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THE FAIRY-TALE CBT (FCBT) MODEL AS A METHOD OF GROUP 
PSYCHOTHERAPY OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA 

T. Iosebadze 

Tbilisi, Georgia, Psycho-social Rehabilitation Center 

 

Introduction 
 

          Lately, significant efforts are applied, particularly in Great Britain, to the development of Cognitive-Behavioral 

Therapy (CBT) with reference to the people suffering from schizophrenia. It should be admitted that these efforts were 

made not in vain. At present, there are quite a number of scientific works proving the effectiveness of the application 

of CBT in case of schizophrenia [ 9 ].  

Basic text 

          Relying on natural-scientific thinking not only during the cognition of schizophrenia and assessment of the 

results of the therapy but also during  treatment and during  psychological intervention, indisputably makes CBT a 

fairly promising trend in the treatment of schizophrenia. However, it is not so rare that the virtue of something 

contains in itself demerits. More often than not these shortcomings  result from one-sided  interpretation and incorrect 

use of the merit of something.  Specifically speaking, science and relevant way of thinking are only one of the ways of 

cognition and having an influence over reality. We encounter other ways of thinking in various fields of art, religions, 

and philosophical systems, etc. Our experience of psychotherapeutic and psycho-rehabilitation work with  people 

suffering from schizophrenia, as well as our attempt to apply cognitive-behavioral models during group psychotherapy 

of schizophrenic patients showed that CBT is in a need of being supplemented with other ways of thinking. We came 

to the conclusion that fairy-tales should become such a supplement.  It is precisely fairy-tales that can smooth over, 

mitigate the superfluously intellectualized, scientific character of the cognitive-behavioral approach. Therefore, that 

version of CBT which we tried to develop for schizophrenic patients we named Fairy-tale-Cognitive-Behavioral 

Therapy (FCBT). Application of fairy-tales, as well as myths, fables, parables, etc.[ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, etc.] in our model 

endows it with a number of advantages. Out of these advantages we would like to specifically mark out the fact that a 

fairy-tale makes it possible to mitigate obviously the directive-attacking, excessively intellectualized approach of 

traditional CBT directed at the change of the patient’s beliefs. Any person, whether he is a patient or a psychotherapist 

himself, as soon as he feels that somebody does not share his beliefs and, moreover, that somebody is trying to change 

his beliefs, the mechanisms of self-protection are instantly and automatically switched on, endeavoring to defend these 

beliefs by all possible means. A fairy-tale allows to indirectly, with the help of drawing parallels between the contents 

of the fairy-tale and personal life experience, come closer to the change of a person's own unreasonable, erroneous 

beliefs. We assume that this is very important, at least at the initial stage of work with the beliefs of people suffering 

from schizophrenia. It should be noted that modern orientations in CBT, according to D.Meichenbaum, are deviating 
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from the rationalistic-objectivistic position of the CBT pioneers. As Neimeyer (1985) and Mahony (1988) noted, “… in 

the rationalistic approach the client should trace and correct  “wrong” or “irrational” beliefs. The psychotherapist 

assists him to work out a more correct and objective view about reality with the help of logical disputing, instructions 

and empirical evidence, putting the client’s wrong beliefs to test by  reality. As opposed to this, modern CBT, being a 

phenomenological oriented branch of psychotherapy, seeks to investigate the client’s world outlook with the help of 

indirect, reflexive methods. The psychotherapist tries to look at the world with the eyes of the client, instead of 

disputing or putting his thoughts to interpretation... “[ 6, pp 186-187]. However, prevailing models of CBT, which are 

applied by British colleagues in schizophrenia, are based just on the rationalistic-objectivistic position of A.Ellis, 

A.Beck and others. As shown by studies  this approach with reference to schizophrenia may be effectively used; 

however we believe that it should not be applied during the starting phase nor with all patients and it must be used by 

psychotherapists who have personality peculiarities similar to A.Ellis and A.Beck. The FCBT is a softer and sparing 

model and enables either not to use confrontation and strict forms of disputing at all or do it during the final phase of 

therapy having preliminarily prepared the patient psychologically for that. At the same time, our Model enables us to 

move gradually from the language of a fairy-tale, which is closer for patients, to scientific language and way of 

thinking; from the analysis of behavior and problems of the characters of fairy-tales to personal behavior, personal 

problems and their solution.  

        The working model of the FCBT in diagram form can be expressed in the following way: 

         I                                            II                                       III                                               IV 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

I.Tasks of stage I are: 1) to dispose the patients to a psychological and psychotherapeutic vision of the fairy-tales 
presented; 2) to familiarize the patients with the FCBT in a general outline; 

III In cognitive-behavioral analysis, in its turn, we have marked out the following components: 
 

                                           

                           

 

   

 

Preparatory stage      Reading a fairy-tale Cognitive-behavi- 

oral analysis 

  Drawing parallels with  
           Personal experience, 

opinions,behavior, problems and  

ways of their solutions in the patients  

1.Cognitive analysis of 
the fairy-tale                                

2. Behavioral-situationa 
analysis of the fairy-tale  

3. Problem analysis of 
the fairy-tale 

Cognitive-behavioral analysis of the fairy-tale 
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1. Cognitive analysis of the fairy-tale assumes the identification of the following components: 

                        

                          

 

Cognitive analysis of the fairy-tale 

1)The main idea (or ideas) of the fairy-tale. 

Other ideas present in the fairy-tale worth paying attention. 

2) What psychological senses, meanings are attributed to  

 these or those characters, occurrences and events in the fairy- 

 tale?  Is it possible to change the given psychological  

meanings, senses and if so what ways should be used? 

 What is it that defines the psychological senses, meanings? 

3) What are the beliefs of the characters in the fairy-tale that  

   influence their behavior? What would be the result of the  

   change of the beliefs of the characters in the fairy-tale?  

   Is it possible to change the beliefs and if so in what way? 

    What are the given beliefs based on? 

 

4) Irrational, dysfunctional, erroneous beliefs of the fairy-tale  

   characters. Which beliefs of the fairy-tale characters are  

   irrational, dysfunctional, erroneous and why? What are the  

   given beliefs based on? Is it possible to change the beliefs  

   and if so in what way? 

 

5) What forms and processes of thinking are used by the  

   fairy-tale characters: productive thinking, thinking  

  directed at the results, concrete or abstract thinking,  

  practical or theoretical thinking, positive or negative  

  thinking, associative thinking, autistic thinking, paranoiac  

  thinking, systemic or one-sided thinking, hyper-generalized  

  thinking, “leaving aside” and so on.  

  How do the forms and processes of thinking influence  

 the results obtained by the fairy-tale characters   
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         In connection with cognitive analysis it would be worth noting the following: in contrast to the traditional 

approach of CBT, which mainly focuses on  work with the  beliefs of a patient, we focus on  work with processes and 

forms of the thinking of the patient. 

2. In behavioral-situational analysis we have singled out the following components: 

                      Behavioral-situational analysis of the fairy-tale 
 

   1) In what situation does the concrete behavior of the character occur? 

 
   2) What does the fairy-tale character want, feel, what does he do and  

 think about in the concrete situation? 

 

  3) Reasons, triggers and affecting factors of the concrete behavior of the  

  fairy-tale character. 

 

 4) What are the results of the concrete behavior of the fairy-tale characters? 
 

 5) How could the concrete behavior of the fairy-tale character be changed? 
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3. Problem analysis of the fairy-tale involves: 

                                       Fairy-tale problem analysis 
 

    1) What are the problems given in the fairy-tale and the ways of their solution? 

   What other ways are there for the solution of these problems or to escape them?  

 

    2) What are the causes, sources and affecting factors of the problems of the  

    fairy-tale characters?  

   

    3) What necessary resources for the solution of the given problems do the  

    fairy-tale characters have (do not have), do they use these resources and  

     how correctly do they use them? 

 

    4) What hinders the solution of the given problem? 

 

  

     5) Drawing parallels with  scientific models of the problem solution. 

 

IV. At the fourth stage an attempt is made to draw parallels with the patient’s personal experience, opinions, and 

behavior in concrete situations, with  problems and ways for their solution. Questions similar to these are put to the 

patients: Did you face any similar occurrence in your life? Did you encounter similar problems? Does the fairy-tale 

remind you about anything from your life? How would you act in this or that situation given in the fairy-tale? What 

associations did the fairy-tale evoke in you? Which wishes, emotions, actions, opinions, beliefs, way of thinking of the 

characters are more understandable and close to you? What does the fairy-tale teach us, and so on? 

          It should be noted that the present group form of the FCBT is not intended for a profound, intensive working 

through the concrete problem of a patient. The FCBT is most likely an indirect, oblique, group method of psychological 

intervention, which, of course could be supplemented with various forms of individual cognitive-behavioral therapy. 

We believe that the combination of individual CBT and the group FCBT could significantly enhance the effectiveness 

of the therapy. 
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         For the purpose of illustrating our model of FCBT, we would like to propose an example of its application. In the 

given case, a Chinese fairy-tale “How the Birds Learned to Build Nests” was used.                                              

Content of the fairy-tale 

     “Once upon a time the Phoenix summoned birds in order to teach them how to build nests. There gathered a 

swallow, sparrow, crow, hawk, owl and hen at his call. The Phoenix said:  

     - Each bird should have its own nest. However, it is not an easy task to learn how to build a nest. 

 For this one should have much patience, otherwise it won’t work. 

     Hardly had he finished these words when the Hen started nodding and immediately fell asleep. 

Neither did the Owl listen to the Phoenix.  She goggled at him with her round yellow eyes and thought with 

annoyance: “The Phoenix’s feathers are too motley and his voice is very soft. How can such a handsome one teach 

anything? There was no use of dragging myself here”. 

     Here the Owl burst out laughing – you see, it is well known that owls always burst out laughing, if they are not 

satisfied with something – and flew away. 

     Meanwhile, the Phoenix continued: 

     -Before starting to build a nest, one should think about where to build it. It is better to find a branch with three 

forks in the tree. 

     Upon hearing this, the Hawk said to himself: it turns out to be very easy to build a nest. There are lots of branches 

with three forks. I have already understood what a nest is!” 

     The Hawk flapped his wings and flew away. 

     Meanwhile, the Phoenix, king of birds – spoke without interruption.  

    -After that one should gather twigs and helping oneself with beak and clutches fold them and put one on another.... 

     Having listened till these words, the Crow croaked:  

     -Kr.kr! If everything depends only on strong beak and tenacious  clutches, then I will have a wonderful nest and I 

do not need to know anything else.  

     And having croaked once more, she flew away. 

     The Phoenix was explaining further: 

     -But, it is not necessary to build a nest on the forks of a tree, - it is even better to make a nest under a house's roof, 

where it would be safe and protected from rain and snow... 
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     The sparrow shook its wings: 

     -How very nice! I shall hurry to fly to the city before other birds  occupy all the best places under the roofs.  

     And he hurried away in such manner that even forgot to give a chirp at parting. 

     However, the Phoenix had not finished yet:  

    -When the place is selected and the twigs are weaved, clay should be brought in beak and all cracks should be 

carefully filled. After that it is necessary to lay dry grass and soft fluff inside the nest. Only after that a wonderful 

dwelling will be obtained. 

    The  Phoenix went silent. Little swallow, having listened to him to the end, courteously thanked the king of the 

birds and flew away. The Phoenix flew away too. Only the peacefully sleeping hen was left there.  

     After a while the Hen woke up, saw that there was nobody beside her and said: 

     -Oh, I had a little nap. But, I think this is better than listening to meaningless speech. Not without reason the 

proverb says: when the Phoenix goes to roost, he does it in a worse manner than the Hen. What can the Phoenix teach 

me?! 

     Cackling, she went home.  

     Thus, the Hen cannot make a nest until today. She lives in a hen house, which is built by Man for her. 

     Neither the Owl learnt how to make a nest. During daytime she sleeps in a hollow of a tree and at night sits on a 

twig and boisterously laughs. And she laughs because she is not satisfied by anything in the world. 

     The Hawk found a big fork in a big tree and settled down there anyhow. 

     The Crow makes a nest for herself. But what a nest it is! Thick twigs are sticking out in all directions, the wind 

blows through the nest and the rain pours from above! 

     The  Sparrow lives in cracks under the roofs. 

     Only the Swallow, who attentively and patiently listened to everything what the Phoenix said, can really make a 

nest. The nest of the Swallow is carefully made with clay all over from outside; inside it is laid with dry grass and soft 

fluff. She is not afraid either of rain or wind, and her nestlings are always warm and cozy”[ 8 ].  

     III. Cognitive-Behavioral Analysis 
 

     Marking out semantic parts of the fairy-tale:  

1) the initial part of the fairy-tale. 
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2) the story about the Hen.  

3) the story about the Owl. 

4) the story about the Hawk.  

5) the story about the Crow.  

6) the story about the Sparrow.  

7) the story about the Swallow. 

1.Cognitive analysis 

 The main ideas of the fairy-tale. 

 Questions put: What are the main ideas presented in the fairy-tale?  What does this fairy-tale teach us? and so on.  

  Expected answers: If we want to achieve something, we have to learn how to do it; learning something is a long 

way and specific efforts, patience shall be applied to walk through this way.  One should go through the whole course 

of learning; etc.  

                  If we do not receive the desired answers from the patients in the group, we try to present  our own views 

with regard to the questions put to the patients and the group discusses them. 

  Tasks of the psychotherapist at this stage: 1) to lead the discussion in the necessary course, so that the patients are 

not digressed to inessential, and sometimes anti psychotherapeutic points, associations during the discussions about the 

fairy-tale; 2) to provide the patients with the necessary information. In order to make it clear, here is an example. At 

the beginning of the discussions of the fairy-tale there was noticed a tendency of concrete thinking as a result of which 

the patients started to speak about definite birds and  associations connected with them. The psychotherapist tried to 

correct the discussion in the following way. 

         Psychotherapist: “Yes, of course, we can speak about Hen, Crow, Swallow and so on, but in the fairy-tale there 

are presented metaphors, symbolism. They are speaking about definite people, specific events and problems but in a 

figurative sense. How do you think could we say that the fairy-tale wants to tell us that if we want to live in a warm 

and cozy place, if we want to achieve the set target, we have to learn how to do it? And learning, in its turn, needs 

certain efforts and time. That during the process of learning a person might be affected by a number of factors, which 

interfere with the learning process and do not allow learning to the end. Can we draw a parallel between the content 

of the given fairy-tale and our course of group psychotherapy? We could think about our group psychotherapy as a 

process of obtaining psychological knowledge for the solution of personal psychological and psychiatric problems. 

Someone among us might be behaving like the Hen, the Owl, the Sparrow, like the Swallow and so on. Naturally, 

people like them in the end will get corresponding results...” 

        Patient: “But the Hen does not have to care about its nest, Man provides her both with a nest as well as food”.  
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         Psychotherapist: Do you have anybody who will be caring for you all the time? We know how Hen pays Man for 

his care. And how you can and want to pay for the provided care? Would you not prefer to take care of yourself and 

not be dependent on others, to be able to solve psychological and psychiatric problems on your own?”... 

  What meanings, senses are attributed to certain  characters, events, actions in the fairy-tale. 

   Questions put: Who do Phoenix, Swallow, Sparrow, Hen, etc. symbolize? What personal sense does the described 

situation in the fairy-tale have for this or that character? What does the personal sense of the situation depend on, 

which is attributed to it by a concrete individual? Could the personal sense of this or that situation be changed and in 

what way?  etc. 

   What are the beliefs of the characters of the fairy-tale and how do they influence their specific actions? 

    Psychotherapist:” In the fairy-tale some of the characters directly express their beliefs. For example, the Phoenix 

considers that “each bird should have its own nest. However, it is not an easy task to learn how to build a nest. For this 

one should have much patience”. While the Owl is convinced that “the Phoenix has too motley feathers and very soft 

voice. How can such a handsome one teach anything?” And the Hen believes that “When Phoenix roosts he does it 

worse than a Hen. What can he teach me?”  Due to his beliefs, a person obtains either positive or negative results. 

What are the results of the beliefs of the Phoenix’, the Owl and the Hen? Where do these beliefs come from? What do 

these beliefs serve for, what is their personal meaning? What contributes to the maintenance of these beliefs? Is there 

any reason to change these beliefs? How can these beliefs be changed? What would the given characters obtain if their 

beliefs were changed?” 

      1.4. Irrational, Dysfunctional, wrong   beliefs. 

1.4.1. Questions put: Which beliefs of the fairy-tale characters are irrational, dysfunctional and wrong, and why? 

What is so bad about these beliefs? What is the source of these beliefs, what are they based on and what  nourishes 

them? How can one get rid of them? What impedes their getting rid of? What would the fairy-tale characters 

obtain if they got rid of these beliefs? 

1.5. What forms, processes and distortions of thinking are presented in the fairy-tale? 

      1.5.1. The Phoenix’ thinking is that of “must-thinking” (“Every bird must have a nest”), his thinking is directed 

towards the problem (“…it is not an easy matter to learn how to build a nest”) and directed to the resources (“for that 

reason one should have much patience”). 

      1.5.2. The Owl’s thinking is based on  insignificant relations, on concrete and vivid features (“The phoenix’ feathers 

are too motley and the voice very soft. How can such a handsome one teach something?”) 

      1.5.3. The Hawk has one-sided, non-systemic, incomplete thinking ("Oh, as it turns out, it is very easy. There are 

lots of branches with three forks. I have already understood what a nest is!”) 



17 
 

      1.5.4. The Crow has one-sided, non-systemic, ego-centrical thinking directed to the own resources (“…if 

everything depends only on a strong beak and tenacious clutches, then I will have a wonderful nest. I do not need 

anything more to know”) 

     1.5.5. The Sparrow’s thinking is directed at rivalry (“I will hurry to fly to the town, until other birds occupy the best 

places under the roofs”) 

     1.5.6. The Hen’s thinking is oriented at justification, rationalization of her actions (“Oh, I had a little nap. But, I 

think this is better than to listen to meaningless speech. Not without reason the proverb says: when  Phoenix goes to 

roost, he does it in a worse manner than the Hen. What can the Phoenix teach me?!”). 

2. Behavioral-situational analysis of the fairy-tale. 

 2.1. Questions put: 

 2.1.1. How do the characters of the fairy-tale behave in the given situation? 

 2.1.2. What wishes, what emotions and what thoughts do the characters of the fairy-tale have in the given 

situation? 

 2.1.3. What are the causes, triggers and determining factors of the concrete actions of the fairy-tale characters in 

the given situation? 

 2.1.4. What are the results of the fairy-tale characters concrete behavior? 

 2.1.5. How can the concrete behavior of the characters be changed in the given situation? 

      3. Problem analysis of the fairy-tale. 

3.1. Questions put: 

3.1.1.What problems are reveled in the characters of the fairy-tale? 

3.1.2.What ways of their solution are presented in the fairy-tale? 

3.1.3.What resources are necessary for the solution of the given problems, do the fairy-tale characters have them, 
do they use them and how correctly do they use their resources.  

3.1.4.What hinders the problem solution in the given case? 

3.1.5.What are the other ways for their solution or to escape them? 

3.1.6.What is necessary in order to solve the problem topical for the subject and what are the ways of  problem 
solution that psychologists offer? 

        It should be noted here that in the cited illustration of the cognitive-behavioral analysis of the fairy-tale, for 

certain reasons, only a general structure is given, which is not always very strictly followed by us. Our Model is not 

rigorously structured.  We can manipulate (focus on something, skip something or go back to some parts, dwell on one 

issue longer or, on the contrary, for less time, etc) freely and creatively with the structural components, in order to 

adjust them better to a concrete group of patients, to the concrete session, to the concrete patient. During every session 

of the FCBT we usually read a fairy-tale (only analysis is boring, not interesting and tiring for the patients) and use one, 
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two or rarely three criteria of analysis. When applying one of the criteria of analysis for the fairy-tale read, we rather 

often use for analysis of the contents of the read earlier fairy-tales as a piece of material. 

       The psychotherapeutic tasks we accentuated in the FCBT: 1) training to mark out the essential; 2) training of 

systemic thinking; 3) training of thinking oriented at problem solution; 4) training of practical thinking; 5) Training of 

result-oriented behavior and thinking of a personality; 6) training (and teaching) of problem solution; 7) to reveal and 

correct wrong, irrational, dysfunctional beliefs (with regard to oneself, to environment and future); 8) revelation of 

specific factors influencing  thinking, behavior and problem solution; 9) training of positive thinking; 10) development 

of scientific-research, cognitive-behavioral approach to the solution of personal problems; 11) training of situational 

thinking (orientation of thinking  towards  problem solution in the given, concrete situation, not in general); 12) 

providing assistance in the psychological development of a personality; etc. 
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Approbation of the FCBT at the Psycho-social Rehabilitation Center for  people with chronic  

mental disorders. 

        The FCBT was actually developed and approbated at Tbilisi Psycho-social Rehabilitation Center for people 

suffering from schizophrenia. This method has been successfully used to the present day. The FCBT as an independent 

component of the model of complementary group psychotherapy - which is being developed by us - is usually 

conducted twice a week, for 1, 5 hours. There are 6 to 16 people in the group attending the session. They are free to go 

out (for example to have a smoke) and then come back. The Psycho-rehabilitation course in the Center and, 

respectively, of the FCBT course usually lasts for 6 months.  The age of the users fluctuates from 18 to 68. People 

attending the Center courses are basically outpatients, but also there are a few in-patients from the Psychiatric Hospital 

on the territory of which our Psycho-social Rehabilitation Center is located. The composition of the psychotherapeutic 

group is heterogenic with regard to: age, sex, educational background, intelligence, clinical state, personal features, 

family and economic positions. The only common thing the group members have is clinical diagnosis – schizophrenia 

(chronic schizophrenic disorders). Along with the FCBT in the system of group psychotherapy our users are also 

undergone supportive psychopharmacological therapy and other psycho-rehabilitation procedures (art-therapy, ergo-

therapy, some of them are getting trainings in Integrated Psychological Therapy (IPT), “Symptom Management” and 

“Medication Management” (the modules of Liberman), etc. 

Conclusion 

         Finally, it should be noted that until now we have not had a possibility to prove the merits of our model through 

experiments. Nevertheless, relying on the method of reflexion and almost 5-year long experience of applying the FCBT 

at our Psycho-social Rehabilitation Center, we would like to present some of our considerations with regard to the 

merits of the FCBT: 1) owing to fairy-tales the motivation of the patients to attend psychotherapeutic sessions 

increases; 2) fairy-tale provides assistance for certain regression into childhood and creation of a psychotherapeutic 

atmosphere in the group; 3) fairy-tale gives some opportunity to the patients to be distracted, entertained, get some 

psychological relaxation; 4) fairy-tale promotes overcoming “resistance”, “sabotage” of the patients; 5) fairy-tale 

provides and provokes psychological material for cognitive-behavioral analysis; 6) the language of a fairy-tale is closer 

for the given contingent of patients and it makes  communication with them easier; 7) fairy-tale enables to smoothly 

shift from pre-logical way of thinking (which  dominates in people suffering from schizophrenia) to accentuating and 

training of a logical, scientific way of thinking; 8) fairy-tale helps to indirectly reveal individual and social-

psychological problems of the patients, as well as the ways used by them for the solution of these problems.9) the FCBT 

enables to work with the problems of the patients  indirectly and  softly; 10) the FCBT is a very good tool for training 

cognitive functions (attention, memory, thinking); 11) the FCBT is a group method of psychological assistance; etc. 
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რეზიუმე 

თემურ  იოსებაძე 

ზღაპრით-კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპია (ზკბთ), როგორც ჯგუფური 
ფსიქოთერაპიის მეთოდი შიზოფრენიის მქონე პაციენტებისთვის 

          მიუთითებს რა დასავლეთში პოპულარული ფსიქოთერაპიული მიდგომის: კოგნიტურ-

ბიჰევიორალური თერაპიის(კბთ) ნაკლოვანებებზე, ავტორი გვთავაზობს მის მიერ შემუშავებულ 

ზღაპრით-კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ თერაპიის(ზკბთ) მოდელს შიზოფრენიის მქონე პაციენტთათვის. ამ 

უკანასკნელის მიზანია დაძლიოს კბთ-ს რიგი ნაკლოვანებები. ზკბთ-ის სტრუქტურაში გამოყოფილია 

შემდეგი ეტაპები: 1) მოსამზადებელი ეტაპი; 2) ზღაპრის წაკითხვის ეტაპი; 3) კოგნიტურ-

ბიჰევიორალური ანალიზის ეტაპი; 4) პაციენტის გამოცდილებასთან, შეხედულებებთან, ქცევასთან, 

პრობლემებთან და მათი გადაწყვეტის გზებთან პარალელების გავლების ეტაპი. თავის მხრივ, 

კოგნიტურ-ბიჰევიორალური ანალიზი მოიცავს: 1) ზღაპრის კოგნიტურ ანალიზს; 2) ზღაპრის 

ბიჰევიორალურ-სიტუაციურ ანალიზს; 3) ზღაპრის პრობლემურ ანალიზს. 

სტატიაში წარმოდგენილია ავტორის ზღაპრით-კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპიის მოდელის 

გამოყენების ზოგიერთი საილუსტრაციო მაგალითი, შიზოფრენიის მქონე პაციენტებთან, თბილისის 

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის დღის ცენტრში.  

            საკვანძო სიტყვები: ზკბთ, კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია (კბთ), ფსიქოთერაპიის მეთოდი, 

ზღაპრითი თერაპია.                                                         

Резюме 

 Темур  Иосебадзе 

Модель Сказочно-Когнитивной-Бихевиоральной Терапии (СКБТ), как метод 
групповой психотерапии страдающих шизофренией 

          Указывая на недостатки популярного на Западе психотерапевтического подхода: Когнитивно-

Бихевиоральной Терапии (КБТ) , применительно к страдающим шизофренией, автор предлагает, разработанную им 

модель Сказочно-Когнитивной-Бихевиоральной Терапии (СКБТ) , которая имеет целью восполнить слабости КБТ. 

Структуру Сказочно-Когнитивной-Бихевиоральной Терапии составляют: 1)подготовительный этап; 2)прочтение 

сказки; 3)когнитивно-бихевиоральный анализ; 4) Проведение параллелей с опытом, взглядами, поведением, 

проблемами и путями их решения у пациентов.   В свою очередь Когнитивно-Бихевиоральный Анализ Сказки 

предпологает: 1)когнитивный анализ сказки; 2)бихевиорально-ситуационный анализ сказки; 3)проблемный анализ 

сказки. 

          В статье даётся характеристика этой модели Сказочно-Когнитивной-Бихевиоральной Терапии применительно 

к страдающим шизофренией. В ней представлены  примеры использования автором  отдельных компонентов 

данной модели  в Дневном Центре Психо-социальной Реабилитации страдающих хроническими психическими 

заболеваниями.   

  Ключевые слова: СКБТ, Когнитивно-бихевиоральная терапия(КБТ), метод психотерапии, терапия 

сказкой. 
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Summary 

Temur  Iosebadze 

FAIRY-TALE CBT (FCBT) MODEL AS A METHOD OF GROUP 
PSYCHOTHERAPY OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA 

 

         Showing shortcomings of the popular in the Western, the  psychotherapeutic approach - Cognitive-Behavioral 

Therapy (CBT), the author proposes his model of Fairy-tale Cognitive-Behavioral Therapy (FCBT), as a method of 

group psychotherapy of patients with schizophrenia. The aim of this model is to overcome some shortcomings of 

CBT. The structure of the FCBT consists of : 1) preparatory stage; 2) a stage of reading of a fairy-tale; 3) cognitive-

behavioral analysis of the fairy-tale; 4) drawing parallels between the content of the fairy-tale and personal 

experience, opinions, behavior, problems and ways of their solutions of the patient. The Cognitive-behavioral  

Analysis of a fairy-tale, in its turn, contains: 1) cognitive analysis of a fairy-tale; 2) behavioral-situational analysis of 

a fairy-tale; 3) problem analysis of a fairy-tale.  

        The characteristic of the FCBT applying to patients suffering from schizophrenia are presented in the article. 

Some examples of using this model in the process of group psychotherapy for patients with chronic mental 

disorders  in the Day Center of Psycho-social Rehabilitation are also given in the article.  

        Key words: FCBT, Cognitive-Behavioral Therapy (CBT), method of psychotherapy, fairy-tale therapy. 
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ჟანგვითი პროცესებისა და აზოტის ოქსიდის როლი 
ბრონქული ასთმის პათოგენეზში 

მ. დუმბაძე,  მ. ლორთქიფანიძე 

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, თბილისი, საქართველო 

 

შესავალი 
 

სასუნთქი სისტემის პათოლოგიას ბავშვთა დაავადებების სტრუქტურაში დღემდე წამყვანი ადგილი 

უჭირავს, რაც განპირობებულია როგორც მისი სიხშირით, ისე მძიმე მიმდინარეობით და არცთუ იშვიათად 

არასასურველი პროგნოზით. რესპირაციული დაავადებების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში უკანასკნელი 

წლების მიღწევების მიუხედავად პედიატრთა ყურადღების ცენტრში კვლავ რჩება ისეთი დაავადებები, 

როგორიცაა ბრონქული ასთმა, რომელიც ინტენსიურ ხასიათს იღებს მთელს მსოფლიოში (Evans R., 1987; Sly 

R., 1988; 1997). 

 

ამოცანის დასმა 

           ბრონქული ასთმის მკურნალობის სირთულე, ხშირ შემთხვევაში დაავადების სიმძიმე, და რაც 

მთავარია, მისი განვითარების პათოგენეზის ძირითადი საკითხების გაურკვევლობა აქტუალურს ხდის 

მედიცინის ამ ურთულესი პრობლემის საფუძვლიან შესწავლას. ბოლო წლებში, მეცნიერთა შორის 

ჩამოყალიბდა  ამ დაავადების პათოგენეზის ახალი კონცეფცია, რომლის თანახმად ბრონქული ასთმის 

განვითარების მექანიზმის ძირითად საფუძველს წარმოადგენს სასუნთქი გზების ქრონიკული ანთება, 

რომელიც განაპირობებს ბრონქების ჰიპერრეაქტიულობას (Paterson J.W., et al., 1995; Barnes P., 1984; Чучалин 

А.Г., 1997). 

ვინაიდან დღეისათვის  ბრონქო-პულმონური სისტემის მრავალი საკითხი განიხილება უჯრედის 

მემბრანის დონეზე, მეტად საყურადღებოა  ჟანგბადის და აზოტის თავისუფალ-რადიკალური 

მეტაბოლიზმის შესწავლა, რადგან მისი დარღვევა იწვევს ლიპიდების  პეროქსიდაციას, ეს კი წარმოადგენს 

მემბრანების აუტოკატალიზური დესტრუქციის მექანიზმის საფუძველს. კერძოდ, პათოლოგიური 

მდგომარეობის დროს დაჟანგვის პროცესებმა და მათმა შედეგებმა შეიძლება მიიღონ ჯაჭვური რეაქციის 

ხასიათი, რასაც მოჰყვება ბიოლოგიურად ძალიან აგრესიული ნივთიერებების-თვისუფალი რადიკალებისა   

და    ლიპიდების  ჰიდროზეჟანგების წარმოქმნა. ეს შედეგი, თავის მხრივ, კიდევ უფრო აღრმავებს 

უჯრედული მემბრანების დაზიანებას. კერძოდ, განაპირობებს მათი განვლადობის შეცვლას იონების    და   

ელექტროლიტებისათვის, მემბრანის შემბოჭველი ფერმენტული კომპლექსების გააქტიურებას და უჯრედის 

ინტეგრაციის შესაძლებლობის დაქვეითებას (Е.Б.Меньшиков 2006. Pacher, 2007, Shah, N,2016).  

 

შრომის მიზნად დავისახეთ, ბრონქული ასთმის დაავადების დროს, ბავშვებში შეგვესწავლა 

ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვისა და ანტიოქსიდანტური სისტემის მაჩვენებლები. მათი შედეგებისა და 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24969860�
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გამოვლინებების  მოლეკულური, ფერმენტული მექანიზმები, ჟანგბადგადამტანი და სუბსტრატების 

ცვლილებები, მათი მექანიზმები და კრიტერიუმები. 

 

კვლევის მასალა და მეთოდი. მოცემული გამოკვლევის ობიექტს წარმოადგენდა ბრონქული ასთმით 

დაავადებული 3-დან 7-წლამდე ასაკის 50 ბავშვი.  

კვლევებს ვაწარმოებდით ელექტროპარამაგნიტური (ეპრ) რეზონანსის მეთოდით, რომელსაც 

საფუძვლად უდევს გარკვეული დაძაბულობის მაგნიტურ ველში მოთავსებული ნივთიერებების (კერძო 

შემთხვევაში-სისხლი) მაღალი სიხშირის დიაპაზონის რადიოტალღების ენერგიის შთანთქმა. 

ანტიოქსიდანტური ფერმენტების - კატალაზასა და სუპეროქსიდდისმუტაზას აქტივობას ვსაზღვრავდით 

სპექტროფოტომეტრული მეთოდით. 

 

მიღებული შედეგები და მათი განხილვა.  ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგენილ 

იქნა, რომ ბრონქული ასთმის  დროს ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის გაძლიერება მიმდინარეობს 

ორგანიზმის ანტიოქსიდანტური სისტემის აქტივობის დაქვეითების ფონზე. 

ჩვენს მიერ დადგენილ იქნა, რომ ასთმური სტატუსის დროს დაჟანგული ცერულოპლაზმინის ეპრ 

სიგნალის ინტენსივობა, საკონტროლო მაჩვენებლებთან შედარებით, მკვეთრად მატულობს. ეს მონაცემები 

მიუთითებს ცერულოპლაზმინის ინაქტივაციაზე და ორგანიზმში თავისუფალ რადიკალური ჟანგვის 

ინტენსიფიკაციაზე. ცნობილია, რომ ცერულოპლაზმინი მრავალფუნქციური ფერმენტია. ის ხასიათდება 

ანტიოქსიდანტური, მონოამინოქსილაზური თვისებებით. 

ცერუროპლაზმინს ასევე გააჩნია პეროქსიდაზული აქტივობაც (Cuttenidge J., 1983, Lov Stad. R., 1981), 

რომელიც უზრუნველყოფს სისხლის შრატიდან რკინის იონების მოცილებას და მათი აპოტრანსფერინთან 

მიერთებას, რაც განაპირობებს Fe3+-ტრანსფერინის ანტიოქსიდანტურ უნარიანობას (ვინაიდან Fe3+ იონები - 

ზეჟანგური ჟანგვის მძლავრი ინდიკატორები არიან). დაჟანგული ცერულოპლაზმინის ეპრ სიგნალის 

ინტენსივობის მომატება, აღნიშნული დაავადებების დროს, მეტყველებს ორგანიზმში ლიპიდების ზეჟანგური 

ჟანგვის და სისხლის ანტიოქსიდანტური უნარის დაქვეითების შესახებ. 

კვლევის შედეგად ასევე გამოვლინდა Fe3+- ტრანსფერინის რკინის გადამტანი ფერმენტის ეპრ სიგნალის 

ინტენსივობის მკვეთრი შემცირება ბრონქული ასთმის  დროს, რაც საშუალებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ 

აღნიშნული დაავადებების დროს პეროქსიდაციული პროცესების აქტივაციას წამყვანი როლი ენიჭება. 

აღნიშნული მდგომარეობის დროს ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის ინტენსიფიკაციაზე მიუთითებს 

აგრეთვე, მემბრანული სტრუქტურების რღვევის მაჩვენებლის MN2+ შემცველი კომპლექსების ეპრ სიგნალის 

მატება. ამ სიგნალის ზრდა ამავე დროს MN2+ შემცველი მიტოქონდრიული სუპეროქსიდდისმუტაზას 

ინაქტივაციის მაუწყებელია. თავის მხრივ MN2+-ის იონები სხვა ორვალენტიან იონებთან ერთად ჟანგბადის 

თავისუფალ-რადიკალური ფორმების წარმოქმნის პრომოტორები არიან. 

ასევე ჩვენი კვლევების დროს დადასტურდა, რომ ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის ინტენსიფიკაციის 

შედეგად ზიანდება ერითროციტების მემბრანები, რაც იწვევს ერითროციტების ჰემოლიზს, 
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მეთჰემოგლობინის წარმოქმნას და ვლინდება მეთჰემოგლობინის ინტენსიური ეპრ სიგნალის გაჩენით, 

ბრონქული ასთმის დროს. 

ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის ინტენსიფიკაცია, ასევე, იწვევს ერითროპოეზის დათრგუნვას, რაც 

განაპირობებს ორგანიზმში ჰიპოქსიის გაღრმავებას. ჰიპოქსია ხელს უწყობს ფილტვის ქსოვილში ჭარბი 

რაოდენობით Ca2+- იონების დაგროვებას  (Morel Y., Barouk R., 1999), ჰიპოქსანტინ-ქსანტინოქსიდაზური 

სისტემის აქტივაციას, ქსანტინდეჰიდროგენეზას ქსანტიოქსიდაზად ტრანსფორმაციას, MO5+-შემცველ 

ქსანტიოქსიდაზას ეპრ სიგნალის გამოჩენას, სისხლს ეპრ სპექტრში. 

როგორც ჩვენი მონაცემებიდან გამომდინარეობს Mo5+ - ქსანტიოქსიდაზას რაოდენობა იზრდება 

ბრონქული ასთმის დროს, რაც შეესაბამება ლიტერატურულ მონაცემებს  (Sato E. et all, 1999), მიუთითებს 

ფილტვის ქსოვილის დაზიანებაზე, განაპირობებს ტოქსიური სუპეროქსიდრადიკალის წარმოქმნის 

ინტენსიფიკაციას და პეროქსიდაციული პროცესების გაძლიერებას, ანუ იკვრება მანკიერი წრე. 

 

 

სისხლის პარამაგნიტური ცენტრების ცვლილებები 

ბრონქული ასთმის  დროს 3-7 წლამდე ასაკის ბავშვებში 

 

ჯგუფი 

 

ა.რ.ი.ფ. 

g=2,01 

ცპ  

g=2,056 

Fe3+ -ტრ 

g=4,2 

Mn2+ 

g=2,14 

MetHb 

g=6,0 

FeS – NO 

g=2,03 

Mo5+ 

g=1,97 

კონტროლი - 15,0 ± 30,0 ± 0,8 4,5 ± 0,5 - - - 

ბრონქული 

ასთმის 

        სტატუსი 

10,6  ± 1,7 

p <  0,001 

26,0 ± 0, 4 

p <  0,001, 

20,5 ± 2,1 

p <  0,001 

21,67 ± 1,7 

p <  0,001 

10,4 ± 

1,7 

p <  

0,001 

8,4 ± 1,6 

p <  0,001 

9,6 ± 1,3 

p<  0,001 

 

ა.რ.ი.ფ. - ადრენორეცეპტორების ინაქტივირებული ფორმა 

ც.პ. - ცერულოპლაზმინი 

ჭარბი სუპეროქსიდრადიკალისა და სოდ-ის ინაქტივაციის პირობებში NO ურთიერთქმედებს 

სუპეროქსიდრადიკალთან პეროქსინიტრიტისა და ჰიდროქსილრადიკალის წარმოქმნით, რომელიც 

ხასიათდება მაღალი თავისუფალ რადიკალური თვისებებით. პეროქსინიტრატი ააქტივებს 

ციკლოოქსიგენაზას და პროსტაგლანდინების სინთეზს (Landino L.M. et all., 1996), ხასიათდება 

ვაზოკონსტრუქციული მოქმედებით (O’’Sullivan, 1999, Sato E. et. all., 1999), რაც კიდევ უფრო აძნელებს 

ბრონქოსპაზმის მოხსნას ბრონქული ასთმის დროს. 
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ბრონქული ასთმის დროს ჟანგბადის რეაქტიული ფორმების სიჭარბე და ანტიოქსიდანტური 

უკმარისობა იწვევს ორგანიზმში პეროქსიდაციული მექანიზმების აქტივაციას და ამუხრუჭებს 

ანტიჰიპოქსიური პროცესების განვითარებას. უკანასკნელი ვლინდება NO-ს ჟანგბადის აქტიური ფორმების 

მაღალი კონცენტრაციების მიმართ მგრძნობიარე ტრანსფერინის რეცეპტორების დათრგუნვით. Fe3+-

ტრანსფერინის შემცირებით, პროლიფერაციული, და მათ შორის, ერითროპოეზის პროცესების დაქვეითებით, 

რაც, თავის მხრივ, კიდევ უფრო აღრმავებს ჰიპოქსიას ორგანიზმში. 
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რეზიუმე 

მეგი დუმბაძე, მერი ლორთქიფანიძე 

ჟანგვითი პროცესებისა და აზოტის ოქსიდის როლი 
ბრონქული ასთმის პათოგენეზში 

 

           მითითებულია, რომ ბრონქიალური ასთმის შემთხვევაში  ბავშვის ორგანიზმში წარმოებს 
ლიპიდების პეროქსიდაციის ინტენსიფიკაციის მნიშვნელოვანი პროცესები, რესპირატორული 
უკმარისობის განვითარებით. ქსანტინოქსიდაზის აქტიური ოქსიდების ჟანგბად-აზოტის 
აქტიურობა მკვეთრად იზრდება.  ეს ხელს უწყობს  ლიპიდების პეროქსიდული  დაჟანგვის 
აქტივაციას, მემბრანული სტრუქტურების მთლიანობის დესტრუქციას, ერითროციტების 
ჰემოლიზისს და ორგანიზმის დაჟანგვის საწინააღმდეგო პოტენციალის შემცირებას.    
           საკვანძო სიტყვები: ელექტრო-პარამაგნიტური წინაღობა, დაჟანგვის საწინააღმდეგო 
პოტენციალი, პეროქსიდული დაჟანგვა. 

 

  

Summary 

Megi Dumbadze, Meri Lortqifanidze 

The role of oxidative processes and nitrogen oxide in Bronchial asthma pathogenesis 

         It was stated that in the course of bronchial asthma in children’s organism occurs in significant intensification 

processes of lipids peroxidation with the development of respiratory failure. Formation of oxygen-nitric oxide activity 

xantinoxidase - sharply increases. This assists the activation of peroxide oxidation of lipids, destruction of the integrity of 

membrane structures, hemolisis of erythrocytes and reduction of organism’s antioxidant potential. 

         Key words: electro-paramagnetic resonance, antioxidant potential, peroxide acidation. 

 

 

  Резюме 

Меги Думбадзе, Мери Лорткипанидзе 

Роль окислительных процессов и оксида азота 
в патогенезе бронхиальной астмы 

 
          Указано, что в случае бронхиальной астмы в организме ребенка  происходят важные процессы 

интенсификации переокисления липидов с развитием дыхательной недостаточности. Образование  кислородно-

азотной активности оксидов  ксантиноксидазы резко возрастает.  Это способствует активации  пероксидного 

окисления  липидов, деструкции целостности мембранных структур, гемолизису эритроцитов и уменьшению 

антиокислительного потенциала организма.   

          Ключевые слова: электро-парамагнитное сопротивление,  антиокислительный потенциал, пероксидное 
окисление.    
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Эволюция антибиотиков и "эволюция" устойчивости микробов. 

Л. Цкитишвили, Л .Коптонашвили   
       Университет Геомеди, Грузия, Тбилиси, ул Царя Соломона II № 4, 0114. e-mail: llashqarashvili@mail.ru 

 

Введение 

Женева, 20 сентября 2017 года - ВОЗ публикует доклад о растущей устойчивости к противомикробным препаратам. 

«Устойчивость к противомикробным препаратам является чрезвычайной ситуацией в области глобального 

здравоохранения, которая представляет серьезную угрозу для прогресса в области современной медицины» - заявил 

д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ. По данным портала Pharm-Medexpert.Ru, в первой 

половине XX века разработка и применение антибиотиков стало настоящим спасением для человечества: 

микроорганизмы почти в 100% случаев оказывались чувствительными к проводимой терапии и врачи назначали 

антибактериальные препараты во всех случаях, где был намек на инфекцию. Однако золотой век антибиотиков 

подходит к концу и через 20 лет антибиотики совсем перестанут помогать людям. Учёные все чаще говорят о том, 

что наступает «постантибиотический век», когда самые распространённые антибиотики перестают работать. 

Бактерии эволюционируют  и становятся невосприимчивы к антибиотикам. 

                                                                                        Основной текст 

         Антибиотики вешества изначально созданные природой. Они вошли в нашу жизнь более 80 лет назад, хотя 

роль микроорганизмов в процессе развития ифекционных болезней была известна уже в 19 веке. Термин 

"антибиотик" (лат. anti -  жизнь, bois- жизнь) был придуман еще Пастером, а Ваксман в 1942 г. предложил называть 

антибиотиками все вешества, которые вырабатываются микроорганизмами для защиты, а иногда и расширения 

"своей территории".  Они безвредны для хозяина , но смертельны для других организмов.     

         В 1928 году английский врач Александр Флеминг обратил внимание  на то что до него наблюдали многие  

микробиологи, но не придавали  значения  обнаруженному явлению. Во время эксперимента на плотную 

питательную среду, где он вырашивал  колонии бактерий, случайно попавшая из воздуха спора гриба,  положила 

начало росту грибной колонии среди бактерий.  Но главное было то, что вокруг грибкоых микроорганизмов  

бактерии вдруг перестали размножаться.  Флеминг предположил, что колонии гриба выделяют в питательную 

среду вешество препятствующее росту бактерий.  В дальнейшем разработка  пенициллина, как лекарственного 

препарата, была связанна с работой  Оксфордской группы  под руководством  Говарда Флори и Эрнеста Чейна. 

Чейн занимался  выделением чистой субстанции пенициллина, а Флори - процессом клинических испытаний 

препарата на животных. Понадобилось более десяти лет, что бы сделать из вешества лекарственный препарат. 

Только в 1941 году впервые пенициллин был применен для лечения человека , а промышленное производство было 

налажено лишь в 1943 году в США.             Начался «золотой век» антибиотиков. Потребность в новых и новых 

антибиотиках, которые были бы более активные, более устойчивые и обладали большим спектром действия все 

нарастала.. Наряду с природными  антибиотиками, которые получают из тканей растений и животных, появились 

полусинтетические, которые получают  благодаря модификациям природных молекул и синтетические, которые 

получают  искуственно.  Первым в ряду  полусинтетических антибиотиков был феноксинметилпенициллин. Он 

отличался от обычного пенициллина, тем что  не разрушался желудочным соком. Стало возможным  применение 

препарата  в виде таблеток.  В дальнейшем этот  вид получения препаратов на основе  пенициллина удалось 

значительно усовершенствовать , что позволили получить такие соединения как амоксациллин и ампициллин.   

Следующей группой в эволюционной истории антибиотиков стали  цефалоспорины, выделенные в 1945 году  из 

mailto:llashqarashvili@mail.ru�
http://pharm-medexpert.ru/�
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сточных вод на острове Сардиния.  Это группа характеризуется мошнейшим антибактериальным действием и 

высокой безопасностью для человеческого организма.  Сейчас эта группа насчитывает более 100 препаратов, 

причем некоторые из них действуют на грамположительные, некоторые на грамотрицательные, некоторые 

обладают более широким спектром действия, включающим устойчивые виды микробов. Полностью 

синтетическими препаратами  являются фторхинолоны , которые не имеют своего природного аналога. 

Родоначальником данной группы явилась синтезированная в 1962 году налидиксовая кислота. Первые препараты 

группы фторхинолонов были предложены для клинической практики в 1978–1980 гг. К настоящему времени 

разработаны более 30 препаратов и более 20 из них детально изучены в клинике. За 20 лет клинического 

применения фторхинолоны заняли одно из ведущих мест среди антимикробных средств. Препараты этой группы 

делятся на первое поколение (пефлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин) и второе (левофлоксацин, 

моксифлоксацин). Используются чаще всего для лечения инфекций ЛОР-органов (отит, синусит) и дыхательных 

путей (бронхит, пневмония). На сегодняшний день день число известных антибиотиков, прошедших  клинические  

испытания , исчисляются  десятками тысяч. 

 
 
         По механизму действмя антибиотики делятся на две большие группы: бактериостатические, которые  

тормозят  рост и размножения микроорганизмов и бактероицидные, которые  разрушают микробную клетку тем 

или иным путем. 

http://okeydoc.ru/otity-u-detej-klassifikaciya-simptomy-i-lechenie/�
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         С момента открытия первого антибиотика всем микроскопическим врагам человечества была   обьявлена 

война. Многие заболевания отступили, например  натуральная оспа, которая  вспыхивала в Европе, уничтожая 

целые города, многие научились приостанавливать - туберкулез, гнойные инфекции, холера. Снизилась смертность 

от многих заболеваний. Сейчас в арсенале современной медицины существует антибактериальные, антивирусные, 

антигрибковые, антиопухолевые  антибиотики.  Казалось человечество избавилось от многих  болезней, но вместе  

с появлением и использованием новых антибиотиков эволюционировали и микробы . Еще Флеминг понимал, что 

эволюция неизбежна и что бактерии будут развиваться и чем больше мы будем использовать пенициллин, тем 

быстрее это произойдет.  В 1945 году Флеминг сказал : «Неосмотрительный человек, играющий с лечением 

пенициллином, морально ответственен за смерть человека, погибшего от инфекции, устойчивой к пенициллину. 

Надеюсь, этой беды можно избежать». Сегодня устойчивость бактерий к антибиотикам, о которой предупреждал 

Флеминг, — это одна из главных проблем в медицине и в мире. С изобретением пенициллина человечество 

вступило в гонку: мы пытаемся обогнать эволюцию, открывая всё новые антибиотики, пока 

бактерии приспосабливается к старым.  Чем чаше  мы используем тот или иной антибиотик, тем больше шансов  

мы даем бактериям  развить к ним устойчивость. 
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          Причинами резистентности являются чрезмерное уптребление  антибиотиков, продажа их без рецептов в 

некоторых странах, добавление в  антибиотиков в корм для скота, моющие средства. Животных они делают толще 

и заставляют расти быстрее. В Азии антибиотики регулярно добавляют  используют для выращивания рыбы и 

креветок, что бы защитить их от бактерий, которые распространяются в воде. 

         Является ли эта устойчивость результатом того что бактерия " эволюционоровала" новые гены в ответ на 

присуствие антибиотика  или бактерии,  противостоящие артибиотику были отобранны в среде благодаря тому, что 

заранее обладали генами устойчивости к антибиотикам? Что бы  ответить  на этот вопрос расмотрим некоторые 

факторы. 

          Многие бактерии имеют гены, которые кодируют протеины, что бы нейтрализовать воздействие 

антибиотиков и предохранить агрессивное воздействие на их клеточную систему. Так  выкачивающие насосы, 

расположенные в клеточной мембране, являются одним из методов защиты, который используют многие бактерии 

против наплыва антибиотоков. Агрессивный антибиотик выкачивается из клетки, в которой находятся эти насосы 

до того как антибиотик может навредить клеточной системе. 

         Рибосомные защитные протеины (РЗП) являются другим  путем устойчивости, который используют бактерии 

для защиты. Они  связывают и изменяют форму и структуру рибосом, тем самым мешая антибиотикам 

вмешиваться в синтез протеина. 

         Некоторые бактерии вырабатывают энзимы,  которые нейтрализуют антибиотик путем добавления 

ацетиловых (COCH3)  или фосфатных  (РОЗ 2-)  групп в определенное место антибиотика. Это изменение снижает 

способность антибиотика связываться с рибосомами, делая его безвредным для клетки. Возможен ли перенос этих 

генов устойчивости к другим бактериям? Уникальная характеристика бактерий, которая не наблюдалась в клетках 

растений и животных, это способность передавать гены от одной бактерии к другой, процесс, который называется 

«латеральный генный переход». Гены, расположенные на кольцевой нити ДНК, называемой R-плазмид, могут 

содержать несколько генов, устойчивых к антибиотикам. Во время процесса, известного как конъюгация, 

устойчивые к антибиотикам бактерии могут передавать гены устойчивости от R-плазмида к бактериям, которые не 

обладают сопротивлением антибиотикам и у них появляются  гены которые дают им преимушество над другими- 

нерезестентными бактериями того же вида. Если мы  не будем  атаковать их антибиотиком, то бактерии без 

устойчивости будут размножаться  быстрее и бактерии с устойчивостью вымрут. То есть, если чередовать 

антибиотики , то они будут работать эффективнее. Например,  мы используем несколько лет  один тип 

антибиотиков, а потом когда у бактерий появляется устойчивость, переключаемся на другой. Это дает надежду  

многим ученным, что война  против устойчивости  не проигранна. Другие ученные считают что  будущее без 

антибиотиков неизбежно и мы можем лишь замедлить его приход, что бы найти альтернативы антибиотикам во 

всех сферах. Для этого  нужно ввести ограничения на использование антибиотиков в сельском хозяйстве, усилить 

контроль антибактериальной терапии и создать условия при которых  фармацевтические компании снова займутся 

исследованиями новых антибиотиков. Разработка нового антибиотика стоит около 1 млн $   и фармацевтические 

компании перестали этим заниматся,  а новое поколение бактерий  появляются  каждые 20 мин.  Поэтому микробы 

так быстро эволюционируют и адаптируются под внешние угрозы. Голая статистика показывает, как мы 

проигрываем гонку вооружений с бактериями: в США в 1980–84 годах появилось около 18 новых антибиотиков, 10 

лет спустя – около 12, в начале нового столетия – 4 и, наконец, в 2010–2015 – только один - Тенкобактин 

(Teixobactin ). Теиксобактин  убивает многие резистентные к антибиотикам инфекции, например, туберкулез, 

золотистый стафилококк, энтерококк. Ученые считают, что их открытие приведет к созданию нового поколения 

антибиотиков.  Об открытии было объявлено в январе 2015 года. Антибиотик был обнаружен 

http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf#page=13�
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при скрининге некультивируемых почвенных бактерий, выращенных in situ в устройстве для культивации 

бактерий ichip с помощью методов, разработанных учеными Северо-Восточного университета Бостона, 

штат Массачусетс, США. При удачном стечении обстоятельств антибиотик в ампулах появится уже к 2019 году. 

Помимо  этого ученные открывают невероятные альтернативы антибиотикам: 

 Технология CRISPR может быть использована против бактерий: учёные обращают защитную систему   самих 

бактерий против них самих и заставляют их самоуничтожаться. 

 Хищные бактерии. Некоторые бактерии могут помочь справиться с инфекцией, потому что они питаются 

другими бактериями. Один из таких видов, Bdellovibrio bacteriovorus, находится в почве. Организмы этого вида 

прикрепляются к другим бактериям и размножаются с их помощью, уничтожая жертву. 

 Антимикробные пептиды. Многие организмы - от растений и животных до грибков - вырабатывают пептиды 

- молекулы, которые уничтожают бактерии. Пептиды амфибий и рептилий, которые особенно хорошо 

защищаются от инфекций, могут помочь создать новые лекарственные препараты. 

         Все  это открывают недюжинные возможности дальновидным и грамотным людям. Однако, что бы стать 

истинной панацей,  они не должны повторить ошибку антибиотиков: выйти из  под контроля в некомпетентные 

массы. Велика вероятность, что уже при нашей с вами жизни все принципы противобактериальной терапии будут  

пересмотрены. Вместе с тем, одних лишь новых лекарственных средств будет недостаточно для борьбы с угрозой 

устойчивости к противомикробным препаратам. ВОЗ работает со странами и партнерами для улучшения 

профилактики инфекций и инфекционного контроля и содействия надлежащему использованию существующих и 

будущих антибиотиков, разрабатывает руководство по ответственному использованию антибиотиков в секторах 

здравоохранения людей и животных и в сельскохозяйственном секторе. С 3 по 19 ноября 2017 года  будет 

проведена Всемирная неделя правильного использования антибиотиков и многие ведушие врачи Грузии  

присоединятся к этой акции. Перед тем как принимать антибиотики, необходимо проконсультироваться с  

квалифицированным специалистом здравоохранения. Антибиотики являются ценным ресурсом, поэтому перед их 

приемом важно получить правильные рекомендации. Ответственное использование антибиотиков не только 

позволит вам и вашей семье получить наилучшее лечение, но и поможет уменьшить угрозу развития устойчивости 

к антибиотикам. 

Заключение 

          Одних лишь новых лекарственных средств  и ужесточения контроля над использованияем антибиотиков  

будет недостаточно для борьбы с угрозой устойчивости к противомикробным препаратам. ВОЗ работает со 

странами и партнерами для улучшения профилактики инфекций и инфекционного контроля и содействия 

надлежащему использованию существующих и будущих антибиотиков. Кроме того, ВОЗ разрабатывает 

руководство по ответственному использованию антибиотиков в секторах здравоохранения людей и животных и в 

сельскохозяйственном секторе.  
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Резюме 

Лилиана Цкитишвили, Лали Коптонашвили 
Эволюция антибиотиков и "эволюция" устойчивости микробов. 

 

          В статье описаны этапы развития антибиотиков и возникновения устойчивых штамов бактерий. Изложенны 

рекомендации ВОЗ, которые  предусматривает: изучение механизмов возникновения антимикробной 

резистентности и системного мониторинга ее распространения; совершенствование мер по предупреждению и 

ограничению распространения и циркуляции возбудителей; разработку противомикробных препаратов и 

альтернативных методов, технологий и средств профилактики, диагностику и лечение инфекционных заболеваний 

человека, животных и растений; необходимость информировать населения по вопросам применения 

противомикробных препаратов; межведомственное взаимодействие и развитие международного сотрудничества в 

этой области. 

          Ключевые слова: антибиотики, резистентность, бактерии, инфекции, всемирная организация 

здравоохранения. 

 

 

reziume 

Lliliana cqitiSvili, lალი koptonaSvili 
Aantibiotikebis evolucia da mikrobebis mdgradobis “evolucia” 

      statiaSi aRwerilia antibiotikebis ganviTarebis etapebi da baqteriebis mdgradi 

Stamebis waრmoSoba. Ggadmocemulia jandacvis msoflio organizaciis rekomendaciebi, 

romlebic iTvaliswinebs: antimikrobuli rezistentobis warmoSobis meqnizmebis Seswavlas da 

misi gavrecelebis sistemur monitorings; sifrTxilis zomebis daxvewas da gamomwvevis 

gavrcelebis da cirkulaciis SezRudvas; antimikrobuli preparatebis da alternatiuli 

meTodebis, profilaqtikis teqnologiebis da saSualebebis, adamianis, cxovelebis da 

mcenareebis diagnostikis da mkurnalobis meTodebis SemuSavebas.; mosaxleobis informirebis 

aucileblobas antimikrobuli preparatebis gamoyenebis sakiTxebTan dakavSirebiT; 

uwyebaTaaSorisi urTierTqmedeba da saerTaSoriso TanamSromlobis ganviTareba am sferoSi.  

      sakvanZo sityvebi: antibiotikebi, rezistentoba, baqteriebi, infeqciebi, jandacvis 

msoflio organizacia.  

 

Summary 

LilianaTsqitishvili, Lali KoptonaShvili 
Evolution of antibiotics and resistance of microbes 

        The article describes the stages of the development of antibiotics and the emergence of drug-resistant strains of 
bacteria. It states the recommendations of WHO that considers the following:  
Studying of mechanisms of emergence of antimicrobic resistance and systemic monitoring of its distribution; 
improvement of prevention measures and restriction of the distribution and circulation of the causative agents; the 
development of antimicrobial agents and alternative methods, prevention technologies , diagnostic and treatment 
methods of humans, animals, and plants; the necessity of informing the population regarding the use of antimicrobial 
agents; interdepartmental interaction and the development of interactional cooperation in this field.  
         Key words: antibiotics, resistance, bacteria, infections, WHO.  
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განათლების  დონეს,   მხედველობის  სივრცეს, ანალიზსა  და  სინთეზის  უნარს   ოპტიმალური  
გადაწყვეტილების  მიღებისას.   ჯანდაცვაში  ყველაზე  თვალსაჩინო  და  ორთოდოქსალური  გზა  
მედიცინის   მიღწევების   გამოყენებისა  მიჩნეულია   სამკურნალო-დიაგნოსტიკური   ღონისძიებების  
სრულყოფა.  ეს  გზა   გაიარა  ჯანდაცვის  განვითარების   მთელმა  ისტორიამ, რომლის  
უფლებამოსილება  ეჭვს  არ  იწვევდა.    ძირითადი  საშუალებები,  რომელიც  გამოიყოფოდა  
ჯანდაცვის  ბიუჯეტიდან  მიმართული იყო  სწორედ  ავადმყოფთა  სამკურნალოდ.  მაგრამ,  ამ   
გზამ,  როგორც  აღმოჩნდა, ზოგადი   ფაქტორების  კომპლექსში  ითამაშა   უმნიშვნელო  როლი, 
რადგან  რადიკალურად  ვერ  გააუმჯობესა      მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  მდგომარეობა. 

ადამიანთა   საზოგადოებას  თავისი   განვითარების   კრიტიკულ  პერიოდებში, როცა  
შეუძლებელი   იყო  სამკურნალო-დიაგნოსტიკური    პროცესის  ნებისმიერი   სრულყოფა,  შეეცვალა 
არასახარბიელო   სიტუაცია  ჯანდაცვის   სისტემაში,    რიგ  შემთხვევაში,  წარმოშობდა   ჯანსაღ  
აზროვნებას,  რაც   მკვეთრად  ცვლიდა    ჯანდაცვის  სისტემის  ეპოქალურ   სტრატეგიას.  ასეთი  
გადაწყვეტილება  მიიღო   ნ. სემაშკომ, რომელიც  გასული  საუკუნის ოციან  წლებში ქმნიდა   
ახალგაზრდა  სახელმწიფოს    ჯანდაცვის   სისტემის სტრუქტურას,  რომლის   საფუძველში  ჩადო  

იმ   ღონისძიებათა  კომპლექსი, რომელიც    მიმართული   იყო  ინფექციური    დაავადებების  
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ეპიდემიების  საბრძოლველად. ამ  სტრატეგიამ   ტერრისის  გამოთქმით   მიიღო    პირველი  
„ეპიდსაწინააღმდეგო   რევოლუციის“  სახელწოდება,  რაც    დასავლეთის   ჯანდაცვის  
თეორეტიკოსების   მხრიდან     აღინიშნა   მაღალი   შეფასებით.     

            XX   საუკუნის   მომდევნო  რამდენიმე   ათწლეულის    მანძილზე  ჯანდაცვის  სისტემამ  
შეიცვალა თავისი  სტრატეგიული მიდგომა, რადგან ინფექციური  ბუნების  დაავადებებმა  ადგილი 
დაუთმო    პათოლოგიებს, რომელშიც    ჭარბობდა   არაინფექციური  ქრონიკული  დაავადებები.  
ამ  პროცესმა   მეოცე   საუკუნის  მეორე   ნახევარში    შეიძინა   ეპიდემიური  გავრცელების  
ხასიათი, რაც  ევოლუციური  მიდგომით შეძლება  ჩაითვალოს კანონზომიერ  მოვლენად.   

პათოლოგიების  მიმდინარეობის  ხასიათის  ანალიზი,  რომელიც  დაფუძნებლია მედიცინის  
განვითარების   ისტორიულ    მონაცემებზე,  გვიჩვენებს, რომ  სოციალური   პირობების  
ცვლილებებთან     ერთად  იცვლებოდა  ადამიანის  დაავადებებიც.  ამაზე  კარგად  მიანიშნებს ი. 
დავიდოვსკის  სიტყვები: „ ადამიანის  ცხოვრების პირობები და წესი არის დაავადებების   
წარმოშობის   ფუნდამენტური   წინაპირობა “.  ქრონიკული  არაინფექციური  დაავადებების  
პირობებში  ჯანდაცვის არსებული სტრატეგია აღმოჩნდა    არაეფექტური და  წარმოშვა  
აუცილებლობა  ახალი  სტრატეგიის  შესაქმნელად.  შესაბამისად,   დღემდე  არსებული მეთოდური 
მიდგომები  მიმართულია  ქრონიკული   პათოლოგიის    წარმოშობის   თავიდან  ასაცილებლად და 
ცნობილია  მეორე  ეპიდსაწინააღმდეგო  რევოლუციის“  სახელწოდებით. 

მეორე    ეპიდსაწინააღმდეგო   რევოლუციის   ძირითად   მეთოდურ  ხერხად   გამოიყენება 
პრაქტიკულად   ჯანმრთელი   მოსახლეობის   რისკის   ჯგუფის  გამოვლენა.     ე.ი. ტარდება  
„სკრინინგი“ (სიტყვასიტყვით- გაცხრილვა), რაც  შესაბამისი   ღონისძიებების  ჩატარებით   

მიმართულია   დაავადებების   განვითარების რისკ-ფაქტორების  ასაცილებლად.  ამ   სტრატეგიის   
რეალიზაცია    წარმატებულად  შეიძლება  ჩაითვალოს, რადგან მრავალ   სოციალურ-ეკონომიკურად    

განვითარებულ  ქვეყნებში საგრძნობლად  შემცირდა   ავადობისა    და  სიკვდილიანობის   
მაჩვენებლები. მაგალითად,   გულ-სისხლძარღვთა    დაავადებები  შემცირდა - 30-50   პროცენტით.   

ამ   პროცესში  გამოვლენილი  იქნა   ცალკეული  ფაქტორების  როლიც: მკურნალობის    
ქირურგიული  მეთოდები (გულის  გადანერგვა, აორტოკორონალური  შუნტირება  და  ა.შ.)   
შემცირდა  3 %-ით,, თერაპიული   მეთოდებით - 11 %-ით,   ხოლო   დანარჩენი- 86  % , იმ  
ჩვევებზეა  დამოკიდებული,    რომელსაც   იცავს  ადამიანი  თავისი  ცხოვრების  გზაზე,  ეს  
იქნება   ხარისხიანი  საკვების მიღება,  უარის  თქმა  მავნე  ჩვევებზე,    მოძრაობის  ა ქტიურობა  
და  ა.შ.).   ამასთანავე,  ისიც  უნდა  აღინიშნოს,  რომ  მთლიანი    მოსახლეობის  ჯანმრთელობის   
უზრუნველყოფის   იმედი, რაშიც  იგულისხმება  რისკ-ფაქტორების   აღმოფხვრა,  აღმოჩნდა  
ილუზორული წარმოდგენის,   თუმცა,  რიგ შემთხვევებში  ნამდვილად   აღინიშნა  მისი გარკვეული  
შესაძლებლობა - არ  ვითარდებოდა დაავადება. პროფილაქტიკური  პროგრამების   რეალიზაციისას 
უმნიშვნელოდ   კლებულობდა ზოგადი  ავადობის  მაჩვენებლები,  ზოგჯერ  კი,  კიდევაც  
აღინიშნებოდა  მატებაც. დადგენილი  იქნა,  რომ   ერთი - „მოსალოდნელი“- დაავადების წარმოშობის 
პრევენციული  პროგრამა ზრდიდა სიკვდილიანობის  სტატისტიკურ  მაჩვენებელს, რამაც მიიღო    

„სიკვდილიანობის  გადატუმბვის “ სახელწოდება.  ეს  კი  ადასტურებს  იმას,  რომ   მასიური  
დაავადებების   მიზეზები  არის  მეტად  ზოგადი  მოვლენა, ხოლო   ენდოგენური  რისკ-
ფაქტორები, ისევე,  როგორც  თვით  დაავადებები,  წარმოადგენს  ორგანიზმში  არსებული  რაღაც    
ღრმა   ცვლილებების   გამოვლენას,  რაც  არ  ექვემდებარება  მეორე    ეპიდსაწინააღმდეგო    

პროფილაქტიკურ   ღონისძიებებს. 

           ვითვალისწინებთ   რა    ი. დავიდოვსკის   ლოგიკას,  შეიძლება   ვირწმუნოთ, რომ  
კაცობრიობის   ცხოვრებაში   ახალი  რეალობის  გამოჩენა და  მისი   არსებობა  დაკავშირებულია   
სოციალური,  ეკონომიკური,  ტექნოლოგიური, ეკოლოგიური, კლიმატური  ტემპების   დაჩქარებასთან    
და   სამყაროში  მიმდინარე   ცვლილებებთან, იმ  კანონზომიერებებთან, რომელსაც  შეუძლია 
მიგვიყვანოს  (ან  შესაძლებელია უკვე  მიყვანილიცაა)  ახალი  პრობლემების  ფორმირებასთან, რაც   
დაკავშირებულია  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  მდგომარეობასთან.  თუ  მოკლედ   ჩამოვთვლით   
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ბიოლოგიური  ბუნების  Homo   Sapiens-ის      სახეობის   იმ  ცვლილებებს, რომელიც   
განხორციელდა  უკანასკნელ  ათწლეულებში,  მაშინ   შესაძლებელია   გაბედულად  ვაღიაროთ,   

რომ  ჩვენი  თანამედროვე   ადამიანი  არსებითად   განსხვავდება    ჩვენი   წინაპრებისაგან. 
თანამედროვე ადამიანის  ორგანიზმში მთლიანობაში დაქვეითებულია  ორგანოებისა  დ  სისტემების   
ბიოენერგეტიკული   რეზერვები,  ორგანიზმის რეაქტიულობა  და  რეზისტენტობა,  
თვითრეგულაციისა   და   რეპროდუქციის (შემცირებულია  სასქესო  უჯრედების  რაოდენობა  და  
მისი  ხარისხიანობა  )  ფუნქციური  შესაძლებლობები  და ა.შ.    ორგანიზმში მიმდინარე  მრავალი   
სხვა  ფუნქციური  გადახრები არის  ის დამახასიათებელი  თვისებები, რითაც განსხვავდება   ჩვენი  
თანამედროვეები საკუთარი   წინაპრებისაგან.  თუ  ზოგადბიოლოგიური   პოზიციიდან   
განვიხილავთ  ზემოთაღნიშნულ   ცვლილებებს,   მაშინ   შესაძლებელია    მივიდეთ  იმ  
დასკვნამდე ,  რომ   თანამედროვე   ადამიანს  დაქვეითებული    აქვს  ცოცხალი  სისტემის   
თვითორგანიზაციის  მექანიზმების   ამოქმედების   უნარიანობა. 

როგორც ზემოაღნიშნულიდან  ჩანს, ჯანდაცვის სისტემაში აუცილებელი  ხდება    ახალი   
სტრატეგიის    ფორმირება,  რომელსაც  უნდა   გააჩნდეს უნარი ცოცხალი   სისტემისა  და  
პიროვნების  თვითორგანიზაციის   მექანიზმების   ამოქმედების   პროცესში აღადგინოს   
დაკარგული   ჰარმონია.  ამ   სტრატეგიის  ძირითად   ნაწილს კი  წარმოადგენს   ვალეოლოგია - 
ინდივიდის  ჯანმრთელობის   ფორმირების,  შენარჩუნებისა   და  განმტკიცების  თეორია   და   
პრაქტიკა.    ვსაუბრობთ  რა  ვალეოლოგიის   თეორიულ   და  ფილოსოფიურ  საფუძვლებზე,  
შეხსენების   მიზნით  საჭიროა   მისი  განხილვა,  როგორც   ინდივიდუალური  ჯანმრთელობა და  
დამოუკიდებული  მედიკო-სოციალური   კატეგორია,  რომლის  არსი   შეიძლება იყოს განხილული, 
როგორც   რაოდენობრივი,  ასევე   ხარისხობრივი   პირდაპირი   მაჩვენებლებით.  ამასთანავე,  
ჯანმრთელობა  დაავადებასთან შედარებით   განიხილული  უნდა  იქნეს,  როგორც   მეტად   

ფართო   კატეგორია.    დაავადებისწინა  მდგომარეობა   და  დაავადება - ჯანმრთელობის  კერძო  

შემთხვევებია,   როცა  ადამიანის  ორგანიზმის  დაცვით-კომპენსატორული  ბიოენერგეტიკული  
რეზერვები    დაქვეითებლია  ან   აღინიშნება მნიშვნელოვანი ორგანული  დეფექტები.   
ჯანმრთელობასა   და   დაავადებას   შორის   არსებობს  გარდამავალი   მდგომარეობა, რომლის 
სტრუქტურული   ორგანიზაციის   დონე გამოკვლეულია   ვალეოლოგიაში, უპირატესად  ის ატარებს 
ორგანიზმულ  ხასიათს,  ხოლო  მიდგომით  -  ხოლისტიკურს (ერთიანს).  ვსაუბრობთ  რა   
ინდივიდუალური  ჯანმრთელობის   მართვის   შესაძლებლობაზე,  აუცილებელია  მხედველობაში  
მივიღოთ,  რომ    ამ   პროცესის   ეფექტურობა  ბევრად   განისაზღვრება   ობიექტის   მართვის  
სრულყოფილი   ანალიზის   შედეგით.  

ჯანმრთელობის  შეფასება   ჯანდაცვაში  მიღებული  ხერხებით - პათოლოგიური   პროცესის   
გამორიცხვის   მეთოდით   ან  ნორმოლოგიის   საფუძველზე   -  არ  იძლევა   საშუალებას    
სრულფასოვანი  მართვის   პროცესის   ფორმირებისათვის.  ბიოსისტემის   ენერგოპოტენციალის  
დიაგნოსტიკური   მოდელის   გამოყენებამ  საშუალება   მისცა  მეცნიერებს   აღეწერა  
დიაგნოსტიკის    მთელი  რიგი  ახალი   ფენომენები.   მნიშვნელოვანმა  ფენომენმა - 

ჯანმრთელობის   „უსაფრთხო   დონემ“  - პირველად   მოგვცა   შესაძლებლობა მკაცრ   სამეცნიერო  

საფუძველზე  დაგვესვა  ქრონიკული   არაინფექციური  დაავადებების   პირველადი    
პროფილაქტიკის   პრობლემის  გადაწყვეტის  საკითხები,  რადგან  ნებისმიერი   გაჯანსაღების  
ღონისძიებების   მიზანი -  ისეთი  დონის  ჯანმრთელობის  მიღწევაა,  რომლის  დროსაც   არ  

წარმოიშობა   რისკის  ენდოგენური   ფაქტორები  და   არც   პათოლოგია  ვითარდება. 

დღეს,  კაცობრიობა   დგას  „მესამე  ეპიდსაწინააღმდეგო  რევოლუციის“   ზღვარზე, რომლის   
არსი - ინდივიდის  ჯანმრთელობის  მართვა,  ცოცხალი  სისტემის  თვითორგანიზაციის   
მექანიზმების  განმტკიცება  და  ჰარმონიზაციაა.  ახალი  სტრატეგიის  საფუძველი - ვალეოლოგიაა,  
მისი  თეორიული   და  პრაქტიკული  მიღწევები.   იმის  გამო,  რომ   ჯანდაცვა   უუნაროა    
დახმარება   გაუწიოს ყველა  გაჭირვეულ  ადამიანს სამედიცინო    მეცნიერების  თანამედროვე   
მიღწევების  დონეზე  (ფინანსირების  მუდმივი  დეფიციტის  პირობებში),  დასავლეთში   შეიქმნა  
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ახალი  სამეცნიერო   დისციპლინა  - კლინიკური  ეკონომიკა.  ის  წყვეტს  პრობლემას - მედიცინის  
რომელ  მიმართულებას ესაჭიროება  მიზნობრივი  დაფინანსება,  რათა  მიღწეული   იქნეს   
სასურველი   ეფექტი  მოსახლეობის    ჯანმრთელობის   გასაუმჯობესებლად. საჭიროა გვქონდეს 
იმედი ,   რომ  საქართველოს  ახლო  მომავალში  ვალეოლოგია  (მეცნიერება  ჯანმრთელობაზე)     
მოგვევლინება,  როგორც   XXI  საუკუნის  აღიარებულ   დარგად,  რომელიც  წარმატებით   

განახორციელებს   მოსახლეობის   ჯანმრთელობის   მართვის   პროცესს. 

დღეს,   უნდა  გვახსოვდეს, რომ  მედიცინა   განიცდის  დიდი  რევოლუციის  მოახლოებას, 
რომელმაც  არსებითად   უნდა   შეცვალოს  ჯანდაცვის   სისტემის სტრუქტურა,   რაც    ნიშნავს    
რეაქციისაგან  (დაავადებისაგან)  გადასვლას  პრევენციაში.   

 

დასკვნა 

ამრიგად,  თანამედროვე  მედიცინა  ძირითადში   ეყრდნობა   ბრძოლას   უკვე   არსებული   
დაავადების   კლინიკური   გამოვლინებების  პროცესში,  თუმც   ყოველთვის   ღრმად   ვერ   
წვდება  მათი  გამოვლენის  მიზეზებს.  აქედან   გამომდინარე,  თანამედროვე  პათოლოგიის  
განვითარების  მექანიზმები  ბოლომდე   რჩება  გაურკვეველი. ამიტომ  ორგანიზმის   ასეთი   
„რემონტი“  არ  იძლევა   გრძელვადიან   ეფექტს    და   წარმოადგენს   დროებით   ღონისძიებას.  
მომავალის  მედიცინაში   არსებული  პრობლემები  ისე  უნდა  აეწყოს   და  გადანაწილდეს,  რომ  
აცილებული  იქნეს    დაავადებების   წარმოშობისა  და  განვითარების   წინაპირობები. 

უმაღლესი    სამედიცინო   განათლება   ჯერ   კიდევ  დაულაგებელი  ჯანდაცვის  სისტემით  

ვერ   მოიტანს   დადებით   შედეგს   მოსახლეობის   ჯანმრთელობის   ეფექტურ   დაცვაში.  
საჭიროა   გამოინახოს    ალტერნატული   გზა,  რათა   ნაწილობრივად  მაინც  გადაიჭრას   
მოსახლეობის   ჯანმრთელობის    პრობლემური   საკითხები.  ასეთ  დარგად  შეიძლება   
დავასახელოთ   ვალეოლოგია.  ვალეოლოგია,  როგორც  მეცნიერება   ეფუძნება  თანამედროვე   
მედიცინის   ნორმებსა   და  პროფილაქტიკის  კრიტერიუმებს,   ხალხური   და  აღმოსავლური   
მედიცინის  კოლექტიურ   გამოცდილებას.   ის  გამაჯანსაღებელი   მედიცინის  განვითარების  
დღევანდელი   ეტაპია.  ვალეოლოგია  მეცნიერული  ცოდნის  მომიჯნავე   და  ინტეგრირებული  
დარგია  მედიცინას,  ფიზიოლოგიას, ფსიქოლოგიას, ფიზიკური  აღზრდის  თეორიას, სოციოლოგიასა   
და   პედაგოგიკას   შორის,  რაც   მომავლისკენ  არის   მიმართული  და  ხელს   უწყობს  
ადამიანის   ჯანმრთელობის  ევოლუციურ  განვითარებას.   
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ლიტერატურა: 

1. ი. დოლიძე, გ .ჩახუნაშვილი. ვალეოლოგია (სანოლოგია-სამედიცინო  მიმართულება), როგორც 
„ჯანმრთელობის  მედიცინა“, სოციალური, ეკოლოგიური  და  კლინიკური  პედიატრია, 
2013, 15-10-9, 52- 54; 

2.  ი. დოლიძე, გ. ჩახუნაშვილი. დაავადების  პათოგენეზისა  და  სანოგენეზის  სისტემური  
ანალიზი, სოციალური, ეკოლოგიური  და  კლინიკური  პედიატრია, 2013, 15-10-9, 64-66; 

3. ი. დოლიძე, ქვეყნის  ჯანდაცვის  კრახიდან  ვალეოლოგიამდე, იმედი +, 2014, 7, 25-27; 
4.  ი. დოლიძე,   სამედიცინო  და პედაგოგიური  ვალეოლოგიისადმი  სისტემური  მიდგომის  

თავისებურებანი, საქართველოს  განათლების  მეცნიერებათა  აკადემიის  მოამბე, 2014, 13, 
70-75; 

5.  ი. დოლიძე,  სანოლოგიის  როლი  თანამედროვე  მედიცინაში, მედიცინისა  და  
მენეჯმენტის  თანამედროვე  პრობლემები, 2014, 1, 24-30; 

6. გ. ჩახუნაშვილი,  ინტეგრალური  მეცნიერება, როგორც  XXI  საუკუნის  აუცილებლობა 
(ვალეოლოგია, სანოლოგია), სოციალური, ეკოლოგიური  დ კლინიკური  პედიატრია,2015, 17-
12-11, 27-31; 

7. ი. დოლიძე, გ. ჩახუნაშვილი, ადამიანის  ჯანმრთელობა   მედიცინის,  ჰიგიენისა  და 
სანოლოგიის  მეცნიერულ-პრაქტიკული  პოზიციებიდან, სოციალური, ეკოლოგიური და 
კლინიკური  პედიატრია, 2015, 17- 12-11, 37-41; 

8. გ. ჩახუნაშვილი, ი.დოლიძე, ვალეოლოგია, როგორც  სამი  კარდინალური  მიმართულების - 
სასწავლო, სამეცნიერო  და  პედაგოგიურ  დისციპლინათა  ინტეგრირებული  მეცნიერება, 
ბავშვთა  კარდიოლოგია, 2015, 9, 42-46; 

9. ი. დოლიძე, გ. ჩახუნაშვილი , მოზარდების  ჯანმრთელობის  მართვაში  პედაგოგიური  
ვალეოლოგიისა  და  სანოლოგიის  კრიტერიუმების  მნიშვნელობა, ბავშვთა  კარდიოლოგია, 
2015, 9, 46-49; 

10. ი. დოლიძე, გ .ჩახუნაშვილი. ვალეოლოგია, როგორც  „ჯანმრთელობის  ზოგადი  თეორია  
და  პრაქტიკა“\\ ბავშვთა კარდიოლოგია, 2016, № 10, 34-37; 

11. ი. დოლიძე, გ ჩახუნაშვილი. სანოგენეზისა  და  გაჯანსაღების  მექნიზმების  რეგულაციის 
პრინციპები\\ ბავშვთა კარდიოლოგია,2016№ 10,38-41; 

12. გ. ჩახუნაშვილი, ი. დოლიძე. ადამიანის ჯანმრთელობა ახალშობილობიდან  იწყება// ბავშვთა 
კარდიოლოგია, 2016, № 10, 41-44; 

13. ი.დოლიძე. ჯანდაცვის რეორგანიზაცია  ჯანმართვის კრიტერიუმებით- XXI საუკუნის  
მედიცინის ძირითადი  მოთხოვნაა//სოციალური, ეკოლოგიური და კლინიკური პედიატრია, 
2016, № 18-13-12, 35-40; 

14. გ. ჩახუნაშვილი, ი.დოლიძე,ნ.ჯობავა, კ.ჩახუნაშვილი, დ.ჩახუნაშვილი- სოციალური 
პედიატრია, როგორც  ვალეოლოგიის  ერთ-ერთი ფუნდამენტი\\ სოციალური, ეკოლოგიური 
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Резюме 

Игорь  Долидзе 
Валеология  и  новая  парадигма   здравоохранения 

           Высшее    медицинское   образование   еще  в  несовершенной     системе   здравоохранения    не  принесет   
положительного    результата   в  эффективной  защите   здоровья   населения.   Надо  искать    альтернативную    
путь  частичного   решения   проблемных   задач   здоровья   населения.  Такую   отраслью   можно  назвать   
валеологию.  Валеология,  как   наука  опирается   на  достижениях  норм  современной   медицины  и  средств  
профилактического  направления, основанных  на  базе  коллективного    опыта  Народной   и  Восточной  
медицины.  Сегодня оно   нходится  на  этапе  научно-практического   развития  и  является      отраслью  
оздоровительной  медицины.  Валеология – это   комплекс   наук,   или   междисциплинарное        направление    на  
стике   медицины,  физиологии , психологии,  теорий   физического  воспитания,   социологии   и  педагогики  с  
целью  сохранения   здоровья   человека  в  условиях   влияния  на  него  меняющихся   условий   внешней   и  
внутренней  среды. 
         Ключевые слова: Здравоохранее, здравоведение, валеология, санология, парадигма. 

Summary 
Igor   Dolidze 

Valeology   and  public  health   nev  paradigm 

Higher   medical    education   vith   still     not     well   arranged  public   health   system,  will    not   bring    
positive   result   in  protecting     public    health.   It   is   necessary    to  Iook   for   an  alternative   way   to   solve  
problematic    issues   of   public   health.  Valeology   is  a  sphere,  that  studies  this  Kind    of  topies.   

Valeology ,  as  a  sphere   of  science   is   based   on  medical     norms  and   prophylactic  criterions,   folk   and    
castern (oriental)   medicine ,s    collective   experience.   It  is  new  phase  for  developing    sanitation   medicine.  
Valeology   mixes     science    studies  and   sphe res  Iice  physiology,  theory  of  physical   education,  sociology    and  
pedagogic  directions.  Valeology  is  directed   to  future   and  helps  to   evolutionary  develop  human    health.     

Key words: health care, health management, valeology, sinology, paradigm. 
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Introduction 

 Currently in the world, it is estimated that there are 25-26 million internally displaced persons.6    Internally 

displaced persons (IDPs) are those who are relocated within their own nation. These are typically people who would 

be considered refugees had they crossed a national border.5  One of the hardest parts of defining an IDP is deciding 

when the displacement portion ends.  After 3 years, 15 years, or 25 years, are you still displaced or are you now a 

habitant of the new region? 

          In Georgia, it is estimated that 5.7%-6.3% of the population are IDPs.  These displacements occurred during two 

time periods, one during the war in 1991 to 1992, and the other in the 2008 conflict.  During both of these time 

periods, war resulted from increased tensions between Russia and Georgia.2  During the war from 1991-1992, Georgia 

had to absorb 250,000 IDPs.  By 1995, there were a total of 400,000 displacements.7,10 The most recent IDPs are from 

the region of South Ossetia.6,10 In 2008, villages near South Ossetia were bombed, looted, and burned. Twenty-eight 

thousand new IDPs were added to the already long list. This led Georgians with no choice but to flee the region they 

have known as their home because of the worsening conditions.   

         Internally displaced persons are a population that are more vulnerable to various health disparities because of the 

conditions they have faced.11 Often, they have little choice but to live in collective centers. However, sometimes the 

collective centers may have contributed to health concerns due to a lack of running water and electricity.3  While 

finding safety, they have to leave their possessions and at times, families behind.  This is unfortunately a common issue 

for conflict-ridden areas.  IDPs suffer greatly from the loss of resources.  Resources can be defined as property and land, 

employment, daily roles, and social circles. Further, IDPs lack knowledge of their new environment, are exposed to 

discrimination, and have endured the loss of loved ones.  These losses can affect overall health including mental health. 

IDPs are often viewed as a burden on the area in which they relocate. Not only is there an economic strain for the 

region, but IDPs face discrimination and are viewed by the local population as sources of pollution and contamination, 

as well as morally and physically threatening.4  A study done by Buck et. al., (2000) found mental health implications 

related to resource losses.  Ninety-one percent of those surveyed were traumatized by the loss of their homes; while 

many question the value of their own lives.7,10  Most ethnic Georgians listed property as their biggest loss.   

        Mental health is not the only health outcome to suffer among IDPs; reproductive health is also a concern.  Women 

make up approximately 70% to 80% of all IDPs in the world. Available reproductive health services tend to decrease in 
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conflict zones, while birth rates decrease and the number of unsafe abortions and maternal mortality increase.4 A 

decreasing portion of public health expenses are geared toward family planning and reproductive health services. The 

United States Agency for International Development (USAID) and United Nations Population Fund (UNFPA) are 

working to improve access to family planning. The United States Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

examine health trends, work towards quality improvement, allocate resources, monitor performance, and guide 

research in reproductive health.  The Georgian Reproductive Health Survey (GERHS10) was administered in 2010 to 

obtain national and regional estimates of basic demographic and reproductive health indicators. New policies are 

needed that will expand the scope of contraceptive counseling and allow its integration with other reproductive health 

services.1  

        Many women, due to displacement, reported that they were unable to access essential reproductive health care 

services due to fees, transportation, infrastructure, and insecurity.6 It is estimated that 72% of women are their family's 

main source of income in Georgian displaced homes.7  On top of being the main source of income, this means single 

mothers are carrying the double burden of breadwinner and all household chores.11 Currently, women's reproductive 

health statistics in Georgia show a 40% decrease in maternal mortality from 2006-2012. 8,9 Infections and obstetric 

hemorrhage were consistently the leading causes of maternal death.9 Additionally, late stage breast cancer and cervical 

cancers remain a major public health concern for women of Georgia. The goal of this pilot study is to determine 

internally displaced women’s perceptions on their health and learn the biggest obstacles they face regarding their 

reproductive health. 

Methods 

        This cross-sectional study on women’s health in Georgia among internally displaced people was completed 

through collaboration between Pennsylvania State University and University Geomedi. The study has ethical approval 

through the University Geomedi. All surveys were conducted in the respondent’s home, clinics and shops in IDP 

camps near Tbilisi, Georgia, specifically in Gori, Metsheki and Hotel Amirani IDP camps. Surveys were translated from 

English to Georgian, administered in Georgian, and translated back into English for analysis.  Surveys were completed 

by 41 respondents. Each survey took an average time of 10-15 minutes to complete. Our inclusion criteria were IDP 

women aged 18 years to 49 years of age.  All data analysis was completed using SAS 9.4 and Microsoft Excel software. 

Descriptive analyses were conducted to document the general prevalence of access to health care, perception of overall 

health, reproductive health history, exposure to domestic violence, and mental health status.  

Results 

 The majority of respondents was between 35 and 40 years old and was of Georgian ethnicity.  Most IDPs had a 

college education or greater, were from a rural area, and were married. Nearly 40% held a job outside the home. Most 

women (56%) felt their health was worse after being displaced. One third of female IDPs had little interest in doing 

things nearly every day and one fifth felt down, depressed or hopeless nearly every day. Just 40% of women reported 

having an understanding of how to prevent pregnancy. Most women we spoke with had been pregnant (71%) and of 
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those women, one third reported that the pregnancy was planned. Among women surveyed 17% reported currently 

using contraception. Finally, 27% of women reported money or lack of transportation as a barrier to healthcare. 
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Discussion 

 This study adds to the literature on female IDPs in Georgia and is a pilot study for further investigation. 

Several studies have shown that mental health is of great concern among Georgian IDPs.2,3, 11  This study shows that 

one third of displaced Georgian women suffer from depressive symptoms nearly every day. Other studies have 

extensively reported the psychosomatic effects of war, but the prevalence of its associated mental health manifestations 

amongst the IDPs are not well analyzed.12 Poor mental health could be due to the exposure to trauma, forced 

displacement from home, difficulty in integrating into local communities, loss of livelihoods, or the dissolution of 

social networks.2  

Access to reproductive healthcare is a priority for international aid organizations working with Georgian IDP 

communities.4 However, our study shows that some women do not know how to prevent pregnancy, do not currently 

use contraception, and one third of women reporting a pregnancy reported that the pregnancy was unplanned. This 

mismatch of stated goals and knowledge on the ground has been documented in practice in refugee and IDP camps and 

could support our finding.4 

 Our study highlights two important areas of concern in the health of IDPs in Georgia. The first is the 

documented poor mental health of IDPs. The second is low knowledge of family planning options. Both health 

concerns would be ameliorated by improved access to services. Nearly a third of our study participants reported money 

and lack of transportation to be a barrier to care. Further research needs to be completed on barriers to care and 

possible areas for intervention. 

Table 1  

Demographics N (%) 

Age 

18-24 

25-30  

31-34 

35-40 

40+ 

 

4 (11%) 

8(22%) 

5(14%) 

10 (28%) 

9(25%) 

 

Georgian Ethnicity 34 (87%) 

Education 

High School 

More than High School 

College or greater 

 

8 (20%) 

12 (29%) 

21 (51% 
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Marital Status 

Never Married 

Married 

Divorced 

Widowed 

 

11 (27%) 

20 (49%) 

5 (12%) 

5 (12%) 
 

Work outside home 16 (40%) 
 

From a rural area 25 (66%) 

 

 

Table 2 

 

 

Health Status N (%) 

Health Worse After Displacement 23 (56%) 
 

Understand how to prevent pregnancy 16 (39%) 
 

Ever pregnant 

 Last pregnancy planned 

29 (71%)  

  9 (31%)  
 

Currently using contraception 7 (17%) 
 

Little interest or pleasure in doing things nearly every day  14 (34%) 
 

 

Feeling down, depressed or hopeless nearly every day 8 (20%) 
 

 

Reported financial or transport related barriers to care 11 (27%) 
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Summary 

Lindsay Wampler1, Brianna Hoglen1, Oluoma Ekezie-Francis1, Kristin Sznajder1, 
Marina Pirtskhalava, Lela Aptsiauri, Merab Mirtskhulava, Catherine Motsonelidze1 

A Descriptive Analysis of the Mental Health and Access to Reproductive Healthcare 
among Internally Displaced Females in Georgian IDP Camps 

                                                                     

         Internal displacement is a global crisis that plagues many countries. Georgia specifically has an Internally 

Displaced Persons (IDP) rate of approximately 5.7%-6.3%.  IDPs often face health challenges and have worse health 

outcomes than those that are not displaced.  Women in particular suffer from poor mental and reproductive health 

outcomes.  In a pilot study conducted in three IDP camps near the Tbilisi region with 41 respondents, 56% of women 

felt their health was worse after displacement.  These women also had high rates of depressive symptoms with one 

third of women showing little interest in doing things on a daily basis and one-fifth feeling down on a daily basis. 

Reproductive health has also suffered, this is a highly educated group of women but only an alarming 40% reported 

that they knew how to prevent a pregnancy.  Seventy-one percent of women had reported being pregnant with one 

third of those pregnancies planned.  These numbers support the need for increased research and services to further 

support mental and reproductive health.   

        Key words: global crisis, Internally Displaced Persons (IDP), mental and reproductive health, IDP Camps.  
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ლინდსი ვამპლერი1, ბრაიანა ჰოგლენი1, ოლუომა ეკეზი-ფრენსის1, კრისტინ 
სზნაჯდერი1, მარინა ფირცხალავა, ლელა აფციაური, მერაბ მირცხულავა, 

ეკატერინე მოწონელიძე 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის აღწერილობითი ანალიზი და რეპროდუქციული 
ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა იძულებით გადაადგილებულ ქალებს 

შორის საქართველოს იგპ ბანაკებში 

         შიდა გადაადგილება არის გლობალური კრიზისი, რომელმაც ბევრი ქვეყანა მოიცვა. საქართველოში  

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (იგპ) ხვედრითი წონა დაახლოებით 5.7% -6,3%-ია. ისინი ხშირად 

ეჯახებიან ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემებს და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შედეგები 

ბევრად უფრო ცუდია, ვიდრე  არა დევნილებისა. ქალებში,  განსაკუთრებით ცუდი შედეგებია ფსიქიკური 

და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მხრივ. თბილისის რეგიონის სამ დევნილთა ბანაკში ჩატარებულ 

საპილოტო კვლევაში, რომელშიც 41 რესპონდენტი მონაწილეობდა, ქალების 56% მიიჩნევდა, რომ მათი 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესი გახდა. ეს ქალები, ასევე, იყვნენ დეპრესიული სიმპტომების 

მაღალი მაჩვენებელის მატარებელი. ამ ქალების ერთმა მესამედმა, გამოავლინა ნაკლები ინტერესი 

ყოველდღიური საქმიანობის მიმართ. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ასევე, დაუზიანდა ქალთა 

უაღრესად განათლებულ ჯგუფს, მაგრამ შემაშფოთებელია ის, რომ მხოლოდ მათმა  40% -მა განაცხადა, 

რომ მათ იცოდნენ თუ როგორ აეცილებინათ ორსულობა თავიდან. შემაშფოთებალია ისიც, რომ ქალების 

71%-დან დაგეგმილი ორსულობის  მხოლოდ ერთი მესამედი დაფეხმძიმდა. 

          ეს ციფრები ადასტურებს კვლევისა და მომსახურების გაზრდის საჭიროებას ფსიქიკური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შემდგომი მხარდაჭერისთვის. 

          საკვანძო სიტყვები: გლობალური კრიზისი, იძულებით გადაადგილებული პირი, ფსიქიკური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, იგპ ბანაკები. 
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Резюме 

Линдсей Уэмплер1, Брианна Хоглен1, Олуома Экези-Фрэнсис1, Кристин Cзнаджер1 

Марина Пирцхалава. Лела Артьеури, Мераб Мирцхулава, Кетрин Моцонелидзе 

Описательный анализ психического здоровья и доступа к репродуктивному 
здравоохранению среди вынужденных переселенцев в грузинских лагерях 

ВПЛ 

 

         Внутреннее перемещение является глобальным кризисом, который поражает многие страны. В Грузии 

удельный вес лиц, перемещенных внутри страны (ВПЛ), составляет примерно 5,7-6,3%. ВПЛ часто сталкиваются с 

проблемами здравоохранения и имеют худшие результаты в отношении здоровья, чем те, которые не 

перемещаются. Женщины, в частности, страдают от плохих результатов в области психического и репродуктивного 

здоровья. В экспериментальном исследовании, проведенном в трех лагерях ВПЛ вблизи Тбилисского региона с 41 

респондентом, 56% женщин почувствовали, что их здоровье ухудшилось после перемещения. У этих женщин 

также были высокие показатели депрессивных симптомов, причем одна треть женщин проявляла небольшой 

интерес к ежедневным занятиям и одной пятой ощущениям ежедневно. Репродуктивное здоровье также 

пострадало, это высокообразованная группа женщин, но только тревожные 40% сообщили, что они знали, как 

предотвратить беременность. Семьдесят один процент женщин сообщали о том, что беременна одна треть 

запланированных беременностей. 

          Эти цифры подтверждают необходимость расширения исследований и услуг для дальнейшей поддержки 

психического и репродуктивного здоровья. 

                        Ключевые слова: Глобальный кризис, Внутренне Перемещенные Лица (ВПЛ), психическое репродуктивное 
здоровье, ВПЛ лагерия.  
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მენეჯმენტის სრულყოფის თეორიული საფუძვლები 

(ქსელური დელეგირების კონკურენტუნარიანობა და ეფექტიანობა) 

რევაზ ლორთქიფანიძე 

შ.პ.ს. სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, საქართველო, revazlordkipanidze@gmail.com 

       

შესავალი 

      არავის მინდა ვაწყენინო, მაგრამ, საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პირველ წლებში, 

მნიშვნელოვანი ბუნებრივი ხარვეზები ჰქონდა როგორც ბიზნესის სწავლებას, ასევე მის პრაქტიკულ 

მხარდაჭერას სრულფასოვანი ბიზნესგარემოს შექმნის თვალთახედვით. კერძოდ, ბიზნესის მხარდაჭერა 

დაიყვანებოდა მისი რეგისტრირების გაიოლებამდე, ხოლო ბიზნესის სწავლებაში დიდი დრო 

ეთმობოდა ისეთ ელემენტარულ საკითხებს, როგორებიცაა განსხვავებები ბიზნესსა და მეწარმეობას, 

ადმინისტრირებასა და მენეჯმენტს, მენეჯერსა და ბიზნესმენს შორის. შესაბამისად, ნაკლები 

მნიშვნელობა ენიჭებოდა ბიზნესის კონკურენტუნარიანობისა და ეფექტიანობის ამაღლების  

თეორიულად დასაბუთებული პრაქტიკული რეკომენდაციების სწავლებასა და დანერგვას. 

      ეფექტიანი ბიზნეს-გარემოს შექმნას სახელმწიფოებრივი მიდგომა უნდა - თუ ჩვენს მცირემიწიან 

და ნაკლებშემოსავლიან მიკრო ან მცირე მეწარმეს ბედის ანაბარა მივატოვებთ, ის, მისთვის ძალზე 

ძვირადღირებულ მანქანა-მოწყობილობებზე, საწვავზე, ქიმიკატებსა თუ მწვავედ საჭირო 

სამკურნალწამლო საშუალებებზე ფიქრში, ვერასდროს გახდება კონკურენტუნარიანი. თანამედროვე 

ეტაპზე, ვერც გიგანტურ ობიექტებზე მასობრივი ორიენტაცია (ჩვენი კრიტერიუმით, 1000-ზე მეტი 

დასაქმებულით) გვიშველის - ისინი მონოპოლიებად შეიძლება მოგვევლინონ ჯერ კიდევ არატევად 

ბაზრებზე. ჩვენი გაანგარიშებებით, ბიზნესის ოპტიმალური კონცენტრაცია დაბლობ რეგიონებში 250-500 

დასაქმებულია ობიექტზე, მაღალ მთაში - მნიშვნელოვნად ნაკლები, რასაც, წარმოდგენილ შრომაში, 

შესაძლოდ მობილურად განვიხილავთ. 

ძირითადი ტექსტი 

     მორფოლოგიური მრავალფაქტორული განზოგადებებისა და დელფის მეთოდით  შეფასებების 

გამოყენებით, გამოვლინდა, რომ საქართველოს მაღალ მთაში (ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე მეტი) 

მინიმუმ 4-ჯერ მცირე უნდა იყოს ბიზნეს-ობიექტის კონცენტრაცია, ვიდრე დაბლობში (ზღვის დონიდან 

500 მეტრამდე), ხოლო დაახლოებით 2,7 ჯერ ნაკლები, ვიდრე შუა მთაში (500-დან 1000 მეტრამდე). 

აღნიშნული გაანგარიშებების საფუძველზე, გამოვთქვამთ რეკომენდაციას, რომ დაბლობში 

კონცენტრირებულ ბიზნესში შეიძლება დელეგირებულ იქნეს მაღალი და შუა მთის ბიზნესის ისეთი 

ფუნქციები, როგორებიცაა - უშუალოდ მენეჯერული ოფისების მოწყობა ბიზნეს-გეგმების, ფინანსური 
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ანალიზისა და მარკეტინგული კვლევის წარმოებისათვის, ასევე, ტექნიკით უზრუნველყოფის 

კოოპერირებით. 

      დელეგირება შეიძლება განხორციელდეს არამხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში, არამედ, 

სულ უფრო მეცნიერებატევად აგროსამრეწველო და ჯანდაცვით ბიზნესშიც. როცა სტეფანწმინდაში 

ყაზბეგის საერთაშორისო მარათონში მივიღე მონაწილეობა და ჩემს ასაკობრივ ჯგუფში გავიმარჯვე, 

გავიგე, რომ მაღალი მთის მრავალ მცირედდასახლებულ სოფელში საავადმყოფოების კი არა, მცირე 

ამბულატორიების მოწყობაც კი ვერ ხერხდება. ამას ემატება გარემოება, რომ მცირემიწიანი 

მეურნეობები, უნიკალური ქართული ბუნების მიუხედავად,  ვერაფრით ვერ უწევენ კონკურენციას 

ტექნიკურად კარგად აღჭურვილ უცხოურ კომპანიებს. 

      შედეგად, ასეთ მაღლივ სოფლებში ღრმადმოხუცი მოსახლეობა თუ შემორჩა (ისიც აქა-იქ) და 

სასწრაფო ღონისძიებებია გასატარებელი საგანგაშო ეკონომიკური და  დემოგრაფიული დეპრესიიდან  

გამოსასვლელად. 

      ჩვენი აზრით, ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ქსელური დელეგირების მენეჯმენტი, მეტად 

კონკურენტული კოოპერირებით, მომენტალურად შეცვლის მდგომარეობას.   ასეთი მენეჯმენტის 

სამაგალითო ელემენტარული სქემა შეიძლება გულისხმობდეს: 

      1) ყოველ მაღლივ სოფელში მინიმუმ 2-კაციანი ამბულატორიული პუნქტების მოწყობას, 

რომლებიც დაეხმარებიან მოსახლეობას (მ.შ. ახალგაზრდა ოჯახებს) სამედიცინო დახმარების (მ.შ. 

მშობიარობის) აუცილებლობის დროს. პირველ ეტაპზე, ასეთი პუნქტები, თავისუფალ დროს შეიძლება 

დაკავდნენ ადგილობრივი ნედლეულით უნიკალური  სამკურნალწამლო პრეპარატების დამზადებაზეც;  

      2) ასეთი პუნქტების მენეჯერული ფუნქციები (მ.შ. ტექნიკით - ვერტმფრენებითა თუ სხვა 

აუცილებელი საშუალებებით უზრუნველყოფა) დელეგირებული უნდა იყოს კომპანიის სათაო ოფისზე 

თბილისსა თუ რეგიონალურ ცენტრებში;  

      3) ასეთი კოოპერირება შექმნის რეალური ბიზნესის საფუძველს და არსებითად გაზრდის 

ბიზნესის ეფექტიანობას ქვეყანაში, დააბრუნებს ახალგაზრდობას მთაში, შექმნის სამუშაო ადგილებს 

ეკონომიკის სხვადასხვა დარგში; 

      4) სახელმწიფო ჩართულობა ამ სქემაში უნდა მოვიაზროთ მინიმალური - სიმბოლური 

(ამასთანავე, აუცილებელი) ხარჯებით, რაც შეიძლება გამოიხატოს ამბულატორიული პუნქტების 

მოწყობაში, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების გადაცემასა და მცირე ტექნიკური 

პარკების აღჭურვაში. აღნიშნულის აუცილებლობა, გვალვებისა და გახშირებული ხანძრების პერიოდში, 

რთულად მისასვლელი ჩვენი მაღალი მთიანეთისათვის მწვავედ საჭირო ვერტმფრენების ნაკლებობამაც 

დაადასტურა. 

      ბაზრის კონკურენტულობის დონისა და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის შესაფასებლად, ჩემს 

ადრინდელ შრომებში სხვადასხვა მაჩვენებელი და მეთოდია შემოთავაზებული, მ.შ. ევროკაშირის 

ექსპერტთა მიდგომის განვითარებით [1; 2; 3] და, ამჯერად, დავამატებ ქსელური დელეგირების 

მენეჯმენტის კონკურენტუნარიანობის (რაც თითქმის 3-ჯერ მეტად ეფექტიანი იქნება ადრინდელ 
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მდგომარეობასთან შედარებით), საერთო-სახელმწიფო საზოგადოებრივი სექტორის ბიზნესში 

ჩართულობისა და საერთაშორისო ბაზრების კონკურენტულობის მაჩვენებლების შეფასების 

საჭიროებასაც. 

     მენეჯმენტის კონკურენტუნარიანობის შეფასების სამაგალითო მაჩვენებლად შეიძლება 

გამოვიყენოთ წმინდა მოგების ფარდობა მენეჯერული პერსონალის რაოდენობასთან, საზოგადოებრივი 

სექტორის ჩართულობა შესაძლებელია შევაფასოთ ბიზნესის მხარდასაჭერად დახარჯული სახსრების 

ხვედრიწონით, ხოლო საერთაშორისო ბაზრის კონკურენტულობის დონე - ბაზარზე მსხვილი 

კომპანიების (რომლებიც კონკრეტული ბაზრის მეხუთედზე მეტს აკონტროლებს) რაოდენობით. 

დასკვნა 

      წარმოდგენილი კვლევის შედეგად, შემოთავაზებული ქსელური დელეგირების მენეჯმენტის 

მთავარ პრიორიტეტებად განისაზღვრა: 1) ბაზრის კონკურენტულობის სისტემატური (ყოველდღიური) 

ანალიზი, მ.შ. მთავარი მიმწოდებლებისა და არარეალიზებული პროდუქციის დონის ჩვენს მიერ 

შემოთავაზებული მაჩვენებლებით; 2) გამომდინარე, ბიზნესის წარმატებისათვის აუცილებელი ახალი 

მოქმედებების შესახებ ორიგინალური (და არა ბრმად კოპირებული) გადაწყვეტილებების შემუშავება, 

გამოცდილი მენეჯერების მინიმუმ 3-5 კაციანი საბჭოს კომპრომისული დასკვნის საფუძველზე; 3) არა 

გამოუყენებელ ტექნიკას - მხოლოდ კონკრეტულ მოთხოვნებთან ადეკვატური საჭირო მოწყობილობა; 4) 

მხოლოდ უნარჩენო ტექნოლოგია. 

      ბიზნესის სწავლების პროცესში, მომავალ მენეჯერ-ინტელექტუალებს უნდა განემარტოთ, რომ 

მოგებასა და ეფექტიანობაზე ზრუნვასთან ერთად, თანამედროვე წარმატებული ბიზნესის იმიჯი 

წარმოუდგენელია ბიზნეს-კულტურის გარეშე და ბიზნესმენს საზოგადოებრივი პრობლემებიც უნდა 

ადარდებდეს და ქველმოქმედებასაც ამრავლებდეს მათ გადასაჭრელად. 

      მხოლოდ ასეთი გზით შეიძლება ამაღლდეს ეკონომისტების პრესტიჟი და, საბოლოო ჯამში, 

ანაზღაურება. ეკონომისტი მხოლოდ მოანგარიშე მეორეხარისხოვანი პროფესია ჰგონია ზოგიერთს და 

ავიწყდება, რომ სწორედ ეკონომისტებმა - სმითმა, ქეინზმა, ფრიდმენმა და მათთანებმა ძალზე 

საჭიროდ შეცვალეს მსოფლიო ეკონომიკური მოწყობა და ევროკაშირიც კი სხვა არაფერია, თუ არა 

მაღალეფექტიანი ცხოვრების დონის ეკონომიკური კავშირი. 
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გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. რევაზ ლორთქიფანიძე, კონკურენციის რაციონალური ძალის დაცვისათვის - მითიდან 

კანონზომიერების აღმოჩენამდე. - თბილისი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 

ციფრული ფონდი „ივერიელი“, 2014. 

2. რევაზ ლორთქიფანიძე, პოტენციური მაკროეკონომიკური კონკურენტუნარიანობისა და ცხოვრების 

ხარისხის შესახებ.  - თბილისი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული 

ფონდი „ივერიელი“, 2015. 

3. რევაზ ლორთქიფანიძე, კონკურენციის პრიორიტეტულობა და ფინანსური ანალიზის დამხმარე 

სახელმძღვანელო საკითხები. - თბილისი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 

ციფრული ფონდი „ივერიელი“ 
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რეზიუმე 

რევაზ ლორთქიფანიძე 

მენეჯმენტის სრულყოფის თეორიული საფუძვლები 
(ქსელური დელეგირების კონკურენტუნარიანობა და ეფექტიანობა) 

 
     მორფოლოგიური მრავალფაქტორული განზოგადებებისა და დელფის მეთოდით  შეფასებების 

გამოყენებით, გამოვლინდა, რომ საქართველოს მაღალ მთაში (ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე მეტი) 

მინიმუმ 4-ჯერ მცირე უნდა იყოს ბიზნეს-ობიექტის კონცენტრაცია, ვიდრე დაბლობში (ზღვის დონიდან 

500 მეტრამდე), ხოლო დაახლოებით 2,7 ჯერ ნაკლები, ვიდრე შუა მთაში (500-დან 1000 მეტრამდე).    

     აღნიშნული გაანგარიშებების საფუძველზე, გამოვთქვამთ რეკომენდაციას, რომ დაბლობში 

კონცენტრირებულ ბიზნესში შეიძლება დელეგირებულ იქნეს მაღალი და შუა მთის ბიზნესის ისეთი 

ფუნქციები, როგორებიცაა - უშუალოდ მენეჯერული ოფისების მოწყობა ბიზნეს-გეგმების, ფინანსური 

ანალიზისა და მარკეტინგული კვლევის წარმოებისათვის, ასევე, ტექნიკით უზრუნველყოფის 

კოოპერირებით. 

        საკვანძო სიტყვები: მენეჯმენტი, ბიზნეს გარემო. ბიზნეს-ობიექტი, დელფის მეთოდი, ქსელური 

დელეგირების მენეჯმენტი, კოოპერირება, ამბულატორია, სამკურნალწამლო პრეპარატები. 

 

 

 

Summary 

Revaz Lordkipanidze 

Theoretical Bases of Management Perfection 
(Competitiveness  and Efficiency of Network Delegation) 

 

        With the help of morphological multifactorial generalizations and the dolphi method, it was found that 

approximately four times less is the concentration of business objects in high-altitude regions of Georgia (more than 

1000 meters above sea level), than in the lowland (500 meters above sea level) and about 2.7 times less, than in the 

middle of the mountains (from 500 to 1000 meters). 

        Based on these calculations, we recommend the delegation of such management functions in the lowland, as the 

organization of management offices, business plans, financial analysis, marketing research and a provision of a 

technology to the high-mountain network. 

         Key words: Management, business environment. business unit, dolph method, network delegation management, 
cooperating, outpatient, medicinal products. 
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Резюмe 

Реваз Лордкипанидзе 

Теоретические основы совершенствования менеджмента 
(Конкурентоспособность и эффективность сетевого делегирования) 

          С помощью морфологических многофакторных обобщений и метода дельфи, выяснилось, что 

приблизительно в четыре раза меньше концентрация бизнес-объектов в высокогорных регионах Грузии (более 1000 

метров над уровнем моря), чем в низине (500 метров над уровнем моря) и примерно в 2,7 раза меньше, чем в 

середине гор (от 500 до 1000 метров). 

         Исходя из этих расчетов, мы рекомендуем делегирование в низине таких  функций менеджмента, как 

организация управленческих кабинетов, бизнес-планов, финансового анализа, маркетинговых исследований и 

обеспечение техникой высокогорной сети.  

          Ключевые слова: менеджмент, бизнес-среда. Бизнес- обьект, метод Дельфи, менеджмент сетевого 
делегирования, кооперация, амбулатория, лекарственные препараты. 
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მარკეტინგის მართვა ინოვაციურ სფეროში 
ლუარა გვაჯაია 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

შესავალი 

მარკეტინგი ინოვაციური პროცესის შემადგენელი ნაწილია. ბაზრების დიფერენციაცია, პროდუქციის 

წარმოებასა და მომსახურებაში ტექნოლოგიური პროგრესის მიღწევები, ახალი კონკურენტების გამოჩენა 

აიძულებს ფირმას შეიმუშავოს ინოვაციური სტრატეგია მუდმივად ცვალებადი გარემოს შესაბამისად. 

მარკეტინგული კვლევები ერთ-ერთი მთავარი საფუძველია ინოვაციური სტრატეგიის შემუშავებისა, 

საწარმოს ინოვაციური საქმიანობის მარკეტინგული შეფასება გასატარებელი ღონისძიებების წარმატების 

უმნიშვნელოვანესი პირობაა.  

ძირითადი ტექსტი 

ინოვაციური პროცესი შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა გზით. კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო მეტად 

ეფექტიანი გზის არჩევა დამოკიდებულია ისეთ პირობებსა და ფაქტორებზე, როგორიცაა: ტექნოლოგიის 

ხასიათი, საბოლოო პროდუქტის ბაზარი, ფირმის პოტენციალი, ეკონომიკური კლიმატი, ხელმძღვანელობის 

კომპეტენტურობის დონე. ნებისმიერ შემთხვევაში ადგილი აქვს მრავალგანზომილებიანი და 

მრავალეტაპიანი პროცესების თანამიმდევრობას, რომელიც ხორციელდება სხვადასხვა ჯგუფების მიერ 

ადამიანების, ქვედანაყოფის და ორგანიზაციის დინამიური ურთიერთქმედებით. ამასთან წარმატება 

ყოველთვის დაკავშირებულია შემაფერხებელი და წინააღმდეგობრივი ფაქტორების დაძლევასთან. ამიტომ 

ინოვაციების დანერგვა შეუძლებელია ინიციატივისა და მიზანსწრაფვის, ასევე საწარმოო, ადამიანური, 

ორგანიზაციული და სოციალური ფაქტორების სფეროში მსხვილი დანახარჯების გარეშე. 

ინოვაციის არსი ყოველთვის იყო და არის მუდმივი ექსპერიმენტი. გეგმები, გამოკვლევები, რესურსების 

მოფიქრებული განაწილება უსათუოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბაზრის მარკეტინგი მათზე არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია. პროდუქციისა და მომსახურების წარმოებაში ბაზრების, ტექნოლოგიური პროგრესის, 

მიღწევების დიფერენციაცია, ახალი კონკურენტების გამოჩენა აიძულებს ფირმებს, შეიმუშავონ ინოვაციური 

სტრატეგია მუდმივად ცვალებადი საგარეო გარემოს შესატყვისად, ბაზარზე მოთხოვნის შემცირების 

დაწყებისთანავე წარმართონ მუშაობა ცვლილების გასატარებლად,  სანამ ამას გააკეთებენ კონკურენტები, 

განიხილონ თითოეული პოტენციური, ახალი ან არსებული საქონელი, რომლის მოდიფიცირება მოახდინონ 

მუდმივად; ასევე მოახდინონ მართვის დეცენტრალიზაცია, ამ მიზნით შექმნან მცირე მასშტაბის 

დამოუკიდებელი ქვედანაყოფები. 

საწარმოს ინოვაციური საქმიანობის მარკეტინგული შეფასება წარმოადგენს გასატარებელი ღონისძიებების 

წარმატების მნიშვნელოვან პირობას. ინოვაციური პროცესის ამსახველი კონკრეტული მიზნების 

ფორმულირება არც ისე ადვილია, მაგრამ მისი გაკეთება აუცილებელია, რათა იგი დაუკავშირდეს 
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ინოვაციური პროცესის სტიმულირებას. ეს მიზნები უნდა იყოს ერთიანი საწარმოს ინოვაციურ 

საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა ქვედანაყოფისათვის. 

ინოვაციური საქმიანობა - ეს არის რთული დინამიური სისტემა სხვადასხვა მეთოდების, ფაქტორებისა და 

მართვის ორგანოების მოქმედებისა და ურთიერთზემოქმედებისა. მასში ჩართული ადამიანები დაკავებული 

არიან სამეცნიერო კვლევებით, ახალი სახის პროდუქციის შექმნით, დანადგარებისა და შრომის საგნების, 

ტექნოლოგიური პროცესების, წარმოების ორგანიზაციის მეთოდების სრულყოფით მეცნიერებისა და 

ტექნიკის უახლესი მიღწევების, მოწინავე გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე. ასევე უზრუნველყოფენ 

სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის დაგეგმვას, ფინანსირებას და კოორდინაციას, ეკონომიკური ბერკეტებისა 

და სტიმულების სრულყოფით ღონისძიებათა სისტემის შემუშავებას, მიმართულს სამეცნიერო-ტექნიკური 

პროგრესის დაჩქარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის გადიდებისაკენ. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ფირმა დიდ ადგილს უთმობს ინოვაციურ სფეროში მარკეტინგის 

შემუშავებისა და დანერგვის პროცესს. დაჩქარებული სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი აიძულებს მას 

თავისდროულად განაახლოს საწარმოო ტექნოლოგია და გამოსაშვები პროდუქციის ნომენკლატურა, რაც 

დაკავშირებულია საქონელსა და მომსახურებაზე სწრაფად ცვალებად მოთხოვნასთან, ასევე პროდუქციის 

ხარისხზე მოთხოვნების ზრდასთან. 

ფირმის წინაშე დგება კონკურენტებთან ბრძოლის, წარმოების დანახარჯების შემცირების, მოგების 

მაქსიმიზაციის ამოცანები. ყოველივე ეს დაკავშირებულია მარკეტინგული საქმიანობის სწორად, 

მიზანმიმართულად წარმართვსთან. მარკეტინგის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტია ინოვაციური სტრატეგიის 

შემუშავება და დანერგვა. 

ფირმის სტრატეგია მოწოდებულია განსაზღვროს საწარმოს გრძელვადიანი მიზნები და ამოცანები  და 

დაამტკიცოს მიზნის მიღწევისათვის საჭირო რესურსების მოქმედებებისა და განაწილების კურსი. 

სტრატეგიული მართვის ჩარჩოებში ფირმა შეიმუშავებს საწარმოს განვითარების კომპლექსურ სტრატეგიას, 

რომომელიც მოიცავს საბაზო და ფუნქციონალურ სტრატეგიებს. საბაზო სტრატეგია იძლევა საწარმოს 

განვითარების ზოგად მიმართულებებს. ფუნქციონალური სტრატეგია მუშავდება საწარმოს ძირითადი 

სფეროების საქმიანობის მიხედვით, ისინი აღრმავებენ, აზუსტებენ საბაზო სტრატეგიას და განაპირობებენ 

მის რეალიზაციას. საბაზო სტრატეგიის ჩარჩოებში შეიძლება გამოიყოს შემდეგი ფუნქციონალური 

სტრატეგიები: საწარმოო, ინოვაციური, მარკეტინგის, საფინანსო, ინფორმაციული, სოციალურ-ეკონომიკური, 

ეკოლოგიური, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობებისა. 

თანამედროვე პირობებში საწარმოთა ინოვაციურ საქმიანობაში მარკეტინგი განსაკუთრებულ ყურადღებას 

მიაპყრობს საწარმოს ინოვაციურ სტრატეგიას, რომლის მიხედვითაც საწარმოში რეალიზდება ინოვაციური 

პროცესები. ინოვაციების შემუშავება-დანერგვა საწარმოს აძლევს საშუალებას წარმატებით იფუნქციონიროს 

უკვე ათვისებულ სფეროებში და ხსნის ახალ მიმართულებებზე გასვლის საშუალებებს. ამას 
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განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, რომლისთვისაც 

დამახასიათებელია ბაზრის კონიუნქტურის სწრაფი ცვლილება და ფირმებს შორის აქტიური კონკურენცია. 

ინოვაციური მარკეტინგის შემუშავების, დანერგვისა და რეალიზაციის პროცესში ჩართულია საწარმოს ყველა 

ძირითადი ქვედანაყოფი, მათი შეთანხმებული მუშაობა მარკეტინგის სამსახურთან აუცილებელია 

ინოვაციური სტრატეგიის ეტაპების შესრულების ეფექტიანობისათვის. გამომდინარე იქიდან, მარკეტინგის  

ძირითადი შეამადგენლებიდან საწარმოს ინოვაციურ საქმიანობაში თუ რას ეძლევა უპირატესობა, შეიძლება 

გამოიყოს  საწარმოს ორიენტაციის ძირითადი სახეები:  

1) ინოვაციებზე  ორიენტაციის დროს, რა თქმა უნდა, მთავარი ადგილი უჭირავს ინოვაციურ 

საქმიანობას, მარკეტინგის სამსახური ასრულებს ინფორმაციულ -ანალიტიკურ ფუნქციას, 

განსაზღვრავს გამოსაშვებ პროდუქციაზე მოთხოვნის დონეს; 

2) გასაღებაზე ორიენტაციის პირობებში, ძირითად ფუნქციად ხდება მარკეტინგი, რომელიც  

განსაზღვრავს ახალშემონაღებებზე მოთხოვნებს და ახდენს გავლენას მათ ხასიათზე  დამუშავების 

პროცესში;  

3) სტრატეგიულ მოთხოვნაზე ორიენტაცია - დაფუძნებულია მარკეტინგული, საწარმოო და 

ინოცავიური საქმიანობის ურთიერთკავშირზე, რაც უზრუნველყოფს საწარმოს საბაზრო სტრატეგიის 

ყველაზე მაღალ ეფექტიანობას. 

ამ მიმართულებით მუშაობა ასევე ხელს უწყობს საწარმოს მთელი ეკონომიკური  მექანიზმის შეთანაწყობილ , 

მიზანმიმართულ საქმიანობას. ასეთი მიდგომა აქტუალური უნდა იყოს საქართველოს მრეწველობის 

განვითარებისათვის, რომლის ძირითადი პრობლემად უნდა იქცეს მრეწველობის უკვე დაშლილი, 

დანგრეული დარგების თანდათანობით აღდგენა, თანამედროვე საწარმოების შექმნა, რაც მნიშვნელოვნად 

გაზრდიდა დასაქმებას, აქედან გამომდინარე მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას. 

ბაზრების დუფლება შესაძლებელია ისეთი ახალი პროდუქტის წარმოების ათვისების შედეგად, რომელიც 

უზრუნველყოფს სწრაფად ცვალებადი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. ამისათვის საწარმოს უნდა ჰქონდეს 

მობილური სამეცნიერო-ტექნიკური პოტენციალი, რომელსაც შესწევს  სხვადასხვა საგეგმო ამოცანებზე 

სწრაფად გადართვის უნარი. ასეთ შემთხვევაში ძირითად ინოვაციურ ამოცანებად უნდა მივიჩნიოთ 

დიფერენცირებული პროდუქტების და პროცესების შემუშავება, საქონლის ბაზარზე გასვლის პორცესების 

სამეცნიერო-ტექნიკური უზრუნველყოფა.  

ინოვაციური განვითარების მაღალი დონით ახალი ბაზრების ათვისების გეგმების რეალიზაციის მიზნით 

იყენებენ სტადიური დაძლევის, კვლევითი ლიდერის, წინმსწრები მეცნიერებატევადობის, კონკურენტებზე 

რადიკალური წინგასწრების სტრატეგიებს. ეს დაკავშირებულია მეტწილად აუცილებელი სამეცნიერო-

ტექნიკური კადრების და საცდელ- ექსპერიმენტული წარმოების არსებობაზე. 
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 ინოვაციურ ციკლში - იდეიდან მის აღსრულებამდე ბიზნესმენი - ინოვატორი აწყდება გასაღების 

პრობლების. ამ საქმეში მთავარ როლს ასრულებს მარკეტინგის სამსახური, როგორც ინოვაციური საწარმოს 

მენეჯმენტის ძირითადი შემადგენელი. სწორედ მარკეტინგის სამსახურის მეშვეობით უნდა მოხდეს ბაზრის 

შესაბამისი სეგმენტების პროგნოზირება, ინოვაციის სამომხამრებლო თვისებების დაგეგმვა, ფასების, 

განაწილების არხების, რეკლამაზე ხარჯების დადგენა. მარკეტინგის საშუალებით არსებითად მცირდება 

საბაზრო გაურკვევლობა და რისკი ინოვაციის სამომხმარებლო მიუღებლობისა. 

 მარკეტინგულ კვლევას საქმე აქვს სასაქონლო ბაზრის კონკრეტულად განსაზღვრულ სეგმენტთან , 

რომელზედაც მყიდველთა ჯგუფი ორიენტირდება ნაწარმის კონკრეტულად განსაზღვრულ მოდიფიკაციაზე. 

ბაზრის სეგმენტაცია შეიძლება მოხდეს ორი მიმართულებით - მომხმარებელთა ჯგუფის და პროდუქციის 

პარამეტრების მიხედვით. 

 მიუხედავად იმისა, რომ ინოვაციებზე მოთხოვნა უფრო მეტად აქტუალურდება საქონლის სასიცოცხლო 

ციკლის ბოლო ეტაპზე, აუცილებელია ინოვაციური მარაგის  შექმნა, მუდმივი მუშაობა სიახლეების შექმნაზე, 

რაც  წარმოადგენს ფირმის წარმატების ღერძს. ამიტომ ინოვაციური მარკეტინგის რეგულარული 

განხორციელება ხდება ინოვაციური საწარმოების მაღალი კონკურენტუნარიანობის მთავარ პირობად. 

ინოვაციურ მონოპოლიას მწარმოებელმა შეიძლება მიაღწიოს ორი გზით: 

1) გამოგონებებზე და ახალ მოდელებზე, რომლებიც გამოყენებულია სიახლის კონსტრუქციებსა  

და ტექნოლოგიებში, პატენტების რეგისტრაციით, ინტელექტუალური საკუთების ობიექტებზე 

უფლებების დაცვით; 

2) სიახლის ტექნიკური გადაწყვეტის კომერციული საიდუმლოების შენახვით და საწარმოს 

შინგით საკუთარი ‘’ნოუ-ჰაუს’’ დაცვის შესაბამისი სისტემის ორგანიზებით. 

მარკეტინგულ გამოკვლევას განსახილველ სიახლეზე წინ უნდა უსწრებდეს ამ სიახლის პოზიციონირება ანუ 

ბაზრის იმ სეგმენტის გამოვლენა, სადაც შესაძლოა იყოს ახალ პროდუქციაზე გაზრდილი ან არასრულად 

დაკმაყოფილებული მოთხოვნა. 

ახალი პროდუქტის გასაცნობად პოტენციური მყიდველებისათვის, აუცილებელია გამოკვლეული იქნეს მისი 

რეალიზაციის ბაზრები. ეს ხორციელდება ახალი პროდუქტის წარდგენით გამოფენებზე, ბაზრობებზე, 

კონკურსებზე, მისი ნიმუშების წარდგენით (თუ ეს პროდუქტი ხანგრძლივი მოხმარებისაა) საცდელი უფასო 

ან შეღავათიანი ექსპლუატაციით, ლიზინგით შეღავათიან ფასად მიყიდვით. ახალი პროდუქტის ბაზარზე 

წინასწარ განთავსებაზე დანახარჯები გამოდის როგორც ინვესტიციის ნაწილი მისი გასაღების ასათვისებლად 

და იძლევა ახალ პროდუქციაზე მოთხოვნის მარკეტინგული კვლევის საშუალებას. 

 ინოვაციის გასაღების ადექვატური სისტემის დადგენა ითვალისწინებს შემდეგი ალტერნატივებიდან 

ერთერთის არჩევას:  
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 გასაღება უშუალოდ ახალი პროდუქტის მომხმარებლებზე პირდაპირი ხელშეკრულებით, ან 

ინოვაციური საწარმოს საკუთარი საცალო ვაჭრობის მეშვეობით; ამ სქემით გაყიდვა ხდება ბაზრის ვიწრო 

სეგმენტისათვის გათვალისწინებული ახალი პროდუქტისა. იგი დამახასათებელია მეცნიერებატევადი 

პროდუქციისათვის მცირე რაოდენობის მომხმარებელისათვის, რომელთანაც უმჯობესია პირდაპირი 

მიყიდვის გამოყენება; 

 საბითუმო- სავაჭრო ორგანიზაციებზე მიყიდვა - ადექვატურია მასიური მოხმარების 

პროდუქციისათვის; 

 გასაღება დამოუკიდებელ საცალო სავაჭრო ქსელში -- მიზანშეწონილია, როდესაც პროდუქტი 

ორიენტირებულია მასობრივ მოთხოვნილებაზე, მაგრამ არ არის ისეთი დიდი რაოდენობით, რომ 

აუცილებელი იყოს მისი საბითუმო გაყიდვა. 

ინოვაციური მარკეტინგი უზრუნველყოფს არა მარტო პროდუქციის გაყვანას ბაზარზე, არამედ იგი 

ემსახურება აგრეთვე ახალი ტექნოლოგიების ბაზარზე გასვლას; პირველ რიგში ეს ხდება გამოგონების, „ნოუ-

ჰაუს“ ლიცენზიის გაყიდვით, რომელიც გამოიყენება ახალი ტექნოლოგიური პროცესის შესაქმნელად. ახალი 

ტექნოლოგიის მარკეტინგი უშუალოდ დაკავშირებულია იმ პროდუქციის მარკეტინგთან, რომელიც ამ 

ტექნოლოგიით იწარმოება. ამიტომ ახალი ტექნოლოგიის ლიცენზიის შეძენაზე პოტენციური მყიდველის 

დარწმუნების საუკეთესო ხერხია აღნიშნული პროდუქციის მოთხოვნაზე მარკეტიგული კვლევის ჩატარება 

და ამ კვლევის შედეგების დოკუმენტურად წარდგენა ტექნოლოგიის მყიდველისათვის. 

დასკვნა 

 თანამედროვე ეტაპზე ნებისმიერი ფირმის, ორგანიზაციის საქმიანობაში წარმატების მიღწევა შეუძლებელია 

მუდმივად ცვალებად გარემოსთან მიმართებაში მარკეტინგული კვლევების ჩატარების გარეშე, მასზე 

დაყრდნობით უნდა მოხდეს საწარმოს სტრატეგიის შემუშავება და პრაქტიკული რეალიზაცია. 
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რეზიუმე 

ლუარა გვაჯაია 

მარკეტინგის მართვა ინოვაციურ სფეროში 
 

          სტატიაში განხილულია ინოვაციურ სფეროში მარკეტინგის მართვის საკითხები, ხაზგასმულია საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში მარკეტინგის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე, მარკეტინგის შემუშავებისა და 

დანერგვის პროცესზე, რაც დაკავშირებულია დაჩქარებულ სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესთან, ბაზარზე  

კონკურენციის არსებობასთან. მარკეტინგის მიზანდასახულად მართვა უზრუნველყოფს საწარმოს 

წარმატებულ საქმიანობას და აქედან გამომდინარე  მოგების მაქსიმიზაციას. 

           საკვანძო სიტყვები: ინოვაციური მარკეტინგი, სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი, ბაზარი, საბაზრო 

ეკონომიკა, ინოვაციური სტრატეგია, ორიენტაცია,  მოთხოვნა, მარკეტინგული კვლევა, სასიცოცხლო ციკლი, 

ტექნოლოგია, გასაღება, ინფორმაცია. 

Резьюме 

Луара Гваджая 

Управление маркетингом в инновационной сфере 
                                                        

         В статье рассмотрены вопросы управления маркетингом в инновационной сфере. Обращено внимание  на 

особое значение процесса разработки и внедрения маркетинга в условиях рыночной экономики, что связано с 

ускорением научно-технического прогресса и конкуренцией на рынке. Целенаправленное управление 

маркетингом обеспечивает успешную деятельность инновационного предприятия, максимизацию прибили. 

        Ключевые слова: Инновационный маркетинг, инновационная сфера, научно-технический прогресс, 

рыночная экономика, инновационная стратегия, спрос,  маркетинговые исследования, технология. 

 

Summary 

Luara Gvajaia 

A Management of Marketing in an Innovation Field 

       The article considers the problems of a management of a marketing in an innovation field. A special significance of the 

marketing is underlined in the conditions of a market economy. The process of development and implementation of 

marketing is related to scientific-technical progress and presence of competition at the markets. A purposeful management 

of marketing guarantees successful activities of an entrepreneurship and correspondingly, maximization of a profit. 

        Keywords: innovation marketing, scientific-technical progress, market, market economy, innovation strategy, 

orientation, demand, marketing study, life cycle, technology, selling, information 
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Problems of Selecting and Developing Human Resources and Challenges for Georgia on 
the Example of Georgian Water and Power LLC and Telasi JSC 

Lomaia Ts., Lagvilava E. 

International Caucasian University, Georgian Technical University, Tbilisi,Georgia 
 

Introduction 
           Many issues of human resources management is being researched by science worldwide, though knowledge of new 

mechanisms such as selecting and mastering staff on the basis of the example of the organizations acting in the country with 

emerging market economic and practical application of the results of their survey is a priority for ascertaining how to be 

able to employee people who will satisfy existing and future demands.  

Basic text 
         The main treasure of any company is success of its employees work. Selection process of human resources at research 

objects is considered to be HR service function. It is indicated that Georgian Water and Power LLC is a leading company at 

Georgian water supply market that aims to ensure Tbilisi and its suburbs with high quality, secure and reliable water supply. 

With regards to Telasi JSC, it is one of the largest energy network companies that carries out electricity distribution and 

supply function.  

         Both companies strive to provide attractive working conditions for their personnel. In addition, our research objects 

give great significance to professional growth of the staff, issue of developing human capital and motivating the staff. It is 

notable that priority part of the company’s strategy is proper management of human resources and efficient planning of HR 

policy. Modern procedures of selecting personnel has been implemented in both companies that includes looking for the 

candidate, appraisal, definition and appointment to the vacant position.  

        Analysis and development of own human resources activities at research object narrates about proper leading of the 

career management for the purpose of shaping and developing human capital that constitutes career planning and managers’ 

heritage processes. While discussing career analysis we consider characteristics of the job levels and of similar professions. 

Determination of the career development is possible due to the competences that are necessary for the individual for 

carrying out its tasks. 

         In accordance with modern methods and standards of human resources management companies that are being 

researched carry out their HR policy in accordance with internal labor regulation that sets out issues related to the regulation 

of labor relations, selection of the staff, training the employees, development, remuneration, incentivization and other 

aspects related to human resources management. The great attention is paid to the development of knowledge, competence 

and skills for the purpose of quality performance of business plans of the both company, establishment of such approach 

culture towards increasing knowledge, applying and exchanging it in Georgian Water and Power LLC and Telasi JSC that 

will foster permanent improvement of the business processes, education and self-improvement of each employee and 

development in multi-directional conditions. 

         Realization of the modern staff development concept implies flexibility of the training system, upgrading, group work 

type, substitution of lecturers with consultants.  

         It is notable that the staff movement indicator at both research objects is quite low that denotes existence of healthy 

psychological climate and employee satisfaction. Purpose of human resources enhancement/development is being set out in 

advance. Based on the specifics of the company mainly people with technical skills are employed where it is quite hard to 

find them at Georgian market. Companies’ management tries to look for workers with experience and equip them through 
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trainings with skills such as: Organizational culture, business communication, teach modern programs that will foster their 

professional growth and at the same time the company will be able to switch to management level of modern technologies. 

          Selection strategy is held in a quite interesting manner at research objects: Firstly, staff selection is made on the basis 

of identification of necessity of the personnel. In case of vacancy the company gives an asset to the discussion of existing 

employee candidature if his/her qualification and personal data corresponds to the requirements. The companies also 

conduct own employment forums for the organization and also participate in various types of employment forums from 

where they obtain candidature base and use it actively during the employment process.  

          Main aim of human resources management is to equip utilities with employees with relevant knowledge and 

experience and to fully realize their capacities. In both companies business career management is one of focal points. It 

starts from defining individual’s interests, inclinations, possibilities, capacities and habits. During career management 

employees pay great attention to technical, functional, managerial competency, creativity and initiativity, autonomy and 

independence, security. Assisting employees in self-realization is also of primary importance. Business career management 

of Georgian Water and Power LLC and Telasi JSC is carried out by human resources unit and is directed towards career 

growth of the employees, planning, motivating organization and control due to the necessities and social-economic 

conditions of the utility.  

         Qualitative and Quantitative surveys have been carried out at research objects – Georgian Water and Power LLC and 

Telasi JSC. 241 respondents have been surveyed via polling.  In- depth interviews have been carried out with the same 

respondents. Annual surveillance and analyze of primary documentation enabled us to develop common concept of human 

resources in both companies.   

           2300 people are employeed at Georgian Water and Power LLC that fulfill services related to  water supply and 

sewerage of the capital. The company serves 467300 subscribers throughout the city. For the organizational purposes it pays 

great attention to high professionalism of the staff, existence of qualified and competent personnel, perfection of 

management systems.  

          Quantity of top management and employees in 2014-2016 was distributed in accordance with the information 

provided in the table below.1        

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                               Table 1 

                                  Quantity of Management and the Staff in 2014-2016 

Year Management Employees Total 

2014 63 1758 1821 

2015 76 2135 2211 

2016 83 1842 1925 

 

1 Primary documents and annual reports (2014, 2015, 2916) of Georgian Water and Power LLC. 
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                                                                                                                                               Table  2 

 

               Qualification of Human Resources according to their education in 2014-2016 

Year Higher 

Education 

Vocational 

Education 

Secondary 

Education 

Total 

2014 833 443 545 1821 

2015 1005 613 593 2211 

2016 986 365 574 1925 

   

         The interview is necessarily interviewed through open and closed questions. The theoretical and practical training 

programs are created specifically. Trainings are held in the format of lecture and training. After completion of each module 

participants write tests prepared for them specifically that enables them to assess to what extent professional level of 

employees participating in the trainings has been increased.   

         Aim of human resources growth is set in advance at Georgian Water and Power LLC. Based on the specifics of the 

company mainly people with technical skills are employed where it is quite hard to find them at Georgian market. 

Companies’ management tries to look for workers with experience and equip them through trainings with skills such as: 

Organizational culture, business communication, teach modern programs that will foster their professional growth and at the 

same time the company will be able to switch to management level of modern technologies.  

          During last 4 years summer internship program has been implemented at the organization. Within program programs 

of specific directions are prescribed. For the internship last year students and Masters Students are being selected from 

leading universities. The best students are given possibility to be employed at the company. Data of interns are kept at the 

reserve base if there is no specific vacancy at the moment and as soon as vacancy becomes available the students that have 

undertaken their internship program are given preference.  

Telasi JSC is one of the largest energy network companies in Georgia that carries out electricity distribution and supply 

function and aims at supply of customers with reliable and quality energy. Main types of its activities are: electricity 

purchase and sale, service and exploitation of electricity networks, electricity transit services, services provded to 

subscribers, technical services of the subscribers, administration of uniform integrated and coordinated system of electricity 

supply, water supply and cleaning within Tbilisi. Provision of services to the subscribers and exploitation of electricity 

networks is carried out in 10 business centers which are located in every administratve district of the city.  

Activities of Telasi JSC is open and transparent for shareholders, investors, business partners and society. Its activities 

are directed towards raising investment attractiveness of the company, perfection of management systems, implementation 

of modern highly efficient technologies, development of customer services and quality improvement.  
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         Currently Telasi JSC is undertaking works for technical re-equipping and modernization of the electrical network. 

Minimizing quantity of technical incidents and relevant reduction of the overall  level of  electricity losses is a prority goal.  

More than 2100 people are employed at the company. Telasi as one of the actively developing organizations needs 

professionals with various profiles that will assist in fulfillment of strategic goals. Telasi tries to ensure its employees with 

attractive working conditions. In addition the company pays much attention to professional growth of the employees. While 

building relations with its employees Telasi follows the principle according to which cooperation between company and its 

employees shall be possibly comfortable and convenient. 

         Activities of Georgian Water and Power LLC, as well as of Telasi is directed towards raising investment attractiveness 

of the company, perfection of the management systems, implementation of highly efficient technologies, development of 

customer services and raising of the quality. Those companies pay much attention to corporate culture the main value of 

which is considered to be high professionalism, flexibility of the management systems, efficient merger of employees’ 

discipline and creativity. Both companies create team of professionals, constantly cares for raising qualification of its 

employees and their social protection. Strive towards efficient work and devotion to corporate values is characteristic for 

teams created at the companies. On both survey objects the employee knows in advance not only short-term and long-term 

perspectives, but also what indicators shall be achieved for being promoted at the job.  

        Career development process of worker at the Georgian Water and Power LLC starts at the moment of its employment, 

whereas in Telasi appointment takes place after 3 months. At the first stage perspectives of his/her development and career 

growth in given organization has to be defined. At the second stage development of individual plans of career growth is 

carried out.  

        It is worth mentioning that career at the orgnisation does not necessarily  mean constant upward movement on 

positional levels. In Georgian Water and Power LLC and Telasi JSC it implies horizontal rotation from one structural unit to 

another. For that reason the capacities of the employee with requirements to the candidate for specific position. 

Respectively, capacities, advantages and disadvantages of the candidate shall be evaluated in an objective manner. 

         On both research objects respondents have expressed their attitude towards selection, development and career 

management issues of human resourcees by answering questions.2 

 

                           Survey Results are provided in Tables №3 and №4   

                                                                                                                                           Table 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Quantity of  Surveyed and Structure in Georgian Water and Power LLC and Telasi JSC  

 Number of Surveyed % 

Valid 

1.Georgian Water and Power LLC 83 34.4 

2. Telasi JSC 158 65.6 

Total 241 100.0 

  

1 Results of questionnaire survey and conceptual opinions of the author 
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                                                                                                         Table 4 

 

                                                Gender (Quantity of Surveyed per Gender) 

 

 Quantity of Surveyed % 

Valid 

1.Female 46 19.1 

2.Male 195 80.9 

Total  241 100.0 

 

  

 

Human resources policy of the research object is reflected in the table below.  

                                                        

                                                                                                                                           Table 5 

                               Human Resources Policy of Research Object 

  

Count Column N % 

1. Defining forms and methods of working 

with human resources  

2. System of Views, Requirements, Norms 

and Principles  

3.System of Limitations  

195 

 

 

169 

 

29 

80.9% 

 

 

70.1% 

 

12.0% 
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As it can be observed from table 5 80,9% of surveyed prefers definition of forms and methods of working with 

personnel, whereas 70,1% - system of views, requirements, norms and principles. And at the last place 12,0% of surveyed 

prefers system of restrictions.  
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 Table 6 

        Results of Questionnaire Survey Regarding Human Resources Management  

      

Column 

N % 

Column 

N % 

Column N 

% 

Column 

N % 

Column N 

% 

1. Planning Human Resources 77.2% 7.5% 5.4% 9.1% 0.0% 

2.Supporting Employment 10.8% 12.0% 7.1% 10.0% 59.3% 

3.Organizing Trainings  5.8% 60.6% 13.3% 7.9% 11.6% 

4.Style, methods of manager  5.4% 9.5% 67.6% 9.5% 7.1% 

5. Incitement and resolution of Social problems  0.0% 9.5% 5.8% 62.7% s21.2% 

99.It is hard to answer the question 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

 

The first column of the Table 6 shows the indicators preferred by employees of the research object. 77,2% of 

surveyed have preferred human resources planning, 10,8% - Supporting employment, 5,8% - organizing trainings, 0.8% - 

finds it hard to answer the question, whereas incitement and resolution of social problems has not been supported by any of 

the employees.   

                                                                                  Table 7 

                                               Results of Survey on Methods of Analyze  

  

Column N % 

1Methods of Surveillance 75.1% 

2.Interview 31.5% 

3.Surveys 13.7% 

4.None 10.0% 

 

 

According to table N7, 75,1% of surveyed prefers methods of surveillance, 31,5% chooses interview, 13-7%- 

surveys, whereas 10% does not give preference to any of the methods.  
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Table  8  

                  Results of the Survey on Sequence of Selection of the Human Resources  

   

 

  

Column 

N % 

Colum

n N % 

Colum

n N % 

Colum

n N % 

Column 

N % 

1.Conversation in advance, filling our application and 

questionnaire  

78.8% 2.5% 13.3% 5.4% 0.0% 

2. Interview with manager of employing field  1.7% 72.2% 15.4% 9.1% 1.7% 

3.Test 10.0% 13.7% 68.0% 7.5% 0.8% 

4.Examining recommendations and experience   

8.7% 

 

11.6% 

 

2.1% 

 

75.9% 

 

1.7% 

5.Medical examination 0.8% 0.0% 1.2% 2.1% 95.9% 

 

         Results of the Survey on Sequence of Selection of the Human Resources have testified that majority of interviewed 

prefer having conversation in advance, filling out application and questionnaire (78.8%), 10% has chosen having tests, 

8.7% - examination of recommendations and experience, whereas minority (0.8%) deems medical examination as 

appropriate.  
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Table  9 

                    Survey Results of steps of candidate selection process for specific position  

       

Column N 

% 

Column N 

% 

Column N 

% 

Column N 

% 

Column 

N % 

Column N 

% 

1.Tests on physical 

abilities  

7.1% 75.9% 0.0% 7.5% 9.5% 0.0% 

2.Tests on mental abilities  4.1% 10.0% 65.6% 15.8% 4.6% 0.0% 

3.Moot tests  1.7% 2.5% 19.5% 67.2% 9.1% 0.0% 

4.Complex tests  2.5% 10.0% 9.1% 6.2% 72.6% 0.0% 

5.Comparison of 

candidates on one and the 

same vacancy and 

selection of the best  

66.0% 1.7% 5.8% 3.3% 3.3% 19.9% 

6. Appointment and 

conclusion of 

employment contract  

18.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 80.1% 

 

The survey of the process of selecting candidates for specific positions have provided the following results ( 

table3.3.13): Comparison of working capacities of the candidates of one and the same position and selection of the best – 

66.0%, appointment and conclusion of employement contract – 18.7%, tests of physical abilities – 7.1%, tests on mental 

capacities – 4.1%, complex tests – 2.5%, moot tests – 1.7%. 

Conclusions 

        Selection and development of human resources at Georgian Water and Power LLC and Telasi JSC plays important role 

in human resources management system. It implies efficient use of human capacities for the achievement of various aims of 

those companies.  Employement and development of human resources, methods of their training and assessment of 

efficiency is the guarantee of success of the strong company.   

        For the purpose of forming human resources proper proceeding of selection process is important. Depending on the 

results of the survey we can conclude that:  

 For the efficiency of the selection process it is important to give tasks to the employees;   

 Employers with high level culture of job performance shall be recruited at the organization;   

 For the purpose of developing efficient system at the organization it is mandatory that its place in human resource 

management is defined; Comprehensive aim of human resources selection process is to purchase employees with minimum 

expenses  in a quantity and quality satisfieng company’s demand of human resources; 
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 Through using methods of competence Georgian Water and Power LLC and Telasi Jsc shall be able to define 

main characteristics that wil be used as a basis for selection; 

 For the improvement of the structure of the human resource management attention shall be paid to such activities 

as: Resource planning, selection of the human resources, personnel re-selection, defining salaries and compensations, 

trainings, appraisal of tasks performed, promotion, demotion, transfer, dismissal; preparation of leading cadres; management 

of promotion at the job; employement and uniform development  of strategies in managing working resources.  

 As a result of studying and analyzing issues of selecting and developing human resources at Georgian Water and 

Power LLC and Telasi JSC  it can be observed that abovementioned companies pay great attention to staff recruitment with 

highly-qualified specialists, utilization of sources of attracting human resources (internal and external), for the purpose of 

achieving goals development  and implementation of conceptualized marketing strategy for improvement of electricity and 

water supply in Georgia. Specific directions of raising qualification at our research objects have enabled:  

 Ensuring efficient fulfillment of new goals; 

 Raising management flexibility and innovation capacities;  

 Preparation for promotion or horizontal rotation;  

 Mastering new professions; 

 Obtaining higher qualification or adaptation towards technic; 

 Studieng new forms of job organization and incentivization.  

 Finally, through each theoretic-experimental research of human resource assessment we can conclude that 

development of program of human resource assessment, career management and development and its innovative 

implementation is the key to success in human resource management, tht has a significant share of competetive advantage.  
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Summary 
Tsiala Lomaia, Eleonora Lagvilava 

Problems of Selecting and Developing Human Resources and Challenges for 
Georgia on the Example of Georgian Water and Power LLC and Telasi JSC                                         

Human factor is the most important source of competetive privilege of modern organizations, including, Georgian 

Water and Power LLC and Telasi JSC. Organizational results of those objects mostly depend on their optimal and 

maximum utilization. Attraction, selection and development of human resources plays an important role in high 

technological management system being in the process of formation throughout the world, as far as it implies efficient use 

of human resources in order to achieve various goals at the organization. The thesis focuses on comprehensive goal of 

attracting and selecting human resources at the research objects in order to purchase employees with minimum expenses  in 

a quantity and quality satisfieng company’s demand with human resources.  

         The article entails approaches of human resource management that are based on scientific- methodological basics, 

analyzes ways of selecting human resources, raising qualification and ways of proper rotation considering peculiarities of 

Georgian mentality and defines modern technologies of career planning, growth and development.  

         Key Words: Human factor, career planning, peculiarities of Georgian mentality, human capital, human capacities, 

career analyzes.  

                                                                                                               

reziume 
ciala lomaia, Eeleonora lagvilava 

ადამიანური რესურსების შერჩევისა  და განვითარების პრობლემები და გამოწვევები 
საქართველოში შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისა" და  სს "თელასის" მაგალითზე.                

      adamianuri faqtori Tanamedrove organizaciebis, maT Soris  Sps „jorjian uoTer end 

fauerisa“ da ss „Telasis“ konkurentuli upiratesobis umniSvnelovanesi wyaroa. mis 

optimalur da maqsimalur gamoyenebaze didadaa damokidebuli aRniSnuli obieqtebis 

organizaciuli Sedegebi. adamianuri resursebis mowvevas, SerCevasa da zrda-ganviTarebas 

msoflioSi formirebadi maRalteqnologiuri menejmentis sistemaSi mniSvnelovani adgili 

uWiravs, ramdenadac igi gulisxmobs swored adamianuri SesaZleblobebis mwarmoeblurad 

gamoyenebas organizaciaSi sxvadasxva miznis ganxorcielebisaTvis. naSromSi yuradReba 

gamaxvilebulia sakvlev organizaciebSi adamianuri resursis mowvevisa da SerCevis 

procesebis yovlismomcvel mizanze, umciresi danaxarjebiT SeiZinos daqiravebulTa is 

raodenoba da xarisxi, romlebic daakmayofileben kompaniebis moTxovnilebas adamianuri 

resursebiT.   

      statiaSi mocemulia adamianuri resursebis marTvis is midgomebi, romlebic eyrdnoba 

samecniero-meTodur safuZvlebs, gaanalizebulia adamianuri resursebis SerCevis, 

kvalifikaciis amaRlebis, swori gadaadgilebis gzebi qarTuli mentaluri Taviseburebebis 

gaTvaliswinebiT da gansazRvrulia karieris dagegmvis, zrdisa da ganviTarebis Tanamedrove 

teqnologiebi.  

     sakvanZo sityvebi: adamianuri faqtori, karieris dagegmva, qarTuli mentaluri 

Taviseburebebi, adamianuri kapitali, adamianuri SesaZleblobebi, karieris analizი. 
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Резюме 

Циала Ломаиа, Елеонора Лагвилава 

Проблемы выбора и развития людских ресурсов и вызовов для Грузии на 
примере ООО «Грузинская водно-энергетическая компания» и АО «Теласи» 

 
 

         Человеческий фактор является главнейшим источником конкурентного преимущества в современных 
организациях, в том числе ООО «Джорджиан уотэр энд фауэр» и АО «Тэласи». От оптимального и максимального 
использования его на много зависят организационные итоги выше упомянутых объектов. Приглашения, отбор и 
развития роста человеческих ресурсов занимает значительное место в формирующейся в мире системе 
высокотехнологического менеджмента, поскольку именно он (человеческий фактор) подразумевает 
производственное использование человеческих возможностей для осуществление различных целей. В труде 
заостряется внимания на всеобъемлющую цель в процессах приглашения и отбора человеческого ресурса в 
исследовательных организациях, приобрести с наименьшими затратами то количество и качество наёмных 
работников, которые удовлетворят спрос компаний на человеческий ресурс. 
        В статье отображаются те отношения управления человеческими ресурсами, которые опираются на научно-
методологические основы, где с учётом своеобразий грузинской ментальности сделан анализ отбора, повышения 
квалификации, правильные пути передвижения человеческих ресурсов и определены современные технологии 
планирования карьеры, профессионального роста и развития. 
         Ключевые слова: человеческий фактор, планирования карьеры, своеобразия грузинской ментальности, 
человеческий капитал, человеческие возможности, анализ карьеры.  
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სისხლის სამართლის კანონის რეტროაქტუალობის პრინციპი დანაშაულის 
კვალიფიკაციისა და სასჯელის შეფარდების საკითხებში 

პ. დაუთაშვილი 

სოხუმის და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტები, 
S.p.s. saswavlo universiteti  გეომედი, საქართველო, თბილისი 

 

შესავალი 

ბოლო წლებში, ქართულ მართლმსაჯულებაში დაგროვდა არაერთი სისხლის სამართლის საქმე, რომელთა 

სამართლის ნორმებით გადაჭრის გზებმა  მიიღო სულ სხვა ხასიათი და ბუნება. თავი იჩინა  ტრადიციულად 

მოქმედი სისხლისსამართლებრივი ბაზის გამოყენება-შეფარდების იგნორირებამ, რომელიც ძირითადად 

გამოიხატა ერთის მხრივ, საკონსტიტუციო სასამართლოს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებებით მოსამართლეთა 

მიერ ზოგიერთი ნარკოდანაშაულისათვის ბრალდებულთა მიმართ სისხლის სამართლის ნორმის (სანქციის 

ნაწილში, რომელიც ეხება თავისუფლების აღკვეთას) გამოყენების შეზღუდვა-აკრძალვაში, ხოლო მეორეს 

მხრივ სისხლის სამართლის კანონის მოქმედების ფარგლების დროში პრინციპის დარღვევა-იგნორირებაში 

და მისი „ჩანაცვლებით“ რეტროაქტუალობის პრინციპით. რეტროაქტუალობა კი ნიშნავს ძველი ნორმის 

გააქტიურება-გამოყენებას და არა გაუქმებული ნორმისა. სწორედ, აქედან გამომდინარე, ჩვენი სტატიის 

მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეზე თვალნათლივ დავინახოთ, თუ 

რამდენად სამართლებრივად არალოგიკურია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება-

რეკომენდაცია უზენაესი სასამართლოს მიმართ და ამ უკანასკნელის მიერ არასათანადო ვერდიქტის 

გამოტანა. 

ძირითადი ტექსტი 

საკასაციო სასამართლომ 2016 ლის 6 ივნისს, (სს საქმიე N108 გვ-16 (გვ-3) ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა 

მსჯავრდებული გ.გ-ს საკასაციო საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო  თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2016 წლის 25 მარტის განაჩენზე. 

ბაქოს საქალაქო სასამართლოს პირველი ინსტანციის სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 1998 წლის 7 

ივლისის განაჩენით გ.გ-ე, ნასამართლეობის არ მქონე, ცნობილ იქნა დამნაშავედ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

სსკ-ის 71-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (კონტრაბანდა ანუ საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკის საზღვარზე ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადაადგილება), 220-ე მუხლის 

პირველი ნაწილით (ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარება, შენახვა, გადატანა სათანადო 

ნებართვის გარეშე), 213-ე მუხლის მე-3 ნაწილით (სატრანსპორტო საშუალების გადაცემა მისი მითვისების 

მიზნის გარეშე, ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით პირთა ჯგუფის მიერ), 94-ე  მუხლის 1-ლი, მე-7, მე -8 

ქვეპუნქტებით (ადრე განზრახ მკვლელობის ჩამდენი პირის მიერ ორი პირის განზრახ მკვლელობა, 

ჩადენილი ანგარებით, სხვა დანაშაულის დაფარვისა და მისი გაადვილების მიზნით), 15, 94-ე მუხლის მე-4, 
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მე-6, მე -7, მე -8 ქვეპუნქ ტებით (ადრე განზრახ მკვლელობის ჩამდენი პირის მიერ ორი პირის განზრახ 

მკვლელობის მცდელობა, ჩადენილი განსაკუთრებული სასტიკით, მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით) და 

93-5 მუხლის მე -2 ნაწილით (ყაჩაღური თავდასხმა, წინასწარი მოლაპარაკებით, განმეორებით, იარაღის 

გამოყენებით, ბინაში შეღწევით, სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენებით, დაზარალებულისათვის 

მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენებით) და საბოლოოდ სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა უვადო 

თავისუფლების აღკვეთა, რომლის მოხდის ვადის ათვლა დაეწყო  1997 წლის 13 თებერვლიდან. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2010 წლის 23 დეკემბერის 

განჩინებით დაკმაყოფილდა საქართველოს მთავარი პროკურატურის  პროკურორ ირაკლი დონდოლაძის 

შუამდგომლობა სასჯელის შემდგომი მოხდის მიზნით საქართველოს მოქალაქის - გ.გ-ს აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკიდან  საქართველოს  ტერიტორიაზე  გადმოყვანის შესახებ. 

იმავე განჩინებით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ბაქოს საქალაქო სასამართლოს პირველი ინსტანციის 

სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო  კოლეგიის 1998 წლის 7 ივლისის განაჩენი შესაბამისობაში იქნა 

მოყვანილი საქართველოს  სსკ-ით გათვალისწინებულ  მუხლებთან. 

საკასაციო სასამართლოს განაჩენში აშკარაა, რომ საქართველოს მოქალაქე მსჯავრდებულ გ.გ-ს მიმართ 

არსებითადაა დარღვეული მრავალი სამართლებრივი ნორმის, კერძოდ, საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტი და მათ შორ ის უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოყენებული კანონის 

რეტროაქტუალობის შეფარდების პრინციპი. ამის დასტურად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

2009წლის 13 მაისის N1/1/428, 447, 459 გადაწყვეტილებაში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ: „უკუძალის 

აკრძალვით  კონსტიტუცია იძლევა იმის გარანტიას, რომ სამართლის სუბიექტები დაცული  იქნენ კანონთა  

მოქმედების შედეგად გამოწვეული უარყოფითი შედეგებისაგან. ვინაიდან ნებისმიერი კანონი, წინასთან 

შედარებით, აუარესებდეს სუბიექტის მდგომარეობას1 სწორედ, ამიტომაცაა, რომ „კანონმდებელი,  ისევე 

როგორც კანონშემფარდებელი, განსაკუთრებული სიფთხილით უნდა ეკიდებოდეს კანონის დროში 

გამოყენების საკითხს. როდესაც კანონი წარსულში წარმოშობილი ურთიერთობების  მოწესრიგებას ისახავს 

მიზნად  (ან ასეთი თანმდევი შედეგი გააჩნია), მისი შეფასება საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-

5 პუნქტის ჭრილში უნდა მოხდეს.“2

კონსტიტუციის აღნიშნული დებულების მიზანსაც ადამიანის სახელმწიფოს თვითნებობისაგან ადამიანის 

(პირის) დაცვა, მისი უფლებებისა და თავისუფლებებით სათანადო უზრუნველყოფა წარმოადგენს. მსგავსი 

უკუძალის ამკრძალავი ნორმის მიზანიც-ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით, სახელმწიფოს ქმედების 

თავისუფლების შეზღვუდვა. ამავე დროს, კონსტიტუცია არ გამორიცხავს  უფლებების დაცვის ფარგლების 

გაფართოების შესაძლებლობას, სახელმწიფო უფლებამოსილია, კონსტიტუციით დადგენილზე უფრო 

მაღალი მოთხოვნები დააწესოს ან ახალი უფლება წარმოშვას. კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-5 პუნქტიდან 

 

                                                            
1საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის  13 მაისის გადაწყვეტილება N1/1/428,447,459. 
2აქვე. 
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გამომდინარე, სახელმწიფო უფლებამოსილი იქნება, კანონს რეტროაქტიული ძალა მიანიჭოს და უკუძალით 

აღჭურვოს პირი რაიმე უფლებით  ან სხვაგვარად  უზრუნველყოს  მის მიერ  სარგებლის  მიღება.“3

ზემოთ აღნიშნული მსჯელობის  შინაარსის სუბსუმციურობა პირდაპირაა გამოყენებული მსჯავრდებულ მ.მ-

ს მიმართ, რომელშიც აშკარად დავინახოთ იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო სახელმწიფოს (და არა 

კანონმდებელს) ანიჭებს უფლებამოსილებას თუ პრიორიტეტს, მისცეს თუ არ მისცეს საქართველოს 

კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-5 პუნქტს ახსნა -განმარტების უფლება. და თანაც ამავე დროს, საკასაციო 

განაჩენის შინაარსში საერთოდ არ არის არანაირი დათქმა მსჯავრდებული პირისაგან რაიმე სარგებლის 

მიღების უზრუნველყოფის საფუძველი. სწორედ, აქედან გამომდინარე, გაუგებარი და ბუნდოვანია საკასაციო 

სასამართლოს მიერ წარმართული მსჯელობა, რომ: „მართალია, ხსენებული გადაწყვეტილებით 

საკონსტიტუციო სასამართლოს არაკონსტიტუციურად არ უცვნია მსჯავრდებულ გ.გ-ს საქმეში 

გამოყენებული სისხლის სამართლის კანონი, თუმცა განმარტა კანონის რეტროაქტუალობის აკრძალვის 

პრინციპი, კერძოდ: საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-5  პუნქტი, არ უტოვებს კანონმდებელს 

აკადემიურ თავისუფლებას (რის თაობაზეც ზემოთ აღვნიშნეთ) იმის გადაწყვეტისას, თუ როდის აქვს ან არ 

აქვს სამართალდარღვევებისა და მათ გამო, პასუხისმგებლობის დამდგენ კანონებს უკუძალა. კანონმდებელს 

გააჩნია სრულად გარკეული კონსტიტუციური დირექტივა, რომ გამოსაყენებელ კანონად უნდა ჩაითვალოს 

ქმედების ჩადენის დროს მოქმედი კანონი. რომელიმე სხვა უფრო ჩაითვალოს ქმედების ჩადენის დროს 

მოქმედი კანონი. რომელიმე სხვა უფრო გვიან მიღებული (გამოცემული) კანონის გამოყენება 

სამართალდარღვევებისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრისათვის ჩაითვლება უკუძალის მონიჭებად და 

კონსტიტუციის დარღვევადაც, თუ პასუხისმგებლობის  შემამსუბუქებელი ან გამაუქმებელ კანონთან არ 

გვაქვს საქმე.“

 

4

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, საკასაციო სასამართლოს დაარღვია, როგორც კანონის უკუძალის, ასევე 

რეტროაქტუალობის გამოყენების პრინციპები: 

 

1.აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ბაქოს საქალაქო სასამართლოს პირველი ინსტანციის სისხლის სამართლის 

საქმეთა კოლეგიის 1998 წლის 7 ივლისს განაჩენის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

გათვალისწინებულ მუხლებთან შესაბამისობაში მოყვანისას, საკასაციო სასამართლო არასწორედ მიუთითებს 

ბრალდებულ გ.გ-ს მიმართ უვადო თავისუფლების აღკვეთის შეფარდების, მაშინ როდესაც თითქოსდა 

აზერბაიჯანის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებდა ასეთი სახის სასჯელს და რომ საქართველოს 

კანონმდებლობაში სასჯელის სახედ უვადო თავისუფლებას აღვეთა ამოქმედდა მხოლოდ 1997 წლის 1 

თებერვლიდან, ხოლო აზერბაიჯანის კანონმდებლობაში-1998 წლის 10 თებერვლიდან,  აღნიშნული 

მსჯელობა არ შეესაბამება სინამდვილეს. აღნიშნულის დასაბუთებლად, საქართველოში 1997 წლის 11 

                                                            
3აქვე 
4საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. ქ.თბილისი. 
2016წ. გვ.23 
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ნოემბერს კანონმდებლის მიერ მიღებული იქნა „საქართველოს კანონი-სასჯელის განსაკუთრებული 

ღონისძიების-სიკვდილის დასჯის სრული გაუქმების შესახებ“. ამ კანონის; 

-პირველი პუნქტის გ)ქვეპუნქტით: „49-ე მუხლის მე-4 ნაწილში სიტყები „სიკვდილით დასჯა“ შეიცვალოს 

სიტყვებით“ უვადო თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო სიტყვები „სიკვდილით დასჯის ან“ ამოღებულ იქნეს; 

-მეორე პუნქტით, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 44-ე და 45-ე მუხლების მე-2 

ნაწილებში, 221 პრიმა მუხლის მე-4 ნაწილში და 222-ე მუხლის მე-2 ნაწილში სიტყვები „სიკვდილით დასჯა“ 

შეიცვალოს სიტყვებით „უვადო თავისუფლების აღკვეთა“ 5

მაშასადამე, ზემოთ აღნიშნული მსჯელობა მეტყველებს იმაზე, რომ უვადო თავისუფლების აღკვეთა 

მყისიერად შევიდა კანონიერ ძალაში და არა 1998 წლის 23 იანვრიდან. ამასთან ერთად, რაც კიდევ 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში სიკვდილით დასჯის აკრძალვაზე 1996 წლის ბოლოს გამოცხადდა 

მორატორიუმი და 1997 წლის 11 ნოემბერს, როგორც აღვნიშნეთ ზემოთ, საბოლოოდ სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობით გაუქმდა სიკვდილით დასჯა,  რომელიც 1960 წლის სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობით  გათვალისწინებული იყო 13 დანაშაულზე და რომელთაგან 1996 წლის მიწურულს  

დატოვებული იქნა 4 დანაშაულზე. აზერბაიჯანის სისხლის სამართლის კოდექსის მე-13 მუხლი 

ითვალისწინებდა სიკვდილით დასჯას, რომელზეც 1995 წლებში გამოცხადებული იქნა მორატორიუმი. 

სასამართლოებს კვლავ გამოჰქონდათ სიკვდილით დასჯის განაჩენი, მაგრამ მათი აღსრულება არ ხდებოდა. 

ასე, რომ ბრალდებულ გ.გ-ს მიმართ შეფარდებული სასჯელი უვადო თავისუფლების აღკვეთა სწორედ 

შეირჩა, მითუმეტეს, რომ აღნიშნულმა საქართველოს მოქალაქემ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებები 

ჩაიდინა 1997 წელს. 

 

2.საკასაციო სასამართლომ ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე, მსჯავრდებულ გ.გ-ს მიმართ 

გამოიყენა 2012 წლის 28 დეკემბერში საქართველოს კანონი „ამნისტიის შესახებ“, რომელსაც მოქმედების ვადა 

2013 წლის 10 მაისისთვის ამოეწურა, სწორედ, ამ კონტექსტში მოიაზრება კანონის რეტროაქტუალობის 

გამოყენების პრინციპის უხეში დარღვევა. 

„საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-5 პუნქტი „კანონის დროში მოქმედების საფუძველი 

განსაზღვრავს, რომ სამართლებრივი უსაფთხოებისა და სტაბილურობის პრინციპების დაცვის 

აუცილებლობით არის განპირობებული. ის ასევე კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების 

მნიშვნელოვან გარანტიას შეიცავს, რამდენადაც დაუშვებლად მიიჩნევს ისეთი კანონის მიღებას ( და ჩვენი 

აზრით, მითუმეტეს გამოყენებას კონკრეტული განაჩენით), რომელიც წარსულში განხორციელდა და 

დასრულებულ ქმედებას სამართალდარღვევათა რიცხვად რეტროაქტიურად მიაკუთვნებს, დააწესებს ან 

გაამკაცრებს პასუხისმგებლობას და ამით სამართლებრივ შედეგებს ex post facto შეცვლის „(საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის 2015 წლის 4 მარტის გადაწყვეტილება N1/2/252 საქმეზე 

                                                            
5საქართველოს კანონი-სასჯელის განსაკუთრებული ღონისძიების სიკვდილით დასჯის სრული გაუქმების  
შესახებ. თბ. 1997 წლის 11 ნოემბერი 
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„სს“ლიბერთი ბანკი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“,  II,2). „ამ პრინციპის დაუცველობის 

შემთხვევაში საფთხის ქვეშ  აღმოჩნდებოდა არა მარტო ცალკეული ადამიანის  კონსტიტუციური  უფლებები, 

არამედ ღირებულებათა წესრიგი, სამართლებრივი უსაფთხოება, რომელიც თავად წარმოადგენს 

კონსტიტუციური უფლებათა (დაცვის) საძირკველს. ღირებულებათა ნორმატიული წესრიგი ცალკეული 

მოქალაქის ქცევის დეტერმინაციის საშუალებაა. ასეთი წესრიგის პირობებში ადამიანებს  (ამ კონკრეტული 

საქმით აზერბაიჯანის სახელმწიფოს) აქვთ გონივრული მოლოდინი  იმისა, რომ სახელმწიფო იმოქმედებს 

სამართლით  დადგენილ ფარგლებში და იმის მიერ ჩადენილ მოქმედების შეფასებებს არსებული 

ნორმატიული სინამდვილის პირობებში“.(საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 13 მაისის 

N1/1/428,447,459 გადაწყვეტილება საქმეზე  „საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქე 

ელგუჯა საბაური და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ზვიად მანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ 

II,1) 

კანონის რეტროაქტუალობის  აკრძალვის პრინციპი  პირის  კონსტიტუციითა და კანონით აღიარებული 

უფლებების ფარგლებში ქმედების თავისუფლების დაცვის  მნიშვნელოვანი გარანტიაა. იგი ქმნის 

თითოეული ადამიანის ლეგიმიტურ მოლოდინს, რომ კანონის საფუძველზე განხორციელებული ქმედება, 

რეალიზებული უფლება, მომავალში არ იქნება სამართალდარღვევად მიჩნეული. ამ პრინციპის დაცვის  

მყარი გარანტიის არარსებობის პირობებში არსებობს რისკი, რომ ადამიანები თავს შეიკავებდნენ საკუთარი 

კანონიერი უფლებებით  სარგებლობისაგან, რაც მნიშვნელოვნად გააუფასურებდა თითოეული 

კონსტიტუციური უფლების მნიშვნელობას და მისგან გამომდინარე ადამიანთა კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფის ეფექტს“,6

ამასთან დაკავშირებით, პროფესორი მზია ლეკვეიშვილი აღნიშნავდა,  რომ: „მოსამართლის მიხედულობის 

აქტუალობის პრობლემა სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება აიხსნას, მათ შორის, მოსამართლის პოზიცია 

შეიძლება ეფუძვნებოდეს იმ სამართლის ნორმას, რომელიც სასამართლო პრაქტიკის მიერ არსებულია და 

გამოიყენება სადავო სიტუაციაში; მას შეუძლია გააკეთოს არჩევანის სამართლებრივი პოზიციის 

სასარგებლოდ ან არსებული სასამართლო პრაქტიკის არგუმენტაციის გასამყარებულად. ყველა შემთხვევაში, 

სასჯელის შეფარდების ფარგლები  განსაზღვრულია კანონით. ამიტომაცაა, რომ მატერიალური სისხლის 

სამართალი და საპროცესო კანონმდებლობა მოსამართლეს ანიჭებს უფლებას კანონზე დაყრდნობით 

განსაზღვრის სასჯელის სახე და ზომა თავისი შინაგანი რწმენისა და სამართლებრივი შეგნების 

ფარგლებში“,

 

7

                                                            
6საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 13 მაისის გადაწყვეტილება. 

ჩვენს მიერ ზემოთ აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეში არ მოიძებნება არც ერთი სადავო 

საკითხი რომლის გადაწყვეტაც სავალდებულოდ გახდებოდა კანონის რეტროაქტუალობის პრინციპით. 

პირიქით, თვითონ  უზენაესი სასამართლო  ხდის სადავოდ ამ პრინციპის გამოყენებას მსჯავრდებულ გ.გ-ს 

მიმართ. როგორც წესი, საქართველოს მოქალაქის მიერ უცხოეთში ჩადენილი დანაშაულისათვის 

პასუხისმგებლობის განსაზღვრისას, სასამართლო ორ კრიტერიუმს უნდა დაეყრდნოს. ერთის მხრივ, ცხადია, 

7მზია ლეკვეიშვილი. სასჯელის მიზნები და სასჯელის შეფარდების სისხლისსამართლებრივი და 
კრიმინოლოგიური ასპექტები. ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი N4გვ 25 თბ.2014წ 
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რომ სახელმწიფო კიცხავს დანაშაულის ჩადენის ყველა ფაქტს მისი ჩამდენის სუბიექტის მიუხედავად, ხოლო 

მეორეს მხრივ კი, სახელმწიფო იცავს და ჰუმანურ დამოკიდებულებას ავლენს საკუთარი მოქალაქის მიმართ, 

ითვალისწინებს რა მას, როგორც საკუთარი ქვეყნისათვის ადამიანური რესურსის ერთ-ერთ ერთეულს. 

მაგრამ ამ  კრიტერიუმების დაცვა თუ უზრუნველყოფა არ უნდა მოხდეს ამა თუ იმ სამართლებრივი 

ნორმების დარღვევის გამოყენებით, რათა არ შეილახოს სხვა სახელმწიფოს ან პირის ინტერესები და  

მიღწეული იქნას სასჯელის მიზნები. გარდა ამისა მოცემულ სიტუაციაში თვალნათლივად სჩანს, რომ თუ 

როგორი კრიმინალური წარსულის  მქონე საქართველოს მოქალაქეს ექსტრადაციის გზით იბრუნებს საკუთარ 

ჭერს ქვეშ. ჩვენ არ გაგვაჩნია რაიმე ამის საწინააღმდეგო, მაგრამ ვეწინააღმდეგებით მისი განხორციელების 

სამართლებრივი მექანიზმის უხეშ დარღვევებს, რაც მიუღებელი და გაუმართლებელია. 

კანონის  რეტროაქტუალობის პრინციპის გარდა, აღსანიშნავია  კანონმდებლის პოზიცია სასჯელის, 

თავისუფლების შეზღუდვის შეფარდების მიმართ, რომლითაც უხეშადაა დარღვეული მხოლოდ 

სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების პრინციპი. ჯერ კიდევ 1999 წლის 22 ივლისს 

მიღებული და 2000 წლის 20 ივნისიდან მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსით სასჯელის სახე -

თავისუფლების შეზღუდვა არ  იყო  კანონიერი ძალაში შესული. კანონმდებელმა სასამართლოს 

თავისუფლების შეზღუდვის შეფარდების უფლებამოსილების განხორციელება განუსაზღვრა  2018 წლის     1 

იანვრიდან. მანამდე კი თავისუფლების შეზღუდვა ამოქმედდა 2013 წლის  1 ნოემბრიდან, რომლის 

შეფარდების უფლება მიანიჭა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივ საბჭოს 

შეუცვალოს თავისუფლების აღკვეთის მოუხდელი ნაწილი თავისუფლების შეზღუდვით, რომელსაც  2015 

წლის 1 იანვრამდე (ვიდრე არ დაფუძნდა  თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება) არ გააჩნდა მისი 

აღსრულების მექანიზმი და ა.შ. ეს  უკანასკნელი კი წარმოადგე 

დასკვნა 

მაშასადამე, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებელმა მიიღო  ასეთი გადაწყვეტილება და თითქოსდა აქ 

არაფერია პრობლემური და სამსჯელო, პირიქით, ასეთი გადაწყვეტილება, მართლმსაჯულების 

განხორციელების კონსტიტუციური პრინციპის დარღვევასთან ერთად, არ განიხილება კანონის არც 

რენოვაციურ და არც რეტროატუალობის ჭრილში. 
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Резюме 

Петре Дауташвили 

Принцип ретроактуальности уголовного закона по вопросах квалификации 
преступления и в применении наказания 

В представленном научном труде, мы попитались провести юридический анализ о вредной практике 

применения принципа ретроактуальности уголовного закона в судебной практике. В первую очередь 

применения этого принципа судом не имеет никогого правового основания, а во вторую очередь 

имеет место грубое нарушение принципа обратной силы закона о соблюдении которого призивает 

решение конституционного суда Грузии, принятого 13 мая 2009 года. По нашему мнению, в будущем, 

если со стороны судов будет продолжено внедрение такой практики и игнорирование уголовно-

правовых норм, что несомненно приведет к непредусмотрительным отрицательным социальным и 

правовым последствиям, которые соответственно будут способствовать географии распространения т. 

н. выборочного права и исходя из этого, под вопросом окажется перспективы строительство 

правового государство. 

Ключевые слова: Ретроактивность, квалификация, наказание, конституция, Верховный суд. 
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Summary 

Petre Dautashvili 

Criminal law's principle of retroactivity is crime Qualifications and sentencing issues 

In this article we tried to analyze harmful practice of retroactivity principle application in criminal courts practice. 

First of all there is no legal base for use this principle by court. Second its a gross violation of criminal law retroactivity 

principle about which observance calls the decision  of Constitutional Court of Georgia from  May 13, 2009. In our 

opinion if Courts will continue application of such practice, ignore criminal law norms its lead to negative social and 

legal consequences which will promote distribution of the selective law and slow down construction of the legal state.  

Key words: Retroactivity, Qualification, Punishment, Constitution, Supreme Court. 
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The Use of Computer Testing for Assessment and Correction of Visual Reaction in 12-14-Year-Old 
Non-Sportsmen and Sportsmen Football Players 

Khipashvili I. A. 

Georgian State Public College of Physical Education and Sport, Georgia, Tbilisi 

 

Introduction 

Reaction time (RT) is the time it takes for a person to react to a certain stimulus. Visual reaction time (VRT) is a time 

required to respond to visual stimuli. Effective performance of sport-related activities often depends on rapid RT, and 

prolonged RT may substantially increase susceptibility to injury [1, 4, 14]. 

It is well known that reaction time depends on qualification [6], gender [11], physical condition [8] and age [13] of 

an athlete. It is also well known that the speed of reactions can be improved with the help of special exercises [12]. 

Reaction time can be measured and corrected using special computer tests [1-4, 7, 9, 10]. In this work we present a 

new computerized method for testing and training of complex visual reactions of an athlete. The method is intended for 

selection and optimization of the training process of athletes and is a result of a long-term work of Georgian scientists [1-4, 

9, 10]. 

On the example of a group of 12-14-year-old non-sportsmen and sportsmen football players we demonstrate a 

successful use of the method allowing to improve VRT skills of those of them who had problems with visual reaction and 

its symmetry. 

 

The Method of Computer Testing 

The testing program represents a computer interface which studies the speed of the sportsman’s reaction upon the 

virtual goalkeeper’s position change on the computer screen. There are four positions available on the screen: first position 

(P1) - in the left bottom corner of the goal, second position (P2) - in the left top corner of the goal, third position (P3) - in the 

right bottom corner of the goal, fourth position (P4) - in the right top corner of the goal. The tested sportsman should score a 

goal in the corner diagonally opposite to the position of the virtual goalkeeper by pressing one button out of the four buttons 

corresponding to that corner. 

Each position change is interpreted as a mini-test. The numbers of mini-tests in all directions are the same. The time 

interval between the mini-tests may be constant or it may vary randomly within a range set by the user. The lower and upper 

borders of the range lie in the interval 0.5-2.0 seconds. During our tests the number of mini-tests was 100, the time interval 

between mini-tests was 1 second. Each test was divided into 5 sub-tests containing 20 mini-tests each. When a test was 

finished, our program calculated the reaction time and other parameters for all the 5 sub-tests and saved them in the 

database. The duration of the whole test was 100 seconds. The allowed number of incorrect responses was 4 for each sub-

test - 1 incorrect response in each direction.  

The program has options to make some positions on the screen inactive. There are four options to do that: positions 

P1 and P2 stay active, positions P3 and P4 stay active, positions P2 and P3 stay active and, the fourth possible variant is when 

positions P1 and P4 are active. We use these tests when a tested person has problems with reaction symmetry. 

On the basis of computer testing we calculate the following parameters:  

1. Average reaction time Tav in all directions and average reaction times T1, T2, T3 and T4 for each direction 

separately. 
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2. The number of incorrect responses Mav in all directions and the numbers of incorrect responses M1, M2, M3 and M4 

for each direction. 

3. Reaction time symmetry coefficient S=(|T4-T1|/ Tav)·100%. 

5. Reaction time standard and mean deviations (SD and MD). 

6. Reaction time variance coefficient V. 

The process of computer testing can be divided into the following stages: 

I stage - is a preparatory stage: at this stage teenagers were selected for testing. At this stage, the test groups were 

formed, tests were scheduled for testing based on basic tests, and a database was created and data about the test groups were 

entered into it. Data on teenagers: name, surname, group type, age, height, weight, qualification, address and contact 

information were entered into the database using a special computer program. Each teenager was assigned a unique 

identification code, according to which it was possible to uniquely identify his test data later. 

Researches were conducted among non-sportsmen and sportsmen football players aged from 12 to 14 years. Non-

sportsmen were selected from Tbilisi secondary schools after passing special tests to check their physical and morphological 

parameters. Two groups were set-up: a control group which united 19 non-sportsmen and an experimental group formed of 

32 young sportsmen.  

Researches were conducted on practically healthy sportsmen of different age categories. Calculation of the heart beat 

frequency was made before and after each control test by an electric measuring instrument. 

II stage - testing of sportsmen with a computer program is carried out. The program calculates the values of the test 

interval (reaction time), the coefficient of symmetry of the reaction and a number of other parameters. Before testing, 

sportsmen should be instructed and do trial testing. They get acquainted with the testing program and conduct various tests 

until they begin to feel free with the computer. The psychological state of the sportsmen is also important: fatigue after 

training, excitement after the game or just a lack of time can badly affect the results of testing. Reaction time may be also 

influenced by such factors as time of the day - for example, in the evening you can expect lower results than in the morning 

or afternoon. This is why sportsmen are instructed to avoid maximal exercise for 24 hours, and consumption of caffeine and 

heavy meals 2-3 hours before testing [5]. 

Stage III - at this stage, the test data are entered into the database in one of the data formats suitable for subsequent 

analysis in the statistical program SPSS 16.0 data editor. 

Proceeding from the analysis of the results of statistical analysis of the collected data, we recommend the teenagers 

having problems with reaction time to undergo computer training according to the training programs with parameters 

specially selected for them. In addition, we inform their coaches about existing problems, so that they could take the 

appropriate measures: change the playing role, reduce the load, or change the training exercises. And, on the contrary, the 

teenagers with good results will be recommended to meet with the trainer, and, in case of mutual consent, seriously engage 

in sports. 

Based on the analysis of testing data, computer training for sportsmen is developed, if necessary. In case of 

expressed problems with reaction time or reaction symmetry, a training program should be developed individually for each 

football player, taking into account the problems of the teenager. For example, we increase the frequency of mini-tests if the 

problem is connected with the reaction time or we make some directions inactive if the problem is with the reaction 

symmetry coefficient. If during the testing there was fatigue (which may be recorded by the heart rate indicators), we 

recommend to reduce the number of mini-tests and the duration of the test. 
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Actually, the testing program and the training program represent the same program. In the process of computer 

training, the same program is used as for testing, but with individually chosen parameters (the number of mini-tests, the 

frequency of mini-tests, etc.). 

IV stage - based on the analysis of the results obtained, we elaborate the criteria for selection and orientation (the 

playing role) individually for each teenager and give recommendations to coaches how to correct the training process. 

 

 

 

Results and Discussion 

Results of testing for the control (non-sportsmen) and experimental (sportsmen) groups are shown in Table 1. The 

data include the average values and mean absolute deviations for the reaction times and symmetry coefficient S. We see that 

the reaction times of the experimental group shown in Table 1 are close enough to the reaction times calculated for the 

control group. The sportsmen have the reaction time 502±14.5 ms against 538±15.2 ms calculated for the non-sportsmen. 

The sportsmen and non-sportsmen of the same age have similar reaction times, while the sportsmen demonstrate 

significantly better indices for the reaction symmetry coefficient S. This means that non-sportsmen achieve better values for 

the reaction time at the cost of the reaction symmetry. They also have more incorrect responses than sportsmen. 

 

Table 1. Reaction time Tav (milliseconds) and visual reaction symmetry coefficient S (%) in the control and 

experimental groups (results are shown with mean deviation). 

Groups Corner 1 Corner 2 Corner 3 Corner 4 Mean S(%) 

Control group 
545 

±15.7 
605 

±16.2 
497 

±14.6 
506 

±14.1 
538 

±15.2 
21.3 
±2.2 

Experimental group 
515 

±15.2 
545 

±15.5 
467 

±14.2 
479 

±14.3 
502 

±14.5 
15.6 
±2.0 

 

In addition to calculation of the reaction times and reaction time symmetry coefficients we also calculated average 

values for the heart beat rates (HBR) for both groups before and after the test. The results of calculations are presented in 

Table 2 which demonstrates that compared to sportsmen, non-sportsmen have greater increases of the heart beat rates. 

  

Table 2. Heart beat rates for control and experimental groups (beats/min). 

Groups 
Before the test After the test 

Χ±m Χ±m 
Control Group 90±4.5 110±6.7 

Experimental Group 90±4.2 105±6.5 
 

After statistical analysis of the collected data we defined a scale for estimation of the reaction time and reaction 
symmetry coefficient. The scale has three ranges: first - for children having good enough reaction for playing football - we 
call this range “normal”; second - for children with the reaction time normal for ordinary children of their age but not good 
enough to be a sportsman - we call this range “average deviations”; and the third one is called “expressed deviations” - for 
children with expressed problems with the reaction time. A similar scale has been also created for the reaction symmetry 
coefficient. 

 
Table 3. Scale for estimation of reaction time Tav (ms) and reaction symmetry coefficient S (%). 
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 Tav (ms) S (%) 
Normal <520 <20 

Average deviations 520-600 20-25 
Expressed deviations >600 >25 

 

According to the scales presented in Table 3 we divided the teenagers who participated in the test into three sub-

groups: 1.) having no problems with the reaction time; 2.) having average deviations of the reaction time; and 3.) having 

expressed problems with the reaction time. The same was done for the reaction symmetry coefficient S. The values of Tav 

and S for the created sub-groups are shown in Table 4. 

 

Table 4. Deviations of the reaction time and symmetry coefficient in the control and experimental groups. In brackets 

are shown values for heartbeat rate deviations calculated for the teenagers having problems with the reaction time. 

Deviation rate 
Reaction time Tav Symmetry coefficient S 

Control 
Group 

Experimental 
group 

Control 
group 

Experimental 
Group 

Normal 11 22 12 22 
% 57.89 68.75 63.16 68.75 

Medium 6 8 5 8 
% 31.58 25.00 26.32 25.00 

Expressed 2 2 2 2 
% 10.53 6.25 10.53 6.25 

Total deviations 8 (4) 10 (3)   
% 42.11 (50.00) 31.25 (33.33)   

 

The analysis shows that in most cases teenagers having problems with the reaction time have also problems with 

the reaction symmetry. We see that the percentage of sportsmen having normal reaction time is significantly higher than the 

percentage of non-sportsmen with normal reaction time: 68.75 % in sportsmen against 57.89 % in non-sportsmen. The same 

can be said about the reaction symmetry coefficient - sportsmen have better reaction symmetry coefficient than non-

sportsmen: 68.75 % against 63.16 %. Regarding the heart beat rate indicators, it should be said that the sportsmen have 

better results than non-sportsmen: among sportsmen having problems with RT only 33.33 % have problems with HBR 

while among non-sportsmen this number is significantly higher - 50.00 %. The results for the VRT and S can be viewed in a 

graphical form in Fig. 1, 2. 
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Fig. 1. Deviations of reaction time. 

 
Fig. 2. Deviations of reaction symmetry coefficient. 

 

Based on statistical analysis of the collected data, we decide how the computer training process should be organized. 

A training program was elaborated for each football player who had problems with the reaction time and reaction symmetry, 

individually.  

All the young men having problems with the reaction time were recommended to undergo monthly computer training 

according to the following program: 

1. Trainings are to be held once per week for 30-35 minutes. 

2. Typically the following tests should be performed: 

1) 3 tests containing 100 mini-tests each with the constant time interval between mini-tests 2000 ms (2 seconds) with a total 

duration of 10 minute. 

2) 3 tests containing 100 mini-tests each with the constant time interval between mini-tests 1500 ms with a total duration of 

7.5 minute. 
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3) 3 tests containing 100 mini-tests each with the constant time interval between mini-tests 1000 ms with a total duration of 

5 minute. 

4) 3 tests containing 100 mini-tests each with a randomly varying time interval between mini-tests within the range 1000-

2000 ms with a total duration of 7.5 minutes. Depending on the problem of the tested young football player we can change 

the number of mini-tests and the time interval between mini-tests. If a teenager has problems with the reaction symmetry we 

can make inactive the positions where he has good reaction - this will force him to concentrate on other directions. 

3. The number of incorrect responses during the test should not exceed 20% of the whole number of mini-tests n in the test. 

For n = 20, the allowable number of errors is 4. 

4. The tested football player was given three attempts to pass the control test. The attempt with the best testing time after 

checking for normality according to the criterion of Shapiro-Wilk was recorded into the database. 

5. If during the computer training, overfatigue takes place (which will be detected by the pulse measurement device), that 

will be foreseen by the program of training - accordingly, duration of the training and the number of mini-tests will be 

decreased. In this connection, it is possible to say that during the computer training the most important informative indicator 

is the magnitude of the heart beat frequency registered after testing. This indicator mainly depends on the age of the 

teenager and on the fact how well he is trained. This indicator also shows possible overfatigue (caused by the training 

process) and problems connected with the health of the tested person. 

The training test parameters are shown in Table 5. It can be seen that the total test duration is 30 minutes. It is 

recommended to make short breaks between individual tests about 10-20 seconds, and the sportsmen are allowed to add 

tests at their own discretion: so, the total duration of the tests increases to 33-35 minutes. 

According to the appointed training program, the teenagers underwent a month-long training, once per week for 30-

35 minutes each. 

 

Table 5. The test parameters for the computer training. 

№ Test Mini-tests number 

Min.  

frequensy 

(ms) 

Max.  

frequensy 

 (ms) 

Number of 
tests 

Duration 

(min) 

1 Test №1 100 2000 2000 3 10 

2 Test №2 100 1500 1500 3 7.5 

3 Test №3 100 1000 1000 3 5 

4 Test №4 100 1000 2000 3 7.5 

 Total:    12 30 

 

After the training, the data of the control testing – the values of the reaction time and symmetry coefficient and 

indicators of the heart beat frequency, were moved to the basic program for data processing and analysis. The results of 

statistical analysis are shown in Tables 6, 7. 

 

Table 6. Deviations of reaction time after computer training. 

Group Deviations before Deviations after training Improvement 
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training (persons) (persons) Persons % 

Control group 8 4 4 50.00% 

Experimental group 10 1 9 90.00% 

 

Table 7. Improvement of heart beat rate after computer training. 

Group Deviations before 
training (persons) 

Deviations after training 
(persons) 

Improvement 

Persons % 

Control group 4 2 2 50.00% 

Experimental group 3 1 2 66.66% 

 

 

After the training, the number of young football players, who had certain problems, decreased, and in most cases 

their physical condition improved. 

We see that after computer training in the control group only 4 persons had deviations in the reaction time and 2 of 

them had also deviations of the heart beat rate. These people were recommended to undergo an additional 2-month training 

program. After additional training their condition improved and they could pass the test. 

On the basis of testing data of observed non-sportsmen teenagers, 2 teenagers were selected to train in football. And 

one of them, in accordance with additional research, which was conducted by his coach, was enrolled in a training football 

group. 

In the experimental group after the training only one teenager sportsman did not change the condition. He showed 

deviation in the reaction time and the symmetry coefficient. The coach had been informed about this and given a 

recommendation to pay more attention to his training process and transfer to a less intensive regime. After a 2-month period 

of additional researches, this football player was given a permission to intensify the regime of training. 

It is necessary to notice that the training program has definitely favorably affected sportsmen; they appeared more 

successful in the improvement of testing indicators, than their non-trained teenagers. 

As to the reaction time and its symmetry, these indicators are in direct correlation with the ability to concentrate 

attention and symmetry of reaction, which depends on the age and level of qualification. 

Differences in the symmetry coefficients of the control and experimental groups show that in the teenagers’ training 

process attention should be paid to their concentration and attentiveness in different directions, which in the future will 

assist teenagers to see the sports field better during the game, to see opponents and players of their own team and to react on 

the balls, served form different sides, and to make a pass timely. 

 

Conclusion 

In this work, a method for assessing and correcting visual reaction in young football players using computer testing 

is discussed. Proceeding from the results of the preliminary testing of 12-14-year-old non-sportsmen (19 youths) and 

sportsmen football players (32 youths) we make recommendations to coaches for the future trainings. For youths with the 

problems with reaction time and reaction symmetry coefficient we propose special one-month computer trainings for 30 

minutes per week. The results of the trainings clearly demonstrate the improvement of the reaction time parameters. 
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The main feature of these tests is their design perfectly fitted into reality which contributes to more effective and 

persistent changes in the reaction skills of a sportsman. 

Our tests have proved to be effective for improving sportsmen’s reaction and reaction symmetry and should be taken 

by athletes regularly to develop fine motor skills. 

In general, the technique serves to improve attention, concentration and self-control of athletes, their coordination 

and increase the flexibility of their attention focus. All these parameters are of great importance for achieving success in 

sport. Considering all the above, it can be stated that such a technique deserves special attention of coaches and athletes. 
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რეზიუმე 

ილია ხიპაშვილი 

ფსიქოფიზიოლოგიური კომპიუტერული ტესტების გამოყენება 12-14 წლის 
არასპორტსმენთა და სპორტსმენ-ფეხბურთელთა მხედველობითი რეაქციის 

შეფასებისთვის და კორექტირებისათვის 
 

ნაშრომში წარმოდგენილია 12-14 წლის არასპორტსმენთა (19 მოზარდი) და სპორტსმენ-ფეხბურთელთა 

(32 მოზარდი) რეაქციის დროის და რეაქციის სიმეტრიულობის კოეფიციენტის კომპიუტერული 

ტესტირების შედეგები. ტესტირების შედეგების საფუძველზე ხდება მწვრთნელებისათვის პრაქტიკული 

მეთოდური რეკომენდაციების შემუშავება ახალგაზრდა სპოტსმენებთან მომავალი ტრენირებისათვის. იმ 

ბავშვებს, ვისაც ჰქონდათ გარკვეული პრობლემები რეაქციის დროსთან ან/და რეაქციის 

სიმეტრიულობის კოეფიციენტთან დაკავშირებით, რეკომენდაცია მიეცა გაიარონ სპეციალური 

ერთთვიანი კომპიუტერული ტრენინგები კვირაში 30 წუთის განმავლობაში.  უნდა აღინიშნოს, რომ 

მოზარდ სპორტსმენებზე ტესტირების პროგრამამ გარკვეულად უკეთ იმოქმედა და ისინი უფრო 

სენსიტიურები აღმოჩნდნენ ტესტირების მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში, ვიდრე თანატოლი 

არანავარჯიშები მოზარდები.  

საკვანძო სიტყვები: რეაქციის დრო, მხედველობითი რეაქცია, ფსიქოფიზიოლოგიური ტესტი 

 

 

 

Summary 

Ilia Khipashvili 

The Use of Computer Testing for Assessment and Correction of Visual Reaction in 12-14-Year-
Old Non-Sportsmen and Sportsmen Football Players 

 

In this work, we study the results of the computer testing of 12-14-year-old non-sportsmen (19 youths) and football players 

(32 youths) representing their average reaction times and reaction symmetry coefficients. On the basis of the results of the 

preliminary testing we make recommendations to coaches for the future trainings. For youths with problems with the 

reaction time and reaction symmetry coefficient we propose special one-month computer trainings for 30 minutes per week. 

The results of the trainings clearly demonstrate the improvement of reaction time parameters. It is necessary to notice that 

the testing program has definitely favorably affected sportsmen; they appeared more sensitive in the improvement of testing 

indicators, than their non-trained teenagers. 

Keywords: reaction time, visual reaction, psychophysiological test 
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Резюме 

Илья Хипашвили 

Применение психофизиологических компьютерных тестов для оценки и корректировки 
зрительной реакции среди неспортсменов и спортсменов-футболистов 12-14 лет 

 
Грузинский государственный общественный колледж физического воспитания и спорта 

В этой работе мы исследуем результаты компьютерного тестирования времени реакции и коэффциента 

симметрии времени реакции 12-14 летних нетренированных подростков (19 подростков) и футболистов (32 

подростков). На основе результатов предварительного тестирования мы планируем процесс дальнейшей 

тренировки. Для подростков имеющих проблемы со временем реакции и коэффициентом симметрии мы 

рекомендуем месячные компьютерные тренинги по 30 минут в неделю. Результаты компьютерного тренинга 

отчетливо демонстрируют улучшение параметров зрительной реакции. Необходимо отметить, что программа 

компьютерного тестирования оказала гораздо более благотворное влияние на юных футболистов, чем на их 

нетренированных сверстников.  

Ключевые слова: время реакции, зрительная реакция, психофизиологический тест.  
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qarTuli saxelmwifos erovnuli politika da saqarTveloSi 
 mcxovrebi erovnuli umciresobebi 

nawili II 
religiebi saqarTveloSi 

p. Ciqovani 

universiteti geomedi, saqarTvelo, Tbilisi, chikovani_paata@yahoo.com 

 

Sesavali 

            Jurnalში, “medicinisa da menejmentis Tanamedrove problemebi”, daibeWda statiis, 
“qarTuli saxelmwifos erovnuli politika da saqarTveloSi mcxovrebi erovnuli 

umciresobebi”, I nawili, sadac mimoxiluli iyo terminebiს - erovneba, nacionaloba, identoba, 

tolerantobა - განმარტება da filosofiuri mniSvneloba;  aseve erovnuli identobisa da 
tolerantobis mniSvneloba msoflio civilizaciis ganviTarebaSi; erTa Soris da 
saxelmwifoTa mSvidobiani Tanaarsebobis aucileblobis Sesaxeb. 
            meore nawilSi mokled vexebiT saqarTveloSi arsebul yvela religias da maT 

religiur tradiciebs. 

ZiriTadi teqsti: 

            saqarTvelo, eTnikurTan erTad, religiuri mravalferovnebiTac gamoirCeva. es realoba 
istoriulad Camoyalibda. saqarTveloSi mosaxleobis konfesiuri struqtura pirvelad 2002 
wels dadginda. sabWoTa kavSirSi mosaxleobis religiuri Semadgenloba ar aRiricxeboda, 
ris gamo oficialuri statistika aRmsareblobis Sesaxeb ar arsebobda. aRweris Tanaxmad, 
mosaxleobis 88,6% qristianuli aRmsareblobisaa, danarCeni კი arc erT aRmsareblobas ar 
miakuTvnebs Tavs. 
           saqarTvelos mosaxleobis ZiriTadi aRmsarebloba marTlmadideblobaa. qarTveli 
marTlmadideblebi mosaxleobis 65% Seadgenen, muslimebi – 11%, rusi marTlmadideblebi – 
10%, somexi grigorianelebi – 8%, sxvebi – 6%. 
            2002 wlis monacemebiT, morwmune qarTvelebis 94% marTlmadidebelia, 3,8% - muslimi, 
0,3% – kaTolike. sxva aRmsareblobaTa mimdevrebis raodenobis Sesaxeb monacemebi ar aris. 28 
aTasi kaci ki ar aRiarebs arc erT religias. 
            saqarTveloSi mcxovrebi sxva erovnebebidan qristianobas aRiareben rusebi (ZiriTadad – 
marTlmadideblobas, nawili seqtantebia – malaknebi, duxoborebi, staroverebi). somxebi 
(ZiriTadad  monofiziti-grigorianelebi, mcire nawili – kaTolikebi), berZnebi 
(marTlmadideblebi), asirielebi (nestorianelebi da kaTolikebi), polonelebi (kaTolikeebi), 
germanelebi (protestanti-luTeranebi). 
            aRsaniSnavia, rom saqarTveloSi mcxovrebi arc erTi erovneba ar aris monokonfesiuri. 
garda sakuTari tradiciuli aRmsareblobisa, yvela eTnikur jgufSi gvxvdebian sxva Zveli 
Tu axali aRmsareblobis mimdevrebi. 

$1. iudaizmi saqarTveloSi 

iudevelebi, anu ebraelebi saqarTveloSi pirvelad Zv.w.VI saukuneSi gamoCndnen. isini 
babilonis mefis nabuqodonosoris agresias da okupacias gamoeqcnen, movidnen mcxeTaSi da 
qarTlis sxvadasxva kuTxeSi dasaxldnen. Mmet-naklebi masStabis Semosaxlebebi Semdgomac 

xdeboda, gansakuTrebiT ax.w. I saukunisaTvis, ierusalimis wartyvevnisa (დაპყრობისა) da 
solomonis taZris daqcevis Semdeg. 
           “moqcevai qarTlisais” mixedviT, mcxeTeli ebraeli qali sidonia qarTuli eklesiis 
pirveli wmindania, xolo qarTveli ebraeli elioz mcxeTeli – qristes kvarTis Camomtani 
saqarTveloSi. amave qronikaSi naTqvamia: wm ninom, rodesac qarTlSi movida, pirvelad 
ebraelTa sinagogas, baginad wodebuls miakiTxa, radgan maTi ena, arameuli, icoda. imave 
werilobiTi Zeglidan Cans, rom mociqulTa sworma ninom pirvelad ebraelebi gaaqristiana. 
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          26-saukunovanma mSvidobianma Tanacxovrebam Seqmna qarTveli ebraelis fenomeni. igi 
simbolurad ori eris Svilia: qarTul miwas amuSavebs, qarTulad metyvelebs, qarTul saxls 
aSenebs da, amave dros, mtkiced icavs iudauri cxovrebis wess. ebrauli, maTi mSobliuri ena, 
romelzec dawerilia bibliis wignebi, ganagrZobda arsebobas swavlul rabinTa wreebSi. Aam 
enaze sruldeboda RvTismsaxureba ebraul salocavebSi. beiT qneseTi da misi ezo yvela 
WirTaTmenisa da sixarulis adgili iyo ebraelTaTvis. jamaaTis (ebrauli Temi, kehila) 
zrdasTan erTad, qalaqebsa Tu sxva saxis dasaxlebebSi matulobda salocavebis ricxvic. 
           IX saukuneSi saqarTvelo aRmosavleTiT da CrdiloeTiT xazarTa samefos esazRvreboda, 
romlis elitamac, rogorc Cans, VIII saukunis 40-ian wlebSi miiRo iudaizmi. saqarTveloSi 
iudaizmis gavrcelebaSi xazarTa wvlilze zusti cnobebi ar SemorCa. IX saukunis miwuruls 
saqarTveloSi iudauri jgufi warmoiqmna, romelic galaxas zogierT punqts uaryofda, maT 
Soris sqesobrivi cxovrebasTan da sakvebis akrZalvasTan dakavSirebul debulebebs. jgufis 
damfuZnebeli abu-im-ran musa (moSe) TbilisSi babilonidan Camosula. misi mimdevrebis 
religiuri Temi, romelmac 300 welze odnav naklebi iarseba, “Tbilisur seqtad” aris 

moxseniebuli. Sabolood, qarTveli ebraelebi Talmudisturi iudaizmis erTgulni darCnen. 

           აdreულ Sua saukuneebSi saqarTvelos ebraelebi, rogorc Cans, ZiriTadad iranis 
ebraul TemTan iyvnen dakavSirebuli, romlis meSveobiTac aRmosavleTis ebraelobis 
religiur centrTan, baRdadTan, inarCunebdnen urTierTobas. 
            beniamin tudeli XII saukunis 70-ian wlebSi werda: saqarTvelodan ebraelebi Camodian 
xolme babilonSi, eqsilarxTan, “raTa misgan xeldasma da mfarveloba miiRon da misTvis 
ZRvenic moaqvT”. 
            marko polo TbilisSi im dros Semovida (1272 wels), roca qalaqi monRolebis uRelqveS 
iyo moqceuli. mogzauri gadmogvcems, rom is aq ebraelTa mcirericxovan jgufs Sexvda. am 
droisaTvis ebraelebis nawili monRolTa mier dapyrobil aRmosavleT da samxreT 
saqarTvelodan ufro Tavisufal dasavleT saqarTveloSi gadasula da iq axali Temebi 
Camouyalibebia. XIV saukuneSi ebrauli Temi momZlavrebula qalaq gagraSi, rabi ioseb 
Tbiliselis TaosnobiT. am periodSi gagraSi cxovrobda swavluli rabi iehuda ben iakobic, 
ebrauli gramatikis avtori (an ufro gadamweri). unda vivaraudoT, rom monRolebis zewolis 
gamo ebraelebis nawili aRmosavleT da samxreT saqarTvelodan sxvadasxva qveynebSi 
gadasaxlda. XIV saukunis damdegs qalaq TavrizSi (Crdilo-dasavleT irani) moRvaweobda 
iudaizmis kanonebis mcodne ieSaiahu ben ioseb Tbileli, romelsac 1330 wels “sefer gan eden” 
(“samoTxis wigni”) dauweria. 
            am epoqidan Cvenamde umniSvnelovanesma ebraulma xelnawerma moaRwia. X saukuniT 
TariRdeba lailaSis (leCxumi) sinagogis Toris cnobili xelnaweri, romelic iq 1930 
wlebamde inaxeboda. mas, qarTvel ebraelebTan erTad, qristianuli mosaxleobac 
saswaulmoqmed Zalas miawerda. garda amisa, Cvenamde SemorCenilia e.w. breTis anu avalianT 
(avaliSvilebis) biblia (gadawerilia q. salonikSi 1513 wels, sulTan selim I-is mefobis 
dros, iehuda gedelias ojaxSi). 
          gvianfeodalur xanaSi aRmosavleT saqarTveloSi ebraelTa ZiriTad samosaxlo punqtebs 
warmoadgenda: surami, axaldaba, ali, bazaleTi, aragvispiri, cxinvali, ateni, TamaraSeni, 
Zegvi, zanavi, xerki, metexi, kaspi, muxrani, kavTisxevi da mTeli teritoria aragvisa da 
mtkvris SeyolebiT; samcxe-javaxeTSi – fanaskerti, artanuji, axalqalaqi, axalcixe; kaxeTsa 
da qiziySi – bodbisxevi, zemo xodaSeni, veliscixe, uriaTubani, sagarejo; dasavleT 
saqarTveloSi: imereTSi – quTaisi, vani, kulaSi; samegreloSi – foTi, banZa, senaki; raWa-
leCxumi – oni, lailaSi, xotevi; guriaSi – ozurgeTi. ebraelTa epigrafuli Zeglebi ebraul 
da arameul enebze (III-IVss.) aRmoCenilia urbnissa da mcxeTaSi, magram gvianfeodalur xanaSi 
isini aRar Canan. antikuri da adrefeodaluri xanis gansaxlebis adgilebSi SemorCa mxolod 
toponimebi (“ubani uriaTa”, “uriaTubani”, “nauriebi”, uria”). 
          XIXs. damdegs saqarTveloSi TurqeTidan arameeli ebraelebi (laxluxebi) Semosulan. 
amave periodSi ebraelebi iranidan da erayidanac gadmodian. evropeli ebraelebi (aSkenazebi) 
aq pirvelad 1804 wlidan gamoCndnen. 
           qarTuli eTnografiuli monacemebiT cnobilia, rom saqarTvelos calkeuli regionis 
klimatur-geografiul adgil-mdebareobas Seesabameboda dasaxlebis garkveuli forma da 
sacxovrebeli nageboba. ubnuri dasaxlebis xasiaTs, geografiuli adgil-mdebareobis, 
ebraelTa specifikuri saqmianobis (vaWroba, xelosnoba) an kuTxuri niSan-Tvisebebis garda, 
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religiuri faqtoric gansazRvravda. ebraelTa koncentracias, ZiriTadad, samlocvelos 
axlomdebare ubnebSi vxvdebiT, radgan samlocvelo warmoadgenda rogorc religiur-
kulturuli, ise sazogadoebrivi cxovrebis centrs. 
            ebraelebi, rogorc wesi, ama Tu im qalaqSi erTad saxldebodnen da cdilobdnen 
sakuTari sinagoga daefuZnebinaT. Cveulebriv, aseTi jgufi didi ojaxebisgan Sedgeboda, 
romlebic sam-oTx Taobas aerTianebdnen. 
            jgufSi ojaxebis raodenoba SezRuduli iyo. maT arCeuli gabai Tavkacobda, romelic 
pasuxismgebeli iyo sinagogaSi saqmeTa warmoebaze. Temis religiur cxovrebas xaxami 
uZRveboda, romelic adgenda rabinis, xazanis (mlocveli sinagogaSi), Sexotis (ZRvenis 
adamiani, romelic klavs Sewirul frinvelsa da cxvars) da xederas (medresis maswavlebeli) 
funqciebs. soflebidan wamosulebi erTmaneTTan axlos saxldebodnen, ris gamoc qalaqebSi 
ebrauli dasaxlebebi iqmneboda. TbilisSic ebraelTa ubans saqarTvelos sxvadasxva kuTxidan 
Camosulma ebraelebma Cauyares safuZveli. z. WiWinaZis cnobiT, es ubani “sionis maxloblad, 
feTxainis eklesiis Ziras yofila”. XIX saukunis pirvel naxevarSi ebraelebma TxovniT 
mimarTes gubernators, raTa mas dedaqalaqSi maTTvis axali samlocvelos aSenebis neba 
daerTo. 1905-1906 wlebSi axali sinagogis mSenebloba dasrulda da ebrauli mosaxleobac, 
ZiriTadad, mis maxloblad gansaxlebula. isini kompaqturad cxovrobdnen dRevandeli kote 
afxazisa (yofili leseliZis) da vercxlis quCebis midamoebSi. 
           miuxedavad imisa, rom ebraelTa sacxovrebeli kompleqsi, ZiriTadad, qarTuli erovnuli 
sacxovreblis tradicias emyareba, masSi mainc mkafiod Cans ebraeli xalxis sulieri 
kulturis specifikasTan dakavSirebuli detalebi. yoveli ebraelis saxls hyavda Tavisi 
mfarveli, mSvidobisa da dovlaTianobis mcveli, romelsac mezuza hqvia. amave dros, mezuza – 
oTxkuTxa, Tavdaxuruli Txeli yuTia, romelSic Casvenebulia soferis (wminda teqstis 
gadamweris) mier pergamentis qaRaldze naweri Toridan “meore sjulis” fragmenti da 
mimagrebulia Sesasvleli karis marjvena mxares. dResac ojaxis yvela wevri saxlidan 
gasvlisas da dabrunebisas asrulebs garkveul rituals, raTa mSvidobiani dRisTvis madloba 
uTxras gamCens. 

           ebrauli samzareuli gansazRvravda ebraelTa purobis xasiaTs, magram rogori Sinaarsis 
an sididisac ar unda yofiliyo sufra, mas yovelTvis sami sakraluri elementi axlda: 
marili, puri, Rvino, marilze dawebuli puri natexis – xamocis da kiduSis – Rvinis 
kurTxevis – ritualiT purobis dawyebis aucilebloba etiketis savaldebulo wesi iyo. 
qarTvel ebraelTa kvebaSi arsebuli akrZalvebi zogadebraulia. mkvlevarTa azriT, am 
akrZalvebis dacva aris swored ebraeli xalxis moraluri da fizikuri simctkicis erT-erTi 
mniSvnelovani faqtori. 
          gasabWoebis Semdeg, aTeizmis mZvinvarebis miuxedavad, iudaizmis tradiciebis rRvevis 
saqmeSi komunisturma xelisuflebam mniSvnelovan warmatebas ver miaRwia. 1960-70-ian wlebSi 
qarTvel ebraelTa umravlesoba ganagrZobda sinagogaSi siaruls, sruldeboda qorwineba da 
dasaflaveba religiuri wesebis dacviT. bavSvebi 13 wlis asakamde swavlobdnen aralegalur 
xederebSi. marTalia, maTi arsebobis Sesaxeb xelisuflebam icoda, magram amjobinebda am 
faqtisaTvis yuradReba ar mieqcia. 
           XX saukunis 60-iani wlebis bolos mTeli sabWoTa kavSiris masStabiT gaCaRda brZola 
aliasTvis (israelSi asvlisaTvis). qarTveli ebraelebic Caebnen am moZraobaSi. dRemde 
legendad rCeba qarTvel ebraelTa 18 ojaxis mier 1967 wlis 9 agvistos gagzavnili mimarTva 
gaerTianebuli erebis organizaciis saxelze da maTi brZola israelSi asvlis uflebis 
mosapoveblad. pirvelma swored saqarTvelos ebraelobam SeZlo sabWouri “rkinis fardis” 
garRveva. es didi aliis dasawyisi iyo.  saqarTvelodan ebraelTa gadinebam kulminacias 1991-
1994 wlebSi miaRwia.  
           sadReisod saqarTvelos ebrauli Temi mniSvnelovani mxardaWeriT sargeblobs 
saerTaSoriso ebrauli organizaciebis mxridan, romelTa Soris gansakuTrebiT unda 
aRiniSnos amerikis ebraelTa gaerTianebuli komiteti “joinTi” (daarsda 1914w.). “xesedebi”, 
saqvelmoqmedo centrebi moqmedebs TbilisSi, quTaisSi, gorSi, baTumSi, rusTavsa da onSi. 
funqcionirebs ebrauli kulturul-saganmanaTleblo fondi, romlis mxardaWeriT gamoicema 
Jurnali “nabiji Torisaken”. saqarTvelos Tanamedrove ebrauli Temis arsebobasa da 
ganviTarebaSi mniSvnelovan rols asrulebs ebrauli saagento israelisaTvis (“soxnuTi”). igi 
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saerTaSoriso ebrauli nebayoflobiTi organizaciaa, romlis mizania xeli Seuwyos msoflio 
ebraelobis SekavSirebasa da israelis saxelmwifosTan TanamSromlobas (gaixsna 1989w.). 
           karga xania moqmedebs ebrauli skola, sabavSvo baRi, religiuri akademia – ieSiva. misive 
iniciativiT 1999 wlis ivnisSi daarsda msoflio qalTaA organizaciis “emuna”-s (rwmena) 
Tbilisis filiali, romelic morwmune qalebis moZraobaa da Toris mixedviT cxovrebis 
popularizacias isaxavs miznad. 
           2008 wlisaTvis saqarTveloSi daaxloebiT 4 aTasamde ebraeli cxovrobda. maTi didi 
nawili (daax. 80%) sefardebi, danarCenni ki, e.w. evropeli ebraelebi (aSkenazebi) arian. 
sinagogebi moqmedebs TbilisSi, gorSi, baTumSi, quTaisSi, onSi, axalcixesa da suramSi. 

$2. qristianoba saqarTveloSi 

           “moqcevai qarTlisai” mogviTxrobs, rom mcxeTelma ebraelebma – eliozma da 
longinozma, romlebic qristes gasamarTlebas daeswrnen, magram gadawyvetilebas ar 
daeTanxmnen, saqarTveloSi qristes kvarTi Camoitanes. saeklesio gadmocemiT, samociqulo 
qadagebisaTvis saqarTvelo RvTismSobels wilisyriT ergo, magram xandazmulobis gamo man am 

mxareSi შეmosvla ver moaxerxa. misi TxovniT, es misia mociqulebma andria pirvelwodebulma 
da svimon kananelma itvirTes. maTgan meore afxazeTSi, nikofsiaSi, gardaicvala. amis Semdeg 
saqarTveloSi qristes moZRvreba mogzaurebs, vaWrebs, tyveebsa da gadmosaxlebulebs 
SemohqondaT. III saukunis Sua wlebSi qarTlis taxts ganagebda mefe revi, romelsac 
qristianuli tradiciis istriografi “marTals” uwodebs da dasZens: marTalia, igi warmarTi 
iyo, magram “iyo mowyale da Semwe WirveulTa, rameTu smenil iyo misda mcired rame saxareba 
uflisa Cvenisa iesu qristesi da aqvnda rame siyvaruli qristesi”. arqeologiuri gaTxrebiT 
dasturdeba, rom qristianuli eklesiebi (Temebi) rogorc dasavleT, ise aRmosavleT 
saqarTveloSi IV saukunemdec moqmedebda. amis miuxedavad, faqtia, rom am eklesiebma qveynis 
imdroindeli sulier da materialur kulturaze TvalsaCino gavlena ver moaxdines. 
qarTlisa da egrisis (dasavleT saqarTvelos) srulmasStabiani evangelizacia romis imperiis 
gaqristianebis Semdeg moxerxda (IV-Vss.) da es misia aRmosavleT saqarTveloSi kapadokielma 
qalwulma, ninom, ganaxorciela, risTvisac igi, qali, mociqulTa sworad da qarTvelTa 
ganmanaTleblad iwodeba. 

           qristianobam saqarTveloSi bevr kulturul iniciativas daudo saTave. amaTgan, yvelaze 
mniSvnelovani saRvTo werilisa da liturgiis qarTul enaze ametyvelebaa, ramac ena 
gaamdidra da daxvewa. amas ki Sedegad qarTuli qristianuli mwerlobis warmoSoba da 
aRmavloba mohyva (arsebobs Tvalsazrisi, rom qarTuli damwerloba da mwerloba 
qristianobamdec arsebobda, rom qarTuli anbani Zv.w. III s-Si moRvawe qarTlis pirveli mefis, 
farnavazis, kulturuli reformis nayofia). qristianuli saqarTvelo mZlavri samonastro 
kerebiTa da ber-monazonTa simravliT gamoirCeoda. es instituti qarTlsa da kaxeTSi 
siriidan Semovida (cameti mamis meSveobiT), egrissa da afxazeTSi ki – bizantiidan. 
          IV-V saukuneebidan, rogorc saqarTveloSi, ise saqarTvelos sazRvrebs gareT asparezze 
gamovidnen mwerlebi, romelTa meSveobiT qarTvelebis saRvTismetyvelo codna da Semecneba 
maRal safexurze avida. am periodidan qarTveli qristianebi Tvalyurs adevneben 
saRvTismetyvelo diskusiebs, rac msoflio masStabiT mimdinareobda da aseT forumebSi 
xSirad monawileobdnen kidec. amis pirveli magaliTia ieremia iberieli (kaTalikosi), 
romelic mcire aziaSi gaemgzavra da efesos msoflio krebas (431w.) antinestorianel 
monawileebs dauWira mxari. dRemde kamaToben mecnierebi, Tu ra pozicia daikava mcxeTis 
sakaTalikosom 451 wlis qalkedonis antimonofizitur krebasTan momarTebaSi. safiqrebelia, 
rom erTsulovneba ar iyo. amasTanave, faqtia, rom VI saukunis miwurulidan qarTlis 
eklesiam (kolxeT-egrisisa imxanad konstantinopolis sapatriarqos eqvemdebareboda) gezi 
qalkedonitobisaken (diofizitobisaken) aiRo. am kursis CamoyalibebaSi didi wvlili kirion 
qarTlis kaTalikoss miuZRvis. 
            IX-XI saukuneebSi konstantinopolisa da romis eklesiebi erTmaneTs daupirispirdnen, 
rac 1054 wlis didi sqizmiT damTavrda: dasavleTisa da aRmosavleTis marTlmadidebelma, e.i. 
Svidi msoflio saeklesio krebis dadgenilebaTa maRiarebelma eklesiebma erTmaneTTan 
evqaristuli (locviTi) kavSiri gawyvites. ra poziciaze idga saqarTvelos eklesia imxanad, 
dokumenturad cnobili ar aris. fiqroben, rom aTonis mTis monastris winamZRvarma maSin, 
garkveulwilad, romis eklesiis pozicia daiWira. amas adasturebs giorgi mTawmindelis 
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sajaro sityva, romelic bizantiis imperatoris, darbazis erisa da stumrebis winaSe 1065 
wels, didi sqizmis oficialurad gaformebis Semdeg, warmoTqva. wm. mamam ganacxada: roms, 
saberZneTisagan gansxvavebiT, arasdros gadauxvevia WeSmaritebidan, xolo is, raSic mas 
edavebian (ufuari puriT da wyalSeureveli RviniT ziareba), aris ara siaxle, aramed 
eklesiis Zveli tradicia, ieso qristesa da misi mociqulebis mier gamyarebuli. am sityvas, 
agiograf giorgi mciris cnobiT, laTinebi imdenad aRufrTovanebia, rom maT wm. mamis  romSi 
Cayvanisa da wm. papis winaSe wardgenis survili gamouTqvamT (daeTanxma Tu ara aToneli beri 
am winadadebas, cnobili ar aris. ramdenime dRis Semdeg igi gardaicvala). amis miuxedavad, 
saqarTvelos eklesiam, ise rogorc berZnuli tradiciis yvela sxva eklesiam aRmosavleTSi, 
romis eklesiis specifikuri (kaTolikuri) dogmatebi da Cveulebebi ar gaiziara da darCa 
marTlmadideblur moZRvrebasa da wes-gangebaze. misma warmomadgenlebma ferara-florenciis 
krebaze (1438-1439) romTan sarwmunoebrivi gaerTianebis sawinaaRmdego pozicia daikaves da 
unia uaryves. 
           saqarTvelos eklesiam IX-X saukuneebSi Zveli saRvTismsaxuro tradicia, romelic 
ierusalimur-antioqiuri tipikonis saxeliTaa cnobili, Secvala da bizantiur-
konstantinopolur wesze gadavida. reformis mizans msoflio eklesiasTan sruli Tanxmoba 
warmoadgenda, raTa es eklesia, rogorc amas mogvianebiT (XVIII saukuneSi) kaTalikos-
patriarqi anton I ityvis “ara sxvad medResaswauled” gamoCeniliyo. aRniSnul epoqaSi 
ierusalimuri warmoSobis liturgikuli wignebi (Jamiswirvisa da kurTxevaTa teqstebi) aia 
sofiis (e.i. konstantinopolis) tipikonis stilsa da Targze gawyobilma krebulebma 
Caanacvla. es dro saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis istoriaSi elinofilur xanadaa 
cnobili, rac XVII-XVIII sakuneebSi rusofilobam Secvala. saeklesio-saRvTismsaxuro wignebis 
qarTuli versiebi slavur versiebs miusadages. am process dasrulebuli saxe dekanozma 
aleqsi mesxiSvilma da kaTalikos-patriarqma anton I-ma misces. amasTanave, rogorc rusul, 
ise qarTul marTlmadidebel eklesiebSi liturgiis enad dRemde Zveli enebi rCeba (slavuri 
da Zveli qarTuli), radgan isini meti madlis mqone enebad miiCneva  (Tumca arsebobs 
gansxvavebuli Teoriebi da poziciebi). 
            IX-XI saukuneebSi berZnebi da sxva erebis warmomadgenlebi skeptikurad uyurebdnen 
morwmune qarTvelebis eklesiologiur da saRvTismetyvelo SesaZleblobebs, ar miiCnevdnen 
maT avtokefaliis Rirsad da maT mier Targmnili Tu originaluri literaturis 
kanonikurobaSi eWvi SehqondaT. 
            aseTi Sexedulebebis gasaqarwyleblad yvelaze avtoritetuli sityva giorgi 
mTawmindelma (1065w.) da efrem mcirem (1101w.) Tqves. amis Semdeg qarTvelebis misamarTiT axali 
braldeba wamoayenes: isini ar emorCilebian pentarqiis (xuTmTavrobis) sayovelTao kanons, 
romlis mixedviT, kaTolike eklesia xuT sapatriarqodaa dayofili (romis, 
konstantinopolis, aleqsandriis, antioqiisa da ierusalimis) da yvela sxva adgilobrivi 
eklesia xuTidan erT-erTs unda daeqvemdebaros. bralmdebelTa sityviT, qarTvelebis “ara 
romlisa patriarqisa xelmwifesa qveSe arian… da TviT daisvamen kaTalikosTa da episkoposTa 
da ara samarTal ars ese, rameTu aTormetTa mociqulTagani aravin misrul ars qveyanas 
maTsa...”. laparakia avtokefaliaze, romelic, Zveli tradiciis mixedviT, mxolod 
mociqulisagan daarsebul eklesias ekuTvnis. saqarTvelos eklesias, antioqiis 
samRvdeloebisa da TviT patriarqis TqmiT, es pativi “TviTrCulobiT da qedficxelobiT”, e.i. 
TviTnebobis (kaprizis, akviatebis) da ampartavnebis gamo aqvs miTvisebuli, radgan maT miwaze 
arc erT mociquls ar uqadagiao. saqarTvelos eklesiam daimowma wigni “andria mociqulis 
mimosvla”, romlis Tanaxmad, saqarTvelos teritoriaze pirveli eklesiebi andria 
pirvelwodebulma daarsa. Tumca arsebiTi da mTavari is iyo, rom im droisaTvis (XI saukune) 
saqarTvelos eklesias ukve SeZenili hqonda sakuTari Tavis damoukideblad marTvis unari da 
gamocdileba; qarTulad Targmnili iyo qristianuli moZRvrebisa da praqtikis yvela 
pirvelxarisxovani Zegli; arsebobdnen kvalificiuri RvTismetyvelebi da kanonistebi, rac 
momavalSic am eklesiis marTebul poziciaze myarad dgomis imeds iZleoda. 
           saqarTveloSi, misi istoriis oqros xanaSi, qalis samociquli da samefo uflebaTa 
Sesaxebac msjelobdnen. rogorc araqarTvelebi, ise qarTvelebi xSirad svamdnen aseT kiTxvas: 
saqarTvelos (da mxolod saqarTvelos) gasanaTleblad ratom airCia RmerTma qali? es kiTxva 
aqtualuri Tamaris gamefebasTan dakavSirebiT gamxdara. am dros mas meore kiTxvac daerTo: 
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saRvTo werilis mixedviT, gamarTlebulia Tu ara qalis mefed kurTxeva? maSindelma 
kaTalikosma nikoloz gulaberisZem aseTi Teoria da pasuxebi Camoayaliba:  
1. saqarTvelo RvTismSoblis wilxvedri qveyanaa da misi moqceva qals SeSvenoda.  
2. vinaidan Cven, qarTvelebi, yvelaze “qedficxelni” da Seurigebelni viyaviT, RmerTma, Tavisi 
siZlieris gamosaCenad, airCia ara Zlieri, enamWevri da Seudrekeli mamakaci. aramed susti 
qali “... amisTvisca uZlurisa bunebisa dedakacisa mier moalbo qedficxelobai ulmobelTa 
maT da uglimTa naTesavTai”.  
3. RvTis winaSe qali da mamakaci Tanasworia. amitomaa, rom RmerTi mociqulis saqmes zogjer 
qalsac miandobs: macxovris aRdgoma pirvelad dedakacebs euwyaT da maT mier sxvebsac (maTe; 
markozi; luka; ioane). 

$3. islami saqarTveloSi 

          Zvel qarTul wyaroebSi islams mahmadis rjuli (“sjuli mohamedisa mier qadagebuli”) 
ewodeba. 
           saqarTveloSi islamis gavrceleba arabobis xanidan (VII-IXss-dan) daiwyo. am xanas ki 
dasabami xalifatis, anu arabTa islamuri imperiis daarsebis pirvelsave wlebSi mieca. eraySi, 
siriasa da darubandSi muslimTa xelisuflebis damyarebis Semdeg saxelganTqmulma 
sardalma habib ibn maslama alfihrim somxeTi da saqarTvelo daikava (644-655). Tbilisis 
mosaxleobas man misca “dacvis sigeli”, anu zavisa da Seuvalobis wigni, riTac ganisazRvra 
urTierToba muslim arabebsa da qristian Tbiliselebs Soris. 
           analogiuri dokumentebi VII-VIII saukuneebSi formdeboda gamarjvebul arab muslimebsa 
da sxva aRmsareblobis damarcxebul xalxs Soris, rodesac es ukanasknelni uomrad, 
winaaRmdegobis gawevis gareSe morCilebas acxadebdnen. aseT SemTxvevaSi, arabTa sardali 
adgilobriv administracias ugzavnida “dacvis sigels”, romelic, is rogorc muslimTa yvela 
saqmiani dokumenti, basmalaTi iwyeboda, rasac zavis ZiriTadi pirobebi mohyveboda: an 
islamis aRiareba, an xarki (jizia), nacvlad ki – mSvidoba da xelSeuxeblobis garantia. ibn 
maslamas aRniSnuli sigeli, romlis teqsti daculia VIII-XIII saukuneebis arabulenovan 
istorikosTa TxzulebebSi da zogierTi sxva wyaro gvafiqrebinebs, rom qarTvelebma aRiares 
morCileba xarkis (jizias) gadaxdis pirobiT. islamis istoriis mxriv, pirvel rigSi, 
sayuradReboa is, rom am dokumentSi, pirveladaa mkafiod Camoyalibebuli Sahada – alahis 
erTaderToba da wminda muhamedis samociqulo misia. ხsenebul  d o kument s, c xad i a, 
qarTuladac Targmnidnen, risi meSveobiTac adresatebi ara mxolod maTi qonebisa da 
sarwmunoebis xelSeuxeblobis garantiebs moismendnen, aramed islamis ZiriTad 
debulebebsacda citatebs yuranidan. 
           arab sardals qarTvelebTan warugzavnia yuranis saukeTeso mcodne da rjulis mecnieri 
abd jaz as-sulami, romelsac maTTvis islami unda eqadaga da misioneris funqcia 
Seesrulebina. am misiis kvali qarTlis saxelmwifoebriv da politikur cxovrebaSi male 
aRibeWda. Amas adasturebs is monetebi (dirhamebi), romlebic hajridan 85-e anu qristes 
Sobidan 70-e wels TbilisSia moWrili da, romlebzec alahis sadidebeli sityvebia 
amotvifruli. 
            aRmosavleT saqarTveloSi islamis gavrcelebis saqmes is administraciuli erTeulebi 
umagrebdnen zurgs, romlebic aq arabebma Seqmnes: jer provincia arminia, romelic moicavda 
qarTlsac (gurzan), Semdeg ki Tbilisis saamiro, romelic kavkasiaSi murvan-yrus laSqrobaTa 
Semdeg (VIIIs-is 30-iani ww.) Seiqmna. igi mTel aRmosavleT da samxreT saqarTvelos moicavda. 
centrad Tbilisi gamocxadda da es statusi man saamiros gauqmebamde SeinarCuna. saamiro ki 
maSin gauqmda, rodesac daviT aRmaSenebelma Tbilisi gaaTavisufla (1122) da taxti quTaisidan 
am qalaqSi gadmoitana. muslimTa SiSi, rom qristiani mefe maT sarwmunoebriv uflebebs 
Selaxavda, ar gamarTlda. piriqiT, sabrZolo operaciebis dasrulebisTanave mefem gamosca 
brZaneba, romelic yovelgvari diskriminaciis aRkveTas iTvaliswinebda. amasTan dakavSirebiT, 
XII-XIII saukuneebis arabi da Turqi istorikosebi ibn al-azraq al-fariqi da ibn al-jauzi 
Semdeg informacias gvawvdian: gamarjvebulma mefem dedaqalaqis muslim moqalaqeebs 
sagadasaxado sistemaSi garkveuli privilegiebic ki mianiWa, muslimTa ubanSi Roris dakvla 
akrZala, muslimTaTvis moWril monetebze alahis, misi mociqulisa da xalifas saxelebis 
amokveTa daiwyo, qarTvelebs, ebraelebsa da somxebs muslimTa abanoSi Sesvla aukrZala. igi, 
“mefe afxazTa da qarTvelTa”, yovel paraskevs Sedioda meCeTSi, masTan erTad iyo xolme misi 
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Svili dimitri; ismenda xutbasa (qadagebas) da yuranis kiTxvas da aZlevda xatibsa da 
mueZinebs mraval oqros. XII saukunis erTi sirieli anonimi avtori da XIII saukunis arabi 
istorikosi mohamad al-hamafi aRniSnaven, rom mefe daviTi yurans kargad icnobda. 
            VIII_XIII saukuneebis arabulenovan mwerlobaSi bevri avtori moxseniebulia rogorc aT-
Tiflisi, rac Tbiliselels niSnavs. eseni arian RvTismetyvelebi, iuristebi, mwerlebi, 
eqimebi da a.S. albaT, maTgan ara erTi da ori eTnikuradac qarTveli iyo. es araa gasakviri: 
rogorc VIII saukunis hagiografi ioane sabanisZe gvauwyebs, Cveni Tanamemamuleebis nawili, 
sxvadasxva mizezis gamo, muslimi (sarkinozi, imaiteli, agariani) gaxda. cxadia, maTgan bevri 
SemoqmedebiTi niWiT iyo dajildoebuli, bevrma Seiswavla arabuli ena da muslimur 
kulturaSi sakuTari wvlili Seitana. 
            samxreT saqarTvelos (aWaris, tao-klarjeTis da samcxe-javaxeTis) intensiuri 

islamizacia XVI_XVIII saukuneebSi mimdinareobda. amave periodSi, islami osmaleTis mier 
dapyrobil afxazeTSic gavrcelda. iq, ise rogorc saqarTvelos sxva kuTxeebSi, islams ufro 
metad Tavadaznaurebi iRebdnen, dabali fena ki adgilobrivi religiuri tradiciebis 
erTguli rCeboda. analogiuri viTareba iyo oseTSic, romelsac eklesiurad da kulturulad 

saqarTvelosTan mWidro kavSiri hqonda. იmxanad, qarTl-kaxeTis samefo taxtic, metwilad, 
muslim mefeTa xelSi iyo. maSindel mefeebs Soris araerTi iyo gulwrfeli muslimi. 
marTlmorwmuneobiT gamoirCeodnen konstantine I, rostom xani, vaxtang V Sahnavazi, daviT 
imam-yulixani, konstantine II mahmadyulixani da sxv. maTgan rostomi da vaxtang V 
dakrZaluli arian iranis udides religiur centrSi, yumSi, did Siit wmindanTa gverdiT. 
qarTveli muslimebis ricxvs is kaxelebic Seematnen, romlebic Sah-abasma iranSi gadaasaxla 
da maTi STamomavalni dResac iq cxovroben (fereidneli qarTvelebi), aseve – ingiloebi, 
romlebic dRevandeli azerbaijanis or raionSi mosaxleoben: zaqaTalasa da belaqanSi. 
           XIX saukunis dasawyisSi gaCnda terminebi “osmaleTis saqarTvelo” da “samuslimano 
saqarTvelo”, rac saqarTvelos samxreT-dasavleT provinciebs (“zemo qarTls”) gulisxmobda. 
aRniSnuli saukunis 30-ian wlebidan ruseTis jarebma am teritoriebis dakavebisa da 
SemoerTebis didi kampania wamoiwyes, rac saqarTvelosaTvis maT dabrunebas niSnavda. magram, 
vinaidan es procesi qristianuli imperiis mier xorcieldeboda, adgilobriv mosaxleobas 
islamis dakargvis SiSi gauCnda – caristuli reJimi islamis mowinaaRmdege Zalad iqna 
aRqmuli. amis gamo am kuTxeebis muslimebma TurqeTSi emigracia daiwyes (qarTvelTa 
muhajiroba). 1878 wlidan, aWaris SemoerTebis Semdeg, es procesi gaRrmavda, magram maSindeli 
qarTveli inteligenciis, gansakuTrebiT ki ilia WavWavaZisa da misi Tanamosagreebis 
Zalisxmevis Sedegad, bevri muhajiri mamapapaeul keras daubrunda. 
           islamma kvali qarTul kulturasa da eTnografiul yofaSic datova. “oqros xanasa” da 
“mcire aRorZinebis” periodebSi (XI-XIII da XVI-XVIIIss.) qarTul enaze muslimuri 
sityvakazmuli mwerlobis TiTqmis yvela pirvelxarisxovani Zegli iTargmna. ueWvelia, rom 
gamuslimebul qarTvelTa Soris bevri swavlismoyvare da niWieri pirovneba iyo. maTgan 
zogierTi mSobliur enaze agrZelebda moRvaweobas, magaliTad, XVII saukunis istorikosi da 
leqsikografi farsadan gorgijaniZe, poeti iase da sxva, umravlesoba ki arabul, sparsul da 
Turqulenovan garemos Seesisxlxorca. maTi saxelebis gamovlena da warmoCena 
aRmosavleTmocodneebis kvleva-Ziebis erT-erTi sagania. cnobilia qarTuli warmoSobis 
aTobiT sparseli poetis saxeli (mavji, mirza mohamed Taher nasrabati, qaixosro-xani, zenial-
begi, zurab-begi, QquCuk-begi, mirza axmad goji, iusuf gorji da bevri sxva), romelTa 
araerTi striqoni msoflio poeziis SedevrTa Soris dgas. sayuradReboa muslimuri 
arqiteqtura saqarTveloSi. 1785 wels Sedgenil Tbilisis gegmaze xuTi meCeTia datanili. XXI 
saukuneSi maTgan mxolod erTi darCa. bevri meCeTi, jame da medrese, romelTagan zogierTi 
xelovnebis nimuSs warmoadgenda, sabWoTa reJimis dros ganadgurda. 
           gamuslimebuli qarTvelebi, Suasaukunebrivi erovnul-politikuri xedvisa da 
mentalitetis Tanaxmad, qarTvelebad aRar iTvlebodnen. am gaugebrobisagan mosaxleobis didi 
nawili gaTavisuflebuli dResac ar aris, rac erovnuli erTianobis miRwevas xels uSlis. 
qarTveli moRvaweebi ilia WavWavaZe, iakob gogebaSvili da sxvani Tanamemamuleebs TiToeuli 
moqalaqis sindisisa da sarwmunoebis pativiscemisaken mouwodebdnen, iTvaliswinebdnen im 
faqts, rom religiuri pluralizmi civilizebuli msoflios standartia da am movlenaSi 

saxifaTo araferia. ი. gogebaSvilma, magaliTad, muslimi bavSvebisaTvis “dedaenis” sagangebo 
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varianti Camoayaliba,xolo i.WavWavaZem da z. WiWinaZem qarTvel muslimebTan erovnul-
saganmanaTleblo muSaobis iseTi programebi da meTodebi SeimuSaves, rac sarwmunoebriv 
aqcentebs gamoricxavda. imdroindeli presa (“droeba”, “iveria”, “cnobis furceli” da sxva) 
yoveldRiurad aqveynebda masalebs muslimTa sulieri da yofiTi problemebis Sesaxeb. 
            vrceli Temaa saqarTvelos morwmune muslimTa Tanamonawileoba saqarTvelos 
saxelmwifoebrivi  aRmSeneblobis saqmeSi. am mxriv, TvalsaCinoa aWaraSi mcxovrebi qarTveli 
muslimebis aqtiuroba. XIX-XX saukuneebis mijnaze memed da haidar abaSiZeebma, patrioti 
muslimi qarTvelis, sanjay-beg abaSiZis STamomavlebma, “qarTvel muslimTa saqvelmoqmedo 
sazogadoeba” da “samuslimano saqarTvelos ganmaTavisuflebeli komiteti” Camoayalibes. 1919-
1921 wlebSi gamodioda gazeTi “samuslimano saqarTvelo”. qarTveli muslimebis didi nawili 
miesalma saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis avtokefaliis aRdgenasa da saqarTvelos 
damoukideblobis gamocxadebas. 1919 wels Catarda qarTvel muslimTa yriloba, romelmac 
Tanamorwmuneebs qveynis winaSe mdgomi problemebis mogvarebaSi Zalisxmevis gaaqtiurebisaken 
mouwoda. damoukidebeli saqarTvelos pirvel parlamentSi warmodgenili iyo qarTvel 
muslimTa partia (m. abaSiZis meTaurobiT), romelsac saqarTvelos muslimi mosaxleobis 
interesebis gamoxatva evaleboda. m. abaSiZem erT-erT oficialur sxdomaze ganacxada: 
“nuravin ifiqrebs, rom sarwmunoeba da erovneba erTi da igivea! gaxsovdeT, rom Cveni xsna, 
Cveni bedniereba saqarTvelos erTianobaSia. gaumarjos mTlian saqarTvelos!”. 
           islamisadmi keTilganwyobis magaliTad saqarTvelos mTavrobis oficialuri gancxadeba 

gamodgeba, romelic 1920 wels gakeTda: “...nuravin ifiqrebs, rom sarwmunoeba xels SeuSlis 
qristian da mahmadian qarTvelebis erTobas. rjuli rjulia, magram sisxli da erovneba kidev 

sxvaa.…  yoveli qristiani qarTveli yovelTvis pativs unda scemdes mahmadis rjuls, romlis 
aRmsarebelia mravali milioni sxvadasxva xalxi da romelsac misdevs Cveni RviZli Zmebic. 
mahmadis rjuli Cveni Zmebis rjulia da mudam gansakuTrebuli yuradRebiT unda vepyrobodeT 
mas. pativs unda vscemdeT yoveli adamianis rjuls, miT ufro, Zmisas. unda gavimeoroT kidev 
erTxel: rjuli sxvadasxva gvaqvs mahmadian d qristian qarTvelebs, magram oriveni erTi 
saqarTvelos Svilebi varT. erTi ena, erTi sisxli, erTi xasiaTi gvaqvs. Cveni Zala 
SeerTebaSia. bednierebas mxolod erToba da Zmoba mogvitans”. 

daskvna 

           warmodgenil statiaSi ganxilulia saqarTveloSi mcxovreb eTnikur umciresobaTa 
rwmena-ritualebi, agreTve TviTon qarTvelTa Soris arsebuli sxvadasxva religiebis 
istoriebi. arsebuli sakiTxis codna aucilebelia saqarTvelos mosaxleobisaTvis, radgan is 
xels uwyobs tolerantizmsa da erTiani saxelmwifo azrovnebis Camoyalibebas.  tolerantoba 
saqarTvelos saxelmwifoSi odiTganve arsebobda. 

   GgagrZeleba Semdeg nomerSi… 
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reziume 

paata Ciqovani 

qarTuli saxelmwifos erovnuli politika da saqarTveloSi 
mcxovrebi erovnuli umciresobebi 

nawili II 
religiebi 

 

            statia warmoadgens samecnieo naSromTa kompilacias saqarTvelos saxelmwifos 

erovnuli politikis istoriis Sesaxeb მე-20 saukunis miwuruls da 21-e saukunis dasawyisSi. 

wina statiisagan (nawili I) gansxvavebiT, am statiaSi konkretulad vexebiT, saqarTveloSi 
mcxovrebi mosaxleobis religiebs, konkretulad ki - iudaizms, qristianobasa da islams, maT 
rwmenas, tradiciebs, saqarTvelos kuTvnil teritoriaze maT gansaxlebasa da salocavebis 
adgilebs. 
           sakvanZo sityvebi: religia, rwmena, tradicia, kultura. 

 

 
Summary 

Paata Chiqovani 
National Policy of Georgian State and ethnic minorities living in Georgia 

Part II 
Religions 

 
The article represents compilation of scientific works on history of Georgian State National Policy in the late XX and 

beginning of XI centuries. In difference from the previons article (part I) we are concretely referring to religions of 
Georgian population, their beliefs and traditions, resettlingon Georgian territory and location of shrines. In the article we 
are referring to Iudaism, Christianity and Islam. 

Key words: religion, belief, tradition, culture. 
 
 
 
 
 

Резюме 

Паата Чиковани 

Национальная политика грузинского государства национальных 
меньшинств,проживающих в Грузии 

Часть II 
Религии 

 
  Статья представляет собой компилацию научных работ по истории  национальной политики государства в 

конце 20-го века и в начале 21-го века. В отличие от предыдущей статьи (часть I),  в этой статье мы рассматриваем 
в религии населения, проживающего в Грузии, в частности - иудаизм, христианство и ислам, их веру, традиции, их 
расселение на територий Грузий и место молитвы. 

 Ключевые слова: религия, вера, традиция, культура. 
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