომელიც ონირიული კონფიგურაციების დაფიქსირებისა და აღქმის 
საშუალებას იძლეოდა. ორივე კატეგორია არაცნობიერის გამოვლენაა. ავტომატიზმი 
იმიტომ, რომ სიურრეალისტები შემთხვევით აღმოჩენილ ფორმებს აფიქსირებენ, ამიტომ 
რეალისტური ფერწერა მათ არ გამოადგებოდათ, მათ ფერწერა ესაჭიროებოდათ არა 
როგორც გამოსახვის საშუალება, არამედ როგორც რაციონალურობას მოკლებული 
ფერწერული აქტი. რაც შეეხება მეორე კატეგორიას, ის ავტომატიზმს ონირიული 
ზმანებების მეშვეობით განიხილავს, რადგან ჰალუცინაცია იმ გამოსახულებათა 
ფორმირებისა და დაფიქსირების საშუალებას იძლევა, რომლებიც სიზმრებში მუდამ 
უჩინარდებიან.6 

აღმოცენდა ორი ტიპის ფერწერა. ერთი ემყარებოდა სიზმრის ცნებას და იყენებდა პეიზაჟის 
ტრადიციულ პერსპექტივას, რომელშიც შეუფერებელი საგანი თავსდებოდა, რასაც 
სალვადორ დალის და სხვების, მაგალითად, ივ ტანგის და რენე მაგრიტის ნამუშევრებში 
ვხედავთ. მეორე კი კოლაჟის ახალ, ექსპერიმენტულ ტექნიკას და „ავტომატიზმს“ 
მიმართავდა აბსურდულ განლაგებებში შემთხვევითი გაერთიანებების მოსაწყობად. 7 

ამ სტრატეგიებიდან პირველში, რომელსაც ჯორჯო დე კირიკოს და კარლო კარას პირქუში 
და ენიგმატური ნამუშევრები ედო საფუძვლად, მიზანი გამოსახულების შექმნა იყო, 
რომელიც სიზმრის უცნაურობას გადმოგვცემდა. რეალისტური სივრცე, განათება და 
ზედმიწევნით დამუშავებული დეტალები ჰალუცინაციების შეგრძნებას იწვევდა.  

ჯორჯო დე კირიკომ, იტალიური წარმოშობის ბერძენმა, მოიწადინა სიუცხოვის განცდა 
მოეხელთებინა, რაც მოულოდნელის, სრულიად გამოუცნობის პირისპირ გვეუფლება. 
გამოსახვის ტრადიციული საშუალებების გამოყენებით მან ერთმანეთის გვერდით, 

                                                            
5 როდრიგესი, მ. პ. „დალი“. თბილისი: „პალიტრა L“, 2013. გვ 32. 
6 როდრიგესი, იხ. სქოლიო 5,  გვ 36. 
7 კლარკი,იხ. სქოლიო 4, გვ 194. 
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უკაცრიელ ქალაქში, მონუმენტური ანტიკური თავი და რეზინის ხელთათმანი მოათავსა 
და სურათს „სიყვარულის სიმღერა“ უწოდა.  

როგორც ცნობილია, როდესაც ბელგიელმა მხატვარმა რენე მაგრიტმა პირველად ნახა ამ 
სურათის რეპროდუქცია, მან (როგორც მოგვიანებით დაწერა კიდეც), იგრძნო, რომ „ის 
სრულიად წყვეტს კავშირს“ წინა ჩვევებთან. ბევრი მისი სიზმრისებრი სურათი, 
ზედმიწევნითი აკურატულობით შესრულებული და იდუმალი სათაურებით გამოფენილი, 
სწორედ მათი აუხსნელობით გვამახსოვრდება. 8 

3. სალვადორ დალი და ფროიდის მოძღვრება 

როგორც სალვადორ დალის შემოქმედების მკვლევარები (მაგ. კლარკი9) აღნიშნავენ, დალიმ 
გააერთიანა დე კირიკოს სიზმარი - სივრცეში ფორმების ესოდენი მკაფიოება  - 
დამაბნეველი დეფორმირებული ფორმებით ნამუშევრებში, რომლებიც კიდევ უფრო 
დამაინტრიგებელი ხდება მათი აკადემიური, გლუვი ზედაპირისა და ზედმიწევნით 
დამუშავებული დეტალების წყალობით, ასეთია, მაგალითად, მისი „დროის მუდმივობა“. 
დალიმ შექმნა „აკვიატებულ“ ნამუშევართა სერია, რომლებიც, როგორც იგი ამბობდა, მის 
„პარანოიდალურ-კრიტიკულ მეთოდს“ წარმოგვიდგენდა და რომლებშიც ყოველთვის 
გლუვ, აკადემიურ სტილში შესრულებულ გამოსახულებათა რეპერტუარი სხვადასხვა 
კომბინაციებში მეორდებოდა. მაშინ, როდესაც ტანგი მთვარისეული სიცივის მქონე 
ცარიელ პეიზაჟებს ხატავდა, მაგრიტი ლოტრემონის ირაციონალური პოეტური იდეის 
პოტენციალს იკვლევდა. ნაცნობი საგნები მაგრიტის ხელში სცილდებოდა ყოველდღიურ 
ფუნქციას და ახალ მნიშვნელობას იძენდა. მან წამოჭრა საკითხები ხელოვნების ენაში 
ვიზუალური აღქმის როლისა და მდგომარეობის შესახებ, რაც დღესაც აქტუალურია.  

1938 წელს დალიმ ფროიდი გაიცნო. მხატვარი მასთან შეხვედრას ვენაშიც ცდილობდა, 
თუმცა, საბოლოოდ ლონდონში, საკუთარ სახლში ესტუმრა. ავსტრიელი პოეტი შტეფან 
ცვაიგიც ინგლისის დედაქალაქში ცხოვრობდა და ის დალის პოეტ ედვარდ ჯეიმზთან 
ერთად ფროიდთან გაჰყვა. სხვა სიურრეალისტებისაგან განსხვავებით, დალიმ ფროიდზე 
უკეთესი შთაბეჭდილება დატოვა. მომდევნო დღეს ფროიდმა შტეფან ცვაიგს წერილი 
გაუგზავნა, სადაც სტუმრობისათვის მადლობას უხდიდა და წერდა, რომ 
სიურრეალისტებს უწინ შეშლილებად თვლიდა, დალის გაცნობით კი აზრი სრულიად 
შეეცვალა. ფროიდმა დალი ფანატიკოსად ჩათვალა და გულწრფელად აღიარა, რომ 
ტექნიკურად უზადოდ შესრულებულმა „ნარცისის მეტამორფოზმა“, რომელიც დალიმ 
საჩვენებლად წაუღო, აღაფრთოვანა.  

ფროიდთან შეხვედრა დალისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მხატვარს ეამაყებოდა, 
რომ ფროიდმა სიურრეალისტებზე აზრი სწორედ მისი გავლენით შეიცვალა. ფროიდი 
„ნარცისის მეტამორფოზით“ აღფრთოვანებას ვერ მალავდა. ტილო ნარცისის მითზეა 
აგებული, რომელიც ჯერ ბერძენი ისტორიკოსის, პავსანიუსის, მოგვიანებით კი 
ოვიდიუსის გაცილებით რთული ვერსიის მიხედვით გახდა ცნობილი. დალის ფერწერულ 
ტილოზე ნარცისის სხეული გაორებული ხელის მტევნის სახით ჩნდება. ხელში კვერცხი 
უჭირავს, საიდანაც ყვავილი აღმოცენდება. ცენტრში ცდუნების, უარისა და 
იმედგაცრუების სცენაა ნაჩვენები. ულამაზესი ადონისების გარემოცვაში მხატვარი 
ნარცისიზმზე გვესაუბრება, რომლის ნათელ მაგალითსაც პიედესტალზე შემდგარი 
ფიგურა განასახიერებს. ნარცისის მოპირდაპირე მხარეს აღმართულ მთებს შორის ხელის 
გამოსახულება, ექოს მსგავსად, შორს კიდევ ერთხელ ჩნდება. ეს ექო თავდავიწყებით 

                                                            
8 გომბრიხი, ე. თ. „ხელოვნების ამბავი“. თბილისი: „ლოგოს პრესი“, 2012. გვ 590. 
9კლარკი, იხ. სქოლიო 4, გვ 194. 
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შეყვარებული ნიმფაა, თუმცა ის შესაძლოა, ლორკას ხსოვნასაც ეძღვნებოდეს. დალიმ 
„პარანოიდული პოემაც“ კი დაწერა და მასაც „ნარცისის მეტამორფოზი“ უწოდა. პოემაში 
მოთხრობილია, თუ როგორ შთანთქა ნარცისი წყალზე არეკლილმა საკუთარმა 
გამოსახულებამ. მისი სახისგან მხოლოდ ოვალი შემორჩა, რომელიც კვერცხად გადაიქცა. 
კვერცხიდან ყვავილი, ანუ „ახალი ნარცისი, გალა - ჩემი ნარცისი“ იშვა.10 

სალვადორ დალი ხელოვანთა იმ ჯგუფს განეკუთვნება, რომელიც სიზმრის დაფიქსირებას 
ცდილობდა, მაგრამ მხოლოდ მისი ფერწერული ასახვის და შინაარსის გადმოცემის 
მიზნით. საერთოდ, სიურრეალისტი მხატვრები ონირიული ზმანებების დაფიქსირებით 
სიზმრის მოყოლას კი არ ცდილობდნენ, არამედ თვით ამ ონირიული სამყაროს ასახვა 
სურდათ. 

სიურრეალისტების პრობლემას სიზმრებსა და ჰიპნოზურ ძილში გაცხადებული 
ზმანებების გახსენება წარმოადგენდა, მიზანი კი ამ ზმანებების დაფიქსირების ფორმა 
გახლდათ. სალვადორ დალის მიერ შემოთავაზებულ ზმანებათა თითქმის 
ფოტოგრაფიული გამოსახულებები სწორედ ამის შესაძლებლობას იძლეოდა.  

არაცნობიერი სამყაროს წვდომის მიზანმა ძილს, როგორც ცნობიერისა და არაცნობიერის 
დამაკავშირებელ ფორმას, მეტი ღირებულება შესძინა. ესაა ანალოგია სიზმრისეულ 
ზმანებებსა და პოეტურ ფორმებს შორის, სიურრეალიზმი აბსოლუტური რეალობის, 
ერთგვარი „ზერეალობის“ ფონზე სიზმარსა და რეალობას შორის ჰარმონიის მიღწევას 
ცდილობდა.  

მართალია, არაცნობიერი დროისა და სივრცის გარეთ იმყოფება, მაგრამ სიზმრად ნანახი 
გამოსახულებები უცნაურ დრო-სივრცულ კავშირში ჩნდებიან. გამომდინარე აქედან, 
სიურრეალისტურ ფერწერას, რომელიც ონირიული გამოსახულებების დაფიქსირებას 
ცდილობს, ასეთი იშვიათი თავისებურება აქვს: სიურრეალისტურ ფერწერაში ცხადში 
განცდილი სიზმრისეულს ერწყმის და ზერეალობას ქმნის, ზერეალობაში ხატვისას 
ზმანებები მეტამორფოზას განიცდიან და თვით ხატვის პროცესში განცდილ ფანტაზიებს 
ემსგავსებიან. ასე ჩნდებიან ფანტასტიკური გამოსახულებები, რაც ხშირად თავად 
მხატვრისთვისაც კი ძნელი გასაგები ხდება. ამიტომაც სიურრეალისტურ ნახატებში 
დეფორმაციები თავისუფალ ასოციაციებშია შერეული, როგორც ფანტაზიით გაჯერებული 
გაუცნობიერებელი საქმიანობა.11  

დასკვნა 

დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ ხელოვნებაზე ზიგმუნდ ფროიდის გავლენა დღესაც, 
როდესაც უკვე ფროიდიზმის გარდა არაცნობიერის კიდევ მრავალი თეორია არსებობს, 
ძალზე ძლიერია. სწორედ ფროიდის მოძღვრებამ შთააგონა სურრეალისტებს, რომ 
ნამდვილი შემოქმედება ფხიზელი და რაციონალურად მომართული გონებით ვერ 
შეიქმნება. ამ მიმართულების მიერ წარმოდგენილი ზერეალური სამყაროს და მისი 
თვალსაჩინო წარმომადგენლის სალვადორ დალის შემოქმედების მიმართ ინტერესი კი 
არასდროს დაცხრება. 

 
  

                                                            
10 როდრიგესი, იხ. სქოლიო 5,  გვ 70. 
11 როდრიგესი, იხ. სქოლიო 5.   გვ 39. 
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სახელის/დიდების ფენომენი ჰომეროსის ეპოსში 

 
ქეთევან ნიჟარაძე 

ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

სიკვდილისა და უკვდავების საკითხი მუდმივად იდგა კაცობრიობის წინაშე, რადგან 
ადამიანმა ყოველთვის იცოდა, რომ სიკვდილი გარდაუვალია. ამიტომაც ყველა 
ცივილიზაცია უკვდავების მოპოვების ილუზიას სხვადასხვა საშუალებით ქმნიდა. ამ 
თვალსაზრისით, ისევე, როგორც ბევრ სხვა შემთხვევაში, თავისი ხაზი შემოგვთავაზა 
ძველმა საბერძნეთმა, რასაც საფუძველი ჰომეროსის ეპოსმა დაუდო. 

ჰომეროსი ფიზიკური უკვდავების ნაცვლად გვთავაზობს ალტერნატიულ გზას, რომელიც 
უკვდავი სახელისა და დიდების მოპოვების კონცეფციაში გამოიხატება. შესაბამისად, 
ჰომეროსის ეპოსის მიხედვით, სახელი - Κλέος - უკვდავების ჩამნაცვლებელია.  

ჩემი ნაშრომის მიზანია, წარმოვადგინო ჰომეროსის მიერ შემოთავაზებული ფორმულა, თუ 
რამდენად შეიძლება გახდეს სახელის მოპოვება და მისი უკვდავყოფა გმირობის ჩადენის 
მთავარი მოტივატორი ადამიანისთვის; ვინ არის ის, ვინც მიილტვის დიდებისკენ და რა 
შეიძლება დათმოს ადამიანმა სახელის სანაცვლოდ. ამის გასარკვევად მიმოვიხილეთ 
ყველა კონტექსტი, რომელშიც ჰომეროსი ტერმინ Κλέος-ს გამოიყენებს.  

შედეგად, მივიღეთ, რომ სახელი მნიშვნელოვანია უკლებლივ ყველასთვის - 
მოკვდავისთვის თუ უკვდავისთვის, კაცისთვის თუ ქალისთვის, მამისთვის თუ 
შვილისთვის - გმირებიდან დაწყებული, სრულიად უცნობი მებრძოლებით 
დამთავრებული. ისინი თმობენ ყველაფერს, მათ შორის სიცოცხლესაც, რათა მათი სახელი 
სამუდამოდ დარჩეს ადამიანთა მეხსიერებაში.  

ჰომეროსის ეს კონცეფცია, ფაქტობრივად, გაიზიარა მთელმა ბერძნულმა სამყარომ და 
განაგრძო არსებობა როგორც ბერძნულ ლირიკასა და დრამაში, ისე ბერძნულ 
ფილოსოფიაშიც. ეს პათოსი რომაულმა ცივილიზაციამაც მიიღო მემკვიდრეობად, სადაც  
Κλέος-ის შესაბამის ტერმინად დამკვიდრდა Gloria, რომლის მნიშვნელობას არაერთმა 
მოაზროვნემ გაუსვა ხაზი. 

არსებითად, სახელის მოპოვების აუცილებლობა მხოლოდ ერთხელ დააყენეს ეჭვქვეშ 
მარკუს ავრელიუსმა და სტოიკოსებმა. პოსტანტიკურ სამყაროში კი, რენესანსის პერიოდში, 
ისევ დაბრუნდა ჰომეროსის კონცეფცია, რომელიც თავს იჩენს არა მხოლოდ ევროპულ, 
არამედ ქართულ რენესანსშიც, როდესაც შოთა რუსთაველი აცხადებს, რომ „სჯობს 
სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა“ და მთელ პოემასაც ამ სულისკვეთებით 
განმსჭვალავს. 

ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ ჰომეროსმა, პირველად კაცობრიობის აზროვნებაში, 
დაამკვიდრა ცნება Κλέος, როგორც უკვდავების მეტაფორა და სავსებით გასაგები გახადა, 
თუ რატომ იღვწიან ადამიანები სახელის მოსაპოვებლად.  

საკვანძო სიტყვები: Κλέος, სახელი, დიდება, უკვდავება, ჰომეროსის ეპოსი. 
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Abstract  

Death and immortality are problems that have always confronted humankind. Man is confronted 
by the inevitability of death, seeks some means of escaping it, and so creates the illusion of 
immortality – eternal life in a world beyond death. Every advancing civilization has found its own 
way of creating this illusion. Ancient Greece, too, found its own way, and it was Homer’s epic that 
its foundation.   

Instead of physical immortality Homer offers an alternative path, which is to live on eternally in 
the memory of future generations. Homer refers to this path as Κλέος.  

The purpose of my work is to present the formula proposed by Homer: how the goal of immortality, 
winning a name that will be known to mankind forever, can motivate a man to commit heroic 
deeds.  What kind of man is it who devotes his life to the pursuit of glory – a name – and what will 
he give up to get it?  

To find out, I have reviewed all the contexts in which Homer uses the term Κλέος. And I have 
concluded that a name is important for almost everyone – mortal or immortal, man or woman, 
father or son – be they heroes or completely unknown fighters. They sacrifice everything, including 
their lives, so that their name will remain forever in people’s memory.  

This Homeric concept was shared by the entire Greek world and was carried on in Greek poetry, 
drama, and philosophy. This pathos was adopted by the Roman civilization, where gloria was 
established as the appropriate term for Κλέος, whose meaning was elaborated by a number of 
thinkers.  

Only Marcus Aurelius and the Stoics questioned the importance of Κλέος. In post-antiquity, during 
the Renaissance, Homer’s construct is revived and appears not only in the European but also the 
Georgian Renaissance, when Shota Rustaveli declares that “it is better to make a name than to make 
anything” and imbues the entire poem with this spirit. 

Thus it can be said that Homer, for the first time in human thought, established the concept of 
Κλέος as a metaphor for immortality and made clear why people strive for glory. 

Keywords: Κλέος, name, glory, immortality, Homer’s epic. 

შესავალი 

ცივილიზაცის ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელიც 
ათასწლეულების განმავლობაში აწუხებს თაობებს, არის სიკვდილისა და უკვდავების 
საკითხი. ჯერ კიდევ შუამდინარულ გილგამეშის ეპოსში ადამიანები უკვდავების მიღწევას 
ცდილობენ ე.წ. უკვდავების ყვავილის საშუალებით, რომელიც შეიძლება მოიპოვონ 
ბუნებაში. თუმცა, იმავე ეპოსის თანახმად, უკვდავების მიღწევის ყოველგვარი ცდა ამაოა1. 
შესაბამისად, ადამიანმა იცის, რომ სიკვდილი გარდაუვალია, ხოლო მოკვდავი ვერასდროს 
ეზიარება უკვდავებას. ეს შეგრძნება სრულ საფუძველს ქმნიდა კაცობრიობის აზროვნების 
პესიმისტური მიმართულებით წარმართვისთვის.  

სხვადასხვა კულტურაში უკვდავების მოპოვების ილუზია სხვადასხვა საშუალებით 
იქმნებოდა - მიცვალებულის სახის სპეციალური ნიღბების დამზადებით, ან სხეულის 

                                                            
1 დეტალურად იხ. „გილგამეშიანი, ძველი შუამდინარული ეპოსი“, ზურაბ კიკნაძის თარგმანი, თბილისი, 
2009. 
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მუმიფიცირებით, რომელთა მიზანი იყო პიროვნების ფიზიკურად უკვდავად ქცევის 
ილუზია.  

ამ თვალსაზრისით თავიანთი გზა აირჩიეს ძველმა ბერძნებმა, რომელთაც კაცობრიობას 
შესთავაზეს პესიმიზმიდან ერთგვარი თავის დაღწევის გზა. მრავალი სხვა შემთხვევის 
მსგავსად, ამ მიმართულებაშიც ძირითადი გარდატეხა შეიტანა ჰომეროსმა. მის ეპოსში 
სავსებით აშკარად არის წარმოჩენილი სიკვდილის გარდაუვლობა და ადამიანთა წუხილი 
გმირის თუ ახლობლის გარდაცვალების გამო.  

ჰომეროსი „ოდისეაში“ სავსებით მკაფიოდ აყალიბებს იმას, თუ რა განსხვავებაა სააქაოსა და 
საიქიოს შორის. ოდისევსს სულებთან შეხვედრის დროს აქილევსი ეუბნება, რომ ურჩევნია, 
იყოს ცოცხალთა შორის თუნდაც ღარიბი კაცის მოჯამაგირე, ვიდრე მკვდართა სამეფოში 
მბრძანებლობდეს ყველა სულზე2. სავსებით აშკარაა, რომ ადამიანს პესიმიზმის სრული 
საფუძველი უნდა ჰქონდეს, რადგან სააქაოში ცხოვრება უკეთესია, ვიდრე საიქიოში, ხოლო 
საიქიოს ადამიანები ვერაფრით დააღწევენ თავს.  

ჰომეროსი ცდილობს, ამ ერთგვარად გამოუვალი სიტუაციიდან მონახოს ყველაზე 
საინტერესო გამოსავალი, რომელიც ადამიანებს დაარწმუნებს, რომ სიცოცხლეს აქვს აზრი. 
პოეტი ფიზიკური უკვდავების ნაცვლად გვთავაზობს უკვდავების მოპოვების 
ალტერნატიულ გზას. ჰომეროსი, ფაქტობრივად, აყალიბებს სავსებით ახალ თვალსაზრისს, 
რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ სახელის/დიდების კონცეფცია. მასთან უკვდავების ცნებას 
არსებითად ანაცვლებს ცნება - Κλέος - სახელი, რომელიც ადამიანს გარკვეულწილად 
ანიჭებს მარადიულ სიცოცხლეს მთელი თაობების არსებობის განმავლობაში.  

ამ შემთხვევაში, ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით, ჰომეროსი გამოიყენებს ერთ-ერთ იმ 
საინტერესო ლექსიკურ ფორმატივს, რომლის წარმომავლობაც საერთო-ინდოევროპულ 
დონემდე ადის. ამდენად, უკვე ინდოევროპულში Κλέος, ერთი მხრივ, ნიშნავდა სახელს, 
დიდებას, რეპუტაციას და, მეორე მხრივ, ჭორსაც.3  

ჰომეროსისათვის სახელი ხდება ის ძირითადი მიზანი, რომლის მიღწევისთვისაც იღვწიან 
ადამიანები იმ მიზნით, რომ მოიპოვონ უკვდავება. ჰომეროსი ახერხებს, არსებითად 
პოეტური ფორმით, მაგრამ საკმაოდ ამომწურავად, წარმოგვიდგინოს, თუ რაოდენ 
მნიშვნელოვანია სახელი ადამიანებისთვის. „შესაბამისად, ჰომეროსის გმირების სამყაროში 
ირაციონალურისა და რაციონალურის, საიქიო და სააქაო ცხოვრების, ზეადამიანურისა და 
ადამიანურის თანაფარდობაში მონახულია ის ზღვარი, რომელიც მიწიერ, ადამიანურ 
ცხოვრებას არამცთუ არ უკარგავს აზრს იდუმალებით მოცული იმქვეყნიური არსებობის 
წინაშე, არამედ, პირიქით, მას განსაკუთრებული სიხარულითა და სიამოვნებით აღავსებს“.4 

ჩემი ნაშრომის მიზანია, წარმოვადგინო ჰომეროსის მიერ შემოთავაზებული ფორმულა, თუ 
რა შეიძლება გახდეს გმირობის ჩადენის მთავარი მოტივატორი ადამიანისთვის - სახელის, 
ანუ Κλέος-ის მოპოვება და მისი უკვდავყოფა. არ არის შემთხვევითი, რომ ეს ტერმინი 
მასთან გამოიყენება 61 ეპიზოდში. „ილიადაში“ ის 27-ჯერ, ხოლო „ოდისეაში“ ის 34-ჯერ 
გვხვდება. ამ სიტყვას ჰომეროსი სხვადასხვა მიზნით იყენებს, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 
რომ შემთხვევების აბსოლუტურ უმრავლესობაში - 55 ეპიზოდში - Κλέος სწორედ სახელსა 
და დიდებას აღნიშნავს. დანარჩენ 6 შემთხვევაში კი ის ხმის დარხევის, ამბის გაგების 
კონტექსტის გადმოსაცემად გამოიყენება.  

                                                            
2 ჰომეროსი, „ოდისეა“, XI, 488.  
3 Beekes, R., Etymological Dictionary of Greek, Leiden-Boston, 2010. 
4 გორდეზიანი, რ., „ბერძნული ლიტერატურა, გვ. 107. 
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სავსებით ბუნებრივია, რომ „ილიადაში“ სახელის მოსაპოვებლად ძირითადი ასპარეზი 
არის ბრძოლის ველი, სადაც ერთმანეთს ერკინებიან გმირები. შესაბამისად, სახელი 
შეიძლება მოიპოვონ როგორც ბერძნებმა, ისე მათმა მტრებმა - ტროელებმა და 
მოკავშირეებმა. პოემაში არაერთგზისაა აღნიშნული, რომ გმირი თანახმაა, გაწიროს 
სიცოცხლე, ოღონდ მოიპოვოს სახელი. 

1. სახელის/დიდების მოპოვების მნიშვნელოვნება 

1.1. პოეზიის უმთავრესი დანიშნულება  

ჰომეროსი პოეზიის ერთ-ერთ მთავარ დანიშნულებას გმირთა დიდებაში ხედავს. ყველა 
გმირის სახელი მხოლოდ მუზებმა იციან, რადგან მათი საგმირო საქმეები სწორედ 
ღმერთებს უკავშირდება. „ილიადაში“ ავტორი ხომალდთა კატალოგის ჩამოთვლამდე 
მიმართავს მუზებს, გაახსენონ ბერძენთა წინამძღოლების სახელები, რადგან მოკვდავებს 
მათ შესახებ მხოლოდ გადმოცემით სმენიათ: 

„ჩვენ კი, უმეცართ, მხოლოდ ძველი თქმულებით ვიცით 

წინამძღოლები დანაელთა და მესვეურნი“.5 

ოდისეაში Κλέος-ის კონცეფცია უფრო ფართოვდება და პოეტი გვთავაზობს თავის 
თვალსაზრისს იმის შესახებ, თუ ვის და რას შეუძლია შეინახოს გმირის სახელი. 
ბუნებრივია, ამისათვის, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა თავად საქმე, რომელსაც ადამიანი 
მოიმოქმედებს, ხოლო მეორე მხრივ, ის, ვინც ამ საქმეს განადიდებს. ეს არის პოეტი - აედი, 
რომელსაც შეუძლია, სიმღერის საშუალებით გმირებთან დაკავშირებულ ამბებს 
სამარადჟამო უკვდავება მიანიჭოს.  

„ოდისეაში“ ჰომეროსი ამბობს, რომ აედი, მუზების შთაგონებით, იმღერებს იმ გმირთა 
შესახებ, რომელთა სახელიც ყველასთვის ცნობილია და დიდების შარავანდედით არის 
მოსილი: 

„მიზამ აედი გმირების ამბებზე სამღერლად აღძრა,  

ამ სიმღერათა დიდება ცასა და მიწას სწვდებოდა,  

პელიდი აქილევისისა და ოდისევსის შესახებ“.6  

თავად ჰომეროსის პოემებიც ხომ გმირთა სახელის სამუდამო დიდებას ემსახურება. 
„ილიადა“ აქილევსის სახელს განადიდებს, ხოლო „ოდისეა“ - ოდისევსისას. თუმცა, მთავარ 
პერსონაჟებთან ერთად, ავტორი ბევრი ბერძენი გმირის სახელსაც უდგამს სამუდამო ძეგლს 
და მათთან ერთად ხატავს ღირსეულ მტერს - სახელოვან ტროელებსა და მათ 
მოკავშირეებს. გმირები იღუპებიან, მაგრამ მოპოვებული სახელის წყალობით, ისინი, 
ფაქტობრივად, სამარადჟამოდ რჩებიან ადამიანთა მეხსიერებაში.  

1.2. სახელის/დიდების მოხვეჭა, როგორც ადამიანის უმნიშვნელოვანესი 
ამოცანა  

ზოგადად, სახელის მოხვეჭისა და მისი მნიშვნელობის ხაზგასმას ჰომეროსის ეპოსში 
რამდენიმე ეპიზოდი ემსახურება. მეორე სიმღერაში ოდისევსი ლაშქრისადმი მიმართვაში  
იხსენებს ავლისში მომხდარ ამბავს. გმირი იმეორებს მისან კალქასის სიტყვებს, რომელმაც 

                                                            
5 ჰომეროსი, „ილიადა“, II, 486-487. 
6 “ოდისეა”, VIII, 73-75. 



197

 

დრაკონის მიერ ბეღურისა და მისი რვა ბარტყის შეჭმის ფაქტი ცხრაწლიანი ბრძოლითა და 
მეათე წელს ბერძენთა სახელოვანი გამარჯვებით ახსნა: 

„დიდი ნიშანი მოგვივლინა ჩვენ ბრძენმა ზევსმა - 

გვიან ახდება, თუმც სახელი დარჩება მუდამ“.7  

მოგვიანებით, მეხუთე სიმღერაში, როდესაც აქაველები საბრძოლოდ ემზადებიან, ატრიდი 
მიმართავს ბერძენთა ლაშქარს და ცდილობს, აუმაღლოს საბრძოლო განწყობა. აგამემნონი  
შთააგონებს ჯარს, რომ ვინც უფრო მეტად გრძნობს თანამებრძოლის მიმართ სირცხვილს, 
უფრო მეტი შანსი აქვს, გადარჩეს. რაც მთავარია, ბრძოლის ველიდან გაქცეული 
ვერასდროს ეღირსება დიდებას: 

„იყავით მხნენი, აღამაღლეთ მამაცი სული,  

მებრძოლს რცხვენოდეს ბრძოლის ველზე თანამებრძოლის,  

ვინც გრძნობს ამ სირცხვილს, უფრო მეტად ის გადარჩება,  

ხოლო ლტოლვილი ვერც ხსნას ჰპოვებს და ვერც დიდებას“.8 

ამავე სიტყვებს ფრაზა-ფორმულის სახით იმეორებს მენელაოსი, როდესაც მიმართავს 
ანტილოქოსს, რათა განაწყოს საბრძოლოდ.9  

“ოდისეაში“ ლაომედონი, ალკინოოსის ძე ეუბნება ოდისევსს: 

„ვაჟკაცისათვის სხვა დიდება რა უნდა იყოს,  

მკლავის ძალის თუ მარდი ფეხის ნამოქმედარი“.10 

„ოდისეის“ პირველ სიმღერაში ათენა ეუბნება ტელემაქოსს, რომ სწორედ ზევსი არის 
ხოლმე ხშირად ადამიანებისთვის სახელის მომტანი.11 

ჰომეროსის მიხედვით, ღირსეული მტრის დაჭრაც კი სახელისა და დიდების მომტანია. 
მეოთხე სიმღერაში აგამემნონი ავალებს მაცნე ტალთიბიოსს, რომ უხმოს ასკლეპიოსის ძეს, 
მკურნალ მაქაონს, რათა უშველოს მენელაოსს, რომელიც დაუჭრია მტერს - 

„ტროელს თუ ლიკიელს, ჩვენდა ჭირად, მათ სადიდებლად“.12  

ამავე სიტყვებს ფრაზა-ფორმულის სახით იმეორებს მაცნე მომდევნო ეპიზოდში, როდესაც 
მაქაონს მიმართავს.13  

2. კონკრეტულ გმირთა სახელის/დიდების მოხვეჭა 

როგორც აღვნიშნეთ, ჰომეროსის ეპოსი ბევრი გმირის დიდებას უმღერს, მაგრამ მათ შორის 
არიან ფიგურები, რომლებსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ავტორი და 
რომელთა მიმართაც ყველაზე ხშირად გამოიყენებს ტერმინს - Κλέος. ეს გმირები არიან 
აქილევსი და ჰექტორი „ილიადაში“ და ოდისევსი, პენელოპე და ტელემაქოსი „ოდისეაში“. 
განვიხილოთ ის ეპიზოდები, სადაც ჰომეროსი მათ უკვდავ სახელსა და დიდებაზე 
საუბრობს. 

                                                            
7 “ილიადა”, II, 325. 
8 იქვე, II, 529-532. 
9 იქვე, XV, 561-565. 
10 “ოდისეა”, VIII, 147. 
11 იქვე, I, 283. 
12 “ილიადა”, IV,197. 
13 იქვე, IV, 207. 
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2.1. აქილევსი 

მეთერთმეტე სიმღერაში აქილევსი მიმართავს ოდისევსს და აცხადებს, რომ ზუსტად იცის, 
რა მოელის - თუ სახლში დაბრუნდება, სამუდამო სახელს დაკარგავს, მაგრამ დიდხანს 
იცოცხლებს, ხოლო თუ ომში დარჩება, მოიპოვებს სამარადჟამო დიდებას: 

„თუ აქ დავრჩები და ილიონს თუკი დავამხობ,  

ვერ დავბრუნდები შინ, თუმცაღა მოვიხვეჭ სახელს, 

თუ დავბრუნდები მამაჩემის ძვირფას მიწაზე,  

დიდხანს ვიცოცხლებ, თუმც დავკარგავ სახელ-დიდებას“.14 

მეთვრამეტე სიმღერაში აქილევსი მიმართავს დედას, რომ მზად არის, მოკვდეს, მაგრამ 
მანამ დიდება უნდა მოიპოვოს: 

„მეც, რადგან ასე მიწერია, მშვიდად მოვკდები,  

სადაც მომწვდება. მაგრამ მანამ მოვიხვეჭ სახელს“.15  

მთელი პოემა კი იმ სულისკეთებითაა განმსჭვალული, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც 
ადამიანს შეუძლია გააკეთოს და რისთვისაც, ფაქტობრივად, არის კიდეც ამქვეყნად 
მოვლენილი, სწორედ სახელია. ამიტომაც,  მკითხველს ერთი წამითაც არ ეპარება ეჭვი, რომ 
ბოლოს და ბოლოს, აქილევსი სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და ომში დარჩება. 

აქილევსის, როგორც გმირის სახელის მნიშვნელოვნებას აღიარებს თვით აგამემნონიც, 
რომელიც, როგორც ვიცით, ტროას ომის მსვლელობისას არცთუ კეთილად არის 
განწყობილი  აქილევისისადმი და მუდმივად ექიშპება მას. აგამემნონი სულთა სამეფოში 
აღნიშნავს, რომ პელიდმა უკვდავი სახელი მოიპოვა: 

„ჰოი აქილევს, ღმერთებისგან პატივდებული 

სიკვდილის შემდეგ მიტომ დარჩა შენი სახელი,  

დიდება შენი არ გაქრება მოკვდავთა შორის“.16  

2.2. ჰექტორი 

მეექვსე სიმღერაში, სადაც ჰექტორისა და ანდრომაქეს შეხვედრის ცნობილი სცენაა 
არწერილი, ჰექტორი ეუბნება მეუღლეს, რომ ტროელთა შორის მუდამ პირველი გადიოდა 
ბრძოლის ველზე, რათა სახელი და დიდება მოეპოვებინა არა მხოლოდ საკუთარი 
თავისთვის, არამედ მამამისისთვისაც: 

„ტროელთა შორის ვილტვოდი მუდამ პირველი ბრძოლაში,  

რომ მომეხვეჭა სახელი ჩემთვის და მამაჩემისთვის“17  

მოგვიანებით, მეშვიდე სიმღერაში, ჰექტორი ამბობს, რომ ოდესმე, ერთ დღესაც, ტროაში 
აღმართულ აქილევსის საფლავს ვინმე ზღვით ჩამოუვლის და გაიხსენებს არა მარტო 
ბერძენ გმირს, არამედ იმასაც, ვინც იგი დაამარცხა ბრძოლაში და იტყვის: 

„აი საფლავი ძველთაძველ დროს განგმირულ გმირის, 

                                                            
14 იქვე, IX, 412-415. 
15 იქვე, XVIII, 121. 
16 “ოდისეა”, XXIV, 92-94. 
17 “ილიადა”, VI, 445-446. 
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იგი ბრძოლაში დაამარცხა დიდმა ჰექტორმა. 

ასე იტყვიან. არ გაქრება ჩემი სახელი“.18  

ჰექტორი მოკლულ პატროკლოსს აჰყრის საჭურველს და ტროელებს აძლევს, რათა ამ 
ნადავლმა მისი სახელი სამუდამოდ შეინახოს: 

„რომ სადიდებლად შეენახათ მისთვის აბჯარი“.19  

ჰომეროსის ეპოსის გმირებისთვის რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ სახელია, 
„ილიადის“ კიდევ ერთი ეპიზოდი მოწმობს. გლავკოსი ცდილობს, ჰექტორი შეარცხვინოს 
და ამგვარად აღუდგინოს ის საბრძოლო სულისკვეთება, რაც მისთვის ყოველთვის იყო 
დამახასიათებელი: 

„ერთი შეხედვით, გმირო ჰექტორ, შორს ხარ ბრძოლისგან! 

თუმც სახელი გაქვს დიდებული, მხდალი ყოფილხარ“ 20 

როგორც ვხედავთ, აქ ტერმინი Κλέος ადვილი წარმოსადგენია, რამდენად დიდი 
შეურაცხყოფაა ეს სიტყვები ჰომეროსის ნებისმიერი  პერსონაჟისთვის და, მით უმეტეს, 
ისეთი გმირისთვის, როგორიც ჰექტორია. შედეგად, განრისხებული ჰექტორიც კვლავ 
აღინთება ბრძოლის ჟინით, აქილევსის აბჯრით აღჭურვილი, ფრთიანი სიტყვით 
შეაგულიანებს ჯარს და თავად წარუძღვება მტერთან საბრძოლველად. 

„ილიადის“ ოცდამეორე სიმღერაში, სადაც ჰექტორი კვდება აქილევსის ხელით, ანდრომაქე 
დასტირის ღირსეულ მეუღლეს და ამბობს, რომ მის სამოსს დაწვავს,  

„ტროელი ქალებისა და კაცების წინაშე, მის სადიდებლად“.21  

2.3. ოდისევსი და ტელემაქოსი 

ოდისევსი რომ სიტყვით, ჭკუით, მოხერხებითა და დიპლომატიით გამორჩეული 
სახელოვანი გმირია, მკითხველმა უკვე „ილიადაშიც“ იცის. თუმცა, მის თავგადასავალს 
ეთმობა მთელი „ოდისეა“, სადაც, მის გარდა, ტელემაქოსის სახელსა და დიდებაზეც არის 
საუბარი. საერთოდ, ჰომეროსის გმირთა უმრავლესობისთვის მამისა და წინაპრების 
სახელი უმნიშვნელოვანესია. შეიძლება ითქვას, რომ აქ საქმე გვაქვს ერთგვარ 
კანონზომიერებასთანაც - ღმერთის, ან გმირის შთამომავალი განდიდებულია წინაპრის 
წყალობით, ამაყობს ამით და ამასთან, თავადაც ცდილობს, დამოუკიდებლად მოიპოვოს 
სახელი. 

„ოდისეას“ პირველ სიმღერაში აედი ფემიოსი მღერის ტროელ გმირთა სახლში დაბრუნების 
შესახებ. პენელოპე სთხოვს მას, არ იმღეროს, რადგან  ეს ამბები უბედურ ქალს ახსენებს 
ოდისევსს: 

„რადგან მაგონებს მეუღლეს, რომელსაც მუდამ დავტირი - 

მას, ვინც სახელი გაითქვა ელადასა და არგოსში“.22 

ამ ბოლო ფრაზას ფორმულის სახით პენელოპე კიდევ ორჯერ იმეორებს მეოთხე სიმღერაში 
- ერთხელ, როდესაც ტელემაქოსი დატოვებს ითაკას და მამის ამბის გასაგებად 

                                                            
18 იქვე, VII, 89-91. 
19 იქვე, XVII, 131. 
20 იქვე, XVII, 142-143. 
21 იქვე, XXII, 514. 
22 “ოდისეა”, I, 343-344. 
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გაემგზავრება, დედა კი ამბობს, რომ ჯერ საახელოვანი ქმარი წაართვა ბედმა, ახლა კი 
ვაჟი;23 და მეორედ, როდესაც ათენას მიმართავს და იმავეს იმეორებს.24 

მეცხრე სიმღერაში ოდისევსი ფეაკთა ქვეყანაში ალკინოოსს უამბობს თავის 
თავგადასავალს და სიამაყით აცხადებს: 

„ოდისევსი ვარ, ლაერტის ძე, მოხერხებული, 

შორს გავარდნილა ჩემი სიბრძნის სახელ-დიდება“.25  

მეხუთე სიმღერაში ოდისევსი საკუთარ თავს ესაუბრება და ნანობს, რომ არ დაეცა 
გმირულად ბრძოლის ველზე, როდესაც აქილევსის დაცვას ლამობდა: 

„ო, აქაველნი რა პატივით დამიტირებდნენ“.26  

მამის სახელი მისი ძისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ტელემაქოსი ეუბნება ათენას, 
რომ ერჩივნა, მამამისი ტროას ომში დაღუპულიყო, რადგან ასეთ შემთხვევაში აქაველები 
ააგებდნენ მის საფლავზე ბორცვს, რომელიც, ოდისევსთან ერთად, მის ძესაც არ მოაკლებდა 
დიდებას: 

„რომ აქაველებს ომის შემდეგ გმირის საფლავზე 

მაღალი ბორცვი აღემართათ მის სადიდებლად 

და იმის შვილსაც დარჩენოდა დიდი სახელი“.27  

მეთოთხმეტე სიმღერაში, როდესაც მწყემსმა ევმეოსმა ჯერ არ იცის, რომ მის წინ მდგარი 
კაცი ოდისევსია, გულისტკივილს გამოთქვამს, რომ მისი ბატონი - ოდისევსი ტროაში 
სიკვდილსაც ვერ ეღირსა. ევმეოსი ფრაზა-ფორმულის სახით იმეორებს იმ სიტყვებს, 
რომელსაც ტელემაქოსი პოემის პირველივე სიმღერაში წარმოთქვამს.28  

ტელემაქოსმა იცის, რომ მამამისი სახელოვანი გმირია და სიამაყით ეუბნება ოდისევსს: 

„შორს გავარდნილა, მამავ ჩემო, შენი სახელი“.29  

ოდისევსს ღირსეული ძე ჰყავს. ტელემაქოსის სახელის მოპოვებაზე თავად ღმერთები 
ზრუნავენ. ათენა ეუბნება ზევსს, რომ რადგან ღმერთებს ოდისევსის შინ დაბრუნება 
განუზრახავთ, თავად ის - ქალღმერთი შეეცდება, რომ ტელემაქოსს გულში სიმტკიცე 
ჩაუნერგოს. ათენას სურს, რომ ოდისევსის ძემ ითაკიდან სასიძოები გააძევოს და წავიდეს 
სპარტასა და პილოსში,  

„რათა მან ხალხში გაითქვას სახელი“.30  

მოგვიანებით, მეცამეტე სიმღერაში იმავეს ეუბნება ათენა ოდისევსს, ოღონდ სხვა 
სიტყვებით: 

„მე თვით გავგზავნე ის, სახელი რომ მოეხვეჭა“.31  

                                                            
23 იქვე, IV,  726. 
24 იქვე, IV,  816. 
25 იქვე, IX, 19-20. 
26 იქვე, V, 311. 
27 იქვე, I, 238-240. 
28 იქვე, XIV, 368-370. 
29 იქვე, XVI, 241. 
30 იქვე, I, 95. 
31 იქვე, XIII, 422. 
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2.4. სხვა გმირები 

Κλέος სახელისა და დიდების კონტექსტში მოხსენიებულია აგრეთვე აგამემნონთან 
დაკავშირებით. როდესაც „ოდისეაში“ მენელაოსი ტელემაქოსს უამბობს თავის 
თავგადასავალს და იმას, რაც ოდისევსის შესახებ სმენია, ამბობს, რომ აგამემნონის სახელის 
უკვდავსაყოფად მის სამფლობელოში აღმართა ბორცვი: 

„ღმერთების რისხვა ჩავაცხრე, ჰეკატომბე რომ შევწირე 

და მერე აგამემნონის სახელზე ბორცვი აღვმართე“.32  

სულთა სამეფოში კი აქილევსი მწუხარებას გამოთქვამს, რომ აგამემნონს უსახელო 
სიკვდილი არგუნა ბედმა. გმირი აგამემნონს ეუბნება, რომ მისთვის უმჯობესი იქნებოდა, 
ტროას მიწაზე მომკვდარიყო, რადგან იქ აღუმართავდნენ საფლავის ბორცვს, რაც მის 
სახელს განადიდებდა სამარადჟამოდ: 

„მაშინ საფლავზე დაგადგამდნენ ბორცვს აქაველნი,  

შთამომავლების საამაყოდ და სადიდებლად“.33  

ოდისევსი რომ კიკლოპის კუნძულზე აღმოჩნდება, ცდილობს, აუხსნას კიკლოპს, ვინ არიან 
ის და მისი მხლებლები. გმირი ასე ახასიათებს თავიანთ წინამძღოლს - აგამემნონს: 

„ჩვენ წინ გვიძღოდა ატრევსის ძე აგამემნონი,  

მომპოვებელი ცის ქვეშეთში დიდი სახელის“.34  

მას იმედი აქვს, რომ თავად კიკლოპსაც კი სმენია აგამემნონის შესახებ, რითაც კარგად 
განაწყობს კაციჭამია არსებას, თავსაც გადაირჩენს და მეგობრებსაც უშველის, თუმცა ამაოდ. 

„ილიადის“ მეხუთე სიმღერაში, სადაც დიომედესი ბრძოლაში გამოიჩენს თავს,  ჰომეროსი 
მოგვითხრობს, როგორ მიანიჭა ათენამ აქაველ გმირს განსაკუთრებული ძალა და სიმტკიცე, 
რითაც  

„გამოარჩია, მოუპოვა დიდი სახელი“35  

იმავე სიმღერაში, სხვა ეპიზოდში დიომედესი მიმართავს სთენელოსს, შეახსენებს ენეასის 
ცხენების ღვთაებრივ წარმომავლობას და ეუბნება: 

„თუ ხელთ ჩავიგდეთ, ჩვენ უდიდეს სახელს მოვიხვეჭთ“36  

ჰომეროსი გვიამბობს თრაკიელი იფიდამასის, ანტენორის ძის ამბავს, რომელსაც დაუთმია 
საქირწინო სარეცელი, დაუტოვებია ახალშერთული ცოლი და აქაველებს წამოჰყოლია 
სახელის მოსახვეჭად: 

„ახალშერთული მეუღლე დატოვა და დიდებისთვის 

გამოჰყვა ღრმა ხომალდებით აქაველთ ლაშქარს ტროაში“.37  

კებესიელი ითრიონევსი იმისთვის მოსულა ტროაში, რომ კასანდრას ხელი ეთხოვა 
პრიამოსისთვის, ძვირფასი ძღვენის მაგივრად კი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე აუღია 

                                                            
32 იქვე, V, 584. 
33 იქვე, XXIV, 33. 
34 იქვე, IX, 264. 
35 “ილიადა”, V, 3. 
36 იქვე, V, 273. 
37 იქვე, XI, 227. 
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საკუთარ თავზე - აქაველთა დამარცხება და მათი ტროადან გაძევება. აქაველმა გმირმა, 
იდომენევსმა განგმირა ითრიონევსი, რომელიც, ჰომეროსის თქმით,  

„ახალი მოსული იყო, სახელი რომ მოეხვეჭა“.38  

ჰომეროსი გვიამბობს, რომ ტროელთათვის და მათი მოკავშირეებისთვის სახელის 
მოპოვება ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც აქაველთათვის: 

როდესაც აქაველები და ტროელები ცდილობენ, დაისაკუთრონ განგმირული 
პატროკლოსის გვამი, ტროელი ევფორბოსი, პანთოსის ძე, თვით მენელაოსს ემუქრება: 

„მაცალე, რომ მოვიპოვო დიდება ტროელთა შორის,  

მიფრთხილდი, თაფლივით ტკბილი სული არ ამოგაცალო“.39  

ენეასი ცდილობს, რომ პანდაროსს, ტროელთა მოკავშირე ლიკიელ გმირს ჩვეული სიმამაცე 
დაუბრუნოს და ეუბნება: 

„პანდაროს, მითხარ, სად არის შენი მშვილდი და ისრები,  

ანდა სახელი, რომელსაც ვერავინ გეცილებოდა,  

ლიკიაში ხომ არავინ არსებობს შენზე ძლიერი“.40  

აქილევსი პატროკლოსის პატივით დაკრძალვის შემდეგ, ოცდამეორე სიმღერაში,  
მიმართავს აგამემნონს და ლაშქარს და ამბობს, რომ მისი ცხენები დარდობენ, რადგან 
დაკარგეს სახელოვანი მეეტლე, ვინც ბანდა და ნელსაცხებელს აცხებდა: 

„ო, აღარა ჰყავთ მათ მეეტლე სახელოვანი“.41  

ოდისევსი კი ზევსს შესთხოვს, რომ თუკი ალკინოოსი შეუსრულებს დანაპირებს და 
გაუშვებს სახლში, უზენაესმა ღმერთმა შემოსოს ის დიდებით: 

„თუ აღასრულა, დიდო ზევსო, რასაც შემპირდა 

ალკინოოსი, შეიმოსოს დაე დიდებით,  

მე კი უსაფრთხოდ დამაბრუნე ჩემს სამშობლოში“.42  

3. სახელი/დიდება, როგორც უმაღლესი ჯილდო ნადავლთან ერთად 

ჰომეროსის ეპოსის გმირებისთვის ქონებრივი ჯილდოც მნიშვნელოვანია, თუმცა, არა 
იმდენად, რამდენადაც სახელი. როდესაც წინამძღოლები მეომრებს საბრძოლოდ 
აღაგზნებენ, ან როდესაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დავალებაა შესასრულებელი, 
ისინი ლაშქარს და სხვა წინამძღოლებსაც შეახსენებენ, რომ ძვირფას ნადავლთან ერთად, 
ჯილდოდ დიდებასაც მოიპოვებენ. 

როდესაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბრძოლის წინ აქაველთა ლაშქრის წინამძღოლები 
თათბირობენ, გადაწყდება, რომ აუცილებელია, შეიტყონ, რა აქვთ ჩაფიქრებული 
ტროელებს. ბრძენი ნესტორი შეახსენებს აქაველებს, რომ ვინც ამ ინფორმაციას მოიპოვებს,  

„დიდი იქნება ცისქვეშეთში მისი სახელი 

                                                            
38 იქვე, XIII, 364. 
39 იქვე, XVII, 16. 
40 იქვე, V, 172. 
41 იქვე, XXII, 280. 
42 “ოდისეა”, VII, 332-334. 
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მოკვდავთა შორის და უხვადაც დაჯილდოვდება“.43  

მოგვიანებით კი, მეჩვიდმეტე სიმღერაში, როდესაც პატროკლოსი განგმირულია მტრის 
ხელით, ჰექტორი ჰპირდება ტროელებს და ტროელთა მოკავშირეებს, რომ ვინც 
პატროკლოსის გვამს იგდებს ხელთ და აიასს დაახევინებს უკან, თავადვე გაუყოფს 
ნადავლს და უკვდავ სახელსაც მოიპოვებს: 

„მიიღებს ჯილდოს, ჩემი ხელით გავუყოფ ნადავლს 

და ჩემთან ერთად მოიპოვებს დიდებულ სახელს“.44  

4. ქალის მიერ სახელის მოპოვების ფენომენი - პენელოპე 

სახელი შეიძლება მოიპოვონ არა მარტო კაცებმა, არამედ ქალებმაც. „ოდისეაში“ მათი წრე, 
ვისაც შეუძლია დიდების მოხვეჭა, ფართოვდება და მასში შემოდის ქალიც. ამის საუკეთესო 
განსახირეებაა პენელოპე, რომლის შესახებაც სიტყვა Κλέος რამდენჯერმეა გამოყენებული. 
ამ ეპიზოდების მიხედვით, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, როგორ მოიხვეჭს ქალი სახელს - თუკი 
მოთმინებით დაელოდება დიდი ხნით ომში წასულ ქმარს, რისკზე წავა, მოხერხებულობას 
გამოიჩენს და თან მშვიდობას შეინარჩუნებს. 

მართალია, ვიცით, რომ ელენეს სილამაზით ვერავინ შეედრება, ანდრომაქე საუკეთესო 
მეუღლეა, მაგრამ ტერმინ  Κλέος-ს ჰომეროსი მხოლოდ პენელოპესთან მიმართებაში 
იყენებს. მიმოვიხილოთ თითოეული კონტექსტი და ვნახოთ, რას გულისხმობს ავტორი 
იმაში, რომ პენელოპემ სახელი მოიპოვა. 

მეორე სიმღერაში ანტინოოსი ეუბნება ტელემაქოსს, რომ კარგად იცის, რა ეშმაკობასაც 
მიმართავს პენელოპე. ანტინოოსი გულისხმობს იმ პირობას, რომელიც ითაკას 
დედოფალმა დადო - სანამ გმირი ლაერტესი სუდარის ქსოვას არ დავასრულებ, სასიძოთა 
შორის საქმროს არ ავარჩევო. სინამდვილეში კი, სხვების დასანახად, მთელი დღე ქსოვდა 
სუდარას, ხოლო ღამით არღვევდა. ანტინოე ეუბნება ოდისევსის ვაჟს, რომ პენელოპეს ეს 
საქციელი მისთვის და მისი სამეფოსთვის არ არის კარგი, რადგან სასიძოები ანადგურებენ 
ოდისევსისა და მისი ძის ქონებას: 

„ის ამით სახელს იხვეჭს, შენ კი კარგავ ქონებას“.45 

მეთვრამეტე სიმღერაში ევრიმაქოსი ეუბნება პენელოპეს, რომ ყველა ქალს აღემატება 
სილამაზითა და გონიერებით. პენელოპე კი პასუხობს, რომ თუკი ოდისევსი გამოჩნდება, 
მას დაუბრუნდება სიცოცხლის ხალისიცა და სახელიც: 

„და ვინ იქნება ქალებში ჩემსავით სახელოვანი?“46 

მოგვიანებით, მეცხრამეტე სიმღერაში, თავად ოდისევსი ეუბნება პენელოპეს: 

„თვით მაღალ ზეცას მისწვდომია დიდება შენი“.47 

ამ ეპიზოდში პენელოპემ ჯერ არ იცის, რომ მას ოდისევსი ესაუბრება და პასუხობს, რომ 
მხოლოდ ქმრის დაბრუნება უშველის, რადგან ყველა სიკეთე ქალს მაშინ წაჰგვარეს 
ღმერთებმა, როდესაც არგიველებმა ტროაზე გაილაშქრეს. ხოლო თუ ოდისევსი 
დაბრუნდება,  

                                                            
43 “ილიადა”, X, 212. 
44 იქვე, XVII, 231-232. 
45 “ოდისეა”, II, 125. 
46 იქვე, XVIII, 255. 
47 იქვე, XIX, 108. 
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„მაშინ დიდ სახელს და დიდებას მოვიპოვებდი“48 - ამბობს პენელოპე. 

აგამემნონიც, რომელიც ცოლმა ვერაგულად მოკლა, სულთა სამეფოში ჯერ არიგებს 
ოდისევსს, რომ ცოლს ყველაფერი არ უნდა გაუმხილოს. თუმცა, მაშინვე აღნიშნავს, რომ 
ოდისევსს არ ემუქრება ცოლის ხელით სიკვდილი, რადგან პენელოპე კეთილი და 
ჭკუადამჯდარია.49 

5. ღირსეული და უღირსი სახელი 

ჰომეროსისთვის ნათელია, რომ შეიძლება პოეზიამ შემოინახოს ინფორმაცია ადამიანთა 
უღირსი საქმეების შესახებ. სახელი შეიძლება იყოს როგორც აუგად, ისე კარგად 
მოსახსენიებელი. ქალს შეუძლია, ცუდი ხსოვნაც დატოვოს. აგამემნონი სულთა სამეფოში 
ოდისევსთან შეხვედრის დროს დაწვრილებით უამბობს გმირს, როგორ გასწირა საკუთარმა 
ცოლმა და მისმა საყვარელმა - ეგისთემ - სამარცხვინო სიკვდილისთვის. ატრიდი ნანობს, 
რომ ბრძოლის ველზე, ვაჟკაცის ხელით არ მოესწრაფა სიცოცხლე, რომ მას და მის 
მეგობრებს პირუტყვებივით გამოსჭრეს ყელი. აგამემნონის თქმით, მისმა ცოლმა ისეთი 
საშინელი საქმე ჩაიდინა,  

„რომ ქალთა მოდგმას სამუდამოდ ჩირქი სცხო ამით - 

ცოლებს თუ შვილებს, თუნდაც ცამდე მართალნი იყვნენ“.50 

და ბოლოს, სანამ პენელოპე გაიგებს, რომ კაცი, რომელიც მის წინ დგას, ოდისევსია, 
ბრძანებს, რომ ეს უცხო სტუმარი უნდა მოასვენონ ღამით, შემდეგ დილით განბანონ, 
ზეთით დაზილონ და ტელემაქოსთან ერთად დასვან სუფრაზე. შემდეგ კი ამბობს, რომ 
ბოროტების ჩამდენი სიკვდილის შემდეგაც განწირულია აუგად მოსახსენიებლად, 
სიკეთის მქმნელი კი ყოველთვის კარგ სახელს დატოვებს: 

„განა ყველანი წუთისოფლის შვილნი არა ვართ,  

ბოროტი საქმით თავი რატომ გამოვიჩინოთ? 

ასეთ კაცს მუდამ სიცოცხლეში ჰყავს მაწყევარი,  

ხოლო სიკვდილის შემდეგ ავად მოიხსენებენ. 

ვინც თვითონ ვარგა და გულშიაც სიკეთე უძევს,  

მასზე ყოველთვის კარგს იტყვიან მოკვდავნი ყველგან 

და გულწრფელადაც ისურვებენ მისთვის სიკეთეს“.51  

6. სახელი უკვდავთათვის  

ჰომეროსმა კარგად იცის, რომ სახელი და დიდება არა მხოლოდ მოკვდავთათვის, არამედ 
უკვდავთათვისაც მნიშვნელოვანია. პოსეიდონი ღმერთებთან საუბარში აღნიშნავს, რომ 
აქაველებმა გემებს მიაშენეს კოშკები და გაჭრეს სანგარი, თუმცა უკვდავებისთვის არ 
შეუწირავთ მსხვერპლი. ღმერთი შიშობს, რომ ამ მოკვდავთა სახელი სამუდამოდ დარჩება, 
ხოლო იმ გალავანს, მან და აპოლონმა რომ ააგეს, ჟამთა მსვლელობისას დაივიწყებენ 
ადამიანები: 

                                                            
48 იქვე, XIX, 128. 
49 იქვე, XI, 445-446. 
50 იქვე, XI, 433-434. 
51 იქვე, XIX, 328 - 334. 
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„მათი სახელი გავრცელდება შორს მზის შუქივით,  

დაივიწყებენ კედელს, მე და თვით აპოლონმა 

ლაომედონს რომ ავუშენეთ გულმოდგინებით“.52  

ზევსი კი იმავე ფრაზა-ფორმულის გამოყენებით პასუხობს, რომ სწორედ პოსეიდონის 
სახელი დარჩება სამუდამოდ: 

„შენი სახელი გავრცელდება შორს მზის შუქივით“.53  

7. სახელოვანი ნივთები 

ჰომეროსის ეპოსში სახელმოხვეჭილი ნივთებიც გვხვდება, რომელიც მათი მფლობელების 
წყალობით იმოსებიან დიდებით. თუმცა, აღმატებულობის გამოსახატად, ეპითეტ Κλέος-
თან ერთად, მხოლოდ ნესტორის ფარს მოიხსენიებს ჰექტორი, როდესაც საკუთარ ცხენებს 
- ქსანთოსსა და პოდარგოსს მიმართავს და ეუბნება, რომ მტერს უნდა წაართვან  

„ნესტორის ფარი, ცას რომ სწვდება მისი დიდება“.54  

8. Κλέος - ამბის გაგების კონტექსტში  

Κλέος-ის ამბის გაგების, ინფორმაციის გავრცელების, სიახლისთვის ყურის მოკვრის 
კონტექსტში გამოყენების ექვსი შემთხვევა გვაქვს ჰომეროსის ეპოსში.  

„ილიადის“ მეთერთმეტე სიმღერაში აგამემნონი ემზადება ბრძოლისთვის და ჰომეროსი 
იხსენებს, რომ ომამდე 

„ხმა გავარდნილა კვიპროსში, რომ აქაველები 

ემზადებიან, ხომალდებით დალაშქრონ ტროა“.55  

ოდისეაში ტელემაქოსი ევრიმაქოსს ეუბნება, რომ ხალხს სმენია ოდისევსის ამბავი: 

„ამბობენ კიდეც, მის შესახებ სმენიათ კაცთა“.56  

ტელემაქოსი გაუმხელს ნესტორს, რომ ითაკიდან მასთან ოდისევსზე რამე სიახლის 
შეტყობის იმედით მოვიდა: 

„იქნებ რამე ხმა დარხეული მესმას მამაზე“.57  

ათენა კი ეუბნება ოდისევსს, რომ ტელემაქოსი მენელაოსთანაა ლაკედემონში, რათა 

„შეიტყოს შენი ამბავი - ცოცხალი ხარ, თუ აღარ ხარ“.58  

„ოდისეაში“ ტელემაქოსი ეკითხება მწყემს ევმეოსს, რას ამბობენ ქალაქში სასიძოებზე - 
დაბრუნდნენ, თუ კვლავ იმალებიან: 

„მოხველ, ევმეოს? რა ხმა დადის, აბა, ქალაქში?“.59  

                                                            
52 “ილიადა”, VII, 451-453. 
53 იქვე, VII, 458. 
54 იქვე, VIII, 192. 
55 იქვე, XI, 21-22. 
56 “ოდისეა”, II, 217. 
57 იქვე, III, 83. 
58 იქვე, XIII, 415. 
59 იქვე, XVIII, 255. 
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მოგვიანებით, როდესაც ოდისევსი სასიძოებს ამოხოცავს, ტელემაქოსს მიმართავს: 

„სანამ ქალაქში ხმა მკვლელობის არ დაირხევა,  

უნდა მოვასწროთ ქალაქიდან გასვლა როგორმე“.60  

დასკვნა 

როგორც ვხედავთ, ჰომეროსის ეპოსის მიხედვით, სახელი მნიშვნელოვანია უკლებლივ 
ყველასთვის - მოკვდავისთვის თუ უკვდავისთვის, კაცისთვის თუ ქალისთვის, მამისთვის 
თუ შვილისთვის - ყველაზე დიდი გმირებიდან დაწყებული, სრულიად უცნობი 
მებრძოლებით დამთავრებული. ისინი ტოვებენ საყვარელ მიწა-წყალს, მშობლებს, ცოლებს 
და შვილებს, რათა ჩაერთონ ომში, საიდანაც, ზოგჯერ ზუსტადაც კი იციან, რომ ვერ 
დაბრუნდებიან. ისინი მიდიან ერთადერთი მიზნით - რომ მათი სახელი სამუდამოდ 
დარჩეს კაცობრიობის მეხსიერებაში.  

ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ ჰომეროსმა, პირველად კაცობრიობის აზროვნებაში, 
დაამკვიდრა ცნება Κλέος, როგორც უკვდავების მეტაფორა და სავსებით გასაგები გახადა, 
თუ რატომ იღვწიან ადამიანები სახელის მოსაპოვებლად.  

ჰომეროსის ეს კონცეფცია, ფაქტობრივად, გაიზიარა მთელმა ბერძნულმა სამყარომ. მან 
საკმაოდ ფართო გავრცელება ჰპოვა როგორც ბერძნულ ლირიკაში, ასევე დრამასა და 
შემდგომ უკვე ბერძნულ ფილოსოფიაშიც. პლატონის „ნადიმში“ სოკრატესა და დიოტიმას 
დიალოგში დიოტიმა აღნიშნავს, რომ უკვდავებისა და მარადიული სახელის მოხვეჭის 
წყურვილი მამაშვილურ სიყვარულზე უფრო ძლიერია. მისი თქმით, სწორედ სახელის 
გულისთვის ეგებებიან ადამიანები განსაცდელსა და გაჭირვებას, თმობენ კეთილდღეობას 
და სიცოცხლესაც კი. დიოტიმა ამბობს: „არ მეგულება ისეთი კაცი, ვინც რამეს დაიშურებდა 
საკუთარი სიქველის უკვდავყოფისა და მარადიული სახელის მოხვეჭისათვის, და რაც 
უფრო ღირსეულია, მით უფრო მეტ მსხვერპლს გაიღებდა, რადგან უკვდავების წყურვილი 
ამოძრავებს მას“.61 

ეს პათოსი, გარკვეულწილად, მემკვიდრეობად მიიღო რომაულმა ცივილიზაციამაც, სადაც  
Κλέος-ის შესაბამის ეკვივალენტურ ტერმინად დამკვიდრდა Gloria და მის მნიშვნელობას 
არაერთმა მოაზროვნემ გაუსვა ხაზი. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
ციცერონი, თავისი ნაწარმოებით De Gloria, რომელიც, სამწუხაროდ, არ არის შემორჩენილი. 

პირველი სკეპტიკოსი, რომელმაც ანტიკურობაში ეჭვქვეშ დააყენა Κλέος-ის უკვდავებასთან 
გათანაბრების ცდები, იყო მარკუს ავრელიუსი, რომელიც თავის ნაწარმოებში „ფიქრები“ 
საუბრობს სიცოცხლის საზრისზე, სახელსა და დიდებაზე. ავრელიუსი ადამიანის 
სიცოცხლის ხანმოკლეობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ფილოსოფოსის წარმოდგენით, ეს 
ქვეყანა კაცობრიობისთვის უცხო მხარეა და ჩვენ, ადამიანები, უცხო მხარეში მოხეტიალე 
არსებები ვართ. ავრელიუსის მიხედვით, სახელოვანი ადამიანის  სიკვდილიც კი მის 
დავიწყებას მოასწავებს, რადგან „კაცის სიცოცხლე წამია მხოლოდ. [...] ცხოვრება - ხეტიალი 
უცხო მხარეში. სიკვდილისშემდგომი დიდება - დავიწყება“.62 ფილოსოფოსი შეგვახსენებს, 
რომ ადამიანი მალე იქცევა მიწად და მტვრად და მისგან მხოლოდ სახელი დარჩება. თუმცა, 
მისთვის სახელი არ არის იგივე, რაც ჰომეროსის გმირებისთვის, ანუ ის, რისთვისაც ღირს 
სიცოცხლე. ავრელიუსის აზრით, სახელი მხოლოდ ამქვეყნადაა ღირებული, ამიტომ ფუჭია 

                                                            
60 იქვე, XXII, 137. 
61 პლატონი, „ნადიმი“, თბილისი, 1964, XXVII. 
62 მარკუს ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი II, 17. 
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და წარმავალი: „შენგან დარჩება მხოლოდ სახელი და ისიც არა. ჰმ, სახელი! რაა სახელი? 
უღონო ხმა და უსულო ექო. ყველაფერი, რაც კი რამედ ფასობს ამქვეყნად, ფუჭია, ხრწნადი 
და წარმავალი“.63 ავრელიუსის აზრით, ადამიანის საბოლოო ხვედრი მაინც დავიწყებაა: 
„მალე დაივიწყებ ყველას და ყველანი, თავის მხრივ, დაგივიწყებენ შენ“64, ამიტომაც,  “რას 
დაეძებ, რას იტყვიან ან იფიქრებენ შენს შემდეგ.“65 

ჩემი აზრით, დროთა მსვლელობამ აჩვენა, რომ კაცობრიობისთვის უფრო მისაღები 
აღმოჩნდა ჰომეროსის თვალსაზრისი და სახელის მოხვეჭა ადამიანთა ცხოვრების ერთ-ერთ 
უმთავრეს მამოძრავებელ აზრად გადაიქცა. ამის დასამტკიცებლად უამრავი მაგალითის 
მოყვანა შეიძლება ლიტერატურიდან, თუმცა ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა ის, რომ 
ჰომეროსის აზრს მთლიანად იზიარებს რუსთაველი და ამბობს: 

„სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა“, ან „სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა 
სიკვდილი სახელოვანი“66, რითაც კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, თუ რისთვის ღირს 
სიცოცხლე. 

  

                                                            
63  იქვე, წიგნი V, 33. 
64  იქვე, წიგნი VII, 21. 
65  იქვე, წიგნი VIII, 44. 
66 რუსთაველი, შოთა, „ვეფხისტყაოსანი“, თბილისი, 1966. 



208

 

ბიბლიოგრაფია 

1. გორდეზიანი, რისმაგ. “ბერძნული ლიტერატურა”, თბილისი, 2019; 

2. რუსთაველი, შოთა. „ვეფხისტყაოსანი“, თბილისი, 1966; 

3. ავრელიუსი, მარკუს. „ფიქრები“, ბაჩანა ბრეგვაძის თარგმანი, თბილისი, 1972; 

4. „გილგამეშიანი, ძველი შუამდინარული ეპოსი“, ზურაბ კიკნაძის თარგმანი,  თბილისი, 
2009; 

5. პლატონი. „ნადიმი“, ბაჩანა ბრეგვაძის თარგმანი, თბილისი,1954; 

6. ჰომეროსი. „ილიადა“, ტ. I-II, რედ. მონრო, დ. ბ. ალენი, თ. ვ. ოქსფორდი, 1920; 

7. ჰომეროსი. „ოდისეა“, ტ. III-IV, რედ. მონრო, დ. ბ. ალენი, თ. ვ. ოქსფორდი, 1920; 

8. ბეკესი, რობერტსი, „ბერძნული ენის ეტიმოლოგიური ლექსიკონი“, ლეიდენი-
ბოსტონი, 2010; 

9. ჰომეროსის ლექსიკონი, რედ. ებელინგი, ე. ტიუბნერი, 1885. 
  



209

 

მიგრაცია  

 
ნათია არჯევანიძე 

მაგისტრი  
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 
მარიამ ზარიძე 

მაგისტრი  
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 
გიორგი ხაჟომია 

მაგისტრი  
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი  

წინამდებარე სტატია ეხება მიგრაციას. გამოყოფილია ორი საკითხი: მიგრაციის მთავარი 
გამოწვევები საქართველოში და საქართველოში არსებული მდგომარეობა უკრაინის 
კონფლიქტის ფონზე. მიგრაცია ფართოდ გავრცელებულია მთელს მსოფლიოში და მათ 
შორის გამონაკლისი არც საქართველოა. ეს არის საერთაშორისო საზღვარზე ან ქვეყნის 
შიგნით გადაადგილების პროცესი, რომელიც იწვევს საცხოვრებელი ადგილის 
ცვლილებას. საქართველოში ყველაზე მეტად გავრცელებულია შიდა მიგრაცია და 
შრომითი მიგრაცია.  
საკვანძო სიტყვები: მიგრაცია, შიდა მიგრაცია, შრომითი მიგრაცია, თანამშრომლობა 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,  უკრაინის მოსახლეობის დახმარების სერვისები. 

Abstract 

This article is about migration. Two issues are highlighted: the main challenges of migration in 
Georgia and the current situation in Georgia in the context of the conflict in Ukraine. Migration is 
widespread throughout the world, and Georgia is no exception. It is the process of moving across 
an international border or within a country that results in a change of residence. Internal migration 
and labor migration are the most common in Georgia. 
Keywords: migration, internal migration, labor migration, cooperation with international 
organizations, assistance services for the population of Ukraine. 

შესავალი 

21-ე საუკუნეში მთელი მსოფლიოს  მასშტაბით აქტიური ხასიათი აქვს მიგრაციულ 
პროცესებს. მიგრაცია უფრო და უფრო ფართო ხასიათს იღებს. მისი პროცესების 
გაძლიერება განაპირობა მსოფლიო მოსახლების საგრძნობლად გაზრდამ. მოსახლების 
მიგრაცია წარმოადგენს ადამიანთა გადაადგილებას, ამა თუ იმ ტერიტორიის საზღვრებს 
გარეთ. ეს არის რთული დემოგრაფიული პროცესი.  ამიტომ, მას განსაკუთრებული 
ადგილი უჭირავს დემოგრაფიულ პროცესებს შორის.  საქართველოში მიგრაციის 
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მაჩვენებელი რეაგირებას ახდენს საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკურ 
პროცესებზე.  
საქართველოში გამოიყოფა მიგრაციის კატეგორიები, რომელთა მიმდინარე პროცესები  
საზოგადოებას უქმნის გამოწვევებს.  საქართველოს საკანონმდებლო პოლიტიკა მიგრაციის 
მიმართულებით გარკვეულ ფართომასშტაბიან ბაზას ქმნის, რომელიც გათვლილია 
სამართლებრივი სტატუსის საკითხის დასარეგულირებლად. რაც შეეხება 
თანამშრომლობას საქართველოსი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საქართველოს 
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს ისეთ 
ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: ევროკავშირი, ევროპის საბჭო, აშშ-ს საელჩო, გაეროს 
ქალთა ორგანიზაცია და ბავშვთა ფონდი, ასევე ევროპოლთან და საერთაშორისო 
სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანულ ფონდთან. 
რაც შეეხება უკრაინელ ხალხს, რომლებიც ომის შედეგად საქართველოში ჩამოვიდნენ მათ 
დახმარებას უწევდათ თვითონ ქართველი ხალხი, კომპანიები, საქართველოს მთავრობა. 
ქართული მედიაც საკმაოდ ჩართული იყო სიახლეების გაშუქებაში.  

1. რა კატეგორიის მიგრაცია არსებობს საქართველოში და რა სოციალურ 
გამოწვევებს უქმნის საზოგადოებას საქართველოში მიმდინარე მიგრაციული 
პროცესები ? 

საქართველოშიც აქტიური სახე აქვს მიგრაციულ პროცესებს, როგორც უკვე აღინიშნა. ეს 
ხდება როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ყოველ წელს იმატებს იმ ადამიანთა 
რიცხვი, რომლებიც ტოვებ საკუთარ ქვეყანას. 1 
საქართველოში უფრო მეტად გავრცელებულია შიდა მიგრაცია და შრომითი მიგრაცია. 
შიდა მიგრაცია წარმოადგენს მოსახლეობის გადაადგილებას ქვეყნის შიგნით 
ადმინისტრაციულ რაიონებს შორის. პირი შეიძლება გადაადგილდეს საცხოვრებლად  
დროებით ან სამუდამოდ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას.2საქართველოში სასოფლო 
ტიპის დასახლებაში მოსახლეობა მცირდება ყოველწლიურად. ეს კი აისახება 
ქალაქი/სოფლის სტრუქტურაზე. ამან განაპირობა ქალაქში მოსახლეობის ზრდა. 
მიგრაციული ნაკადები თბილისშია ყველაზე მაღალი, ხოლო მეორე ადგილასაა იმერეთი. 
ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობა სოფლის მოსახლეობის რაოდენობას აღემატება.  
მიგრაციის გარკვეული მიზეზები არსებობს ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკური, სასწავლო, 
მკურნალობის მიზნით, თავშესაფრის მიღების მიზნით და სხვა. 
შრომითი მიგრაცია, ეს არის, როდესაც ხდება ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში 
გადაადგილება დასაქმებისა და შემოსავლის მიღების მიზნით. ძირითადი მიზეზი 
შრომითი მიგრაციის სქართველოში არის უმუშევრობა. ზოგადად მე-20 საუკუნეში დაიწყო 
საქართველოში შრომითი მიგრაცია. რაც შეეხება სოციალურ გამოწვევებს, რომელიც 
საზოგადოებას საქართველოში მიმდინარე მიგრაციული პროცესებით ექმნებათ, 
გამოიყოფა შრომითი მიგრაციის მხრივ, ეს წარმოადგენს სოციალურ-ეკონომიკურ და 
დემოგრაფიულ პრობლემებს. იგი აისახება ქვეყნის განვითარებაზე. ასევე მიჩნეულია, 
ხელისშემშლელი ფაქტორი ეკონომიკური განვითარების. მაგრამ მას აქვს, როგორც 
უარყოფითი, ისე დადებითი ფაქტორი. დადებითის შემთხვევაში, ემიგრანტების 

                                                            
1ასანიძე, თ., სამაგისტო ნაშრომი, “მიგრაციულიპროცესებისმიმოხილვათანამედროვესაქართველოში”, 2017, 
https://openscience.ge/bitstream/1/994/1/MATHESIS.Asanidze%20%20demografia.pdf, [უ. გ. 07.09.2022]. 
2„მიგრაციის სახელმძღვანელო“; თბილისი, 2017. 
file:///C:/Users/gpkha_000/Downloads/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A
A%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E
1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9
D.pdf ; [უ. გ. 07.09.2022]. 
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გამოგზავნილი თანხები საქართველოში ხელს უწყობს ეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესებას.2020 წლის დეკემბერში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების 
ნაკადების მოცულობამ 199.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 15.9%-ით მეტია 2019წლის 
დეკემბრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ფულადი გზავნილები უმეტესად იგზავნება 
იტალიიდან, საბერძნეთიდან, გერმანიიდან, ესპანეთიდან და სხვა. შრომითი მიგრაციის 
გამართული პოლიტიკა და მისი სწორი რეგულირება ნებისმიერი მიგრაციის ეფექტიანი 
მართვა ქვეყნის უსაფრთხოების და გრძელვადიანი სტაბილურობის უზრუნველყოფის 
ერთ-ერთი წინაპირობაა, ქვეყნის პოლიტიკის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
პრიორიტეტია. ბოლო წლებში გაზრდილია ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყნიდან 
ფულადი გზავნილები. ემიგრანტები ოჯახების ძირითადი მარჩენალნი არიან.3 
გამოიყოფა რიგი ქვეყნები, სადაც საქართველოს მოქალაქეების უმეტესი ნაწილი 
ემიგრანტად მიდის. ესენია: იტალია, საბერძნეთი, ესპანეთი, თურქეთი და გერმანია.  
საქართველოში შრომითი მიგრანტების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. 
„ბიზნეს პრეს ნიუსს“ შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ,,2019 წელს ქვეყანაში 12 
525 უცხო ქვეყნის მოქალაქე მუშაობდა, რაც წინა წელთან შედარებით 828-ით მეტია. 
ოფიციალური ინფორმაციით, 2018 წელს საქართველოში 11 697 უცხო ქვეყნის მოქალაქე 
მუშაობდა, 2017 წელს კი ქვეყანაში 11 402 უცხოელი იყო დასაქმებული. 
2019 წლის მონაცემებით, საქართველოში სულ 106 საქართველოს მოქალაქე მუშაობს’’. 
ტოპ-10 ქვეყანა, საიდანაც საქართველოში სამუშაოდ ყველაზე მეტი ადამიანი მოდის: 
თურქეთი, აზერბაიჯანი, ჩინეთი, უკრაინა, რუსეთი, ირანი, სომხეთი, ინდოეთი, 
ყაზახეთი, ბელორუსი.  
საქსტატის მონაცემებით, ,,2019 წლის პირველ ოთხ თვეში საქართველოში 1,6 მილიონი 
საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაური შემოვიდა, რაც 2,2 პროცენტით მეტია გასული 
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე’’. 
ჩანაწერების უმეტესი ნაწილი, 47,4 პროცენტი, 31-50 წლის მოგზაურებმა გააკეთეს. 
საქსტატის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ მოგზაურთა რაოდენობა გაიზარდა, 
მათ მიერ საქართველოში დახარჯული თანხა შემცირდა. საქსტატის მონაცემებით, 
ვიზიტებზე დანახარჯებმა 1,2 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 15,2 პროცენტით ნაკლებია 
გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. 
ვიზიტის საშუალო ღირებულება წინა წელთან შედარებით 16,1 პროცენტით შემცირდა და 
889,7 ლარი შეადგინა. ვიზიტების უმეტესობა, 35,8 პროცენტი, დასვენების, გართობისა და 
დასვენებისთვის იყო. ყველაზე მეტი უცხოელი თბილისს (670,1 ათასი) და ქვემო ქართლს 
(273 ათასი ვიზიტი) ეწვია. 

2. როგორია საქართველოში საკანონმდებლო პოლიტიკა მიგრაციის 
მიმართულებით? 

სოციალური სამუშაო, პროფესია, რომელიც ემსახურება დაუცველთა, უმწეო, ღარიბთა და 
სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინირებულთა დაცვას. მისი მიზანია, ინდივიდების, 
ჯგუფების თუ თემების სოციალური ფუნქციონირების აღდგენა და გაძლიერება. 
სოციალური ფუნქციონირება გულისხმობს, როდესაც ადამიანის მიერ საკუთარი 
პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზება ხდება  საზოგადოებაში.  
სოციალური მუშაობის მთავარი ამოცანაა დაეხმაროს ადამიანებს საკუთარი 
შესაძლებლობებისა და უნარების გაუმჯობესებაში, რესურსების მოძიებაში.  

                                                            
3მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია; “საქართველოს 2019 წლისმიგრაციისპროფილი”, 2019 
https://migration.commission.ge/files/mp19_web3.pdf [უ. გ. 04.09.2022]. 
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საქართველოში შეიქმნა ფართომასშტაბიანი საკანონმდებლო ბაზა იმიგრანტების 
სამართლებრივი სტატუსის საკითხის დასარეგულირებლად. მისი ძირითადი ნაწილია 
საქართველოს კანონები: „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი 
მდგომარეობის შესახებ“, „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრები 
უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრის) და საქართველოს მოქალაქეთა 
პასპორტების გაცემის შესახებ. და „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“. 

3. როგორ თანამშრომლობს საქართველო საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
მიგრაციის სფეროში 

როგორც უკვე აღინიშნა საქართველო ძალიან მჭიდრო კავშირშია საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან. 2016 წლიდან საქართველოში მოქმედებს შრომითი მიგრაციის შესახებ 
კანონი, ასევე მიგრაციის ევროპული ქსელი, რომელიც არის მიგრაციისა და თავშესაფრის 
სფეროში წამყვანი ორგანიზაცია. 2021 წლის მარტიდან საქართველო დამკვირვებელი 
ქვეყნის სტატუსით გაწევრიანდა მიგრაციის ევროპულ ქსელში, რაც ძალიან დიდი ნაბიჯი 
იყო ჩვენი ქვეყნისთვის.2014 წელს დაიდო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება.  
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო კავშირი საქართველოს ხელს უწყობს 
არამხოლოდ არ ჩამორჩეს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს და დისკუსიებს, არამედ 
უშუალოდ მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესებში. ამჟამად საქართველო ძალიან 
მნიშვნელოვან და მრავალფეროვან ფორმებში და კონფერენციებში იღებს მონაწილეობას 
მიგრაციის მართვის მიმართულებით, მაგალითად: პრაღის პროცესი, ბუდაპეშტის 
პროცესი, მიგრაციისა და განვითარების გლობალური ფორუმი, მიგრაციისა და 
თავშესაფრის პანელი, პარტნიორობა მობილურობისათვის, რომელშიც საქართველო 2013 
წლიდან შეუერთდა. 
2009 წლის ნოემბერში, ბრიუსელში, ხელი მოეწერა ერთობლივ დეკლარაციას 
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მობილურობის პარტნიორობის შესახებ. Mobility 
Partnership არის გრძელვადიანი ჩარჩო, რომელიც დაფუძნებულია პოლიტიკურ დიალოგსა 
და თანამშრომლობაზე, რომელიც განვითარებულია საქართველოს, ევროკავშირსა და მის 
წევრ სახელმწიფო ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვიზების გაცემის გამარტივების 
შესახებ შეთანხმება.  
,,საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია საერთო სამთავრობო მიდგომაზე 
დაფუძნებული მიგრაციის მიმართ მექანიზმების განვითარების კუთხით. ამან საფუძველი 
დაუდო ამ სფეროში ქვეყანაში ერთიანი და ცენტრალიზებული სტრატეგიული მართვის 
სისტემის ჩამოყალიბებაში’’.4 

4. უკრაინის ომის შედეგად საქართველოში ჩამოსულ უკრაინელებს ქართველი 
ხალხის დახმარება, კერძოდ უკრაინაში ქართველი ხალხის დახმარების 
სერვისები 

ომის დაწყებიდან უკრაინელ ხალხს ქართველი მოსახლეობა აქტიურად ეხმარებოდა. 
საქართველოში ისინი უზრუნველყოფილნი იყვნენ უფასო საცხოვრებლითა და საკვებით.  
ჰუმანიტარული ტვირთი მოიცავდა პირველადი სამედიცინო დახმარების საგნებს, მათ 
შორის იყო ოცდაათზე მეტი დასახელების მედიკამენტი, ჟანგბადის კონცენტრატორები და 
ჰუმანიტარული დახმარების სხვა საგნები.  
                                                            
4მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია; „2021-2030  წლების მიგრაციის სტრატეგია“, 2020, 
https://migration.commission.ge/files/ms30_geo_web4.pdf?fbclid=IwAR3EI141ijK82FJPdLkIp_IZjPfjByf0lEN04S9YAarf
HRrdA8V7tfkEeiQ  [უ. გ. 08.09.2022]. 
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ასევე მათ ეხმარებოდათ ქართული კომპანიები, რომლებიც აგროვებდნენ  საჭირო ნივთებს  
სხვადასხვა გზით დასახმარებლად. 
თიბისი უკრაინის ყველა მოქალაქეს, რომლებიც საქართველოში იმყოფებოდნენ, უფასო 
ჯანმრთელობის დაზღვევას უწევდა. საქართველოს ბანკი პარტნიორ კომპანიებთან 
ერთად, წითელი ჯვრის მხარდაჭერით, უკრაინელ ხალხს ჰუმანიტარული დახმარებას 
უწევდა. ასევე, პარტნიორ სასტუმროებთან ერთად, საქართველოს ბანკი უზრუნველყოფდა 
უკრაინიდან დევნილთა განთავსებას.  
ევექსის კლინიკა საქართველოში დარჩენილ უკრაინის მოქალაქეებს სთავაზობდა უფასო 
კონსულტაციას და სასწრაფო ამბულატორიულ მომსახურებას.  
პსპ აფთიაქმა უკრაინელებს გაუგზავნა  200 000 ლარის მედიკამენტები და პირველადი 
დახმარების ნივთები.  
ასევე, შეიქმნა სპეციალური საქველმოქმედო ანგარიშები, შეგროვდა ასობით ტონა 
ჰუმანიტარული დახმარება, ზოგიერთი კომპანია უკრაინის მოქალაქეებს უფასოდ უწევს 
მომსახურებას და საქველმოქმედო ღონისძიებები აქტიურად ტარდება უკრაინის 
მხარდასაჭერად.  
აფთიაქებისა და სამედიცინო ქსელების დახმარება საგრძნობლად დიდია. დავით 
ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი, ევექსის კლინიკები უფასო სამედიცინო დახმარებას 
უწევდნენ უკრაინელ ხალხს, რომლებიც ომის შედეგად იყვნენ საქართველოში 
ჩამოსულები.  
ასევე რესტორნებისგან დახმარებაც დიდი იყო. ისინი უკრაინის მოქალაქეებს უფასოდ 
მასპინძლობდნენ. Dunkin Donuts-მა და Wendy’s-მა მათ ვაუჩერები დაურიგეს.  

5. სახელმწიფო პოლიტიკა უკრაინის დახმარების კონტექსტში 

აღსანიშნავია, რომ უკრაინელ ხალხის დახმარებაში ჩართული იყო თბილისის მთავრობა. 
მათი გადაწყვეტილებით უკრაინელი ხალხისთვის გაიხსნა ფინანსური დახმარების 
გაწევის ანგარიში. ასევე თბილისის მუნიციპალიტეტი დედაქალაქში უკრაინის 
მოქალაქეებს უფასოდ სთავაზობდა ზოგიერთ მუნიციპალურ მომსახურებას. ამის გარდა 
ისინი სარგებლობდნენ უფასო მომსახურებით, მუნიციპალური სპორტული ცენტრებით, 
საცურაო აუზებით, მუზეუმებით, თეატრებით, ბიბლიოთეკებით, ხელოვნების სკოლებით.  
სახელმწიფომ დაიწყო ტურისტების განთავსება, რადგან მათ ჰქონოდათ ნორმალური 
საცხოვრებელი პირობები. ჰუმანიტარული დახმარების პროცესში საქართველოს 
მთავრობასთან ერთად ჩართული იყო ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო.  
საქართველოს ფოსტას დაავალა სახელმწიფომ უკრაინაში ფულადი გზავნილების 
უსასყიდლოდ მიტანა. ტრანსპორტის კუთხით, საქართველო ყველა სახის 
ინფრასტრუქტურული დახმარებას უწევდა, როცა უკრაინულ გემებს პორტში შესვლა 
უწევდათ.  
საქართველოდან უკრაინაში 100 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი გაიგზავნა მთავრობის 
მეთაურის გადაწყვეტილებით, ასევე 1 მილიონი ლარი ჰუმანიტარული დახმარება.   

6. ქართული მედიის მიერ უკრაინის კონფლიქტის გაშუქება  

უკრაინის ტერიტორიაზე დაწყებული ომი მოსახლეობისთვის აქტუალური და 
მტკივნეული თემაა. ამას მოწმობს ,,ACT-ის კვლევის მონაცემები. კვლევის შედეგების 
მიხედვით, თითქმის ყველა რესპონდენტი - 96% მიიჩნევს, რომ უკრაინაში მიმდინარე 
მოვლენები მთლიანად ან ნაწილობრივ საქართველოსთან არის დაკავშირებული’’. 
უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ქართული მედიის ყურადღება ძირითადად უკრაინის 
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მოვლენებზე იქნა გადატანილი. ომის ვითარებას ყველა მედია სექტორი ინტენსიურად 
აშუქებდა.  

დასკვნა 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას რომ გამოიყო საქართველოში მიგრაციის ორი 
კატეგორია, რომლებიც უფრო მეტად არის გავრცელებული და მათი მიმდინარე პროცესები 
საზოგადოებას უქმნის გამოწვევებს. ასევე, საქართველოში შექმნილია ფართომასშტაბიანი 
საკანონმდებლო ბაზა იმიგრანტების სამართლებრივი სტატუსის საკითხის 
დასარეგულირებლად. მიგრაციის სფეროში საქართველოს საკმაოდ კარგი თანმშრომლობა 
აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ეს უკვე მრავალ წელს მოიცავს.  
რაც შეეხება უკრაინის ომის შედეგად ჩამოსულ უკრაინელ მოქალაქეებს საქართველოში, 
მათ ქართველი ხალხისგანაც და სახელმწიფოსგანაც ბევრი დახმარება და შეთავაზება აქვთ. 
ქართული მედიას კი ომის დაწყების პირველივე დღიდან ძირითადი ყურადღება 
გადატანილი ქონდა უკრაინის მოვლენებზე.  
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ავღანეთში თალიბანის რეჟიმის მიერ გენდერული ნიშნით 
დისკრიმინაციის შემთხვევათა ანალიზი 

მარიამი ბაზერაშვილი 
მოწვეული ლექტორი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

დემოკრატიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საფუძველს წარმოადგენს ადამიანის 
უფლებების დაცვა. გენდერული თანასწორობის პრობლემაც სწორედ მაშინ იჩენს თავს, 
როდესაც ადამიანის უფლებები მათი სქესის, რელიგიის, ორიენტაციის თუ სხვა ნიშნის 
გამო ირღვევა. შესაბამისად, გენდერული თანასწორობა ნიშნავს თანაბარ შესაძლებლობებს 
ნებისმიერი სქესისათვის. 

ზოგადად, გენდერული დისკრიმინაცია მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სახელმწიფოებისთვის 
თანამედროვე ეპოქაში, განსაკუთრებით რელიგიური ფუნდამენტალიზმის მქონე და 
განვითარებადი სახელმწიფოებისთვის. მაგალითად; თალიბანის რეჟიმი - ისლამური 
ფუნდამენტალისტური პოლიტიკურ-რელიგიური მოძრაობა,  რომელიც 1996-2001 წლამდე 
მართავდა ავღანეთს და 2021 წლიდან ისევ დაუბრუნდა მმართველ ორგანოს. თალიბანის 
პოლიტიკა სრულად მიმართულია გენდერული დისკრიმინაციისკენ, კერძოდ, მათ 
დახურეს უნივერსიტეტები, იმ მიდგომით, რომ ქალებს არ სჭირდებათ ისეთივე 
განათლების მიღება, როგორც მამაკაცებს. ასევე,  შემოიღეს სხვადასხვა სასწავლო გეგმა, 
რომელიც მიმართულია ქალების ჩაგვრისკენ. მძიმე აღმოჩნდა ქალებისთვის სამუშაო 
ადგილის შენარჩუნებაც, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც სახელმწიფო 
ეკონომიკური გამოწვევების წინაშე დადგა და მანამდე, ოჯახის მარჩენალ პოზიციებს 
სწორედ ქალები იკავებდნენ. ქალთა მიმართ პოლიტიკის გამკაცრებასთან ერთად მათ 
მოუწიათ სამუშაოზე უარის თქმა მხოლოდ და მხოლოდ გენდერული ნიშნის გამო. 
აიკრძალა ქალთა და მამაკაცთათვის საერთო ტანსაცმლის მაღაზიების არსებობა, დაწესდა 
ცენზურა სხვადასხვა მიმართულებით და დღესდღეობით, მთავრობის კაბინეტი 
დაკომპლექტებულია მხოლოდ მამრობითი სქესის წარმომადგენლებით. აღნიშნული 
პრობლემა მწვავედ დგას დღის წესრიგში და მთელი მსოფლიოს ყურადღებას იპყრობს. 

საკვანძო სიტყვები: დემოკრატია, ადამიანის უფლებების დაცვა, გენდერული 
დისკრიმინაცია.   

Abstract 

Protection of human rights is one of the most important foundations of democracy. The problem 
of gender equality also arises when human rights are violated because of their gender, religion, 
orientation, or other characteristics. Therefore, gender equality means equal opportunities for any 
gender. 

In general, gender discrimination is a significant challenge for states in the modern era, especially 
those with religious fundamentalism and developing states. For example; The Taliban regime is an 
Islamic fundamentalist political-religious movement that ruled Afghanistan from 1996-2001 and 
returned to the ruling body in 2021. The policy of the Taliban is completely directed towards gender 
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discrimination, in particular, they have closed universities, with the approach that women do not 
need to receive the same education as men. Also, they introduced various curricula aimed at the 
oppression of women. It turned out to be difficult for women to keep their jobs, especially in the 
conditions when the state was faced with economic challenges, and before that, it was women who 
were the breadwinners of the family. Along with the tightening of the policy toward women, they 
had to refuse work just because of their gender. Common clothes shops for men and women were 
banned, censorship was imposed in various directions, and today, the government cabinet is staffed 
only by male representatives. The mentioned problem is acutely on the agenda and attracts the 
attention of the whole world. 

Keywords: Democracy, Protect human rights, Gender discrimination. 

შესავალი   

ავღანეთში თალიბანის კონტროლის აღდგენის შემდეგ რიგი რეფორმები განხორციელდა, 
რაც 1990-იანი წლების ბოლოს მათ სასტიკ მმართველობას მოგვაგონებს. თალიბანმა 
დაარბია მომიტინგეები, დააკავა და სცემა ჟურნალისტები და აღადგინა თავიანთი 
სათნოების ხელშეწყობისა და მანკიერების აღკვეთის სამინისტრო, რომელიც თალიბანის 
წინა მმართველობის დროს კრძალავდა არაისლამურ ქცევებს. ჯგუფის უმაღლესი 
განათლების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა თქვა, რომ ქალებს უნივერსიტეტში 
სწავლის უფლება ექნებათ გენდერულად გამოყოფილ საკლასო ოთახებში, ისლამური 
ჩაცმულობით. 

უფრო მეტიც, საერთაშორისო დამკვირვებლები კვლავ შეშფოთებულნი არიან, რომ 
თალიბანი მხარს უჭერს ტერორისტულ ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით ალ-ქაიდას, რაც 
საფრთხეს უქმნის რეგიონულ და საერთაშორისო უსაფრთხოებას. დარგის ექსპერტების 
მოსაზრებით, თალიბანის მმართველობის პირობებში მიუხედავად თალიბანის 
განცხადებებისა, რომ „ავღანეთის მიწა არ იქნება გამოყენებული სხვა ქვეყნის 
უსაფრთხოების წინააღმდეგ“, ის შეიძლება გახდეს უსაფრთხო თავშესაფარი 
ტერორისტებისთვის, რომლებსაც შეეძლებათ შეტევები განახორციელონ დემოკრატიულ 
სახელმწიფოებზე. 

2021 წლის ანგარიშში გაეროს გუნდმა, რომელიც თალიბანის მონიტორინგს ახორციელებს, 
თქვა, რომ ჯგუფს ჯერ კიდევ აქვს ძლიერი კავშირები ალ-ქაიდასთან. მიუხედავად ამისა, 
გაეროს ექსპერტებმა განაცხადეს, რომ თალიბებმა დაიწყეს "ალ-ქაიდაზე კონტროლის 
გამკაცრება უცხოელი ტერორისტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებით და მათი 
რეგისტრაციითა და შეზღუდვით". თალიბანი აგრძელებს ალ-ქაიდას დაცვას რესურსებისა 
და სწავლების სანაცვლოდ. ითვლება, რომ ავღანეთში დაახლოებით 200-დან 500-მდე ალ-
ქაიდას მებრძოლი იმყოფება, ხოლო მისი ლიდერები ავღანეთ-პაკისტანის საზღვრის 
გასწვრივ არსებულ რეგიონებში არიან დამკვიდრებულნი. ამავდროულად, თალიბანი 
ავღანეთში იბრძოდა მათი კონკურენტის, ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, 
ხორასანში ტერორისტული ჯგუფის 2200-მდე წევრით. დარგის ექსპერტები ვარაუდობენ, 
რომ ტერორისტული ჯგუფი გააგრძელებს ქვეყანაში თავდასხმებს მაშინაც კი, როცა 
თალიბანი მის აღმოფხვრაზე იმუშავებს. აშშ-ის ჯარების გაყვანის ფონზე ხორასანში 
ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ქაბულის აეროპორტის მახლობლად 
განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომლის დროსაც დაიღუპა 13 ამერიკელი სამხედრო 
მოსამსახურე და სულ მცირე 170 ავღანელი მშვიდობიანი მოქალაქე. 
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1. თალიბანის პოლიტიკა ავღანეთში 

2021 წლის სექტემბერში თალიბანის  რეჟიმი დაუბრუნდა მმართველ ორგანოს, როგორც 
ავღანეთის ისლამური ემირატი, სადაც მთავრობას რელიგიური ლიდერი 
უხელმძღვანელებს და ლეგიტიმურობას კი სასულიერო პირებისგან მიიღებს. მათ არ 
უხსენებიათ არჩევნების ჩატარება. (აშშ-ს მხარდაჭერილი მთავრობის პირობებში, 
ავღანეთი იყო ისლამური რესპუბლიკა, რომელსაც პრეზიდენტი ხელმძღვანელობდა და 
ლეგიტიმაციას იღებდა საყოველთაო საარჩევნო უფლებით, საერთაშორისო 
კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად.) ექსპერტების მოსაზრებით ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ თალიბანი მნიშვნელოვნად გაუზიარებს ძალაუფლებას რომელიმე 
ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელს. 

თალიბები ცდილობდნენ დიპლომატიის გაძლიერებას რეგიონის ისეთ ქვეყნებთან, 
როგორიცაა ჩინეთი, პაკისტანი და რუსეთი. მათ მოუწოდეს ქვეყნებს, გააგრძელონ 
თანამშრომლობა საელჩოებთან და უცხოურმა ბიზნესებმა განაგრძონ მუშაობა ავღანეთში. 
თუმცა,  შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა ჯერ აღიარეს თალიბანი 
ავღანეთის მთავრობად და არ განუსაზღვრიათ თუ როგორი ურთიერთობა ექნებათ 
თალიბანთან. აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა ანტონი ბლინკენმა თქვა, რომ შეერთებული 
შტატები „(თალიბანის კაბინეტს) თავისი ქმედებებით განსჯის“. ჩინეთის ოფიციალურმა 
პირებმა განაცხადეს, რომ ჩინეთის მხარდაჭერა ავღანეთისთვის ნაწილობრივ 
დამოკიდებული იქნება თალიბების მიერ რეგიონში ტერორისტული მოქმედებების 
აღკვეთაზე.1 

თალიბანის მმართველობამ განსაკუთრებით დამანგრეველი ზეგავლენა მოახდინა 
ავღანელ ქალებსა და გოგონებზე, რაზეც კვლევის მიხედვით საუბრობს Human Rights 
Watch-ი და სან ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტი 
(SJSU). ორგანიზაციებმა შეისწავლეს ქალების მდგომარეობა მას შემდეგ, რაც თალიბებმა 
კონტროლი აიღეს ღაზნის პროვინციაში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ავღანეთში. 

2021 წლის 12 აგვისტოს, ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში შესვლამდე, ქალაქ ღაზნის 
კონტროლის შემდეგ, თალიბებმა დააწესეს უფლებების დამრღვევი პოლიტიკა, რამაც 
შექმნა უზარმაზარი ბარიერები ქალთა და გოგონების ჯანმრთელობასა და განათლებაში, 
შეზღუდა გადაადგილების, გამოხატვის თავისუფლება. თალიბების მიერ ავღანეთის 
ხელში ჩაგდების შემდეგ, მილიონობით დოლარის დაკარგულმა შემოსავალმა, მზარდმა 
ფასებმა, დახმარების შეწყვეტამ, ლიკვიდურობის კრიზისმა და ფულადი სახსრების 
დეფიციტმა, რომელიც გამოწვეული იყო ყოფილი დონორი ქვეყნების, განსაკუთრებით 
შეერთებული შტატების მიერ, მოსახლეობის დიდ ნაწილს წაართვა წვდომა საკვებზე, 
წყალზე, აღარ დარჩათ თავშესაფარი და ჯანმრთელობის დაცვის განცდა. 

Human Rights Watch-მა და SJSU-მ დისტანციურად გამოიკითხეს 10 ქალი ღაზნის 
პროვინციაში, მათ შორის, ვინც მუშაობდა განათლების, ჯანდაცვის, სოციალურ 
სერვისებისა და ბიზნესის მიმართულებით. მათ აღწერეს სპირალური ფასები საკვების 
ძირითად პროდუქტებზე, ტრანსპორტირებასა და სასკოლო წიგნებზე, რასაც თან ახლავს 
შემოსავლის მკვეთრი და ხშირად მთლიანი დანაკარგი.2 ბევრი იყო მათი ოჯახის 
ერთადერთი ან ძირითადი ხელფასის მიმღები, მაგრამ უმეტესობამ დაკარგა სამსახური 
თალიბანის პოლიტიკის გამო, რომელიც უზღუდავს ქალებს სამუშაოებზე წვდომას. 
მხოლოდ დაწყებით განათლებასა და ჯანდაცვაში მომუშავეებს შეეძლოთ მუშაობა და 
                                                            
1 Maizland. L., The Taliban in Afghanistan. https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan [უ. გ. 14.07.2022]. 
2 Afghanistan: Taliban Deprive Women of Livelihoods, Identity. https://www.hrw.org/news/2022/01/18/afghanistan-
taliban-deprive-women-livelihoods-identity [უ. გ. 11.07.2022]. 
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უმეტესობას ფინანსური კრიზისის გამო ხელფასს არ უხდიდნენ. თალიბებმა აუკრძალეს 
ქალებსა და გოგონებს საშუალო და უმაღლესი განათლების მიღება, რის საფუძველზეც 
შეცვალეს სასწავლო გეგმები, რათა მეტი ყურადღება გაემახვილებინათ რელიგიურ 
სწავლებაზე. ისინი კარნახობენ, რა უნდა ატარონ ქალებმა, როგორ იმოგზაურონ, 
ხორციელდება სამუშაო ადგილის სეგრეგაცია სქესის მიხედვით და კიდევ რამდენად 
პარადოქსულიც არ უნდა იყოს 21-ე საუკუნეში კარნახობენ ქალებს თუ რა მობილური 
ტელეფონები უნდა ჰქონდეთ მათ.  ისინი ამ წესებს ახორციელებენ დაშინებისა და 
შემოწმების გზით. 

„ქალებისა და გოგონების კრიზისი ავღანეთში მწვავდება და დასასრული არ ჩანს“, - თქვა 
ჰეზერ ბარმა, Human Rights Watch-ის ქალთა უფლებების ასოცირებულმა დირექტორმა. 
„თალიბანის პოლიტიკამ სწრაფად აქცია ბევრი ქალი და გოგონა საკუთარ სახლეში 
ვირტუალურ პატიმრებად, რაც ქვეყანას ართმევს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რესუსს, რომ 
ქალმა შეძლოს მისი უნარების და ნიჭის გამოყენება’’.  

2. ფინანსური კრიზისი და ფასების ზრდა 

2021 წლის 15 აგვისტოს ფინანსური კრიზისი მოჰყვა თალიბების მიერ ავღანეთის ხელში 
ჩაგდებას, რამაც გამოიწვია ეკონომიკის ნგრევა და საბანკო სისტემის გაიყინვა. წინა 
მთავრობის ბიუჯეტის დაახლოებით 75 პროცენტი მოდიოდა უცხოელ დონორებზე, 
მაგრამ უმეტესობამ შეაჩერა დახმარება სამთავრობო უწყებებისა და ინსტიტუტებისთვის. 
თალიბანის კონტროლის ქვეშ მყოფი ავღანეთის ცენტრალური ბანკი მოწყდა 
საერთაშორისო საბანკო სისტემას და შეწყვიტა წვდომა ქვეყნის სავალუტო რეზერვებზე. 
გაეროს უშიშროების საბჭოს წარსული რეზოლუციები, რომლებიც უწესებდა თალიბანს 
სანქციებს და სხვა შეზღუდვებს ტერორიზმთან დაკავშირებული ქმედებების გამო, 
ავღანეთის ცენტრალურ ბანკს უშლის ხელს ახალი ქაღალდის ავღანური ვალუტის 
მიღებაში, რომელიც იბეჭდება ევროპაში. 

სახელმწიფო ბიუროკრატიის დიდი ნაწილი აღარ ფუნქციონირებს, რადგან ავღანეთის წინა 
ხელისუფლების მრავალი მუშაკი გაიქცა ქვეყნიდან, ხოლო თალიბანის ხელისუფლებას არ 
აქვს სახსრები მუშებისთვის ანაზღაურების გადასახდელად. გაეროს სააგენტოებისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაწეული გარკვეული ჰუმანიტარული და სხვა 
დახმარება თანდათან განახლდა, მაგრამ სერიოზულად შემცირდა თალიბების 
შეზღუდვების, ლოგისტიკური სირთულეების, მათ შორის ქვეყანაში ფულის გადარიცხვის 
ბარიერების, უსაფრთხოების პრობლემების, პერსონალის ევაკუაციის, დახურვისა და 
სამართლებრივი გაურკვევლობის გამო. იმ პერიოდისთვის, გაეროს მსოფლიო სასურსათო 
პროგრამამ გამოსცა მრავალი გაფრთხილება სასურსათო დაუცველობის გაუარესების და 
ავღანეთის მასშტაბით შიმშილის შედეგად ფართომასშტაბიანი სიკვდილის რისკის 
შესახებ. 

ეს კრიზისი, ისევე როგორც ჰუმანიტარული კრიზისების უმეტესობა, ყველაზე დიდ ზიანს 
მიაყენებს ქალებსა და გოგონებს. გაეროს და რამდენიმე უცხოური მთავრობის 
ოფიციალური პირები აფრთხილებენ ეკონომიკური კოლაფსის, მწვავე არასწორი კვებისა 
და აშკარა შიმშილის რისკების გაუარესების შესახებ. სურსათის მსოფლიო პროგრამის 
(WFP) მიერ ჩატარებული გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ათიდან ცხრა ავღანურ ოჯახს 
არასაკმარისი საკვები აქვს ყოველდღიური მოხმარებისთვის, ნახევარი ამბობს, რომ ბოლო 
ორ კვირაში ერთხელ მაინც ეწურებათ საკვები, ყოველი მესამე ავღანელი კი, უკვე მწვავედ 
მშიერია. 
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3. დაუცველობის ახალი ფორმები, გენდერული დისკრიმინაცია.  

თალიბების ავღანეთის ხელში ჩაგდების შემდეგ, ეროვნული პოლიცია, რომელიც 
ფუნქციონირებდა კონტრ-აჯანყებულ ძალად, დიდწილად დაიშალა. ბრძოლა ძირითადად 
ქვეყანაში დასრულდა, მაგრამ ხალხმა გამოხატა შიში თალიბების მიერ ძალადობისა და 
თვითნებური დაპატიმრებებისა და კანონის უზენაესობის არარსებობის შესახებ და 
აღინიშნა, რომ ზოგიერთ რაიონში გაიზარდა დანაშაული.  

თალიბებმა დანიშნეს კაბინეტი, რომელიც მხოლოდ მამაკაცებისგან შედგება. მათ გააუქმეს 
ქალთა საქმეთა სამინისტრო და სამინისტროს შენობა გადასცეს აღდგენილ ვიცე და 
სათნოების სამინისტროს, რომელიც პასუხისმგებელი იყო 1996 წლიდან 2001 წლამდე 
თალიბანის წინა პერიოდში ქალთა მიმართ ყველაზე უარეს ძალადობაზე. 

ავღანელი ქალები თავიანთი უფლებებისთვის იბრძოდნენ. ისინი ცდილობდნენ 
თალიბანთან მოლაპარაკებას და როდესაც ეს ვერ მოხერხდა, მათ დაიწყეს პროტესტი. 
თალიბებმა კი დაშალეს მათი საპროტესტო აქციები, სცემეს მომიტინგეები და 
ჟურნალისტები, რომლებიც აშუქებდნენ საპროტესტო აქციებს, შემდეგ კი აკრძალეს 
არასანქცირებული პროტესტი. 

Human Rights Watch-ის და SJSU-ის მიერ ჩატარებულ ინტერვიუში ქალებმა ისაუბრეს 
უმძიმეს გამოწვევებზე. როდესაც ქალებს მუშაობის უფლება ეძლევათ, მათი სამუშაო 
ადგილები მოქმედებს თალიბანის ახალი შეზღუდვების ქვეშ. ჯანდაცვის მუშაკმა თქვა, 
რომ მისმა უფროსმა მოაწყო შეხვედრა თალიბანის მაღალჩინოსნთან. ”საავადმყოფოში 
შეიკრიბა ყველა ქალი პერსონალი, რათა გვეთქვა, როგორ უნდა მოვიქცეთ ამის შემდეგ,” - 
„როგორ უნდა ჩავიცვათ და როგორ უნდა ვიმუშაოთ მამაკაცებისგან დამოუკიდებლად. 
ჩვენ გვირჩევდნენ, რომ სექსუალური ლტოლვა არ აღვძრათ მათში, სექსუალური 
ლტოლვის არ გამოწვევის მიზნით კაც პერსონალთან თავხედური და გაბრაზებული 
ტონით და არა რბილი ტონით გველაპარაკა“. ახალი მოთხოვნები იყო ბურკასა და გრძელი 
კაბის ჩაცმაზე. „ძალიან რთულია მედდად გრძელი კაბით სიარული და მუშაობა“, 3და 
დასძინა, რომ მათ ხანდახან სირბილი სჭირდებათ გადაუდებელი შემთხვევების დროს. 
ინტერვიუში მონაწილე ქალმა თქვა, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ სცადა ნორმალურ 
ფორმაზე დაბრუნებულიყო შარვალს, მუხლამდე ტუნიკსა და ლაბორატორიულ ქურთუკს, 
მაგრამ უსაყვედურეს და სამსახურიდან გათავისუფლებით დაემუქრნენ.  

ქალების ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვები ზიანს აყენებს მათ 
ინფორმაციაზე წვდომას, მათ შორის ჯანმრთელობის შესახებ. „ქალებს სთხოვენ, არ 
ატარონ სმარტფონები“, - თქვა ჯანდაცვის მუშაკმა. ”მათ თქვეს, რომ ქალებმა უნდა 
შეინახონ ნოკიას მარტივი ტელეფონები, რომლებსაც ბევრი ვარიანტი არ აქვთ.” 

ბიზნესის მფლობელმა ქალმა ინტერვიუში აღნიშნა, რომ იგი ცდილობდა შეერთებოდა 
სავაჭრო და საინვესტიციო პალატის შეხვედრებს, მაგრამ უარი უთხრეს. მას უფლება 
მისცეს დასწრებოდა ქალთა ბიზნესის კონფერენციას, მაგრამ ქალებს აცალკევდნენ 
მამაკაცებისგან ფარდით და არ აძლევდნენ ერთმანეთთან საუბრის უფლებას. 
”დაახლოებით ხუთი-ექვსმა ადამიანმა ისაუბრა ღონისძიებაზე - ისინი იყვნენ სავაჭრო 
სამინისტროდან, ავღანეთის სავაჭრო და საინვესტიციო პალატიდან და კულტურის 
სამინისტროდან,” - თქვა მან. „გამოფენა სიმბოლურად ჩატარდა - ქალები საჩვენებლად 
მოიყვანეს. „კულტურის სამინისტრო დაარედაქტირებს ამბებს, სანამ რომელიმე მედია 

                                                            
3 Afghanistan: Taliban Deprive Women of Livelihoods, Identity. https://www.hrw.org/news/2022/01/18/afghanistan-
taliban-deprive-women-livelihoods-identity [უ. გ. 11.07.2022] 
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გამოაქვეყნებს ინფორმაციას. ჩვენი მედია ახლა ცენზურის ქვეშაა, რათა მათ ვერ 
გამოაქვეყნონ კონფერენციის სრული ანგარიში. 

თალიბანის შეზღუდვები ქალებისთვის, მათი გარჩევის სირთულე და თვითნებური 
აღსრულება აფერხებს ქალთა ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვაზე. ”ექიმებს ასევე ეშინიათ 
ქალი პაციენტების მკურნალობა,” - თქვა მთავრობის თანამშრომელმა. ”ასევე, ძნელია ქალი 
ექიმების პოვნა.” მისი თქმით, ადრე კერძო საავადმყოფოებსა და კლინიკებში უფრო მეტი 
ქალი ჯანდაცვის მუშაკი იყო, მაგრამ ახლა მათი პოვნა უფრო რთულდება. 

მიმდინარე პეროდისთვის მასწავლებლებმა განაცხადეს, რომ თალიბანმა უკვე შეიტანა 
ცვლილებები სასწავლო გეგმაში. „მეტი რელიგიური საგნები დაემატა“, -და ისეთი საგნები, 
როგორიცაა ფიზიკური აღზრდა და ხელოვნება, არასაჭიროდ მიიჩნიეს. ისლამური 
რელიგიური კვლევები უკვე იყო სასწავლო გეგმის ნაწილი, მაგრამ თალიბებმა 
მნიშვნელოვნად გაზარდეს ყურადღება ამ კვლევებზე. ამ ცვლილებებმა შეაშფოთა 
ზოგიერთი მასწავლებელი. ”მაშინაც კი, თუ მასწავლებლები არ არიან მზად საგნების 
სწავლებისთვის, მათ ეს უნდა გააკეთონ”. სასწავლო კვირა ისე გაიყო, რომ სტუდენტებს 
ცალ-ცალკე, სამი დღის განმავლობაში შეეძლოთ სწავლება. აკადემიკოსები ამბობენ, რომ ამ 
სეგრეგაციამ და ქალი ლექტორების ნაკლებობამ შეამცირა განათლების ხარისხი, 
განსაკუთრებით ქალებისთვის. ზოგიერთი მეცნიერისა და სტუდენტის აზრით, ზოგიერთი 
საგანი საერთოდ შეწყდა ქალი სტუდენტებისთვის. 

ქალები და უმცირესობათა ეთნიკურ ჯგუფები, როგორიცაა ჰაზარა და ტაჯიკი, ამბობენ, 
რომ მათ დევნიან სხვადასხვა მიმართულებით. ზოგიერთმა თქვა, რომ ისინი 
სამსახურიდან გაათავისუფლეს უსაფუძვლო მიზეზის გამო და თავს დაცულად არ 
გრძნობენ ამჟამინდელ გარემოში მუშაობისას. ბევრმა აირჩია წასვლა. წინა ხელისუფლების 
პირობებშიც კი დისკრიმინაციას განიცდიდნენ, მაგრამ „თალიბების მოსვლასთან ერთად 
ეს დისკრიმინაცია გაიზარდა“, ამბობს ქაბულში მცხოვრები ყოფილი პროფესორი. 

ავღანეთში, თალიბანის მმართველობიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ, ავღანეთში 
აკადემიკოსებისთვის ცხოვრება სულ უფრო აუტანელი გახდა.  მას შემდეგ, რაც გასულ 
აგვისტოში თალიბებმა ძალაუფლება ხელში ჩაიგდეს, ქვეყანა ჰუმანიტარულ კრიზისში 
ჩავარდა. ბევრი ავღანელი არ იღებს საკმარის საკვებს; გრძელდება კონფლიქტი თალიბანსა 
და მეტოქე ჯგუფებს შორის; და ინფექციური დაავადებების აფეთქებები ფართოდ არის 
გავრცელებული. ამ გამოწვევებთან ერთად, ფაკულტეტის წევრებს არ აქვთ დრო ან 
დაფინანსება კვლევის ჩასატარებლად და განიცდიან ხელფასების შემცირებას და 
აკადემიური თავისუფლების გაქრობას. 

ქალი მეცნიერებისთვის, თალიბანის ქვეშ ცხოვრება ნიშნავს, რომ უმეტესობამ უნდა 
ატაროს ტანსაცმელი, რომელიც თავსა და სხეულს ფარავს. ხოლო სტუდენტებს არ 
შეუძლიათ მამაკაცებთან ერთად გაკვეთილებზე დასწრება და მათი სწავლება 
შეზღუდულია.  ღაზნის გოგონებსა და ქალებს აქვთ მთელი რიგი ბარიერები განათლებაზე 
წვდომისთვის, მათ შორის თალიბანის ამჟამინდელი აკრძალვა გოგონების საშუალო 
სკოლებში სწავლებაზე ავღანეთის 34 პროვინციიდან 27-ში, მათ შორის ღაზნიში.  

”მე ძალიან ვღელავ გოგოებზე”, - თქვა მასწავლებელმა. „მათ ძალიან ბევრი იმუშავეს. მე-7-
დან მე-12 კლასელ გოგონებს უწევთ სახლში დარჩენა. გვირეკავენ და გვეკითხებიან 
სკოლების გახსნის შესახებ. ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ ჯერ არ ვიცით. მე მათ ცრუ 
დაპირებას ვერ მივცემ.  

უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, რომელთაგან ბევრი სწავლობდა ღაზნის გარეთ, ნახეს 
მათი კლასების დახურვა და არ ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როდის ან 
საერთოდ შეძლებენ თუ არა სწავლის განახლებას. „უნივერსიტეტის ყველა ჩემნაირი 
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სტუდენტი, ვინც ღაზნიდან განათლების მისაღებად წავიდა, იძულებულია დაბრუნდეს“, - 
თქვა მედიცინის სტუდენტმა. ”ჩვენ ყველანი სახლში ვსხედვართ და არ ვიცით რა მოგვივა.” 
"ჩემს უმცროს დას უნდოდა უნივერსიტეტში წასვლა, მაგრამ ახლა სახლში უნდა დარჩეს", 
- თქვა ერთმა ქალმა. ღაზნის ყველა უნივერსიტეტი დაკეტილია. 

გოგონების დაწყებითი სკოლები ღიაა, მაგრამ იმის ცოდნა, რომ საშუალო სკოლა 
დახურულია, მათ ყურადღებას ფანტავს. „მე-6 კლასელი გოგონები შეშფოთებულნი არიან“, 
- თქვა მასწავლებელმა. „მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობა დაზარალდა - ისინი წუხან 
მომავალზე. როცა უფროსი გოგოები სკოლაში არ დადიან, მოტივაცია დაკარგეს“. 

„მოსწავლეები ეკითხებიან, რა მოუვა მათ მე-6 კლასის შემდეგ და ჩვენ ვეუბნებით: 
„ღმერთი კეთილია“, - თქვა სხვა მასწავლებელმა. „იმედია ისინი გააგრძელებენ სწავლას.” 

დაწყებითი კლასების მასწავლებლები სამსახურში მოდიან, ხოლო საშუალო სკოლის 
მასწავლებლები სახლში ელოდებიან გაიხსნება თუ არა მათი სკოლები და განახლდება თუ 
არა მათი დასაქმება. მასწავლებელმა თქვეს ინტერვიუში, რომ ღია სკოლებისთვისაც კი 
მასწავლებელთა ხელფასების გადაუხდელობა გავლენას ახდენს განათლების ხარისხზე: 
„ზოგიერთ მასწავლებელს, რომელიც სკოლაში მოდის, არ აქვს მოტივაცია, ასწავლოს 
კლასს, რადგან არ არის ანაზღაურება “. 

კერძო სკოლებს მეტი მოქნილობა ჰქონდათ, მაგრამ ფინანსურმა კრიზისმა მათაც დაარტყა. 
„არსებობს რამდენიმე კერძო სკოლა, მაგრამ ისინი დახურვას აპირებენ,” - თქვა მთავრობის 
ყოფილმა თანამშრომელმა. „ხალხი ვერ იხდის ფულს კერძო სკოლებისთვის, რადგან მათ 
სამსახური დაკარგეს“. 

მასწავლებლებმა განაცხადეს სტუდენტების დასწრების განსხვავებული რაოდენობა. 
ერთმა თქვა, რომ მის სკოლაში მეხუთე და მეექვსე კლასებში ჩარიცხული სტუდენტების 
მხოლოდ 50 პროცენტი დადის. მეორემ თქვა, რომ თალიბების კონტროლის შემდეგ ბევრი 
სტუდენტი დარჩა სახლში შიშის გამო, მაგრამ ისინი თანდათან დაუბრუნდნენ სკოლას.  

ჰუმანიტარული კრიზისი ასევე გავლენას ახდენს ბავშვების სწავლის უნარზე. ”ბევრი 
მოდის სკოლაში მშიერი, თქვა მასწავლებელმა. ”ძნელია, რადგან, როგორც მასწავლებელი, 
მე მათთვის ბევრი რამის გაკეთება არ შემიძლია, რადგან სკოლაში ბავშვებს არ ვაჭმევთ.” 

"ზოგიერთ გოგონას არ აქვს ფული წიგნებისთვის ან მარაგისთვის", - თქვა იმავე 
მასწავლებელმა. სასკოლო წიგნებზე ფასი გაიზარდა. ”ჩვენს მოსწავლეებს არ აქვთ 
საშუალება იყიდონ სასკოლო წიგნები”, - თქვა მეორე მასწავლებელმა. „თუ სასკოლო წიგნი 
ადრე ღირდა 30 ავღანი [0,25 აშშ დოლარი], ახლა ის არ არის 80 ავღანზე ნაკლები [0,67 აშშ 
დოლარი]. …40 მოსწავლისგან შემდგარ კლასში მხოლოდ ოთხი ან ხუთი ახერხებს 
წიგნების ყიდვას“. მისი თქმით, მასწავლებლები ცდილობენ გაკვეთილის მოკლე რეზიუმეს 
დაწერას დაფაზე, მაგრამ წიგნების ნაკლებობა სერიოზულად აზიანებს მათი სწავლების 
უნარს. 

დასკვნა 

სტატიაში ძირითადად აქცენტები გაკეთდა სიღრმისეულ ინტერვიუზე, რომელიც ჩაატარა 
Human Rights Watch და SJSU-მა. განსაკუთრებით ღირებული აღმოჩნდა მათი მიგნებები, 
რადგან ინტერვიუში მონაწილე ქალებისგან უფრო მეტად გახდა საჯარო მათი მძიმე 
სოციალურ-ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მდგომარეობა, თუ რა დისკრიმინაციას 
განიცდიან თალიბანის რეჟიმის ქვეშ.  
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თალიბანმა სრულად უნდა სცეს პატივი ყველა ქალის, გოგონას და ზოგადად, ადამიანის 
უფლებებს და უზრუნველყოს სრული გენდერული თანასწორობა ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო კანონმდებლობით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად. გაეროს 
მიდგომა შედარებით ეფექტური აღმოჩნდება თუ სახელმწიფოთა უმრავლესობა მკაცრად 
მოითხოვს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებას. 
დონორებმა უნდა გააგრძელონ თალიბანთან თანამშრომლობა ღაზნისა და მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით ქალთა და გოგონების უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით და უნდა 
იმუშაონ ჰუმანიტარული კრიზისის მოსაგვარებლად ქალებისა და გოგონების უფლებების 
დასაცავად.  

სხვადასხვა წყაროების ინფორმაციებზე დაყრდნობით გამოიკვეთა რიგი მიგნებები, სადაც 
საჭიროა სამომავლოდ დისკრიმინაციის შემთხვევების აღმოფხვრა, კერძოდ,  

ქალების და გოგონების თავისუფლების გარანტიების დაცვა, რომ მათ ნებისმიერ დროს 
შეეძლებათ გადაადგილება და შეეძლებათ აირჩიონ სასურველი ტანისამოსი;  

ხელახლა უნდა გაიხსნას ყველა სამთავრობო საშუალო სკოლა და უნივერსიტეტი; 

 ნება უნდა მიეცეს ყველა ქალს მონაწილეობა მიიღოს დასაქმების ნებისმიერ ფორმაში; 

აღდგეს ქალთა საქმეთა სამინისტრო და მისი ქვენაციონალური ოფისები; 

გაჩნდეს ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები, 
რომლებიც უზრუნველყოფილია გენდერულად მგრძნობიარე გზით; 

გაიზარდოს გენდერული ძალადობის წინაშე მყოფი ქალებისა და გოგონების დაცვის 
სერვისების შეთავაზება;  

და ბოლოს, აუცილებელია ავღანელი ქალებისა და გოგონების მიმართ მხარდაჭერა, 
რომლებიც განიცდიან დევნას არა მხოლოდ საკუთარ ქვეყანაში არამდე, ავღანეთის 
ფარგლებს გარეთაც. 
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მოთხოვნით სასამართლოსათვის მიმართვის შემთხვევები. ნაჩუქარი ნივთის უკან 
დაბრუნების მოთხოვნის მომწესრიგებელი ნორმები არ გამოირჩევა რეგულირების მკაფიო 
და სრულყოფილი ხასიათით, შესაბამისად, საერთო სასამართლოებს უწევთ ყოველ 
ინდივიდუალურ შემთხვევაში ნორმის განმარტების გზით დაადგინონ მათი შინაარსი და 
მოახდინონ სადავო სამართლებრივი ურთიერთობის გადაწყვეტა.  აღნიშნული კი 
წარმოშობს ცალკეული საკითხების განსხვავებულად ინტერპრეტირებისა და 
არაერთგვაროვანი პრაქტიკის დადგენის რისკებს. ამასთან, აღნიშნულმა შეიძლება 
დამატებით გამოიწვიოს ნორმის ფართო, წინასწარ განუჭვრეტადი განმარტება, რაც 
გამოიწვევს პროცესის მონაწილეთა ინტერესების დაუსაბუთებელ შეზღუდვას. 
შესაბამისად, კანონმდებლის მიერ კანონის განსაზღვრულის მოთხოვნის დაცვა 
პრაქტიკულ მნიშვნელობას იძებს, მათ შორის,  ნორმაშეფარდებითი საქმიანობის 
განხორციელების პროცესში. 

საგულისხმოა, რომ არსებული კანონმდებლობა ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის 
შესაძლებლობას ადგენს დასაჩუქრებულის მიერ მჩუქებლის მიმართ მძიმე შეურაცხყოფის 
ან დიდი უმადურობის გამოჩენის, ასევე მჩუქებლის მატერიალური მდგომარეობის 
გაუარესების შემთხვევებში. ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის მატერიალური საფუძვლების 
ნათლად განსაზღვრის პარალელურად კანონმდებელი რეგულირების მიღმა ტოვებს 
ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის რეალიზაციასთან დაკავშირებულ 
არსებითი მნიშვნელობის მქონე საპროცესო სამართლებრივ საკითხებს, კერძოდ, 
ბუნდოვანია დასახელებული საფუძვლებით როგორც ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების 
მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი, ისე მოთხოვნის წარდგენაზე უფლებამოსილი 
სუბიექტის ვინაობა. დასახელებული საკითხების გადაწყვეტა თავის მხრივ უკავშირდება 
მნიშვნელოვანი საპროცესო სამართლებრივი შედეგის დადგომას. შესაბამისად, 
პრაქტიკული მნიშვნელობისაა დასახელებული საკითხების თაობაზე დეტალური კვლევის 
განხორციელება. ამასთან, მიზანშეწონილია,  ანალიზი განხორციელდეს გერმანიის 
კანონმდებლობისა და სამეცნიერო ლიტერატურის შესწავლის გზით, ვინაიდან საკვლევი 
საკითხის მოწესრიგებას ყველაზე მეტი საერთო გერმანიის კანონმდებლობასთან აქვს.  
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საკვანძო სიტყვები: ჩუქება, უსაფუძვლო გამდიდრება, საფუძველი, გარდაცვალება.  

Abstract 

Donation is one of the most common types of contracts, although in practice there are cases of 
cancellation of donation and surrender of a gift. The rules on giving the gift are not clear and 
complete. Therefore courts are compelled to determine the content of the norm by way of 
interpretation and to settle the dispute. This creates risks of different interpretation and ambiguous 
practice. In addition, this may result in broad, unpredictable interpretation, thus, causing 
unreasonable restriction for the parties. Hence, the protection of principle of definiteness obtains 
additional practical importance in the process of interpretation. 

It must be taken into account that the current legislation prescribes the possibility of reclaiming 
the gift in cases of serious misconduct against the donor, gross ingratitude or in the event of a 
deterioration in the donor's financial situation. Despite clear determination of the material reasons, 
the procedural aspects are not regulated by the legislator. In particular, both the legal basis for the 
return of the gift and the entitled person are not clearly determined. Thus, further regulation of the 
issues concerned has practical importance. It is reasonable to be taken into account the 
considerations reflected in German scientific literature and relevant practice since the legislation 
of Georgia has much in common with German legislation. 

Keywords:  Donation, unjustified enrichment, basis, Death. 

შესავალი 

ჩუქების ხელშეკრულება წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ ხელშეკრულების 
სახეს, რომელიც უკავშირდება მნიშვნელოვანი სამართლებრივი შედეგების დადგომას. 

ჩუქების ხელშეკრულების განკარგვითი ხასიათის მიუხედავად კანონმდებლობა 
ითვალისწინებს ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის შესაძლებლობას განსაზღვრული 
საფუძვლების არსებობისას. დასახელებული მოთხოვნის და მისი რეალიზაციისას 
მოსალოდნელი სამართლებრივი შედეგების მნიშვნელობის გათვალისწინებით 
პრაქტიკულ ხასიათს იძენს საკითხის არა მხოლოდ მატერიალურ-სამართლებრივი, არამედ 
საპროცესო სამართლებრივი ასპექტების სრულყოფილი მოწესრიგების უზრუნველყოფა. 
არსებული კანონმდებლობა ამ მხრივ არ გამოირჩევა რეგულირების ყოვლისმომცველი 
ხასიათით და მოწესრიგების მიღმა ტოვებს ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვასთან 
დაკავშირებულ არსებითი მნიშვნელობის მქონე პროცესუალურ სამართლებრივ 
საკითხებს, რომლებიც მნიშვნელოვან საპროცესო-სამართლებრივ შედეგებს უკავშირდება. 
კერძოდ, ბუნდოვანია ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის სამართლებრივი 
საფუძველი. ხსენებული საკითხის გადაწყვეტა პრაქტიკული მნიშვნელობისაა, 
რამდენადაც კონკრეტული სამართლებრივი ურთიერთობისათვის სამართლებრივი 
საფუძვლის მისადაგება უკავშირდება ხანდაზმულობის განსხვავებული ვადების 
გამოყენებას, ხოლო ხანდაზმულობის ვადის დაცვის საკითხის გადაწყვეტა მნიშვნელოვან 
საპროცესო სამართლებრივ შედეგებს წარმოშობს. ამასთან, არსებით მნიშვნელობას იძენს 
ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნებაზე უფლებამოსილი სუბიექტის განსაზღვრა, ვინაიდან 
უკავშირდება პროცესის მონაწილის სათანადოობის საკითხის გადაწყვეტას. 
დასახელებულ საკითხებთან დაკავშირებით არ არსებობს მკაფიო საკანონმდებლო 
რეგულირება, აღნიშნული კი უბიძგებს სასამართლოს ნორმის განმარტებისაკენ, რაც 
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იწვევს არაერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის დადგენის რისკებს. საგულისხმოა, რომ 
ხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით არ არსებობს ერთიანი პოზიცია სამეცნიერო 
ლიტერატურასა და სასამართლო პრაქტიკაში, რაც აორმაგებს ხსენებული საკითხის 
კვლევის ინტერესს. 

წარმოდგენილი ნაშრომი ემსახურება ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვასთან დაკავშირებული 
საპროცესო სამართლებრივი ასპექტების ანალიზს, პრობლემების იდენტიფიცირებასა და 
მათ აღმოსაფხვრელად კონკრეტული წინადადებების შემოთავაზებას. ამ მიზნით 
გაანალიზებულ იქნება როგორც საქართველოს, ისე გერმანიის კანონმდებლობა. 

ნაშრომის პირველი თავი ეთმობა ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის 
სამართლებრივი საფუძვლის კვლევას, ხოლო შემდეგი თავი - ნაჩუქარი ნივთის უკან 
დაბრუნების მოთხოვნის დასახელებული საფუძვლების შემთხვევაში უშუალოდ 
უფლებამოსილი სუბიექტის განსაზღვრავს, მჩუქებლის გარდაცვალების შემთხვევაში 
უფლების რეალიზაციის სამართლებრივი შედეგების ანალიზს, დასასრულს დასკვნის 
სახით იდენტიფიცირებულ იქნება პრობლემები და ამ პრობლემის გადასაჭრელად 
შემოთავაზებულ იქნება კონკრეტული წინადადებები. 

 1. ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი 

კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას მჩუქებელს ეძლევა 
ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის უფლება, თუმცა საკითხავია, რომელი სამართლებრივი 
საფუძველი უნდა იქნეს გამოყენებული დასახელებული უფლების რეალიზაციის 
პროცესში. ამ მხრივ არ არსებობს ერთიანი მიდგომა სასამართლო პრაქტიკასა თუ 
ლიტერატურაში. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ მატერიალური მდგომარეობის 
გაუარესების საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის 
დამოუკიდებელ საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
(შემდგომში - სსკ) 530-ე მუხლის პირველი ნაწილი, თუმცა გამოიყენება მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, როცა საჩუქარი რეალურად არსებობს და არის დასაჩუქრებულის 
მფლობელობაში,1 ხოლო ნივთის რეალურად დასაჩუქრებულის მფლობელობაში 
არარსებობის პირობებში უნდა იქნეს გამოყენებული უსაფუძვლო გამდიდრების 
მომწესრიგებელი ნორმები.2 განსხვავებული მიდგომაა დადგენილი სასამართლო 
პრაქტიკით, კერძოდ,  სამართლებრივი შედეგის მისაღწევად შემოთავაზებულია შემდეგი 
სავალდებულო წინაპირობების არსებობა: ჩუქების შემდგომ მჩუქებლის ისეთ მძიმე 
მდგომარეობაში აღმოჩენა, რომ მას არ შეეძლოს საკუთარი თავის ან მის კმაყოფაზე მყოფი 
პირების რჩენა. ამასთან, მძიმე მდგომარეობა არ უნდა იყოს გამოწვეული მჩუქებლის 
განზრახ ქმედებით ან უხეში გაუფრთხილებლობით; გაჩუქებული ნივთის რეალურად 
არსებობა დასაჩუქრებულის მფლობელობაში; საჩუქრის დაბრუნებით დასაჩუქრებულის 
მძიმე მდგომარეობაში ჩაყენების გამორიცხვა; მჩუქებლის ხარჯზე დასაჩუქრებულის 
გამდიდრების ფაქტი.3 უდავოა, სასამართლო მიერ საჩუქრის უკან დაბრუნების მოთხოვნის 
სამართლებრივ საფუძვლად უსაფუძვლო გამდიდრების მომწესრიგებელი ნორმების 
გამოყენების მხარდაჭერა. შესაბამისად, არსებით მნიშვნელობას იძენს ნაჩუქარი ნივთის 
უკან დაბრუნების მოთხოვნის დასახელებული სამართლებრივი საფუძვლის 
გამოყენებასთან დაკავშირებული სირთულეების ანალიზი. 

                                                            
1 ჩაჩავა ს., მოთხოვნების და მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენცია, „ევროპული და შედარებითი სამართლის 
ინსტიტუტის გამომცემლობა“, თბილისი, 2011, გვ. 100. 
2 იქვე. 
3 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილება საქმეზე №572-572-2018. 
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გასათვალისწინებელია, რომ სსკ მჩუქებლის მიერ ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის 
რეალიზაციის არსებით წინაპირობად ითვალისწინებს ნაჩუქარი ნივთის რეალურად 
არსებობას, თუმცა არ არის აშკარა ხსენებული საგნის არსებობა მიემართება, ზოგადად, 
ნივთის ფიზიკურად არსებობას თუ დასაჩუქრებულის მფლობელობაში მისი ყოფნის 
ფაქტს. ვინაიდან მოთხოვნის ადრესატს დასაჩუქრებული წარმოადგენს, ხოლო მიზანს - 
მჩუქებლის დაცვა მატერიალური გასაჭირისგან, ვიდრე დასაჩუქრებული საჩუქრით ჯერ 
კიდევ გამდიდრებულია,4 მიზანშეწონილია, სავალდებულო წინაპირობად მიჩნეულ იქნეს 
ნივთის დასაჩუქრებულის მფლობელობაში არსებობის ფაქტი. სხვა შემთხვევაში 
შეუძლებელია გახდება დასაჩუქრებულის ინტერესების რაიმე ფორმით დაცვა. 
შესაბამისად, მიზანშეწონილია, რომ 530-ე მუხლის პირველი ნაწილის უკან დაბრუნების 
მოთხოვნის დამოუკიდებელ საფუძვლად მიჩნევის შემთხვევაში, ნივთის 
დასაჩუქრებულის მფლობელობაში არარსებობის ფაქტმა გამოიწვიოს მჩუქებლის 
მოთხოვნის წარმოშობის შეფერხება ყველა სხვა, მათ შორის, უსაფუძვლო გამდიდრების 
მომწესრიგებელი ნორმების საფუძველზე. სხვაგვარი შესაძლებლობის დაშვება შეუსაბამო 
იქნება თავად ხსენებული ნორმის არსთან. 

საგულისხმოა, რომ სასამართლოს მიერ შემოთავაზებულია საკითხის განსხვავებული 
გადაწყვეტა. ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის დროს სასამართლო მხარს უჭერს გერმანიის 
სამართლის ანალოგიურად არა მოთხოვნის დამოუკიდებელი საფუძვლის, არამედ 
უსაფუძვლო გამდიდრების მომწესრიგებელი ნორმების გამოყენებას.5 გერმანიის 
სამოქალაქო კოდექსისაგან (შემდგომში - გსკ) განსხვავებით, რომელიც შეიცავს მითითებას 
სამართლებრივ შედეგებზე,6 კერძოდ, ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის დროს უსაფუძვლო 
გამდიდრების მომწესრიგებელი ნორმების გამოყენების პრიორიტეტულობაზე პირდაპირ 
აპელირებას,7 სსკ საკითხის მსგავს საკანონმდებლო მოწესრიგებას არ ახდენს. შესაბამისად, 
გსკ-ის რეგულირების ანალოგიურად უსაფუძვლო გამდიდრების მომწესრიგებელი 
ნორმების ამ შემთხვევის მიმართ გამოყენების დაშვება, გამოიწვევს უსაფუძვლო 
გამდიდრების მარეგულირებელი ნორმების სრული მოცულობით გამოყენებას, ნაჩუქარი 
ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის ფარგლების განსაზღვრისას სსკ-ის 979-ე მუხლით 
გათვალისწინებული მოწესრიგების ჩათვლით, რაც უდავოდ უკავშირდება სირთულეებს. 
კერძოდ, გერმანიის საკანონმდებლო მოწესრიგების ანალოგიურად დასაჩუქრებულის 
მიერ ნივთის სასყიდლიანი ან უსასყიდლო ფორმით განკარგვის ფაქტი არ უნდა 
წარმოადგენდეს დასაჩუქრებულის პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თვითკმარ 
საფუძველს,8 არამედ საჩუქრის ნატურით უკან დაბრუნების შეუძლებლობის შემთხვევაში 
დასაჩუქრებულს უნდა დაეკისროს ნივთის ღირებულების ანაზღაურების ვალდებულება.9 
ამასთან, დასაჩუქრებულს გსკ-ის 818 III პარაგრაფის შესაბამისად, უნდა შეეძლოს 
გამდიდრების გაქარწყლების ფაქტზე აპელირება და საჩუქრის უკან დაბრუნების 
მოთხოვნის თავიდან აცილება,10 ხოლო ეკონომიკურად გამოყენებადი საგნის შემთხვევაში, 
რომელიც დასაჩუქრებულის ქონებას არა მხოლოდ საგნის ღირებულებით, არამედ ასევე 
სარგებლის მიღების შესაძლებლობით ამდიდრებს, მიღებული სარგებელიც უნდა 
დაექვემდებაროს უკან დაბრუნებას.11  

                                                            
4 BGH, Urt. vom 17.04.2018 – X ZR 65/17. 
5 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2016 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1011-954-2015. 
6 Oetker H., Maultzsch F., „Vertragliche Schuldverhältnisse“, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2013, Rn. 46. 
7 იხ. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, მე-2 გამოც., თბილისი, 2019, 531-ე პარაგრაფის მე-3 პუნქტი, 
<lawlibrary.info/ge> [უ. გ. 01.08.2022]. 
8 Gursky K., „Schuldrecht besonderer Teil“,  Müller Verlag, Heidelberg, 2005, 68. 
9 Medicus D., Lorenz S., „Schuldrecht II, Besonderer Teil“, Verlag C.H.Beck München, 2012, Rn.  399. 
10 Looschelders D., „Schuldrecht Besonderer Teil“, Verlag Vahlen München, 2020, Rn. 21. 
11 Sina P., „Widerruf und Zweckverfehlung einer Schenkung von GmbH-Anteilen“, GmnHR 2/2002, 58, 59. 
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საგულისხმოა, რომ სასამართლო ახდენს გერმანიის კანონმდებლობაზე აპელირებას 
ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძვლის მისადაგების 
პროცესში, თუმცა პრაქტიკაში არ იზიარებს უსაფუძვლო გამდიდრების მომწესრიგებელი 
ნორმების სრული მოცულობით გამოყენებას. კერძოდ, დასაჩუქრებულის მიერ ნივთის 
სასყიდლიანი ან უსასყიდლო ფორმით განკარგვისას არ აღჭურავს მჩუქებელს ნივთის 
ღირებულების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებით, რისი მიზეზიც სრულიად 
გაუგებარია.  

სსკ-ის 979-ე მუხლი შეიცავს უსაფუძვლოდ მიღებულის უკან დაბრუნების მოცულობის 
დადგენისას გსკ-ის ანალოგიურ საკანონმდებლო მოწესრიგებას. ამ შემთხვევის მიმართ 
979-ე მუხლის პირველი ნაწილის იზოლირებულად გამოყენება მიზანშეუწონელია და ვერ 
იქნება გამართლებული რაიმე გონივრული საფუძვლით, ხოლო 979-ე მუხლის სრული 
მოცულობით გამოყენება შეუსაბამოა სსკ-ის 530-ე მუხლის პირველი ნაწილის უკვე 
განხილულ წინაპირობებთან.12 შესაბამისად, სსკ-ის 976-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ 
ქვეპუნქტისა და 979-ე მუხლის პირველი ნაწილის გავრცელება სსკ-ის 530-ე მუხლის 
პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნაზე 
ეწინააღმდეგება თავად 530-ე მუხლის არსს.  

შესაბამისად, მიზანშეწონილია ჩუქების გაუქმებისა და ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების 
მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლად არა უსაფუძვლო გამდიდრების მომწესრიგებელი 
ნორმების, არამედ დამოუკიდებელი საფუძვლის გამოყენება. 

2. ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის წარდგენაზე უფლებამოსილი 
სუბიექტი 

ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვასთან დაკავშირებული საკითხის კვლევისას მნიშვნელოვანია 
იმგვარი საპროცესო სამართლებრივი ასპექტების ანალიზი, როგორიცაა მოთხოვნის 
განხორციელებაზე უფლებამოსილი სუბიექტის დადგენა, კერძოდ, ვის აქვს ნაჩუქარი 
ნივთის გამოთხოვის უფლება და რა სამართლებრივ შედეგებს იწვევს დასაჩუქრებულის 
გარდაცვალების ფაქტი. ხსენებული საკითხის სწორად გადაწყვეტას აქვს არა მხოლოდ 
მატერიალურ-სამართლებრივი, არამედ საპროცესო სამართლებრივი მნიშვნელობაც, 
ვინაიდან მას უკავშირდება ისეთი მნიშვნელოვანი საპროცესო სამართლებრივი 
ინსტიტუტი, როგორიცაა სათანადო მხარის განსაზღვრა.13 

სსკ-ის 530-ე მუხლის პირველი ნაწილი მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების 
საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის უფლების რეალიზაციას უქვემდებარებს 
უშუალოდ მჩუქებლის ნებას. ნორმა არ ითვალისწინებს სხვა პირის მიერ ამ უფლებით 
სარგებლობის შესაძლებლობას. აღნიშნული განპირობებულია მოთხოვნის მკაცრად 
პირადი ხასიათით. ამ საფუძვლით ჩუქების გაუქმების მიზანს წარმოადგენს მჩუქებლის 
მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რადგან ამ უკანასკნელმა მოახერხოს 
საკუთარი თავის ან მის კმაყოფაზე მყოფი პირების რჩენა.14 შესაბამისად, სსკ-ის 530-ე 

                                                            
12 ვრცლად: ნივთის რეალურად დასაჩუქრებულის მფლობელობაში არსებობა როგორც ნაჩუქარი ნივთის უკან 
დაბრუნების მოთხოვნის რეალიზაციის ერთ-ერთი სავალდებულო კომპონენტი, სსკ-ის 979-ე მუხლის მე-2 
ნაწილის შემთხვევაში არ არის სახეზე, თუმცა მოცემულია დასაჩუქრებულის გამდიდრების ფაქტი. 
შესაბამისად, ნივთის რეალურად არსებობა და დასაჩუქრებულის გამდიდრება დასახელებული კუმულაციური 
ელემენტები სსკ-ის 979-ე მუხლის მე-2 ნაწილის გამოყენებისას წარმოქმნის პრობლემებს. 
13 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2011 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1411-1426-
2011. 
14 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 9 სექტემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1050-2019. 
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მუხლის საფუძველზე ჩუქების გაუქმების მოთხოვნის უფლება აქვს მხოლოდ მჩუქებელს15 
და ნორმის დეფინიციაში აღნიშნული ერთ-ერთი წინაპირობა, რომელიც მჩუქებლის 
გარდა, მის კმაყოფაზე მყოფი პირების რჩენის შეუძლებლობას ეხება, ამ უკანასკნელთ არ 
აღჭურავთ დასაჩუქრებულისაგან ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის უფლებით.16 საკითხის 
ამგვარი გადაწყვეტა ნაწილობრივ მიზანშეწონილად უნდა იქნეს მიჩნეული, თუმცა 
ზოგადი წესიდან უნდა იქნეს დაშვებული გამონაკლისი, რომელიც სრულ შესაბამისობაში 
იქნება თავად ნორმის მიზნებთან, კერძოდ, მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების 
საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის უფლება არ ექვემდებარება 
გადაცემას და მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენებას მისი 
არადამოუკიდებელი აღმჭურველი ხასიათის გამო.17 გაზიარებულ უნდა იქნეს მიდგომა და 
დასაშვებად იქნეს მიჩნეული მიზანთან დაკავშირებული მოთხოვნის დათმობა მხოლოდ 
მიზანთან მჭიდრო კავშირში.18 აღნიშნული გამართლებულია თავად ნორმის მიზნიდან 
გამომდინარე, კერძოდ, ვინაიდან მოთხოვნის რეალიზაციის ერთ-ერთ ფაქტობრივ 
წინაპირობას წარმოადგენს კონკრეტულად განსაზღვრულ სუბიექტთა მიმართ 
სახელშეკრულებო და კანონისმიერი რჩენის მოვალეობის შესრულება, გონივრულია 
მოთხოვნის დათმობის დასაშვებობა მხოლოდ იმ პირთა სასარგებლოდ, რომლებმაც 
მჩუქებლის ნაცვლად რჩენის მოვალეობის შესრულება იკისრეს. საპროცესო 
სამართლებრივი თვალსაზრისით მჩუქებლის მიერ ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების 
მოთხოვნის დათმობით მიიღწევა სახელშეკრულებო აღიარება ნორმის გაგებით.19 

3. მჩუქებლის გარდაცვალების სამართლებრივი შედეგები 

საკითხავია მჩუქებლის გარდაცვალების შემთხვევაში გადადის თუ არა დასახელებული 
საფუძვლებით ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის უფლება მემკვიდრეებზე. 
ხსენებული საკითხის გადაწყვეტა მოითხოვს საპროცესო უფლებამონაცვლეობის 
დასაშვებობის საკითხის ანალიზს.  

საპროცესო უფლებამონაცვლეობას ადგილი აქვს მაშინ, როცა სამართლებრივი 
ურთიერთობიდან გადის ერთ-ერთი მხარე.20 საპროცესო უფლებამონაცვლეობის 
საფუძველს წარმოადგენს მატერიალურ სამართალში უფლებამონაცვლეობა, როცა ახალი 
სუბიექტი მთლიანად იღებს თავისი წინამორბედის უფლებებსა და მოვალეობებს.21 პირი, 
რომელმაც მიიღო უფლებები, იწოდება უფლებამემკვიდრედ, ხოლო ვისი უფლების 
გადაცემაც მოხდა, უფლების წინამორბედად.22 იმ შემთხვევაში, თუ მატერიალური 
სამართალი არ უშვებს უფლების სხვა პირებზე გადასვლას, დაუშვებელია საპროცესო 
უფლებამონაცვლებაც.23 აქედან გამომდინარე, საპროცესო უფლებამონაცვლეობა 
დამოკიდებულია არა საპროცესო, არამედ მატერიალურ სამართალზე.24 შესაბამისად, 
მატერიალური სამართლის მიხედვით ჩუქების გაუქმების მოთხოვნის უფლების 
                                                            
15 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის 10 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-257-247-2013. 
16 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2016 წლის 3 ივნისის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-228-218-2016. 
17 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 9 სექტემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1050-2019. 
18 Zeranski D., „Die  Rückforderung von Schenkungen wegen Verarmung“, De Gruyter, Berlin, München, Boston, 2014, 
220. 
19 იქვე. 
20 ლილუაშვილი თ., „სამოქალაქო პროცესუალური სამართალი“, თბილისი, 2005, 99. 
21 ქურდაძე შ., ხუნაშვილი ნ., „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი“, „მერიდიანი“, თბილისი, 
2015, 167. 
22 იქვე. 
23 ძლიერიშვილი ზ., „ვალდებულების შესრულება“,  „მერიდიანი“, თბილისი, 2006, 5. 
24 ძლიერიშვილი ზ., „სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ცალკეული საკითხები“, „მერიდიანი“, თბილისი, 
2007, 6. 
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მემკვიდრეებზე გადაცემის დაუშვებლობის შემთხვევაში, მჩუქებლის გარდაცვალებისას 
სასამართლო შეწყვეტს საქმის წარმოებას.25  

ერთ-ერთ საქმეზე სასამართლომ განმარტა, რომ სსკ-ის 1330-ე მუხლი შეიცავს იმ ქონების 
ჩამონათვალს, რომელიც არ შედის სამკვიდრო ქონებაში და არ ნაწილდება მემკვიდრეებს 
შორის, მათ შორისაა, ის ქონება, რომელიც პირადი ხასიათისაა და მხოლოდ 
მამკვიდრებელს შეიძლება ეკუთვნოდეს. მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების 
საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის უფლება პირადი ხასიათისაა და შეიძლება 
ეკუთვნოდეს მხოლოდ მჩუქებელს. ამ საფუძვლით ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმების 
საფუძველს მჩუქებლის მიერ საკუთარი თავის ან მის კმაყოფაზე მყოფი პირების რჩენის 
ვალდებულების უზრუნველყოფა წარმოადგენს, რომელიც მჩუქებლის გარდაცვალების 
შემთხვევაში ვეღარ მიიღწევა. შესაბამისად, ხსენებული ქონებრივი უფლება მჩუქებლის 
სამკვიდროში არ შედის და არც მის მემკვიდრეებზე გადადის,26 თუმცა საგულისხმოა, რომ 
ხსენებულ საქმეში დასაჩუქრებული მჩუქებლის ერთადერთ პირველი რიგის მემკვიდრეს 
წარმოადგენდა, ხოლო მჩუქებლის კმაყოფაზე ამა თუ იმ პირის ყოფნის ფაქტი, რომლის 
რჩენის ვალდებულებაც მჩუქებელს ეკისრებოდა, არ დასტურდებოდა.27 საკითხის 
სიღრმისეული ანალიზისათვის უმჯობესია ისეთი შემთხვევის განხილვა, როცა 
მჩუქებლის კმაყოფაზე ამა თუ იმ პირის ყოფნის ფაქტი დასტურდება. სხვა შემთხვევაში, 
როცა დასაჩუქრებული მჩუქებლის ერთადერთ მემკვიდრეს წარმოადგენს, საჩუქრის უკან 
დაბრუნების მოთხოვნა მიზანშეწონილია შეწყდეს სწორედ კონფუზიის საფუძვლით. 

ზოგადად, ხსენებული საკითხის გადაწყვეტას არსებითი მნიშვნელობა აქვს ამ საფუძვლით 
ჩუქების გაუქმების მოთხოვნის სამართლებრივი ბედის განსაზღვრისთვის. თუ მჩუქებლის 
გარდაცვალების შემდეგ მემკვიდრეების მიმართ შესასრულებელი რჩენის მოვალეობა აღარ 
იარსებებს, ცხადია აღარ უნდა არსებობდეს უკან დაბრუნების მოთხოვნის უფლებაც. 
შესაბამისად, მოთხოვნა უნდა შეწყდეს მჩუქებლის გარდაცვალებით.28 საკითხის 
განხილვისას მნიშვნელოვანია ერთმანეთისაგან იქნეს გამიჯნული რჩენის ვალდებულება 
წარსული და მომავალი დროსათვის.  

გასათვალისწინებელია, რომ გსკ სწორედ დასახელებული ნიშნის მიხედვით ახდენს 
საკითხის ანალიზს, კერძოდ, განსხვავებულ სამართლებრივ შედეგებს უკავშირებს 
მჩუქებლის მიერ წარსული და მომავალი დროისათვის რჩენის მოვალეობის შესრულებას. 
გსკ-ის 1613 I ანიჭებს უფლებამოსილ პირს განვლილი პერიოდისათვის სარჩოს მოთხოვნის 
უფლებას. ამ მოთხოვნის წარმოშობას კი უკავშირებს მომენტს, როცა ვალდებულ პირს 
რჩენის მოთხოვნის რეალიზაციის მიზნით შემოსავლებისა და ქონების შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდება დაევალა ან მოხდა მჩუქებლის მიერ ვალდებულების შესრულების 
ვადის გადაცილება ან რჩენის მოთხოვნის თაობაზე დავის სასამართლო წესით განხილვის 
დაწყება. დასახელებული წინაპირობების არსებობისას მჩუქებლის გარდაცვალება არ 
იწვევს უფლების შეწყვეტას, არამედ მოთხოვნა ამ მოცულობით გადადის მემკვიდრეებზე, 
ამის საპირისპიროდ, მოთხოვნა, რომლებიც მომავალი დროისათვის სარჩოს გადახდას 
მიემართება, ძირითადად, წყდება ვალდებული პირის გარდაცვალებით.29  

როგორც ზემოთ იქნა მითითებული, სასამართლო პრაქტიკით დგინდება ზოგადი წესი, 
რომლის მიხედვითაც, სამკვიდროში არ შედის იმგვარი პირადი ხასიათის უფლება, 

                                                            
25 ძლიერიშვილი ზ. „ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება“, 
„მერიდიანი“, თბილისი, 2010, 257. 
26 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 9 სექტემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1050-2019. 
27 იქვე. 
28 Zeranski, იხ. სქოლიო 22, 222. 
29 იქვე, გვ. 223. 
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როგორიცაა მაგ., საალიმენტო უფლება-მოვალეობები. აღნიშნულის ძირითად 
არგუმენტად მითითებულია სსკ-ის 1130-ე მუხლის დაცვითი ფუნქცია, რომლის ძალითაც, 
მამკვიდრებლის მემკვიდრეები მისი გარდაცვალების შემთხვევაში თავისუფლდებიან 
იმგვარი მოვალეობების შესრულებისაგან, რომლებიც უდავოდ და არაორაზროვნად 
მამკვიდრებლის პირად უფლებას წარმოადგენს, მხოლოდ მისი მონაწილეობით 
შეიძლებოდა განხორციელებულიყო ან მისთვის იყო განკუთვნილი.30  

მიზანშეწონილია სსკ-ის 530-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ მიზანთან 
მჭიდრო კავშირში შეფასდეს მჩუქებლის გარდაცვალების შემთხვევაში მის მემკვიდრეებზე 
ჩუქების გაუქმების მოთხოვნის გადასვლის საკითხი. ცხადია მჩუქებლის გარდაცვალების 
შემთხვევაში მის კმაყოფაზე მყოფი პირების რჩენის ვალდებულება მომავალი 
დროისათვის შეწყდება, თუმცა წარსული დროისათვის რჩენის მოვალეობის 
შეუსრულებლობის შემთხვევის ანალოგიური გადაწყვეტა არ იქნება მიზანშეწონილი. 
საგულისხმოა, რომ მჩუქებელს თავის კმაყოფაზე მყოფი პირების რჩენის მოვალეობის 
შესრულების მიზნით შესაბამისი თანხის გადახდის ვალდებულება სიცოცხლეში 
წარმოეშვა, შესაბამისად, რჩენის ვალდებულების შესრულების მიზანი შესაძლებელია 
მესამე პირის მოქმედებითაც განხორციელდეს. აღნიშნული გამართლებულია მჩუქებლის 
კმაყოფაზე მყოფი პირების ინტერესების დაცვის აუცილებლობით. აქედან გამომდინარე, 
მიზანშეწონილია მსგავს შემთხვევაში გამონაკლისის დაშვება მით უფრო, რომ 
კანონმდებლობა იცნობს მსგავს შემთხვევას. მაგალითისათვის შეიძლება იქნეს მოყვანილი 
სსკ-ის 1240-ე მუხლი, რომელიც უშვებს აღმზრდელის გარდაცვალებისას შვილად აყვანის 
ფაქტის სასამართლო წესით დადასტურების შესაძლებლობას, მშვილებელის მიერ 
სიცოცხლეშივე სასამართლოსადმი შვილად აყვანის შესახებ განცხადებით მიმართვისას.   

გასათვალისწინებელია, რომ საკითხის ანალოგიური გადაწყვეტაა შემოთავაზებული 
მჩუქებლის მიმართ დიდი უმადურობის ან მძიმე შეურაცხყოფის გამოჩენის საფუძვლით 
ჩუქების გაუქმების მოთხოვნის მიმართ. კერძოდ, დასაჩუქრებულის არაზნეობრივი 
საქციელი იმ შემთხვევაში იწვევს ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმებას, თუ ეს 
მოთხოვნილია მჩუქებლის მიერ.31 აქედან გამომდინარე, მემკვიდრეებს არ შეუძლიათ ამ 
უფლებით სარგებლობა.32 რაიმე გამონაკლისს კანონმდებლობა ამ წესიდან არ უშვებს. 

აღსანიშნავია, რომ გსკ განსხვავებულად აწესრიგებს აღნიშნულ საკითხს. კერძოდ, ჩუქების 
მკაცრად პირადი ხასიათის მიუხედავად33 უშვებს მჩუქებლის მემკვიდრეების მიერ 
ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმების მოთხოვნის უფლებას იმ შემთხვევაში, თუ 
დასაჩუქრებულმა განზრახი და მართლსაწინააღმდეგო მოქმედებით მოუსპო სიცოცხლე 
მჩუქებელს ან ხელი შეუშალა ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმების მოთხოვნის 
განხორციელებაში.34 დასაჩუქრებულის მსგავსი ქმედების არსებობისას ჩუქების 
ხელშეკრულება აღარ ითვლება მკაცრად პირადი ხასიათის ხელშეკრულებად და მისგან 
წარმოშობილი უფლებები და მოვალეობები გადადის მჩუქებლის მემკვიდრეებზე.35 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩუქების ხელშეკრულება პირადი ხასიათისაა, შესაბამისად, 
მჩუქებლის მიერ დასაჩუქრებულის ამა თუ იმ ქმედებას განსხვავებული კვალიფიკაცია 
შეიძლება მიეცეს, არსებობს განსაზღვრულ ქმედებათა ჩამონათვალი, რომლებიც 
                                                            
30 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე ას-620-616-2015.                                      
31 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2004 წლის 9 მარტის განჩინება საქმეზე №ას-332-1005-03. 
32  იქვე. 
33 Weidenkaff in Palandt, „Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar“, Band 7, Verlag C.H. Beck, München, 2012, §530, Rn. 
1. 
34 Bönninghaus A., „Schuldrecht Besonderer Teil I: Kauf-, Werk-, Reisevertrag und Schenkung“, C.F. Müller, Heidelberg, 
2012,  Rn. 470. 
35Koch  in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verlag C.H.Beck, München, 2012, 530 Abs. 2, Rn. 15.  
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ობიექტური დამკვირვებლის მიერ ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება შეფასდეს დიდ 
უმადურობად. 

დასაჩუქრებულის მიერ მჩუქებლის სიცოცხლის მოსპობა უდავოდ უნდა იქნეს მიჩნეული 
მჩუქებლის მიმართ განსაკუთრებული უმადურობის გამოხატვის მაგალითად და 
აღნიშნული არ შეიძლება დაექვემდებაროს განსხვავებულ შეფასებას ობიექტური 
დამკვირვებლის მიერ. ამ დროს მიზანშეწონილად უნდა იქნეს მიჩნეული მჩუქებლის 
მემკვიდრეების მიერ მჩუქებლის ინტერესების დაცვის შესაძლებლობის მინიჭება, რაც 
გამოიხატება ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმების მოთხოვნაში. მსგავსი საგამონაკლისო 
შემთხვევის დადგენით მემკვიდრეების მიერ უფლების განხორციელების შესაძლებლობას 
და საქმეში მათ უფლებამონაცვლეებად ჩართვას პროცესუალური თვალსაზრისით არ 
შეექმნება პრობლემა. მსგავს შესაძლებლობას ითვალისწინებს კანონმდებლობა სხვა 
შემთხვევაში, კერძოდ, სსკ-ის მე-19 მუხლი უშვებს მემკვიდრეების მიერ მამკვიდრებლის 
პატივისა და ღირსების დაცვის შესაძლებლობას მამკვიდრებლის გარდაცვალების 
შემთხვევაში.  

მსგავსი საგამონაკლისო წესის დადგენა მიზანშეწონილად უნდა ჩაითვალოს, რადგან ამ 
ფორმით მჩუქებლისადმი უმადურობის გამოხატვა დღის წესრიგში აყენებს გარდაცვლილი 
პირის ღირსების დაცვის საჭიროების საკითხს. ამასთან, მორალურ-ეთიკური 
თვალსაზრისითაც დასაჩუქრებული აღარ არის ღირსი, შეინარჩუნოს ნაჩუქარი ნივთი.  

დასკვნა 

საკითხის კვლევის შედეგად გამოვლენილი წინადადებები შეიძლება ჩამოყალიბებულ 
იქნეს შემდეგი დასკვნითი წინადადებების სახით: 

მიზანშეწონილია ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის უკან დაბრუნების 
სამართლებრივ საფუძვლად გამოყენებულ იქნეს კონკრეტული სამართლებრივი 
ურთიერთობის მომწესრიგებელი ნორმები კონდიქციური მოთხოვნის საფუძვლის 
ნაცვლად. აღნიშნული გამართლებულია საჩუქრის გამოთხოვის შესახებ არსებული 
მოწესრიგებისა და დასაჩუქრებულის ინტერესების დაცვის ინტერესით. ამასთან, 
აღნიშნული ხელს შეუწყობს უსაფუძვლო გამდიდრების მომწესრიგებელი ნორმების 
გამოყენების დროს არსებული სირთულეების აღმოფხვრას, კერძოდ, უსაფუძვლო 
გამდიდრების მომწესრიგებელი ნორმების არა სრული მოცულობით, არამედ 
იზოლირებულად გამოყენების თავიდან აცილებას და სამართლებრივი სტაბილურობის 
უზრუნველყოფის მიზნის მიღწევას. 

ჩუქების ხელშეკრულების მკაცრად პირადი ხასიათის მიუხედავად უნდა იქნეს 
დასაშვებად მიჩნეული მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების საფუძვლით ნაჩუქარი 
ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის დათმობა მხოლოდ მიზანთან მჭიდრო კავშირში. 
აღნიშნული გამართლებულია თავად ნორმის მიზნიდან გამომდინარე, კერძოდ, ვინაიდან 
მოთხოვნის რეალიზაციის ერთ-ერთ ფაქტობრივ წინაპირობას წარმოადგენს 
კონკრეტულად განსაზღვრულ სუბიექტთა მიმართ სახელშეკრულებო და კანონისმიერი 
რჩენის მოვალეობის შესრულება, გონივრულია მოთხოვნის დათმობის დასაშვებობა 
მხოლოდ იმ პირთა სასარგებლოდ, რომლებმაც მჩუქებლის ნაცვლად რჩენის მოვალეობის 
შესრულება იკისრეს. 

მჩუქებლის კმაყოფაზე მყოფი პირების ინტერესების დაცვის აუცილებლობიდან 
გამომდინარე მიზანშეწონილია დასაშვებად იქნეს მიჩნეული მჩუქებლის გარდაცვალების 
შემთხვევაში მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის 
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უკან დაბრუნების მოთხოვნის მესამე პირების მიერ გამოყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ მჩუქებელს თავის კმაყოფაზე მყოფი პირების რჩენის მოვალეობის შესრულების 
მიზნით შესაბამისი თანხის გადახდის ვალდებულება სიცოცხლეში წარმოეშვა. მსგავს 
შემთხვევაში ვალდებულების შესრულება, კერძოდ, რჩენის ვალდებულების შესრულების 
მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მესამე პირის მოქმედებითაც განხორციელდეს.  

ჩუქების მკაცრად პირადი ხასიათის მიუხედავად დასაშვებად უნდა იქნეს მიჩნეული 
მემკვიდრეებზე ჩუქების გაუქმების მოთხოვნის გადასვლა იმ შემთხვევაში, თუ 
დასაჩუქრებულმა მოუსპო სიცოცხლე მჩუქებელს. ამ ფორმით მჩუქებლისადმი 
უმადურობის გამოხატვა დღის წესრიგში აყენებს გარდაცვლილი პირის ღირსების დაცვის 
საჭიროების საკითხს. ამასთან, მორალურ-ეთიკური თვალსაზრისითაც დასაჩუქრებული 
აღარ არის ღირსი, შეინარჩუნოს ნაჩუქარი ნივთი. 
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საბიუჯეტო ასიგნებების სამართლის ეკონომიკური ანალიზი 
საზედამხედველო ინსტრუმენტალიზაციის ნაწილში 

 
სალომე უგლავა 

სამართლის მაგისტრი 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

თემა მოიცავს საბიუჯეტო ფინანსების მიზნობრიობისა და არჩეული პრიორიტეტების 
ანალიზს. საკვლევი პრობლემა აქტუალური და საინტერესოა თავისი კომპლექსურობიდან 
გამომდინარე. რაოდენობრივი ანალიზის შედეგად გამოვლენილი დამოკიდებულება 
მიგვანიშნებს, რომ სწორი საბიუჯეტო პოლიტიკის გატარება სხვა ფაქტორებთან 
შედარებით უპირატესია ეკონომიკური ზრდისათვის. შესაბამისად, შეფასებულია 
საბიუჯეტო პოლიტიკის ეფექტიანობა და აგრეთვე შემუშავებულია საბიუჯეტო 
პოლიტიკის სრულყოფისათვის გარკვეული რეკომენდაციები. კვლევის მიზნიდან 
გამომდინარე, საკითხის შესასწავლად მთავარი ამოცანაა საბიუჯეტო ფინანსების 
მართვაზე, მიზნობრივად დაგეგმვასა და თანაბარზომიერად გახარჯვაზე დაკვირვება და 
ფაქტობრივი სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე რეგრესიული ანალიზის 
ჩატარება. 

მთვარ ნაწილში საბიუჯეტო დაგეგმვაა განხილული, როგორც საბიუჯეტო სისტემის 
ეფექტურობის წინაპირობა. ბიუჯეტის დაგეგმვის და აღსრულების აუცილებელ პირობას 
წარმოადგენს ბიუჯეტის სახსრების რეგლამენტირებულ ჩარჩოებში მოქცევა და, 
შესაბამისად, მისი წყაროების რეალური განსაზღვრა. ბიუჯეტის შედგენის დროს ამ მიზანს 
რომ მივაღწიოთ, აუცილებელია ხარჯების და შემოსავლების დაჯგუფების გაერთიანება 
ფორმებისა და სახეების მიხედვით. რაც შეეხება ხარჯებს საჭიროა მათი დაჯგუფება 
მიზნობრივი დანიშნულების გათვალისწინებით. 

საკვანძო სიტყვები: სამართლის ეკონომიკური ანალიზი, სახელმწიფოს ეკონომიკური 
უნარი, ბიუჯეტი, საბიუჯეტო ასიგნება, სამართლის ფილოსოფია. 

Abstract  

The economic role of the state is determined by the effectiveness of budgetary policy. Within the 
scope of this work the Tax policy is not discussed, accordingly, Thesis topics include an analysis of 
budgetary finances and selected priorities thereof. More specifically it is mentioned, that its role is 
particularly important for economic growth for the countries with developed economy. 
Accordingly, the effectiveness of budgetary policy is assessed and also some of the recommendations 
for the improvement of budgetary policy have been developed. Pursuant the goals of the research, 
the main task in order to research the issue, is an observation on Budget finance management, target 
planning and equal moderation of decumulation and the goal will be to provide the regression 
analysis based on actual statistical data.  

The baget planning is considered as the prerequisite for the efficiency of the budget system. The 
necessary budget planning and execation is to bring the budget founds into the regulatory 
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framework and, therefore, the real determination of its sourses. In order to archive this goal, we 
need to recognize the expasionand revenue graping according to forms and types. As for expenses, 
their groping is requires by the purpose of destination. 

Keywords: Economic Analysis of Law, ability of the state, Optimistic expectations of the future, 
budget, Budget allocation, Philosophy of Law. 

შესავალი 

სახელმწიფო ბიუჯეტი ის მონაპოვარია, რომელიც ხალხს ეკუთვნის და მისი ზრდის 
მაჩვენებლებიც, სწორედ, მოსახლეობის დემოკრატიული ნების გამოხატვის შედეგია. 
სწორედ ამიტომ, საბიუჯეტო სახსრების მიმართვა კონკრეტული უწყებისადმი 
წარმოადგენს განსაზღვრულ მიზნობრივ ოდენობას მისაღწევი შედეგის 
გათვალისწინებით. სამართლის ეკონომიკური ანალიზის ხედვით, თუ სარგებელი 
აღემატება მიღებულ ზიანს კანონს თავისი არსით გამართლებული შეიძლება ეწოდოს. რა 
ხდება მაშინ, როდესაც სოციალურ სუბსიდიებს და სამართლებრივი/სოციალური 
სახელმწიფოს შენების საჭიროების შიაარსობრივი მხარის გარდა არსებითია, ციფრებში 
გამოსახული სარგებლიანობის მიღების შესაძლებლობა, მრავალწლიანი ანალიზის 
პრევენციის შენება და თანდართული დოკუმენტების ფუნდამენტური განხილვა. 
სამართლის ეკონომიკური ანალიზი სწორედ საბიუჯეტო ასიგნებების ყოველწლიური და 
გრძელვადიანი ანალიტიკური სქემაა, მასში მოაზრებული პრევენციული და მკვეთრი 
ნიშნულებით. 

აქტუალურია, საბიუჯეტო ასიგნებების მიზნობრიობის სამართლის ეკონომიკური 
ანალიზის მნიშვნელობის წარმოჩენა ასიგნებების შესრულების ნაწილში. განმსაზღვრელი 
ინდიკატორები და კორელაციური მაჩვენებლები წარმოადგენენ საბიუჯეტო ასიგნებების 
შესწავლის შესაძლებლობის ბერკეტებს. 

1. სამართლის ეკონომიკური ანალიზის ინდიკატორები  

საბიუჯეტო ასიგნება წარმოადგენს ერთგვარ მონდობილ ფულად რეზერვს, რომელიც 
განკარგვადია დაუყოვნებლივ და მისი შესრულება სრულად დამოკიდებულია 
მოთხოვნილი ასიგნებების ფორმალურ/მატერიალურ ნაწილზე1. 

იმისდა მიხედვით, თუ რომელ დაწესებულებას ეწოდება საბიუჯეტო თანხა 
ნიშანდობლივია ის დაწესებულებები რომლებსაც თავადვე შეუძლიათ მომსახურეობის 
ან/და ამგვარი შესაძლებლობის ფარგლებში მოახდინონ ბიუჯეტის თანხის 
კონსოლიდირება მაღალ ნიშნულზე და განსაზღვრონ შიდა ორგანიზაციული ხარჯთა 
გადანაწილება ბიუჯეტური ასიგნებების ფარგლებს შორის.  

ბიუჯეტის შესრულებისას ათვისებული თანხების მაჩვენებელი განმარტავს იმ ძირითად 
ფაქტორს რითიც შეგვიძლია ვიხელმძღვანელოთ საბიუჯეტო ასიგნების ეკონომიკური 
ანალიზის შინაარსობრივ მხარეზე2. 

                                                            
1 იხ. საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ“  მ. 12, 1-ლი პუნქტი. 
2 Bilchitz D., Socio-Economic Rights, Economic Crisis, and Legal Doctrine, Oxford University Press and New York 
University School of Law, New York, 2014, 88. 
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საბიუჯეტო ეფექტურობა წარმოადგენს ნაკისრი ვალდებულებების საჭიროებას, 
საზოგადოებრივი მოთხოვნილების სიცხადეს და ზუსტ ეკონომიკურ პარამეტრებს3. 
ეკონომიკური ეფექტური ზრდა წარმოადგენს „ეკონომიკური“ კანონის ფუნქციონირების 
შესაძლებლობის აუცილებლობას. პოსნერი სწორედ ასე მიიჩნევდა, მეტი სიმდიდრის 
შექმნაა ნებისმიერი კანონის სამართლიანობის საწინდარი, მეტადრე საბიუჯეტო 
ასიგნებები წარმოადგენენ პირდაპირ სტრუქტურულ თუ სახელმწიფოებრივ საწინდარს, 
რადგან ფინანსების ფარგლები განაპირობებს პროექტების განხორციელების 
შესაძლებლობებს, მარტივად რომ ითქვას, ბიუჯეტია ის რისი უნარებიც და მოქმედების 
არეალი გააჩნია საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს თუ ნებისმიერ ორგანიზაციას4. 

ასიგნებების სამართლის ეკონომიკური ანალიზისთვის გამოსადეგია ეკონომიკური და 
სამართლებრივი ტესტების გამოყენება განხილვის თუ ათვისების ეტაპზე. „პარეტოს 
ოპტიმალურობა“ განზოგადებულად და დაწვრილებით განიხილავს სარგებლიანობის 
მაჩვენებელს -  არ შეიძლება ცვლილება ისე განხორციელდეს რომ მანამდე ნებისმიერმა 
მიღებულმა სარგებელმა და ამ სარგებელში მოაზრებულმა ფიზიკურმა/იურიდიულმა 
პირმა არ განიცადოს ფინანსური ხარჯის გაზრდის/უკან დახევის გარეშე5. საბიუჯეტო 
ასიგნებებმა, „პარეტოს ოპტიმალურობის“ მიხედვით, უნდა მოიტანოს სარგებლიანობა, 
მასში არ უნდა მოიაზრებოდეს უკან დახევის ხარჯვითი წილი. მაგალითისთვის, თუ 
ასიგნებები ვერ ქმნის მიწოდებულ სარგებელს და ვერ ბრუნდება რაიმე ფორმით 
მოწოდებული დაწესებულებებისადმი ან კონკრეტული სეგმენტისადმი, მაშინ მსგავსი 
ასიგნება უკან დახევის რისკს ატარებს ან უბრალოდ სამართლის ეკონომიკური ანალიზის 
თანახმად თვიკმარი ფინანსებია, მდგრადი, მაგრამ არა სამართლიანად განსაზღვრული და 
ადეკვატური. ყოველთვის არსებობს ასიგნებების მიზნობრიობა, რადგან სამართლის 
ეკონომიკური ანალიზი მშრალი, რიცხობრივი მაჩვენებელია ანალიზით, რომელსაც 
სჭირდება მართებულად სწორად მიმართული ხარჯი. 

„კალდორ-ჰიქსის“ ტესტი განზოგადებულ ჭრილში ხედავს სამართლის ეკონომიკური 
ანალიზით გამართლებულ საბიუჯეტო ასიგნებებს, ის ერთგვარად პირმშოა 
უტილიტარისტული ხედვის6. მრავალი უპირატესია ერთზე, სწორედ ამ ფორმულით ვინც 
იხვეჭს სარგებელს უნდა აღემატებოდეს მათი სარგებელი იმ დანაკლისს, რომელიც მიიღო 
სხვამ. ამის მიხედვით, საბიუჯეტო ასიგნება არ განიხილავს საჭირობებების, მიწოდებისა 
და მოთხოვნის ეპოქალურ საკითხებს, ის განიხილავს, დამდგარ შედეგს. შედეგს, 
რომელმაც უნდა ჩაყლაპოს სხვა სარგებელ მიუღებელი და აღემატებოდეს მას 
მაქსიმალურად, რაშიც მოიაზრებენ სახელწმიფოებრივი მოთხოვნების არეალის 
ინდიკატორს, თუ მრავალს ესაჭიროება კონკრეტული პროექტი, მაშინ გაცემული ასიგნება 
მართებულია, მეტადრე შესრულების და მიღებული სარგებლის ფარგლებში. 

ქოუზის თეორია7 ნულოვან ხარჯებზე აგებული სამართლის ეკონომიკური ანალიზის 
ფილოსოფიაა, მასშია თავმოყრილი ეკონომიკური ინდიკატორები, მაგრამ მთავარია 
ნულოვანი შკალა -  სადაც არსებობს ნულოვანი ხარჯები, იქ აუცილებლად იქნება 
ეფექტურობა და სარგებელი გაცემული ასიგნებების შედეგად. პირობითად, თუ კანონი 

                                                            
3 Bilchitz D., Socio-Economic Rights, Economic Crisis, and Legal Doctrine, Oxford University Press and New York 
University School of Law, New York, 2014 , 125. 
4 Contiades Xenophon and Fotiadou Alkmene, Socio-Economic Rights, Economic Crisis, and Legal Doctrine,a Reply to 
David Bilchitz, Oxford University Press nad New york School of Law. New York, 2014, 99. 
5 ქავთარაძე. ნ., ბიუჯეტებს შორის ურთიერთობების სრულყოფის საკითხები საქართველოში, ჟ. ,,ეკონომისტი” 
№4, თბილისი, 2014, გვ.82. 
6 ეიდე ა., კრაუზე კ. როსას ა.,ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები, UNDP, მთ.ჯაფარიძე-
ჭყოიძე ნ., თბილისი, 2006, გვ.96. 
7 მექვაბიშვილი. ე., თანამედროვე ეკონომიკური თეორიები, თბილისი, 2017, გვ. 244-253. 
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წინამდებარე ასიგნებების გათვალისწინებით, ხარჯებს ამცირებს იდენტური/მოაზრე-
ბული ასიგნებების ფარგლებში ან/და ამ გაცემული ასიგნების მიზნობრიობა მოიცავს 
ნულოვან ხარჯს, შემცირებულ გასაცემ სახელმწიფოებრივ ხარჯს, იგი პირდაპირ გამოდის 
ეფექტური და სარგებლიანი. ქოუზის თეორია კომპლექსურია და მოიცავს, რამდენამდე 
წინა წლების საბიუჯეტო, საბიუჯეტო ასიგნებების კვლევის აუცილებლობას ასევე 
შედეგის დადგომის წინასწარი პროგნოზირების რიცხობრივ გაწერას.  

კორელაციური ინდიკატორები8 წარმოადგენენ ყველა ამ შეფასების სისტემის ნაწილს, 
მაგრამ უფრო ცხადად წარმოჩენილი კანონპროექტის შექმნის ეტაპზე, ის წინდაწინვე 
მოიაზრებს ნიშნულებს და რიცხობრივი სხვაობებით შედარების შესაძლებლობას, ამიტომ 
კორელაციები აღწერილობითი და ანალიტიკური პროცესების ნაერთი მექანიზმია. 
კორელაციური ინდიკატორები მიუთითებენ ერთიან დიაგრამას განზოგადებულად და 
საბიუჯეტო ასიგნებებს რამდენიმე წლიანი ფაქტორით ყოფს, რომელიც რა თქმა უნდა, 
მოიცავს სარგებლიანობის ზედა და ქვედა მაჩვენებლებს. თავისი არსით, კორელაცია 
შედარების და ანალიტიკის ნაირსახეობაა, რომელიც ეკონომიკური ანალიზისას იძლევა 
შესაძლებლობას საბიუჯეტო ასიგნება პროგნოზირებადი იყოს. 

2. საბიუჯეტო ასიგნების სამართლებრივი და ეკონომიკური ფარგლები 
კორელაციური ხედვით 

ასიგნება ფისკალური წლის განმავლობაში ბიუჯეტით გათვალისწინებული გადახდის 
შესაძლებლობა, რომელიც სავალდებულოა9. განასხვავებენ ორი ტიპის ასიგნებას 
ფიქსირებულსა და პროგნოზირებადს10. ფიქსირებულია ყველა ასიგნება გარდა 
პროგნოზირებადისა, პროგნოზირებადია - ვალის დაფარვა, გარანტირებული სესხის 
დაფარვა, გადაჭარბების შემთხვევაში შესაძლებელია პარლამენტისადმი წარდგენილი 
იყოს დამატებითი ვალდებულების აღება11.  

ბიუჯეტი რიცხობრივი გამოსახულებაა, იმისა თუ ქვეყანა რა ეკონომიკურ ნიშნულზეა, 
მარტივი შკალებით გამოისახება ყველა დარგის ფუქნციონირების მაჩვენებელი, ის არ 
გულისხმობს იურიდიულ განმარტებას ან სამართლებრივ ალეგორიას, სრულად 
რიცხობრივად გამოსახული მოლოდინები და მისაღწევი შედეგების ნაერთია.  მასში 
თავმოყრილია:  

•  შემოსავლები 
•  ხარჯები 
•  არაფინანსური აქტივები 
•  ფინანსური აქტივები  
•  სახელმწიფო ვალდებულებები და განხორციელებული ოპერაციები12.  

სწორედ პროფიციტური ან დეფიციტური ბიუჯეტი განმსაზღვრელი ფინანასური 
სალდოსი13.  

                                                            
8 Max Weber on law in economy and society, ed. Max rheinstein, tr.edward shils and max  rheinstein, Harvard university 
press, 1954, 125. 
9 საქართველოს კანონი„საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ“  მ.12.  
10 იქვე. 
11 იქვე. 
12 საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი”. 
13 Weber M. on law in economy and society, ed. Max rheinstein, tr.edward shils and max  rheinstein, Harvard university 
press, 1954. 
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საბიუჯეტო ასიგნებების გაცემის პრინციპებს შორისაა: გამჭირვალობა, კონსოლიდირება, 
ანგარიშვალდებულობა, ერთიანობა14. ეს პრინციპები მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ 
წინდაწინვე წარდგენილი მოთხოვნა იყოს შესაბამისი კანონის მოთხოვნებთან. 
ანგარიშვალდებულობა, პირდაპირი მაკონტროლებელი მხარეა ასიგნებების მიზნობრივი 
ათვისების ნაწილში, რისთვისაც სამინისტროები და შემავალი სსიპები წარადგენენ 
ყოველწლიურ ანგარიშს, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს ერთიანობის და 
კონსოლიდირების პრინციპებს - რადგან ყველა გზა მიდის სახელმწიფო ბიუჯეტში. 
ერთობლივი მიზნები განაპირობებენ ეფექტურობის ძიების აუცილებლობას ყოველ 
მომდევნო წელს. 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ (OECD – Organization 
for Economic Cooperation and Development) შეიმუშავა რეკომენდაციები ბიუჯეტის 
პრინციპებთან მიმართებით, რომლის მიხედვით მეტი წილი ასათვისებელ პროექტებს 
უკავია ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში, რამაც საბიუჯეტო ასიგნებების წილი 
გაზარდა, სწორედ ამიტომ გახდა ანგარიშვალდებულობის ნაწილის ეფექტურობა მეტად 
დასაკორექტირებელი. მხოლოდ საჯაროობა და ღიაობა ვერ იქნება გარანტორი იმისა, 
რამდენად მიზნობრივად და პროპორციულად მოხდა ასათვისებელი თანხების გახარჯვა15. 

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებებით გათვალისწინებული 
ფაქტორებია16: 

 გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი საბიუჯეტო წლებისათვის გასაწევი ხარჯები; 

 ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები; 

 აგრეგირებული მაჩვენებლები; 

 გასული საბიუჯეტო წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების საბოლოო 
შედეგების ანალიზი და მიმდინარე საბიუჯეტო წლის პროგნოზები;  

 საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სახელმწიფო პრიორიტეტები; 

  საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სახელმწიფო 
ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებების საშუალოვადიანი პრიორიტეტები და მათ 
მისაღწევად განსახორციელებელი ძირითადი პროგრამებისა და ღონისძიებების 
დაფინანსების ოდენობები, მიზნები და შედეგები;  

 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისა და ღონისძიებების 
დაფინანსების ოდენობები; 

 აგრეგირებულ მაჩვენებლები სახელმწიფო ბიუჯეტის თითოეული მხარჯავი 
დაწესებულებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ზღვრული მოცულობით; 

მხარჯავი დაწესებულების შემთხვევაში ასიგნებებისთვის საჭირო ინფორმაცია, 
სამართლის ეკონომიკური ანალიზის მოთხოვნების და კორელაციური შუალედური 
ნიშნის მიხედვით17: 

 მხარჯავი დაწესებულებისათვის გათვალისწინებულ ასიგნებებს გაანგარიშებულს 
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ყველაზე დაბალი თანრიგის მიხედვით; 

                                                            
14 საქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი”, მ.4. 
15 OECD – Organization for Economic Cooperation and Development  https://www.oecd.org/ [უ.გ.07.07.2022]. 
16 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო https://www.mof.ge/5477 [უ.გ.07.07.2022]. 
17  www.cepr.ge [უ. გ. 07.07.2022]. 
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 პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით მხარჯავი დაწესებულებებისათვის 
გათვალისწინებულ ასიგნებების გაანგარიშებას; 

 მხარჯავი დაწესებულებისათვის დასაქმებულთა დამტკიცებულ და საპროგნოზო 
რიცხოვნობას; 

 ინფორმაციას იმ ასიგნებების შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია 
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი 
პროექტებისა და ამ პროექტების 
თანადაფინანსებისათვის/თანამონაწილეობისათვის; 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის პროფიციტის ან დეფიციტის მოცულობას; 

 სახელმწიფო ბიუჯეტების ასიგნებების მოცულობას პროგრამული კლასიფიკაციის 
მიხედვით; 

 იმ პროექტებს, რომელთა დაფინანსებაც ხორციელდება დონორების მიერ 
გამოყოფილი მიზნობრივი კრედიტებითა და გრანტებით; 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით განსახორციელებელი პროგრამები; 

 დამატებითი თანდართულ მასალები, რომლებიც განაპირობებენ შემუშავებისას 
ოდენობებს:18 

 განმარტებით ბარათი 

 ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები; 

 ფისკალური მაჩვენებლების აღწერა/პროგნოზი; 

 ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული ძირითადი ღონისძიებებისა 
და პროგრამების შესახებ; 

 მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა; 

 იმ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც საჭიროა წლიური საბიუჯეტო 
კანონის ამოქმედებისათვის; 

 ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების, ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი 
შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ არსებული 
დამატებითი ინფორმაცია; 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გახარჯვის ეფექტიანობის შეფასება წინაპირობაა საბიუჯეტო 
პოლიტიკა იყოს თანმიმდევრული და ადეკვატური მოთხოვნილ ვალდებულებებთან 
მიმართებით.  

სახელმწიფო საბიუჯეტო  პოლიტიკის სამართლის ეკონომიკური ანალიზის შემადგენელი 
ნაწილია განხილულ იქნეს: 

•  ხარჯების ოპტიმიზაცია მოხდეს, გამოთავისუფლებული რესურსების 
გადანაწილება პრიორიტეტული მიმართულებების ფარგლებში ; 

•  საბიუჯეტო დეფიციტის ზღვრულ მაჩვენებელზე დაბალი ნიშნულის შენარჩუნება 
და მისი პროპორციულობა მშპ-სთან; 

•  მყარი ფისკალური პოლიტიკა და საგადასახადო სისტემის მოქნილობა მოთხოვნის 
პროპორციულად; 

                                                            
18 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  https://www.mof.ge/5477 [უ.გ.07.07.2022]. 
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ყველა ეს პუნქტი გამოათავისუფლებს ასიგნებების წილობრივ მაჩვენებელს და მიმღებ 
ორგანიზაციას მიცემს საშუალებას განავითაროს მისაღები შემოსავლების შესაძლებლობა 
კანონმდებლობის შესაბამისად19.  

საერთო ეკონომიკურ ხედვებს განაპირობებს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ძირითადი 
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი20, რომელშიც გაწერილია სამომავლო 
მიმართულებები, თუმცა ცხადია, პროცესი სრულად თანმიმდევრულია მიმდინარე 
მოთხოვნებთან. 

მიმდინარე წლის კანონი სამართლის ეკონომიკური ანალიზის ჭრილში  მოიცავს 
ინდიკატორების ორგვარ ჩაშლას პესიმისტურ და ოპტიმისტურ ჭრილში21 რაც შესაძლოა 
განცალკევებული სცენარები განზოგადებულობის და ყველა შესაძლო შედეგის დადგომის 
პრევენციას ემსახურება და არა მყარ სიზუსტეს საბიუჯეტო ასიგნებების და შესაბამისად, 
სახელმწიფო ბიუჯეტის სარგებლიანობას სამართლის ეკონომიკური ანალიზის ჭრილში.  

3. სამართლის ეკონომიკური ანალიზი, როგორც საზედამხედველო ინსტრუმენტი 

სამართლის ეკონომიკური ანალიზის ინსტრუმენტალიზაცია შედეგის მიღწევის ნაწილში 
მნიშვნელოვანი პრევენციული ბერკეტია, განსაზღვრული იყოს გარე ფაქტორები და შიდა 
ეკონომიკური ძვრები, მათ შორის გაუთვალისწინებელი საგამონაკლისო შემთხვევები. 
კანონის სამართლის ფილოსოფიური ხედვა წინაპირობაა სამართალს აღვიქვამდეთ. 
სახელმწიფოს სამართლებრივად მოხსენიებას კონსტიტუციაში, მეტადრე აღქმული იყოს 
ფილოსოფიურ ჭრილში, რადგან იგი ხალხს ემსახურება და ხალხთა შორის დინამიურ 
განვითარებად ურთიერთობებს ერგება და არეგულირებს. სწორედ ამიტომ, მისი 
განცალკევება ფორმალურ და მატერიალურ მახასიათებლებთან მნიშვნელოვანი სარისკო 
მაჩვენებელია კანონის ამოქმედების შემდგომი ეტაპისათვის. მით უფრო, რომ საბიუჯეტო 
განსაკარგავი თანხების მიზონბრიობის და კორელაციური ეკონომიკური ანალიზის 
ფარგლებში, აუცილებლად მინიშნებადი გახდება საბიუჯეტო სახსრების 
ათვისების/სარგებლიანობის და ხანგრძლივობის ნაწილი, ცდომილების წილობრივი წილი 
მნიშვნელოვნად იქნება დაცილებული ცდომილების სარისკო მაჩვენებელს22. კანონის 
განმარტებითი ბარათი ხშირად მიზნობრიობის სულისკვეთების საძირკველის მონახაზია, 
რომელიც კანონის შექმნის იდეას, გზას და განვითარების შესაძლებლობებს გვისახავს, 
მაგრამ ეკონომიკური მაჩვენებელი არ არის იდეური მაჩვენებელი ის ფიქრებით 
გამყარებული მოლოდინია ანალიზის საფუძველზე. სწორედ ამიტომ მიმართავენ რიგი 
ქვეყნები განმარტებითი ბარათის ანალიზის ფუნდამენტურ მხარეს, რადგან ეფექტურობის 
გარანტორია. 

ქოუზის თეორიის თანახმად, კანონის განხილვის ეტაპი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია და 
მისი ინსტრუმენტალიზაცია კანონშემოქმედების პროცესში მნიშვნელოვანი ბერკეტია 
დაცული იყოს გარე/შიდა ფაქტორებისგან, აღსრულებისას. საბიუჯეტო ასიგნებებს 
გააჩნიათ ბრუნვადი ეფექტი23, მათგან ხდება სახელმწიფოებრივი ბიუჯეტის ერთგვარი 
ფორმირება, საზოგადობრივი მოთხოვნილებების და სახელმწიფოებრივი 

                                                            
19 Bilchitz D., Socio-Economic Rights, Economic Crisis, and Legal Doctrine, Oxford University Press and New York 
University School of Law, New York, 2014, 77. 
20 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო   https://www.mof.ge/5477 [უ.გ.07.07.2022]. 
21 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  https://www.mof.ge/5477 [უ.გ.07.07.2022]. 
22 Contiades Xenophon and Fotiadou Alkmene, Socio-Economic Rights, Economic Crisis, and Legal Doctrine,a Reply to 
David Bilchitz, Oxford University Press nad New york School of Law. New York, 2014, 55. 
23 Charles A.M., de Bartolome - Tax competition and the creation of redundant products; Canadian Journal of 
Economics”, № 4, November 2007, 235. 
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ფუნქციონირების ფუნდამენტური ცვლილებების შესაძლებლობა და უპირატესად, ქმნის 
სახელმწიფოებრივი ბიუჯეტის პოლიტიკის პარამეტრებს, გულისხმობს და მოიაზრებს 
ეკონომიკურ ინდიკატორებს.  

დასკვნა 

სამართლებრივი სახელმწიფოს შენების აუცილებელი პირობაა საბიუჯეტო სახსრები 
სრული სიზუსტით და მიზნობრიობით განიკარგოს, რისთვისაც მნიშვნელოვანია, 
სამართლებრივი ანალიზი ეკონომიკურ ჭრილშიც ახდენდეს მასზე ანალიტიკურ ძვრებს. 
ანალიზის გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ხედვები საბიუჯეტო ასიგნებებს 
საზოგადოებრივი/სახელმწიფოებრივი მოთხოვნების ადეკვატურს და მიმწოდებელს 
გახდის, სწორედ ხალხის და დემოკრატიული სახელმწიფოს აუცილებელი პირობაა 
საბიუჯეტო ასიგნება ყოველ ჯერზე იყოს მართებული და მოთხოვნილი დაფინანსება 
პროპორციულად გადანაწილებული.  

ეკონომიკური ანალიზი მხოლოდ განმარტებითი ბარათი ვერ იქნება, აუცილებელია 
წინმსწრები და შემდგომი კვლევები, რამდენად გაიზარდა მიღებული სარგებელი და 
შედეგობრიობა. ამისთვის, უპირობოა კვლევების ღიაობა და საჯაროობა იყოს 
მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და დასაბუთებული, ყოველი მომდევნო გამჭირვალე 
საბიუჯეტო ასიგნება საწინდარია ამ ასიგნების წარმატებული ათვისების და შესაბამისად, 
სამართლის ეკონომიკური ანალიზის უტილიტარისტული გაგებითაც, მაქსიმალური, 
მზარდი სარგებლიანობის მიღების შესაძლებლობის. 

 
  



246

 

ბიბლიოგრაფია 
1. ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო 

პაქტი; 
2. ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, 

ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ 
სახელმწიფოებს შორის; 

3. საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ“, 24 აპრილი 2003;  
4. საქართველოს კანონი “საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი”, 18 დეკემბერი 2009; 
5. გამსახურდია. გივი, გამსახურდია. თამარ, ბიუჯეტთაშორისი ურთიერთობები 

სრულყოფას მოითხოვს, ჟ. ,,სოციალური ეკონომიკა”, თბილისი, 2001; 
6. ქავთარაძე. ნონა, ბიუჯეტებს შორის ურთიერთობების სრულყოფის საკითხები 

საქართველოში, ჟ. ,,ეკონომისტი” №4, თბილისი, 2014; 
7. გაგნიძე. ინეზა,  კეთილდღეობის ეკონომიკა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2016 ; 
8. ეიდე ასბორნ., კრაუზე. კატარინა, როსას ა.,ეკონომიკური, სოციალური და 

კულტურული უფლებები, UNDP, მთ.ჯაფარიძე-ჭყოიძე ნ., თბილისი, 2006; 
9. მექვაბიშვილი. ელგუჯა, თანამედროვე ეკონომიკური თეორიები, თსუ, თბილისი, 2017;  
10. Alchian. Armen, Uncertainty, Evolution, and Economic Theory, in: Journal of Political 

Economy 58 (1950); 
11. Becker, Gary., The Economic Approach to Human Behaviour, Chicago 1976; 
12. Bilchitz David, Socio-Economic Rights, Economic Crisis, and Legal Doctrine, Oxford University 

Press and New York University School of Law, New York, 2014;  
13. Contiades Xenophon and Fotiadou Alkmene, Socio-Economic Rights, Economic Crisis, and 

Legal Doctrine,a Reply to David Bilchitz, Oxford University Press nad New york School of Law. 
New York, 2014; 

14. Charles de Bartolome., Tax competition and the creation of redundant products; Canadian 
Journal of Economics”, № 4, November 2007; 

15. Pascalis Raimondos Moler., Tax administration and procedure. „Jurnal of development 
Economics”, 2008; 

16. Posner, Richard., Economic Analysis of Law, 8. A., San Diego 2010; 
17. Weber. Max, on law in economy and society, ed. Max rheinstein, tr.edward shils and max  

rheinstein, Harvard university press, 1954; 
18. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  http://mof.ge/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 

07.07.2022]; 
19. შემოსავლების სამსახური http://rs.ge/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 07.07.2022]; 
20. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური http://geostat.ge/ [უკანასკნელად 

გადამოწმდა 07.07.2022]; 
21. საქართველოს პარლამენტი www.parliament.ge [უკანასკნელად გადამოწმდა 

07.07.2022]; 
22. საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი www.pbo.parliament.ge 

[უკანასკნელად გადამოწმდა 07.07.2022]; 
23. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი www.csrdg.ge 

[უკანასკნელად გადამოწმდა 07.07.2022]; 
24. www.cepr.ge [უკანასკნელად გადამოწმდა 07.07.2022]. 


