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აბსტრაქტი 

  

მიგრაციათანამედროვეგლობალიზაციისუმნიშვნელოვანესიელემენტიდასაერ

თაშორისოინტეგრაციულიპროცესებისგამოხატულებაა. 

გლობალიზაციისგავლენაგანსაკუთრებითმიგრაციისსოციალურ-

ეკონომიკურდაკულტურულფენომენზეგამოიხატება. 

დღესდეღეობითმიგრაციისინტენსივობისზრდას,მნიშვნელოვანიწვლილიშეაქვსინდი

ვიდისსოციალურდაღირებულებითტრანსფორმაციაში. 

მიგრაციის საკითხები სოციოლოგიის აქტუალური საკვლევი თემაა სხვადასხვა 

ჭრილში, თუმცა ძირითად შემთხვევაში  მკვლევარების უმრავლესობა მიგრანტებს 

განიხილვან მხოლოდ ციფრებით:რამდენი არიან ისინი , სად მიდიან,რამდენ თანხას 

აგზავნიან საქართველოში დარჩენილი ოჯახების დასახმარებლად. ეს კვლევა 

შეეცდება გასცდეს მხოლოდ ციფრებს და შეისწავლოს იმ ქართველი ახალგაზრდების 

მოტივაციები, ღირებულებათა  ორიენტაციები და ცხოვრებისეული სტრატეგიები, 

რომლებიც ქვეყანას ტოვებენ საგანამანათლებლო მიზნით. 

კვლევის მიზანია იდენტიფიცირება მოახდინოს  ქართველი სტუდენტების  

გამგზავრების ძირითადი მოტივაციის შესახებ. გარდა ამისა, წინამდებარე კვლევაში 

ყურადღება გამახვილებულია იმ ღირებულებათა ცვლილებებზე, რომლებიც მათ 

უცხო ქვეყანაში ადაპტაციის შედეგად  მიიღეს. 

 

 

 

 

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები:საერთაშორისომიგრაცია, სასწავლო მიგრაცია, 

ღირებულებების ტრანსფორმაცია, ადამიანური კაპიტალი,  ტვინების 

გადინება,კულტურული შოკი, აკულტურაცია. 
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Abstract 

 Migration if the most important element of modern globalization and reflection of 

international integration processes. The impact of globalization is reflected especially on 

migration’s social-economic and cultural phenomenon. Nowadays, the intensive increase of 

migration contributed significantly to social and valuable transformation of individual 

person.    

The issues of migration are the topic for actual sociological survey in various fields, though in 

main cases the majority of researchers examine migrants in digits: how many are they, where 

do they migrate to? what amount do they send in Georgia for assisting their families?. This 

research tries to be beyond the digits and learn the motivations of those Georgian youngsters 

orientation of values and life strategies who leave the country for educational purposes.     

The aim of the survey is to identify the main motivation why do Georgian students leave for 

abroad? Despites the present survey focuses on the changes of those value, which they 

obtained after bein accustomed in foreign country.   
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