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აბსტრაქტი 

 

კვლევის მიზანია იკვლიოს საქართველოში პირველი აბორტის გადაწყვეტილების მიღების 

დომინანტური მიზეზები და გამოარკვიოს, თუ რა დინამიკა არსებობს ამ მხრივ ბოლო 40 

წლის განმავლობაში.  კვლევაში მონაწილეობდა 48 რესპოდენტი. პირველ ჯგუფში 25 

რესპოდენტი იყო (18დან 25 წლამდე), ხოლო მეორეში 23(60დან 67მდე). კვლევა აღწერით 

ხასიათს ატარებს და გამოყენებულია შერეული კვლევის მეთოდები, კერძოდ, 

სიღრმისეული ინტერვიუ და თვით-ადმინისტრირებადი კითხვარი. გამოიკვეთა 

ტენდენცია, რომ ამჟამად  საქართველოში 18დან 25 წლამდე გოგოები პირველ აბორტს 

უფრო სოციუმის შიშის გამო იკეთებენ, ხოლო 60 დან 67 ქალბატონებმა კი პირველი 

აბორტი (როცა ახალგაზრდები იყვნენ) ოჯახის გადაწყვეტილებით მიიღეს. ნაშრომში 

მოცემულია რეკომენდაციები სკოლაში უფროსკლასელთათვის სექსუალური განათლების 

დანერგვასთან დაკავშირებით. ხაზგასმულია მოზარდის მიერ აბორტთან დაკავშირებული 

ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების მნიშვნელობის შესახებ, მოზარდის მიერ 

საკუთარი უფლებების გაცნობიერებულობის შესახებ, რათა აფექტურ მგდომარეობაში 

მყოფმა არ მიიღოს ნაჩქარევი გადაწყვეტილება სხვების (ძირითდად ექიმების და 

მშობლების) ზეგავლენით, რომელიც შემდგომ მის მომავალ ცხოვრებას 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს. ასევე, გამოკვეთილია სოციალური მუშაკის როლი 

ქალის გაძლიერებასთან მიმართებაში.  
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