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კახა გაბუნია 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში 

2. კავკასიური და არაკავკასიური ენები 

 

აბსტრაქტი 

სტატიის მეორე ნაწილში წარმოდგენილია პროექტის - „სოციოლინგვისტური 

სიტუაცია თანამედროვე  საქართველოში“ ფარგლებში 2006-2008 წლებში 

განხორციელებული კვლევის კრებსითი შედეგები საქართველოში ენების 

განაწილებისა და მათი სხვა ენებთან მიმართების თვალსაზრისით (ენობრივი 

პოლიტიკის, განათლების და სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტების გათვალისწინებით). 

 

    ეთნიკურთან ერთად, საქარ-

თველოს ლინგვისტური მრავალფე-

როვნებაც ახასიათებს. სტატიის პირველ 

ნაწილში განხილული იყო სახელმწიფო 

ენისა და მისი მიმართების საკითხი 

ქართულის მონათესავე სხვა 

ქართველურ ენებთან, აგრეთვე - 

პროექტის ფარგლებში გამოყენებული 

კვლევის მეთოდოლოგია და ის 

ძირითადი ცნებები და ტერმინები, 

რომელთა ზუსტი განსაზღვრის გარეშეც 

თავს ვერ ავარიდებდით ორაზროვ-

ნებას (გაბუნია, 2014). წინამდებარე 

სტატიაში განვიხილავთ იმ ენების 

მდგომარეობას, რომელთაც, ტრადიცი-

ულად, „უმცირესობათა ენებს“ 

(დავაზუსტებთ: „ენობრივ უმცირე-

სობებს“ - იხ. ქვემოთ) უწოდებენ.  

პროექტის - „სოციოლინგვისტური 

სიტუაცია თანამედროვე  საქართვე-

ლოში“ ფარგლებში საქართველოს 

„ლინგვისტური პორტრეტის“ აღსა-

წერად  ჩამოყალიბდა 6 სამუშაო 

ჯგუფი: I - ქართული სალიტერატურო 

ენის ჯგუფი; 

II -  ქართველური ენების ჯგუფი;  

III - კავკასიური ენების ჯგუფი;  

IV - არაკავკასიური ენები ჯგუფი;  

V - ქართული ენის დიალექტების  

       ჯგუფი; 
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კ. გაბუნია, ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში 2. კავკასიური და არაკავკასიური ენები           # 4, 2014 

გვ. 1-27 
 
 

VI - მიგრაციებისა და დიგიტალური  

        დამუშავების ჯგუფი. 

 წინა სტატიაში პირველი ორი ჯგუფის 

მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების 

ერთგვარი მიმოხილვა და შეჯამება 

წარმოვადგინეთ (გაბუნია, 2014); ქვემოთ 

შევეხებით კავკასიური (ჯგუფის 

ხელმძღვანელი ტარიელ სიხარულიძე) 

და არაკავკასიური (ჯგუფის ხელ-

მძღვანელი მერაბ ბაბუხადია) ენების 

შემსწავლელი ჯგუფების მიერ 

მოპოვებული მასალის (იგულისხმება 

როგორც კითხვარების შევსების 

საშუალებით ამოღებული ნედლი მასალა, 

ასევე აუდიოჩანაწერების მონაცემები) 

ერთგვარი შეჯამება1. 

პროექტის სამიზნე ჯგუფს 

წარმოადგენდა როგორც კომპაქტურად, 

ასევე დისპერსიულად განსახლებულ 

ენობრივ უმცირესობათა2 ჯგუფები. ამ 

                                                
1 წინამდებარე სტატიაში გამოყენებულია 

პროექტის „სოციოლინგვისტური სიტუაცია 

თანამედროვე  საქართველოში“ ფარგლებში 

ხსენებული ჯგუფების მიერ შეგროვებული 

მასალა, რომელიც სრული სახით არ 

გამოქვეყნებულა; დამუშავებული მასალის 

ნაწილი განთავსებულია ვებგვერდზე: SSGG 

(http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/ssgg/ssgg.htm). 

მასალის გამოუყენების უფლება გაცემულია 

ფოლკსვაგენის ფონდის პროეატის 

განმკარგველის - მაინის ფრანკფურტის 

უნივერსიტეტის მიერ (პროფესორები: იოსტ 

გპერტი, მანანა თანდაშვილი).   
2 ტერმინს „ენობრივი უმცირესობა“ (შდრ,: 

„უმცირესობათა ენები - Language Mynorities“ 

მხრივ საქართველოში უაღრესად 

მრავალფეროვანი სურათია... საგანგებოდ 

უნდა გამოვყოთ 4 რეგიონი, სადაც 

კომპაქტურად არიან განსახლებულნი 

უმცირესობათა წარმომადგენლები: 

აფხაზები (კავკასიური ენების ოჯახი), 

ოსები და სომხები (ინდოევროპულ 

ენათა ოჯახი), აზერბაიჯანელები 

(ალათაურ-თურქული ენების ოჯახი - იხ. 

ტაბატაძე, გაბუნია, ოძელი, 2008, გვ. 9).  

 

1. აფხაზები საქართველოს ჩრდილო-

დასავლეთ ნაწილში სახლობენ – მდ. 

ენგურიდან მდ. ფსოუმდე, შავი ზღვის 

გაყოლებაზე. 1989 წლის გამოკითხვის 

მიხედვით, მათი რიცხვი 100 000-მდე 

აღწევდა (მთლიანად საქართველოს 

ტერიტორიაზე, დისპერსიული განსახ-

ლების ადგილების ჩათვლით); დღეს 

მათი რიცხვი თითქმის განახევ-

რებულია (საომარი მოქმედებებისა და 

მიგრაციული პროცესების შედეგად). 

ეთნიკურ აფხაზთა მცირე ნაწილი 

ცხოვრობს აგრეთვე აჭარაში (ტაბატაძე, 

გაბუნია, ოძელი, 2008, გვ. 10). 

                                                                           
ვიყენებთ საკითხის სრული დეპოლიტიზაციის 

მიზნით: ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ 

დაფინანსებული პროექტის „სოციოლინგვის-

ტური სიტუაცია თანამედროვე  

საქართველოში“ მიზანი ენობრივი სიტუაციის 

აღწერა იყო ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა 

ფაქტორებისგან დამოუკიდებლად.  

http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/ssgg/ssgg.htm
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2. ოსები კომპაქტურად ცხოვრობენ 

შიდა ქართლში – ჩრდილოეთ ნაწილში, 

აგრეთვე რამდენიმე სოფელში სამხრეთ 

საქართველოსა და კახეთში. საკმაოდ 

დიდი ნაწილია დისპერსიულად 

განსახლებული აღმოსავლეთ საქარ-

თველოს მთელ ტერიტორიაზე. 1989 

წლის აღწერის მიხედვით, მათი 

რაოდენობა 165 000-მდე აღწევდა. 

კონფლიქტების შედეგად, დღეს 

ოსურენოვანი მოსახლეობის რიცხვი 

უაღრესად შემცირებულია (ტაბატაძე, 

გაბუნია, ოძელი, 2008, გვ. 10). 

3. სომხები ძირითადად სამცხე-

ჯავახეთსა და ქვემო ქართლის 

რეგიონიდან წალკის რაიონში არიან 

კომპაქტურად განსახლებულნი. 

უმცირესობათა შორის რიცხოვნობის 

თვალსაზრისით, ისინი II ადგილზე 

არიან აზერბაიჯანლების შემდეგ. 

4. აზერბაიჯანელები კომპაქტურად 

არიან განსახლებულნი ძირითადად 

ქვემო ქართლსა (საქართველოს სამხრეთ-

აღმოსავლეთი ნაწილი) და შიდა 

ქართლში3 (დაწვრილებით იხ. ტაბატაძე, 

2010).  

                                                
3 აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობა რომელიც 

ცხოვრობს შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში, 

მკვეთრად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. 

თუნდაც ის ფაქტია მნიშვნელოვანი, რომ შიდა 

აღსანიშნავია, რომ სომხურ-, ოსურ- 

და აზერბაიჯანულენოვანი ჯგუფების 

კომპაქტური განსახლებები ესაზღვრება 

მათ ეთნიკურ სამშობლოს. მაგალითად, 

ქვემო ქართლის რეგიონი, სადაც 

კომპაქტურად სახლობენ ეთნიკურად 

აზერბაიჯანელები, ესაზღვრება სახელ-

მწიფო აზერბაიჯანს, ხოლო სამცხე-

ჯავახეთი, სადაც კომპაქტურად 

სახლობენ ეთნიკურად სომხები _ 

ესაზღვრება სახელმწიფო სომხეთს. 

ვფიქრობთ, ამ ორი ენის სოციო-

ლინგვისტური სახის განსაზღვრა და 

ადეკვატური ენობრივი პოლიტიკის 

წარმოება (მათი რიცხოვნობისა და 

განსახლების თავისებურებათა გათვა-

ლისწინებით) სპეციფიკურ მიდგომას 

განაპირობებს (ტაბატაძე, გაბუნია, 

ოძელი, 2008, გვ. 11-12). კიდევ უფრო 

სპეციფიკურია ენობრივი სიტუაცია 

აფხაზეთში: ეს არის ეთნიკური ჯგუფი, 

რომელიც მხოლოდ საქართველოსია 

განსახლებული და მსოფლიოში არსად 

მოიძიება ამ ენობრივი ჯგუფის 

ეთნიკური სამშობლო საქართველოს 

გარდა... 

                                                                           
ქართლისა და ქვემო ქართლის აზერბაიჯანელი 

ეთნიკური ჯგუფი ზოგად განათლებას იღებენ 

განსხვავებულ ენებზე (შიდა ქართლში _ 

ქართულად, ქვემო ქართლში _ 

აზერბაიჯანულად). 
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ზემოხსენებული 4 ჯგუფის გარდა, 

გამოიყოფა რამდენიმე კომპაქტურად 

დასახლებული ენობრივი ჯგუფი, 

რომელთაც უაღრესად სპეციფიკური 

ადგილი უკავიათ სოციოლინგვისტური 

თვალსაზრისით; კერძოდ, ცალკეა 

განსახილველი პანკისელი ქისტების, 

უდიებისა და ბაცბების საკითხი (იხ, 

ქვემოთ). 

საქართველოში გვხვდება ისეთი 

ეთნიკური ჯგუფები, რომლებიც ამა თუ 

იმ რეგიონში კომპაქტურად არ სახლობენ 

- ე. წ. დისპერსიული განსახლებები, 

როგორებიცაა: რუსები, ბერძნები, 

ქურთები, იეზიდები, ებრაელები, 

ასირიელები, უკრაინელები და სხვა 

(გაბუნია, 2014, გვ. 67-69). აღსანიშნავია, 

რომ ეს ეთნიკური ჯგუფები არ არიან 

ჰომოგენურები. მაგალითად, ბერძნული 

დიასპორა შედგება ორი ჯგუფისგან, 

რომელთაგან ერთი საუბრობს 

თურქულად, ხოლო მეორე _ 

ბერძნულად (სვანიძე, 2002; იხ. აგრეთვე 

ქვემოთ).  

უაღრესად სპეციფიკურია უმრავ-

ლესობის (ქართულენოვანი მოსახლე-

ობის) საკითხი, რომელიც თავად 

წარმოადგენს ენობრივ უმცირესობას 

ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტუ-

რად განსახლებულ რეგიონებში - ქვემო 

ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში  

(უმრავლესობა უმცირესობაში - იხ. 

(ტაბატაძე, გაბუნია,ოძელი, 2008, გვ. 14). 

მაგალითად, ეთნიკურად ქართველები 

წარმოადგენენ მოსახლეობის უმცი-

რესობას საქართველოს ისეთ 

რეგიონებში, როგორიცაა ქვემო ქართლი 

და ჯავახეთი. ენობრივმა პოლიტიკამ 

უნდა ასახოს და უპასუხოს ამ 

გამოწვევასაც: უნდა დაიცვას ეთნიკური 

უმცირესობები, ისევე, როგორც 

ეთნიკური უმრავლესობა, რომელიც 

წარმოადგენენ უმცირესობას კონკ-

რეტულ რეგიონებში. 

1991 წელს, საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შედეგად, საქართველომ 

მოიპოვა დამოუკიდებლობა. საბჭოთა 

კავშირის (ფორმალურად „ფედერაციის“, 

სინამდვილეში კი - ერთიანი უნიტა-

რული ქვეყნის) მიერ წარმოებულმა 

ძალდატანებითი მიგრაციების პოლიტი-

კამ, მისი დაშლის შემდეგ გამოიწვია 

არაერთი ეთნიკური პრობლემა 

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. 

საბჭოთა კავშირის დროს მოსახლეობას 

და ეთნიკურ ჯგუფებს შორის 

საკომუნიკაციო ენას წარმოადგენდა 

რუსული ენა. საბჭოური ენობრივი 
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პოლიტიკის შედეგად, საქართველოში 

მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფები _ 

რუსები, სომხები, აზერბაიჯანელები, 

აფხაზები, ოსები, ბერძნები, ქურთები 

და სხვები გახდნენ რუსული 

პოლიტიკური და ენობრივი საზო-

გადოების ნაწილი. საქართველოს მიერ 

დამოუკიდებლობის მოპოვებამ აუცილე-

ბელი გახადა ეთნიკურ უმცირესო-

ბებთან მიმართებით გატარებულიყო 

შესაბამისი ენობრივი პოლიტიკა, 

რადგან რადიკალურად შეცვლილმა 

პოლიტიკურმა რეალობამ შეცვალა ამ 

ჯგუფების სოციალური მდგომარეობაც. 

საქართველომ აირჩია ლიბერალური 

გზა და მის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 

ყველა მოსახლეს მიანიჭა საქართველოს 

მოქალაქეობა, თუმცა, ეს `ნულოვანი~ 

პოლიტიკა არ აღმოჩნდა საკმარისი, 

რათა ქართულ სახელმწიფოს მოეპო-

ვებინა ლოიალობა ეთნიკური უმცი-

რესობების მხრიდან, რადგან ეთნი-

კურმა უმცირესობებმა მიიღეს საქარ-

თველოს მოქალაქეობა ისე, რომ მათ არ 

უთხოვიათ ამ ქვეყნის მოქალაქეობა. ამ 

კონტექსტიდან გამომდინარე, საქარ-

თველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცი-

რესობების კლასიფიცირება შეიძლება 

მოხდეს როგორც `არანებაყოფლობითი 

უმცირესობისა~ (ოგბი, 1991; იხ. აგრეთვე 

ტაბატაძე, 2015, გვ. 93-109).  

ენობრივი პოლიტიკა ამა თუ იმ 

სახით ტარდება ნებისმიერი (მონო-

ლინგვური თუ მულტილინგვური) 

სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. მონო-

ლინგვური სახელმწიფოს შემთხვევაში 

ძირითადი აქცენტი გადატანილია ლი-

ტერატურული სტანდარტის შესწავლა-

დამუშავებასა და მის დაცვაზე, 

მულტილინგვურ საზოგადოებაში / სა-

ხელმწიფოში უმნიშვნელოვანეს პრობ-

ლემად რჩება შემდეგი საკითხის 

გადაწყვეტა: სხვადასხვა ენასა და 

ხალხს შორის ურთიერთობების მოგ-

ვარება, რაც უშუალოდ უკავშირდება 

სახელმწიფოს მიერ წარმოებულ შე-

საბამის ენობრივ პოლიტიკას (ტაბატაძე, 

გაბუნია, ოძელი, 2008, გვ. 16).. 

 Eროგორც წესი, ენობრივი პო-

ლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი ამო-

ცანაა ენათა ურთიერთობების თავი-

სებური “იერარქიის” ჩამოყალიბება, 

რაც განაპირობებს რომელიმე ერთი 

(სახელმწიფო) ენის „დომინანტური“ 

ფუნქციონირებისათვის სათანადო პი-

რობების შექმნას. ჩვეულებრივ, ეს 

გულისხმობს ენის სახელმწიფო 

სტატუსს, რომელშიც განირჩევა მისი 
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ოფიციალური (იურიდიული) და 

ფაქტობრივი მდგომარეობა. პირველი 

გულისხმობს ენის სტატუსის 

განსაზღვრას საკანონმდებლო აქტებში, 

ხოლო მეორე დამოკიდებულია ისეთ 

პარამეტრებზე, როგორიცაა: მოლაპა-

რაკეთა რაოდენობა, ფუნქციური 

გამოყენების დიაპაზონი, სოციალურ-

დემოგრაფიული სიტუაცია, პრესტიჟის 

მომენტები, პოლიტიკური ტენდენციები 

და სხვა (ტაბატაძე, გაბუნია, ოძელი, 

2008, გვ. 33-34).    

იურიდიულ და ფაქტობრივ 

სტატუსებს შორის ამგვარი „აცდენა“ 

შეინიშნებოდა საბჭოთა საქართ-

ველოშიც, რასაც მოჰყვებოდა მეტად 

საინტერესო შედეგები:  ქართული 

“სახელმწიფო ენა” სავალდებულო იყო, 

პირველ ყოვლისა, თვით სატიტულო 

ერის წარმომადგენლებისათვის. არა-

ქართულენოვანი მოსახლეობის ერთი 

ნაწილი ფლობდა მას ძირითადად 

ყოფით დონეზე, ხოლო განათლებას, 

ჩვეულებრივ, იღებდა რუსულ ენაზე, 

რაც შეეხება  სომხურ-, აზერბაიჯანულ-, 

აფხაზურ- და ოსურენოვან მოსახ-

ლეობას: მათ ჰქონდათ  საშუალება და 

უფლება -  ესწავლათ დედაენაზე, 

ქართული ენაც სავალდებულო საგნად 

ითვლებოდა... რუსული ენა ამ ტიპის 

სკოლებში ისწავლებოდა, როგორც უცხო 

ენა; თუმცა, უნდა ითქვას, რომ 

ხსენებული მოსახლეობის სოლიდური 

ნაწილი მინიჭებულ უფლებას არ / ვერ 

იყენებდა და უპირატესობას ანიჭებდა 

რუსული ენის (პრესტიჟული ენის 

სტატუსის მქონე) შესწავლას; 

იურიდიულად სახელმწიფო ენის 

სტატუსის მქონე ქართული ან საერთოდ 

იგნორირებული იყო, ანდა მის სწავლებას 

უაღრესად ფორმალური ხასიათი ჰქონდა.  

ისიც გასათვალისწინებელია, რომ 

განსაკუთრებული პოპულარობით სარ-

გებლობდა ამ რეგიონებში რუსულე-

ნოვანი სკოლები: მოსახლეობის 

სოლიდურ ნაწილს, განსაკუთრებით კი 

ე.წ. „ელიტას“, სწორედ რუსულენოვან 

სკოლებში შეჰყავდა ბავშვები. 

მონოლინგვურ რუსულენოვან სკოლებში 

კი არათუ ქართული, მათი მშობლიური 

ენების შენარჩუნებაც კი სერიოზულ 

პრობლემად რჩებოდა (ტაბატაძე, 2007, 

გვ, 36)... 

  შედეგად ჩამოყალიბდა სიტუაცია, 

როდესაც ეროვნული ენის მატა-

რებლისათვის რუსული ენის ცოდნა 

გახდა სავალდებულო და არა პირუკუ. 
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Oობიექტურობა მოითხოვს ვაღიაროთ, 

რომ ასეთი დაცილება ოფიციალური 

და ფაქტობრივი სტატუსებისა არ არის 

საკუთრივ საბჭოური მოვლენა,  იგი 

თავს  იჩენს ბევრ სხვა ქვეყანაში 

(ტაბატაძე, გაბუნია, ოძელი, 2008, გვ. 14). 

ნიშანდობლივია, რომ „უმცირესობათა“ 

ენების მატარებლები თეორიულად უნდა 

ყოფილიყვნენ მულტილინგვალები (1. 

მშობლიური ენა; 2. სახელმწიფო ენა  / 

ქართული; 3. რუსული), მაგრამ 

სინამდვილეში ბილინგვიზმის კომპო-

ნენტებად გვევლინებოდა მშობლიური 

ენა და რუსული, რომელზეც 

სწავლობდენენ სკოლაში.  

რუსული ენა იყო კომუნიკაციის 

ძირითადი საშუალება ადგილობრივ 

უმაღლეს სასწავლებლებში; რუსული 

ასევე გახლდათ დოკუმენტირების ენაც.  

საქართველოში ამის შედეგად  

ჩამოყალიბდა სხვადასხვა სახის 

რუსულ-„ეროვნული“ ბილინგვიზმის 

ფორმები, მათ შორის - რუსულ-

აფხაზური რუსულ-სომხური, რუსულ-

აზერბაიჯანული, რუსულ-ბერძნული 

და სხვა (ტ. სიხარულიძე, 2008).  

 

 

 

კომპაქტურად განსახლებული ენობრივი 

უმცირესობები 

აფხაზური ენა 

აფხაზური  ენა იბერიულ-კავკასიურ  

ენათა  ჩრდილო-დასავლურ,  ანუ 

აფხაზურ-ადიღურ ჯგუფს ეკუთვნის.  

აფხაზურ ენაში ორი დიალექტი 

გამოიყოფა: ბზიფური და აბჟუური. 

ბზიფური გავრცელებულია სოხუმის 

ჩრდილო-დასავლეთით, აბჟუური კი - 

სამხრეთ-აღმოსავლეთით. აღნიშნულ 

დიალექტებს შორის სხვაობა, 

ძირითადად, შეინიშნება ფონეტიკაში: 

ბზიფურ დიალექტს უფრო რთული 

ფონეტიკური სისტემა აქვს, რაც 

რამდენიმე სპეციფიკური ბგერის 

არსებობაში გამოიხატება, რომლებიც არ 

გვხვდება აბჟუურ დიალექტში. გარდა  

ამისა,  აფხაზურ  დიალექტებს  შორის  

გარკვეული  სხვაობაა  ლექსიკაშიც. უნდა  

აღინიშნოს,  რომ  ეს  ლექსიკური  

განსხვავება მთლიანობაში ხელს არ 

უშლის აბჟუურ და ბზიფურ 

დიალექტებზე მეტყველებს, ადვილად 

გაუგონ ერთმანეთს (ეთნოსები 

საქართველოში, 2008, 46).  

აფხაზურ სალიტერატურო ენას 

საფუძვლად უდევს აბჟუური დიალექტი.  
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გვ. 1-27 
 
 

აფხაზურ ენასთან ძალიან ახლოს დგას 

ჩრდილოკავკასიელი აბაზების ენა. 

აფხაზური და აბაზური ენები, 

ფაქტობრივად, ერთ ენობრივ ერთეულს 

წარმოადგენენ. მხოლოდ ტერიტორიული 

დაცილებისა და სალიტერატურო ენის 

ორ სხვადასხვა საფუძველზე 

ჩამოყალიბების  გამო  არის  მიღებული  

აფხაზური (სალიტერატურო) ენის  

გარჩევა  აბაზური (სალიტერატურო) 

ენისაგან... 

ჩრდილო  კავკასიის  ხალხთაგან  იმავე 

ენობრივ ჯგუფში შედიან და  აფხაზებს  

ენათესავებიან ადიღები (ადიღეელები, 

ჩერქეზები, ყაბარდოელები) და უბიხები. 

ეს უკანასკნელნი 1864 წლამდე 

დღევანდელი ქ. სოჭის მიდამოებში 

ცხოვრობდნენ, ხოლო ამჟამად,  ძირი-

თადად,  თურქეთში  არიან  განსახ-

ლებულნი.  გარდა  ამისა,  აფხაზები 

მრავალი  კულტურულ-საყოფაცხოვრებო  

თავისებურებით  უახლოვდებიან ქართ-

ველებს, რომლებთან მრავალსაუკუნო-

ვანმა ურთიერთობამ და თანაცხოვრებამ 

გავლენა იქონია მათ ენასა და 

ანთროპოლოგიურ ტიპზე (ეთნოსები 

საქართველოში, 2008, გვ. 47).  

აფხაზთა საკუთარი სახელწოდებაა 

აფსუა. ქართველები მათ „აფხაზებს“ 

უწოდებენ და  ქართული  ენიდან  

გავრცელებული  ეს  ეთნიკური  ტერმინი  

უფროა დამკვიდრებული მსოფლიოში.  

თურქულ  და  ზოგიერთ  ჩრდილო  

კავკასიელი  ხალხის  ენაში  აფხაზების 

სახელწოდებაა „აბაზა“. 

აფხაზური ენა სახელმწიფო ენის 

სტატუსით სარგებლობს აფხაზეთის  

მთელ ტერიტორიაზე; სახელმწიფო ენის 

სტატუსის მქონე ენისათვის, ერთი 

შეხედვით, ნაკლები პრობლემები უნდა 

იკვეთებოდეს, თუმცა, ქართულ-

აფხაზური კონფლიქტის შემდგომ,  

სახელმწიფო ენის სტატუსმა უაღრესად 

ფორმალური სახე მიიღო და რეალურად, 

თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის 

კონსტიტუციის მიხედვით - ამავე 

სტატუსის მქონე რუსულმა სრულად 

აიღო ეს ფუნქცია თავის თავზე.   

გარდა აფხაზეთის ტერიტორიისა, 

აფხაზური ენა წარმოდგენილია 

დასავლეთ აჭარაში; აჭარაში აფხაზები 

კომპაქტურად ცხოვრობენ ბათუმთან 

ახლოს მდებარე დასახლებებში: ადლია, 

ანგისა და ფერია. აფხაზები აჭარაში 

მოჰაჯირობის დროს, მე-19 საუკუნის 

ბოლოს აღმოჩნდნენ. აფხაზეთიდან 

განდევნილი მათი ნაწილი აჭარაში 

დატოვეს. აჭარაში დასახლებულმა 
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აფხაზებმა შეინარჩუნეს ადათ-წესები, 

გვარები და სახელები, თუმცა, 

სამწუხაროდ, აჭარელ აფხაზებს 

გაუჭირდათ ენის შენარჩუნება 

(სიხარულიძე, 2009): აჭარაში უფროსი 

თაობის წარმომადგენლებს ცუდად 

ახსოვთ მშობლიური ენა, ზოგი 

იბრალებს და რეალურად ვერ 

მეტყველებს. რაც შეეხება ახალ თაობას 

– მათი საკომუნიკაციო ენა არის 

ქართული, იშვიათად - რუსული. 

აღსანიშნავია, რომ, სამწუხაროდ, უფროს 

თაობას თითქმის დავიწყებული აქვს 

მშობლიური ენა და, აქედან 

გამომდინარე, ვერც ახალგაზრდებს ვერ 

ასწავლიან აფხაზურს. 

 როგორც უკვე ითქვა, საკუთრივ 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე (თვით-

გამოცხადებულ აფხაზეთის რესპუბ-

ლიკაში) დღეისათვის აფხაზური ენა 

დიდი პრობლემის წინაშე დგას: 

აფხაზეთში საკომუნიკაციო ენა არის 

რუსული და არა აფხაზური. ამჟამად 

ეთნიკური აფხაზები კარგად ვერ 

მეტყველებენ აფხაზურად და, 

ამასთანავე, ასეთი ხალხის რაოდენობა 

პროცენტულად არის მცირე მხოლოდ 

რუსულად (მონოლინგვალ) მოლაპარაკე 

მოსახლეობასთან შედარებით. ახალმა 

თაობამ პრაქტიკულად არ იცის 

მშობლიური ენა, ან თუ იცის - 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში მას უკვე 

აღარ იყენებს.  

ცნობილ მოვლენებამდე (იგული-

სხმება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი)  

აფხაზეთში მკვეთრად იყო გამო-

ხატული ტრილინგვიზმი (აფხაზური, 

ქართული / მეგრული და რუსული 

ენები). იქ, სადაც კომპაქტურად 

ცხოვრობდნენ სომხები, ბერძნები ან 

სხვა ერების წარმოამადგენლები - 

გამოხატული იყო ბილინგვიზმი: 

იცოდნენ მშობლიური ენა და რუსული 

(იშვიათად - ქართული).  

საკომუნიკაციო ენა იყო რუსული 

როგორც ქართველებისთვის, ასევე 

აფხაზებისთვის. მოსახლეობაში ფარ-

თოდ გავრცელებული იყო აგრეთვე  

მეგრული. მეგრულად საუბრობდნენ 

აფხაზებიც - ძირითადად ოჩამჩირისა და 

გალის რაიონის მკვიდრნი ან - ვისაც 

დედა ჰყავდა ქართველი.  

ეს სურათი რადიკალურად შეიცვალა 

აფხაზეთის კონფლიქტის შემდეგ, 

როდესაც ქართული მოსახლეობა 

იძულებული გახდა, აფხაზეთი დაეტო-

ვებინა.  
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შეიძლება ითქვა, რომ დღეს 

აფხაზეთში გავრცელებულია ბილინ-

გვიზმი. და ეს ბილინგვიზმი მოიცავს 

აფხაზურ და რუსულ ენებს. ხშირ 

შემთხვევაში აფხაზური ენის ცოდნა 

შემოიფარგლება მხოლოდ მეტყველე-

ბით. აფხაზებს ძირითადად აქვთ 

მიღებული რუსულენოვანი განათლება, 

მშობლიურ ენაზე კი კითხვისა და წერის 

მხოლოდ  ელემენტარულ უნარებს 

ფლობენ (იშვიათი გამონაკლისების 

გარდა).  

აფხაზურ-რუსული ბილინგვიზმის 

ვითარება, რომელიც აფხაზეთში 

ქართველების განდევნის შემდეგ 

ჩამოყალიბდა (მანამადე აფხაზური 

საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი 

იყო ტრილინგვიზმი) ამა თუ იმ მხარეს 

უმნიშვნელო გადახრით შეიძლება 

გაგრძელდეს საკმაოდ ხანგრძლივი 

პერიოდის განმავლობაში. მაგრამ ეს იმ 

შემთხვევაში ხდება, თუ ორივე ენას აქვს 

ერთნაირი ან თუნდაც მსგავსი 

განვითარების დონე და შესაძ-

ლებლობები. სხვა შემთხვევაში, ერთი 

ენის გამოყენების ველი მცირდება, ის 

გადადის ოდენ ყოფითი ურთიერთობის 

ენის კატეგორიაში და საბოლოოდ  

მივყავართ ენის გაქრობამდე... 

აფხაზური ენა აშკარად დგას 

გადაშენების საფრთხის წინაშე. 

სრულფასოვანი აფხაზური სკოლების 

არარსებობა აფერხებს არა მარტო 

ცოდნის საფუძვლის ჩამოყალიბებას, 

არამედ ამ ცოდნის გამოყენების 

ინსტრუმენტის – ენის შესწავლას. 

აფხაზური ენის არასრულფასოვანი 

ინფორმატიულობა (მასმედია, მხატ-

ვრული ლიტერატურა, თეატრი, კინო...), 

სათანადო სახელმწიფო მხარდაჭერის 

არქონა, ხალხის თვითშეგნების და 

კულტურის, მათ შორის ენის 

კულტურის, უღრესად დაბალი დონე  - 

ყველა ეს ფაქტორი განაპირობებს 

აფხაზური ენის დღევანდელ 

მდგომარეობას (სიხარულიძე, 2009).   

 

ოსური ენა 

ოსური  ენა  განეკუთვნება  

ინდოევროპული  ენების  ჩრდილო  

ირანულ ჯგუფს.  ოსები  ლაპარაკობენ  

ორ  დიალექტზე - ირონულსა  და  

დიგორულზე.  ლიტერატურული ენის 

საფუძველია ირონული დიალექტი. 

ოსთა ჯგუფი, საქართველოში 

მცხოვრებ ეთნიკურ ჯგუფებს შორის, 

ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანია. გასული 

საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოსთვის 
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მათი რიცხვი მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

შეადგენდა 160 ათასს და 

რაოდენობრივად მხოლოდ სომხებსა და 

აზერბაიჯანელებს ჩამორჩებოდა. 

საქართველოში ოსების რაოდენობის 

შემცირებაზე გავლენა მოახდინა 1990-

იანი წლების დამდეგს სამხრეთ ოსეთის 

ყოფილი ავტონომიური ოლქის 

ტერიტორიაზე განვითარებულმა კონ-

ფლიქტმა (ტაბატაძე, გაბუნია, ოძელი, 

2008, გვ. 10-11).    

ორენოვნობის საკითხის განხილვის 

დროს გასათვალისწინებელია მეორე 

ენის ფლობის ხარისხი და დონე, მისი 

მიმართება მშობლიურ ენასთან. ამ 

მხრივ ყოფილ სამხრეთ ოსეთის 

ტერიტორიაზე მცხოვრები ოსების 

სოციოლინგვისტური  სიტუაცია 

რადიკალურად განსხვავდება იმ 

მდგომარეობისგან, რაც კონფლიქტამდე 

იყო რეგიონში. 

1991 წლისათვის (ოფიციალური 

მონაცემებით) სამხრეთ ოსეთში 145 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა არსე-

ბობდა.  მათგან  36 მონოლინგვური 

(ოსურენოვანი), 3  ქართულ-ოსური, 6 – 

ქართულ-რუსულ-ოსური. 

 

ოსური სკოლები იხსნებოდა ოლქის 

გარეთაც. მაგალითად ხაშურის რაიონში 

არსებობდა 30 ოსური სკოლა. 1928-29 

წლებში ოლქის ფარგლებს გარეთ 

ფუნქციონირებდა 27 ოსური სკოლა. 

ხოლო 30-იანი წლების დასაწყისში 

საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში 

არსებობდა ოსურენოვანი სკოლები. 1939-

40 წლებში ოს მოსწავლეთა რაოდენობა 

34. 547 იყო. ოლქში 20 ათასამდე ოსი 

მოსწავლე იყო და 7 000 ქართველი 

მოსწავლე. 

რაც შეეხება დღევანდელ მდგო-

მარეობას - სამხრეთ ოსეთის 

ტერიტორიაზე სკოლებში ოსური 

ისწავლება მხოლოდ როგორც საგანი და 

თუ ადრე დაწყებით კლასებში ოსური ენა 

სწავლების ენას წარმოადგენდა - ამჟამად 

მას ეს ფუნქცია დაკარგული აქვს... 

უკეთესი მდგომარეობა ამ მხრივ არც 

საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ მყოფ 

რეგიონებშია: განათლების სისტემაში 

რეფორმების განხორციელების შედეგად 

მოხდა სკოლების ოპტიმიზაცია. 

რასაკვირველია, ეს შეეხო ოსურ 

სკოლებსაც. ოპტიმიზაციამდე ლაგო-

დეხის რაიონში არსებობდა რამდენიმე 

ოსური სკოლა: არეშფერნის, ფონას, 

ხეჩილის, ბოლქვის, ფიჩხი-ბოგირის. 
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აქედან არეშფერნისა და ფონას სკოლები 

საშუალო (საჯარო) სკოლები იყო, ხოლო 

ბოლქვისა და ფიჩხიბოგირისა 9 წლიანი 

(არასრული), ხეჩილისა _ დაწყებითი. 

ოპტიმიზაციის შედეგად დარჩა ორი 

სკოლა არეშფერნისა და ფონასი (ხეჩილში 

სკოლა გაუქმდა მოსწავლეთა 

არარსებობის გამო), ხოლო 

ფიჩხიბოგირისა და ბოლქვის სკოლის 

ოპტიმიზაცია მოხდა არეშფერნის საჯარო 

სკოლასთან. სამწუხაროდ, სახელწოდება 

- „ოსურენოვანი“ მხოლოდ იმაზე 

მიუთითებს, რომამ სკოლებში 

მშობლიურ ენას შეისწავლიან, როგორც 

ცალკე საგანს... სწავლების ენა ქართულია 

დაწყებით კლასებშიც...  

დღესდღეობთ, ისევე, როგორც 

აფხაზური ენის შემთხვევაში, თვით-

გამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთის 

ტერიტორიაზე ბილინგვიზმთან გვაქვს 

საქმე (ოსურ-რუსული ბილინგვიზმი).   

გასაგები მიზეზების გამო, პროექტის 

ფარგლებში ძირითადად გამოიკითხა და 

კვლევა ჩატარდა საქართველოს 

იურისდიქციაში მყოფ ტერიტორიაზე 

მცხოვრებ ჯგუფებში (შიდა ქართლი, 

სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი). გამოკითხულ 

ოსთა ნაწილს მიაჩნია, რომ მათი 

მშობლიური ენა ოსურია, რადგანაც 

ეროვნებით ოსები არიან. ნაწილი 

მიიჩნევს, რომ მშობლიური ენა 

ქართულია, რადგანაც ამ ენაზე აიდგეს 

ენა, ამ ენაზე მიიღეს განათლება. 

ნაწილს კი მიაჩნია, რომ მათი 

მშობლიური ენაა ოსურიც და 

ქართულიც. 

გამოკითხულ ოსთა ნაწილი ვერ 

კითხულობს ოსურად, არ აქვთ ოსური 

წიგნები სახლში და ისინიც, ვინც 

კითხულობენ - დიდი გაჭირვებით. 

მოსახლეობა ტელევიზიით უყურებს 

ქართულ არხებს. აგრეთვე უყურებენ 

ოსურ გადაცემებსაც ცხინვალის 

ტელევიზიით, მაგრამ, მათივე თქმით, 

გაცილებით თავისუფლად გრძნობენ 

თავს, როცა ქართულ გადაცემებს 

უყურებენ.  

საზოგადოდ, საქართველოს იურის-

დიქციაში მყოფ ტერიტორიაზე მოსახლე 

ოსების მდგომარეობა შეიძლება დახა-

სიათდეს, როგორც მყარი ბილინგვიზმი 

(ოსურ-ქართული): მათი პატუა, 

საოჯახო მოხმარების ენად ხშირ 

შემთხვევაში არის ოსური, ისიც 

ქართულთან ერთად, ასე ვთქვათ 

შერეული კოდით სარგებლობენ ან 

უბრალოდ _ სუბკოდით. კოდი-

ფიცირებული მწიგნობრულ _ სალიტ-
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ერატურო ენა მათთვის ქართულია. ამ 

ენაზე ურთიერთობდნენ ისინი აგრეთვე 

სახელმწიფო სტრუქტურებთან თუ 

ადმინისტრაციასთან. 

 

აზერბაიჯანური ენა 

       აზერბაიჯანულ ენას შედის ალთაურ-

თურქულ ენათა ოჯახის სამხრეთ-

დასავლურ ჯგუფს მიეკუთვნება და 

წარმოადგენს ოფიციალურ ენას 

აზერბაიჯანის სახელმწიფოში. გარდა 

ამისა, აზერბაიჯანული ენა არის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი თურქული ენა ირანის 

ისლამური რესპუბლიკაში. 

აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ 

სამხრეთ კავკასიის აღმოსავლეთ 

ნაწილში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. 

კომპაქტურად არიან დასახლებული 

აგრეთვე საქართველოში (ქვემო და შიდა 

ქართლში, კახეთში), დაღესტანში, 

ირანში.  

სტატისტიკური მონაცემებით, 

საქართველოში აზერბაიჯანელები დაახ-

ლოებით 7%-ს შეადგენენ, მათი საერთო 

რაოდენობის 19,2% ქალაქად ცხოვრობს, 

დანარჩენი - სოფლად.  

საქართველოში აზერბაიჯანული 

მოსახლეობის რაოდენობა განსაკუთ-

რებით გაიზარდა XX საუკუნის მეორე 

ნახევარში, როდესაც მატების ტემპით 

გაუსწრო საქართველოში მცხოვრებ 

ყველა დანარჩენ ეთნიკურ ჯგუფს. 

აზერბაიჯანელების რაოდენობა ქვეყნის 

მთლიან მოსახლეობაში, 30 წლის 

განმავლობაში, თითქმის გაორმაგდა - 

ამჟამად ისინი ყველაზე მრავალრიცხოვან 

ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენენ. 

აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობა 

დღეისათვის ქვემო ქართლის მთელი 

მოსახლეობის 45%-ს შეადგენს (ეთნოსები 

საქართველოში, 2008, გვ. 111). ქვემო 

ქართლის გარდა, აზერბაიჯანელების 

კომპაქტური დასახლებებია: თელავის, 

ლაგოდეხისა და საგარეჯოს რაიონებში 

(კახეთი), მცხეთისა და კასპის რაიონებში 

(შიდა ქართლი). 

ქვემო ქართლის მოსახლეობის 

უმრავლესობამ არ იცის სახელმწიფო ენა. 

განათლების სისტემაში წლების 

განმავლობაში არსებული ხარვეზების 

გამო ადგილობრივი მოსახლეობა 

მხოლოდ აზერბაიჯანულად საუბრობს 

და სხვა ეთნოსების წარმომადგენლებთან 

ურთიერთობისათვის უკვე რუსულ 

ენასაც ვეღარ იყენებს (რუსული, 

რომელიც საბჭოთა პერიოდში სხვა 

ეთნიკურ ჯგუფებთან კომუნიკაციის 

ერთადერთი ენა იყო, საქართველოს მიერ 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
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დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, 

თანდათან კარგავს საკომუნიკაციო ენის 

ფუნქციას).  თუკი წლების წინ 

აზერბაიჯანულენოცვანი მოსახლეობა 

ბილინგვალი (უაღრესად იშვიათად - 

ტრილინგვალი) იყო, დღესდღეობით 

მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 

მონოლინგვალია - აღარც რუსული იცის, 

ქართულის სწავლების თვალსაზრისითაც 

გარკვეული სისტემური პრობლემებია და 

მხოლოდ აზერბაიჯანულ ენას ფლობს 

(მონოლინგვალია), რაც უამრავ 

პრობლემას უქმნის მათ ინტეგრაციისა და 

კომუნიკაციის თვალსაზრისით...  

1990-იანი წლებიდან მოყოლებუ-

ლი, ქართული ენის შესწავლის საკითხი 

ინტეგრაციის პოლიტიკის მთავარი 

ამოცანა იყო, თუმცა სახელწიფოს 

მხრიდან საამისოდ გადადგმული 

ნაბიჯები უშედეგო და არაეფექტიანი 

აღმოჩნდა. ქართული ენის შესწავლის 

თვალსაზრისით, განათლების სისტემაში 

ამ ბოლო დროს განხორციელებული 

რეფორმები გრძელვადიანია და მხოლოდ 

წლების შემდეგ გამოიღებს დადებით 

შედეგს. 2010 წლამდე, ქართული ენის 

არცოდნის გამო, ის აზერბაიჯანელები, 

რომლებსაც უმაღლესი განათლების 

მიღება სურდათ, ძირითადად, 

აზერბაიჯანში მიდიოდნენ სასწავ-

ლებლად. ე.წ. „საშეღავათო პოლიტიკის“ 

შემოღების წყალობით, მათ მიეცათ 

შესაძლებლობა, ჩაებარებინათ უმაღლეს 

სასწავლებლებში, რაც ენობრივი 

ინტეგრაციის რეალურ საფუძველს 

წარმოადგენს. ბოლო 4 წლის 

განმავლობაში ამ მხრივ სურათი 

მკვეთრად შეიცვალა. 

სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო 

მოსახლეობისათვის მიუწვდომელია 

ქართულენოვანი საინფორმაციო საშუა-

ლებები. საქართველოს საზოგადოებრივ 

მაუწყებელზე მხოლოდ კვირაში ერთხელ 

გადის აზერბაიჯანულენოვანი საინ-

ფორმაციო გამოშვება, რის გამოც ქვემო 

ქართლის აზერბაიჯანელები უფრო 

უცხოურ (ძირითადად აზერბაიჯანულ, 

თურქულ, რუსულ) მედიასაშუალებებზე 

არიან ორიენტირებულნი. ფაქტია, რომ 

საქართველოში სუსტად არის 

განვითარებული აზერბაიჯანულენოვანი 

მედია. ქვემო ქართლში არსებულ 

ტელევიზიათა გადაცემები მცირე 

არეალზე ვრცელდება და თანაც 

შეფერხებებით. სუსტად არის 

განვითარებული აზერბაიჯანულენოვანი 

ბეჭდვითი მედიაც. თბილისში 1921 

წლიდან გამოდის გაზეთი «გიურ-
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ჯისტანი», რომლის ოპერატიულობის 

ხარისხი დაბალია. აღნიშნული ფაქ-

ტორების გამო, ხშირ შემთხვევაში, ქვემო 

ქართლის მოსახლეობა უკეთესად არის 

ინფორმირებული აზერბაიჯანში მიმ-

დინარე პროცესების შესახებ, ვიდრე 

საქართველოში არსებული ვითარების 

თაობაზე. 

აზერბაიჯანელთა თვითმყოფადობისა 

და კულტურის შენარჩუნებაში 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

საქართველოში მოქმედი აზერბაი-

ჯანულენოვანი სკოლები (120-მდე 

სკოლა); გახსნილია აზერბაიჯანული 

კულტურის სახლი, ფოლკლორული 

ანსამბლები, ფუნქციონირებს არასამ-

თავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც 

აზერბაიჯანელთა კულტურული ცხოვ-

რების განვითარებაზე ზრუნავენ. 

თბილისში მოქმედებს აზერბაიჯანული 

კულტურის ცენტრი და თბილისის 

სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი. 

აზერბაიჯანელთა მშობლიური ენა 

აზერბაიჯანულია. მოსახლეობა ოჯახში 

აზერბაიჯანულ ენაზე საუბრობს. ბავშვი 

მშობლიურ, აზერბაიჯანულ ენაზე იწყებს 

საუბარს. ბოლო წლებში წამოვიდა  

ტენდენცია, აზერბაიჯანულენოვანი 

ბავშვები შეიყვანონ ქართულენოვან 

სკოლებში. თავისთავად, ეს მისა-

სალმებელია და ინტეგრაციის თვალ-

საზრისით აშკარად დადებითი მოვ-

ლენაა, თუმცა, წარმოშობს მთელ რიგ 

პრობლემებს, რომელთა გადასაჭ-

რელადაც ჯერ განათლების სისტემა ზად 

არ არის: გაცილებით ეფექტურია, 

ბავშვები შეიყვანონ ქართულენოვან 

საბავშვო ბაღებში, სადაც სპეციალურად 

ანგვარი სამიზნე ჯგუფისთვის 

მომზადებული პედაგოგები და 

აღმზრდელები მომზადდებიან (ამ 

მიმართულებით უკვე იდგმება პირველი 

ნაბიჯები). იმ ბავშვებმა, რომლებიც 

ქართულ საბავშვო ბაღში შედიან, 

სკოლაში შესვლისას უკვე იციან 

ქართული, ხოლო მათ, ვინც ქართულ 

საბავშვო ბაღში არ დადიან, ან საერთოდ 

არ იციან სახელმწიფო ენა, ან ქართულად 

მხოლოდ ცალკეული სიტყვები იციან, 

რაც შეუძლებელს ხდის ქართულენოვანი 

სკოლების პროგრამის დაძლევას. 

 

სომხური ენა 

          სომხური ენა მიეკუთვნება  ინ-

დოევროპულ ენათა ოჯახს, ის არის 

ამ ენათა ოჯახის ერთ-ერთი დამოუ-

კიდებელი განშტოება.  

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
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სომხები წარმოადგენენ სომხეთის 

რესპუბლიკის ძირითად მოსახლეობას. 

კომპაქტურად ცხოვრობენ თვითაღი-

არებულ ყარაბახის რესპუბლიკაში, 

აგრეთვე - მსოფლიოს სამოცზე მეტ 

ქვეყანაში, მათ შორის, საქართველოში.  

2002 წლის საყოველთაო აღწერის 

თანახმად, სომხურენოვანი მოსახლეობა  

საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის 

(4,661,500) დაახლოებით 5,7 %-ს, ანუ 

248,900 ადამიანს შეადგენდა. ისინი 

სხვადასხვა ოდენობით ცხოვრობენ 

ქვეყნის ქალაქებსა და რეგიონებში, 

განსაკუთრებით მრავლად არიან 

თბილისში, სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო 

ქართლში, აჭარისა და აფხაზეთის 

ავტონომიურ რესპუბლიკებში (ტაბატაძე, 

გორგაძე, 2014, გვ. 281-300).   

ჯავახეთის მოსახლეობის უმრავ-

ლესობამ არ იცის ქართული ენა. 

რუსულმა კი, რომელიც საბჭოთა 

პერიოდში სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან 

კომუნიკაციის ერთადერთი ენა იყო, 

გასული საუკუნის ოთხმოცდაათიან 

წლებში მნიშვნელოვნად დაკარგა 

საკომუნიკაციო ენის ფუნქცია. საბჭოთა 

მემკვიდრეობისა და განათლების 

სისტემაში წლების განმავლობაში 

არსებული არასწორი ენობრივი 

საგანმანათლებლო პოლიტიკის გამო, 

ადგილობრივი მოსახლეობა მხოლოდ 

სომხურად ან რუსულად საუბრობს. 

გარკვეული ფაქტორების გამო 

(ახალციხესა და ახალქალაქში 2005 

წლამდე რუსული სამხედრო ბაზები იყო 

განთვასებული; გარდა ამისა, 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი დროებით 

სამუშაოდ რეგულარულად მიდი-მიდის 

რუსეთში...), აზერბაიჯანულენოვანი 

მოსახლეობისგან განსხვავებით, რუსულ-

მა ენამ აქ ფუნქციები შეინარჩუნა. 

შესაბამისად, შენარჩუნდა სომხურ-

რუსული ბილინგვიზმიც... უკანასკნელ 

წლებში შესაჩნევია ქართულ-რუსულ-

სომხური ტრილინგვიზმის განვი-

თარებაც, თუმცა, ეს პროცესი მხოლოდ 

საწყის ეტაპზეა (კაჭკაჭიშვილი, 2013, #2, 

გვ. 86-89).   

ჯავახეთის სომხური მოსახ-

ლეობისაგან განსხვავებით, თბილისში 

მცხოვრებმა სომხებმა მეტნაკლებად 

იციან სახელმწიფო ენა, რაც 

განპირობებულია იმით, რომ თბილისში 

სომხებს ყოველდღიურ, ყოფით თუ 

პროფესიულ დონეზე, ურთიერთობა 

უწევთ ქართულენოვან მოსახლეობასთან. 

ისინი, როგორც წესი, რუსულ ენასაც 

ფლობენ და ტრილინგვალები არიან. 
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სომხური მოსახლეობის მიერ 

ქართული ენის არასათანადო ცოდნა 

ემიგრაციის გამომწვევი ერთ-ერთი 

უმთავრესი ფაქტორია. სომხები რუსეთში 

სამსახურის შოვნის პერსპექტივას 

ხედავენ, რაც მათ საქართველოში 

დარჩენილი ოჯახებისთვის, ფინანსური 

დახმარების საშუალებასაც აძლევს. 

ნაწილი ისტორიულ სამშობლოში 

საქმდება, თუმცა, სომხეთს არანაკლები 

პრობლემები აქვს ეკონომიკის 

განვითარების თვალსაზრისით და 

ასეთების რიცხვი (რუსეთში სამუშაოს 

მაძიებელთა რაოდენობასთან შეფარ-

დებით) საკმაოდ მცირეა (კაჭკაჭიშვილი, 

2013, #2, გვ. 96-97). 

სამცხე-ჯავახეთში სომხური 

მოსახლეობისათვის ინფორმაციის 

მიღების ძირითადი წყარო სომხური და 

რუსული ტელეარხებია. რეგიონში 

ფუნქციონირებს რამდენიმე რეგიონული 

ტელეკომპანია და სომხეთის, რუსეთისა 

და საქართველოს რამდენიმე ტელეარხის 

ტრანსლირებაც ხდება; თუმცა, 

გამოკითხულთა უმრავლესობა არ 

უყურებს ქართულ ტელეარხებს, ვერ 

კითხულობს ქართულენოვან პრესას და, 

რაც მთავარია, უკმაყოფილებას 

გამოთქვამს სახელმწიფო ენის არა-

სათანადოდ სწავლებასთან დაკავში-

რებით... რეგიონში გარკვეული 

პერიოდულობით გამოდის ადგილობ-

რივი გაზეთები. თბილისში, საბჭოთა 

პერიოდიდან მოყოლებული, გამოდის 

გაზეთი „ვრასტან“, რომლის ოპერატი-

ულობის ხარისხი დაბალია (ეთნოსები 

საქართველოში, 2008, გვ. 110). 

საქართველოში მცხოვრები სომ-

ხებისათვის ეთნიკური და ენობრივი 

თვითმყოფადობის შენარჩუნების კუთ-

ხით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

სომხურენოვანი სკოლები, თუმცა, კვლავ 

მოუწესრიგებელია სახელმწიფო ენის 

სწავლების პროცესი, რაც ამ რეგიონის 

მოსახლეობას ხელს უშლის ინტეგრაციის 

პროცესში. 

 

კომპაქტური განსახლების მქონე მცირე 

ენობრივი ჯგუფები 

გარდა ზემოთ დასახელებული 

მსხვილი ენობრივი უმცირესობებისა, 

საქართველოში კომპაქტურად დასახ-

ლებული რამდენიმე ჯგუფი გამოიყოფა, 

რომელთა სპეციფიკური მდგომარეობაც 

ცალკე განხილვის თემაა. ესენია: 

უდიური, ქისტური და ბაცბური (სამივე 

იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის 

წარმომადგენელი ენაა).  
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გვ. 1-27 
 
 

 

უდიური ენა 

უდიური გადაშენების საფრთხის ქვეშ 

მყოფი უნიკალური ენაა, რომელსაც 

მიიჩნევენ ალბანური ენის მემკვიდრედ. 

სწორედ ამით არის ეს ენა უნიკალური და 

საინტერესო.  

უდიური  ენა  განეკუთვნება  იბე-

რიულ-კავკასიურ  ენათა  დაღესტნური  

ჯგუფის ლეზგიურ  ქვეჯგუფს,  აქვს  ორი  

დიალექტი:  ვართაშნული  და  ნიჯური.  

უდიურ დამწერლობას (ანუ 

ალბანურს) სამეცნიერო ლიტერატურაში 

მიაკუთვნებენ წაუკითხავ  წარწერებს,  

რომელიც  აღმოჩენილია  საქართველოში,  

აზერბაიჯანში, დაღესტანში. ამჟამად 

უდიური უმწერლობო ენაა. XX საუკუნის 

20-იან წლებში უდიურისთვის 

შემოღებულ იქნა ლათინური ანბანი. 1934 

წელს გამოქვეყნდა თევდორე 

ჯეირანაშვილის მიერ შედგენილი 

საანბანო-საკითხავი სახელმძღვანელო, 

რომლითაც უდიური ენა 1945 წლამდე 

ისწავლებოდა. 

საქართველოში უდიები გადმო-

სახლდნენ 1920-1922 წლებში სომხურ-

აზერბაიჯანული კონფლიქტის გამო, 

რომელიც გასცილდა ეროვნული 

შუღლის ფარგლებს და გადაიზარდა 

რელიგიურ შეუმწყნარებლობაში. ამან 

აიძულა ეს ხალხი, დაეტოვებინა 

სამშობლო (ძველი კავკასიის ალბანეთი - 

ამჟამად აზერბაიჯანი)  და გადმოსახ-

ლებულიყო ყვარლის რაიონში. 

პირველად უდიები დასახლდნენ 

ყვარლიდან დაახლოებით 7 კმ დაშო-

რებით, მთის ძირას, ნესტიან ადგილას, 

რომელსაც ეწოდებოდა  ჩანტლისყურე 

(ამჟამადაც სოფელი ჩანტლისყურე).  

ხოლო შემდეგ თავისი ლიდერის ზინობი 

სილიკის (სილიკაშვილი) ძალისხმევით 

გადაინაცვლეს დაახლოებით ერთი 

კილომეტრით აღმოსავლეთის მიმართუ-

ლებით, სადაც ააშენეს სოფელი 

ზინობიანი (ამჟამად ოქტომბერი - იხ. 

ეთნოსები საქართველოში, 2008, გვ, 184-

185). 

სავარაუდოა, რომ უდიები 

ისტორიულად იყვნენ ბილინგვალები. 

დიდი ზეგავლენა უდიურზე მოახდინა 

აზერბაიჯანულმა ენამ. აზერბაიჯანში 

მცხოვრები უდიები თავისუფლად 

ფლობენ აზერბაიჯანულ ენასა და 

მშობლიურ ენას. საქართველოში 

მცხოვრები უდიებიც ბილინგვები არიან 

და ძალიან კარგად ფლობენ ქართულს: 

საკომუნიკაციო საშუალებად უდიები 

ძირითადად ქართულს იყენებენ. 
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საგანგებოდ აშენებულ სალოცავ სახლში 

(ეკლესია ჯერ არ აქვთ) ძირითადად 

ლოცულობენ ქართულ ენაზე.  

ზოგადად კი უდიური ენის ფლობის 

დონე განისაზღვრება ასაკით. უფროსი 

თაობა კარგად ფლობს ორივე ენას. 

საშუალო ასაკის უდიებმა გაცილებით 

უკეთ იციან ქართული, ხოლო სკოლის 

ასაკისა და მცირეწლოვანმა ბავშვებმა, 

სამწუხაროდ,  თითქმის (იშვიათი 

გამონაკლისის გარდა) უდიური აღარ 

იციან.  

 

ჩეჩნური ენა 

(პანკისელი ქისტების სამეტყველო კოდი 

- ქისტური დიალექტი) 

ქისტები ძირითადად საქართველოში, 

ახმეტის რაიონში, პანკისის ხეობის 

სოფლებში სახლობენ. პანკისის ხეობა 

კახეთის რეგიონში შედის და მდებარეობს 

მის ჩრდილო-დასავლეთ საზღვარზე, 

ახმეტის რაიონში. ამ ხეობას ქმნის მდ. 

ალაზანი. მოსახლეობის რაოდენობა 6 

ათასამდეა. 

ქისტების მცირე  ნაწილი ცხოვრობს 

ჩეჩნეთში (ეთნოსები საქართველოში, 

2008, გვ. 161-162).  

ქისტური ნარევ დიალექტს 

წარმოადგენს ჩეჩნური დიალექტებისა და 

კილოკავებისა: მაისთურისა, ახიურისა, 

ხილდიხაროულისა, მითხოურისა და 

ჰაჩაროულისა. შესაბამისად, იგი 

განეკუთვნება იბერიულ-კავკასიურ 

ენათა ოჯახის ვაინახურ ქვეჯგუფს.  

ქისტურთან ერთად, ყველა ქისტმა 

იცის ქართული ენა. ისინი 

ბილინგვალები არიან. ქისტების 

უმრავლესობა მშობლიურ ენად მიიჩნევს 

ქისტურს. ოჯახში დაახლოებით 

თანაბრად გამოიყენება როგორც 

ქისტური, ისე ქართული. სუფრაზე 

სადღეგრძელოები ითქმის ქართულად 

და, საერთოდ, თამადობის ინსტიტუტიც 

ტრადიციულად ქართულია. 

ქისტებმა ჩეჩნური (საუბარია 

სალიტერატურო ენაზე)  არ იციან, თუმცა 

ჩეჩნებთან კომუნიკაციას ახერხებენ და ამ 

დროს საუბარში ცდილობენ, შეზღუდონ 

ქისტურში ქართულიდან ნასესხები 

ლექსიკის გამოყენება, რომ ჩეჩენისთვის 

უფრო გასაგები იყოს მათი დიალექტი. 

შესაბამისად, გაგებინების პრობლემა მათ 

არ აქვთ... ქისტებს ერთმანეთთან 

მიმოწერა აქვთ ქართულ ენაზე, ვინაიდან 

განათლება ქართულ ენაზე აქვთ 

მიღებული (ანუ, კითხვისა და წერის 

უნარები ქართულ ენაზე აქვთ 

განვითარებული და ქისტურის 
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სამეტყველო უნარები შემოიფარგლება 

მხოლოდ ზეპირმეტყველებით). 

 

წოვა-თუშური (ბაცბური) ენა 

წოვა-თუშები, იგივე ბაცბები - 

საკუთარ თავს ეთნიკურად 

ქართველებად მიიჩნევენ, თუმცა, მათი 

სამეტყველო ენა იბერიულ-კავკასიურ 

ენათა ოჯახის ვაინახურ ენათა ქვეჯგუფს 

განეკუთვნება.  

წოვა-თუშების მთელი ენობრივი 

კოლექტივი ბილინგვალია, ორივე 

სამეტყველო ენას (ქართული, ბაცბური) 

საფუძვლიანად ფლობს. მაგარამ აქ ისმის 

ერთი კითხვა: როგორია თანაფარდობა 

ცოდნის მხრივ ამ ორი ენისა, ერთი 

მხრივ, წოვათუშურისა, ხოლო მეორე 

მხრივ, ქართულისა. ე.ი. წოვა-თუშები 

ორივე ენას თანაბრად ფლობენ, თუ ერთ-

ერთ მათგანს დომინირებული როლი 

აკისრია. 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 

საშუალო და მცირე ასაკის წოვათა 

მეტყველების პროცესში ისინი სრულიად 

ბუნებრივად, თავისუფლად, ძალდა-

უტანებლად გადაერთვებიან ერთი 

ენობრივი სისტემინდან მეორე ენობრივი 

სისტემაზე იმის მიხედვით, თუ აზრის 

შესაბამის სიტყვიერ სამოსელს რომელ 

ენაში უფრო ადვილად მიაგნებენ. ამ 

დროს საინტერესოა მოლაპარაკის 

ფსიქოლოგიური განწყობაც. ისინი ერთი 

ენიდან მეორე ენაზე გადასვლისას არ 

გრძნობენ უცხო ენობრივ გარემოს. 

ხშირად წინადადების ნახევარი 

ქართული სიტყვებისაგან შედგება, 

ნაწილი კი _ ბაცბური სიტყვებისაგან. მათ 

ცნობიერებაში ეს ორი სხვადასხვა 

ენობრივი სისტემის ფრაგმენტები ისეა 

შედუღებული, შეკრული ერთ სინტაქსურ 

ერთეულში, რომ ასოცირდება, როგორც 

ერთი ენობრივი მასალა (სიხარულიძე, 

2009). 

როგორც ჩანს, წოვათუშური ენობრივი 

კოლექტივისათვის დამახასიათებელია 

ცალმხრივი, იდეალური, ანუ ადეკ-

ვატური ორენოვნება, რაც ძალზედ 

საინტერესო მასალას იძლევა ინტერ-

ფერენციისა და კონვერგენციის ზოგადი 

საკითხების კვლევისათვის. 

 

დისპერსიული განსახლების ჯგუფები 

რუსული ენა 

რუსული ენა ინდოევროპულ ენათა 

ოჯახის აღმოსავლეთ სლავური 

ქვეჯგუფის წარმომადგენელია. რუსული 
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დამწერლობა კირილიცაზე დაფუძნებულ 

ანბანურ სისტემაზეა აგებული. 

რუსები რუსეთის  ფედერაციის  

ძირითად  მოსახლეობას  წარმოადგენენ.  

ისევე როგორც უკრაინელები და 

ბელორუსები წარმოიშვნენ ძველი რუსი 

(როსი) ხალხისაგან  (IX- XIII სს.), 

რომელიც ჩამოყალიბდა აღმ. სლავი 

ტომების საფუძველზე, კიევის გარშემო  

ძველი  რუსული  სახელმწიფოს  შექმნის  

პროცესში (კიევის  რუსეთი).   

საქართველოს მოსახლეობის 2002  

წლის აღწერის სტატისტიკური 

მონაცემებით, ისინი ქვეყნის მთლიანი 

მოსახლეობის 1,5%-ს შეადგენდნენ, 

თუმცა დღეს მათი რაოდენობა კიდევ 

უფრო შემცირებულია: ისინი, 

უმთავრესად, ისტორიულ სამშობლოში 

დაბრუნდნენ.  

საბჭოთა  პერიოდში  რუსული  ენა  

ეთნიკურ  ჯგუფებს  შორის  

კომუნიკაციის ძირითადი  ენა  იყო.  

რუსული  ენის  პრიორიტეტულობის  

პირობებში  კი  რუსული მოსახლე-

ობისათვის  ქართული  ენის  სწავლის  

აუცილებლობა  არ  არსებობდა.  

საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის 

მოპოვების შემდეგ რუსულმა ენამ 

დაკარგა დომინანტური პოზიცია. ამის 

მიუხედავად, რუსული ენა ეთნიკურ 

ჯგუფებს შორის საკომუნიკაციო ენად 

ჯერ კიდევ რჩება, მაგრამ მისი როლი 

სულ უფრო სუსტდება,  რაც  აქ  

დარჩენილ  რუს  ახალგაზრდობას  

ემიგრაციისათვის  დამატებით  სტიმულს 

აძლევს. 

 1991  წლის  შემდეგ  საქართველოში  

დაბადებული  რუსი  ბავშვები  რუსულ 

სკოლებში  შედიოდნენ,  რადგან  

მშობლები  ნაკლებად  ენდობოდნენ  

ადგილობრივი საგანმანათლებლო 

სისტემის ხარისხს და იმედოვნებდნენ, 

რომ ასე უფრო ადვილად იშოვნიდნენ 

სამსახურს რუსეთში. რუსულ სკოლაში 

შეყვანის კიდევ ერთი მიზეზი 

მოზარდებში ქართული ენის სუსტი 

ცოდნა იყო.  2003-04 სასწავლო წლებში 

საქართველოში ფუნქციონირებდა 168 

რუსული სკოლა,  მათგან  ერთენოვან  

სკოლებს  შორი  55 რუსული  სკოლა  იყო,  

დანარჩენი  კი -   ორენოვანი და 

სამენოვანი (რუსულთან ერთად 

ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ 

ენებზეც მიმდინარეობდა სწავლება). 

თუმცა, რუსულენოვანი სკოლების 

რაოდენობა რუსულენოვანი  მოსახლე-

ობის  შემცირების  პირობებში  სულ  

უფრო  კლებულობს.  აღსანიშნავია,  რომ  
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საქართველოში  რუსულენოვანი  

სკოლების  მოსწავლეების მნიშვნელოვან 

ნაწილს არა რუსები, არამედ სხვა 

ეთნიკურ ჯგუფთა წევრები 

წარმოადგენდნენ.   

ენობრივი მდგომარეობის თვალსაზ-

რისით რუსები ერთენოვნების პირობებში 

ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ, რადგან 

ყოფილ საბჭოეთის სივრცეში არ 

განიცდიდნენ სხვა ენის (ამ შემთხვევაში 

ქართულის) შესწავლის აიცლებლობას, 

მითუმეტეს, როგორც თავად აღნიშნავენ - 

ქართველები ყოველთვის თვითონვე 

ცდილობდნენ მათთან რუსულ საუბარს. 

მონოლინვიზმი სქართველოში მცხოვ-

რები რუსების ძირითადი ფორმაა 

სამეტყველო ფუნქციისა.  

 

უკრაინული ენა 

უკრაინელები ლაპარაკობენ უკრა-

ინულ ენაზე, რომელიც აღმოსავლური 

სლავური ენების ჯგუფს განეკუთვნება.   

უკრაინელები  უკრაინის  ძირითად  

მოსახლეობას  წარმოადგენენ.  მათი  

გარკვეული ნაწილი ცხოვრებს რუსეთში, 

აშშ-ში, ევროპის ქვეყნებში და სხვ.  

საქართველოს მოსახლეობის 2002 

წლის აღწერის შედეგების მიხედვით, 

საქართველოში 7 039 უკრაინელი 

ცხოვრობს. მათი ნახევარი ქ. თბილისში 

სახლობს, მრავლად არიან აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაშიც (ეთნოსები 

საქართველოში, 2008, გვ. 209). 

საქართველოში უკრაინული ენის 

სწავლასა და შენარჩუნებაზე სახელმწიფო 

ზრუნვა მხოლოდ გასული საუკუნის 

ბოლოდან დაიწყო: 1999 წლის 1 

სექტემბრიდან თბილისში მოქმედებს 

მიხეილ გრუშევსკის სახელობის 

პირველი უკრაინული სკოლა. სკოლის 

მოსწავლეების დიდი ნაწილი ქართულ-

უკრაინული შერეული ოჯახებიდან 

არიან. მოსწავლეები უკრაინულ ენაზე 

განათლებას დაწყებით კლასებში იღებენ, 

მაღალ კლასებში კი სწავლობენ 

უკრაინულ ლიტერატურასა და ენას. 

ახალგაზრდა  თაობამ,  უფროსი  

თაობისაგან განსხვავებით, უკეთესად 

იცის ქართული ენა. თუმცა, ისინი 

განათლებას, ამჟამად, ძირითადად 

რუსულ ან ქართულენოვან სკოლებში, 

უმაღლეს განათლებას კი საქართველოს 

უმაღლეს  სასწავლებლებში  ან  

უკრაინაში  იღებენ.  უკრაინული  მხარე  

ყოველწლიურად (თავისი ხარჯებით) 

უკრაინის უმაღლეს სასწავლებლებში 10 

სტუდენტის სწავლებას უზრუნველყოფს.  
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საქართველოში  უკრაინელთა  თვით-

მყოფადობის  შენარჩუნებაში  მნიშვ-

ნელოვან როლს  ასრულებს 1992 წლის 15 

ივლისს  დაარსებული  საქართველოში  

მცხოვრებ უკრაინელთა  ასოციაცია. 1994  

წლიდან  დღემდე  ასოციაციას  ხელმ-

ძღვანელობს მიხეილ ბორისი.  1995 

წლიდან უკრაინელებით კომპაქტურად 

დასახლებულ ტერიტორიებზე იქმნება 

და  ფუნქციონირებს  უკრაინული  

საზოგადოებები. 

 

პოლონური ენა 

პოლონური ინდოევროპულ ენათა 

ოჯახის აღმოსავლეთ სლავური ენების 

ჯგუფს განეკუთვნება. სამწუხაროდ, 

მათმა დიდმა ნაწილს აღარ ახსოვს 

პოლონური, რადგან საქართველოში არ 

იყო პოლონური სკოლები და ამიტომ 

ახალგაზრდა თაობა განათლებას 

პოლონურად ვერ იღებდა. ისინი,  

ძირითადად, რუსულ სკოლებში 

სწავლობდნენ.  

პოლონელები საერთო მოსახლეობის 

ერთ პროცენტსაც კი არ შეადგენენ და 

მათი რაოდენობა არ აჭარბებს 2000 კაცს. 

მათი უმეტესობა ასიმილერუბულია. 

ისინი არიან როგორც აღმოსავლეთ, ისე 

დასავლეთ საქართველოში (გურია-

აჭარა). ძირითადად კი თბილისში 

ბინადრობენ და აქვთ პოლონური 

დიასპორა ჩამოყალიბებული, სადაც 

პოლონურ ენასა და კულტურას 

ასწავლიან მომავალ თაობას.  

პოლონელები იკრიბებიან კათო-

ლიკურ ეკლესიაში და ესწრებიან მესებს. 

ეს მათი თავყრილობის ერთ-ერთი 

საყვარელი ადგილია.  

 

ბერძნული ენა 

 ბერძნული ენა ბერძნებისა  და 

კვიპროსელების მშობლიური ენაა და 

მიეკუთვ-ნება ინდოევროპულ ენათა 

ოჯახის ბერძნულ ჯგუფს. ბერძნული ენა 

დოკუმენტური არსებობის 3.500 წელს 

ითვლის. ძირითადად გავრცელებულია 

ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, მიმდე-

ბარე კუნძულებსა და ასევე ნაწილობრივ 

ბულგარეთში, ალბანეთსა და თურქეთში. 

საქართველოში  მცხოვრები  თანა-

მედროვე  ბერძნები,  უმთავრესად,  ე.  წ.  

პონტოს ბერძნები (პონტოს დიალექტი)  

არიან, რომლებიც თურქეთის ჩრდილო-

აღმოსავლეთ რაიონებიდან გადმოსახ-

ლდნენ.  მათი პირველი დასახლებები 

საქართველოში XVIII საუკუნეში გაჩნდა. 

ბერძნული  ენის  პონტურ  კილოკავზე  

საქართველოში  შემდეგ  სოფლებში 

მეტყველებდნენ:  სანტაში,  ნეოხარაბაში,  

გუმბათში,  ტარსონში (წალკის  რ-ნი),  

საკირეში,  გორაში (დმანისის  რ-ნი),  

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1
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ივანოვკაში,  დიდსა  და  პატარა  ირაგაში, 

ჯიგრაშენში, ვიზიროვკაში, ალექსეევკის 

ნაწილში (თეთრიწყაროს რ-ნი), ოფრეთში 

(მარნეულის რ-ნი), მიქელწმინდაში 

(ახალციხის რ-ნი), ციხისჯვარში 

(ბორჯომის რ-ნი). ამავე კილოკავზე 

ლაპარაკობდნენ აფხაზეთსა და აჭარაში 

მოსახლე ბერძნები (ეთნოსები 

საქართველოში, 2008, გვ. 130-131). 

წალკის რაიონის ბერძნების 

ძირითად მასას ურუმები (თურ-

ქულენოვანი ბერძნები) წარმოადგენდნენ; 

მათ ბერძნული არ იციან, თუმცა ეს 

სულაც არ უშლის მათ ხელს, საკუთარი 

თავის იდენტიფიცირება ბერძენ 

ეთნოსთან მოახდინონ: ერთი ეროვნული 

ჯგუფი თვისობრივად ორ სახესხვაობას 

ქმნის: ეთნიკური სურათი არ ემთხვევა 

ენობრივ სურათს. 

მათ  ეკუთვნოდათ  სოფლები:  

ხადიკი,  გუნიაკალა,  ტაქქილისა, 

ედიქილისა, წინწყარო, ჯინისი, ავრანლო, 

ხანდო, ბეშთაშენი, ბაიბურთი, ბაშკოვი, 

ლივადი, კარაკომი, ოლინკაი. ურუმები 

ცხოვრობდნენ, აგრეთვე, დმანისის 

რაიონის სოფლებში: სარკინეთში, 

განახლებაში, ველისპირსა და 

თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ 

წინწყაროში.  

ტერმინი «ურუმი» გაჩნდა 

აღმოსავლეთი რომის იმპერიის დაცემისა 

და თურქეთის მიერ  ბიზანტიის  

ყოფილი  პროვინციების  დაპყრობის  

შემდეგ. იგი  წარმოქმნილია ლათინური  

ძირიდან «რომა», რაც  რომაელს,  ანუ  

აღმოსავლეთ  რომის  იმპერიის 

ქვეშევრდომს  ნიშნავს.  ეს  ტერმინი  

გულისხმობდა  თურქების  მიერ  

დაპყრობილი პროვინციების  მოსახ-

ლეობას,  მისი  ეთნიკური  წარმომავ-

ლობის  გაუთვალისწინებლად.   

საქართველოში  მცხოვრები  

ბერძნების,  ქართველების,  სომხებისა  და 

აზერბაიჯანელების  კომუნიკაციის  

ძირითადი  ენები  რუსული  და  

თურქულია.  წალკის რაიონის ბერძნებმა 

არ იციან ქართული ენა, რადგან 

სკოლებში, საბჭოთა პერიოდიდან  

მოყოლებული,  დაბალი  იყო  ქართული  

ენის  სწავლების  ხარისხი  და მოტივაცია.  

რაიონებისაგან  განსხვავებით,  თბი-

ლისში  და  საქართველოს  სხვა  

რაიონებში  მცხოვრებმა  ბერძნებმა  მეტ-

ნაკლებად  იციან  ქართული  ენა,  თუმცა  

მათ ძირითად სასაუბრო ენად კვლავ 

რუსული რჩება.  სახელმწიფო ენის 

არცოდნის გამო რაიონებში მცხოვრები 

ბერძნები, ფაქტობრივად,  საინფორმაციო 

იზოლაციაში აღმოჩნდნენ, რაც ქვეყნის 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრე-

ბაში მათ სრულფასოვან მონაწილეობას 

აფერხებს. გარდა ამისა, ახალგაზრდა 
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თაობა  რეგიონში  შექმნილ  სოციალურ-

ეკონომიკურ  თუ  პოლიტიკურ  

ვითარებას არაპერსპექტიულად მიიჩნევს 

და ამიტომაც ნაკლებ ენთუზიაზმს იჩენს 

ქართული ენის შესწავლის მიმართ.   

 

ქურთული ენა 

ქურთული ენა მიეკუთვნება  ინდო-

ევროპული ენების  ოჯახის  ირანული 

ენების ჩრდილოდასავლურ ჯგუფს.  

ქურთები (თვითწოდება -  ქურდი,  

კურმანჯი), წინა  აზიის  ერთ-ერთი  

უძველესი ხალხია. ცხოვრობენ ირანში, 

თურქეთში, სიარიაში, ერაყში (ამ 

ტერიტორიას ქურთები ქურთისტანად 

მოიხსენიებენ), ლიბანში, ავღანეთსა და 

ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში 

(სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, 

ყაზახეთი, თურქმენეთი).  ქურთების 

ეთნოგენეზში მონაწილეობდნენ ძველი 

მიდიელი და ირანული ტომები.   

საქართველოს მოსახლეობის 2002 

წლის აღწერის მიხედვით, საქარ-

თველოში20 843  ქურთი  ცხოვრობს (მათ  

შორის  თბილისში -  19.2), რაც  ქვეყნის  

მთლიანი  მოსახლეობის 0.4%-ს  

შეადგენს.  ქურთების  ძირითადი  

ნაწილი  თბილისში,  ასევე რუსთავში,  

ბათუმსა  და  თელავშია  წარმოდგენილი. 

ქურთები კომპაქტურად არიან 

დასახლებულნი თბილისის შემოგარენში, 

კერძოდ, გლდანის მასივში, ვარკეთილში, 

მესამე მასივში და ზემოთ აღნიშნულ 

ქალაქებში. ძირითადი დასახლება მაინც 

თბილისის შემოგარენია (ეთნოსები 

საქართველოში, 2008, გვ. 141).  

ქურთები საქართველოში უძველეს 

მოსახლეობას წარმოადგენენ. იეზიდი და 

ქურთი ტომობრივად ერთია, მათ შორის 

მხოლოდ კონფესიური განსხვავებაა. 

საქართველოში ქურთების ინტენსიური 

დასახლება მე-19 საუკუნის დასაწყისში 

დაიწყო. ძირითადად ისინი დასახლდნენ 

სამხრეთ საქართველოს რეგიონში, 

თბილისში, რუსთავსა და ბათუმში, 

აგრეთვე კახეთში, თელავთან ახლოს 

მიმდებარე სოფლებში. 

თბილისელი ქურთები თავიანთი 

წარმომავლობის შესახებ ამბობენ, რომ 

არიან იეზიდები და თავს მკვეთრად 

მიჯნავენ (და ზოგჯერ მაღლაც კი 

აყენებენ) ქურთებისაგან. 

ენებიდან ქურთებმა იციან ქურთული, 

ქართული, სომხური, რუსული და 

სკოლაში ნასწავლი რომელიმე 

ევროპული (ინგლისური, გერმანული, 

ფრანგული) ენა.  

ქურთებმა წინათ რუსული უკეთ 

იცოდნენ, რადგან ძირითადად რუსულ 

განათლებას იღებდნენ. ადრე რუსული 

საყოველთაოდ იხმარებოდა, გარკვეული 

უპირატესობით სარგებლობდა არა-

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
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კ. გაბუნია, ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში 2. კავკასიური და არაკავკასიური ენები           # 4, 2014 

გვ. 1-27 
 
 

ქართველ მოსახლებას (და არა მარტო 

არაქართველ მოსახლეობას შორის) 

შორის. ახლა თბილისის ქურთი 

მოსახლეობა  უკვე ქართულ სკოლებში 

შედის. 

 ქართულ განათლებამიღებული ქურ-

თები ოჯახში საუბრობენ ქართულად და 

ქურთულად, ხოლო ისინი, ვისაც 

რუსული განათლება აქვს მიღებული, 

რუსულად და ქურთულად. უფროსი 

თაობის წარმომადგენელი ქურთები 

ოჯახში ძირითადად ქურთულად 

საუბრობენ.  

 

აისორული ენა 

ასურული ენა - იგივე აისორული ენა, 

საერთო სახელწოდებაა თანამედროვე 

აღმოსავლეთ არამეული (სემიტურ ენათა 

ოჯახი) დიალექტებისა, რომლებზედაც 

ლაპარაკობენ ასურელები.   

აისორები მთელი საქართველოს 

მოსახლეობის 0.1%-ს შეადგენენ. მათი 

რიცხვი სამიათას ორასს აღემატება. არიან 

დასავლეთ საქართველოშიც: იმერეთი, 

გურია და აჭარა. ძირითადი ნაწილი კი 

თბილისში. სირიელები ან ასირიელები 

ძირითადად კონცენტრირებულები არიან 

სოფელ ქანდაში, კასპის რაიონში. მას 

ძველ ქანდას უწოდებენ (იქვე ორ 

კილომეტრში ქართველებით დასახ-

ლებული სოფელი ქანდაა). რუსეთ-

ირანის ომის დროს 1874-75 წლებში 

წამოსულან აისორები ირანიდან 

(ურმიიდან, სოფელი ნაზიდან), როგორც 

თავად აღნიშნავენ, ირანელების ზეწო-

ლის გამო (ეთნოსები საქართველოში, 

2008, გვ. 140-142)...  

საოჯახო მოხმარების ენად დღემდე 

რჩება ასურული, მაგრამ უფრო ქართული 

პრევალირებს. ტელევიზიის, რადიოსა და 

პრესის ენა ქართულია. მათ ასირიულ 

საინფორმაციო წყაროებზე ხელი არ 

მიუწვდებათ და, ამდენად, ქართული ენა 

მძლავრობს. თუმცა კლასიკური 

ორენოვნების პირობებში ცხოვრობენ. 

ტრადიციები ძალიან ახლოს დგას 

ქართულთან. იქნება ეს ქორწილის, 

გასვენებისა თუ სხვადასხვა რიტუალი.  

 

 

* * * 

საქართველოს ტერიტორიაზე 

კიდევ რამდენიმე ათეული ენობრივი 

ჯგუფია დისპერსიულად განსახ-

ლებული, რომელთა მიმოხილვაც, შეზ-

ღუდული ფორმატის გამო, მიზან-

შეუწონლად მივიჩნიეთ. 

 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


 

 

27 

 

E ISSN 1512-3146 (online) 

ISSN 1987-9601 (print) 
 

საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის 

 

www.multilingualeducation.org 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

ბაბუხადია, 2009 - მერაბ ბაბუხადია, არაკავკასიური ენების შემსწავლელი  ჯგუფის ანგარიში: 

„სოციოლინგვისტური სიტუაცია საქართველოში“; მასალები; თბილისი, 2009. 

გაბუნია, 2014 - კ. გაბუნია, ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში: 1. ქართველური 

ენები; ონლაინ ჟურნალი: „საერთაშორისო ჟურნალი მულტი-ლინგვური 

განათლებისათვის; # 3; თბილისი,  2014. 

გაბუნია, ეზუგბაია, ქირია, 2008 - კ. გაბუნია, ლ. ეზუგბაია, ჭ. ქირია, ენობრივი სიტუაცია 

თანამედროვე საქართველოში; თბილისი, 2008. 

ეთნოსები საქართველოში, 2008 - ეთნოსები საქართველოში, საქართველოს სახალხო დამცველის 

ბიბლიოთეკა; თბილისი, 2008. 

კაჭკაჭიშვილი, 2013 - მაკა კაჭკაჭიშვილი, ბილინგვური განათლებისა და სოციალურ-

კომუნიკაციური სისტემის ურთიერთმიმართებისათვის ჯავახეთში; ონლაინ ჟურნალი: 

„საერთაშორისო ჟურნალი მულტი-ლინგვური განათლებისათვის; # 2; თბილისი,  2013. 

სვანიძე, 2002 - Svanidze, G. National minorities in Georgia, review. Retrieved on March 25, 2002, from the 

website: www.minelres.lv.archive.htm <http://www.minelres.lv.archive.htm> 

სიხარულიძე, 2009 - ტ. სიხარულიძე, მთის იბერიულ-კავკასიური ენების შემსწავლელი ჯგუფის 

ანგარიში: „სოციოლინგვისტური სიტუაცია საქართველოში“; მასალები; თბილისი, 2009. 

ტაბატაძე, 2007 - შ. ტაბატაძე, ენობრივი პოლიტიკა და საქართველოს საგანმანათლებლო 

სისტემა. 2007 წლის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, გამომცემლობა “საიმედო”, გვ. 3-53. 

ტაბატაძე, 2010 - Tabatadze, S. (2010). New initiatives of education policy in the context of civil integration. 

Tbilisi: Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development. 

ტაბატაძე, 2015 - Tabatadze, S. (2015). Factors Influencing the Effectiveness of Bilingual Educational 

Programs: The Prospects of Pilot Programs in Georgia. Sino-US English Teaching, 12 (2), 93-109. 

ტაბატაძე, გორგაძე, 2014 - Tabatadze, S., & Gorgadze, N. (2014). Intercultural sensitivity of primary school 

teachers of Georgia. International Journal of Education and Research, 6, 281-300. 

ტაბატაძე, გაბუნია, ოძელი, 2008 - შ. ტაბატაძე, კ. გაბუნია, მ. ოძელი, რეკომენდაციები ენობრივი 

უმცირე-სობათა დაცვის მიმართულებით ენობრივი პოლიტიკის შემუშავე-ბისთვის, 

გამომცემლობა “საიმედო”, 2008. 

უიტლი, 2007 - Wheatly, J. ECMI Report Obstacles Impeding the Regional Integration of the Javakheti 

Region of Georgia. Retrieved on April 5, 2007 from http://www.ecmi.de 

/download/working_paper_22.pdf. 



 

 

 

28 

 

მ.  ვოლკოვა, ფ.ბ. შელის „ღრუბლის“ და ვ. მისიკის  მიერ მისი უკრაინული                                                            # 4, 2014 

                                      თარგმანის შედარებითი ანალიზის ზოგიერთი თავისებურება                                             გვ.28-38 

 
 

 
მარინა ვოლკოვა 

          ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი   

          დნეპროპეტროვსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფ.ბ. შელის „ღრუბლის“ და ვ. მისიკის  მიერ მისი უკრაინული 

თარგმანის შედარებითი ანალიზის ზოგიერთი თავისებურება 

 

           აბსტრაქტი 

 
სტატია ეძღვნება ფ.ბ. შელის ნაწარმოების „ღრუბელი“ და ვ. მისიკის მიერ მისი 

უკრაინული თარგმანის სტრუქტულ, ლექსიკურ და სტილისტურ თავისებურებებს. 

განხილულია მთარგმნელის მიერ გამოყენებული სპეციფიური მექანიზმი.  

 

საკვანძო სიტყვები: პოეზია, განპიროვნება, განზოგადება, გამოტოვება, დამატება, 

რითმა, რიტმი.  

 

დღევანდელ დღეს, როდესაც 

გლობალური ინფორმაციული ბაზა 

ყალიბდება,  თარგმანი ხდება ადამიანთა 

საქმიანობის დინამიურად განვითარებადი 

სფერო, როგორც რეაქცია საზოგადოების 

მთავარ მოთხოვნებზე და საერთაშორისო 

ურთიერთობებზე სხვადასხვა სფეროში. 

მთავარი სფერო, სადაც თარგმანის ფუნქცია 

არა ხელობა არამედ ხელოვნებაა, არის 

ღირებულებათა აღქმა კულტურათა და 

ცივილიზაციათა დიალოგის პროცესში. 

თარგმანის ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი მეთოდი 

არის შედარებითი მეთოდი, რაც 

გამოყენებულია ამ სტატიაში და 

რომელიც არის ტექსტის ფორმის და 

შინაარსის ანალიზი  თარგმანში 

სამიზნე ენაზე  და მისი შედარება  

ორიგინალი ტექსტის ფორმასა და 

შინაარსთან (წყარო ენა), რაც 

გვაძლევს საშუალებას გავაანა-

ლიზოთ თარგმანისთვის დამახა-

სიათებელი სირთულეები, რაც 



 

29 

 

E ISSN 1512-3146 (online) 

ISSN 1987-9601 (print) 

 

საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის 

 

www.multilingualeducation.org 

დაკავშირებულია მოცემული ენების 

სპეციფიკურობასთან და ორიგინალი 

ტექსტის იმ ელემენტებთან, რომლებიც არ 

ითარგმნება სამიზნე ენაზე. ასეთი ანალიზი 

დაგვეხმარება შევისწავლოთ ორ სხვადასხვა 

ენაზე დაწერილი ნაწარმოების ყველაზე 

აშკარა სპეციფიკურობები, ორი ინდივიდის-

ავტორის და მთარგმნელის- შემოქმედებითი 

თავისებურებები, და დაგვეხმარება თვალი 
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განვსაზღვროთ  ლიტერატურული ტექსტის 

თარგმანის  ხარისხი [4, 262]. ეს მეტყველებს 

თარგმანის სტრუქტურულ და სემანტიკურ 

შესაბამისობაზე  ორიგინალთან ან სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ მის 

ადეკვატურობაზე.  

მრავალი ნაშრომია შექმნილი 

აღნიშნულ მეთოდთან დაკავშირებით 

უცხოელი და შინა მეცნიერების მიერ. ასეთი 

გამოჩენილი მეცნიერები არიან: ვ. 

კომისაროვი, ვ. ვინიგრადოვი, გ. გაჩეჩილაძე, 

ი. კაშკინი, ვ.კოპტილოვი, ს.ალეკსეევი, ი. 

გუროვა, ე. მასლენიკოვა, ჯ. სკუგერევსკაია, 

რომლებიც აღნიშნავდნენ თარგმნილი 

ტექსტის ანალიზის მნიშვნელოვან როლს.  

ფ.ბ. შელის პოეზიის 

სპეციფიკური მახასიათებელია 

პოეტური ენა, რომელიც გამოირჩევა 

რეგულარული და ჰარმონიული 

ხმების მნიშვნელობით. ავტორი 

მიიჩნევს, რომ პოეზია ამდიდრებს და 

აძლიერებს ადამიანის გონებას, 

აძლევს მინიშნებებს  სამყაროს 

ნადვილ სილამაზეზე. ასე, რომ 

გარემომცველი სამყარო მისთვის 

ხდება არტისტული ინდივიდუა-

ლობის გამოვლენის წყარო. 

პოემა „ღრუბელი“ ფ.ბ. შელის 

ცხოვრების იმ პერიოდს 

განეკუთვნება, როდესაც მან 

რეალიზმი ამჯობინა. პოეტის 

უკანასკნელი წლების ლექსები 

ბუნებას ეძღვნება. მისი სახეები 

უფრო ახლოსაა რეალურ 

ცხოვრებასთან. მის მიერ ბუნების 

წარმოდგენა კარგავს დიდაქტიკას და 

არც ისე აბსტრაქტული, უფრო 

რეალური, მრავალმხრივი, ცოცხალი 

და ზუსტი ხდება. 

 ფ.ბ. შელი გვაძლევს ბუნების 

გამოსახულებას ღრმა ფილოსო-

ფიური და პოლიტიკური გრძნობით. 

პეიზაჟში არც ბაირონის პირქუში 
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ტონებია და არც ლაკისტის ტკბილი 

სენტიმენტალიზმი.  

 პოემას აქვს განსაზღვრული 

სტრუქტურა, წყვილი და დაუწ-ყვილებელი 

სტრიქონები ერთმანე-თისგან განსხვავდება. 

დაუწყვილე-ბელი სტრიქონები- the trametres- 

არის კომბინაცია იამბის და ანაპესტისა. 

ამდენად, საზომი  იდენტური არ არის  

ყველა სტრიქონში, რომლებსაც, თავის 

მხრივ, აქვთ განსხვავებული სიგრძე და 

ყოველი  ექვსი ნაწილში შედგება 

განსხვავებული რაოდენობის სტრიქო-

ნებისგან: პირველი და მეექვსე შედგება 

თორმეტი, მეორე-თვრამეტი, მესამე, მეოთხე 

და მეხუთე- თოთხმეტი სტრიქონისგან. 

 ჩვენ შევეცდებით გავაანალიზოთ 

შედარებითი ანალიზის საშუალებით ფ.ბ 

შელის ორიგინალი ტექსტი და ვ. მისიკის 

მისი უკრაინული თარგმანი. ტექსტის 

სტრუქტურაში არის გარკვეული 

ცვლილებები: დაცულია ნაწილების 

რაოდენობა, მაგრამ სტრიქონების 

რაოდენობა ოდნავ შეცვლილია. ასე, რომ 

ჩვენ გვაქვს თექვსმეტი ხაზი პირველ 

ნაწილში, თოთხმეტი მეორე, მესამე მეოთხე 

და მეხუთე ნაწილში, თორმეტი მეექვსე 

ნაწილში. ასე რომ, სტრიქონების რაოდენობა 

ყველა ნაწილში ემთხვევა ორიგინალ 

ტექსტს. ჩვენ განვიხილავთ 

მარცვლების რაოდენობას 

სტრიქონებში: პირველ სტრიქონში 

არის ოცი მარცვალი, რვა - მეორეში, 

ათი - მესამეში, რვა - მეოთხეში, ათი - 

მეხუთეში, რვა - მეექვსეში. ათი - 

მეშვიდეში, რვა - მერვეში, თორმეტი - 

მეცხრეში, შვიდი - მეათეში, ცხრა - 

მეთერთმეტეში, რვა - მეთორმეტეში, 

თერთმეტი - მეცამეტეში, რვა  - 

მეთო-თხმეტეში, თერთმეტი - 

მეთხუთ-მეტეში და რვა მარცვალი - 

მეთექვსმეტე სტრიქონში. 

 

I bring fresh showers for the thirsting 

flowers, 

From the seas and the streams; 

I bear light shade for the leaves when laid 

In their noon-day dreams. 

From my wings are shaken the dews that 

waken 

The sweet buds every one, 

When rocked to rest on their mother's breast, 

As she dances about the Sun. 

I wield the flail of the lashing hail, 

And whiten the green plains under, 

And then again I dissolve it in rain, 

And laugh as I pass in thunder.  
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Я свіжі краплини на гори й долини  

  Несу з морів, з океану;  

В годину жарку я квітці й листку  

  Дарую тінь пожадану.  

Росинка мала з-під мого крила  

  Розбуркує брость на вітті,  

Що й неньці-Землі не приспать її,  

  Танцюючи на орбіті.  

Ударами граду долину й леваду  

  Вибілю - і потому  

Знов сиплю дощ на болото й трощ  

  I тішусь гуркотом грому.  

Я снігом сіюсь, я вихором віюсь  

  На горді бескиди й скелі,  

I сплю дорану в обіймах бурану  

  На білій пухкій постелі. 

 თარგმანში რიტმი დაცულია. 

თხრობა ხდება მხოლოდ პირველი პირის 

მიერ. პირველი და მეორე ნაწილის 

სტრუქტურული ხარვეზების გარდა, 

ზოგადი თარგმანის  გარეგნობა ძალიან 

ახლოსაა ორიგინალი ტექსტის 

სტრუქტურასთან. რაც შეეხება ლექსიკას, 

სიტუაციაა გაცილებით რთულია. 

შეუსაბამობები იწყება ორიგინალი ტექსტის 

მეორე ხაზიდან: 

 «from the seas and the streams» გადაითარგმნა, 

როგორც «з морів, з океану». ამ სტრიქონის 

თარგმნისას  «for the leaves» მთარგმნელმა 

გამოიყენა კონკრეტიზაცია: «квітці й 

листку». «Noon-day dreams» 

გადათარგმნილია, როგორც «в годину 

жарку», ასე რომ , ავტორი იყენებს 

სიტყვას, რომელიც მთარგმნელის 

მიერ არის გამოტოვებული. ფ.ბ. შელი 

აკეთებს აქცენტს, რომ ღრუბელმა 

შექმნა  კომფორტული ატმოსფერო 

ყავის სმისას. 

 მოგვიანებით, ამ სტრიქონში- 

«As she dances about the Sun» 

მთარგმნელმა არ აღნიშნა მზე, მაგრამ 

დედამიწას მოიაზრებს როგორც 

მთელი სისტემის ნაწილს: «танцюючи 

на орбіті». მოცემულ სტრიქონში, 

«whiten the green plains under», არის 

ორი  შეუსაბამობა: პირველი, 

მთარგმნელი უგულვე-ბელყოფს 

ფერის აღმნიშვნელ ზედსართავს -

მწვანე- რომელიც გამოხატავს 

სიცოცხლის განახლებას, გაზაფხულს, 

ახალგაზრდობას და იმედს 

საუკეთესო მომავლისა. როგორ 

ვხედავთ, ამ სპეციფიკურობას აქვს 

გადამწყვეტი კავშირი მკითხველის 

მიერ ზოგადი სურათის აღქმასთან. 

მეორე, განზოგადებული   «plains» 

დაკონკრეტების წყალობით 
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ითარგმნა, როგორც «долину й леваду». 

მომდევნო ოთხი სტრიქონი ორიგინალ 

ტექსტში ეკუთვნის სხვა ნაწილს. 

მთარგმნელის ასეთი გადაწყვეტილება 

გაუგებარია. 

I sift the snow on the mountains below, 

And their great pines groan aghast; 

And all the night 'tis my pillow white, 

While I sleep in the arms of the blast. 

Sublime on the towers of my skiey bowers, 

Lightning my pilot sits; 

In a cavern under is fettered the thunder, 

It struggles and howls at fits;   20 

Over Earth and Ocean, with gentle motion, 

This pilot is guiding me, 

Lured by the love of the genii that move 

In the depths of the purple sea; 

Over the rills, and the crags, and the hills, 

Over the lakes and the plains, 

Wherever he dream, under mountain or 

stream, 

The Spirit he loves remains; 

And I all the while bask in Heaven's blue 

smile, 

Whilst he is dissolving in rains.  

 

Моя провідниця - ясна блискавиця -  

  На башті в мене чатує,  

Тим часом як грім у трюмі моїм,  

  Прикутий до дна, лементує.  

 

Над морем, землею пливу я за нею,  

  Над сивий глиб океану.  

Де духи стихій усміхаються їй  

  I кличуть до себе кохану.  

Вона ж - мов не чує - і далі кочує  

  Над ріки, озера й гаї  

В невтомнім шуканні, в незгаснім коханні  

  До того, з ким серце її,-  

I бачу я, сонна, з небесного лона,  

  Як ллє вона сльози свої. 

 არ არის  განსაზღვრული 

წესრიგი ლექსის  მომდევნო ნაწილის 

თარგმანში: «their great pines groan 

aghast». მაგრამ მთარგმნელი იყენებს 

დამატებას «я вихором віюсь». 

შემდგომ მთარგმნელი 

კონკრეტიზაციით «on the mountains 

below»-ს ცვლის  «на горді бескиди й 

скелі»-ით, ხაზს უსვამს სიტყვას  

«горді».    

 «All the night»-ს ვ. მისიკი 

გარდაქმნის  «I сплю дорану» რაც არ 

ცვლის აზრს, მაგრამ მნიშვნელოვანია 

რითმული სისტემისთვის. სტრიქონი 

-«'tis my pillow white» ხდება 

გარკვეული დამოწმება წინა 

ტექსტისა და გვაწვდის თოვლიანი 

მთების გაგებას, როგორც ლოგინი, 
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მაგრამ იმავე სტრიქონში «На білій пухкій 

постелі» თარგმანს არ გააჩნია  პირდაპირი 

მითითება და კონტექსტის გარეშე ის 

შეიძლება სხვაგვარად იქნეს გაგებული. 

რითმის შენარჩუნების მიზნით, მთარგმნელი 

ცვლის მომდევნო სტრიქონების წყობას. 

ვ.მისიკი თარგმნის გამონათქვამს «struggles 

and howls», როგორც «лементує» -ი 

განზოგადების მეშვეობით. 

ორიგინალ ტექსტში ჩვენ გვაქვს «in the 

depths of the purple sea», მაშინ როდესაც 

თარგმანში ის არის  «над сивий глиб океану».  

ინგლისურ ვერსიაში, იისფერი გამოიყენება, 

როგორც ჰარმონიის, ენერგიის და 

ჭეშმარიტების სიმბოლო. უკრაინულ 

ვარიანტში მოყვანილია ნაცრისფერი, რასაც 

საერთო არაფერი აქვს იისფერთან. ზოგადად 

ეს მართლაც ასეა, მაგრამ მოცემულ 

კონტექსტში ის ეხმარება მკითხველს, 

წარმოიდგინოს თვალწარმტაცი ლანდშაფტი. 

ამ და წინა წინადადებებში მთარგმნელი 

ადგილებს უცვლის ზღვას და ოკეანეს. 

ზოგადად, მოცემულ ციტატაში 

ინგლისური ვარიანტი შევსებულია 

სიტყვებით  «skiey bowers», «pilot» და  

«cavern». თავის მხრივ, უკრაინული 

ვარიანტი მოიცავს ცნებებს, რომლებიც 

წყალთან უფრო მეტადაა დაკავშირებული: 

«трюм», «пливу». «Over the rills, and the 

crags, and the hills, оver the lakes and the 

plains»   

 ვ. მისიკი გარდაქმნის ბოლო 

ორ სტრიქონს, ცალკეული სიტყვების 

შეცვლით, მაგრამ არ ანგრევს 

სილამაზის და სიყვარულის 

ატმოსფეროს. ხანდახან ის ივიწყებს 

შელის განპიროვნებას: «in Heaven's 

blue smile». ავტორის ზეცა იღიმის 

თითქოს ის ცოცხალია, მისი ღიმილი 

მომახიბვლელია, მაშინ როდესც 

თარგმანში მხოლოდ  «з небесного 

лона»-ია. ემოციური კუთხით, ის არ 

იძლევა საკმარის ეფექტს მაგრად 

აზრობრივად ახლოსაა ტექსტთან. 

The sanguine Sunrise, with his meteor eyes, 

And his burning plumes outspread, 

Leaps on the back of my sailing rack, 

When the morning star shines dead; 

As on the jag of a mountain crag, 

Which an earthquake rocks and swings, 

An eagle alit one moment may sit 

In the light of its golden wings. 

And when Sunset may breathe, from the lit  

Sea beneath, 

Its ardours of rest and of love,  

And the crimson pall of eve may fall 

From the depth of Heaven above, 

With wings folded I rest, on mine aery nest, 

As still as a brooding dove.  
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  Криваво зайнявшись, огненно 

розп'явшись,  

  Світанок мене кульбачить,  

I рясно іскриться, де рання зірниця,  

  Вже мертва, ледве маячить.  

Так цар птахів на один із верхів  

  Вулканного високогір'я  

Злітає на мить - і злотом горить  

  Його карбоване пір'я.  

Там вечір настане - і в море багряне  

  Проллє спочинку олій,  

I небо напне на обличчя земне  

  Малиновий присмерк свій,  

I сплю я тоді, як голубка в гнізді,  

  В безмежності золотій. 

 პირველ სტრიქონში მთარგმნელი 

ყურადღებას ამახვილებს ფერებზე, მაგრამ 

ტოვებს ელემენტებს  

 «his meteor eyes» და  «plumes» ის 

უგულებელყოფს განპიროვნებასაც. 

სტრიქონში: «An eagle alit one moment may sit» 

ის აკეთებს პერიფრაზს არწივის 

წარმოდგენისთვის, როგორც «царя птахів». 

შემდგომ ვ.მისიკი უგულვებელყოფს  «rocks 

and swings» და ცვლის მოძრაობის 

აღმნიშვნელ მიწისძვრას «вулканне 

високогір'я»-თი.  

 «Аrdours of rest and of love» ის 

თარგმნის როგორც «проллє спочинку олій», 

გამოტოვებს  «of love» და ცვლის 

«аrdours»-ს «олію»-ით. ამ სიტყვის 

თარგმანი «Heaven», არის რაღაც რაც 

კავშირშია ღმერთთან ,  სამოთხე 

თარგმანში არის მხოლოდ «небо». 

მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში მას 

ანაზღაურებს მესამე ნაწილის 

დასასრული «В безмежності золотій». 

აქ აისახება ღმერთი, ნეტარება და 

სამოთხის დიდებულება. 

მთარგმნელი ყურადღებით იყენებს 

განპიროვნებას, რაც ასე არ არის 

ორიგინალ ტექსტში.  მაგალითად, 

მოცემულ ციტატაში «Sunrise», 

«Sunset», «Sea» არის აღნიშნული, 

ჩანს, რომ ავტორი მათ სახელებით 

მოიხსენიებს. თარგმანში კი ისინი 

უფრო მეტად ბუნებრივი ფენომენის 

სახით არიან წარმოდგენილი..  

That orbed maiden with white fire laden 

Whom mortals call the Moon, 

Glides glimmering o'er my fleece-like floor 

By the midnight breezes strewn; 

And wherever the beat of her unseen feet, 

Which only the angels hear,   50 

May have broken the woof, of my tent's thin 

roof, 

The stars peep behind her, and peer; 
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And I laugh to see them whirl and flee, 

Like a swarm of golden bees, 

When I widen the rent in my wind-built tent, 

Till the calm rivers, lakes, and seas, 

Like strips of the sky fallen through me on 

high, 

Are each paved with the moon and these.  

 

Та діва білява, та лагідна пава,  

  Що смертний місяцем зве,  

У ночі безмовні в легкій моїй вовні  

  Так легко й рівно пливе.  

Коли ж під ходою, лиш духам чутною,  

  Намет розірветься мій,  

Загляне в ту дірку, немов у кватирку,  

  Зірок зацікавлених рій.  

I тішить мене їх мелькання дрібне  

  В замісячному прозорі -  

I я не стуляюсь, і вниз видивляюсь,  

  Де плеса земні просторі,  

Мов краплі блакиті, крізь мене пролиті,  

  Одсвічують місяць і зорі. 

 პირველ სტრიქონში არის 

უზუსტობა: მთარგმნელი წარმოგვიდგენს 

სიტყვებს «та лагідна пава». ფარშევანგი არის 

მიმზიდველობის სიმბოლო. ამიტომ ის 

წარმოსახავს მზეს, როგორც მშვენიერ ფაქიზ 

გოგოს, ამატებს რა რამოდენიმე 

მახასიათებელს. 

 მოცემულ ციტატაში «by the midnight 

breezes strewn» ავტორი გვიჩვენებს ბუნების 

ძალების კოორდინაციას. 

მთარგმნელი, თავის მხრივ, ხაზს 

უსვამს პროცესის 

დამოუკიდებლობას. სიტყვა “angels” 

თარგმანში შეიცვლა სიტყვა «дух»-

ით. ზოგადად, ბიბლიის მიხედვით, 

ანგელოზები არიან სულები, 

რომლებიც გამოხატავენ ღმერთის 

ნებას, გააჩნიათ დამატებითი 

უფლებამოსილებები. მაგრამ სული 

ბიბლიაში არის შემოქმედებითი 

ძალა, რომელიც ანიჭებს სიცოცხლეს, 

ღმერთის გავლენას. ამიტომაა 

ანგელოზები უფრო მნიშვნელოვანი 

სამყაროში.  

 In the extract «Загляне в ту 

дірку, немов у кватирку» the translator 

introduces a new simile. Later on, 

W.Mysyk omits the simile «Like a swarm 

of golden bees» at all. Instead of this, the 

translator uses a metaphor to serve 

aesthetic function in the text.  

 გამონათქვამი «Like strips of 

the sky» ითარგმნა, როგორც «Мов 

краплі блакиті» — ინგლისური სიტყვა 

«strips» უფრო ფართოა, ვიდრე  

«краплі» მაგრამ ამ სიტყვის 

დახმარებით ვ. მისიკი წარმოსახავს 

წყლის ელემენტს, რომელსაც 
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აძლიერებს სიტყვა «пролиті» და ცა 

პერიფრაზის დახმარებით, აღინიშ-ნება 

სიტყვით «блакить».   

 

I bind the Sun's throne with a burning zone 

And the Moon's with a girdle of pearl;  60 

The volcanos are dim and the stars reel and 

swim 

When the whirlwinds my banner unfurl. 

From cape to cape, with a bridge-like shape, 

Over a torrent sea, 

Sunbeam-proof, I hang like a roof -- 

The mountains its columns be! 

The triumphal arch, through which I march 

With hurricane, fire, and snow, 

When the Powers of the Air, are chained to 

my chair, 

Is the million-coloured Bow;   70 

The sphere-fire above its soft colours wove 

While the moist Earth was laughing below.  

Я сонцю даю оправу свою,  

  I місяць пишається нею.  

Згасає вулкан, коли ураган  

  Розгорне мою кирею.  

Я пнусь, як місток, над широм заток,  

  Де хвиль не стихає спір;  

На горах-стовпах я висну, як дах,  

  Затьмаривши безліч зір.  

У бурі й вогні пролягає мені  

  Вперед звитяжна дорога -  

 

I стріне мій стяг, розвитий в боях,  

  Веселки арка розлога.  

I барви небес грайливістю плес  

  Відіб'є земля волога.  

 პირველ სტრიქონში 

მთარგმნელი ტოვებს სიტყვას 

«throne», მეორე სტრიქონში მთლიან 

გამონათქვამს  «a girdle of pearl»-ი. 

ორივე მათგანი სიმდიდრის 

სიმბოლოა, მარგალიტის სარტყელი 

კი, ასევე, მთვარის სიმბოლოცაა. 

მოცემულ სტრიქონში ვ.მისიკი 

უგულვებელყოფს  «the stars reel and 

swim».  

 გამონათქვამი «Sunbeam-

proof»-ი თარგმანში უნდა იყოს 

«захист від сонячних променів»-ი, 

მთარგმნელის ვარიანტში არის 

«затьмаривши безліч зір»-ი. ასე რომ, 

ვ.მისიკი იყენებს პერიფრაზებს. ის 

ასევე განზრახ ტოვებს სიტყვას 

«snow», თარგმნის «With hurricane, fire, 

and snow»-ს, როგორც «у бурі й вогні». 

მოცემულ ფრაზაში ავტორი იყენებს 

ჰიპერბოლას («the million-coloured 

Bow»),, სადაც ავტორი არ იყენებს ამ 

სტილისტურ მექანიზმს  («Веселки 

арка розлога»).   
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 მეთერთმეტე სტრიქონი სრულად 

არის შეცვლილი თარგმანში, მაგრამ 

მთარგმნელმა მოახერხა ატმოსფეროს აღწერა 

უფრო მარტივი სიტყვებით. ასე რომ, 

წინადადებას «When the Powers of the Air, are 

chained to my chair» ვ. მისსიკი თარგმნის, 

როგორც «пролягає мені вперед звитяжна 

дорога».  

I am the daughter of Earth and Water, 

And the nursling of the Sky; 

I pass through the pores, of the ocean and 

shores; 

I change, but I cannot die -- 

For after the rain, when with never a stain 

The pavilion of Heaven is bare, 

And the winds and sunbeams, with their 

convex gleams, 

Build up the blue dome of Air -- 

I silently laugh at my own cenotaph 

And out of the caverns of rain, 

Like a child from the womb, live a ghost 

from the tomb, 

I arise, and unbuild it again.  

 

Мій батьківський клан - Земля й Океан,  

  Зву домом я синь небесну;  

Я в грунті таюсь, я завжди мінюсь,  

  Але ніколи не щезну.  

Бо навіть тоді, як минуться дощі,  

  I сонце з промінних рей  

Для мене напне склепіння міцне -  

 

  Небесний мій мавзолей,  

Я тільки всміхнусь, і знову зведусь,  

  З підземних вoдяних жил,  

Як дух, як дитя зі свого сповиття,-  

  I знов підкорю небосхил.  

 უკანასკნელ ნაწილში 

მთარგმნელი ქალიშვილის ადგილას  

მშობლების ჩანაცვლებით ცვლის 

წინადადებას «Мій батьківський клан» 

კვლავ იცავს განპიროვნებას, 

მოიხსენიებს       «Землю» და  «Океан» 

-ს სახელებით. მაგრამ ის ანზოგადებს  

«Water»-ს რაც ხდება  “Океан”. 

შემდგომ წიანდადებაში ის 

უგულვებელყოფს ამ სიტყვას და 

მთელი ფრაზა «the pores, of the ocean 

and shores»-ი. მოგვიანებით, 

მთრგმნელი იყენებს ეფემიზმს 

«щезати»-ს ორიგინალის ნაცვლად -

«die». ასე რომ, მოცემული ნაწილის 

სტრიქონში «The pavilion of Heaven is 

bare» დარჩენილია განსაკუთრებული 

ყურადღების გარეშე. ეს სტრიქონი - 

«And the winds and sunbeams, with their 

convex gleams» თარგმნილია, როგორც 

«I сонце з промінних рей» სიტყვა «the 

winds» გამოტოვებულ იქნა 

მთარგმნელის მიერ.  



 

 

 

38 

 

მ.  ვოლკოვა, ფ.ბ. შელის „ღრუბლის“ და ვ. მისიკის  მიერ მისი უკრაინული                                                            # 4, 2014 

                                      თარგმანის შედარებითი ანალიზის ზოგიერთი თავისებურება                                             გვ.28-38 

 
 

 უკანსასკნელი ნაწილი ყველაზე 

რთულია გასაანა-ლიზებლად, რადგან 

მთარგმნელი დიდწილად ცვლის 

სტრუქტურას და სიტყვების წყობას. 

 დასკვნაში ჩვენ გვინდა 

წარმოგიდგინოთ მოცემული ანალიზის 

შედეგები. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, 

რომ მთარგმნელი ცდილობს არ შეცვალოს 

ლექსის სტრუქტურა, რითმული სისტემა. ის 

ყურადღებას ამახვილებს ფერის მეშვეობით 

გამოხატულ სპეციფი-კურობებზე და მხარს 

უჭერს ფერთა სიმბოლიზმს. ძალიან ხშირად 

მისიკი ცვლის წინადადებების რიგს 

იმისათვის, რომ დაიცვას პოეტური ფორმა. 

ის იყენებს სხვადასხვა მეთოდს 

ლიტერატურული ტექსტის 

თარგმანისა იმისათვის,  რომ შექმნას 

ტექსტის უკრაინული ვარიანტი ამ 

ენის წესების და სტილის მიხედვით. 

მთარგმნელი იყენებს სხვადასხვა 

სტილისტურ მექნიზმს, ისე 

პროფესიონალურად როგორც ფ.ბ. 

შელი აღწერს მშვენიერ 

ლანდშაფტებს. განპიროვნება 

გამოიყენება ყველაზე ხშირად ორივე 

როგორც ორიგინალ ისე ნათარგმნ 

ენაზე. 
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ი. გედევანიშვილი, მ. წერეთელი, გ. ტოროშელიძე,  

თ.  ფოფხაძე, ი. ლომინაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ინტერკულტურული კომპეტენტურობა და ეთნოცენტრულობა 

საქართველოში მცხოვრებ ქართველ, აზერბაიჯანელ და სომეხ 

ახალგაზრდებში1 

აბსტრაქტი 

სტატია ეხება ინტერკულტურული კომპეტენტურობის შესწავლას ქართველ, სომეხ და 

აზერბაიჯანელ სტუდენტებში. კვლევის მიზანი იყო აღნიშნული ეთნიკური ჯგუფების 

წარმომადგენელ სტუდენტებს შორის ეფექტური ინტერკულტურული კომუნიკაციის 

საფუძვლების შესწავლა. ტერმინები - ინტერკულტურული კომპეტენტურობა და მისი 

ანტონიმი - ეთნოცენტრულობა, სტატიაში განხილულია, როგორც 

ინტერკულტურული სენსიტიურობის მახასიათებლები, რომლებიც, თავის მხრივ, 

ეფექტურ ინტერკულტურულ კომუნიკაციას უდევს საფუძვლად.  

სტატიაში წარმოდგენილია ახალციხის და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების ქართული ეთნიკური ჯგუფის 

წარმომადგენელ სტუდენტებთან და, აგრეთვე, ამავე უნივერსიტეტების  “ოთხი პლუს 

ერთი“ პროგრამის პირველი საფეხურის  ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ 

სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტებთან ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების ანალიზის 

შედეგად მიღებული მონაცემები.  

შესწავლილ იქნა შემდეგი ძირითადი თემები: თვითშეფასება, სხვათა შეფასება, 

თვისებები, რომლებითაც კვლევაში მონაწილე ეთნიკური ჯგუფების 

წარმომადგენელი სტუდენტები ახასიათებენ საკუთარ და სხვა ჯგუფებს, 

დამოკიდებულებები ეთნიკურ ჯგუფებს შორის, სხვა ეთნიკური ჯგუფების ადათ-

წესებისა და კულტურული თავისებურებების ცოდნა. მონაცემები გაანალიზდა 

ეთნოცენტრულობისა და ეთნორელატიურობის კონცეფციების კონტინიუმზე 

დაყრდნობით. კვლევამ აჩვენა, რომ ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი 

სტუდენტები ინტერკულტურული კომპეტენტურობის თვალსაზრისით 

                                                             
1 სტატია შესრულებულია „კავკასიის შვეიცარიული აკადემიური ქსელის (ASCN)“ მიერ დაფინანსებული 

კვლევითი პროექტის  „სტუდენტთა ინტერკულტურული სენსიტიურობა საქართველოში“ ფარგლებში.  
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ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, კერძოდ: ქართველების ინტერკულტურული 

კომპეტენტურობა სომხების და აზერბაიჯანელების მიმართ არ არის ჩამოყალიბებული 

და განვითარებული; სომეხ ახალგაზრდებში აშკარად ჩანს ეთნოცენტრული 

ტენდენციები, რაც საკმაოდ მკვეთრად ვლინდება აზერბაიჯანელების მიმართ, ხოლო 

ქართველების მიმართ არ არის იმდენად მკვეთრი, შეიძლება ითქვას, რომ შესამჩნევია 

ეთნორელატიურობის მცირედი ტენდენციაც; აზერბაიჯანელი სტუდენტები 

ეთნორელატიურ განწყობას ავლენენ ქართველების  მიმართ,  თუმცა სომხების მიმართ 

ძალზე ეთნოცენტრულები არიან. 

საკვანძო სიტყვები:  ინტერკულტურული კომპეტენტურობა, ინტერკულტურული სენსიტიურობა, 

ინტერკულტურული კომუნიკაცია, ეთნოცენტრულობა და ეთნორელატიურობა. 

 

შესავალი 

თანამედროვე სამყაროს გლობალი-

ზაციის პირობებში განსაკუთრებით 

გაიზარდა ეფექტური კულტურათშორისი 

კომუნიკაციის აუცილებლობა. კომპე-

ტენტური ინტერკულტურული კომუ-

ნიკაციისთვის, პირველ რიგში, 

აუცილებელია ეთნოცენტრულობის 

დაძლევა და ეთნორელატიური 

ინტერკულტურული სენსიტიურობის 

განვითარება. ეს უკანასკნელი 

გულისხმობს ადამიანის ღიაობას, 

მზაობას, დააფასოს და მიიღოს 

კულტურული სხვაობები. ეს საკითხი 

მეტად აქტუალურია ჩვენი 

მრავალეთნიკური და მრავალკულ-

ტურული ქვეყნისთვის. 

ეფექტური და კომპეტენტური 

ინტერკულტურული კომუნიკაციის 

განვითარებაში განსაკუთრებული როლი 

განათლების სისტემას ეკუთვნის,  რაც  

შესაბამის განათლების პოლიტიკას 

საჭიროებს. განათლების პოლიტიკის 

ფორმირებისთვის საჭიროა საზოგა-

დოების, განსაკუთრებით, მისი 

ახალგაზრდული ნაწილის კვლევა მათში 

არსებული განწყობების, სტერეოტიპების, 

ატიტუდების, მოლოდინების თუ 

მზაობის კუთხით.  

ინტერკულტურული სენსიტიურობა 

სხვადასხვა ავტორთან სხვადასხვაგვარად 

არის განმარტებული, მაგრამ, 

ძირითადად, ყველა თანხმდება იმაზე, 

რომ ინტერკულტურული სენსიტიურობა 

ინტერკულტურული კომუნიკაციის 

საფუძველს შეადგენს და მასში 

თავმოყრილია კოგნიტური, აფექტური, 

ქცევითი განზომილებები, ასევე, იგი 

გულისხმობს პოზიტიურ განწყობებს 

უცხო კულტურის მიმართ. 
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ინტერკულტურული სენსიტიურო-

ბის მახასიათებელია ინტერკულ-

ტურული კომპეტენტურობა, რომელიც 

განაპირობებს განსხვავებული კულ-

ტურის წარმომადგენელ ადამიანთა და 

ეთნიკურ ჯგუფთა კომფორტულ / 

ეფექტურ თანაცხოვრებას და/ან ეფექტურ 

თანამშრომლობას. 

ზუსტად რას ნიშნავს, გქონდეს 

ინტერკულტურული აზროვნება, რა  

ატიტუდები და ქცევები გააჩნიათ 

ამგვარად მოაზროვნე ადამიანებს? 

ადრეულ კვლევებში შესწავლილ იქნა 

ინტერკულტურულ კომპეტენტურო-

ბასთან დაკავშირებული სპეციფიკური 

ქცევები, რომლებიც დამახასიათებელია 

იმ პიროვნებებისათვის, რომლებიც 

ეფექტურად ცხოვრობენ და მუშაობენ 

სხვადასხვა კულტურებში. ამ კვლევების 

თანახმად (Trandis, 1994), 

ინტერკულტურულად კომპეტენტურ 

ადამიანებს აქვთ სამი საერთო თვისება: 

(1) მათ შეუძლიათ მართონ 

ფსიქოლოგიური სტრესი, რომელიც თან 

ახლავს ინტერკულტურული ურთიერთ-

ქმედებების უმეტესობას; 

(2) მათ შეუძლიათ ადვილად 

დაამყარონ კომუნიკაცია სხვადასხვა 

კულტურის წარმომადგენლებთან 

როგორც ვერბალურად, ასევე - 

არავერბალურად;  

(3) მათ შეუძლიათ განავითარონ და 

შეინარჩუნონ ახალი და აუცილებელი 

ინტერპერსონალური ურთიერთობები.  

სხვა კონცეპტუალიზაციები ინტერ-

კულტურულ ეფექტიანობას და 

მგრძნობელობას განიხილავს, როგორც 

ურთიერთქმედებას შემეცნებით, 

აფექტურ და ქცევით სფეროებში.  

ადამიანები, რომელთაც აქვთ 

ინტერკულტურული აზროვნება, 

საკუთარ და სხვა კულტურას შორის 

სხვაობათაგან განრიდების ნაცვლად, 

მათი პატივისცემისა და აღიარებისაკენ 

იხრებიან. ისინი არაცნობიერი 

ეთნოცენტრიზმიდან გადადიან თავი-

ანთი და სხვების კულტურების 

გაცნობიერებისაკენ. იმის გაცნობიერების 

ნაცვლად, თუ რა არ უნდა გააკეთონ, რათა 

თავიდან აირიდონ რასიზმი, სექსიზმი და 

სხვა ცრურწმენები თუ ფობიები, ისინი 

ხვდებიან, თუ რა უნდა გააკეთონ, რათა 

შექმნან პატივისცემით სავსე, 

პროდუქტიული ინტერკულტურული 

ურთიერთობები. ინტერკულტურულად 

ეფექტური ადამიანები ბუნებით 
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აქტიურები არიან და ეძებენ განსხავებულ 

პერსპექტივებს გადაწყვეტილებების 

მიღებისა და მოქმედების დროს. 

სხვა კულტურებთან ეფექტურად 

ურთიერთობისთვის ადამიანებმა უნდა 

განივითარონ  უნარები, რათა 

ობიექტურად მოახდინონ რეაგირება 

სხვების ქცევაზე, უნდა ეცადონ, 

მოახდინონ ქცევის ერთზე მეტი 

კულტურული ინტერპრეტაცია. მათ უნდა 

იცოდნენ, როგორ მოაგვარონ 

კონფლიქტები სხვადასხვა კულტურის 

წარმომადგენლებს შორის ეფექტური და 

შესაბამისი მეთოდებით. უნდა 

მოახდინონ მოტივაცია მათი 

კულტურული ღირებულებების შესა-

ბამისად. პატივი უნდა სცენ 

ინტერკულტურულ განსხვავებულობას 

სხვადასხვა პერსპექტივის, უნარის, 

ცოდნის გაძლიერებისა და საზღვრების 

ანალიზის საშუალებით. მათ 

მოდელირება უნდა გაუკეთონ 

კულტურულად მგრძნობიარე ქცევებსა 

და ატიტუდებს, მოიძიონ ახალი ცოდნა 

კულტურული განსხვავებულობის 

შესახებ და მოახდინონ ინტერ-

კულტურული პერსპექტივების ინსტი-

ტუციონალიზაცია თავიანთ პირად და 

პროფესიულ პრაქტიკაში  (Cushner, 

McCleland, Safford, 2006). 

ამის საპირისპიროდ, არსებობს 

მოვლენათა ისეთი ხედვა, როცა საკუთარი 

ეთნიკური ჯგუფი განიხილება, როგორც 

ცენტრალური, ხოლო სხვა დანარჩენი 

განიხილება მასთან მიმართებით, თუ 

მასთან შედარებით. ამ ფენომენს, ანუ 

საკუთარი ეთნიკური ჯგუფისთვის 

უპირატესობის მინიჭებას ეთნო-

ცენტრულობა ეწოდება. ეს ტერმინი, ჯერ 

კიდევ 1906 წელს, უ. სამნერმა განმარტა, 

როგორც: “ისეთი ვითარება, როცა 

საკუთარი ჯგუფი დგას ცენტრში და 

ყველა დანარჩენი მას დარდება, როგორც 

ეტალონს“ [Stepman, Stepman, 1996, p.125] 

თანამედროვე მკვლევრები ეთნო-

ცენტრულობას განიხილავენ, როგორც: 

“საკუთარი, ეტალონური ეთნიკური 

ჯგუფის ტრადიციების პრიზმაში 

დანახულ და შეფასებულ ცხოვრებისეულ 

მოვლენებს“ (სტეფანენკო, 2003). 

ბრევერმა და კემპბელმა (ბრევერი, 

კემპბელი, 1976) გამოყვეს ეთნოცენტ-

რულობის ძირითადი მახასიათებლები: 

1. საკუთარი კულტურის ელე-

მენტების: ნორმების, როლების, 

ღირებულებების, როგორც 
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ბუნებრივისა და ჭეშმარიტის აღქმა, 

ხოლო სხვა კულტურის 

ელემენტების კი - როგორც 

არაბუნებრივისა და არასწორის; 

2. საკუთარი წეს-ჩვეულებების, 

როგორც უნივერსალურის 

განხილვა; 

3. წარმოდგენები იმის შესახებ, რომ 

ადამიანისთვის ბუნებრივია 

მხოლოდ საკუთარი ეთნიკური 

ჯგუფის წევრებთან თანამშ-

რომლობა, მათთვის დახმარების 

აღმოჩენა, მათით სიამაყე, ხოლო 

სხვა ჯგუფების მიმართ 

უნდობლობა და მათი მტრობაც კი. 

აღსანიშნავია, რომ ბრევერის და 

კემპბელის მიერ გამოყოფილი ბოლო 

კრიტერიუმი ყოველთვის მოწმობს 

ინდივიდის ეთნოცენტრულობას. რაც 

შეეხება პირველ ორს, ზოგიერთი 

ეთნოცენტრული ადამიანი აღიარებს 

სხვათა კულტურულ ფასეულობებს, 

ოღონდ ისინი საკუთართან შედარებით 

დაბალი დონის ფასეულობებად 

მიაჩნიათ. 

ეთნოცენტრულობის შეფასებაში 

მკვლევართა შორის არ არსებობს 

ერთსულოვნება, მაგრამ, როგორც 

ნებისმიერი მოვლენა, ეთნოცენტ-

რულობაც არ შეიძლება განვიხილოთ, 

როგორც რაიმე დადებითი ან 

უარყოფითი. 

ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

ეთნოცენტრიზმი პოზიტიურია ეთნი-

კური იდენტურობის შესანარჩუნებლად 

და ნეგატიურია (შემაფერხებელია) 

ჯგუფებს შორის  ურთიერთობისთვის. 

ბრევერმა და კემპბელმა იკვლიეს 

აფრიკის ოცდაათი ეთნიკური 

გაერთიანება და დაადგინეს, რომ 

ეთნოცენტრულობა ვლინდებოდა 

ყველგან, მაგრამ ცვალებადი იყო მისი 

გამოვლენის დონე. აფრიკის ეთნიკურ 

ერთობათა დაახლოებით, მესამედი ერთი 

ან მეტი სხვა ეთნიკური ჯგუფის 

მიღწევებს თავისზე უპირატესად 

მიიჩნევდა (ბრევერი, კემპბელი, 1976). 

ეთნოცენტრულობას, რომლის დროსაც 

საკმაოდ ობიექტურად ფასდება საკუთარი 

ეთნიკური ჯგუფის თვისებები და 

შეინიშნება სხვა ჯგუფების განსხვავებათა 

გაგების მცდელობა, ეწოდება მოქნილი ან 

კეთილგანწყობილი ეთნოცენტრულობა. 

არსებობს ეთნოცენტრულობის სხვა 

ფორმაც, მას საბრძოლო ეთნოცენტრიზმს 

უწოდებენ, ის ახასიათებს ეთნიკურ 
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მიგრანტებს ან “მცირე ერებს“. მებრძოლი 

ეთნოცენტრიზმი გამოიხატება სიძულ-

ვილში, შიშში, უნდობლობასა და 

საკუთარ წარუმატებლობაში სხვა 

ჯგუფების დადანაშაულებაში. თუმცა, 

ასეთი ეთნოცენტრულობა ხელს უწყობს 

პოზიტიური ეთნიკური იდენტურობის 

ჩამოყალიბებას, ის სრულებით 

დისფუნქციურია პიროვნული ზრდის-

თვის და სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებსა 

და კულტურებს შორის ურთი-

ერთობებისთვის. 

ეთნოცენტრულობის უკიდურეს 

ფორმას წარმოადგენს დელეგიტი-

მიზაცია, რაც გამოიხატება საკუთარი 

ჯგუფის გაღმერთებასა და სხვა ჯგუფთა 

დაკნინებაში, იმდენად, რომ ისინი არ 

მიაჩნიათ ადამიანთა სიაში ყოფნის 

ღირსად (მაგ. ფაშისტური გერმანიის 

იდეოლოგია არიული რასის 

უპირატესობის შესახებ). ამრიგად, 

შეიძლება ვთქვათ, რომ 

ეთნოცენტრულობის გამოვლენის 

სხვადასხვა ხარისხი არსებობს, რაც 

შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც 

კონტინიუმი კეთილგანწყობილსა და 

დელეგიტიმურს შორის. 

 

კვლევის მეთოდოლოგია 

საკითხის აქტუალობიდან გამომ-

დინარე, გადავწყვიტეთ გვეკვლია 

ინტერკულტურული სენსინსიტიურობის 

მახასიათებლები ქართველ, სომეხ და 

აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებში, კერ-

ძოდ, მოგვეპოვებინა ინფორმაცია 

სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებში 

საკუთარი და სხვა ეთნიკური ჯგუფების 

კულტურის, ადათ-წესების, რელიგიური 

თავისებურებების და პიროვნული 

თვისებების ცოდნის შესახებ; აგრეთვე, 

სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების 

წარმომადგენელთა შორის არსებული 

კერძო ურთიერთობების შესახებ. 

კვლევის ობიექტად განისაზღვრა 

ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი 

ახალგაზრდები - სტუდენტები, 

რომლებიც განათლებას იღებენ 

საქართველოს უმაღლეს სასწავლო 

დაწესებულებებში. სტუდენტების 

შესწავლა საინტერესო და 

მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ ისინი 

წარმოადგენენ ჩვენი საზოგადოების 

ხვალინდელ დღეს, მათში არის 

კონცენტრირებული განვითარების 

მომავალი ტენდენციები. 
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ჩვენი ჯგუფის მიერ ჩატარდა 

ფოკუს-ჯგუფები ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ქართველ სტუდენ-

ტებთან (ორი ჯგუფი), ასევე, ახალციხის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუ-

დენტებთან (სამი ჯგუფი) და ამავე 

უნივერსიტეტების „ერთი პლუს ოთხი“ 

პროგრამის პირველ საფეხურზე 

(მოსამზადებელი) მყოფ ეთნიკური 

უმცირესობების  წარმომადგენელ სომეხ 

და აზერბაიჯანელ სტუდენტებთან (ორ-

ორი ჯგუფი). ფოკუს-ჯგუფებში 

მონაწილეობდა თითოეული ეთნიკური 

ჯგუფის წარმომადგენელი 10-10 

სტუდენტი.  

 

კვლევის ინსტრუმენტი 

ფოკუს-ჯგუფის გზამკვლევი 

მოიცავდა სხვადასხვა კითხვას 

ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი 

სტუდენტების მიერ საკუთარი და სხვა 

კულტურათა წარმომადგენლების 

შეფასების, მათ მიმართ დამო-

კიდებულებებისა და ერთმანეთის 

კულტურულ თავისებურებებზე 

არსებული ინფორმაციის  შესახებ. 

ფოკუსირებული დისკუსიის დროს 

ინფორმაცია შეგროვდა შემდეგი 

ძირითადი თემების მიხედვით: 

თვითშეფასება, სხვათა შეფასება, 

თვისებები, რომლებსაც კვლევაში 

მონაწილე ეთნიკური ჯგუფების 

წარმომადგენელი სტუდენტები მიაწერენ 

საკუთარ და სხვა ჯგუფებს; 

დამოკიდებულებები ეთნიკურ ჯგუფებს 

შორის; სხვა ეთნიკური ჯგუფების ადათ-

წესებისა და კულტურული თავისებუ-

რებების ცოდნა. 

 

კვლევის შედეგები  

მოპოვებულ საკმაოდ მდიდარ 

მასალაზე დაყრდნობით, გადავწყვიტეთ 

სამი ეთნიკური ჯგუფის (ქართველები, 

სომხები, აზერბაიჯანელები) ახალ-

გაზრდების დახასიათება ინტერკულ-

ტურული კომპეტენტურობის მხრივ. 

კერძოდ, ეთნოცენტრულობის და 

ეთნორელატიურობის კუთხით. ქვემოთ 

განხილულია მიღებული შედეგები 

საკვლევი თემების მიხედვით.  

 

თვითშეფასება  

ქართველი სტუდენტების თვით-

შეფასება ხასიათდება მაღალი 

თვითკრიტიკულობით. ქართველები, 
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ძირითადად, ხაზს უსვამენ: თავიანთ 

სიზარმაცეს, უპასუხისმგებლობას, 

არამიზანდასახულობას, გადაწყვე-

ტილების დამოუკიდებლად მიღების 

უუნარობას. („...ყოველთვის სხვისი იმედი 

აქვთ“. „…ცდილობენ თავიანთი 

პასუხისმგებლობა სხვას გადააბარონ“). 

თუმცა, ქართველების თვითშეფასება 

უფრო პოზიტიურია, ვიდრე ნეგატიური, 

რადგან უარყოფით მახასიათებლებს 

ისინი თითქოს ერთგვარ გარდამავალ 

მოვლენად მიიჩნევენ; თვითკრიტი-

კულობასთან ერთად, ასევე მაღალია 

თვითკმაყოფილების დონე (“...ამაყები 

ვართ“,  “...უფრო ხასიათის სიჯიუტე  და 

პრინციპულობა გვახასიათებს“). 

სომეხი სტუდენტების თვით-

შეფასება არ გამოირჩევა მაღალი 

თვითკრიტიკულობით. სომხები, ისევე 

როგორც ყველა ეთნიკური ჯგუფი, 

მიუთითებენ თავიანთ უარყოფით 

მხარეებზე, მაგრამ ეს არ აისახება მათ 

თვითშეფასებაზე, რადგან აპრიორი 

მიჩნეული აქვთ თავიანთი 

გამორჩეულობა (“მე ვიტყოდი რომ 

ძალიან ჭკვიანები ვართ. მსოფლიოში 

მიღებულია, რომ ჩვენ და, ანუ ებრაელები, 

... ანუ ძალიან ჭკვიანი ერი ვართ.“), ხოლო 

მათ გარშემო მტრული გარემოს არსებობა 

(“ ჩვენ, ვიტყოდი მე, რომ ჩვენ წარსულს 

ვერ ვივიწყებთ და ისტორიას ვერ 

ვივიწყებთ, ანუ ვერ ვთმობთ იმას, რაც 

ჩვენია“).  

აზერბაიჯანელი სტუდენტების 

თვითშეფასება არ გამოირჩევა არც 

ამბიციურობით, არც თვითკრიტი-

კულობით. ისინი თითქოს თვითკმარები 

არიან,  კმაყოფილნი თავიანთი 

მორწმუნეობით და გულღიაობით 

(“გულღია, ხელგაშლილი პატრიოტები 

ვართ“, “...გულუბრყვილოები, მორწმუ-

ნეები ვართ“, “ყველაფერი ჩამოთვალეს რა 

... მუსლიმები ვართ... და აქედან 

გამომდინარე თვისებებიც გვაქვს“). ის 

ნეგატიური, რომელსაც აზერბაიჯა-

ნელები, ძირითადად, თავიანთ 

მოძველებულ ტრადიციებში ხედავენ, არ 

განაწყობს მათ თვითკრიტიკისკენ, 

რადგან მათთვის ყველაზე მნიშ-

ვნელოვანი “კეთილი მუსლიმობაა.“  

 

სხვათა შეფასება 

ქართველი სტუდენტები აზერ-

ბაიჯანელების შეფასებაში საკმაოდ 

მწირნი იყვნენ, თითქოს თავს 

არიდებდნენ მკვეთრ შეფასებას, 
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განსაკუთრებით, თავს იკავებდნენ მათი 

სტატუსობრივი  შეფასებისგან. თუ 

რამდენიმე ფრაზის მიხედვით  

ვიმსჯელებთ, ეს შეფასება არ არის მაღალი 

(“ისინი ძალიან დიდ ყურადღებას 

ანიჭებენ მატერიალურ რაღაცეებს... 

ფულს... სახლს...“. “მე მგონი, ქართველები 

ფიქრობენ, რომ აზერბაიჯანელები არიან 

უფრო ფიზიკური შრომისათვის 

შექმნილები“), მაგრამ, ამგვარი შეფასებისა 

და განსხვავებული რელიგიის 

მიუხედავად, აზერბაიჯანელები ქართ-

ველებისთვის “გახსნილი“ ეთნიკური 

ჯგუფია.   

ქართველი სტუდენტები სომხებს 

ახასიათებენ,  როგორც “ჩაკეტილ“ 

ეთნიკურ ჯგუფს, ქართველების მიერ 

სომეხთა შეფასება წინააღმდეგობრივია: 

ერთი მხრივ, აფასებენ მათ გონიერებას, 

მიზანდასახულობას, შეკავშირებულობას 

და უფრო მაღალ სტატუსს ანიჭებენ მათ 

(„...სომეხი რომ დაიბადა ებრაელი 

ტიროდაო ... ანუ თავისთავი მიაჩნიათ 

ყველაზე მაგარი“), მეორე მხრივ, 

აკნინებენ მათ (“ჩვენთან კიდევ სომეხი 

ასოცირდება უარყოფითთან, აფერის-

ტთან, ძუნწთან, იმიტომ, რომ ეტყვი რა 

სომეხი ხარო, იმას უნდა ეწყინოს“). 

სომეხი სტუდენტების მიერ 

ქართველების შეფასება ძალზე 

ორაზროვანია: ერთი მხრივ, ისინი 

ქართველებს მიიჩნევენ  თავის ტოლად 

(“ასე თუ ისე, ვგავართ ერთმანეთს, 

იმიტომ, რომ ძაან ახლოს ვართ, ხო ძაან 

ახლოს ვართ და იმიტომ, რომ ვგავართ, 

ავტომატურად, ბუნება გვიქმნის იმას, 

რომ ჩვენ გავუგოთ ერთმანეთს“). თუმცა, 

ძირითადად, აღიარებენ განათლებულ და 

“თბილისელ“ ქართველებს (“თბილისელი 

ქართველები მაგას არ იტყვიან, 

სოფლიდან ჩამოსული, კიდე - შე სომეხო 

და აუ ესა და ისა“. “ხანდახან ისეთ 

უაზრობებს ამბობენ თუნდაც ჩვენს 

ისტორიაზე, რომ, ... აშკარად ჩანს, ... რომ 

ეს ადამიანი გაუნათლებელია“). 

ქართველების ნაწილს კი, ფაქტობრივად, 

უწოდებენ “სოფლელებს“, აკნინებენ და 

არ მიიჩნევენ  თავის ღირსად (“უბრალოდ 

თავს ვიკავებთ ასეთ ქართველებთან 

ურთიერთობისგან, რომ კონფლიქტი არ 

იყოს, ... და არასოდეს ავუხსნით იმ 

ქართველს, ... იმიტომ, რომ არ ღირს“). 

სომეხი სტუდენტები აზერბაი-

ჯანელებს ყოფენ ორ ჯგუფად “ქართველ“ 

აზერბაიჯანელებად და დანარჩენ 

აზერბაიჯანელებად (“ჩვენ გვყავს ბევრი 
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მეგობრები, აზერბაიჯანელები, 

საქართველოში მცხოვრებლები, რა თქმა 

უნდა, ბაქოელებთან არ გვაქვს ... ძალიან 

სხვანაირები არიან“. “...ძალიან 

განსხვავდებიან სხვა აზერბაი-

ჯანელებისგან“). თუმცა, აშკარად 

დომინირებს დისტანცია და შიში 

(“...ერთი ორი გოგო არი და როგორ 

გვიყურებენ იცით? თითქოს მაგათი 

მტერი ვიყოთ, აი, ლამის ამოვიდნენ და 

მოგვკლან“. “უშუალო ურთიერთობები 

არც მაქვს და არც მექნება იმედია“ “... 

ბიძაჩემი დაიღუპა ომში, 

აზერბაიჯანელებთან, მთიანი ყარაბახის 

დროს და ამიტომ არ შემიძლია“. 

“...აზერბაიჯანში რო ჩახვიდე, შეიძლება 

მოგკლან“. “...შიშის ფაქტორი მაქვს, ხო 

გესმით? ... აი მე ვერა, ვერ, ვერა, ვერ 

ვენდობი“). საბოლოოდ, სომხები მაინც 

ზოგადად, ისტორიულ წარსულზე 

დაყრდნობით აფასებენ აზერბაი-

ჯანელებს, როგორც შურიანებს, 

დაუნდობლებს და საშიშებს. 

აზერბაიჯანელი სტუდენტები 

უპირობოდ აღიარებენ ქართველების 

სტატუსს, ერთგვარ რიდს ავლენენ 

ქართველების მიმართ. თავის თავს 

სოციალურად ქართველებს უწოდებენ 

(“ჩვენ ... სოციალურად ქართველები ვართ 

... საქართველოც სამშობლოა და 

აზერბაიჯანიც“), ეამაყებათ ქართვე-

ლებთან ურთიერთობები, თუმცა 

მიაჩნიათ, რომ ქართველებისგან ვერ 

არიან სათანადოდ დაფასებულები (“მას, 

ქართველს რომ სცოდნოდეს ჩვენი 

რელიგია, მემგონი პატივისცემა უფრო 

მოემატება“). 

აზერბაიჯანელ სტუდენტებს 

სომხების შესახებ თითქმის არ სურთ 

საუბარი. აზრი, რომელსაც გამოთქვამენ, 

თითქოს ძალდატანებითია. აზერბა-

იჯანელები არ აღიარებენ სომხების 

სტატუსს, არ იზიარებენ მათ აზრს, 

სომხების გამორჩეულობაზე და 

ახასიათებენ მათ, როგორც მატყუარებს 

(“გონიათ, რომ საერთოდ მსოფლიო 

თავიანთი არის...“; “ტყუილი იციან ძაან 

სასწაულები“). 

 

სხვა ეთნიკური ჯგუფების ცოდნა 

ქართველები თავადაც აღიარებენ, 

რომ ისინი, ზოგადად, არ ინტერესდებიან 

აქ მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების 

წეს-ჩვეულებების სწავლით, გარდა იმ 

გამონაკლისი შემთხვევებისა, როცა 

მათთან აქვთ პირადი ურთიერთობები. 
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ჩვეულებრივ, ქართველებს აზერბაი-

ჯანელი და თურქი ერთმანეთში ერევათ, 

ასევე - სომეხი და ებრაელიც (“მანაშეროვი 

ებრაელი არის და ჩვენ თუ გავიგონეთ 

რომ გვარი არაქართულია მაშინვე სომეხი 

ან აზერბაიჯანელი გვგონია და ბოლომდე 

ნამდვილად სიღრმისეულად ეტყობა არ 

ვინტერესდებით ამითი“). 

ასევე, მწირი წარმოდგენა აქვთ 

სომხების კულტურასა და 

აღმსარებლობაზე. იციან, რომ სომხებიც 

ქრისტიანები არიან, მაგრამ არც 

ინტერესდებიან მათი რელიგიის 

თავისებურებით (“ღრმად ჩახედულები 

არა ვართ... არა ვართ ინტეგრირებულები 

ერთმანეთთან... ჩვენი ბრალია, იმიტომ, 

რომ არ გვინდა მათთან ურთიერთობა 

იმავე სტერეოტიპებიდან გამომ-

დინარე...“). 

ქართველები თავის თავს მიიჩნევენ 

ტოლერანტებად და შემწყნარებლებად, 

მაგრამ, როგორც ჩანს, ეს უფრო 

სტერეოტიპია, ვიდრე რეალობა, რადგან, 

უმეტესად, ვერ აყალიბებენ, რაში 

გამოიხატება ტოლერანტობა, ასევე, რაში 

მდგომარეობს აზერბაიჯანელთა და 

სომეხთა რელიგიის თავისებურებები 

(არსი). ეს კარგად ჩანს  ქართველ 

სტუდენტთა შემდეგ დიალოგში: 

- “რელიგიურადაც შემწყნარებლები 

ვართ, ვცემთ პატივს სხვის რელიგიას...“ 

- “ნუ ეგრეც არ არის... ქართველებს 

სხვისი რელიგია კი არა, თავისი 

რელიგიაც არ აინტერესებთ... რამდენმა 

იცის სახარება, ისიც საკითხავია...“ 

სომხები საკმაოდ კარგად იცნობენ 

ქართველთა ყოფას, მათ ადათ-წესებს, 

ცხოვრების სტილს, ზოგადად, 

კულტურას. უკეთ ერკვევიან მათ შორის 

არსებულ რელიგიურ თავისებურებებში. 

ამ გათვითცნობიერებას იმით ხსნიან, რომ  

კულტურით და თავისებურებებით 

ქართველები მათთან ახლოს მდგომი ერია 

(“ასე თუ ისე ვგავართ ერთმანეთს, იმიტომ 

რომ ძაან ახლოს ვართ, ხო ძაან ახლოს 

ვართ და იმიტომ, რომ ვგავართ, 

ავტომატურად, ბუნება გვიქმნის იმას, 

რომ ჩვენ გავუგოთ ერთმანეთს“).  

სომხები თითქმის არ ინტე-

რესდებიან აზერბაიჯანელების კულტუ-

რული თუ რელიგიური თავისებურე-

ბებით. ამის მაგალითად შეიძლება 

მოვიყვანოთ სომეხი სტუდენტის 

მსჯელობა, რომელიც აღნიშნავს: 

“...მაგრამ ერთი მინუსია, სომხები არ 
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არჩევენ აზერბაიჯანელებს და თურქებს, 

ეს ხომ ერთი ერი არ არის. ძალიან ცუდია, 

რომ არ არჩევენ, მათთვის მნიშვნელობა 

არ აქვს, 99 % სომხების ეგრე არის, რომ 

მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა 

აზერბაიჯანელია თუ თურქი“. 

აზერბაიჯანელები ზედმიწევნით 

გახსნილები არიან ქართული 

კულტურული თავისებურების ცოდნის 

მიღებისთვის. მათი მსჯელობიდან ჩანს, 

რომ ბევრი იციან და მეტი უნდათ 

იცოდნენ ქართველების ყოფა-ცხოვრებისა 

და კულტურულ-რელიგიური თავისებუ-

რებების შესახებ. 

აზერბაიჯანელები კატეგორიულად 

ამბობენ, რომ არც არაფერი იციან და არც 

აინტერესებთ სომხების ტრადიციებისა 

და კულტურის შესახებ (“ძირითადად, 

მაგათზე, არც ტრადიციებზე არ ვიცი, არც 

არაფერზე“), თუმცა, ჩვენი აზრით ეს 

უფრო პოზიციაა, ვიდრე რეალობა. 

 

თვისებები, რომლებსაც კვლევაში 

მონაწილეები მიაწერენ საკუთარ და სხვა 

ჯგუფებს 

სომეხი სტუდენტები თავიანთ თავს 

ახასიათებენ, როგორც პატრიოტებს, 

სტუმართმოყვარეებს, ხელმომჭირნეებს. 

გარდა ამისა, მიიჩნევენ, რომ ისინი, 

ებრაელების მსგავსად, სხვა ერებისგან 

განსაკუთრებული ნიჭიერებით გამო-

ირჩევიან. ასევე, ხაზს უსვამენ ქალის 

როლს სომხურ ოჯახებში („ოჯახი არის 

მყარი ქალიდან გამომდინარე, თუ ქალი 

მაგარია, ოჯახიც მყარია“). 

ქართველები სომხებს უფრო 

დადებითად ახასიათებენ, ვიდრე 

აზერბაიჯანელები - სომხებს. ქართველ 

სტუდენტთა აზრით, სომხები 

„ერთგულები“, „პატრიოტები“, „გახს-

ნილები“ არიან. ასევე, ახასიათებენ მათ, 

როგორც „ამპარტავნებს“ და „ეგოისტებს“. 

აზერბაიჯანელების აზრით კი, სომხები 

„მატყუარები“, „აფერისტები“ და 

„არაერთგულები“ არიან. ქართველი  და 

აზერბაიჯანელი სტუდენტების აზრი 

ერთმანეთს ემთხვევა იმასთან 

დაკავშირებით, რომ სომხები არიან 

შრომისმოყვარეები და ზედმეტი 

წარმოდგენა აქვთ თავიანთ თავზე  

(„ქვეყანა თავისი ჰგონიათ“; „თავიანთი 

თავი ყველაზე ჭკვიანი ჰგონიათ“). 

ქართველი სტუდენტები  საკუთარ 

თავზე საუბრისას, პირველ რიგში, 

აღნიშნავენ, რომ სტუმართმოყვარეები, 

ემოციურები და ზარმაცები არიან. 
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ქართველი სტუდენტები, ასევე, ბევრს 

საუბრობენ იმაზე, რომ ქართველები 

ერიდებიან პასუხისმგებლობების აღებას, 

არიან სხვების აზრზე დამოკიდებულები 

და ხშირ შემთხვევაში უჭირთ 

გადაწყვეტილებების მიღება მშობლების 

გარეშე. ქართველების ტოლერან-

ტობასთან დაკავშირებით ჯგუფში აზრი 

ორად გაიყო. მათი ნაწილი მიიჩნევდა, 

რომ ქართველებს შეუძლიათ სხვისი 

კულტურისა და რელიგიის პატივისცემა, 

ნაწილი კი ფიქრობდა, რომ ქართველებს 

პიროვნულ დონეზეც კი უჭირთ სხვა 

ადამიანის აზრის მიღება და პატივისცემა 

(მათ საკუთარი თავი, ასევე, დაახასიათეს, 

როგორც „ცრუმორწმუნეები“, „კონსერვა-

ტულები“ და „ჯიუტები“). 

რაც შეეხება სომეხ და 

აზერბაიჯანელ სტუდენტებს, მათი აზრი 

ერთმანეთს დაემთხვა ქართველების 

სტუმართმოყვარეობასთან და მეგობრუ-

ლობასთან დაკავშირებით. სომხებმა 

აღნიშნეს, რომ ქართველები ბუნებით 

ზარმაცები არიან. აზერბაიჯანელებიც 

იზიარებენ აზრს ქართველების 

სიზარმაცის შესახებ. ისინი სიზარმაცეს 

და უნებისყოფობას ქართველ კაცებს 

მეტად მიაწერენ, ვიდრე  - ქალებს. 

ქართველები, ასევე დაახასიათეს, 

როგორც „ემოციურები“ და „ამბიცი-

ურები“. სომხებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, 

რომ ქართველებს შეუძლიათ ერთმანეთის 

მხარდაჭერა და გვერდით დგომა (მაგ., 

კონკურსებზე, სხვადასხვა შეჯიბ-

რებებზე), რაც მათ თავად არ ახასიათებთ. 

აზერბაიჯანელებმა კი დამატებით 

აღნიშნეს, რომ ქართველებს 

განსაკუთრებით უყვართ დროსტარება და 

მათთან შედარებით, თანამედროვეები 

არიან. 

აზერბაიჯანელმა სტუდენტებმა 

თავიანთი თავი, ძირითადად, 

დაახასიათეს, როგორც „შრომის-

მოყვარეები“, „სტუმართმოყვარეები“, 

„პატრიოტები“ და „თავმდაბლები პირად 

ურთიერთობებში“. ერთადერთი უარ-

ყოფითი თვისება, რომელზეც მათ 

ისაუბრეს, უკავშირდება მათ ტრადიციას, 

რომლის მიხედვითაც გოგონებს ადრეულ 

ასაკში ათხოვებენ და მათ აზრს არ 

ითვალისწინებენ.  ისინი, ისევე როგორც 

ქართველი სტუდენტები, ფიქრობენ, რომ 

აზერბაიჯანელი ქალის უფლებები 

შეზღუდულია და ისინი იჩაგრებიან 

თავიანთ კულტურაში. 
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ზოგიერთი სომეხი სტუდენტის 

აზრით,  აზერბაიჯანელები საკმაოდ 

სტუმართმოყვარეები, ხოლო პირად 

ურთიერთობებში თბილები და 

ყურადღებიანებიც არიან. თუმცა, 

უმეტესობა, ისტორიულ წარსულზე 

დაყრდნობით, მათ ახასიათებს, როგორც 

შურიანებს და დაუნდობლებს.  

რაც შეეხება ქართველებს, მათი 

მხრიდან აზერბაიჯანელების დახა-

სიათება უფრო მრავალფეროვანია - ისინი 

მიიჩნევენ, რომ აზერბაიჯანელები 

მშრომელები და მიზანდასახულები, 

პირად ურთიერთობებში კი ხელ-

გაშლილები და კომუნიკაბელურები 

არიან. გარდა ამისა, ქართველი 

სტუდენტების ნაწილმა ისაუბრა იმაზეც, 

რომ ისინი მატერიალურ ღირებუ-

ლებებზე არიან ორიენტირებულნი და 

მათთვის მთავარი „ფული და კარგი 

სახლია“, თუმცა ამისათვის შრომას არ 

იზარებენ და ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ 

განათლებას, განსაკუთრებით, გოგონების 

შემთხვევაში. აზერბაიჯანელები ასევე 

დაახასიათეს, როგორც „ტრადიციულები“ 

და „წესების ზედმეტად მორჩილები“.  

 

დამოკიდებულებები ეთნიკურ ჯგუფებს 

შორის 

სომხები და ქართველები 

სომეხი სტუდენტები ერთხმად 

აღიარებენ, რომ ისინი საქართველოში 

ეთნიკური ნიშნით იჩაგრებიან. 

განსაკუთრებით, როდესაც საქმე 

სამსახურში აყვანას ეხება, პირად 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ისინი 

ამბობენ, რომ მათი ინტელექტისა და 

შესაძლებლობების მიუხედავად, ქართ-

ველებს ურჩევნიათ „ქართული გვარის 

ადამიანი აიყვანოს სამსახურში და არა 

ვიღაც სომეხი“. ამ მოსაზრებას ქართველი 

სტუდენტებიც ეთანხმებიან და 

აღიარებენ, რომ სომხები ხშირად 

იჩაგრებიან ეროვნების გამო, რის გამოც, 

ხშირად გვარსაც იკეთებენ. გარდა ამისა, 

სომხები საუბრობენ ისეთ შემთხვევებზე, 

როდესაც  ქართველი მშობლები 

უკრძალავენ შვილებს მათთან 

ურთიერთობას, ეზოში თამაშს და ხშირად 

ისმენენ ფრაზებს, რომლებშიც „სომხობა“ 

ნაკლად მოიაზრება: „ჭკვიანია, მაგრამ 

სომეხია“, „კარგია, მაგრამ სომეხია“, 

თუმცა აღნიშნავენ, რომ ძირითადად, 

ასეთ დამოკიდებულებას რეგიონებიდან 

ჩამოსული ქართველებისგან გრძნობენ. 
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სომხები მიიჩნევენ, რომ ეს პრობლემა 

ოჯახიდან მოდის და ასეთ 

დამოკიდებულებას მათ ოჯახში 

უყალიბებენ. მიუხედავად ამ 

ყველაფრისა, ისინი მაინც თვლიან, რომ 

ქართველები პირად ურთიერთობებში 

სანდომიანები და თბილები არიან. 

ქართველების და სომხების აზრი 

ერთმანეთს ემთხვევა იმასთან 

დაკავშირებით, რომ ქართველებისთვის 

„სომხობა“ უარყოფითია. ქართველები 

აღნიშნავენ, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

ენდობიან სომეხს  (თუნდაც თანა-

მშრომლობისას), თუ კარგად იცნობენ მას, 

სხვა შემთხვევაში კი სიფრთხილეს 

გამოიჩენენ. 

 

სომხები და აზერბაიჯანელები 

სომხებმა, პირველ რიგში, აღნიშნეს, 

რომ „ქართველი აზერბაიჯანელები“ 

განსხვავდებიან ბაქოელი აზერბაიჯა-

ნელებისაგან მათ მიმართ დამო-

კიდებულებით და შეხედულებებით. 

„ქართველ აზერბაიჯანელთან“  ურთიერ-

თობა მათთვის უფრო დასაშვებია. თუმცა, 

სტუდენტთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ 

აზერბაიჯანელ სტუდენტებთან პირადი 

ურთიერთობა მათთვის წარმოუდ-

გენელია (ზოგს სურვილიც არ აქვს), 

რადგან მათი აზრები აუცილებლად 

გაიყოფა უახლოეს ისტორიულ 

წარსულთან დაკავშირებით. ისინი 

ხშირად გრძნობენ სიძულვილს 

აზერბაიჯანელი თანატოლებისაგან. 

საერთო ჯამში კი, მათი ეშინიათ 

(ფიზიკურად) აზერბაიჯანელების და 

ვერც პირად ურთიერთობებში ენდობიან 

მათ. რაც შეეხება დამოკიდებულებების 

შეცვლას, სომეხი სტუდენტები ფიქრობენ, 

რომ აზერბაიჯანელებს მათ მიმართ 

დამოკიდებულების შეცვლის სურვილიც 

არ აქვთ. თუმცა აცხადებენ, რომ თუ ისინი 

„სხვანაირად შეხედავენ მათ, მაშინ 

სომხებიც დაფიქრდებიან დამოკიდე-

ბულების შეცვლაზე“. მათი აზრით, 

სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის 

ურთიერთობების დალაგებას ძალიან 

დიდი დრო სჭირდება და მხოლოდ მათი 

შვილიშვილების თაობა თუ შეძლებს 

ნორმალურ ურთიერთობას. 

აზერბაიჯანელი სტუდენტების 

ნაწილი მიიჩნევს, რომ პირადი 

ურთიერთობა სომხებთან შესაძლებელია, 

თუმცა ამავე დროს, ძალზე დაბალია ამ 

ურთიერთობების ნდობის ხარისხი. (“მეც 

მყავს ერთი სომეხი ახლობელი ... 
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სტუმართმოყვარე ჩანს, შრომისმოყვარეა 

გეტყვის მობრძანდით, მაგრამ ერთგული 

არ არის; იმიტომ, რომ მისი თვალებიდან 

ჩანს, რას ამბობს და რას ფიქრობს“); ხოლო 

ნაწილი მიიჩნევს, რომ აზერბაიჯანელი 

საერთოდ არ უნდა ინტერესდებოდეს 

სომხებთან ურთიერთობით. 

 

ქართველები და აზერბაიჯანელები 

აზერბაიჯანელი სტუდენტები 

აღნიშნავენ, რომ ქართველები მათ 

ხშირად „თათრებად“ მოიხსენიებენ, რაც 

შეურაცხყოფთ მათ და უპატივ-

ცემულობად მიიჩნევენ. ისევე, როგორც 

ქართველი სტუდენტების ჯგუფში, 

აზერბაიჯანელების ჯგუფშიც წამოიჭრა 

ურთიერთსაწინააღმდეგო აზრი ქარ-

თველების მიერ მათი კულტურისა და 

ტრადიციების პატივისცემასთან დაკავ-

შირებით.  ჯგუფის წევრების ნაწილი 

საუბრობდა იმაზე, რომ ქართველები 

პატივს სცემენ ხოლმე მათ წეს-

ჩვეულებებს (მაგალითად, როდესაც 

ერთად არიან, ქართველებს არ მიაქვთ 

სუფრასთან ღორის ხორცი/ღვინო), ხოლო 

ნაწილმა გაიხსენა შემთხვევები, როდესაც 

ქართველები არ ითვალისწინებენ მათ 

წესებს.  

ქართველმა სტუდენტებმა აღნიშნეს, 

რომ მათ, სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან 

შედარებით, პოზიტიური დამოკი-

დებულება  აქვთ აზერბაიჯანელების 

მიმართ და ისინი მეტ ნდობას 

იმსახურებენ ურთიერთობებში, ვიდრე -  

სომხები. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, 

ქართველები მიიჩნევენ, რომ ზოგადად, 

ქართველები, არცერთ ეთნიკურ 

უმცირესობასთან არ არიან ინტეგ-

რირებულები.  

შედეგად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

სომხებთანაც და აზერბაიჯანელებთანაც 

გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ისინი 

ქართველებს უფრო ენდობიან და მათ 

უფრო დაუჭერენ მხარს საჭიროების 

შემთხვევაში (ვიდრე ერთმანეთს).  

რაც შეეხება სხვა ეროვნების 

წარმომადგენელზე ქორწინების საკითხს, 

მათ შემდეგი მოსაზრებები გამოთქვეს: 

სომხების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ არ 

უნდა იქორწინონ სხვა ეროვნების 

წარმომადგენელზე, თუმცა უფრო მეტად 

მისაღებად მიაჩნიათ ქართველთან 

ქორწინება, ვიდრე აზერბაიჯანელთან, ან 

ნებისმიერი სხვა ეროვნების 

წარმომადგენელთან (“...რო კითხოთ 

გოგოებს, სხვა ეროვნებას გაყვები თუ არა, 
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უფრო იტყვიან ძირითადად არა, მაგრამ 

ქართველს უფრო გაყვებიან, სხვა 

ეროვნებას არა. იმიტომ რომ, თუნდაც 

რელიგიის გამო, თუნდაც ... 

ქართველებთან უფრო აქვთ რაღაც 

კავშირი ხო? სხვა ეროვნებასთან არ ვიცი, 

90% იტყვის რომ არა“). 

ქართველები მიიჩნევენ, რომ 

სომხები უფრო მეტად ქორწინდებიან 

ქართველებზე, ვიდრე  - აზერბაიჯა-

ნელები.  ქართველი ბიჭები თანაბრად 

უშვებენ სომეხთან და აზერბაიჯანელთან 

ოჯახის შექმნას, გოგონები კი სომეხთან 

ქორწინებას უფრო უშვებენ, ვიდრე  - 

აზერბაიჯანელთან. მათ ჯგუფში არ 

გამოიკვეთა კატეგორიული აზრი, რომ არ 

იქორწინებენ სხვა ეროვნების ადამიანთან. 

აზერბაიჯანელები უფრო კატე-

გორიულები არიან ამ საკითხში, 

გოგონების უმრავლესობისთვის მიუ-

ღებელია სხვა ეროვნების და 

სარწმუნოების ადამიანზე ქორწინება, 

ბიჭების უმრავლესობაც ეთანხმება მათ 

აზრს, თუმცა ჯგუფის ზოგიერთმა წევრმა 

აღნიშნა, რომ ქართველთან ქორწინება 

დასაშვებია მათთვის. 

ქართული ენის ცოდნასა და 

ქართული კულტურის გაცნობასთან 

დაკავშირებით, ქართველებიც, სომხებიც 

და აზერბაიჯანელებიც ერთ აზრზე 

თანხმდებიან: ისინი მიიჩნევენ, რომ 

ნებისმიერი ეთნიკური ჯგუფის 

წარმომადგენელმა, რომელიც ცხოვრობს 

საქართველოში, კარგად უნდა იცოდეს 

ქართული ენა და იცნობდეს ქართულ 

კულტურას. თუმცა აზერბაიჯანელებმა 

და სომხებმა აღნიშნეს, რომ მათ ენაზე 

საუბარი ხშირად აღიზიანებთ 

ქართველებს და მათგან მოითხოვენ, რომ 

ქართულად ისაუბრონ. აზერბაიჯა-

ნელებმა დამატებით გაამახვილეს 

ყურადღება იმაზე, რომ კარგი იქნებოდა 

თუ ქართველებიც ისწავლიდნენ და 

დაინტერესდებოდნენ მათი კულტურითა 

და ტრადიციებით, რადგან ამით 

ქართველებს შეუძლიათ პატივისცემა 

გამოხატონ აზერბაიჯანელების მიმართ.  

მიღებული შედეგების  საფუძველზე 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ სხვადასხვა 

ეთნიკური მიკუთვნებულობის სტუდენ-

ტთა ჯგუფებს შორის არსებული 

განწყობები და დამოკიდებულებები 

არაერთგვაროვანია, ამასთანავე, ისინი 

მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 

მათ შორის - ინტერაქციის გამოც-

დილებაზე. უფრო მეტიც, ეს 
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გამოცდილება ზეგავლენას ახდენს იმ 

სოციალურ მიზნებზეც, რომლებიც ამ 

ჯგუფებს აქვთ არსებულ კონტექსტში. 

ქართველი სტუდენტები საკუთარ 

კომფორტზე და სიამოვნებაზე ზრუნავენ, 

მაშინ, როცა აზერბაიჯანელი და სომეხი 

სტუდენტები თვითდამკვიდრებისა და 

უსაფრთხოებისკენ მიისწრაფვიან. 

თუ წარმოდგენილ ანალიზს 

შევაჯამებთ, მაშინ შეიძლება დავასკვნათ: 

ქართველი სტუდენტები არ 

ინტერესდებიან აზერბაიჯანელთა 

კულტურულ-რელიგიური თავისებურე-

ბებით; არ ესწრაფვიან მათთან 

ურთიერთობის დამყარებას, იმ იშვიათი 

გამონაკლისების გარდა, როცა უწევთ ერთ 

სივრცეში ყოფნა, ცხოვრება და სწავლა, 

ინიციატივა, ძირითადად, აზერბაი-

ჯანელებისგან მოდის; ისინი უფრო 

აზერბაიჯანელებისგან მოითხოვენ 

ქართულ კულტურაში ინტეგრაციას.   

ქართველი სტუდენტები  სომხებთან 

ურთიერთობის გაღრმავებას არ 

ესწრაფვიან, და მიუხედავად ისტო-

რიული სიახლოვისა, კარგად არ იცნობენ 

სომხურ კულტურას, თუმცა მათთან 

მჭიდრო ურთიერთობა, თუნდაც, ოჯახის 

შექმნა, მეტად დასაშვებად მიაჩნიათ, 

ვიდრე აზერბაიჯანელებთან. ქართ-

ველები სომხებისგან ნაკლებად 

მოითხოვენ ინტეგრაციას, ქართულ 

ტრადიციებზე მორგებას. შეიძლება 

ითქვას, აღიარებენ სომხების 

ინდივიდუალიზმს, მაგრამ მკვეთრად 

ემიჯნებიან მათ (მაგალითად: “ჭკვიანია, 

მაგრამ სომეხია“). 

აზერბაიჯანელი სტუდენტები 

ხედავენ ქართველების როგორც 

ღირსებას, ასევე ნაკლს, ერთგვარ წყენასაც 

გამოხატავენ ქართველების მიმართ 

ნაკლები კომუნიკაციის გამო.  მათ 

ქართველებთან მჭიდრო ურთიერთობის 

სურვილი აქვთ. 

აზერბაიჯანელი სტუდენტები არ 

ცნობენ სომხებთან ურთიერთობას და 

სომხების მიმართ მათ მკაცრი 

სტერეოტიპული ხედვა გააჩნიათ, რაც, 

სავარაუდოდ, ისტორიული მტრობის 

შედეგია. 

სომეხი სტუდენტები ქართველების 

მიმართ საყვედურს გამოთქვამენ, იმასთან 

დაკავშირებით, რომ მათთვის 

შეუძლებელია სრულფასოვანი ინტეგ-

რაცია ქართულ სივრცეში, შეუძლებელია 

პრესტიჟული სამსახურის შოვნა იმ 

შემთხვევაში, თუ გვარს არ შეიცვლი, 
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თუმცა, თვითონაც არ უშვებენ უცხოს 

თავის სივრცეში, რომელიც ძირითადად 

ოჯახის სახით აქვთ წარმოდგენილი; 

კატეგორიულად არ ცნობენ სხვა 

ეროვნების წარმომადგენელთან ოჯახის 

შექნას, მათ შორის, არც ქართველთან. 

სომეხი სტუდენტები აზერბაი-

ჯანელების მიმართ შიშს და 

უნდობლობას გამოხატავენ, მათთან 

ყოველგვარ ურთიერთობაზე უარს 

ამბობენ, აზერბაიჯანელში მხოლოდ 

მტრის ხატს ხედავენ; თუმცა “ქართველ 

აზერბაიჯანელს“ განსხვავებულად განი-

ხილავენ და აღიარებენ მათ დადებით 

თვისებებს, ზოგადად, აზერბაიჯა-

ნელებისგან განსხვავებით.  მაგრამ, 

მიუხედავად ამისა, ურჩევნიათ მათგან 

დისტანციაზე ყოფნა. 

თუ კვლევის შედეგად მიღებულ 

მონაცემებს განვიხილავთ ინტერკულ-

ტურული კომპეტენტურობის ჭრილში, 

რომელიც შედგება პოლარული 

კონსტრუქტებისგან - ეთნოცენტრულო-

ბისა და ეთნორელატიურობისგან, ხოლო 

ეთნოცენტრულობის განსაზღვრისთვის 

გამოვიყენებთ ბრევერისა და კემპბელის 

ზემოთ განხილულ კრიტერიუმებს 

(Brever, Campbell, 1976)  მაშინ, მიღებულ 

მონაცემებზე დაყრდნობით, იკვეთება 

შემდეგი სურათი: 

 

სომეხი სტუდენტები  

 ისინი საკუთარი კულტურის 

ელემენტებს: ნორმებს, როლებს, 

ღირებულებებს (მიუხედავად კრი-

ტიკის ელემენტებისა), სხვებთან 

შედარებით, უპირატესად მიიჩ-

ნევენ; 

 საკუთარ წეს-ჩვეულებებს, უფრო 

მეტად პიროვნულ მახასია-

თებლებს, განხილავენ, როგორც, 

თითქმის, უნივერსალურს; 

 მათთან დასტურდება ისეთი 

შეხედულებები, როგორიცაა:  

საკუთარი ეთნიკური ჯგუფის 

წევრებთან თანამშრომლობისთვის 

უპირატესობის მინიჭება, მათთვის 

დახმარების აღმოჩენა, მათით 

სიამაყე, სხვა ჯგუფების მიმართ 

უნდობლობა და მათი მტრობაც კი. 

 

აზერბაიჯანელი სტუდენტები 

 მათ ახასიათებთ საკუთარი 

კულტურის ელემენტების, 

როგორც  ჭეშმარიტის აღქმა. ეს 

განსაკუთრებით ეხება რელიგიურ 
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ღირებულებებს, თუმცა ისინი 

სხვათა კულტურულ-რელიგიური 

ღირებულებების მიმართაც 

ლოიალურები არიან; 

 საკუთარ წეს-ჩვეულებებს სხვებ-

თან მიმართებაში განიხილავენ 

მართებულად, თუმცა, მათი, 

როგორც უნივერსალურის 

წარმოჩენას მაინც ერიდებიან; 

 მათ აქვთ წარმოდგენები იმის 

შესახებ, რომ ადამიანისთვის 

ბუნებრივია საკუთარი ეთნიკური 

ჯგუფის წევრებთან თანამშ-

რომლობა, მათთვის დახმარების 

აღმოჩენა. არ არის განსაკუთრებით 

ხაზგასმული, მაგრამ აშკარაა მათი 

უნდობლობა და მტრული განწყობა 

სომხების მიმართ. 

 

ქართველი სტუდენტები 

 მართალია, ამაყობენ საკუთარი 

კულტურის ზოგიერთი ელემენ-

ტით, მაგრამ სხვა კულტურის 

ელემენტებს არ განიხილავენ, 

როგორც არაბუ-ნებრივსა და 

არასწორს; 

 საკუთარ წეს-ჩვეულებებს  განი-

ხილავენ როგორც უნიკალურს, 

მაგრამ არა როგორც -

უნივერსალურს; 

 ქართველ სტუდენტებთან არ 

ვლინდება ამ ორი ეთნიკური 

ჯგუფის (სომხებისა და 

აზერბაიჯანელების) მიმართ 

მტრობა, ან განსაკუთრებული 

უნდობლობა, თუმცა იკვეთება მათ 

მიმართ ინტეგრირების ინტერესის 

არქონა. 

ამრიგად: სომეხი სტუდენტები 

ეთნოცენტრულობა / ეთნორელატიურო-

ბას ავლენენ სამივე კრიტერიუმის / 

მახასიათებლის  მიხედვით; აზერ-

ბაიჯანელი სტუდენტები ორი 

კრიტერიუმის მიხედვით, მხოლოდ 

ნაწილობრივ ავლენენ ეთნოცენტ-

რულობას, ხოლო მესამე კრიტერიუმის 

მიხედვით, მხოლოდ სომხების მიმართ; 

ქართველი სტუდენტები არ ავლენენ 

აშკარა ეთნოცენტრულ ტენდენციებს, 

მეორე კრიტერიუმის მიხედვით ჩანს 

ოდნავ გამოკვეთილი ტენდენცია. 

მოცემული თვისებრივი კვლევის 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე, 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას: 

(1) ქართველ სტუდენტებთან მკა-

ფიოდ არ იკვეთება ეთნოცენ-
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ტრულობა, შესაძლებელია დავი-

ნახოთ უმნიშვნელო ტენდენციები. 

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ მათთან 

არც ეთნორელატიური ტენდენ-

ციები არ აღინიშნება. ზოგადად, 

ქართველების ინტერკულტურუ-

ლი კომპეტენტურობა სომხებისა 

და აზერბაიჯანელების მიმართ არ 

არის ჩამოყალიბებული და 

განვითარებული. როგორც ჩანს, 

მათ მიერ ხშირად აპელირებული 

ტოლერანტობა სხვა არაფერია, თუ 

არა ამ ეთნიკური ჯგუფებისთვის 

მათ გვერდით არსებობის დაშვება 

(ნებართვა). 

(2) სომეხ ახალგაზრდებთან აშკარად 

ჩანს ეთნოცენტრული ტენდენ-

ციები: ჩაკეტილობა, თავდაცვა, 

თავის ქება-განდიდება, სხვა 

ეთნიკური ჯგუფის მტრად მიჩნევა, 

მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ 

ისინი ეთნოცენტრულობას 

ავლენენ აზერბაიჯანელების 

მიმართ; ხოლო ქართველებთან 

მიმართებით, შეიძლება ითქვას, 

რომ ისინი ერთგვარად ეთნო-

რელატიურები არიან.   

(3) აზერბაიჯანელელი ახალგაზრ-

დები ავლენენ ერთგვარ ეთნო-

ცენტრულობას, რასაც სავარაუ-

დოდ, მათი რელიგიური 

განსხვავებულობა განაპირობებს. 

ისინი, აგრეთვე,  ეთნორელატიურ 

ტენდენციებსაც ავლენენ, მაგრამ, 

მხოლოდ, ქართველების მიმართ; 

სომხების მიმართ, ისინი მკაფიოდ 

ეთნოცენტრულები არიან. 
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აზიზ მამედოვი 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ბილინგვური სწავლების შეფასებისათვის 

 

აბსტრაქტი 

ჩამოყალიბებული და ტესტირებულია მოსწავლეების ბილინგვური სწავლები-

სადმი ახალი, არამკაფიო ლოგიკური დასკვნის მეთოდის გამოყენებაზე 

დაფუძნებული მიდგომა. ბილინგვური მეცადინეობის ალტერნატიული 
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აუდიტორიის, კონკრეტული მოსწავლისა და მასწავლებლის შეფასება. 

 

საკვანძო სიტყვები: ბილინგვური სწავლება, შეფასების კრიტერიუმი, არამკაფიო 

სიმრავლე, არამკაფიო დასკვნა. 

 

შესავალი 

ბილინგვური განათლება, რომელიც 

თავის თავში აერთიანებს სწავლების 

შინაარსობრივ ნაწილს და ბუნებრივ 

ენებს, გარკვეულწილად, ძალიან 

“მგრძნობიარე” და “დელიკატური” 

პროცესია. მისი დანერგვისა და 

შემდგომი განხორციელებისთვის 

ძალიან მნიშვნელოვანია, ზიანი არ 

მიადგეს მოსწავლის არსებულ ცოდნასა 
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ინტელექტუალურ პოტენციალსა და 

თანდაყოლილ ნიჭს. ამიტომ, მეთო-
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ძირითად პრობლემას: როგორ 
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(არამშობლიურ) ენაზე მისი სწავლე-

ბისას და როგორ შეფასდეს 

ადეკვატურად მის მიერ შეძენილი 

უნარები კონკრეტულ საგანში და მისი 

პროგრესი მეორე ენის ათვისებაში? 

შეფასების არსებული მეთოდოლო-

გიით, პრაქტიკულად, შეუძლებელია 

მოსწავლისთვის სწავლების ენობრივი 

და შინაარსობრივი შემადგენლების 

მიხედვით განცალკევებულად ატესტა-

ციის ჩატარება. ამ დროს შესაძლოა 

მოხდეს გაუგებრობა, როცა მოსწავლის 

ლექსიკური მარაგის სიმცირე საგნის 

არსის მის მიერ ბოლომდე ვერგაგების 

საფუძვლად აღიქვან. თვალსაჩინოა, 

რომ ბილინგვური სწავლებისას 

გონივრული იქნებოდა მოსწავლის 

შეფასება ორი სპეციალისტის _ 

შინაარსობრივ ნაწილში - საგნის 

მცოდნის, ენობრივ ნაწილში კი - მეორე 

ენის მასწავლებლის მიერ. მაგრამ ასეთი 

მიდგომა მაინც ხელოვნურია, 

უაღრესად რთული განსახორციელებე-

ლია და, საბოლოო ჯამში, 

მოსწავლეების მხრიდან ინტერესს არ 

იწვევს. 

უფრო მეტიც, პარალელური 

შეფასება ბილინგვურ სწავლებაში 

დაუშვებელია ძალიან მნიშვნელოვანი 

მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით: 

საგნებში, სადაც ენობრივი მომზადება 

ასე მნიშვნელოვანი არაა (მაგალითად, 

მათემატიკაში), მოსწავლემ, რომელიც 

ადვილად ხსნის მაგალითებს, ენის 

არასაკმარისი ცოდნის გამო შეიძლება 

არასწორი ინტერპრეტაცია გაუკეთოს 

ამოცანის პირობას, განსაკუთრებით, 

თუ ამოცანა მკაფიოდ არაა 

ჩამოყალიბებული ან პირობაში მისთვის 

უცნობი სიტყვებია. მაგალითად, 

არასწორად დასმულმა მძიმემ შეიძლება 

საფუძველშივე შეცვალოს წინადადების 

არსი. 

ტესტირება, რომელსაც შეფასების-

თვის იყენებენ საპილოტე საგან-

მანათლებლო დაწესებულებებში, 

გამარტივებულ ფორმულირებას იყენებს 

ტესტში, რომელიც პასუხის 

ერთმნიშვნელოვან არჩევანს ვარაუდობს 

“დიახ” _ “არა” თანრიგიდან. მაგრამ, 

სამწუხაროდ, შეფასების ეს ხერხი 

მოსწავლის ცოდნის ნამდვილ დონეზე 

მხოლოდ მიახლოებით შეფასებას 

იძლევა, მით უმეტეს, რომ ტესტირების 

პროცესს თან სდევს შემთხვევითობის 

ელემენტი და ამით სრული 
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ობიექტურობა უზრუნველყოფილი ვერ 

იქნება. ამიტომ, მხოლოდ ალტერ-

ნატიული შეფასების სისტემას შეუძლია 

შეძენილი ენობრივი უნარების დონის 

შეფასება საგნის მიხედვით ძირითადი 

დიდაქტიკური მასალის ათვისების 

კონტექსტში. 

ბილინგვური სწავლების პრაქტი-

კაში ალტერნატიულ შეფასებად 

მიჩნეულია სწავლების პროცესის 

მსვლელობაში შესრულებული მოქმე-

დების შესაბამისი შეფასებითი 

კრიტერიუმების სისტემა (ალიევი, 2005, 

გვ. 297). ასეთი შეფასებითი სისტემის 

ერთ-ერთ მოხერხებულ მექანიზმად 

განიხილება მოსწავლის “სამუშაო 

საქაღალდე” ანუ, როგორც მას 

სხვაგვარად უწოდებენ, “პორტფოლიო”, 

რომელშიც მოსწავლე თვითონ 

აგროვებს საკუთარ წერით ნამუშევრებს, 

დავალებებს, ტექსტებს. 

ბილინგვურ სასწავლო დაწესე-

ბულებაში მოსწავლის ალტერნატიული 

შეფასების ერთ-ერთ ხერხად სტატიაში 

შემოთავაზებულია არამკაფიო ლოგი-

კური დასკვნის მექანიზმის, რომელიც 

დღევანდელი გაურკვევლობის პირო-

ბებში, ალტერნატივების მრავალ-

კრიტერიუმიანი შეფასების ერთ-ერთი 

საუკეთესო მეთოდია. ამ მიდგომის 

წყალობით, გამოთვლით პროცესში 

ჩვეულებრივი რიცხვების გვერდით 

ხერხდება არამეტრიზებული (ანუ 

სუსტად სტრუქტურირებული) მონა-

ცემების ჩართვა, რომლებითაც, 

უეჭველია, ბილინგვური სწავლების 

ხარისხის შეფასების პროცესი 

გამოირჩევა. 

 

ამოცანის დასმა 

დავუშვათ, რომ რომელიმე 

საგნობრივ გაკვეთილზე საკლასო 

ოთახში ტარდება ლინგვისტური 

არაერთგვაროვნებით გამორჩეული 

მეცადინეობა. ამ მეცადინეობის 

ალტერნატიული შეფასებისთვის ავირ-

ჩიოთ შეფასებითი კრიტერიუმების 

ბლოკი, რომელიც შემდეგი ოთხი 

ნაწილისგან შედგება: 

აუდიტორიის შეფასება მთლია-

ნობაში; 

კონკრეტული მოსწავლის შეფასება 

ჯამური მეცადინეობის დროს; 

თავად მასწავლებლის შეფასება; 

ჩატარებული მეცადინეობის მას-

წავლებლის თვითშეფასების ვარიან-

ტები, 
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ამათგან თითოეულზე მოცემუ-

ლია დაკვირვებების შესაბამისი 

აღნიშვნები (იხ. ცხრილი #1, #2 და #3). 

მაშინ აუცილებელია ამ კრიტერიუმების 

ბაზაზე ალტერნატიული შეფასების 

მექანიზმის შექმნა, რომელიც 

დაფუძნებულია შეფასების მისაწვდომი 

ინფორმაციის უზუსტობისა და 

არამკაფიოობის პირობებში, არამკაფიო 

ლოგიკური დასკვნის მექანიზმის 

გამოყენებაზე, დამუშავებასა და ამით 

ბილინგვური მეცადინეობისთვის 

აგრეგირებული შეფასების მიღებაზე. 

ცხრილი. #1. აუდიტორიის შეფასება მთლიანობაში 

I ნაწილი 

მასწავლებლის სახელი დაკვირვების თარიღი 

აუდიტორიაში მოსწავლეების რაოდენობა დაკვირვების დრო 

დამკვირვებლის სახელი აგრეგირებული შეფასება 

II ნაწილი (10-ბალიან სკალაზე შეფასებული აქტიურობა მცირე ჯგუფებში მუშაობისას) 

ჯგუფის 

პირობ. 

აღნიშ. 

საუბრობენ 

მუშაობისას 

მუშაობენ 

მასალაზე 

კითხულობენ, 

წერენ 

უყურებენ, 

უსმენენ 

არაფერს არ 

აკეთებენ 

ელიან 

დახმარებას 

გარედან 

a1       

a2       

... 

an       

III ნაწილი (მცირე ჯგუფების გარდა მოქმედებენ სპეციალური დავალების შესაბამისად) 

კრიტერიუმები უსმენენ 

მასწავლებელს 

დაკავებული 

არიან 

ელიან დახმარებას 

მასწავლებლისგან 

ოცნებობენ, 

ერთობიან, 

უსაქმურობენ 

მოსწავლეთა 

რაოდენობა 

    

 
ცხრილი #.2. ქვეჯგუფის შემადგენლობაში მომუშავე კონკრეტული მოსწავლის შეფასება 
აქტივობები ზეპირმეტყველების მიმართულებით 

პირ. 

აღნ. 

გამოთქვამს 

შეთავაზებებს 

(თავაზობს 

თანამშრომლო-

ბას) ორივე ენაზე 

გამოთქვამს 

თხოვნას, 

დართონ 

თანამშრომლო-

ბის ნება _ ორივე 

ენაზე ან 

მხოლოდ 

მშობლიურზე 

ლაპარაკობს, 

როგორც 

“შემამსუბუქე-

ბელი” მოქმედება, 

უხსნის სხვებს 

მათი თხოვნის 

გარეშე _ ორივე 

ენაზე ან მხოლოდ 

მშობლიურზე 

ლაპარაკობს 

ჯგუფური 

მუშაობის დროს 

_ ორივე ენაზე 

ან მშობლიურზე 

ლაპარაკობს 

ჯგუფური 

მუშაობის დროს 

(ლაპარაკობს 

გარეშე თემებზე) 

_ მშობლიურ 

ენაზე 

u1      
u2      
u3      
u4      
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მოქმედებები ან ქცევა 

პირ. 

აღნ. 

მუშა-

ობს 

მარ-

ტო 

მუშაობს 

სხვებთან 

ერთად 

მოქმედებს, 

როგორც 

მუშაობის 

„შემამსუბუ-

ქებელი“ 

(ასრულებს 

სამუშაოს 

დიდ 

ნაწილს) 

შეისწავ-

ლის 

(უსმენს) 

ეძებს 

დახმა-

რებას 

გარე-

დან 

მერყეობს 

კეთების 

სურვილ-

სა და 

დახმარე-

ბის 

ძებნას 

შორის 

კითხულობს 

რაიმეს, 

შესაძლოა, 

მეცადინეო-

ბასთან არც 

იყოს  

დაკავშირე-

ბული 

(ჩვეულებრივ, 

მშობლიურ 

ენაზე) 

უსაქმუ-

რობს, 

მუშაობა არ 

უნდა 

u1         

u2         

u3         

u4         

 

ცხრილი #.3. მასწავლებლის შეფასება 

## 

მ/მ 

მოქმედების სახე შემთხვევების 

რიცხვი 

ჯამი 

1. მოსწავლეს ამოცანას უადვილებს   

2. აძლევს შენიშვნას დიციპლინაზე (მოსწავლეს ან მთლიანად 

აუდიტორიას) 

  

3. აძლევს ინფორმაციას, ინსტრუქციას, განსაზღვრებას   

4. იძლევა შეკითხვებს ფაქტოლოგიის მიხედვით   

5. ხელს უწყობს უფრო მაღალი რიგის აზროვნებას   

6. ააშკარავებს და ახმოვანებს საგანთა შორის კავშირებს   

7. აძლევს დამატებით ინფორმაციას (მასალას) ჯგუფს ან ცალკეულ 

მოსწავლეს 

  

8. იძლევა დასაბუთებას ერთობლივად მუშაობის აუცილებლობაზე   

9. აუმჯობესებს კომპეტენტურობის ხარისხს   

10. ლაპარაკობს ჯგუფში მეცადინეობისთვის სხვადასხვა როლების 

აუცილებლობაზე 

  

11. ხსნის, რატომ არ შეუძლია ერთ ადამიანს ჯგუფისთვის 

შეთავაზებული დავალების შესრულება 
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მოსწავლეთა ჯგუფის შეფასება 

ბილინგვური სწავლებისას 

ზემოთ განხილული იყო 

ალტერნატივების წერტილოვანი შეფა-

სების ამოცანა მისაწვდომი არაზუსტი 

ინფორმაციის პირობებში. მოცემული 

მეთოდოლოგიის გამოყენების საფუძ-

ველზე, მივიღებთ ბილინგვური 

გაკვეთილის შეფასებას მთლიანად 

ქვეჯგუფებისადმი და ჯგუფის გარეთ 

სპეციალური დავალებით დაკავებული 

მოსწავლეებისადმი შეფასების თვალსა-

ზრისით. 

ასე, დავუშვათ, რომ ბილინ-

გვური სწავლების რომელიღაც 

აკადემიურ ჯგუფში კონკრეტულ 

საგანში მეცადინეობის მსვლელობაში 

მეთოდისტმა მონიტორინგის ჯგუფის 

შემადგენლობიდან ჩაატარა თავისი 

დაკვირვებები ქვეჯგუფის შემადგენლო-

ბაში მოსწავლეთა ქცევის (აქტივობის) 

შესახებ და მოაწესრიგა თავისი 

შეფასებები ათბალიანი სკალის 

მიხედვით (ცხრილი #4-ის სახით). 

განხილულ შემთხვევაში მოსწავლეთა 

ქვეჯგუფები ალტერნატივებია, რომლე-

ბიც აღნიშნულია a1, a2, a3 და a4-ით. 

 

ცხრილი #4. მოსწავლეთა აქტიურობის შეფასება მცირე ჯგუფებში მუშაობისას 

პირ. 

აღნ. 

საუბრობენ 

მუშაობისას 

(არსებითად) 

მუშაობენ 

მასალასთან 

(ინტენსიურად) 

კითხულობენ, 

წერენ 

(ნაყოფიერად) 

უყურებენ, 

უსმენენ 

(ყურად-

ღებით) 

არაფერს 

არ 

აკეთებენ 

(ხშირად) 

ელიან 

დახმარებას 

გარედან 

(მუდმივად) 

a1 2 10 7 8 0 0 

a2 5 8 6 10 0 2 

a3 8 5 5 7 4 5 

a4 10 3 2 5 7 8 

 

ამ შემთხვევაში, ბილინგვური 

სწავლებისას ქვეჯგუფის აქტივობის 

რიცხვითი (წერტილოვანი) შეფასები-

სთვის საფუძვლად ავირჩიოთ შემდეგი 

არაწინააღმდეგობრივი მსჯელობანი: 

 ე1: “თუ მოსწავლეები ქვეჯგუფის 

შემადგენლობაში მუშაობისას 
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არსებითად საუბრობდნენ და 

ამასთან ერთად მუშაობდნენ 

დიდაქტიკურ მასალასთან, საჭი-

როების დროს კი უყურებდნენ 

მასწავლებელს და უსმენდნენ, 

მაშინ მეცადინეობის დროს მათი 

აქტიურობა დამაკმაყოფილე-

ბელია”; 

 ე2: “თუ მოსწავლეები 

მეცადინეობის მთელი პროცესის 

განმავლობაში საქმიანად იყვნენ  

მთელი ხანგრძლივობისას 

ჩართულნი და გარედან 

დახმარებას არ ელოდნენ, მაშინ 

მეცადინეობის დროს მათი 

აქტიურობა დამაკმაყოფილებელ-

ზე მეტია”; 

 ე3: “თუ ე2-ში ნათქვამ 

პირობებზე დამატებით, მოსწავ-

ლეები თავიანთი ქვეჯგუფის 

შემადგენლობაში მონაცვლეობით 

კითხულობდნენ და წერდნენ, 

მაშინ მეცადინეობის დროს მათი 

აკადემიური აქტიურობა წუნ-

დაუდებელია”; 

 ე4: “თუ მოსწავლეები ქვეჯგუფის 

შემადგენლობაში საუბრობდნენ, 

თან მუშაობდნენ და, 

იმვდროულად, მუშაობდნენ 

დიდაქტიკურ მასალასთან, მონაც-

ვლეობით კი¬კითხვებს სვამდნენ 

და წერდნენ, საჭიროების 

შემთხვევაში უყურებდნენ 

მასწავლებელს და უსმენდნენ, 

მეცადინეობის განმავლობაში 

იშვიათად უსაქმურობდნენ, 

მაგრამ, ამასთან ერთად, გარედან 

დახმარებას მიმართავდნენ, მაშინ 

მეცადინეობის დროს მათი აქტი-

ურობა დამაკმაყოფილებელია”; 

 ე5: “თუ მოსწავლეები ქვეჯგუფის 

შემადგენლობაში მუშაობისას 

არსებითად საუბრობდნენ და, 

ამასთან ერთად, მუშაობდნენ 

დიდაქტიკურ მასალასთან, 

ნაყოფიერად კითხულობდნენ და 

წერდნენ, ყოველთვის არ 

უყურებდნენ მასწავლებელს და 

უსმენდნენ მას, მეცადინეობის 

მთელი ხანგრძლივობისას იშვი-

ათად უსაქმურობდნენ, მაგრამ, 

ამასთან ერთად, ხშირად 

მიმართავდნენ გარედან დახმა-

რებას, მაშინ მეცადინეობის 

დროს მათი აქტიურობა მაინც 

დამაკმაყოფილებელია”; 
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 ე6: “თუ მოსწავლეები ქვეჯგუფის 

შემადგენლობაში არ მუშაობდნენ 

დიდაქტი-კურ მასალასთან, არ 

უყურებდნენ და არ უსმენდნენ 

მასწავლებელს და უსაქმურობ-

დნენ, მაშინ მათი აკადემიური 

აქტიურობა, რასაკვირველია, 

არადამაკმაყოფილებელია”. 

ჩატარებული გამოთვლების შედე-

გად დადგენილია ბილინგვური 

გაკვეთილის წერტილოვანი შეფასებები 

ქვეჯგუფისთვის: 

ა1 _ 0,5092; 

ა2 _ 0,5408; 

ა3 _ 0,4776; 

ა4 _ 0,4821. 

ბილინგვურ მეცადინეობებში 

საუკეთესოა მე-2 ქვეჯგუფი, რომელსაც 

შეესაბამება უმაღლესი წერტილოვანი 

შეფასება _ 0,5408. შემდეგ კლებადობის 

მიხედვით: ა1 _ 0,5092; ა4 _ 0,4821; ა3 _ 

0,4776. 

ახლა განვიხილოთ და 

შევაფასოთ სხვა მეთოდისტის 

დაკვირვებები, რომელიც ბილინგვური 

მეცადინეობის განმავლობაში აფიქსი-

რებდა იმას, თუ როგორ მოქმედებდნენ  

მოსწავლეები, რომლებსაც სპეციალური 

დავალება მისცეს. მისი დაკვირვებანი 

შეჯამებულია შემდეგ ცხრილში: 

 

ცხრილი #5. მოქმედთა შეფასება მცირე ჯგუფების გარეშე სპეციალური დავალების შესაბამისად 

კრიტერიუმები უსმენენ 

მასწავლებელს 

დაკავებულია ელიან დახმარებას 

მასწავლებლისგან 

ოცნებობენ, 

ერთობიან, 

უსაქმურობენ 

მოსწავლეთა 

რაოდენობა 

10-დან 6 10-დან 8 10-დან 7 10-დან 2 

 

ბილინგვური მეცადინეობის პრო-

ცესში მოსწავლეთა აღნიშნული 

კატეგორიის შესაფასებლად ვისარ-

გებლოთ შემდეგი, საკმაოდ ტრივი-

ალური, მაგრამ ამავე დროს 

არაწინააღმდეგობრივი და ობიექტური 

გამოთქმებით: 

ე1: “თუ ბილინგვურ მეცადინეობის 

პროცესში მასწავლებელს უსმენს 

მოსწავლეების უმნიშვნელო რაოდენობა, 

დაკავებულთა საერთო რაოდენობა 

დაბალია, ბევრი მუდმივად ელოდება 

და მიმართავს მასწავლებლის დახ-

მარებას, სრულიად უმოქმედოთა 

რაოდენობა კი მნიშვნელოვანია, მაშინ 
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ბილინგვური გაკვეთილის ხარისხი 

არადამაკმაყოფილებელია”; 

ე2: “თუ მასწავლებელს უსმენს 

მოსწავლეების ნახევარი, დაკავებულთა 

საერთო რაოდენობა ნახევარზე მეტია, 

ცოტანი ელოდებიან და მიმართავენ 

მასწავლებლის დახმარებას, სრულიად 

უმოქმედოთა რაოდენობა კი მაღალი 

არაა, მაშინ ბილინგვური გაკვეთილის 

ხარისხი დამაკმაყოფილებელია”; 

ე3: “თუ მასწავლებელს უსმენს 

მოსწავლეების უმრავლესობა, დაკა-

ვებულთა საერთო რაოდენობა 

უმრავლესობას შეადგენს, მხოლოდ 

ზოგიერთი ელოდება და მიმართავს 

მასწავლებლის დახმარებას, უმოქმე-

დოთა რაოდენობა კი მაღალი არაა, 

მაშინ ბილინგვური გაკვეთილის 

ხარისხი დამაკმაყოფილებელზე მეტია”; 

ე4: “თუ მასწავლებელს უსმენს 

ყველა მოსწავლე, დაკავებულთა 

სა¬ერთო რაოდენობა მაქსიმალურია, 

მასწავლებლის დახმარებას მოსწავ-

ლეები მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევაში მიმართავენ, უმოქმედონი 

არ არიან, მაშინ ბილინგვური 

გაკვეთილის ხარისხი წუნდაუდე-

ბელია”; 

ე5: “თუ მასწავლებელს უსმენს 

მოსწავლეების უმრავლესობა, დაკავე-

ბულთა საერთო რაოდენობა ნახევარზე 

მეტია, ზოგიერთი მოსწავლე საკმაოდ 

ხშირად ელოდება და მიმართავს 

მასწავლებლის დახმარებას, მოსწავლე-

ები კი უმოქმედონი არ არიან, მაშინ 

ბილინგვური გაკვეთილის ხარისხი 

სრულიად დამაკმაყოფილებელია”; 

ე6: “თუ მასწავლებელს უსმენს 

მოსწავლეების უმრავლესობა, დაკავე-

ბულთა საერთო რაოდენობა ნახევარია, 

ზოგიერთი მოსწავლე საკმაოდ ხშირად 

ელოდება და მიმართავს მასწავ-

ლებელს დახმარებისთვის, უმოქმედო 

მოსწავლეების რაოდენობა კი მაღალი 

არაა, მაშინ ბილინგვური გაკვეთილის 

ხარისხი დამაკმაყოფილებელია”. 

ჩამოყალიბებული წესები რეა-

ლიზებული იყო ნოტაციაში MATLAB/ 

Fuzzy Interfe¬rences Systems, სადაც 

დაფიქსირებული დაკვირვებისთვის 

(ცხრილი #5) ინტერვალის ფარგლებში 

ბილინგვური გაკვეთილისადმი მოქ-

მედთა შეფასების თვალსაზრისიდან 

მცირე ჯგუფების გარეშე სპეციალური 

დავალების შესაბამისად მიღებული 

იყო რიცხობრივი შეფასება 0,483. 
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დასკვნა 

ცხადია, რომ ბილინგვური სწავ-

ლების სისტემა მოქნილი უნდა იყოს, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი მოსწავლეთა 

სწავლების ხარისხზე კონტროლის 

ეფექტურობის ხარჯზე თანდათან უნდა 

უმჯობესდებოდეს. სტატიაში შემოთა-

ვაზებულია ბილინგვური მეცადინეობის 

შეფასებისთვის ახალი, აუდიტორიის 

მთლიანობაში, მასწავლებლისა და 

ჯგუფური მეცადინეობის დროს კონ-

კრეტული მოსწავლის შეფასებისადმი 

არამკაფიო დასკვნის მექანიზმის 

გამოყენებაზე დაფუძნებული მიდგომა. 

მოცემული მიდგომა ვერბალური 

მოდელის სხვადასხვა პირობებისადმი 

ადაპტირებისა და, რაც ყველაზე 

მთავარია, ბილინგვური სწავლების 

სფეროში არსებული გამოცდილების 

გამოყენების საშუალებას იძლევა. 
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მერაბ ბაბუხადია 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

„ტრიალოგური“ სისტემის ეფექტურობა  

მეორე ენის სწავლებისას 

 

აბსტრაქტი 

სტატია პირველი ცდაა მეორე ენის მეტყველების ჯგუფური შესწავლის 

ორიგინალური მეთოდის - `ტრიალოგური თეორიის~ ეფექტურობისა და 

უპირატესობის დასაბუთებისა სხვა, კერძოდ, სწავლების დიალოგურ მეთოდთან 

შედარებით.    

 

საკვანძო სიტყვები: მეორე ენის მეტყველების შესწავლის ტრიალოგური თეორია; 

ორიგინალური, მეთოდოლოგიური ინოვაცია. 

 

ქართულის, როგორც მეორე / უცხო 

ენის სწავლების მეთოდიკაში მრავალი  

სახელმძღვანელო დაიწერა უკანასკნელ 

წლებში, რომლებიც, ხშირ შემთხვევაში, 

თანამედროვე სტანდარტებს პასუხობენ, 

რაც მომავალში ქართული ენის სწავლების 

საქმეს ერთიანად წინ წასწევს და იმის მყარ 

საფუძველს იძლევა, რომ მეთოდიკის 

შემდგომი დახვეწა-განვითარებისათვის 

სათანადო ბაზა ჩამოყალიბდეს. თუმცა, 

ჩვენი აზრით, არსებითი ცვლილებები 

მაინც საჭიროა სწავლების მეთოდების 

დახვეწის მიმართულებით, კერძოდ კი -

შესასწავლი ენის პრაქტიკული გამოყენების 

თვალსაზრისით. ამის გასაღებია ენის 

პრაქტიკულ გამოყენებაზე მაქსიმალური 
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ყურადღების კონცენტრირება. ეს 

გვიკარნახა წლების განმავლობაში თსუ-ში 

არაქარტლენოვან სტუდენტებთან და, 

კონკრეტულად, აზერბაიჯანულენოვან 

სტუდენტებთან მუშაობის გამოცდილებამ. 

უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე 

ათეული წლის წინ გამოცემული 

ქრესტომათიები და სახელმძღვანელოები 

არ ითვალისწინებდნენ უცხოენოვანი 

სტუდენტებისა თუ მოსწავლეების 

საჭიროებებს იმ სიღრმითა და სიზუსტით, 

რაც მათ ენის დაუფლებისათვის 

ესაწიროებათ. 

მეორე ენის სწავლების უმთავრესი 

ამოცანაა კომუნიკაცია, ურთიერთობა, 

რომელიც განსაზღვრავს კიდეც მთლიანად 

სწავლის პროცესს (ხუ, ჰუახინი, 2008). ეს კი, 

თავის მხრივ, იმას ნიშნავს, რომ ენა 

პრაქტიკულად უნდა გამოვიყენოთ ზეპირი 

თუ წერილობითი ურთიერთობის მიზნით. 

ჩვენი მიდგომა  და ყოველდღიური 

გაკვეთილები მხოლოდ რეალური, 

ცოცხალი ენის შესწავლას გულისხმობს. 

რეალურ, ცხოვრებისეულ კონტექსტებს - 

ცოცხალ მასალას და არა ხელოვნური, 

შეთხზული ტექსტების დასწავლას... 

სტუდენტებს მუდამ უნდა 

შევახსენოთ ეს მიზანი, რაც იმას ნიშნავს, 

რომ თუ გრამატიკულ შეცდომებს უშვებთ, 

მაგრამ თქვენი გაგება შესაძლებელია, და 

იმის გაგება შეგიძლიათ, რასაც თქვენი 

თანამოსაუბრე გეუბნებათ, ჩათვალეთ, რომ 

დასახულ ამოცანას თავს ართმევთ. მაგრამ, 

თუკი მთელი ტექსტის თარგმნა შეგიძლიათ 

და გრამატიკულ ტესტებს იოლად 

აუდიხართ, მაგრამ უბრალო წინადადების 

წარმოთქმაც კი არ შეგიძლიათ, მაშინ 

თქვენს სწავლა-განათლებას სერიოზული 

ხარვეზი ჰქონია. ამ ამოცანის 

გადასაჭრელად ისარგებლეთ ერთ-ერთი 

მთავარი მუშაობის სახეობით, რომელიც 

გამუდმებით უნდა არსებობდეს უცხო ენის 

შესწავლისას - მუშაობა ტრიალოგებით.  

ჯგუფური მეცადინეობა საშუალებას 

იძლევა ტრიალოგური მეტყველება 

სრულად გამოვიყენოთ, რაც სტუდენტების 

მაქსიმალურ ჩართულობას იწვევს 

ინტენსიურ მეტყველბაში.  

რას ნიშნავს ტრიალოგი? ქვემოთ 

შევეცდებით ზუსტად გნვსაზღვროთ და 

განვმარტოთ, რა არის ტრიალოგი და რა 

უპირატესობა აქვს მას დიალოგურ 

მეტყველებასთან შედარებით. 
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 თანამედროვე პედაგოგიკური მეცნი-

ერების ყველაზე მწვავე პრობლემათაგანი 

არის ენის დიალოგური მეთოდის 

ეფექტური გამოყენება. სწავლების 

თანამედროვე ეტაპზე დიალოგური 

მეტყველება ვერ უზრუნველყოფს 

შესასწავლ მეორე ენაზე დაუბრკოლებელ 

საუბარს. სწორედ ეს მიზეზი აპირობებს 

უფრო რაციონალური და ეფექტური 

ხერხებისა თუ მეთოდების გამოყენებას 

სამეტყველო უნარების ჩამოყალიბების 

საქმეში (ტაილერი, რალფი, 2008). 

ამავდროულად, მეორე ენის შესწავლის 

პროცესი მის თანამონაწილეებს უფრო 

საინტერესოდ და სახალისოდ უნდა 

მიეწოდოს. 

თავად დიალოგური მეტყველება 

არცთუ ისე დიდი ხანია, რაც დამკვიდრდა 

როგორც დამოუკიდებელი ასპექტი 

ზეპირმეტყველების განვითარებისა. 

ამიტომ ამ სფეროში მრავალი საკითხია, 

რომელიც თეორიულ გააზრებასა და 

ექსპერიმენტულ კვლევას მოითხოვს, 

კერძოდ, დიალოგური და მონოლოგური 

მეტყველების ურთიერთმიმართება 

სასწავლო კურსის გადაცემისას, 

სიტუაციების შერჩევა, რომელიც 

სწავლების სხვადასხვა ეტაპს უდევს 

საფუძვლად; ლექციის დროს სამეტყველო 

სიტუაციის შექმნა, მასალის შერჩევა 

დიალოგისას. 

წინამდებარე სტატიის მიზანია 

ტრიალოგური მეტყველების ანალიზი 

თეორიული და მეთოდიკური კვლევის 

თვალსაზრისით; მეტყველების ტრიალო-

გური მეთოდით სწავლების არსის ახსნა; 

დიალოგური მეტყველების ფსიქო-

ლინგვისტური მახასიათებლების გამოაშ-

კარავება; ტრიალოგური მეტყველების 

მეთოდები და ხერხები მეორე ენის 

შესწავლის საქმეში; სავარჯიშოებისა და 

მთელი სარეკომენდაციო  მეთოდური  

პაკეტის შემუშავება ტრიალოგური 

მეტყველებისას.  

ამისათვის საჭიროა ტრიალოგური 

მეტყველების სწავლების პროცესის, 

აღწერისა და სინთეზის მეთოდების 

თეორიული გააზრება. 

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება 

განისაზღვრება მისი გამოყენებით მეორე 

ენის სწავლების საქმეში. 

დიალოგური მეტყველებას მრავალი 

მახასიათებელი აქვს. აქ თავს იყრის 

სამეტყველო ნიმუშები, შესიტყვებები, 
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მთლიანად ენობრივი სტრუქტურები, 

რომლებიც მონოლოგური მეტყველების-

თვისაც გამოიყენება. 

სასწავლო დიალოგი არსებითად 

ცოცხალი ურთიერთობის სიმულატორია, 

რომელიც რეალური საუბრის არსია,  

სასაუბრო კლიშეებითა და ჩამოყა-

ლიბებული ფრაზებითურთ. მხოლოდ 

ტრიალოგს შეუძლია საურთიერთო 

ტრენირება, რათა შემდეგ პრაქტიკაში ის 

წარმატებით გამოიყენოთ. მიუხედავად 

იმისა, რომ სამეცნიერო ლიტერატურაში 

ტრადიციულ პირთა დაყოფას სერიოზული 

ალტერნატივა აქვს - მოყოლებული ე. 

ბენვენისტიდან (ბენვენისტი, 1974) დღემდე 

და სუბიექტი და ობიექტები ინიციატორად, 

ექსეკუტორად, აგენსად, პაციენსად  და 

ბენეფაქტივებად მოიხსენებიან (უთურ-

გაიძე, 2002), სწავლების პროცესში ისინი 

მაინც ტრადიციულ სტატუსს ინარჩუნებენ 

და შეურყევლად რჩებიან სუბიექტად და 

პირმიმართ ობიექტებად. ჩვენც 

ტრადიციულ გრამატიკულ პირიელ 

დაყოფას გვერდს ვერ ავუვლით.  

აქამდე დიალოგი მიჩნეული იყო და 

არის (ნაწილობრივ სამართლიანადაც) 

მეტყველების გზით ენის გატეხვის ერთ-

ერთ მძლავრ საშუალებად, სადაც მესამე 

პირი სპორადულად არის ჩართული და 

მასწავლებლის გუნება-განწყობილებაზეა 

დამოკიდებული, თუ როდის მოიხსენიებს 

მას. არადა, რეალურ მეტყველებისას მისი 

იშვიათი ხმარებაც კი დაფიქრებისა და 

მოტორული მეტყველების სერიოზულ 

დაბრკოლებად გადაიქცევა. მეტყველების 

დაბრკოლებას მოსდევს არასრულფა-

სოვნების კომპლექსის გაღრმავება, რაც 

კიდევ უფრო ძნელი გამოსასწორებელია და 

უმძიმეს ფსიქოლოგიურ ბარიერად აწევს 

შემსწავლელს.  

იმისათვის, რომ შეივსოს ეს ხარვეზი, 

აუცილებლად მიგვაჩნია სწავლების 

დიალოგურ მეთოდს  ჩაენაცვლოს 

ტრიალოგური მეტყველების (კითხვა-

მიგების) მეთოდი, სადაც მესამე პირს 

ზუსტად იგივე ხვედრითი წონა აქვს, რაც 

მეორე პირს, ეს კი მყარ საფუძველზე 

გადაიყვანს მეტყველებაში არსებულ 

ხარვეზს - მესამე პირის სამეტყველო 

პრაქტიკაში გამორიცხვას ან ძალზე დაბალი 

სიხშირით ხმარებას. ამის დასტურია თავად 

დიალოგური მეტყველება, სადაც მეორე 

პირის ხმარების სიხშირე სავსებით 

უზრუნველყოფს მოტორულ მეტყველებას 
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 პირველი-მეორე პირის ფარგლებში. 

შესაბამისად, სწავლების ტრიალოგური 

მეტყველება არის დიალოგურ მეტყველებას 

პლუს მესამე პირი, მეორე პირის 

ტოლფარდი ხვედრითი წონით.  

ამჯერად ორიოდე პრაქტიკული 

მაგალითით დავკმაყოფილდებით, თორემ 

ასეთი მაგალითები უამრავია და მოცემული 

გვავქვს ჩვენს სახელმძღანელოში 

„იმეტყველეთ ქართულად“ (ბაბუხადია, 

2014): 

(I-II პირი) > მე მერაბი მქვია. შენ რა გქვია?  

(პასუხი - I) მე მქვია ომარი >  

(პასუხი II) მე მქვია გიუნელი >  

 (შეკითხვა - II) მას რა ჰქვია? >  

(პასუხი - II) მას ჰქვია გიუნელი > 

(პასუხი - II) მას ჰქვია ომარი...  

ასე გრძელდება უკვე მასწავლებლის 

გარეშე სტუდენტებს შორის კითხვა-პასუხი 

და ის მრავალჯერ განმეორდება, ვიდრე 

სტუდენტები ავტომატიზმამდე არ 

დაიყვანენ სწორ პასუხს.    

როგორც ვხედავთ, პირველ პირზე 

მოდის სამი კითხვა, ხოლო მეორე და მესამე 

პირზე ორ-ორი. ეს პროპორცია იდეალურია 

დამახსოვრებისა და მეტყველებაში მისი 

გამოყენების თვალსაზრისით. 

დიალოგში კი სურათი ასეთი იქნება: ( 

I-II პირი) > მე მერაბი მქვია. შენ რა გქვია? – 

(პასუხი - I) მე მქვია ომარი > (შეკითხვა - II) 

> შენ რა გქვია? (პასუხი I პირი) მე მქვია 

გიუნელი. ზემოთ მოყვანილი სქემა არათუ 

სრულია, არამედ ძალზე ნაკლულია. 

სწორედ მესამე პირის იგნორირებაა 

მთავარი წყარო მეტყველების 

ჩამოუყალიბებლობისა, მისი დეფექტური, 

ფრაგმენტული გადმოცემისა და 

კოჭლობისა. თუკი ინფორმაცია სრულად 

არ იქნება მიღებული, მას სრულადვე ვეღარ 

გასცემ.  

გზადაგზა ტრიალოგური მეტყველება 

იძლევა საშუალებას, აღმოიფხვრას ყველა 

დეფექტი, რაც უცხოენოვან სტუდენტებს 

ახასიათებს და წესი ადვილად იქნეს 

გამოყვანილი, რომელიც პრაქტიკიდან 

ეძლევა თეორიის სახით და არა პირიქით, 

თანაც ძალზე მოკლედ და გამჭვირვალედ. 

გრამატიკული მოწყენილობა ცოცხლალ და 

მიმზიდველ მარტივ ფორმულად 

წარმოუდგება (თუმცა,  მიგვაჩნია, რომ 

მაინცდამაინც გრამატიკული ფორმულების 

მიცემა აუცილებელი არ არის): 

მაგალითად:   
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მე მქვია ომარ - არა, ომარ-ი 

(სახელობითი ბრუნვის ნიშანია 

ქართულში, რაც უცხოა ინდოევ-

როპული ენებისათვის),  

მე მ-ქვია, შენ გ-ქვია, მას ჰ-ქვია და არა 

ის ჰქვია. ანუ სადაც გვაქვს მ, გ, ჰ ან 

ნულოვანი პირის ნიშანი, იქ გვექნება 

მას, ხოლო ვინის რიგში - ის. მე 

სტუდენტი ვ-არ, შენ სტუდენტი ხ-არ, 

ის სტუდენტი არის.  

უფრო მოკლედ, სქემატურად, ასე 

ჩავწერდით: 

მ - 

გ -                მას 

ჰ -  ან   0 

 

ვ- 

0-                   ის 

-ს 

ვიმეორებთ, ეს შეიძლება მხოლოდ 

დაინტერესების შემთხვევაში. ისე, 

ფორმულებისგან და სქემებისგან თუ 

მაქსიმალურად თავს შევიკავებთ და 

მასალის მიწოდების ინტენსიფიკაციას 

გავზრდით, გაცილებით უკეთეს შედეგებს 

მივიღებთ... 

დაბოლოს, მეტყველების ტრიალო-

გური სწავლების თეორია ორიგინალურია 

და მეტყველების ჯგუფური შესწავლის 

საქმეში ინოვაციაა. მისმა დამკვიდრებამ 

მართლმეტყველებისა და მოტორული 

მეტყველების საქმეში დიდი პროგრესის 

მიღწევას უნდა შეუწყოს ხელი. ის ავსებს 

დიალოგური მეტყველების ხარვეზს და 

შესასწავლი ენის სრულფასოვნად 

დაუფლების შანსს იძლევა.     
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ნატალია ლიტოვჩენკო 

ოლეს ჰონჩარის სახელობის  

დნეპროპეტროვსკის ეროვნული უნივერსიტეტი 

  

დამოუკიდებელი კვლევა, როგორც მულტილინგვური კომპეტენციის 

განვითარების გზა იმ სტუდენტებისათვის, რომელთა ძირითადი 

სპეციალობა არის ფილოლოგია 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში განხილულია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

(უნივერსიტეტებში) სტუდენტთა მიერ დამოუკიდებელი კვლევის წარმოების 

ორგანიზებასთან დაკავშირებული თეორიული საკითხები. სტატიაში განხილული 

კვლევა გვთავაზობს მასწავლებელთა განათლების საბაკალავრო (ინგლისური ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი, მულტილინგვური გაანთლების სპეციალისტი) 

პროგრამების სტუდენტთა მიერ დამოუკიდებელი კვლევის წარმოებასთან 

დაკავშირებულ მიგნებებს, უცხოური ფილოლოგიისა და ხელოვნების ფაკულტეტზე, 

ოლეს ჰონჩარის სახელობის დნეპროპეტროვსკის ეროვნულ უნივერსიტეტში. 

დამოუკიდებელი კვლევის წარმოების გადამწყვეტი როლი პედაგოგიკური 

ფაქტორებითაა განპირობებული. სტატიაში გაზიარებულია ინგლისური 

ფილოლოგიის დეპარტამენტის პირველკურსელ სტუდენტთა მიერ დამოუკიდებელი 

კვლევის წარმოების გამოცდილება მულტილინგვური კომპეტენციის 

განვითარებისთვის. კვლევის შედეგები პრაქტიკული და რელევანტურია, შეიცავს 

თეორიულ ინფორმაციას და შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს პრობლემის სამომავლო 

შესწავლისთვის.  

საკვანძო სიტყვები: მულტილინგვური განათლება, დამოუკიდებელი მუშაობა, 

კომპეტენცია, სწავლების მეთოდი, მიმდინარე კვლევა 

 

შესავალი 

დღევანდელ დღეს უმაღლესი 

სასწავლებლების სტუდენტთა მიერ 

დამოუკიდებელი   კვლევის     ჩატარება  

 

 

მნიშვნელოვანი პედაგოგიკური პრობ-

ლემაა. ამ პრობლემის გადაწყვეტა  

თანამედროვე სპეციალისტის მომზა-
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დების სისტემის მოდერნიზაციის 

შესაძლებლობას მოგვცემს.  

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 

სპეციალისტის პროფესიული კომპე-

ტენციის დონე იზომება მისი უნარით- 

მოიპოვოს ახალი ცოდნა დამოუ-

კიდებლად და გამოიყენოს იგი 

პრაქტიკაში. სათანადოდ ორგანი-

ზებული, დამოუკიდებელი კვლევა 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

სტუდენტის ავტონომიის განვი-

თარებაში. 

ბევრ უკრაინელ და უცხოელ 

მკვლევარს (ი. კ. ბაბანსკი, ა. ნ. 

ლეონტიევი, ი. ი. ლერნერი, ნ. ფ. 

ტალიზინა) აქვს ნაშრომები სტუდენტის 

მიერ დამოუკიდებელი კვლევის 

წარმოების შესახებ.  

ჩვენი სტატიის აქტუალობას 

განსაზღვრავს ის ფაქტი, რომ დამო-

უკიდებელი სამუშაოს შესრულების 

ხარისხი მნიშვნელოვანია მულტი-

ლინგვური განათლების პროცესში.  

კვლევის ობიექტი სტუდენტთა 

მიერ დამოუკიდებელი კვლევის 

წარმოებაა. 

კვლევის საგანია სტუდენტთა 

მიერ უმაღლეს სასწავლებლებში 

დამოუკიდებელი სამუშაოს ორგანი-

ზების მეთოდოლოგია მულტილინ-

გვური განათლების კონტექსტში. 

ამ სტატიის მიზანია თეორიულად  

განვიხილოთ, განვავითაროთ და გამო-

ვიძიოთ ექსპერიმენტულად სტუდენ-

ტთა დამოუკიდებელი მუშაობა 

უმაღლეს სასწავლებლებში. 

სტატიის მიზანი განსაზღვრავს 

მის მთავარ ამოცანებს: 

- უმაღლესი საგანამანათლებლო 

დაწესებულების სტუდენტთა მიერ 

დამოუკიდებელი სამუშაოს ჩატარების 

შესახებ სამეცნიერო კვლევის განხილვა; 

- კონცეპტის „დამოუკიდებელი 

კვლევა“ მახასიათებლების განხილვა და 

მისი მნიშვნელობის განსაზღვრა 

საგანმანათლებლო პროცესის ორგანი-

ზებაში;  

- სტუდენტების მიერ დამოუ-

კიდებელი კვლევის წარმოების 

ფორმების, ტიპების, და მეთოდების 

განსაზღვრა;  

- სავარჯიშოებისა და დავა-

ლებების სიტემის შექმნა, რომელიც 

ეფექტური იქნება დამოუკიდებელი 

კვლევის წარმოებისას; 
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- დამოუკიდებელი კვლევის პო-

ზიტიური და ნეგატიური ასპექტების 

გამოვლენა კითხვარებისა და 

ექსპერიმენტის საშუალებით. 

კვლევის მთავარი მეთოდო-

ლოგიაა სტუდენტთა დამოუკიდებელი 

კვლევისთვის მომზადება, უცხო ენის 

სამეტყველო,  ფსიქოლოგიური და 

პედაგოგიური კომპეტენციების ფორ-

მირება. 

ამოცანების მიღწევისთვის გამო-

ვიყენეთ შემდეგი მეთოდები: ფსი-

ქოლოგიის შესახებ ლიტერატურის 

თეორიული ანალიზი, კვლევის 

პრობლემების შესახებ რეგულაციები და 

მეთოდოლოგია; მეთოდოლოგიის სის-

ტემის   მოდელირება და დიზაინი 

სტუდენტთა დამოუკიდებელი კვლევის 

წარმოებისას ინგლისურ ენაზე. ამას 

გარდა, ჩვენ გამოვიყენეთ ემპირიული 

მეთოდები: დაკვირვება, კითხვების 

დასმა, ტესტირება, უნივერსიტეტის 

დოკუმენტაციის შესწავლა, პედაგო-

გიური ექსპერიმენტი; რაოდენობრივი 

და თვისებრივი მეთოდები ექსპე-

რიმენტული მასალის ანალიზისას, 

კონტენტ ანალიზი, ექსპერიმენტული 

შედეგების სტატისტიკური ანალიზი და 

მათი ინტერპრეტაციის მეთოდოლოგია. 

 

თეორია 

სტუდენტთა მიერ დამოუკი-

დებელი კვლევის წარმოება, როგორც 

სწავლების ფორმა უმაღლეს სასწავ-

ლებელში 

თანამედროვე საზოგადოებაში 

მიმდინარე ცვლილებებმა განათლების 

შესახებ არსებული პარადიგმის შეცვლა 

გამოიწვია. ეს ფაქტი საჭიროებს უმაღ-

ლესი გაანთლების სიტემის მოდერ-

ნიზაციას, უკრაინული უმაღლესი სას-

წავლებლების ახალი მოდელების 

შემუშავებას და ახალ ეროვნულ 

სასწავლო სტანდარტს. ამგვარად, 

შეიქმნა უმაღლესი სასწავლებლის სტუ-

დენტთა მომზადების თანამედროვე 

მოდელი, რომელსაც სრულიად ახალი 

მოთხოვნები აქვს მომავალი სპეცი-

ალისტებისადმი და პასუხობს თანა-

მედროვე პოსტ-ინდუსტრიული საზოგა-

დოების მოთხოვნებს.  

დღევანდელ დღეს სასწავლო 

პროცესის საფუძველი, მისი სპეცი-

ფიკური ოპტიმიზაცია და საგანმა-

ნათლებლო აქტივობები ცვლის სტუ-
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დენტთა მომზადების და მათი მიერ 

მიღებული განათლების შინაარს. ჩვენს 

განათლების სისტემაში ცვლილე-

ბისთვის მთავარი მახასიათებელი არის 

არა ცოდნა, არამედ მისი მოპოვების 

შესაძლებლობა; არა მახსოვრობა, არამედ 

ფიქრი, როგორც მთავარი მენტალური 

მექანიზმი, რომელიც სასწავლო პრო-

ცესში მონაწილეობს; არა პასიური 

შრომისმოყვარეობა, არამედ აქტიური 

პოზიცია; არა გაგება, არამედ კრი-

ტიკული მონაწილეობა; არა ინდივი-

დუალური, არამედ ჯგუფური 

მონაწილეობა პრობლემების გადაწყვე-

ტასა და სხვა  აქტივობებში, კოლექ-

ტიური პასუხისმგებლობის ჩამოყა-

ლიბება; არა სწავლა ჩვეულებრივი 

გაგებით, არამედ სწავლა პერსონალური, 

პროფესიული და სოციალური 

ზრდისათვის (ჩორნენკი, 2006, გვ. 8). 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მოდერნიზაციის პირო-

ბებში, თანამედროვე სპეციალისტის 

ჩამოყალიბება წარმოუდგენელია მიზან-

მიმართული დამოუკიდებელი კვლევის 

გარეშე. დღეს უნივერსიტეტის 

სასწავლო პროცესი მიმართული უნდა 

იყოს ისეთ პროფესიონალთა გადა-

მზადებისაკენ, რომელთაც ძალუძთ, 

ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ და 

მიიღონ ცოდნა საკუთარი ძალისხმევით. 

მაშასადამე, თუ ჩვენს მიზანს 

განათლების და სწავლების ხარისხის, 

მოსწავლეთა თვითგამორკვევის ზრდა 

წარმოადგენს, ჩვენ უნდა ვმართოთ 

სტუდენტების დამოუკიდებელი მუშა-

ობის პროცესი. მხოლოდ თვით-

შემეცნება და მისი შესრულების 

მონიტორინგი აღვიძებს მოსწავლეებში 

დამოუკიდებელ აზროვნებას და 

შემოქმედებით მიდგომას საგანმა-

ნათლებლო თუ პროფესიული მიზნების 

გადაწყვეტისას. 

ზემოთ მოყვანილი მიზეზებიდან 

გამომდინარე გვჯერა, რომ სტუდენტთა 

მიერ დამოუკიდებელი მუშაობის  

ორგანიზება აუცილებელია არსებული 

საგანმანათლებლო პრობლემების 

გადაწყვეტისათვის. დამოუკიდებელი 

კვლევის წარმოების დონე განსაზღვრავს 

სტუდენტის შესაძლებლობას იყოს 

სასწავლო აქტივობებში ჩართული ან 

გააგრძელოს სწავლა სამომავლოდ და 

ისწავლოს მთელი ცხოვრების მანძილზე  

(ჩორნენკი, 2006, გვ. 8). 
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ბევრი კვლევა ეძღვნება სტუ-

დენტების მიერ დამოუიდებელად 

კვლევის წარმოებას (ვ. ბისკუფი, ი. კ. 

ბაბანსკი, ა. ნ. ლეონტიევი, ი. ი. 

ლერნერი, ა. მ. მატიუშკინი, ნ. ფ. 

ტალიზინა, პ. ი. პიდკასისტი, ტ. ი. 

შამოვა, გ. ი. შჩუკინი და სხვ.). 

უმაღლეს სასწავლებლებში საგა-

ნმანათლებლო პროცესის ორგანიზების 

შესახებ რეგულაციები ითვალისწინებს, 

რომ სტუდენტის დამოუკიდებელი 

სამუშაო არ უნდა იყოს კონკრეტული 

დისციპლინის სწავლაზე დახარჯული 

მთელი დროის 1/3-ზე მეტი და 2/3-ზე 

ნაკლები. საათების ეს რაოდენობა 

შემეცნებითი აქტივობის განვითარებას 

უწყობს ხელს, აყალიბებს დამოუ-

კიდებლობას, როგორც პერსონალურ 

თვისებას, თანამედროვე ტიპის 

პრობლემების შემოქმედებით გადაწ-

ყვეტას, გადაწყვეტილებების მიღების 

უნარს. ეს აუცილებელია ქვეყანაში 

მიმდინარე რადიკალური ეკონომიკური 

ცვლილებების, თანამედროვე მეცნიე-

რების დინამიკის, ტექნოლოგიების 

ზრდის, საჯარო ცხოვრებასა და 

სამსახურში ინდივიდის როლის ზრდის  

ფონზე. დღევანდელ დღეს სტუდენტთა 

მიერ დამოუკიდებელი კვლევის 

წარმოების უნარი მეთოდოლოგიური 

პრობლემიდან საჯარო პრობლემად 

გადაიქცა (ჩორნენკი, 2006, გვ. 10). 

სტუდენტთა დამოუკიდებელი 

მუშაობისთვის საათების მნიშ-

ვნელოვნად გაზრდა მოითხოვს ახალ 

მიდგომას და მის მენეჯმენტს, მისი 

ორგანიზების, უსაფრთხოების, კონტრო-

ლის და სასწავლო პროცესში ჩართული 

წევრების აქტივობებისა და როლების 

განაწილების ჩათვლით. 

უმაღლეს სასწავლებლებში სტუ-

დენტთა მიერ დამოუკიდებელი 

კვლევის წარმოების ორგანიზების 

პრობლემა არის მთავარი საკითხი. მისი 

განვითარების გზების არჩევისთვის 

რიგი კონფერენციები და სემინარები 

იმართება ყველა უმაღლესი განათლების 

ინსტიტუციაში (კაზარაკოვი, 1990, გვ. 5). 

სანამ პრობლემას შევის-

წავლიდეთ აუცილებელია განვსაზ-

ღვროთ ტერმინი „დამოუკიდებელი 

კვლევა“. ვ. ა. კაზაკოვი „დამოუკიდებელ 

კვლევას“ შემდეგნაირად განმარტავს: 

სტუდენტთა მიერ დამოუკიდებელი 

კვლევის წარმოება არის აქტიური 

შემეცნებითი, შემოქმედებითი აქტივო-
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ბა, რომელიც დამახასიათებელია (ან, 

სულ მცირე - დამახასიათებელი უნდა 

იყოს) ნებისმიერი სახის სასწავლო 

სესიებისთვის. უფრო ვიწრო, მაგრამ 

ყველაზე ჩვეულებრივი გაგებით, 

დამოუკიდებელი კვლევა არის ისეთი 

ფორმის სასწავლო აქტივობა, რომელიც 

მასწავლებლის გარეშე მიმდინარეობს 

(განსხვავებით ლექციების, სემინარების 

და მასწავლებლის მონაწილეობით სხვა 

აქტივობებისაგან) (კაზაკოვი 1990, გვ. 5-

6). 

ვ. ს. იელაგინა აღნიშნავს, რომ 

უნივერსიტეტში წარმოებული დამოუ-

კიდებელი სამუშაო მულტიფუნ-

ქციონალურია. დამოუკიდებლად მუ-

შაობისას სტუდენტები სწავლობენ 

მიშვნელოვან მასალას ღრმად და 

საუძვლიანად, ავითარებენ კვლევის 

უნარებს და პროფესიულ აქტივობებს, 

სამეცნიერო საგანმანათლებლო ლიტე-

რატურაზე მუშაობის უნარს, სხვადასხვა 

კრიტიკულ სიტუაციებში პასუხის-

მგებლიან და კონსტრუქციული 

გადაწყვეტილების მიღების უნარს 

(იელაგინა 2010, გვ. 116). 

სტუდენტთა მიერ დამოუ-

კიდებელი კვლევის წარმოების 

ორგანიზება ხდება იმ პედაგოგიკურ 

პრინციპებზე მითითებით, რომლებიც 

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო 

აქტივობების მიმართულებას ეხმიანება. 

პრინციპის, როგორც ძირითადი იდეის 

და რეკომენდაციების, რომლებიც 

მიმართულია მასწავლებლისა და 

სტუდენტის მიერ მიზნების მიღ-

წევისაკენ გათვალისწინებით, გთავა-

ზობთ სისტემას, რომელიც სტუდენტთა  

დამოუკიდებელი მუშაობისათვის უნა-

რების ფორმირებას ემსახურება. ვ. ს. 

იელაგინა პრინციპებს შემდეგნაირად 

ალაგებს: 

1. მოსწავლის საკლასო და 

კლასგარეშე (დამოუკიდებელი) აქტი-

ვობების ერთიანობის პრინციპი. 

საკლასო აქტივობები უნდა 

მოიცავდეს ყველა სტუდენტის მიერ 

დამოუკიდებელი სამუშაოს წარმოების 

კომპონენტის სავალდებულო მინიმუმს 

და ის უნდა მიმდინარეობდეს მას-

წავლებლის ხელმძღვანელობის ქვეშ, 

სათანადო დროს შესაბამისი რჩევის 

მიღების მიზნით. დამოუკიდებელი 

კვლევის წარმატებული იმპლემენტა-

ციისათვის მასწავლებელი ქმნის 

მეთოდოლოგიურ სახელმძღვანელოსა 
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და ალგორითმებს, რომლებიც უზრუნ-

ველყოფენ დავალებების წარმატებით 

შესულებას და მიზნად ისახავენ 

სტუდენტის მიერ დამოუკიდებელი 

კვლევის წარმოების უნარის 

გამომუშავებას. 

2. მსგავსებისა და განსხვავების 

პრინციპი, რომელიც საშუალებას 

გვაძლევს გავითვალისწინოთ სტუდენ-

ტის გონებრივი შესაძლებლობები, 

უნარები და ინტერესები. ამ პრინციპის 

სწალებაში დანერგვა მოიცავს 

სხვადასხვა დონის დავალებების 

განვითარებას, საჭიროებას, რომელიც 

ნაკარნახევია სტუდენტთა განსხვა-

ვებული ინტელექტუალური შესაძ-

ლებლობებით. სხვადასხვა საფეხურიანი 

დავალება უნდა მოიცავდეს აუცილებელ 

ნაწილს, რომელიც პასუხობს უმაღლესი 

განათლების სტანდარტის მოთხოვნებს. 

სტუდენტებს, რომლებიც საგანს 

წარმატებით ეუფლებიან და სწრაფად 

ასრულებენ დავალებებს, უნდას 

შესთავაზონ მაღალი სირთულის 

ინდივიდუალური დავალებები. ასეთი 

სტუდენტები მოწვეულ უნდა იყვნენ 

კვლევით აქტივობაში მონაწილეო-

ბისთვის, სხვადასხვა პროექტებზე 

მუშაობისთვის და შედარებით სუსტი 

სტუდენტების დასახმარებლად.   

3. პროფესიული მიმართულების 

პრინციპი აადვილებს სტუდენტთა 

სასწავლო აქტივობების პროფესიონა-

ლურად გარდაქმნის პროცესს. 

პროფესიული სწავლების ორიენტაცია 

ხასიათდება მასწავლებლის პერსო-

ნალური თვისებებით. ის ფორმირდება 

და ვითარდება აკადემიურ სამუშაოს და 

თეორიული ცოდნის მიმართ ინტერესის 

საფუძველზე. მას აძლიერებს საკუთარი 

სასწავლო გამოცდილება, რომელიც 

მიღებულია სასწავლო პროცესში 

მომავალი მასწავლებლების მიერ. 

სტუდენტებში პროფესიული 

ინტერესის გაზრდის ერთ-ერთ გზას 

საგანმანათლებლო პრობლემების 

მაღალი დონის პროფესიონალიზმით 

გადაწყვეტა, შემოქმედებითი დავა-

ლებების შესრულება, ანგარიშების 

მომზადება და ესეების წერა 

წარმოადგენს; ასევე სიტუაციური და 

პრობლემის გადაჭრის გზების 

მაძიებელი დავალებების შესრულება და 

სტუდენტების მუშაობა სოციალურ და 

საგანმანათლებლო პრაქტიკული ხა-

სიათის პროექტებზე. 
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4. სტუდენტთა შეგნებულობისა 

და შემოქმედებითი აქტივობის 

პრინციპი. სტუდენტთა მიერ 

დამოუკიდებელი კვლევის წარმოებისას 

ამ პრინციპის დანერგვა მოითხოვს 

სტუდენტთა შეგნებულ სწავლას და 

მენტალური აქტივობების ტექნიკას, 

თვით-სწავლების მეთოდებს აქტიური 

კოგნიტური აქტივობის პროცესში.  

5. დამოუკიდებელი დავალებების 

სირთულე და შესრულების დროის 

განსაზღვრის პრინციპი. ეს პრინციპი 

მოითხოვს  დავალებების სირთულის 

ხარისხთან, შინაარსთან, დამოუკი-

დებლად მოძიებული მასალის 

კომპეტენციასთან, სტუდენტთა ინტე-

ლექტუალური განვითარების ხარი-

სხთან, წინა კვლევის შედეგებთან 

შესაბამისობას (იელაგინა, 2010, გვ. 117). 

დამოუკიდებელი კვლევის 

ორგანიზება მოითხოვს სასწავლო 

მეთოდოლოგიური დოკუმენტების 

ხელმისაწვდომობას, სხვა მასწავ-

ლებლების კონსულტაციას, მასწავ-

ლებელთა მიერ სწავლის შედეგების 

მონიტორინგს, უნარების შეძენას 

სტუდენტთა მიერ დამოუკიდებელი 

კვლევის წარმოების პროცესში. 

დიდაქტიკური მიზნებიდან 

გამომდინარე, შეგვიძლია განვასხვავოთ 

ოთხი ტიპის დამოუკიდებელი კვლევა. 

1-ლი ტიპი. სტუდენტთა 

უნარების გამომუშავება, რომელიც 

განსაზღვრავს  გარე ფაქტორებს, 

სტუდენტის მიმართ მოთხოვნებს და 

აქტივობებს, რომლებიც პრობლემაშია 

დასმული. სტუდენტის შემეცნების 

პროცესი გულისხმობს ობიექტების 

ამოცნობას ცოდნის დარგში საკუთარ 

თავსა და ქმედების შესახებ 

ინფორმაციის აღქმის გამეორების გზით.  

საშინაო დავალება, სამუშაო 

რვეულში მუშაობა, სალექციო 

კონსპექტები ხშირად გამოიყენება ასეთი 

სახის დამოუკიდებელი სამუშაოსთვის. 

პირველი სახის დამოუკიდებელი 

სამუშაოს ძირითადი მახასიათებელი 

არის ის რომ ყველა მოთხოვნა და 

ამოცანა უნდა შესრულდეს პირდაპირ 

დავალებაში ან შესაბამისი სწავლების 

პროცესში. 

მე-2 ტიპი. ცოდნის ფორმირება, 

რომელიც საშუალებას იძლევა გადაჭრა 

ტიპური საკითხები. სტუდენტთა 

შემეცნებითი აქტივობა არის უბრალო 

და ნაწილობრივი რეკონსტრუქცია-
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უფრო ადრე მიღებული   საგანმანათ-

ლებლო ინფორმაციის სტრუქტურისა 

და შინაარსის ცვლილებისა, რომელიც 

მოიცავს ობიექტის აღწერის ანალიზის 

საჭიროებას, დავალების შესრულების 

განსხვავებულ გზებს, ყველაზე სწორი ან  

შესაბამისი დეფინიციის არჩევას და 

გადაწყვეტილების მისაღებად ლოგიკურ 

მეთოდების გამოყენებას. 

ამ ტიპის დამოუკიდებელი 

სამუშაოს მაგალითები მოიცავს 

გარკვეული დონის ლაბორატორიულ 

სამუშაოებს და ვორკშოპებს, კურსის-

თვის დამახასიათებელ პროექტებს ისევე 

როგორც სპეციალურად მომზადებულ 

საშინაო დავალებას ალგორითმის 

ბუნების მოთხოვნებიდან გამომდინარე.  

ამ ჯგუფის მუშაობის მნიშ-

ვნელოვანი  მახასიათებელი არის ის, 

რომ მოხდეს პრობლემის მოგვარების 

პრინციპის წარმოდგენა და მოსწავლეთა 

საჭიროებების დასახელება მისი 

მოთხოვნისამებრ განსახორციელებლად. 

მ ე -3 ტიპი. სტუდენტების 

ცოდნის ფორმირება, რომელიც 

არატიპიური დავალებების გადაწყვეტის 

საფუძველია. ასეთი პრობლემების 

გადაწყვეტისას სტუდენტები 

აღმოაჩენენ ახალი გამოცდილებების 

გარე ფაქტორებს უკვე ნასწავლი 

ფორმალიზებული პრაქტიკების 

საფუძველზე, ცოდნის, უნარებისა და 

ჩვევების გადაცემის საშუალებით. ასეთი 

ტიპის დავალებები მოითხოვს 

ფორმულების ძიებას წარსული  

გამოცდილებიდან და გვთავაზობს მის 

ახლებურ გააზრებას სრულიად სხვა 

კუთხიდან. მესამე ტიპის 

დამოუკიდებელ კვლევას შეიძლება 

დასჭირდეს უცნობი სასწავლო 

სიტუაციიების ანალიზი და ახალი 

ინფორმაციის სუბიექტურად დამუშა-

ვება. საკურსო ნაშრომი და პროექტები 

დამახასიათებელია ასეთი ტიპის 

დამოუკიდებელი კვლევისთვის. 

მე-4 ტიპი. შემოქმედებითი 

მუშაობისთვის პირობების შექმნა. ასეთი 

ტიპის სამუშაოთი დატვირთული 

სტუდენტების გონებრივი აქტივობა 

მიმართულია ობიექტის შესახებ ახალი 

აქამდე უცნობი პრინციპების, იდეების 

და ინფორმაციის აღმოჩენისკენ. ასეთი 

ტიპის დამოუკიდებელი სამუშაო 

სამეცნიერო კვლევის ტიპის 

დავალებების დახმარებით ხორცი-
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ელდება, საკურსო ნაშრომისა და 

პროექტების ჩათვლით. 

 

სტუდენტების მრავალ ენაზე  საუბრის 

კომპეტენციის განვითარება 

განათლების მულტილინგვალი 

სპეციალისტის მომზადება მოიცავს 

მეტყველების  კომპტენციასაც. დღეს ის 

წარმოადგენს პიროვნების  მთავარ  

მახასიათებელს, რომელიც დიდ 

გავლენას ახდენს მის ინტეგრაციასა და 

თვითგანვითარებაზე. 

ყველასათვის ცნობილია, რომ 

უცხო ენების შესწავლა თანამედროვე 

ცხოვრების აუცილებელი ნაწილია. 

დღევანდელ დღეს არსებობს დიდი 

მოთხოვნა ინგლისური ენის  მცოდნე 

სპეციალისტებზე. 

ერთ-ერთი ყველაზე რთული და 

მნიშვნელოვნი პრობლემა სწავლების 

მეთოდოლოგიაში არის სტუდენტთა 

ენობრივი და მეტყველების კომპე-

ტენციის განვითარება. უცხო ენის 

სწავლის მთავარი მიზანი მისი 

კომუნიკაციისთვის გამოყენებაა. 

ლინგივსტური კომპეტენციის 

პრობლემა რელევანტურია და 

სამეცნიერო საზოგადოებაში განხილვის 

საგანს წარმოადგენს. მისი 

ფსიქოლოგიური შინაარსის შესახებ 

თეორიული დისკუსიები და გამიჯვნა 

ტერმინებისა, „ლინგვისტური კომპე-

ტენცია“, „ლინგვისტური უნარები“, 

„მეტყველების კომპეტენცია“, „მეტყვე-

ლების უნარები“,  ამ პრობლემის 

რელევანტურობას აჩვენებს და ხაზს 

უსვამს ენის  კომპლექსური ცოდნის და 

სტრუქტურის შესახებ პრინციპების 

მნიშვნელობას სუბიექტის მეტყველების 

სტრუქტურის ორგანიზებაზე. ბევრ 

კვლევაში ეს ტერმინები არ არის 

გამიჯნული და უფრო მეტიც, ხშირად 

თანაბარმნიშვნელოვნად ან ერთი 

მნიშვნელობით გამოიყენება. როგორც 

ლ. ო. კალმიკოვა აღნიშნავს, ბევრი 

ავტორის კვლევაში ენობრივი 

კომპეტენციები არ წარმოადგენდა 

განსაკუთრებული ანალიზის ობიექტს. 

ფაქტობრივად, მათ შეაერთეს ენისა და 

მეტყველების სწავლის საკითხები 

(კამიკოვა 2008, გვ. 183). ეს ფაქტორები 

გვიჩვენებს მეტყველებისა და ენობრივი 

კომპეტენციების ფსიქოლოგიური შინა-

არსის იდენტიფიცირების საჭიროებას. 

ჩვენი აზრით, ენის/მეტყველების 

კომპეტენციის შესწავლის ძირითადი 
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პრობლემა არის ის, რომ ამ კონცეპტების 

შესწავლა ხდება ფსიქოლოგიაში, 

ლინგვისტიკაში, ფსიქოლინგვისტიკაში, 

ენის ფილოსოფიაში, ლინგვისტურ 

პედაგოგიკაში.  

სამეცნიერო პარადიგმასა და 

ნაწილობრივი კვლევების სპეციფიკურ 

პრობლემებზე დაყრდნობით, კონცეპ-

ტის შინაარსი ძალიან განსხვავებულია. 

ამგვარად, ენის ფილოსოფია ლინგ-

ვისტური კომპეტენციის ცნებას 

განმარტავს, როგორც „ადამიანის 

სამყაროს აღქმამდე მდგომარეობას“ (ჯ. 

ჰებერმასი 1995), ფსიქოლოგიაში 

უკავშირდება გონებრივ კომპეტენციას, 

როგორც წინადადებების დაწყობის 

შესაძლებლობას. ი. დ. აპრესიანი (1995) 

განსაზღვრავს, როგორც უნარს, შექმნას 

და აღიქვას სამეტყველო წინადადებები 

ენის დაუფლებისას. მ. ო. ორაპი უნარს 

უკავშირებს ენობრივ კომპეტენციას 

(ორაპი, 2009, გვ. 83). 

ჩვენი გაგებით, „ლინგვისტური 

კომპეტენცია“  ენის ორთოგრაფიული, 

ფონეტიკური, ლექსიკური და გრა-

მატიკული ასპექტების გარკვეულ დონეს 

და წინადადებების შექმნისთვის 

ენობრივი ხელსაწყოს როლს ასრულებს. 

ენობრივი კომპეტენცია ყალიბდება 

სამეტყველო აქტივობების სხვადასხვა  

სახეობაში, როგორც წერითი, ისე 

ზეპირი ფორმით. 

ენობრივი კომპეტენცია მოიცავს 

არა მხოლოდ სწავლების პროცესს, 

არამედ  სწავლისთვის შემეცნებით 

პირობებს. ენობრივი უნარების 

სრულყოფის წინა მდგომარეობა 

გარკვეული საერთო ცოდნის არსებობაა. 

შიდა წარმომადგენლობითი სტრუქ-

ტურის კონცეფცია ცენტრალურია 

თანამედროვე კოგნიტური ფსიქოლო-

გიისთვის (ლ. მ ვეკერი, ვ. ნეისერი, რ. 

სოლსო, ი. ჰოფმანი). აღნიშული 

კონცეპტი გულისხმობს კოგნიტური 

პროცესების, როგორც ენობრივი 

უნარების განვითარების წინარე 

მდგომარეობის საჭიროებას. მხოლოდ 

ენის ცოდნა არ განსაზღვრავს ენობრივი 

კომპეტენციის დონეს. მკვლევრები 

აღნიშნავენ, რომ ენობრივი უნარების 

„შესაბამისობისთვის“ აუცილებელი 

მდგომარეობა არის მათი შემეცნებითი 

მუშაობის დონე, რომელიც კოგნიტურ 

კომპეტენციაზეა დამოკიდებული (რ. პ. 

მილბურდი, ტ. ო. პიროჟენკო), რაც არის 

ლოგიკური წიგნიერება (კ. ლ. კრუტი). 
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ბავშვი თავისი მეტყველების გან-

ვითარებისას გადის მდგომარეობას, 

რომელიც მეტია, ვიდრე ფრაზებისა თუ 

წესების ერთობა. ის გადის ცოდნის 

მდგომარეობას, რომელიც მას აძლევს 

საშუალებას, სპეციფიკური წინადადე-

ბების მიღმა იაზროვნოს. ასეთი  ცოდნის 

შინაარსი გულისხმობს ბავშვის უნარს 

გააანალიზოს წინადადებები და 

ფრაზები, მათი სინთეზი, მათი გაყოფა 

და სხვა სიტყვებით აწყობილი ყველა 

ახალი ფრაზის და წინადადების 

აუცილებელი მახასიათებლების სინ-

თეზი (ორაპი, 2009, გ ვ . 87).  

უცხო ენის გაკვეთილებზე ჩვენ 

უნდა ვეცადოთ, ჩამოვუყალიბოთ 

სტუდენტს ყველა ტიპის სამეტყველო, 

ლექსიკური და გრამატიკული, სმენითი, 

სასაუბრო, კითხვის და წერის უნარები. 

ამის მისაღწევად, მასწავლებელმა 

სტუდენტებთან ერთად უნდა 

მოუსმინოს ავთენტურ ტექსტებს 

განსხვავებულ ფორმატებში (მოცემული 

სპეციფიკური ცოდნის მთლიან 

ცოდნასთან მიმართებით). ამსთანავე 

უნდა წაიკითხონ პროფესიულად 

ორიენტირებული ტექსტები, გადათარ-

გმნონ განსხვავებული სტილის 

ტექსტები, აბსტრაქტები, განცხადებები, 

კრიტიკა, რეცენზია, პროფესიულ 

სიტუაციებზე დაფუძნებული დია-

ლოგები, შეავსონ ფორმები, დაწერონ 

ესეები; მოემზადონ ინტერვიუსთვის, 

სადაც საკუთარ თავსა და გამოც-

დილებაზე ისაუბრებენ, შეაჯამონ და 

მოყვნენ ტექსტი, შექმნან ლექსიკური 

ერთეულების მონაცემთა ბაზა, ის-

წავლონ ახალი სიტყვები,  გადათარ-

გმნონ გრამატიკულ სავარჯიშოებთან 

დაკავშირებული ტექსტები და ა.შ. 

გარდა ამისა, სტუდენტებს უნდა 

შევთავაზოთ სხვადასხვა სავარჯიშოები, 

რომლებიც საშუალებას გვაძლევს 

გამოვხატოთ ჩვენი შეხედულება 

თანმიმდევრულად და ადეკვატურად, 

გამოვიყენოთ შესაბამისი საკომუნი-

კაციო გამონათქვამი მეტყველებასა და 

წერაში, გამოვიყენოთ შესაბამისი 

სიტყვები შესაბამის საკომუნიკაციო 

სიტუაციებში. ჩვენ უნდა შევეცადოთ 

აზრი მივცეთ ენას, განვავითაროთ 

ანალიტიკური და კრეატიული უნარები 

როგორც შინაარის, ისე ლინგვისტური 

რესურსების დონეზე, რომლებიც, თავის 

მხრივ, ერთმანეთთან მჭიდრო 

კავშირშია. სტუდენტს აქვს სამეტყველო 
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კომპეტენცია, მაშინ, როდესაც მან იცის 

ნასწავლი სიტემის შესახებ და მისი 

პრაქტიკაში გამოყენება შეუძლია.  

უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ენის სწავლების 

მთავარ მიზანს სტუდენტთა საკო-

მუნიკაციო კომპეტენციის ჩამოყა-

ლიბება წარმოადგენს, რაც არის ბაზა 

კომუნიკაციური უნარებისა, რომელიც 

ენის უნარების საფუძველზეა შექმნილი. 

კომუნიკაციური კომპეტენციის განვი-

თარება დამოკიდებულია სოციო-

კულტურულ და სოციოლინგვისტურ 

ცოდნასა და უნარებზე, რომლებიც 

საშუალებას აძლევს ინდივიდს, შევიდეს 

ახალ საზოგადოებაში და ხელი შუწყოს 

სოციალიზაციას ახალ საზოგადოებაში. 

ისტორიულად, ფაქტიურად ყველა ჩვენს 

ქვეყანაში ორენოვანია: იციან როგორც 

რუსული ისე უკრაინული. ერთადერთი 

განსხვავება არის ამ ენების ფლობის 

დონეში.  სკოლებში მოსწავლეებს აქვთ 

შესაძლებლობა, ისწავლონ ორი ან მეტი 

უცხო ენა. აქედან გამომდინარე, 

შესაძლოა ჩათვალოთ, რომ  სწავლების 

ენა უკრაინაში არის პლურილინ-

გვალიზმის ან მულტილინგვალიზმის 

ტიპური ფენომენი. როგორც  ენათა 

ფლობის ზოგადი კომპეტენციების 

ევროპულ ჩარჩოშია განსაზღვრული, 

მულტილინგვალიზმი არის რამდენიმე 

ენის ცოდნა და რამდენიმე გან-

სხვავებული ენის თანაარსებობა ერთ 

საზოგადოებაში. 

დამოუკიდებელ კვლევას უმნი-

შვნელოვანესი ადგილი უჭირავს უცხო 

ენების შესწავლის კუთხით. დამო-

უკიდებელ კვლევას აწარმოებს 

სტუდენტი მასწავლებლის პირდაპირი 

ჩარევის გარეშე, მაგრამ დავალებები 

სწორედ მასწავლებლის მიერაა 

შერჩეული. მოსწავლეები ასრულებენ 

დავალებას მათთვის მიცემულ 

განსაზღვრული დროის მონაკვეთში და 

ისინი შეგნებულად მუშაობენ მიზნების 

მიღწევისთვის თავიანთი ძალისხმევით, 

რაც ზოგიერთი ფორმის გონებრივ ან 

ფიზიკურ შედეგში გამოიხატება 

(ხშირად ორივე მათგანში). უნდა 

აღინიშნოს, რომ დამოუკიდებელი 

კვლევა წარმოადგენს სტუდენტთა 

აქტივობების შედეგად  ღრმა და ძლიერი 

ცოდნის მოპოვების ეფექტურ გზას. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ლექტორის მთავარი და 

ყევლაზე მნიშვნელოვანი დავალებაა 
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დამოუკიდებელი კვლევის სწორი 

ორგანიზება, კურსის წარმატებისთვის 

შესაბამისი პირობების შექმნა, რაც 

სტუდენტების არა მხოლოდ სამეცნი-

ერო, არამედ პედაგოგიურ გადამზა-

დებასაც მოიცავს და მათი შემო-

ქმედებითი ძალის გაძლიერებისათვის 

პედაგოგიური უნარების შეძენა. 

 

მეთოდოლოგია და მიგნებები 

დამოუკიდებელი კვლევის 

პრინციპების შესახებ  კვლევა ჩატარდა 

ინგლისური ენის ფილოლოგიის  

დეპარტამენტში, უკრაინული და 

უცხოური ფილოლოგიისა და 

ხელოვნების ფაკულტეტზე, დნეპრო-

პეტროვსკის ოლეს ჰონჩარის სახელობის 

ეროვნულ უნივერსიტეტში, იმ 

პირველკურსელ სტუდენტთა შორის, 

რომელთა ძირითად სპეციალობას 

ინგლისური ფილოლოგია წარმოადგენს. 

შეირჩა 22 სტუდენტი. მიმდინარე 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა 

ეფექტური სტრატეგიის მიღება 

დამოუკიდებელი სამუშაოს გაზრდი-

სთვის ინგლისურის მასწავლებელთა და 

მულტილინგვური განათლების სპე-

ციალისტების მომზადებისას.  

კითხვარის ფორმის სახით 

ჩავატარეთ ექსპერიმენტი. ჩვენი კვლე-

ვის მიზანი კითხვარიდან მიღებული 

პასუხების საშუალებით ფილოლოგიის 

მიმართულების დამოუკიდებელი კვლე-

ვების დადებითი და უარყოფითი 

მხარეების განსაზღვრა იყო. გარდა ამისა, 

ჩვენი ექსპერიმენტის მიზანი არის 

სასწავლო პროცესში გამოყენებული 

ეფექტური ავთენტური წიგნების 

იდენტიფიცირება, მათი როლი 

სტუდენტთა მომავალი მუშაობისთვის 

მოტივირებასა და ისეთი დამოკი-

დებულების შეცვლაში, რომელიც 

უინტერესო, მაგრამ სავალდებულო 

რუტინული აქტივობების მიმართ 

არსებობს. გარდა ამისა, ჩვენი მიზნებია 

განვავითაროთ წერის და კითხვის 

უნარები, აქტივობა და გავზარდოთ 

მათი ლექსიკა მათთვის კროს-

კულტურული ინფორმაციის მიწო-

დების, კლასგარეშე დავალებებზე 

მუშაობისა და შემოქმედებითი ინტე-

რესის აღძვრის გზით. 

ამ მიზნის მისაღწევად ჩავატარეთ 

გამოკითხვა ენისა და ლიტერატურის 

სტუდენტთა შორის. 

კითხვარი შემდეგი კითხვებისგან 

შედგებოდა: 
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1. რა წიგნები გამოიყენება უცხო ენის 

სწავლებისთვის? 

2. რა ტიპის დავალებებია შემოთა-

ვაზებული დამოუკიდებელი სწავ-

ლისთვის? 

3. გრამატიკული მასალის შესწავ-

ლისათვის აკეთებთ თუ არა 

სავარჯიშოებს? 

4. მოგწონთ თუ არა ლექსიკური 

მასალის სწავლაზე ორიენტირებული 

სავარჯიშოების შესრულება?  

5. გაქვთ თუ არა რაიმე ტიპის 

სიძნელეები ავთენტური სასწავლო 

რესურსების მოძიებასთან დაკავში-

რებით (წიგნები, ტექსტები, აუდიო 

ჩანაწერები)? 

6. რა სირთულეებს აწყდებით დამო-

უკიდებელი სამუშაოს შესრულების 

დროს? 

7. თქვენი აზრით რა არის დამოუ-

კიდებელი მუშაობის უარყოფითი 

მხარე?  

8. სად ხედავთ დამოუკიდებელი 

სამუშაოს ორგანიზების სარგებელს?  

9. როგორ ამოწმებენ მასწავლებლები 

დამოუკიდებელ სამუშაოს? 

10. ხართ თუ არა კმაყოფილი დამო-

უკიდებელი სამუშაოს შეფასებით?  

დავალებების ძირითადი სახეები 

იყო: ტესტები, განსხვავებული 

გრამატიკული სავარჯიშოები, ესეების 

და ანგარიშების დაწერა, სტატიის 

თარგმნა, კომპოზიციებისა და 

შეფასებების დაწერა, წაკითხული 

ტექსტის ანალიზი, პროექტების შექმნა, 

კითხვების და პასუხების მომზადება 

(ზეპირი და წერილობითი), უცხო 

სიტყვების სწავლა, წესების დაზეპირება. 

კითხვაზე „მოგწონთ თუ არა 

გრამატიკული მასალის შესწავლისთვის 

განკუთვნილი სავარჯიშოების კეთება“  

9 სტუდენტმა უპასუხა - „დიახ“, 8 

სტუდენტმა - „არა“ და 5-მა -  „არ ვიცი“.  

შემდეგი კითხვა იყო „მოგწონთ 

თუ არა ლექსიკური მასალის 

სწავლისთვის განკუთვნილი სავარჯი-

შოების შესრულება“. პასუხები შემ-

დეგნაირად განაწილდა: „არა“ - 12, 

„დიახ“ - 7, „არ ვიცი“ - 3.  

სტუდენტები განმარტავენ, რომ 

ზოგჯერ ლექსიკის შემსწავლელი 

სავარჯიშოები დიდი მასალის დაზე-

პირებას მოითხოვს, რის გაკეთებასაც 

განსაზღვრულ დროში ხშირად ვერ 

ახერხებენ. 
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კითხვას - გაქვთ თუ არა რაიმე 

ტიპის სიძნელეები ავთენტურ სასწავლო 

რესურსების მოძიებასთან დაკავში-

რებით (წიგნები, ტექსტები, აუდიო 

ჩანაწერები)? - უპასუხეს „არა“ -

თერთმეტმა სტუდენტმა, „დიახ“ - 

ხუთმა სტუდენტმა და „ხანდახან“ -

ექვსმა. 

მეექვსე კითხვას: „რა სირთულე-

ებს აწყდებით დამოუკიდებელი 

სამუშაოს შესრულების დროს?“ ასეთი 

პასუხი გასცეს სტუდენტებმა: სასწავლო 

პროცესის მსვლელობისას დავალების 

შესასრულებლად გამოყოფილი დროის 

სიმცირე; დავალებების და სავარ-

ჯიშოების ძალიან დიდი რაოდენობა; 

ინფორმაციის მოძიების სირთულე; 

რთული საგნები; ადეკვატური 

წიგნებისა და ლიტერატურის სიმცირე. 

მასწავლებლებისთვის მნიშვნელოვანია 

შემდეგი კომენტარები: „ვერ ვიგებ 

დამოუკიდებელი სამუშაოს ამოცანას“, 

„ვერ ვიგებ დამოუკიდებელი სამუშაოს 

მოთხოვნებს“ და ასეთი ტიპის სხვა 

ბევრი კომენტარი. მაშასადამე, 

პირველკურსელ სტუდენტთა დამოუ-

კიდებელი კვლევისთვის სავარჯი-

შოების შექმნის და მომზადებისას  

ხაზგასმული უნდა იყოს დავალების 

მოთხოვნები და ამოცანები. 

მეშვიდე კითხვას დამოუკი-

დებელი სამუშაოს შეზღუდვის შესახებ 

გამოკითხულთა ნახევარმა  უარყო-

ფითად უპასუხა, მაგრამ მათ აღნიშნეს 

ზოგიერთი პრობლემა დამოუკიდებელი 

კვლევის ორგანიზებაში. დიდი 

რაოდენობის დავალებები, ახსნა-

განმარტების არარსებობა, თუ როგორ 

უნდა შესრულდეს დავალება, მცირე 

დრო დამოუკიდებელი სამუშაოსთვის... 

როგორც ხედავთ, პრობლემების 

უმეტესობა თავად სტუდენტთა თვით-

ორგანიზებაშია, რომელთაც არ 

შეუძლიათ დროის გადანაწილება 

კვლევისა და დამოუკიდებელი სამუ-

შაოსთვის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ 

პრობლემები დაკავშირებულია პირველ-

კურსელ სტუდენტთა ადაპტაციასთან. 

სტუდენტებმა განსხვავებულად 

უპასუხეს შემდეგ შეკითხვას: „.სად 

ხედავთ დამოუკიდებელი სამუშაოს 

ორგანიზების სარგებელს?“. სტუდენ-

ტები აღნიშნავენ ზოგიერთ პოზიტიურ 

ასპექტს. სტუდენტების პასუხების 

მიხედვით, მისი მთავარი დადებითი 

თვისება დამატებითი ქულების მიღებაა. 
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ასევე, სტუდენტები აღნიშნავდნენ, რომ 

დამოუკიდებელი სამუშაოს ჩატარებისას 

ისინი თვითორგანიზებას ეჩვეოდნენ, 

ავითარებდნენ შემოქმედებით აზროვ-

ნებას და მახსოვრობას. დამოუკი-

დებელი სამუშაო იძლევა შანსს, შეიძინო 

უნარები ან გააღრმავო არსებული 

ცოდნა. 

მასწავლებლები დამოუკიდებელ 

სამუშაოს აკონტროლებენ წერილობითი 

და ზეპირი ფორმით, ასევე, ტესტების 

დახმარებით. 

ბოლო დროს ტესტები მოს-

წავლეთა ცოდნის შეფასების ძირითადი 

მეთოდი გახდა. ერთი მხრივ, ტესტების 

პედაგოგიკური ეფექტურობა დროის 

მცირე მონაკვეთში სწრაფი შემოწმებით 

შედეგების მიღებას ეფუძნება. ტესტს 

შეუძლია მოიცვას კურიკულუმის ყველა 

სექცია სტუდენტთა სრული 

ტესტირებით. მეორე მხრივ, იკარგება 

ენის კულტურა (წერილობითი თუ 

ზეპირი), რისი შეფასებაც ტესტის 

საშუალებით შეუძლებელია. პრობლემა 

განსაკუთრებით აქტუალურია, როდე-

საც საქმე  უცხო ენების სწავლებას ეხება. 

სტუდენტთა უმეტესობას არ შეუძლია 

ლოგიკურად ფიქრი, არ შეუძლიათ 

აზრის გამოხატვა და ა.შ. ასევე, არსებობს 

ვალიდურობის ნაკლებობა. სტუდენ-

ტები ხშირად აღნიშნავენ, რომ 

ტესტირების შედეგებისგან ხშირად 

გაოცებულნი რჩებიან.  სულ ცოტა, 

როდესაც წარმოდგენილია რამდენიმე 

პასუხი, სტუდენტი ძალიან ფრთხილად 

უნდა იყოს, რომ მიხვდეს მათ 

მნიშვნელობებს. ხშირად ხდება ისე, რომ 

მხოლოდ ერთ სიტყვას აქვს ისეთი 

დიდი დატვირთვა, რომ წინადადების 

აზრს მთლიანად ცვლის და 

სტუდენტები ამას ვერც კი ამჩნევენ.  

უკანასკნელ შეკითხვაზე: „ხართ 

თუ არა კმაყოფილი დამოუკიდებელი 

სამუშაოს შეფასებით?“ - რესპონდენტთა 

უმეტესობამ დადებითი პასუხი გასცა.  

სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ 

კმაყოფილნი არიან შეფასებით და 

ქულებით - მათი შრომა ადეკვატურად 

შეფასდა. 

აქედან გამომდინარე, ენისა და 

ლიტერატურის სტუდენტთა კითხვარის 

შედეგები აჩვენებს დამოუკიდებელი 

სამუშაოს ორგანიზების შემდეგ 

დადებით მხარეებს: 

- დამატებითი ქულები; 



 

94 

 

ნ.  ლიტოვჩენკო, დამოუკიდებელი კვლევა, როგორც მულტილინგვური კომპეტენციის განვითარების           # 4, 2014 

                               გზა იმ სტუდენტებისათვის, რომელთა ძირითადი სპეციალობა არის ფილოლოგია             გვ. 77-98 

 

 

- ახალი ცოდნის შეძენა, ჩვევებისა 

და უნარების გამომუშავება; 

- მიღებული ინფორმაციის ფიქ-

საცია;  

- საკუთარი შემოქმედებითი 

შესაძლებლობების გახსნა;  

- პროფესიული ცოდნის, უნარე-

ბისა და შესაძლებლობების შეძენა. 

სტუდენტები შემდეგ პრობლე-

მებს ხედავენ დამოუკიდებელი კვლევის 

შესახებ უნივერსიტეტში: 

- დიდი რაოდენობის დამოუკი-

დებელი კვლევა და შედარებით მცირე 

დრო მის შესასრულებლად; 

- დავალებები დამოუკიდებელი 

კვლევისთვის მკაფიოდ არ არის 

ჩამოყალიბებული;  

- დავალებები დამოუკიდებელი 

კვლევისთვის ძალიან რთულია; 

- ხელმისაწვდომი ლიტერატურის 

ნაკლებობა. 

კვლევის შედეგები უცხო ენის 

მასწავლებელთა ყურადღების ღირსია. 

მასწავლებლების მიდგომა უნდა იყოს 

კომპლექსური, რადგან პრობლემები 

დაკავშირებულია არა მხოლოდ ენის 

მასწავლებელთა დამოუკიდებელი 

კვლევის ორგანიზებასთან, არამედ 

მოსწავლეთა უნართან იმუშავონ 

სამეცნიერო ლიტერატურაზე, გადა-

ანაწილონ დრო სწავლაზე და ა.შ. 

კითხვარის შემდეგ ჩვენ 

ჩავატარეთ დამოუკიდებელი სამუშაო, 

რომელიც განსხვავებული ტიპის 

სავარჯიშოებს მოიცავდა, იმისთვის, 

რომ შეგვემოწმებინა სტუდენტთა 

ცოდნის დონე საკითხზე „საკუთარი 

თავის გაცნობა“. დავალების უმეტესობა 

წერილობითი სახით უნდა შეს-

რულებულიყო. სტუდენტებს მიეცათ 

მხოლოდ ერთი კვირა დავალების 

შესასრულებლად. დამოუკიდებელი 

კვლევა მოიცავდა გრამატიკულ 

სავარჯიშოებს, ლექსიკას და სახლში 

საკითხავ მასალას. 

შესრულებული სამუშაოს შემო-

წმების შემდეგ შეგვიძლია აღვნიშნოთ 

შემდეგი შედეგები: „ფრიადი“ - 8 

სტუდენტი (34.4%), „კარგი“ - 12 

სტუდენტი (54.5%), „დამაკმაყო-

ფილებელი“ - 2 სტუდენტი (9.1%), 

„არადამაკმაყოფილებელი“ (0%). 

 

დასკვნები და დისკუსია 

სტუდენტების დამოუკიდებელი 

სამუშაოს ორგანიზება განსაზღვრავს 



 

 

95 

 

E ISSN 1512-3146 (online) 
ISSN 1987-9601 (print) 
 

საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის 

 

www.multilingualeducation.org 

ცოდნის მიღების შედეგებს, 

სტუდენტების ჩვევებს და უნარებს და 

სტუდენტების დამოუკიდებლობის 

ხარისხს.  

მასწავლებელთა ძალისხმევა 

ეფექტური შემოქმედებითი აქტივობის 

ორგანიზებისთვის ამაღლებს მათ 

ეფექტურად განხორციელებას. ინგლი-

სური ენის, როგორც ძირითადი 

სპეციალობის სტუდენტების დამოუკი-

დებელი სამუშაოს ორგანიზებისას უნდა 

შევცვალოთ სტუდენტის როლი 

სასწავლო პროცესში, მისი აქტიურობის 

გაზრდით. უნდა გადავერთოთ 

განათლების მენეჯმენტის დემოკრა-

ტიულ სტილზე, სადაც მასწავლებელი 

არის ხელშემწყობი მოსწავლის საგნის 

მიმართ ინტერესის ჩამოყალიბებაში. 

მრავალრიცხოვანი შრომები არის 

მიძღვნილი მულტილინგვალიზმისა და 

მულტილინგვური განათლების პრობ-

ლემებისადმი, სადაც განსაზღვრულია 

მულტილინგვური გაანთლების მნიშ-

ვნელობა დღევანდელ სამყაროში. 

მულტილინგვური განათლების 

საკითხის შესახებ თეორიული 

ლიტერატურის  ანალიზი ცხადყოფს, 

რომ მულტილინგვური განათლება, 

როგორც სპეციფიკური პროფესიული 

ცოდნის მიღება და როგორც ღრმა 

ენობრივი ცოდნის კომპონენტი, 

განსაზღვრულია ისეთი გლობალური 

ტენდენციით, როგორიცაა ევროპული 

ინტეგრაცია ეკონომიკის, კულტურისა 

და პოლიტიკის განვითარებაში. განათ-

ლების ამ დარგში აღნიშნული 

ტენდენცია ქმნის საგნის შესახებ 

ცოდნის ორიენტაციის ინტეგრაციის 

სურვილს საგნის შესახებ ცოდნის 

ჰოლისტიკურ მსოფლმხედველობასთან. 

მულტილინგვური განათლება სტუდენ-

ტებს აძლევს შესაძლებლობას,  ხელ-

მისაწვდომობა ჰქონდეთ განსხვავებული 

საგნების ინფორმაციაზე, ინდივი-

დუალური საჭიროებების გათვა-

ლისწინებით ინფორმაციის მიღებაზე, 

სიცოცხლის ბოლომდე სწავლებაზე, რაც 

მათ მისცემს შესაძლებლობას, იყვნენ 

კონკურენტუნარიანები მსოფლიოს და 

ევროპის ბაზარზე.  

მულტილინგვური განათლების 

სპეციალისტის მომზადება დამოუკი-

დებელი კვლევის წარმოებისთვის 

მნიშვნელოვანია და ამიტომ ჩვენ 

გამოვიკვლიეთ ოლეს ჰონჩარის 

დნეპროპიტროვსკის ეროვნული უნი-
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ვერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის 

პირველკურსელთა მიერ წარმოებული 

დამოუკიდებელი კვლევის ეფექტუ-

რობა.  

კვლევის მიზანი იყო დამო-

უკიდებელი სამუშაოს ორგანიზების 

ძირითადი მახასიათებლების გამოვ-

ლენა. კითხვარის საშუალებით 

გამოვარკვიეთ, რომ დამოუკიდებელი 

კვლევის ყველა ასპექტი არ არის 

დადებითი. ზოგადად, სტუდენტები 

წარმატებით ართმევენ თავს დამო-

უკიდებელ სამუშაოს, მაგრამ ხშირად 

არის სირთულეები, რომლებიც როგორც 

სტუდენტების, ისე მასწავლებლების 

მხრიდან არასწორი ორგანიზების 

შედეგად არის გამოწვეული. ძირითადი 

ხელისშემშლელი ფაქტორები დავა-

ლების შესრულებისთვის განსაზღ-

ვრული არასაკმარისი დრო, 

განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის 

დავალება და დავალების შინაარსის 

ბუნდოვანი ფორმულირებაა. 

უცხო ენების მომავალმა 

მასწავლებელმა უნდა აითვისოს 

მულტილინგვური საკომუნიკაციო 

უნარები, რაც მოიცავს მის უნარს, 

გამოიყენოს ალტერნატიულად უცხო და 

მშობლიური ენა  ყოველდღიურ და 

კარიერულ ცხოვრებაში. ეს გულისხმობს 

იმას, რომ ენის ცოდნა გამოიხატება 

საკომუნიკაციო კომპეტენციაში, რომელ-

შიც ყველა გამომუშავებული უნარი და 

გამოცდილებაა გაერთიანებული. ასე 

რომ, მულტილინგვური კომპეტენციის 

ფორმირება შესაძლებელია მშობლიურ 

ან სხვა რომელიმე უცხო ენასთან 

ერთად. 

მულტილინგვური კომპეტენცია 

საშუალებას გვაძლევს, ის განვიხილოთ 

არა მხოლოდ სწავლების ალტერ-

ნატიულ გზად, არამედ ინდივიდის 

მიერ სპეციალიზებული ცოდნაში 

დახელოვნების, ახალი სამყაროს, 

ღირებულებების, კულტურის, სოცია-

ლური ურთიერთობების, კომუნიკა-

ციური უნარების აღმოჩენის  გზად. 

ავთენტური სასწავლო მასალების 

გამოყენება პოზიტიური ზეგავლენის 

მქონე იქნება უცხო ენის 

სრულყოფისათვის, რადგან მიაწვდის 

სტუდენტს ღირებულ ინფორმაციას 

შესასწავლი ქვეყნის ტრადიციებსა და 

ისტორიაზე. დაგვეხმარება გავიაზროთ 

ადამიანთა ცხოვრების თანამედროვე 

სტილი და, აქედან გამომდინარე, 
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განვავითაროთ არა მხოლოდ 

მულტილინგვური, არამედ ინტერკულ-

ტურული კომპეტენციაც. 

სტუდენტების დამოუკიდებლო-

ბის გააქტიურება დაეხმარება მათ, 

განავითარონ შემოქმედებითი, დაკვირ-

ვებითი და ლოგიკური აზროვნების 

უნარები; გამოიმუშავონ გონებრივი და 

ფიზიკური მუშაობის ჩვევა, ისწავლონ 

დამოუკიდებლად მუშაობა, ეძიონ 

მიზნის მისაღწევი გზები; ჩამო-

ყალიბდნენ მომავალ პროფესი-

ონალებად. დამოუკიდებელი კვლევა 

მათ დაეხმარება, განავითარონ 

პროფესიული ცოდნა მუდმივად. 

ჩვენი კვლევის შედეგები 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ისეთი 

დისციპლინის საგანმანათლებლო 

პროცესში, როგორსაც „უცხოური 

(ინგლისური) ენა“ წარმაოდგენს. ეს 

შედეგები ეფექტური იქნება შემდეგ 

პედაგოგიკურ პირობებში: სტუდენტთა 

ავტონომიის მუდმივი ზრდა 

კომპლექსური სავარჯიშოებით დატვირ-

თვასთან ერთად, მასწავლებლის მიერ 

სწავლების პროცესის კონტროლი და 

თვითკონტროლის საჭიროებებსა და 

უნარებში  თანმიმდევრული მომზადება, 

მეთოდებისა და ფორმების მრავალ-

ფეროვნება. 

აღსანიშნავია მულტილინგვა-

ლიზმის ღირებულება, როგორც 

სოციალური და კულტურული 

ფენომენისა თანამედროვე საზოგადო-

ებაში. სწორედ ამიტომ სასიცოცხლო 

მნიშვნელობისაა უმაღლეს საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულებებში მულტი-

კულტურული კომპონენტის შემცველი 

დამოუკიდებელი კვლევის წარმოების 

იმპლემენტაციის შესახებ კვლევის 

გაგრძელება. 
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