
დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები 

 

2014 წლიდან ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი ახორციელებს 3 მსხვილ პროექტს: 

1. იდენტობის ჩამოყალიბება,  პიროვნული აგენტობა და საწყისი ზრდასრულობა 

პროექტში ჩართული პირები: 

ნინო ჯავახიშვილი, ინსტიტუტის დირექტორი 

ნინო სხირტლაძე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი / მკვლევარი 

მაკა ლორთქიფანიძე, მკვლევარი/თანაშემწე 

ანა მაყაშვილი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი 

ირინა ვარდანაშვილი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი 

ნინო თევზაძე, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი 

ნინო ბუწაშვილი, ასისტენტი / თარჯიმანი 

ქეთევან თოდაძე, თარჯიმანი 

პროექტის დაფინანსება/მხარდაჭერა: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2014-2024  

პროექტის აღწერა: 

იდენტობა სოციალურ მეცნიერებებში და, მათ შორის, ფსიქოლოგიაში, ძალიან 

მნიშვნელოვანი და მრავლისმომცველი ცნებაა. წარმოდგენილი პროექტი იდენტობის 

რამდენიმე ასპექტს იკვლევს, რომლებიც სამ ძირითად თემად გავაერთიანეთ, თითოეულ 

თემას შესაბამისი საკვლევი კითხვები და ინსტრუმენტები აქვს და მათ, შესაბამისად, ექვსი 

დოქტორანტი ამუშავებს, რომლებიც, კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე იმყოფებიან. პროექტში 

აგრეთვე ჩართული არიან მაგისტრანტი და ბაკალავრი სტუდენტები. პირველი თემა 

იდენტობის ჩამოყალიბებას განვითარების და პიროვნების ფსიქოლოგიის პოზიციიდან 

იკვლევს, უახლესი ხუთგანზომილებიანი მოდელი საქართველოში სამგანზომილებიანი 

აღმოჩნდა, ამ შედეგებზე დაყრდნობით ვამზადებთ მოხსენებებს საერთაშორისო 

კონფერენციებისათვის და სტატიას საერთაშორისო ჟურნალისათვის. ხოლო, დამატებითი 

მონაცემების შეგროვების შემდეგ ვგეგმავთ  კითხვარის ახალი ვერსიის შემუშავებას. მეორე 

თემა - საწყისი ზრდასრულობა - აგრეთვე განვითარების ფსიქოლოგიის სფეროა და ამ 

კონცეპციის ავტორის აზრით, დიდადაა დამოკიდებული სოციო-კულტურულ კონტექსტზე, 



შესაბამისად, გვაინტერესებს მისი საქართველოში არსებობის და განვითარების სპეციფიკის 

შესწავლა. მესამე თემაა მიმართება იდენტობის ჩამოყალიბების პროფილებს, ფსიქოლოგიურ 

მოთხოვნილებებს, ოჯახური აღზრდის ფსიქოლოგიურ თავისებურებებს, „მკაცრი-

ლმობიერი“ კულტურის მახასიათებელს და პიროვნულ აგენტობას შორის, ამგვარი მოდელი 

შესწავლილი არ არის. სამივე კვლევა შედეგად მოგვცემს ახალ ცოდნას. 

პროექტის არსი და მეცნიერული ღირებულება  

პროექტის მთავარი ღირებულება ისაა, რომ იდენტობის განვითარების საკითხზე შეიქმნება 

ახალი ცოდნა, გაკეთდება ახალი მიგნებები, გამდიდრდება თეორია და ეს ყველაფერი 

მოხდება ამ საკითხის ქართულ კონტექსტში შესწავლის გზით. თვისებრივი და 

რაოდენობრივი მეთოდოლოგიის გამოყენებით მიღებული შედეგები გააღრმავებს და 

გაამყარებს რაოდენობრივი გზით უკვე მიღებული შედეგების ინტერპრეტაციას და გახდება 

ახალი მოდიფიცირებული ინსტრუმენტების შექმნის საფუძველი.  

პროექტის ფარგლებში მოხდება დიდი რაოდენობით ფსიქოლოგიური ინსტრუმენტის 

ქართულენოვანი ვერსიების ადაპტაცია, რაც, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია  ქართულად 

ადაპტირებული საზომების ნაკლებობის ფონზე. უნდა აღნიშნოს, რომ თანამედროვე 

ფსიქოლოგიაში ინსტრუმენტის ადაპტაცია უახლესი სტატისტიკური დამუშავების გარეშე არ 

ხდება, ჩვენ ვიყენებთ დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზის ტექნიკას, რომელიც, 

რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, საქართველოში არ გამოყენებულა.  

პროექტში იდენტობის კლევა სხვადასხვა კუთხით მიმდინარეობს, მათ შორისაა შემდეგი 

ქვეპროექტები: 

1) პიროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების თავისებურებების შესწავლა ქართულ 

კონტექსტში. 

კვლევის კითხვებია: 

რა თავისებურებებით ხასიათდება პიროვნული იდენტობის ფორმირების პროცესები 

ქართველ ახალგაზრდებში? 

როგორ აისახება ქართული კულტურული, სოციალური და ეკონომიკური კონტექსტი 

იდენტობის ჩამოყალიბების თავისებურებებზე? 

კითხვებზე პასუხის გასაცემად გამოყენებულია რაოდენობრივი და თვისებრივი 

მეთოდოლოგიები. 

მონაცემების ანალიზი მოითხოვს სხვადასხვა განვითარებული სტატისტიკური 

მეთოდოლოგიის გამოყენებას, რომელთა გამოყენების გამოცდილება საქართველოში ამ 

ეტაპზე არ არსებობს. დოქტორანტმა ნინო სხირტლაძემ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო 



ფონდის გრანტის ფარგლებში გაიარა შესაბამისი ტრენინგი Training in Structural Equation 

Modeling, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2014. 

ამასთან, ნინო სხირტლაძემ 2014 წელს მიიღო ევროპის მოზარდების კვლევის ასოციაციის 

(European Association of Research on Adolescence) და მოზარდობის კვლევის ასოციაციის 

(Society for Research on Adolescence) საერთაშორისო გრანტი, რომლის მეშვეობით 

მონაწილეობდა ქ. უტრეხტში გამართულ საზაფხულო სკოლაში, სადაც გაეცნო 

კვლევისათვის აქტუალურ ახალ საკითხებს და დაამყარა კონტაქტები შესაბამის სფეროში 

მომუშავე მეცნიერებთან. 

გაკეთდა მოხსენებები საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებზე: 

 

ნინო სხირტლაძე -  მოხსენება Identity Formation Processes in emerging adulthood from cultural 

perspective. 16th European Conference on Developmental Psychology, ლოზანა, 3-7 სექტემბერი, 

2013 

Nino Skhirtladze, Nino Javakhishvili, Seth J. Schwartz, Koen Luyckx. “Six Processes of Identity 

Formation Testing an identity formation model from a cross-cultural perspective” on the 14th 

conference of European Association for Research on Adolescence, Izmir/Çesme, Turkey, 2014 

Nino Skhirtadze, Nino Javakhishvili. Identity styles and their relation to parenting dimensions in 

Georgia. 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural 

Development (ISSBD). 10-14 July, 2016, Vilnius, Lithuania. 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38200.pdf 

Nino Skhirtadze, Nino Javakhishvili. Basic Psychological Need Satisfaction and Identity Stage 

Resolution. 15th Biennial Conference of the European Society for the Study of Adolescence (EARA). 

16-19 September, 2016, La Barrosa, Spain. http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39093.ppt 

Nino Skhirtadze, Nino Javakhishvili, Seth J. Schwartz. Presence and Search for the Meaning in Life 

and Adjustment Variables. EARA Biennual Conference. 16-19 September,  2016, La Barrosa, Spain. 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38190.ppt 

ნინო სხირტლაძე, ნინო ჯავახიშვილი. „იდენტობის ჩამოყალიბება, როგორც  მოტივაციისა 

და ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების შედეგი“, დიმიტრი უზნაძის 

დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილ კონფერენცია, 2 დეკემბერი, 2016, თბილისი  

 

გამოქვეყნდა სტატია საერთაშორისო იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში: 

Skhirtladze N., Javakhishvili, N., Schwartz S.J., Beyers, W., Luyckx, K. (2016) Identity Processes and 

Statuses in Post-Soviet Georgia:  Exploration processes operate differently. Journal of Adolescence. 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38200.pdf
http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39093.ppt
http://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38190.ppt


(https://miami.pure.elsevier.com/en/publications/identity-processes-and-statuses-in-post-soviet-

georgia-exploratio-2) 

გამოსაცემად მზადდება სტატია: 

Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Shwartz S., Liux K. „Identity Styles in Georgian Context and their 

Association to Parenting Dimensions“, European Journal of Developmental Psychology.  

სტატიის დაბეჭდვაზე თანხმობა მიღებულია, ის ამჟამად გადის რედაქტირებას. 

მომზადების პროცესშია პუბლიკაცია: 

Nino Skhirtladze, Nino Javakhishvili, Seth J. Schwartz,  Koen Luyckx. "Links between Life-Stories 

and Personal Identity Development Profiles and Processes", Journal Emergin Adulthood.  

კავშირი სწავლებასთან: 

პროექტის ხელმძღვანელი, ნინო ჯავახიშვილი ატარებს სამაგისტრო სემინარს, სადაც 

მიმდინარეობს მუშაობა სამაგისტრო ნაშრომებზე 

ნინო ჯავახიშვილს ასისტირებას უწევს პროექტის მკვლევარი, ნინო სხირტლაძე 

ნინო სხირტლაძე ასევე ასისტირებას უწევს სამაგისტრო კურსს: 

იდენტობის ფორმირების ფსიქო-სოციალური დეტერმინანტები. ასოცირებული პროფესორი 

მაია წერეთელი 

განვითარების ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები. ასოცირებული პროფესორი მაია 

წერეთელი 

2) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების დეპრესიის, შფოთვისა და ცხოვრებით 

კმაყოფილების დონეს სოციალური მხარდაჭერის ფონზე. 

ოჯახში ძალადობა, როგორც გენდერული ძალადობის ნაწილი, ფართოდ გავრცელებული, 

კომპლექსური ბუნების მქონე პრობლემაა, რომლის მსხვერპლი ხშირ შემთხვევებში ქალია. 

დეპრესია, შფოთვა, დაბალი თვითშეფასება, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, სუიციდის 

მცდელობა უფრო ხშირია ძალადობის მსხვერპლ ქალებში, ვიდრე იმ ქალებში, რომლებსაც 

ოჯახში ძალადობის გამოცდილება არ აქვთ. სტრესის ზემოქმედების ხარისხს ძალადობის 

მსხვერპლის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვნად ცვლის სოციალური მხარდაჭერის 

არსებობა/არარსებობა. აქედან გამომდინარე, ჩამოყალიბდა კვლევის ახალი მიზანი, შეგვექმნა 

მოდელი, რომელიც მოგვცემს საშუალებას შევისწავლოთ კავშირი ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლი ქალების გამოცდილებასა და ძალადობრივ გარემოსთან მათ ფსიქოლოგიურ 

ადაპტირებას შორის მაშინ, როდესაც ეს კავშირი გაშუალებულია ერთ შემთხვევაში ოჯახისა 

https://miami.pure.elsevier.com/en/publications/identity-processes-and-statuses-in-post-soviet-georgia-exploratio-2
https://miami.pure.elsevier.com/en/publications/identity-processes-and-statuses-in-post-soviet-georgia-exploratio-2


და მეგობრების, მეორე შემთხვევაში კი - ინსტიტუციების მხრიდან სოციალური 

მხარდაჭერით. 

პროექტის ფარგლებში მოხდა კვლევის ინსტრუმენტების ადაპტაცია და მონაცემების 

შეგროვება. ამჟამად, მიმდინარეობს მონაცემების დამუშავება. მზადდება მაკა 

ლორთქიფანიძის სადოქტორო ნაშრომი.  

ამავე პროექტის ფარგლებში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, მაკა 

ლორთქიფანიძე მონაცემების სტატისტიკურად დამუშავების შესწავლის მიზნით დაესწრო 

მოკლევადიან ტრენინგებს - მანჩესტერის უნივერსიტეტში 2014 წელს (Structural equation 

modelling using Mplus, Manchester, United Kingdom, July 6 - 10, 2014) და უტრეხტის 

უნივერსიტეტში 2015 წელს (Introduction to Multilevel Analysis, Utrecht, Netherlands, July 06 

2015 – 09, 2015). 

ნინო ჯავახიშვილი - მოხსენება „ Low Quality of Perceived Social Support does not Buffer 

Negative Health Outcomes “ 29th Conference of the EHPS: Principles of Behaviour Change in Health 

and Illness, 1st - 5th September 2015, Limassol – Cyprus 

Maka Lortkipanidze, Nino Javakhishvili “Role of Social Support on Mental Health Outcomes for 

Victims of Domestic Violence”, 18th Edition of the European Conference on Personality (ECP 18), 

19-23 July, 2016, Timisoara, Romania. http://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38187.pdf 

Nino Javakhishvili, Maka Lortkipanidze “Many Faces of Buffering Hypothesis: Social Support as a 

Moderator between Experience of Domestic Violence and Adjustment Outcomes”, BPA Social 

Psychology Section Annual Conference, 31 August – 4 September, 2016, Cardiff, UK. 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38189.ppt 

მაკა ლორთქიფანიძე, ნინო ჯავახიშვილი „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების 

ფსიქოლოგიური ადაპტაცია“, დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი 

მიძღვნილ კონფერენცია, 2 დეკემბერი, 2016, თბილისი 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39103.ppt 

გამოსაცემად მზადდება სტატია: 

Javakhishvili, N., Jibladze, G. „Implementation of anti-Domestic Violence Policy in Georgia: 

the Contextual Interaction Framework (CIT)“, Journal of Social Policy 

3) ანორექსიის პრობლემა ქართველ ემიგრანტ ქალებში 

პროექტში ჩართული პირები: 

ნინო ჯავახიშვილი, ინსტიტუტის დირექტორი 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38187.pdf
http://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38189.ppt
http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39103.ppt


ია შეყრილაძე, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი 

ქეთევან ჭანტურია, მოწვეული კონსულტანტი 

პროექტის აღწერა: 

პროექტი მიზნად ისახავს ქართველი ემიგრანტი ქალების ჯანმრთელობის პრობლემების 

შესწავლას, კერძოდ, კვებითი აშლილობის სფეროში. ვსწავლობთ აკულტურაციის გავლენას 

კვებით აშლილობებზე. ეს ია შეყრილაძის სადოქტორო ნაშრომის თემაა, ამჟამად მზადდება 

კვლევის ინსტრუმენტები, ოქტომბრიდან დაიწყება მონაცემების შეგროვება. ლიტერატურის 

მიმოხილვის საფუძველზე მომზადდა სტატია საერთშორისო პუბლიკაციისათვის.  

კვლევის შედეგების გამოქვეყნება:  

Eli Doris, Ia Shekriladze, Nino Javakhishvili, Roshan Jones, Janet Treasure & Kate Tchanturia (2015) 

Is cultural change associated with eating disorders? A systematic review of the literature. Eating and 

Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, Vol. 20, Issue 2, pp.149-160  

Ia Shekriladze , Kate Tchanturia (2016). Acculturation to Western Culture in the Context of Eating 

Disorders, Encyclopedia of Feeding and Eating Disorders, Editors: Tracey Wade, pp 1-4. 2016. 

(http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-287-087-2_204-1) 

4) იდენტობის მახასიათებლების გავლენა უმცირესობებისადმი დამოკიდებულებაზე 

კვლევა ეხება დამოკიდებულების შინაარსს. შევისწავლეთ ქართველი სტუდენტების 

დამოკიდებულებები ევროპელების (ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ძირითადი/უმრავლესობის 

წარმომადგენელი ეთნიკური ჯგუფების) და საქართველოში მცხოვრები უმციროსებებისა თუ 

მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენელთა მიმართ. დამოკიდებულებები გავზომეთ 

სოციალური დისტანციის სკალით, რომელმაც გაიარა ვალიდაცია როგორც ქართულ, ისე 

გერმანულ და იაპონურ შერჩევებზე; შედეგები გამოქვეყნდა საერთაშორისო პუბლიკაციის 

სახით, სადაც ვაჩვენეთ, რომ ეს სანდო და ვალიდური საზომია სოციალური დისტანციის და, 

შესაბამისად, დამოკიდებულებების შესასწავლად. აღმოჩნდა, რომ ქართველი სტუდენტები 

უფრო მეტ სიახლოვეს გრძნობენ ევროპელებთან (იტალიელებთან, ინგლისელებთან, 

გერმანანელებთან, ჰოლანდიელებთან, ფრანგებთან), ვიდრე მეზობელი ქვეყნებისა და 

უმცირსეობების წარმომადგენლებთან.  სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ქართველი სტუდენტების 

ემოციური/ფსიქოლოგიური დისტანცია უფრო პატარაა, ვიდრე გეოგრაფიული. ერთადერთი 

გამონაკლისი ზოგადი სურათიდან უკრაინაა, რომლისადმიც, აგრეთვე, მოკლე დისტანციას 

განიცდიან სტუდენტები. რაოდენობრივი მონაცემების დამუშავების შემდეგ, ჩავატარეთ 

რამდენიმე ფოკუს-ჯგუფი, სადაც სტუდენტებმა ახსნეს თავიანთი დადებითი 

დამოკიდებულებები დასავლეთ ევროპისადმი. ასე, მაგალითად, ყველაზე ახლო 

დისტანციაზე მყოფი იტალიელების მიმართ დადებითი დამოკიდებულებები აღქმული 

კულტურული მსგავსებით, ტემპერამენტის აღქმული საერთოობით ახსნეს, ასევე ახლო 

http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-287-087-2_204-1


მყოფი უკრაინელებისადმი დადებითი დამოკიდებულებები კი როგორც საერთო წარსულს 

(საბჭოთა კავშირს) და, შესაბამისად, გარკვეულ კულტურულ სიახლოვეს, ისე საქართველოსა 

და უკრაინის პოლიტიკურ მოკავშირეობას მიაწერეს. ხოლო, მეორე მხრივ, აზერბაიჯანისა და 

ირანისადმი ყველაზე მაღალი სოციალური დისტანცია, დიდწილად, რელიგიური სხვაობით 

აიხსნა. საბოლოო ჯამში, სტუდენტების მიერ ჩამოთვლილი მახასიათებლები "ეროვნულ 

იმიჯებად" გაერთიანდა, რაც, მაგალითად, ევროპის შემთხვევაში, არის ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარების დონე, მაღალი დონის განათლების და შემდგომ სათანადო დასაქმების 

შესაძლებლობა, თავისუფლება და დემოკრატიული ღირებულებები. შედეგების საფუძველზე 

დაიწერა სტატია, რომელიც მომავალ წელს გამოქვეყნდება. ასევე, შეგროვდა მონაცემები 

წინარწმენებზე მოქმედი ისეთი ფაქტორების გამოსავლენად, როგორებიცაა ღირებულებები, 

ეთნოცენტრიზმი, აღქმული საფრთხე (რეალური, სიმბოლური), რელიგიურობა, ემპათია. 

მათი დამუშავება მომავალი წლიდან დაიწყება.  

გამოქვეყნდა სტატია საერთაშორისო კრებულში: 

Javakhishvili, N., Kochlashvili, N., Makashvili., Schneider, J.Measuring Ethnic Attitudes: Tolerance 

and Social Distance from Cross-cultural Perspective. An Anthology of Social Themes, edited by 

Gregory T. Papanikos. ATINER, Athens, Greece, 2016 

(http://www.atiner.gr/docs/ALL_PUBLICATIONS.htm) 

მომზადდა და საერთაშორისო ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად გაიგზავნა სტატია: 

Javakhishvili, N., Makashvili, A., Kochlashvili, N., Schneider, J.How far is Europe from the Caucasus? 

National Images of Europe in Minds of Georgian Students. Caucasus Social Sciences Review (CSSR) 

გაკეთდა მოხსენება საერთაშორისო კონფერენციაზე: 

Javakhishvili, N., Makashvili, A., Kochlashvili, N., Schneider, J.How far is Europe from the Caucasus? 

National Images of Europe in Minds of Georgian Students. საერთაშორისო კონფერენცია 

"ევროპული ღირებულებები და იდენტობა: ევროპეიზაციის მრავალი განზომილება". 25-26 

ოქტომბერი, 2016. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი. 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39116.ppt 

2. დიმიტრი უზნაძის მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და განვითარება 

პროექტში ჩართული პირები: 

დალი ფარჯანაძე, მოწვეული ექსპერტი 

რუსუდან მირცხულავა, მოწვეული ექსპერტი 

ქეთევან მაყაშვილი, მოწვეული ექსპერტი 

მარინე ჩიტაშვილი, მოწვეული ექსპერტი 

ნინო ჯავახიშვილი, მოწვეული კონსულტანტი 

http://www.atiner.gr/docs/ALL_PUBLICATIONS.htm
http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39116.ppt


ირაკლი ქავთარაძე, პროექტის კოორდინატორი 

პროექტის დაფინანსება/მხარდაჭერა: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2015 - 2024  

პროექტის აღწერა: 

პროექტი მიზნად ისახავს დ. უზნაძის რიგი ნაშრომის ელექტრონული ვერსიების შექმნას, 

რომლებიც დაიდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომი იქნება ფართო 

მომხმარებლისათვის. გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია დ. უზნაძის 

ნაშრომების და იდეების პოპულარიზაცია როგორც ქვეყნის შიგნით, კონფერენციების სახით, 

ისე ქვეყნის გარეთ, დ. უზნაძის განწყობის თეორიის ინგლისურ ენაზე თარგმნის გზით.  

პროექტის მოწვეული ექსპერტები გადაწყვეტენ, დ. უზნაძის რომელი ნაშრომების 

ელექტრონული ვერსია შეიქმნას ვებგვერდზე განსათავსებლად. ეს პროცესი წლების 

განმავლობაში გაგრძელდება და თანმიმდევრულად მოამზადებს ტექსტების ელექტრონულ 

ვერსიებს, ამიტომ, კონსულტანტები არა მხოლოდ დ. უზნაძის ნაშრომების სიას, არამედ, 

მათი დამუშავების თანმიმდევრობასაც განსაზღვრავენ. ხოლო, ამოცანის ტექნიკურ 

დამუშავებას დავავალებთ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს, რაც, 

ფსიქოლოგების ახალგაზრდა თაობაში დ. უზნაძის ნაშრომების პოპულარიზაციას შეუწყობს 

ხელს.  

პროექტის მეორე ამოცანა იქნება დ. უზნაძის შრომების თარგმნა ინგლისურ ენაზე. დ. უზნაძე 

დღეს ნაკლებადაა ცნობილი დასავლეთში, ინგლისურენოვანი აუდიტორიისათვის, ამიტომ, 

მნიშვნელოვანია მისი განწყობის თეორიის გამოცემა ინგლისურ ენაზე. იმისათვის, რომ 

ინგლისურ ენაზე თარგმნილი  უზნაძის თეორია და მისი იდეები ფსიქოლოგიის ისტორიად 

არ იქცეს გამოცემისთანავე, აუცილებელია არა მხოლოდ თარგმნა, არამედ, კომენტარების 

დართვა და მისი თეორიის აქტუალობის ჩვენება, ისევე, როგორც თეორიის მიმართების 

ჩვენება ამჟამად მსოფლიოში გავრცელებული და აღიარებული თეორიებისადმი. ეს ამოცანა 

დ. უზნაძის განწყობის თეორიის თანამედროვე თეორიებთან შედარებითი ანალიზის სახით 

განხორციელდება, რაც თანამედროვე ფსიქოლოგებს საშუალებას მისცემთ რეალურად 

შეაფასონ დ. უზნაძის თეორიის ღირებულება. ამ ამოცანას ისევ გამოცდილი 

კონსულტანტები შეასრულებენ, რომლებიც კარგად იცნობენ დ. უზნაძის შემოქმედებას, მისი 

თეორიის შემდგომ განვითარებას და ფსიქოლოგიის თანამედროვე, გავრცელებულ 

თეორიებს.  

პროექტის პირველი და მეორე ამოცანის შესასრულებლად საჭირო იქნება, ასევე, დ. უზნაძის 

ნაშრომების გამოქვეყნების და თარგმნის უფლების მოპოვება, ეს უფლება მის მემკვიდრეებს 

ეკუთვნის, შესაბამისად, ვაწარმოებთ მათთან მოლაპარაკებას. 



პროექტის მესამე ამოცანა იქნება დ. უზნაძის მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია 

საქართველოში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული კონფერენციების გზით. პროექტის 

მიმდინარეობის წლის განმავლობაში ასეთი ორი კონფერენცია ჩატარდება, 2016 და 2021 

წლებში რადგან, ეს, დ. უზნაძის დაბადებიდან 130 და 135 წლისთავს შეესაბამება. პროექტის 

კონსულტანტები შეარჩევენ წარმოდგენილ თეზისებს, რომლებიც, შემდგომ გამოიცემა 

კრებულის სახით. ეს კონფერენციები ქართული ფსიქოლოგიის განვითარების თანამედროვე 

მდგომარეობას ასახავს. 

პროექტის არსი და მეცნიერული ღირებულება 

დიმიტრი უზნაძის წვლილი ქართული ფსიქოლოგიის და ზოგადად, ქართული მეცნიერების 

განვითარებაში ფასდაუდებელია. მისი სამეცნიერო მემკვიდრეობა საკმაოდ დიდი 

მოცულობისაა, მის სიცოცხლეშივე გამოვიდა მისი პრაქტიკულად ყველა შრომა, ხოლო რიგი 

მათგანი მოგვიანებით რამდენჯერმე გამოიცა. მიუხედავად ამისა, დღეს, დაინტერესებული 

ქართველი მკითხველისათვის სირთულეს წარმოადგენს მისი ნაშრომების გაცნობა.  

ამ პროექტის მნიშვნელობა ძალიან დიდია როგორც იმ ინსტიტუტისათვის, რომელიც დ. 

უზნაძის სახელს ატარებს, ასევე, მთლიანად ქვეყნისათვის. ამავე დროს, მისი განხორციელება 

სერიოზულ სამეცნიერო შრომას და ექსპერტიზას მოითხოვს, ამიტომ, ამ პროექტში 

კონსულტანტებად მოვიწვიეთ გამოცდილი ფსიქოლოგები, რომლებიც კარგად იცნობენ დ. 

უზნაძის მემკვიდრეობას. 

დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილ კონფერენცია 

2016 წლის 2 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერისიტეტში ჩატარდა სამეცნიერო 

კონფერენცია, რომელიც დ. უზნაძის დაბადებიდან 130 წელს მიეძღვნა. კონფერენციაში 

მონაწილეობა მიიღეს ფსიქოლოგებმა და სტუდენტებმა სხვადასხვა უმაღლესი 

სასწავლებლიდან, მთლიანობაში გაკეთდა 30-მდე მოხსენება, მათ შორის, 3 პოსტერი. 

მოხსენებები რამდენიმე სესიად იყო ორგანიზებული თემების მიხედვით, მათ შორის, 

პარალელურ სესიებადაც. დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა 

გააკეთეს 10 მოხსენება და მოამზადეს 4 სტატია. კონფერენციის ფარგლებში გამოიცა 

აბსტრაქტების და შერჩეული სტატიების კრებულები. 

3. აუტიზმი და აუტიზმის სპექტრის დარღვევების ადრეული დიაგნოსტიკა და 

აბილიტაცია 

პროექტში ჩართული პირები: 

თინათინ ჭინჭარაული, მოწვეული კონსულტანტი 

ნატა მეფარიშვილი, მოწვეული კონსულტანტი 



საღინაძე თამარი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი 

უჩანეიშვილი თამარი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი 

იაშვილი ია, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი 

პაპავა ანა, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი 

გვალია თამარი, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი 

რუხაძე ნინო, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი 

ზაზარაშვილი სოფიო, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი 

გაფრინდაშვილი სალომე, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი 

მერებაშვილი გულნარა, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი 

მინდორაშვილი სალომე, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი 

ქეთევან თოდაძე, მთარგმნელი 

პროექტის დაფინანსება/მხარდაჭერა: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2014 - 2024  

პროექტის აღწერა: 

აუტიზმი წარმოადგენს ნეიროგანვითარების დარღვევას, რომლის სიხშირე წლიდან წლამდე 

იზრდება. თუ 2000 წლის მონაცემებით, აღნიშნული მდგომარეობა 150 ბავშვიდან 1–ს 

აღენიშნებოდა, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის 

ცენტრის მონაცემებით, 2012 წლისთვის აუტიზმის სპექტრის დარღვევის სიხშირემ 88 

ბავშვში 1–ს მიაღწია, აქედან ბიჭებში ეს მდგომარეობა 5–ჯერ უფრო ხშირად გვხვდება 

გოგონებთან შედარებით (http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html). სამწუხაროდ, 

საქართველოში არ არსებობს აუტიზმის გავრცელების ზუსტი ეპიდემიოლოგიური 

მაჩვენებლები. ერთადერთი კვლევა, რომელიც აუტიზმის გავრცელების მიახლოებით 

სურათს იძლევა, 2007-2009 წლებში ჩატარდა ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა 

ასოციაციის მიერ. აღნიშნული კვლევის მიხედვით ყოველ 110 ბავშვზე 1-ს აუტიზმი ან 

აუტიზმის სპექტრის დარღვევა აღენიშნება, რაც ბავშვთა პოპულაციაში სულ მცირე 

აუტიზმის 7000 შემთხვევას ნიშნავს 

(http://geostat.ge/index.php?action=wnews&lang=geo&npid=258). აუტიზმი, როგორც 

უმეტესწილად ქრონიკული მდგომარეობა, სერიოზული გამოწვევაა როგორც ბავშვისა და 

მისი ოჯახისთვის, ასევე საზოგადოებისა და სახელმწიფოსთვის. უკანასკნელი 20 წლის 

მანძილზე მიმდინარე კვლევები აუტიზმის შესწავლისას უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას 

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html


უთმობენ ამ მდგომარეობის რაც შეიძლება ადრეულ იდენტიფიკაციას, აბილიტაციის 

ეფექტური და ყოვლისმომცველი მოდელის შემუშავებას და არა მხოლოდ აუტიზმით 

დაავადებული ბავშვის, არამედ მისი ოჯახის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოცემული პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში 

აუტიზმისა და აუტიზმის სპექტრის დარღვევების ადრეულ დიაგნოსტიკასა და 

აბილიტაციასთან დაკავშირებული ისეთი პრობლემური საკითხების შესწავლა, როგორიცაა 

აუტიზმის ადრეული ქცევითი მარკერები, ენისა და მეტყველების განვითარების 

თავისებურებები, სტერეოტიპულ ქცევებსა და მეტყველების განვითარებას შორის კავშირი, 

აუტიზმის აბილიტაციის მოდელების ეფექტურობა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციო-

კულტურული თავისებურებების გათვალისწინებით და აუტიზმის მქონე ინდივიდისა და 

მისი ოჯახის ცხოვრების ხარისხი.  

პროექტის არსი და მეცნიერული ღირებულება 

აღნიშნული პროექტი საშუალებას იძლევა შემუშავდეს ქართულ კონტექსტზე მორგებული 

აუტიზმის სპექტრის დარღვევების იდენტიფიკაციის, დიაგნოსტიკისა და აბილიტაციის 

მოდელები. ამ თვალსაზრისით კვლევა გამოყენებით ხასიათს ატარებს. თუმცა, 

აუცილებელია აღინიშნოს კვლევის მოსალოდნელი შედეგების საერთაშორისო დონეზე 

მეცნიერული ღირებულება: კვლევის შედეგად გამოვლინდება, არსებობს თუ არა ენისა და 

მეტყველების განვითარებაში, აუტიზმის გამოვლინების ადრეულ ქცევით მარკერებში 

განსხვავებები ქართულის, როგორც ენისა და ეთნოსის, მახასიათებლებიდან გამომდინარე, 

დამოკიდებულია თუ არა სტერეოტიპული, განმეორებადი ქცევების ინტენსივობა და 

სიხშირე მეტყველების განვითარების დონეზე, სენსორული ინტეგრაციის დარღვევის 

ხარისხზე, აბილიტაციის რომელი მოდელი შეიძლება ჩაითვალოს ეფექტურად და რა 

შემთხვევაში, ოჯახის ტრადიციული მოდელი რა შედეგს იძლევა აუტიზმის აღქმის 

სიმწვავისა და მასთან დაკავშირებული სირთულეების გადალახვის თვალსაზრისით.  

მოცემული ეტაპისთვის: 

1. ითარგმნა და რედაქტირება გაუკეთდა შემდეგ კითხვარებს:  

ა) M-CHAT-R/F - აუტიზმის მოდიფიცირებული კითხვარი ჩვილებისთვის; 

ბ) ASRS (Autism Spectrum Rating Scales) - აუტიზმის სპექტრის რეიტინგული სკალები; 

გ) Repetitive Behaviors Questionnaire 2 (RBQ-2) - განმეორებად ქცევათა კითხვარი; 

დ) Screening Tool for Autism in Toddlers & Young Children (STAT) - აუტიზმის სკრინინგ-

ინსტრუმენტი ჩვილებისა და მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის; 

ე) Alabama Parenting Questionnaire (APQ) - ალაბამას ბავშვის აღზრდის სტილის შესაფასებელი 

კითხვარი; 



ვ) Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) - აიბერგის ბავშვის ქცევის შესაფასებელი კითხვარი. 

აღნიშნული კითხვარები გამოიყენება 3 მიმართულებით მიმდინარე კვლევებში: 1) აუტიზმის 

სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვების აბილიტაციის მოდელების შედარებითი ანალიზი 

(ABA თერაპიის ეფექტურობა მშობლების მიერ განხორციელებულ ადრეული ინტერვენციის 

პროგრამასთან, ABA და სენსორული ინტეგრაციის პროგრამით მიმდინარე თერაპიასა და 

ABA თერაპია ვერბალური ქცევით მიმდინარე თერაპიასთან შედარებით)  და 2) სენსორული 

ინტეგრაციის დარღვევის გავლენა განმეორებად ქცევებზე აუტიზმის სპექტრის დარღვევების 

მქონე ბავშვებში. 3) განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვის მშობლობა და 

კეთილდღეობა. 

2. მზადდება ბავშვის ცხოვრებაში მშობლის ჩართულობის შესაფასებელი კითხვარი - 

დამთავრებულია მონაცემების პირველადი შეგროვება (300 რესპონდენტი). ფსიქომეტრული 

ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრება კითხვარის შემდგომი დამუშავების/გამოყენების 

შესაძლებლობები. აღნიშნული კითხვარი დამატებითი ინფორმაციის წყარო იქნება 

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვის მშობლობასთან არსებული გამოწვევების 

იდენტიფიკაციისა და დახმარების შესაბამისი გზების შემუშავებისთვის. 

3. მზადდება საერთაშორისო პუბლიკაციისთვის სტატია “სენსორული ინტეგრაციის 

დარღვევის გავლენა სტერეოტიპულ, განმეორებად ქცევებზე აუტიზმის სპექტრის 

დარღვევების მქონე ბავშვებში”. სტატია მზადდება American Journal of Occupational Therapy 

სტანდარტების შესაბამისად. 

გაკეთდა მოხსენებები საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებზე: 

Chargazia, M., Iashvili, I., Tchintcharauli, T. Applied Behavior Analysis Therapy and Sensory 

Integration Programs’ Effectiveness in Children With Autism. 42nd Annual Convention of ABA, May 

27-31, 2016, Chicago, USA. http://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38196.pdf 

Tchintcharauli, T. Sensory integration disorders and repetitive behaviors in children with Down 

syndrome and autistic spectrum disorder.  II International Congress and the VI National Symposium 

of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents. 17-19 November, 2016, Barcelona, 

Spain. http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39109.ppt 

თამარ გვენეტაძე, თინათინ ჭინჭარაული. სენსორული ინტეგრაციის პროგრამის გავლენა 

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების დასწავლის პროდუქტულობაზე. დიმიტრი 

უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილ კონფერენცია. 2 დეკემბერი, 2016. 

თბილისი. http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39108.ppt 

სალომე გაფრინდაშვილი, თინათინ ჭინჭარაული. ემოციური გადაწვა ფსიქიკური 

განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებთან მომუშავე ფსიქოლოგებში. დიმიტრი უზნაძის 

დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილ კონფერენცია. 2 დეკემბერი, 2016. თბილისი. 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39121.ppt 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38196.pdf
http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39109.ppt
http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39108.ppt
http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39121.ppt


სალომე მინდორაშვილი, თინათინ ჭინჭარაული. სენსორული ინტეგრაციის დარღვევა და  

განმეორებადი ქცევები დაუნის სინდრომისა და აუტიზმის მქონე ბავშვებში. დიმიტრი 

უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილ კონფერენცია. 2 დეკემბერი, 2016. 

თბილისი. http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39111.ppt 

თარგმანები 

ზიგმუნდ ფროიდის წიგნის, „კულტურით უკმაყოფილება“, ქართულად თარგმნა და 

გამოცემა   

მთარგმნელები:  

ანა პეტრიაშვილი, დოქტორანტი, გიორგი ხოშტარია 

რედაქტორი:  

ნინო ჯავახიშვილი, პროფესორი 

პროექტის დაფინანსება/მხარდაჭერა: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

კავშირი სწავლებასთან: 

ეს ტექსტი შედის საბაკალავრო კურსის სახელმძღვანელოში: ”შესავალი თანამედროვე 

აზროვნებაში” 

სახელმძღვანელო „ფონოგრამის გარეშე” (მოსწავლის წიგნი, მასწავლებლის წიგნი, 

სახელმძღვანელო მშობლებისთვის და ბარათები), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2012. 

მთარგმნელი:  

მაია გვიტიძე 

რედაქტორი:  

ნინო ჯავახიშვილი 

პროექტის დაფინანსება/მხარდაჭერა: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო  

ელიოტ არონსონის წიგნის/სახელმძღვანელოს, ”სოციალური ცხოველი” ქართულად თარგმნა 

და გამოცემა 

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39111.ppt


მთარგმნელები:  

ქეთევან თოდაძე 

ანა მაყაშვილი 

ესმა ბერიკიშვილი 

რედაქტორი:  

ნინო ჯავახიშვილი 

პროექტის დაფინანსება/მხარდაჭერა: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

კავშირი სწავლებასთან: 

ტექსტი გამოიყენება საბაკალავრო კურსის: სოციალური ცხოველი და სამაგისტრო კურსების: 

 "სოციალიზაცია და ადამიანის მე"  და წინარწმენა: უახლესი კვლევები" ფარგლებში და 

ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის არგუსის საშუალებით. 

პიროვნების და სოციალური ფსიქოლოგიის სფეროს მასალების თარგმნა 

მთარგმნელები:  

ქეთევან თოდაძე 

ნინო სხირტლაძე 

რედაქტორი:  

ნინო ჯავახიშვილი 

პროექტის დაფინანსება/მხარდაჭერა: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

Kroger J. Marcia, J. Identity Statuses: Origins, Meanings and Interpretations. Handbook of Identity 

Theory and Research“ chapter 2.   

Arnett, J. (2011) Emerging Adulthood(s) the Cultural Psychology of a New Life Stage in Arnett J.A. 

Bridging Cultural and Developmental Approaches to Psychology. Oxford University Press 

Luyckx, Koen, Seth J. Schwartz, Luc Goossens, Wim Beyers, Lies Missotten, L. 2011. Processes of 

Personal Identity Formation and Evaluation.  in  Seth J. Schwartz, Koen Luyckx K,Vivian L Vignoles. 

(eds) Handbook of Identity Theory and Research. Springer.  



Erickson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crises. The McCrow-Hill.  Chapter 3 

Vignoles V.L., Schwartz S.J. Luyckx K. (2011) Introduction: Toward ad intergrative view on identity. 

(Chapter 1).  in  Seth J. Schwartz, Koen Luyckx K,Vivian L Vignoles. (eds) Handbook of Identity 

Theory and Research. Springer 

Aronson, E. & Bridgeman, D. Jigsaw Groups and the Desegregated Classroom: In Pursuit of Common 

Goals (Chapter 30) in Aronson, J. & Aronson, E. Readings about the Social Animal. Worth Publishers, 

2011 

Aronson J. Low numbers stereotypes and the underrepresentation of women in math and science 

(Chapter 28) in Aronson, J. & Aronson, E. Readings about the Social Animal. Worth Publishers, 2011 

Fein, S. & Spencer, S. J. Prejudice as self-image maintenance: Affirming the self through derogating 

others (Chapter 32) in Aronson, J. & Aronson, E. Readings about the Social Animal. Worth 

Publishers, 2011 

Harber, K. The Positive Feedback Bias (Chapter 33) in Aronson, J. & Aronson, E. Readings about the 

Social Animal. Worth Publishers, 2011 

Word, C. O., Zanna, M. P. & Cooper, J. The nonverbal mediation of self-fulfilling prophecies in 

interracial interaction (Chapter 27) in Aronson, J. & Aronson, E. Readings about the Social Animal. 

Worth Publishers, 2011 

Brewer, Marilynn B. The importance of being we: human nature and intergroup relations. American 

Psychologist, Vol 62(8), Nov 2007, 728-738. 

John F. Dovidio. On the Nature of Contemporary Prejudice: The Third Wave. Journal of Social Issues. 

Volume 57, Issue 4, pages 829–849, Winter 2001 

Sam McFarland. Authoritarianism, Social Dominance, and Other Roots of Generalized Prejudice. 

Political Psychology. Volume 31, Issue 3, pages 453–477, June 2010 

Brian Laythe, Deborah G. FinkeL, Robert G. Bringle and Lee A. Kirkpatrick. Religious 

Fundamentalism as a Predictor of Prejudice: A Two-Component Model. Journal for the Scientific 

Study of Religion. Volume 41, Issue 4, pages 623–635, December 2002 

Werner Bergmann. Anti-Semitic Attitudes in Europe: A Comparative Perspective. Journal of Social 

Issues. Volume 64, Issue 2, pages 343–362, June 2008 

Stephan, W. G. Viewing Intergroup Relations in Europe Through Allport’s Lens Model of Prejudice. 

Journal of Social Issues., 64(2), 417-429. 2008 

http://www.google.ge/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joshua+Aronson%22
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Andreas Zick, Thomas F. Pettigrew and Ulrich Wagner. Ethnic Prejudice and Discrimination in 

Europe. Journal of Social Issues. Volume 64, Issue 2, pages 233–251, June 2008 

Binder, Jens, Zagefka, Hanna, Brown, Rupert, Funke, Friedrich, Kessler, Thomas, Mummendey, 

Amélie, Maquil, Annemie, Demoulin, Stephanie and Leyens, Jacques-Philippe. Does contact reduce 

prejudice or does prejudice reduce contact? A longitudinal test of the Contact Hypothesis amongst 

majority and minority groups in three European countries. Journal of Personality and Social 

Psychology, 96 (4). pp. 843-856. ISSN 0022-3514. 2009 

Dabbs Jr. J.M. & Leventhal H. Effects of Varying the Recommendations in a Fear-Arousing 

Communication. Journal of Personality and Social Psychology, 4 (5): 525–531. 1966 

მონაცემთა ელექტრონული ბაზა 

2014 წელს მოხდა მონაცემთა ბაზის „Pscyinfo“ შეძენა, რომელიც მოიცავს 2,500 დასახელების 

ჟურნალს, წიგნებს და წიგნების კონკრეტულ თავებს, დისერტაციებს, შრომებსა და 

პუბლიკაციებს ფსიქოლოგიის, ქცევითი და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. 

 ელექტრონული ბაზა შეიქმნა ამერიკული ფსიქოლოგიური ასოციაციის მიერ და მისი 

განახლება ხდება ყოველკვირეულად.  ელექტრონული ბაზა საშუალებას აძლევს 

მკვლევარებს მოიძიონ დარგში არსებული ლიტერატურა და დაუკავშირდნენ უშუალოდ 

გამომცემლებს. 

სამეცნიერო პიკნიკი 

მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით საქართველოში ყოველწლიურად იმართება 

ილიაუნის სამეცნიერო პიკნიკი. ღია ცის ქვეშ სპეციალურა 

დ გაშლილ კარვებში სამეცნიერო ჯგუფები საინტერესო ექსპერიმენტებსა და ინტერაქციულ 

გამოფენებს წარმოადგენენ. პიკნიკის მთავარი ამოცანაა ხალისიანი ფორმით წარმოაჩინოს 
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