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აბსტრაქტი 

 

ნაშრომი მოიცავს კვლევის  ანგარიშს, საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

სფეროში  მომუშავე პროფესიული ასოციაციების განვითარების შესახებ.   

კვლევის მიზანი იყო ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მომუშვე  პროფესიული 

ასოციაციების შეფასება, ორგანიზაციული განვითარების დონის განსაზღვრა, 

აღნიშნული  ასოციაციების მუშაობის სპეციფიკის, საქმიანობების მიმართულების, 

პროფესიული სტანდარტების გაუმჯობესებისათვის მათ მიერ განხორციელებული  

აქტივობების შესწავლა-გაანალიზება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება. 

რამაც თავის მხრივ, ხელი უნდა შეუწყოს მათი ზემოქმედების ხარისხის გაზრდას 

საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს რეფორმირების პროცესს. 

კვლევაში გამოყენებული იყო თვისებრივი მეთოდი. პირისპირ ინტერვიუს გზით 

გამოიკითხა 10ასოციაციის პრეზიდენტი/გუნდის წევრი. კვლევის ინსტრუმენტად 

გამოყენებულ იქნა,მკვლევარის მიერ მომზადებული, ნახევრად სტრუქტურირებული 

კითხვარი. კვლევა იყო თვისებრივი, ამიტომ მიღებული შედეგები არ არის 

გათვლილი განზოგადდეს გენერალურ ერთობლიობაზე. 

კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების მიხედვით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

სფეროში მომუშავე პროფესიულ ასოციაციებს კონცეპტუალური თანხვედრა აქვთ 

საერთაშორისო გამოცდილებასთან, ხოლო პრობლემები, სუსტი მხარეები 

დაკავშირებულია, როგორც არსებულ ინსტიტუციონალურ გარემოსთან, ისე 

ასოციაციების შიდა მმართველობაში არსებულ საკითხებთან.  
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ძირითადი საძიებო სიტყვები:პროფესიული ასოციაციები; ფსიქიკური 

ჯანმრთელობა;პროფესიული თემი. 

 

Abstract 

 

The work includes research report about the development of the professional associations 

working in mental health field in Georgia. 

The aim of the research was to evaluate the professional associations working in mental 

health field, determining the level of the organizational development, to study, analyze and 

prepare the relevant recommendations for above mentioned associations about their 

implemented activities in order to enhance professional standards. Which in turn, should 

contribute to enhance the quality of their impact on the mental health reform process in 

Georgia. 

The study used a qualitative method. 10president/team members of the professional members 

were interviewed by face to face interview with the president of the association. The survey 

instrument was used for semi-structured questionnaire prepared by us. 

The study was a qualitative, so the results are not intended for generalized on 

individuals.According to the obtained data, the professional associations working in the 

mental health field has conceptualconvergence of international experience. And the 

problems and weaknesses are related in the existing institutional environment, as well as the 

internal governance issues. 

Key words: Professional associations, Mental health; Professional community; 
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