რელიგიურობა და წინარწმენები
ირინა ვარდანაშვილი
ნინო ჯავახიშვილი
დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
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კვლევა ეხება რელიგიურობის კავშირს უმცირესობათა განსხვავებული ჯგუფების
მიმართ წინარწმენებთან, რომლებიც სოციალური დისტანციით გავზომე. იყო
მოლოდინი, რომ რელიგიურობის კავშირი უმცირესობათა განსხვავებული ჯგუფების
მიმართ დამოკიდებულებასთან განსხვავებული იქნებოდა. კერძოდ, ისეთი
ჯგუფებისმიმართ,
რომლებიც
მარგინალიზებულია
რელიგიურ
წრეებში
(რელიგიური უმცირესობები ან ჰომოსექსუალები) ეს კავშირი იქნებოდა დადებითი,
ხოლოისეთიჯგუფების მიმართ, რომელთა საწინააღმდეგოდ ეკლესია არქადაგებს
(მაგალითად უნარშეზღუდულები), ეს კავშირი იქნებოდა ნაკლებად გამოხატული.
კვლევამ აჩვენა, რომ რაც უფრო მაღალია რელიგიურობის მაჩვენებელი, მით უფრო
მაღალი სოციალური დისტანცია არსებობს უმცირესობათა რვა ნაკვლევი ჯგუფიდან
შვიდისმიმართ. ესენია: მუსლიმები, კათოლიკეები, ჰომოსექსუალი ქალები,
ჰომოსექუალი მამაკაცები, სომხები, ბერძნები, შიზოფრენიით დაავადებულები. მათ
შორის, კორელაცია ყველაზე მაღალი იყო ჰომოსექსუალი ქალების და ჰომოსექსუალი
მამაკაცების შემთხვევაში. მხოლოდ ერთი ჯგუფის - ეტლზე მიჯაჭვული
პირებისმიმართ სოციალური დისტანციის შემთხვევაში არ გამოვლინდა
რელიგიურობასთან სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი კორელაცია.

წინარწმენები დღეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია არა მარტო
სოციალურ ფსიქოლოგიაში, არამედ ზოგადად სოციალურ მეცნიერებებში. სულ
უფრო მეტი ინტერესი შეიმჩნევა ე.წ. „ფარული დისკრიმინაციის“ (Oskamp & Schultz,
2005) და იმპლიციტური წინარწმენების მიმართ (Arkes &Tetlock, 2004; Quillian, 2008),
რაც იმას ნიშნავს, რომ დისკრიმინაციის ღია გამოხატვამ ამ კულტურებში იკლო,
თუმცა, ის არ გამქრალა და გადაიზარდა იმპლიციტურ ფორმებში. სხვა სიტყვებით
რომ ვთქვათ, ადამიანები ნაკლებად გამოხატავენ უარყოფით დამოკიდებულებებს
უმცირესობების მიმართ, თუმცა, ეს დამოკიდებულებები მაინც არსებობს, რაც ბევრი
არასასურველი შედეგის მომტანია (Dovidio et al., 2002).
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საქართველოში წინარწმენების კვლევის აქტუალობას
მრავალი ფაქტორი
ადასტურებს. მაშინ, როდესაც დასავლურ კულტურებში სულ უფრო მეტად იკვეთება
ე.წ. „ფარული დისკრიმინაციის“ პრობლემა, საქართველოში ეს ასე არაა. ე.წ. „ფარული
დისკრიმინაცია“ ჩვენს რეალობაში პრაქტიულად არ არსებობს. დისკრიმინაციის ღია
ფორმები ჩვენს საზოგადოებაში არა თუ დასჯადი, არამედ ხშირ შემთხვევაში
წახალისებულიც
კია
და
კანონდებლობაში
შეტანილი
ცვლილებები
ანტიდისკრიმინაციული კანონის სახით ვითარებას ამ ეტაპზე ვერ ცვლის.
ქართულ კულტურაში ღია დისკრმინაციის უამრავი მაგალითის მოყვანა შეიძლება.
სხვადასხვა კვლევა ადასტურებს ქართველების არატოლერანტობას ეთნიკური და
რელიგიური უმცირესობების მიმართ. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს
უკიდურესად არაშემწყნარებლური დამოკიდებულება სექსუალური უმცირესობების
მიმართ, რაც, ხშირ შემთხვევაში, რელიგიურ გრძნობებთანაა დაკავშირებული
(კეკელია და სხვები, 2013).
კლასიკური (Allport, 1967) და შედარებით თანამედროვე (Herek, 1987; Scheepers et al.,
2002) კვლევები ადასტურებს, რომ წინარწმენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
გამაძლიერებელი ფაქტორი არის პიროვნების რელიგიურობის დონე. ჩემი აზრით, ამ
საკითხის კვლევა განსაკუთრებით აქტუალურია ქართულ რეალობაში, სადაც
ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელსაც ნებისმიერ სხვა ინსტიტუტზე
მეტი ნდობა აქვს ქართულ საზოგადოებაში (CRRC, 2013), ღიად მოგვიწოდებს, არ
დავიცვათ გარკვეული ჯგუფების უფლებები (ტაბულა, 2014). მართლაც, კვლევები
საქართველოში ადასტურებს, რომ რაც უფრო მეტია პიროვნების რელიგიურობის
დონე, მით უფრო არაშემწყნარებლურადაა განწყობილი ის სხვადასხვა უმცირესობის
მიმართ (CRRC, 2012; CRRC, 2013).

წინარწმენა
წინარწმენა არის უარყოფითი დამოკიდებულება კონკრეტული ჯგუფის წევრების
მიმართ ამ ჯგუფის წევრობიდან გამომდინარე (Dovidio, Gaertner,2010). წინარწმენების
მეცნიერულ შესწავლას საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ
წინარწმენების კვლევაში უდიდესი წვლილი შეიტანა გორდონ ოლპორტის 1954
წლის პუბლიკაციამ „წინარწმენების ბუნება“. როგორც ოლპორტი განმარტავს,
წინარწმენა ეს არის „მცდარ და მოუქნელ განზოგადებაზე დაფუძნებული ანტიპატია.
ის შეიძლება არსებობდეს შეგრძნების დონეზე და შეიძლება იყოს გამოხატული. ის
შეიძლება მიმართული იყოს მთლიანად ჯგუფის, ან ამ ჯგუფის კონკრეტული
წარმომადგენლის მიმართ“ (Allport, 1954).
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წინარწმენის შედარებით თანამედროვე განმარტებას გვთავაზობს არონსონი. მისი
სიტყვებით, წინარწმენა არის „რამით გამორჩეული ჯგუფის მიმართ მტრული ან
ნეგატიური
დამოკიდებულება,
რომელიც
დაფუძნებულია
მცდარი
ან
არასრულყოფილი ინფორმაციიდან მიღებულ განზოგადებაზე” (Aronson, 2011).
წინარწმენების გამომწვევი მიზეზები მეცნიერებში დიდი ხნის განმავლობაში
იწვევდა მძაფრ კამათს. წინარწმენების გამომწვევი ფაქტორების გაერთიანება ორ
დიდ ჯგუფშია შესაძლებელი - სიტუაციური და პიროვნული ფაქტორები.
ჰასლამმა და დოვიდიომ (2010), ვრცელ ლიტერატურაზე დაყრდნობით გამოყვეს
ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებს წინარწმენებზე. ესენია: პიროვნული
ფაქტორები, ჯგუფური კონფლიქტი, სოციალური კატეგორიზაცია და სოციალური
იდენტობა (Haslam & Dovidio, 2010).
წინარწმენებთან მიმართებაში პიროვნული ფაქტორების როლის წინ წამოწევა
მეტწილად ჰოლოკოსტმა გამოიწვია. ფსიქოლოგები დაფიქრდნენ იმაზე, თუ
პიროვნების როგორ ტიპს ახასიათებს ისეთი სტერეოტიპები და წინარწმენები, რაც
ასეთი სასტიკი ქმედებებისკენ უბიძგებს.
ძირითადად, პიროვნული ფაქტორების შესწავლა ფსიქოდინამიკური თეორიების
წიაღში დაგროვილი ცოდნის განვითარებას ემყარება. ერთ-ერთი ყველაზე
გავრცელებული და ყველაზე დიდი ზეგავლენის მქონე თეორია ეკუთვნით თეოდორ
ადორნოს და მის კოლეგებს (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson & Sanford, 1950). მათ
შეიმუშავეს ავტორიტარი პიროვნების ცნება. მათ გამოყვეს კოგნიტური
მახასიათებლები, რაც ავტორიტარ პიროვნებებს ახასიათებთ. ესენია რიგიდულობა,
გაურკვევლობის შიში, აბსტრაქტული აზროვნების შეზღუდულობა და ცალკეული
შემთხვევების განზოგადებისკენ ზედმეტი მიდრეკილება. ისინი სამყაროს შავ-თეთრ
ფერებში უყურებენ და შესაბამისად, მიდრეკილნი არიან გარე ჯგუფის წევრები
არასრულფასოვნად აღიქვან (Dovidio et al., 2010). თუმცა, ამ მიმართულებით
ჩატარებული კვლევების მონაცემები მხოლოდ და მხოლოდ კორელაციურ ხასიათს
ატარებს და არ იძლევა იმის დასკვნის საშუალებას, რომ პიროვნების ავტორიტარობა
მისი წინარწმენების მიზეზია (Aronson, 2011).
პიროვნულ ფაქტორებზე ორიენტირებული კიდევ ერთი თეორია ხაზს უსვამს ე.წ.
„განტევების ვაცის“ ფენომენს. ეს თეორია გულისხმობს, რომ ძირითად
მოთხოვნილებებზე საზოგადოების მიერ დაწესებული შეზღუდვების შედეგად
დაგროვილი ფსიქიკური ენერგია გამოსავალს პოულობს სხვების მიმართ მტრულ
დამოკიდებულებაში და ინდივიდის მიერ წინარწმენის გამოხატვას კათარზისის
ფუნქცია აქვს (Dovidio et al, 2010). დოლარდმა და მისმა კოლეგებმა (1939)
შემოგვთავაზეს განტევების ვაცის თეორიის ოდნავ სახეცვლილი ვარიანტი. ისინი
თვლიან, რომ დაგროვილი ენერგია აგრესიად გარდაიქმნება და მისი მიმართვა ხდება
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უდანაშაულო სამიზნე ობიექტზე, თუ შფოთვის რეალური წყარო ძლიერია და
ძალაუფლება აქვს (Dollard et al., 1939 ციტირებულია წყაროში Dovidio et al., 2013).
გლიკმა (2005) გააკრიტიკა ეს თეორია და აჩვენა, რომ სტერეოტიპების მსხვერპლი
ძირითადად წარმატებული და არა სუსტი და მოწყვლადი უმცირესობები ხდებიან
(Glick, 2005).
გლიკის ეს მოსაზრება ცალსახად ეხმიანება ე.წ. ინტეგრირებული საფრთხის
თეორიას. ეს თეორია გულისხმობს, რომ წინარწმენის მთავარი განმაპირობებელი
საფრთხის არსებობაა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ხდება იმ გარე ჯგუფების
სტერეოტიპიზაცია, რომლებიც შიდა ჯგუფისთვის გარკვეულ სიმბოლურ თუ
რეალისტურ საფრთხეს წარმოადგენენ (Stephen et al., 2000).
ინტეგრირებული საფრთხის თეორია პრაქტიკულად მოიცავს წინარწმენების სხვა
სიტუაციური და სოციალური თეორიების არგუმენტებს, თუმცა რამოდენიმე
მათგანის ხსენება მაინც საჭიროა.
პირველი მათგანი ჯგუფური კონფლიქტია. ეს მიდგომა გულისხმობს შეჯიბრს
შეზღუდული რესურსების მოსაპოვებლად. მისი ნათელი მაგალითია შერიფის და
მისი კოლეგების მიერ 1961 წელს ჩატარებული ბანაკის ექსპერიმენტი (Sherif, et al,
1961). სწორედ მასზე დაყრდნობით შეიქმნა რეალისტური ჯგუფური კონფლიქტის
თეორია (Campbell, 1965; Sherif, 1966), რომელიც ამტკიცებს, რომ აღქმული ჯგუფური
კონკურენცია რესურსებზე უბიძგებს ჯგუფს, შეზღუდოს სხვა ჯგუფების წვდომა ამ
რესურსებზე, რისი თანმდევი მოვლენაცაა ამ გარე ჯგუფების სტერეოტიპიზაცია და
მათ მიმართ წინარწმენების ჩამოყალიბება (Dovidio et al., 2010).
წინარწმენების კიდევ ერთი წყარო არის სოციალური კატეგორიზაცია. ოლპორტი
(1954) იყო პირველი, ვინც წინარწმენა არა პათოლოგიად, არამედ ადამიანის
გონებისთვის ნორმალურ და ჩვეულ მოვლენად წარმოაჩინა. მისი სიტყვებით,
წინარწმენის წყარო არის ადამიანის მიდრეკილების შედეგი, მოახდინოს მოვლენების
და საგნების კატეგორიზაცია და შესაბამისად, აღიქვას ადამიანები არა ინდივიდებად,
არამედ რომელიმე ჯგუფის წევრებად (Allport, 1954).
სწორედ ოლპორტის
მოსაზრებებზე დაყრდნობით შემოგვთავაზა ტაიფელმა (1969) თავისი ცნობილი
შრომა „წინარწმენის კოგნიტური ასპექტები“, სადაც ის ამტკიცებს, რომ წინარწმენები
ასახავს ადამიანების მცდელობას, გაიაზრონ და დაალაგონ სოციალური გარემოს
მახასიათებლები (Tajfel, 1969).
ტაიფელის ზემოხსენებულმა შრომამ წინარწმენების საკითხში „კოგნიტურ
რევოლუციას“ გაუხსნა კარი (Dovidio et al., 2010), თუმცა თვითონ ტაიფელმა შეცვალა
კვლევის პროფილი და შექმნა სოციალური იდენტობის თეორია (Tajfel &Turner, 1979).
ამ თეორიის მიხედვით, საკუთარ ჯგუფთან ძლიერი იდენტიფიკაცია ავტომატურად
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იწვევს სხვა ჯგუფების დისკრიმინაციას და საკუთარი ჯგუფის მიმართ
გადაჭარბებულად დადებითი დამოკიდებულების განვითარებას (Dovidio et al., 2010).
როგორც ზემოთ აღინიშნა, წინარწმენების არსებობა ცალსახად უარყოფითი
მოვლენაა და ბევრი პრობლემის შექმნა შეუძლია, შესაბამისად, არსებობს უამრავი
კვლევა იმის შესახებ, თუ რა იწვევს წინარწმენების გაძლიერებას და შემცირებას
(Dovidio & Gaertner,2010; Galinski, Moskowits, 2000; Dovidio et al., 2004; Pettigrew
&Tropp, 2008).

რელიგიურობა
ზემოთ განვიხილეთ ძირითადი თეორიული ჩარჩოები წინარწმენების შესახებ.
რელიგიურობასა და წინარწმენებს შორის კავშირი ამ თეორიული ჩარჩოებიდან
რამოდენიმეს შეიძლება მოერგოს. ის ეხმიანება, როგორც ჯგუფური კონფლიქტის
თეორიას, ასევე სოციალური იდენტობის თეორიას და რაც მთავარია,
ინტეგრირებული საფრთხის თეორიას, რომელიც თავის მხრივ, მეტ-ნაკლებად ყველა
დანარჩენი მიდგომის ინტეგრირებას ახდენს.
წინამდებარე კვლევაში რელიგიურობა განიხილება, როგორც რამდენიმე
ფაქტორისგან შემდგარი კონსტრუქტი. იმ ფაქტის სასარგებლოდ, რომ რელიგიურობა
მრავალგანზომილებიანი კონსტრუქტია, ძალიან ბევრი რამ მეტყველებს.
რელიგიურობისადმი ასეთ მიდგომას საფუძველი მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან
ეყრება და თანამედროვე კვლევებშიც მრავლადაა შემთხვევები, სადაც
რელიგიურობას არა ერთ, არამედ რამდენიმე განსხვავებულ სკალაზე აფასებენ
(ჩიტაშვილი, 1998).
რელიგიურობასა და წინარწმენებს შორის კავშირის კვლევა ჯერ კიდევ ოლპორტმა
დაიწყო. სწორედ ოლპორტმა და როსმა შეიმუშავეს რელიგიურობის ორი
განზომილების - გარეგანი და შინაგანი რელიგიურობის საზომი სკალა (Allport &Ross,
1967). მისი აზრით, შინაგანი რელიგიურობა არის ჩამოყალიბებული და
მომწიფებული დამოკიდებულება, როდესაც პიროვნებისთვის რელიგიურობა
თავისთავად უკვე მიზანია და ის მას სხვა მიზნების მისაღწევად არ იყენებს. ამის
საწინააღმდეგოდ, გარეგანი რელიგიურობა გულისხმობს რელიგიის სხვა მიზნების
მისაღწევად გამოყენებას. ოლპორტი და როსი ამტკიცებენ, რომ შინაგანი
რელიგიურობა უარყოფით, ხოლო გარეგანი რელიგიურობა დადებით კორელაციაშია
წინარწმენების არსებობასთან (Allport, Ross, 1967).
მას შემდეგ ჩატარდა ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც წინააღმდეგობრივ შედეგებს
აჩვენებს. კვლევათა დიდი ნაწილის მიხედვით, რელიგიურობა წინარწმენების
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არსებობის დადებითი პრედიქტორია, თუმცა არსებობს კვლევები, რომლებიც
საწინააღმდეგოს ამტკიცებს (Herek, 1987; Brambilla, 2013; Scheepers et al., 2002).
რელიგიურობის შინაგან და გარეგან რელიგიურობად დაყოფა და ხსენებული
წინააღმდეგობრივი მონაცემების ამით ახსნაც არ აღმოჩნდა საკმარისი (Herek, 1987).
საქართველოში რელიგიურობის ფსიქოლოგიური კუთხით კვლევას არც ისე დიდი
ისტორია აქვს. ეს ალბათ ბუნებრივიცაა იმის ფონზე, რომ საბჭოთა მმართველობის
დროს ამ საკითხით დაინტერესება, მსუბუქად რომ ვთქვათ, არც ისე პოპულარული
იყო. ამ კუთხით ყველაზე მეტად აღსანიშნავია მარინე ჩიტაშვილის მიერ 1990-იანი
წლებში ჩატარებული კვლევების სერია, რომლებმაც შეისწავლა რელიგიურობას და
სხვადასხვა პიროვნულ მახასიათებელს შორის კავშირები. ამ კვლევებში
გამოყენებული იყო ოლპორტისა და როსის გარეგანი და შინაგანი რელიგიურობის
საკვლევი სკალები. ამ კვლვებმა აჩვენა, რომ ქართული საზოგადოება მიეკუთვნება
ე.წ. „პრორელიგიურების“ ჯგუფს, რომლებიც დადებით პასუხებს იძლევიან
ურთიერთგამომრიცხავ კითხვებზე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ქართულ
რეალობაში გარეგან და შინაგან სკალებზე არსებული კითხვები მკვეთრად არ
გაიმიჯნა დამოუკიდებელ ფაქტორებად და გარკვეულმა კითხვებმა ორბუნებოვანი
სახე გამოავლინეს (ჩიტაშვილი, 1998).
რელიგიურობის განსხვავებული მიდგომით კვლევას გვთავაზობენ სხვა ავტორები.
ერთ-ერთი მიდგომა შემოგვთავაზეს სტარკმა და გლოკმა (1965). მათ რელიგიურობა
ხუთფაქტორიან კონსტრუქტად წარმოადგინეს. თავდაპირველად, ამ ავტორებმა
გამოყვეს იდეოლოგიური, რიტუალური, ინტელექტუალური, გამოცდილებითი და
შედეგობრივი განზომილებები, თუმცა, მოგვიანებით (1968) ისინი უკვე იყენებენ
შემდეგ ტერმინებს: პრაქტიკა, რწმენა, გამოცდილება, ცოდნა და შედეგები. ისინი
თვლიდნენ, რომ ეს ფაქტორები კავშირშია ერთმანეთთან, მაგრამ არ უტოლდება
ერთმანეთს, შესაძლებელია ადამიანს ჰქონდეს მაღალი მაჩვენებელი რელიგიურობის
ერთ განზომილებაში, ხოლო დაბალი მაჩვენებელი - სხვა განზომილებაში (Stark,
Glock, 1965).
სწორედ გლოკის და სტარკის მიერ მოგვიანებით შემუშავებული ვერსია არის
მრავალი კვლევის საფუძველი, სადაც განიხილება რელიგიურობასა და წინარწმენებს
შორის კავშირი (Scheepers et al, 2002). თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ფაქტორი
„ცოდნა“ ნაკლებად ფიგურირებს მსგავსი ტიპის კვლევებში (Scheepers et al, 2002),
შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ ეს ფაქტორი არ გამოგვეყენებინა ჩვენს კვლევაში.

რელიგიური პრაქტიკა
სტარკის და გლოკის (1965) მიხედვით, ეს ფაქტორი შედგება ორი ნაწილისგან:
გარკვეული რელიგიური თემის წევრობა და რიტუალებზე დასწრება (Stark, Glock,
1965). ამ ფაქტორის წინარწმენებთან დამოკიდებულებასთან მიმართებაში არსებობს
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წინააღმდეგობრივი მონაცემები, თუმცა, ცალსახაა, რომ პიროვნებებს, რომლებიც არც
ერთი რელიგიური მიმდინარეობის წევრად არ თვლიან თავს, ნაკლებად ახასიათებთ
წინარწმენები (Scheepers et al, 2002).
რელიგიური რწმენა
სტარკის და გლოკის მიხედვით, ეს განზომილება მოიცავს დოქტრინულ რწმენებს
(რწმენათა ერთობლიობა, რომელიც გარკვეული რელიგიური სწავლების
განუყოფელი ნაწილია) და რელიგიურ პარტიკულარიზმს (იმის რწმენა, რომ ხსნა
მხოლოდ მის რელიგიაშია შესაძლებელი) (Stark, Glock, 1965). ეიზინგამ და სხვებმა
(1988) მრავალი კვლევის მიმოხილვის შედეგად დაადგინეს, რომ დოქტრინული
რწმენა აშკარა დადებით კავშირშია წინარწმენებთან, თუმცა ამის მიზეზები, მათი
თქმით, საკმაოდ ბუნდოვანია (Eisinga et al, 1988 ციტირებულია წყაროში Scheepers et
al, 2002). შეპერსი და სხვები აღნიშნავენ, რომ ეს დამოკიდებულება, შესაძლოა,
განპირობებული იყოს დოქტრინული რწმენის რომელიმე სხვა კომპონენტთან
კორელაციით,
მაგალითად
რელიგიურ
პარტიკულარიზმთან,
რომელიც
ისტორიულად ნამდვილად არის წინარწმენების დადებითი პრედიქტორი (Scheepers
et al., 2002).
რელიგიური გამოცდილება
სტარკის და გლოკის მიხედვით, რელიგიური გამოცდილება გულისხმობს რელიგიის
იმ ასპექტს, როდესაც ადამიანი გრძნობს კავშირს ზებუნებრივ ძალასთან (Stark,Glock,
1965). რელიგიურობის ამ ასპექტის წინარწმენებთან კავშირი შედარებით
ბუნდოვანია, თუმცა, შეპერსის და სხვების ვარაუდით, ეს განზომილება უნდა
ამცირებდეს ეთნიკური უმცირესობების მიმართ წინარწმენებს (Scheepers et al., 2002).
რელიგიურობის შედეგები
ეს განზომილება, სტარკის და გლოკის თანახმად, განსაზღვრავს იმას, თუ რამდენად
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რელიგია ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში
(Stark, Glock, 1965). რამდენადაც ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს იმის შესახებ, რომ
შინაგანი რელიგიური ორიენტაციის მქონე პიროვნებებს ნაკლებად ახასიათებთ
წინარწმენები, ვიდრე გარეგანი ორიენტაციის მქონე პირებს (Fulton et al, 1999),
საინტერესოა, რა შედეგს მოგვცემს რელიგიურობის ამ განზომილების დაკავშირება
წინარწმენების არსებობასთან.
წინამდებარე კვლევა რელიგიურობის ყველა ამ ასპექტს შეისწავლის.

საკვლევი საკითხები :
•

•

არის თუ არა პიროვნების რელიგიურობა წინარწმენების დადებითი
პრედიქტორი?
განსხვავდება თუ არა ამ კავშირის სიძლიერე უმცირესობის სხვადასხვა ჯგუფის
შემთხვევაში?
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•

•

განსხვავდება თუ არა ამ კავშირის სიძლიერე უმცირესობათა შემდეგ ორკ
ატეგორიას შორის: ისეთი ჯგუფების შემთხვევაში, რომელთა მიმართ
უარყოფითი დამოკიდებულება რელიგიური გრძნობებით შეიძლება იყოს
ნაკარნახევი (მაგალითად რელიგიური და სექსუალური უმცირესობები) და
ისეთი ჯგუფების შემთხვევაში, რომელთა მიმართ რელიგიას ნეიტრალური ან
დადებითი დამოკიდებულება აქვს (მაგალითად შშმ პირები)?
განსხვავდება თუ არა წინარწმენებთან კავშირის ბუნება რელიგიურობის
განსხვავებულ განზომილებებს შორის?

მეთოდი

მონაწილეები
შერჩევა შედგება 18-დან 25 წლამდე ასაკის სხვადასხვა უნივერსიტეტის 528
სტუდენტისგან. ამ ასაკობრივი ჯგუფის შერჩევა გამოწვეულია იმით, რომ ა.
ჩვეულებრივ,
ფსიქოლოგიური
კვლევები,
განსაკუთრებით,
სოციალურ
ფსიქოლოგიაში სტუდენტებზე ტარდება, როგორც ყველაზე ხელმისაწვდომ
შერჩევაზე, ბ. კითხვარის ადმინისტრირება მოხდა ინტერნეტით, ხოლო ამ ასაკობრივ
ჯგუფს აქვს ყველაზე უფრო მაღალი წვდომა ინტერნეტზე. ეთნიკური და
რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები გამოირიცხა ანალიზიდან.
ინსტრუმენტები

დამოუკიდებელი ცვლადი: რელიგიურობა
რელიგიურობის გაზომვა მოხდა სპეციალური კითხვარის მეშვეობით, რომელიც
რელიგიურობის ოთხ ზემოხსენებულ ფაქტორს ზომავს. გამოყენებულ იქნა შეპერსის
და მისი კოლეგების მიერ 2002 წელს შემუშავებული კითხვარი, რომელშიც მცირედი
შესწორებები შევიდა.

რელიგიური პრაქტიკის განზომილება
რელიგიური პრაქტიკის პირველი კომპონენტი, ანუ რომელიმე რელიგიური
მიმდინარეობისადმი მიკუთვნება გავზომეთ კითხვით, თუ რომელ რელიგიურ
მიმდინარეობას მიაკუთვნებს თავს რესპონდენტი. კითხვას ჰქონდა რამდენიმე
შესაძლო პასუხი, მათ შორის „არც ერთი“. რამდენადაც კვლევა მხოლოდ
მართლმადიდებელ ქრისტიანებზე და ისეთ პირებზე ჩატარდა, რომლებიც არც ერთ
რელიგიას არ მიაკუთვნებენ თავს, სხვა რელიგიის წარმომადგენელთა პასუხები
ამოღებულ იქნა ანალიზიდან. რაც შეეხება რელიგიურ რიტუალებზე დასწრებას, ის
გაიზომა კითხვით, თუ რამდენად ხშირად დადის პიროვნება ეკლესიაში.
8

რწმენის განზომილება
რწმენის განზომილების პირველი კომპონენტის - დოქტრინული რწმენების
გასაზომად გამოვიყენეთ დოქტრინული დებულებები (მაგალითად, იესო ქრისტე
არის ღმერთი). ცდის პირმა შვიდქულიან სკალაზე შეაფასა, რამდენად ეთანხმება ან
არ ეთანხმება კონკრეტულ დებულებას. რელიგიურ პარტიკულარიზმი გავზომეთ 2
დებულებით, რომლებსაც რესპონდენტები ასევე შვიდქულიან სკალაზე აფასებდნენ.

შედეგის განზომილება

ეს განზომილება გავზომეთ კითხვებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია
რესპონდენტების ყოველდღიურ ცხოვრებაში და რამდენად ახდენს რელიგია
გავლენას მათ მიერ მიღებულ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე.

გამოცდილების განზომილება

აქ ცდის პირს დავუსვით კითხვა მის ინდივიდუალურ სულიერ გამოცდილებაზე.

დამოკიდებული ცვლადი: წინარწმენა

წინარწმენების გასაზომად იყენებენ სხვადასხვა საზომს, თუმცა წინამდებარე
კვლევაში გამოყენებულია ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული საზომი ბოგარდუსის სოციალური დისტანციის სკალა (Bogardus, 1925; 1933).

აღნიშნული სკალის მეშვეობით გავზომეთ დამოკიდებულებები ეთნიკური,
რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების და შშმ პირების მიმართ.
რესპონდენტები შვიდ ქულიან სკალაზე აფიქსირებდნენ სოციალურ დისტანციებს ვიმეგობრებდი; მეზობლად მივიღებდი; შვილის მასწავლებლად მივიღებდი უმცირესობათა თითოეული ჯგუფის შესახებ.

შედეგები
კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ რელიგიურობის განზომილებათა უმრავლესობა
დადებითადაა დაკავშირებული უმცირესობათა სხვადასხვა ჯგუფის მიმართ
წინარწმენებთან. ცხრილში 1 მოცემულია კვლევის ძირითადი შედეგები.
როგორც ცხრილიდან ჩანს, რელიგიურობა (ზოგადი შეფასება) დადებითადაა
დაკავშირებული რელიგიური, ეთნიკური (დაბალიკორელაცია) და სექსუალური
(საშუალოკორელაცია) უმცირესობების მიმართ წინარწმენებთან. რაც შეეხება შშმ
პირებს, წინასწარ არსებული მოლოდინების მიუხედავად, რელიგიურობა ასევე სუსტ
დადებით კორელაციაში აღმოჩნდა შიზოფრენიით დაავადებული პირების მიმართ
წინარწმენებთან. ეტლზე მიჯაჭვული პირების მიმართ წინარწმენებსა და
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რელიგიურობას
კორელაცია.

შორის

არ

გამოვლინდა

სტატისტიკურად

მნიშვნელოვანი

რელიგიური
დენომინაციისადმი
მიკუთვნებულობა
(ამ
შემთხვევაში
მართლმადიდებელი ქრისტიანი) ასევე დადებითად აღმოჩნდა დაკავშირებული
ყველა ჩამოთვლილი ჯგუფის მიმართ წინარწმენებთან. ამ შემთხვევაში არც ეტლზე
მიჯაჭვული პირები წარმოადგენენ გამონაკლისს. იგივე სურათია ეკლესიაში
სიარული სიხშირესთან მიმართებაშიც.
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რელიგიურობა (ზოგადი შეფასება)
რელიგიურ დენომინაციას მიკუთვნებულობა
(მართლმადიდებელი ქრისტიანი)
ეკლესიაში სიარულის სიხშირე

შედეგის განზომილება
დოქტრინალური რწმენები
რელიგიური პარტიკულარიზმი
გამოცდილება

კორელაციის კოეფიციენტი (სპირმენი)
მნიშვნელოვნება
N

კორელაციის კოეფიციენტი (კენდალი)

მნიშვნელოვნება
N
კორელაციის კოეფიციენტი (სპირმენი)

მუსლიმი კათოლიკე
.172**
.165**
.000
.000
528
528
**
**
.212
.187
.000
.000
528
528

მნიშვნელოვნება
N
კორელაციის კოეფიციენტი (პირსონი)
მნიშვნელოვნება
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ბერძენი
სომეხი
.159**
.200**
.000
.000
528
528
**
**
.173
.214
.000
.000
528
528

ეტლზე
მიჯაჭვუ
ლი პირი
0.055
0.21
528
**
.140
.001
528

.227
.000
528

**

.241
.000
528

**

.386**
.000
528

.359
.000
528

**

.257**
.000
528

.191
.000
528

**

.166
.000
528

**

.141**
.001
528

**

**

.363
.000
528
**
.242
.000
528
**
.338
.000
528
0.038
0.386
528

**

.354
.000
528
.208**
.000
528
**
.322
.000
528
0.031
0.482
528

**

.214
.000
528
*
.101
.020
528
**
.153
.000
528
-0.067
0.124
528

**

.233
.000
528
.065
.139
528
**
.151
.000
528
-0.029
0.513
528

**

.155
.000
528
.065
.134
528
**
.117
.007
528
-0.044
0.316
528

**

.186
.000
528
**
.171
.000
528
**
.194
.000
528
-0.049
0.264
528

.234
.257
.000
.000
N
528
528
**
*
კორელაციის კოეფიციენტი (პირსონი)
.126
.111
.004
.010
მნიშვნელოვნება
N
528
528
**
**
კორელაციის კოეფიციენტი (პირსონი)
.213
.200
.000
მნიშვნელოვნება
.000
N
528
528
-0.085
-0.079
კორელაციის კოეფიციენტი (სპირმენი)
0.052
0.071
მნიშვნელოვნება
N
528
528
*კორელაცია მნიშვნელოვანია 0.05 დონეზე
**კორელაცია მნიშვნელოვანია 0.01 დონეზე

ცხრილი 1. კვლევის შედეგები.

ჰომოსექს ჰომოსექს
უალი
უალი
ქალი
მამაკაცი
.365**
.378**
.000
.000
528
528
**
**
.291
.312
.000
.000
528
528

შიზოფრე
ნიის
მქონე
ადამიანი
.147**
0.001
528
**
.202
.000
528

**

რაც შეეხება დოქტრინულ რწმენებს, ის სუსტ დადებით კორელაციაში აღმოჩნდა
ყველა ნაკვლევი ჯგუფის მიმართ წინარწმენებთან, გარდა ბერძნებისა და ეტლზე
მიჯაჭვული პირებისა, რომლებთან მიმართებაშიც კორელაცია არ გამოვლინდა.
კორელაცია შედარებით მაღალია სექსუალური უმცირესობების მიმართ
წინარწმენებთან.
რელიგიური პარტიკულარიზმი დადებითად კორელირებს ყველა ნაკვლევი
ჯგუფის მიმართ გამოვლენილ წინარმენებთან (სუსტი კორელაცია ეთნიკური,
რელიგიური უმცირესობების და შშმ პირების შემთხვევაში; საშუალო კორელაცია
სექსუალური უმცირესობების შემთხვევაში).
მოლოდინის მიუხედავად, რელიგიური გამოცდილების განზომილება არ
აღმოჩნდა დაკავშირებული არც ერთი ნაკვლევი ჯგუფის მიმართ წინარწმენებთან.

შედეგების ანალიზი
კვლევამ
აჩვენა,
რომრელიგიურობა,
ზოგადად,
დადებით
კავშირშია
უმცირესობების სხვადასხვა ჯგუფის მიმართ წინარწმენებთან, რაც იმეორებს
მრავალი კვლევის შედეგებს (Brambilla, 2013; Scheepers et al, 2002).
კვლევამ, ასევე, აჩვენა, რომ რელიგიურობის განსხვავებული განზომილებები
განსხვავებულადაა დაკავშირებული უმცირესობების სხვადასხვა ჯგუფის მიმართ
წინარწმენებთან.
რელიგიური პრაქტიკის განზომილება, როგორც ვვარაუდობდით, დადებით
კავშირში აღმოჩნდა უმცირესობათა ყველა ჯგუფის მიმართ წინარწმენებთან. ეს
სრულ თანხმობაშია დასავლეთში ჩატარებულ კვლევებთან (Scheepers et al., 2002).
როგორც
ნავარაუდები
იყო,
რწმენის
განზომილება
(რელიგიური
პარტიკულარიზმი
და
დოქტრინული
რწმენები)
ცალსახა
დადებით
კორელაციაშია უმცირესობის ნებისმიერი ჯგუფის მიმართ წინარწმენებთან.
იგივეს ადასტურებენ ეიზინგა, შეპერსი და სხვა მკვლევრები (Eisinga et al, 1988;
Scheepers et al., 2002).
წინასწარი ვარაუდით, შედეგის განზომილება უარყოფითად უნდა ყოფილიყო
დაკავშირებული წინარწმენებთან, რამდენადაც, ის საკმაოდ ახლოს არის
ოლპორტისეულ შინაგან ორიენტაციასთან, ხოლო შინაგანი ორიენტაცია, ბევრი
კლევის თანახმად, ამცირებს წინარწმენების არსებობას (Fulton et al., 1999). კვლევამ
აჩვენა საწინააღმდეგო შედეგი. შედეგის განზომილება დადებითადაა
დაკავშირებული უმცირესობათა სხავადასხვა ჯგუფის მიმართ წინარწმენებთან.
ვფიქრობთ, რომ შედეგის განზომილება ქართულ რეალობაში, კერძოდ ქართულ
მართლმადიდებლურ
მრევლში,
შესაძლოა,
რელიგიურობის
გარეგან
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ორიენტაციასთან
იყოს
დაკავშირებული,
რამდენადაც,
ქართულ
მართლმადიდებელ მრევლში ძალიანაა გავრცელებული ნებისმიერი საკითხის
მოძღვართან შეთანხმების პრაქტიკა, რაც, სინამდვილეში, პასუხისმგებლობის
თავიდან არიდება და მისი მღვდვილსთვის დაკისრება შეიძლება იყოს.
მოლოდინების საწინააღმდეგოდ, რელიგიური გამოცდილების განზომილება არ
აღმოჩნდა კორელაციაში უმცირესობათა არც ერთი ჯგუფის მიმართ
წინარწმენებთან. თუმცა, შეპერსი და სხვები ვარაუდობენ, რომ ეს განზომილება
უარყოფითადაა
დაკავშირებული
ეთნიკური
უმცირესობების
მიმართ
წინარწმენებთან (Scheepers et al., 2002). შესაძლოა, ამაში წვლილი შეიტანა ამ
განზომილების საზომი ცვლადის მცირე ვარიაბილობამ.
რელიგიურობის განზომილებათა აბსოლუტური უმრავლესობის წინარწმენებთან
დადებითი კავშირი შეიძლება აიხსნას სოციალური იდენტობის თეორიით,
რომლის
მიხედვითაც,
საკუთარ
ჯგუფთან
ძლიერი
იდენტიფიკაცია
ავტომატურად იწვევს სხვა ჯგუფების დისკრიმინაციას და საკუთარი ჯგუფის
მიმართ გადაჭარბებულად დადებითი დამოკიდებულების განვითარებას (Dovidio
et al., 2010). ჯგუფური კონფლიქტი ასევე ხსნის ან კავშირს, რომლის მიხედვითაც,
შეზღუდული რესურსები უბიძგებს ადამიანებს მოახდინონ გარე ჯგუფების
სტერეოტიპიზაცია, რაც მათ მიმართ წინარწმენების ჩამოყალიბებას განაპირობებს
(Dovidio et al., 2010). ამ თეორიებით ადვილად იხსნება რელიგიურობის
დადებითი კავშირი რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების მიმართ
არსებულ წინარწმენებთან. ეთნიკური უმცირესობების მიმართ წინარწმენებთან
რელიგიურობის კავშირი შესაძლოა გამოწვეული იყოს ქართველ მრევლში
მართლმადიდებლობის და ქართველობის ერთმანეთთან გაიგივებით, რასაც
კვლავ სოციალური იდენტობის თეორიამდე მივყავართ. რაც შეეხება შშმ პირების
მიმართ არსებულ წინარწმენებთან რელიგიურობის ზოგიერთი განზომილების
დადებით კავშირს, ეს შეიძლება გაშუალებული იყოს გარკვეული პიროვნული
მახასიათებლებით, მაგალითად, ავტორიტარიზმით. შესაძლოა, ავტორიტარიზმი
იყოს ორივე ცვლადის დადებითი პრედიქტორი.
საინტერესოა ის ფაქტი, რომ რელიგიურობის განზომილებათა უმრავლესობა
დადებით კორელაციაში აღმოჩნდა შშმ პირების მიმართ წინარწმენებთან,
რომელთა მიმართაც ეკლესიას დადებითი/ნეიტრალური დამოკიდებულება აქვს.
თუმცა, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კორელაცია ყველა შემთხვევაში ყველაზე
მაღალი აღმოჩნდა სექსუალურ უმცირესობათა მიმართ წინარწმენებთან,
რომელთა მიმართაც ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას ცალსახად
ნეგატიური დამოკიდებული აქვს.
დასკვნის სახით, წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია რელიგიურობის
წინარწმენებთან კავშირის კვლევის შედეგები. კვლევამ აჩვენა, რომ რელიგიურობა
ცალსახა
დადებით
კორელაციაშია
უმცირესობათა
მიმართ
არსებულ
წინარწმენებთან, თუმცა, გამოვლინდა ამ კავშირის განსხვავებული ხარისხი
რელიგიურობის სხვადასხვა განზომილებებსა და უმცირესობათა სხვადასხვა
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ჯგუფებს შორის წინარწმენებს შორის, რასაც, მნიშვნელოვანი იმპლიკაციები
მოყვება ამ სფეროში მომუშავეთათვის და მათთვის, ვინც ტოლერანტული
კულტურის დამკვიდრებას ცდილობს საქართველოში.
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