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აბსტრაქტი 

 ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა იმის შესწავლა თუ რამდენადაა ოჯახში 

ეკონომიკური ფაქტორი სტატუსისა და გენდერული როლების განმსაზღვრელი, 

ამასთანავე რამდენად განაპირობებს მამაკაცზე ფინანსური დამოკიდებულება ქალზე 

ფსიქოლოგიურ ძალადობას.  ნაშრომში საკითხის შესასწავლად გამოვიყენეთ სოციალური 

მეცნიერებების თვისებრივი და რაოდენობრივი კლევის  მეთოდები,  კერძოდ კი  

სიღრმისეული ინტერვიუ და ონლაინ გამოკითხვა. კვლევამ თვისებრივი მეთოდის 

ფარგლებში მოიცვა 40 ინტერვიუ, 20 თბილისში და 20 რესპონდენტი კახეთში. 

კვლევა გვაჩვენებს, რომ ქართულ ოჯახში და მთლიანად საზოგადოებაში გენდერული 

თანასწორობის საკითხი ჯერ კიდევ მწვავე პრობლემაა. მიუხედავად საკანონმდებლო 

ცვლილებებისა, გენდერული სტერეოტიპები კვლავაც განსაზღვრავს პიროვნების ქცევას, 

მოვალეობებს და პრივილეგიებს. ტრადიციული ღირებულებები  ჯერ ისევ მყარია და 

მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს სოციალურ ქცევას. ფსიქოლოგიური ძალადობა თითქმის 

ყოველდღიურ ცხოვრებში გვხვდება, რაც განხილულია როგორც მეუღლეზე ზეწოლა, 

დათრგუნვა და მისი უფლებების შეზღუდვა. ეკონომიკურ ძალადობა, გამოკითხულთა 

უმრავლესობის აზრით, ეს არის შემთხვევა, როდესაც მამაკაცი თვითონ განაგებს ოჯახის 

ფინანსურ საკითხებს და ამით ქალზე მანიპულირებს. ვვარაუდობდით, რომ კვლევის 

შედეგად მიღებული ინფორმაცია ასაკობრივ ჭრილში განსხვავებული იქნებოდა და 

ახალგაზრდებს გენდერული თანასწორობის ღირებულებისადმი უფრო მეტი 

მიმღებლობა ექნებოდათ, თუმცა ჩატარებული კვლევის მონაცემებით მხოლოდ 

თბილისის შემთხვევაში გამართლდა ჩვენი ჰიპოთეზა. რაც შეეხება კახეთში არსებულ 

სიტუაციას, როგორც ასაკოვანი რესპონდენტები, ასევე ახალგაზრდები მნიშვნელოვნად 

არიან სტერეოტიპების გავლენის ქვეშ მოქცეულები. თუ ქალის ეკონომიკური 

მდგომარეობა უთანაბრდება ან მეტია მამაკაცის შემოსავალზე მაშინ ქალის სტატუსი და 

როლი ოჯახში მყარია. ის ქალები კი, რომელთა შემოსავალიც მამაკაცისაზე ნაკლებია, 

უფრო ხშირად ხდებიან ძალადობის მსხვერპლნი და მათი როლი ოჯახის ფინანსური 

რესურსების მართვაში ნაკლებია.  


