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წინამდებარე
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მულტიკულტურული იდეოლოგია მეოცე საუკუნის სამოცდაათიან წლებში
განვითარდა ასიმილაციის და სეპარაციის იდეოლოგიების საპირისპიროდ, რათა
ხელი
შეეწყო
კონკრეტულ
სახელმწიფოებში
კულტურული
მრავალფეროვნებისადმი დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბების და
ეთნიკური
უმრავლესობის
და
იმიგრანტების
მშვიდობიანად
თანაცხოვრებისთვის. იდეოლოგიაში განსაზღვრული იყო, რომ უმრავლესობის
ჯგუფის წევრებს, რომელთაც მაღალი იდენტიფიკაციის განცდა ჰქონდათ
საკუთარი ჯგუფისადმი, ასევე, შეეძლოთ მხარი დაეჭირათ კულტურული
მრავალფეროვნებისთვის თავიანთ სახელმწიფოში. თუმცა, ეს მოსაზრება ეჭვქვეშ
დადგა ნიდერლანდებში ჩატარებული კვლევების
შემდეგ. ამ კვლევებით
დადგინდა, რომ უმრავლესობისთვის მაღალი ეთნიკური მიკუთვნებულობა
ასოცირდებოდა დაბალ მულტიკულტურულ ღირებულებებთან. იგივე შედეგი
განმეორდა საქართველოში, ეთნიკურად ქართველ მოსწავლეებზე ჩატარებული
კვლევაშიც.
ეთნიკური
მიკუთვნებულობა
უარყოფითად
დაუკავშირდა
მულტიკულტურულ ღირებულებებს. ეს შედეგი კი განსაკუთრებით საინტერესოა,
თუ მას საქართველოს ისტორიულ და სოციო-ეკონომიკურ კონტექსტში
განვიხილავთ.

მულტიკულტურული იდეოლოგია მეოცე საუკუნის სამოცდაათიან წლებში
განვითარდა დასავლეთ ევროპის, ქვეყნებში აშშ-სა და კანადაში, რათა მხარი
დაეჭირა სხვადასხვა სახელმწიფოში იმიგრანტების და ადგილობრივი
მოსახლეობის მშვიდობიანი და ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული
თანაცხოვრებისთვის.
ამ იდეოლოგიის განვითარებამდე ძირითადად ორი:
ასიმილაციის და სეპარაციის იდეოლოგიები იყო წამყვანი. მათგან პირველი,
იმიგრანტების მიერ მასპინძელი კულტურის/ჩვეულებების მიღებას გულისხმობს,
მეორე კი უმრავლესობისაგან იმიგრანტების განცალკევებას როგორც ფიზიკურად,
ისე, უფლებრივად. უმრავლესობის ასეთი დამოკიდებულებები კი ართულებდა
ემიგრანტების მდგომარეობას, რომელთა რაოდენობაც საკმაოდ დიდი იყო ამ
პერიოდში (Breugelmans &van de Vijver, 2004).
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მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად დასავლეთის
ქვეყნებმა მრავლად მიიღეს სხვადასხვა ქვეყნიდან მიმავალი იმიგრანტები, მათ
ქვეყანაში ე.წ “მოწვეული მუშის” სტატუსით იღებდნენ. ამ პოლიტიკამ, მართლაც,
გამოიღო სასურველი შედეგი, თუმცა სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა 70-იან
წლებში, როდესაც დასავლურ ქვეყნებში ეკონომიკური კრიზისი დაიწყო.
კრიზისმა კი თან იმიგრანტების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულებაც მოიტანა
(Zick, Pettigrew & Wagner, 2008). ამ მდგომარეობიდან გამოსასვლელად ბევრმა
ქვეყანამ მულტიკულტურული პოლიტიკის გატარება დაიწყო (Breugelmans & van
de Vijver, 2004), ვარაუდობდნენ რა, რომ მულტუკულტურული ღირებულებების
ათვისებით, უმრავლესობის წევრებს გაუჩნდებოდათ უფრო დადებითი
დამოკიდებულება ეთნიკური და კულტურული უმცირესობებისადმი.
მიუხედავად იმისა, რომ მულტიკულტურალიზმი ჩამოყალიბდა, როგორც
იდეოლოგია, პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე და გამყარებული არ იყო
სამეცნიერო კვლევებით, დღეს-დღეობით ბევრი მეცნიერი ინტერესდება მისი
ეფექტის კვლევით (Hornsey & Hogg, 2000). სოციალურ ფსიქოლოგიაში
შეისწავლება
მულტიკულტურალიზმი,
როგორც
დამოკიდებულება
ან
ღირებულება, რომელიც გულისხმობს, თუ რამდენად უჭერენ ადამიანები მხარს
თავიანთ სახელმწიფოში კულტურულ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებას (Vijver,
Breugelmans & Schalk-Soekar, 2008).
სოციალური ფსიქოლოგიაში ჩატარებული სხვადასხვა კვლევა მოწმობს, რომ
უმცირესობათა მიმართ ნაკლები წინარწმენა აქვთ იმ ადამიანებს, რომლებიც
იზაიარებენ მულტიკულტურულ ღირებულებს. მაგალითად, ერთ-ერთი კვლევის
მიხედვით,
უმრავლესობის
ის
წევრები,
რომლებსაც
ჰქონდათ
მულტიკულტურული ღირებულება, სხვა რასობრივ და ეთნიკურ ჯგუფებს უფრო
პოზიტიურად აფასებდნენ. ასევე, ექსპერიმენტულ კვლევაში ნაკლები წინარწმენა
გამოხატეს
იმ
დომინანტური
ჯგუფის
წევრებმა,
რომლებსაც
მულტიკულტურალიზმის ღირებულება გაუაქტიურეს პრაიმინგის მეშვეობით
(Morrison, Plaut & Ybarra, 2010). ბეკერის, ვაგნერის და ქრაისტის კვლევაში კი ის
ადამიანები, ვინც საკუთარ თავს ევროპელად მიიჩნევდნენ, უფრო ნაკლებ
წინარწმენას გამოხატავდნენ იმიგრანტების წინააღმდეგ (Zick, Pettigrew & Wagner,
2008). ევროპელობა, თავის მხრივ, მულტკულტურულ იდენტობად შეიძლება
განვიხილოთ, რადგანაც ევროპის კონტინენტი აერთიანებს სხვადასხვა
კულტურული ჯგუფების და ეთნიკური შედგენილობის მქონე სახელმწიფოებს.
თუმცა, სხვა კვლევებმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა მულტიკულტურული
იდეოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი ცნება. იდეოლოგიის მიხედვით, იმ ადამიანებს,
ვინც მულტიკულტურალიზმს ემხრობა, უნდა ჰქონდეთ მაღალი მიმღებლობა და
პოზიტიური დამოკიდებულება გარე ჯგუფებისადმი და ასევე, ძლიერი
მიკუთვნებულობის განცდა საკუთარი ეთნიკური ჯგუფისა და კულტურისადმი
(Verkuyten, 2005).
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ამ დაშვების საპირისპირო შედეგი მიიღეს ნიდერნალდებში ჩატარებულ
კვლევებში.
დადგინდა,
რომ
უმრავლესობისთვის
მაღალი
ეთნიკური
მიკუთვნებულობა ასოცირდებოდა
მულტიკულტურული ღირებულებების
დაბალ მხარდაჭერასთან, მაშინ, როცა უმცირესობის წევრებისთვის მაღალი
მიკუთვნებულობის
განცდა
მულტიკულტურალიზმის
გაზრდილ
მხარდაჭერასთან იყო დაკავშირებული (Verkuyten & Thijs, 2002; Verkuyten, 2005;
Verkuyten & Martinovic, 2006). მორისონის და კოლეგების კვლევაში კი მაღალი
ეთნიკური მიკუთვნებულობის მქონე ამერიკელები უფრო მეტად გამოხატავდნენ
წინარწმენებს სხვა ჯგუფების მიმართ, თუ მათ კვლევის დაწყებისას
მულტიკულტურალიზმის შესახებ წაიკითხეს მცირე ტექსტი (Morrison, Plaut &
Ybarra, 2010).
ასეთი შედეგი კი იმით ახსნა, რომ თუ უმცირესობის წევრებისთვის სარგებლობის
მომტანია მულტიკულტურალიზმი, რათა მათ შეინარჩუნონ საკუთარი კულტურა
და ადათ-წესები, ხოლო უმრავლესობისთვის, თავიანთ სახელმწიფოში
მრავალფეროვნების მხარდაჭერა, საფრთხის შემცეველად შეიძლება აღიქმებოდეს.
უმრავლესობამ საფრთხეში მყოფად შეიძლება მიიჩნიოს საკუთარი იდენტობა და
კულტურული დომინანტობა (Verkuyten, 2007). საფრთხე შეიძლება დაემუქროს
მათ პოზიტიურ თვითშეფასებასაც - თუ ყველა ეთნიკური ჯგუფი თანასწორი
უნდა იყოს და ყველა კულტურა კი თანაბარღირებული, მაშინ ინდივიდები ვეღარ
დაინახავენ საკუთარი ჯგუფის განსაკუთრებულობას. მეორე მხრივ კი,
ემიგრანტებს შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ ადგილობრივებს დასაქმებაში და
კარიერულ წინსვლაში, რაც ასევე, შექმნის რეალურ საფრთხეს (Brewer, 2007).
ოლპორტის აზრით, მსოფლიოს ნებისმიერ ნაწილში წინარწმენის ნებისმიერი
გამოვლინება ცხადი გახდება, თუ მას ისტორიულ კონტექსტში განიხილავენ
(Stephan, 2008). კვლევები, რომელიც მულტიკულტურალიზმს შეისწავლის,
ძირითადად ტარდება ე.წ. დასავლურ ქვეყნებში, რომელთაც იმიგრანტებთან
ურთიერთობის მრავალფეროვანი ისტორია აქვთ, თუმცა მათი ისტორიული
გამოცდილება მკვეთრად განსხვავდება მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნებისაგან.
განსხვავებული ისტორიული კონტექსტის შესასწავლად კი, განსაკუთრებით
საინტერესო არის საქართველოს, როგორც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნის
განხილვა.

საქართველო, როგორც განსხვავებული კონტექსტი

როგორც ცნობილია, საბჭოთა კავშირის მაგისტრალური პოლიტიკა ცდილობდა,
რომ მასში შემავალი ყოველი სახელმწიფოს მოსახლეობას ერთიანი, საბჭოთა
კავშირის მოქალაქის, იდენტობა მიეღო, თუმცა, მეორე მხრივ, გარკვეული
პოლიტიკა სხვადასხვა ქვეყანაში ეთნიკურ იდენტობასაც აღვივებდა (Gorenburg,
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2006). ასეთი ნიადაგი ნაყოფიერი აღმოჩნდა ნაციონალისტური მოძრაობისთვის
90-იან წლებში, რამაც, საბოლოოდ, საბჭოთა კავშირის დაშლაც გამოიწვია.
ახლად დამოუკიდებლობა მოპოვებულ საქართველოს საშინაო პოლიტიკაშიც
ეროვნული და ეთნიკური იდენტობის გაძლიერება გახდა ერთ-ერთი ძირითადი
მიმართულება, რასაც თან ახლდა უარყოფითი დამოკიდებულება ეთნიკური
უმცირესობებისადმი. ოფიციალურ დონეზე მთავრობა თითქოს ცდილობდა არ
მოეხდინა ეთნიკური ჯგუფების დისკრიმინაცია, თუმცა, ამავდროულად
პოლიტიკურ დისკურსში წამყვანი იყო საქართველოს განხილვა, როგორც
ქართველების ერთიანი მართმადიდებლური სახელმწიფოსი (Vachridze, 2012),
რაც, განსაკუთრებით კარგად გამოიკვეთა იმჟამინდელი საქართველოს
პრეზიდენტის,
ზვიად
გამსახურდიას
მოწოდებაში:
“საქართველო
ქართველებისთვის!” ქართული მედიაც მკაცრად მიჯნავდა ქართველ და
არაქართველ მოსახლეობას. არაქართველებს მოიხსენიებდნენ, როგორც ქართულ
მიწაზე მოსულ სტუმრებს, რომლებიც იქამდე იქნებოდნენ მიღებულნი, სანამ
“სათანადოდ მოიქცეოდნენ”.
გარდა ამისა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი შეშფოთებული იყო აზერბაიჯანელი
და სომეხი მოსახლეობის უფრო მაღალი გამრავლების მაჩვენებლით, როცა
ქართველი მოსახლეობა მხოლოდ 70%-ს შეადგენდა მთელი ქვეყნის მოსახლეობის
(Nodia, 1996). ასეთი დამოკიდებულებები კი მულტიკულტურალიზმის სრულიად
საპირისპირო ფენომენს წარმოადგენს.
საქართველოს ეს მაგალითი, ისტორიული ფაქტია, რომელმაც დაადასტურა
მაღალი ეთნიკური მიკუთვნებულობის და გარე ჯგუფისადმი მაღალი
უარყოფითი დამოკიდებულებების თანაარსებობა ერთ კონკრეტულ სოციალურ
ჯგუფში.
უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ნიდერლანდებისგან განსხვავებით,
საქართველოს აქვს განსხვავებული სოციო-ეკონომიკური კონტექსტიც. თუ
ნიდერლანდებში უმუშევრობის მაჩვენებელი მერყეობს 5-იდან 7 პროცენტამდე, ეს
მაჩვენებელი საქართველოში თითქმის ორჯერ უფრო მაღალია ოფიციალური
სტატისტიკით (Trading Economics, 2016; საქსტატი, 2016). თუმცა ამ სტატისტიკაში
უმუშევრად არ ითვლება მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც მცირე სასოფლოსამეურნეო შრომით არის დაკავებული და არც ის ადამიანები, რომლებიც
სამსახურის პოვნამდე იძულებული არიან თვითდასაქმებით ირჩინონ თავი.
მოსახლეობის ეს ნაწილი კი თავს უმუშევრად აღიქვამს. ამით აიხსნება ის ფაქტი,
რომ 2015 წლის NDI-ის გამოკითხვაში თავი დაუსაქმებლად 66% დაასახელა
(ნამჩვაძე, 2015).
გარდა ამისა, მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ ნიდერლანდების
სახელმწიფო არ დამდგარა სუვერენიტეტის დაკარგვის საფრთხის ქვეშ.
საქართველომ კი დამოუკიდებლობა მხოლოდ 25 წელია რაც მოიპოვა, 2008 წლის
რუსეთთან ომი კი იმის დადასტურებაა, რომ მის ერთიანობას ჯერ კიდევ დიდი
4

საფრთხე ემუქრება. ეს ორი ფაქტი გაზრდის იმის ალბათობას, რომ გარე ჯგუფები
ქართველებმა უფრო მეტი ზიანის მომტანად აღიქვან და შესაბამისად, ნაკლები
მიმღებლური დამოკიდებულებაც ჰქონდეთ მათდამი.
როგორც უკვე ითქვა, მულტიკულტურალიზმის შესახებ კვლევები მხოლოდ
განვითარებულ ქვეყნებშია ჩატარებული. მიუხედავად მათი ეკონომიკური
„სიძლიერისა“,
მკვლევრებმა
მაინც
აღმოაჩინეს
უარყოფითი
კავშირი
მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერასა და ეთნიკურ იდენტობას შორის. ეს
კავშირი უფრო დიდი უნდა იყოს ისეთი სოციო-ეკონომიკური პირობების მქონე
ქვეყანაში მცხოვრები უმრავლესობისთვის, როგორიც საქართველოა. შესაბამისად,
მაინტერესებს,
რა
კავშირია
ეთნიკურ
მიკუთვნებულობასა
და
მულტიკულტურალიზმის
მხარდაჭერას
შორის
ეთნიკურად
ქართველ
მოსახლეობაში. სავარაუდოა, რომ რაც მაღალია ეთნიკური მიკუთვნებულობა,
მით დაბალია მულტიკულტურალიზმი, ანუ, ამ ორ ცვლადს შორის უარყოფითი
კავშირი იქნება. ასევე, ვვარაუდობ, რომ ეთნიკური მიკუთვნებულობა
მულტუკულტურალიზმის პრედიქტორის ფუნქციას შეასრულებს.

მეთოდი
ამ კვლევაში გამოყენებული მონაცემები შეგროვებულია საერთაშორისო კვლევის
ფარგლებში: „ინკლუზიური იდენტობა სხვადასხვა კულტურაში“.
კვლევა
ტარდება
ტილბურგის
უნივერსიტეტის
(ჰოლანდია)
ფსიქოლოგების
ხელმძღვანელობით მსოფლიოს 23 ქვეყანაში. კვლევაში დ. უზნაძის
ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი 2015 წლიდან ჩაერთო.

საზომები
კითხვარი შეიცავდა 20-მდე სხვადასხვა სკალას და გათვლილი იყო უფრო
ფართომასშტაბიანი და რთული დიზაინის კვლევისთვის, თუმცა, წინამდებარე
კვლევისთვის საინტერესო იყო მხოლოდ ეთნიკური მიკუთვნებულობის და
მულტიკულტურალიზმის საზომები.
ეთნიკური მიკუთვნებულობა იზომებოდა აშმორის და
სხვების კვლევაში
გამოყენებული კითხვარის (Ashmore et al., 2004) ადაპტირებული ვარიანტის
მეშვეობით. კითხვარი შეიცავდა 6 დებულებას, მაგ: “ვგრძნობ, რომ მივეკუთვნები
ჩემს ეთნიკურ/კულტურულ ჯგუფს“; “მომწონს ისეთი რამეების კეთება, რისი
კეთებაც ჩემს ეთნიკურ/კულტურულ ჯგუფს მოსწონს”. კითხვებზე პასუხები
გადანაწილებული იყო ლიკერტის 5 ქულიან სკალაზე, რომელზეც “1” ნიშნავდა
“სრულიად არ ვეთანხები”-ს, 5 კი “სრულიად ვეთანხმები”-ს.
მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერა იზომებოდა 13 კითხვიანი სკალით
(Breugelmans & Van de Vijver, 2004). მონაწილეებს უნდა დაეფიქსირებინათ
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თავიანთი დამოკიდებულება, თუ რამდენად უჭერდნენ მხარს საქართველოს
კულტურულ მრავალფეროვნებას. სკალა შეიცავდა როგორც დადებითი
კონოტაციის, ასევე, უარყოფითად ფორმულირებულ კითხვებს. მაგ: „ვფიქრობ,
რომ საქართველოსთვის უფრო კარგი იქნება, თუ კულტურული ჯგუფები
დაიცავენ თავიანთ განსხვავებულ ადათ-წესებსა და ტრადიციებს“; “ვფიქრობ,
რომ ამდენი განსხვავებული კულტურული ჯგუფის არსებობა ასუსტებს
საქართველოს ერთიანობას“. პასუხები აქაც ლიკერტის 5 ქულიან სკალაზე იყო
აგებული. “1” ნიშნავდა “სრულიად არ ვეთანხები”-ს, 5 კი “სრულიად ვეთანხმები”ს.
მონაწილეები
კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 245-მა მოსწავლემ. რესპონდენტები იყვნენ
ეთნიკურად ქართველი, მეშვიდე-მეთორმეტე კლასის მოსწავლეები.
მათი
საშუალო ასაკი იყო 14 წელი (SD=1.5). აქედან 43.6% იყო მამრობითი სქესის
წარმომადგენელი, 56.4%-კი მდედრობითი სქესის.
პროცედურა
კვლევა ჩატარდა საჯარო და კერძო სკოლებში, სკოლის დირექტორების
თანხმობით. მონაწილეებს საკლასო ოთახებში დაურიგდათ კითხვარები, რომლის
პირველ გვერდზე განთავსებული იყო კვლევაში მონაწილეობის თანხმობის
ფორმა. მოსწავლეებს კვლევის დაწყებისას ან მიმდინარეობის ნებისმიერ დროს
შეეძლოთ უარი განეცხადებინათ კვლევაში მონაწილეობაზე, ან გამოეტოვებინათ
ნებისმიერი კითხვა.

შედეგები
პირველ რიგში, გამოვთვალე ჩემთვის საინტერესო ორი ცვლადის სიხშირული
განაწილება და აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეთა აბსოლუტური უმეტესობა - 98.5% მხარს უჭერს მულტიკულტურალიზმს, ასევე, აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს
გამოხატული ეთნიკური მიკუთვნებულობა - 98.2%. ამავე დროს, ძლიერი
ეთნიკური მიკუთვნებულობა აქვს დაახლოებით სამოცდათხუთმეტ პროცენტს,
და მსგავსი პროპორცია გამოხატავს საშუალო მულტიკულტურალიზმის
მხარდაჭერას, მაშინ, როდესაც, საშუალო ეთნიკური მიკუთვნებულობა აქვს
დაახლოებით ოცდახუთ პროცენტს და დაახლოებით იმდენივეს აქვს მაღალი
მულტიკულტურალიზმი
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გრაფიკი 1: ეთნიკური მიკუთვნებულობა
მხარდაჭერა (პროცენტებში)

და

მულტიკულტურალიზმის

გარდა ამისა, გამოიკვეთა საინტერესო განსხვავებები გენდერის და ასაკის
მიხედვით.
აღმოჩნდა,
რომ
გოგონები
უფრო
მეტად
უჭერენ
მულტიკულტურალიზმს მხარს, ვიდრე ბიჭები (t=-4.061, df=209 p<0.01). ასევე 1618 წლის მოსწავლეები უფრო მეტად უჭერდნენ მხარს მულტიკულტურალიზმს,
ვიდრე 12-15 წლის მოსწავლეები
(t=-4.546, df=215, p<0.01).
მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერასა და ეთნიკურ მიკუთვნებულობას შორის
კავშირი დადგინდა სპირმენის კორელაციის კოეფიციენტით. დაფიქსირდა
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი საშუალო სიძლიერის უარყოფითი კორელაცია
მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერასა და ეთნიკურ მიკუთვნებულობას შორის
(r=-0.318, p<0.01), როგორც იყო მოსალოდნელი. გარდა ამისა აღმოჩნდა, რომ
ეთნიკური მიკუთვნებულობა იყო მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერის
პრედიქტორი (β=-0.318, p<0.01).

შედეგების ანალიზი
წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავდა შეესწავლა, თუ რა კავშირი იქნებოდა
მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერასა და ეთნიკურ მიკუთვნებულებას შორის.
შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ ამ ორ ცვლადს შორის არის საშუალო
სიძლიერის უარყოფითი კორელაცია. გარდა ამისა აღმოჩნდა, რომ ეთნიკური
მიკუთვნებულობა მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერის პრედიქტორია.
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საინტერესოა ისიც, რომ ამ შედეგით ეს კვლევა თანხვდება სხვა კვლევებში
მიღებულ შედეგებს. ვერკუიტენმა მოზარდებზე ჩატარებულ 3 კვლევაში მიიღო
უარყოფითი ასოციაცია მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერასა და ეთნიკურ
მიკუთვნებულობას შორის (Verkuyten
& Martinovic, 2006; Verkuiten, 2005;
Verkuyten & Thijs, 2002). იგივე შედეგი განმეორდა საწყის ზრდასრულებზე
ჩატარებულ 2 კვლევაშიც (Verkuiten, 2005). არენდეს-ტოშისა და ვივიერის
კვლევაში
კი
ნიდერლანდელების
სურდათ
ემიგრანტებს
მიიეღოთ
ნიდერლანდული კულტურა, ხოლო თურქი ემიგრანტები უფრო მეტად უჭერდნენ
მხარს მულტიკულტურალიზმს (Arends-Tóth &van de Vijver, 2003).
ასეთი შედეგი სოციალური იდენტობის თეორიით აიხსნება. ამ თეორიის
მიხედვით ადამიანებს ახასიათებთ სამი ტენდენცია: ა) სხვადასხვა ჯგუფების
კატეგორიებად გაერთიანება; 2) ამ კატეგორიებიდან ერთ-ერთისთვის თავის
მიკუთვნება; 3) ამ კატეგორიების ურთიერთშედარება. კვლევებით, ასევე
დადგინდა, რომ ინდივიდები მიკერძოებულები არიან საკუთარი ჯგუფებისადმი
და მათ უფრო დადებითად აფასებენ (Spears, 2011). სხვა ჯგუფებისადმი
უარყოფითი დამოკიდებულება იზრდება, როდესაც ინდივიდები საკუთარ ჯგუფს
საფრთხეში მყოფად აღიქვამენ, გარე ჯგუფს კი კონკურენტებად და ასევე მაშინ,
როდესაც მათ ძლიერი იდენტიფიცირება აქვთ საკუთარი შიდა ჯგუფისადმი
(Bergmann, 2008).
რეალური და წარმოსახული საფრთხის აღქმის თეორიით აიხსნება ის, თუ რატომ
არ აქვთ მაღალი ეთნიკური მიკუთვნებულობის ქართველებს სხვა ეთნიკური
ჯგუფების მიმღებლობა და რატომ არ მიემხრობიან “მრავალფეროვანი”
საქართველოს იდეას.
უპირველესად, უნდა განვიხილო თანამედროვე საქართველოს ეკონომიკური
პირობები. საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლამ და სამოქალაქო ომმა მნიშვნელოვანი
ნეგატიური კვალი დატოვა საქართველოს ეკონომიკაზე. დღეს-დღეობით
საქართველოს არც თუ ისე სახარბიელო ეკონომიკური წინსვლა აქვს. ამასთანავე,
მოსახლეობის 12% უმუშევარია (საქსტატი. 2016), მოსახლეობის დიდი ნაწილი კი
დაკავებულია მცირე სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების დამუშავებაზე, რაც მყარ
წლიურ შემოსავალს ვერ ქმნის. მოსახლეობის მეათედზე მეტი (10.1%) საარსებო
მინიმუმის ზღვარზეა და სოციალურ შემწეობას იღებს (საქსტატი. 2016). ეს
ყველაფერი იმოქმედებს იმაზე, რომ ქართველებმა ნებისმიერი სხვა ეროვნების
წარმომადგენელი მწირი რესურსების დაუფლებისთვის მოცილედ აღიქვან. ამ
საკითხს კარგად ასახავს თვისებრივი კვლევა, რომელიც ქართულ მედეასივრცეში
სიძულვილის ენის არსებობას შეისწავლიდა. ქვემოთ მოყვანილი ორი ციტატა,
სწორედ, ამ კვლევიდანაა ამოღებული:
„დღეს ხშირად ამბობენ, საქართველოში მარტო ეროვნებით აზერბაიჯანელები
მუშაობენ, ახლა ჩინელები და ინდოელებიც შემოემატნენო. კი, კაცო, მაგათ რა
ენაღვლებათ? ურტყამენ და ურტყამენ ამ ჩემს გადაბიბინებულ მამულს თოხსაც,
ბარსაც... ეგენი აზრზე არ არიან, როგორ გვტკივა ჩვენ ამაზე გული და როგორ
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ვიტანჯებით... ჰოდა, როცა მოგვადგებიან, [ევროკავშირი] ამაყად ვეტყვით, რომ
[...]ღრუბლებსა ვფანტავთ და ამით ეროვნულ უმცირესობებს საშუალებას
ვაძლევთ, ბუნებამ მათი ჭირნახული არ გაანადგუროს“.
„[...] საქართველო თანდათან ემიგრანტი მათხოვრების თავშესაფრად იქცა. მათ
წინააღმდეგ რაიმე კონტრზომა სახელმწიფოს მხრიდან მიღებული ჯერ არ არის“
(MDF, 2015).
მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც წვლილი შეიძლება შეტანოს ქართველების
უარყოფითი დამოკიდებულების განმტკიცებაში სხვა ერების მიმართ, ესაა
არასტაბილური პოლიტიკური მდგომარეობა. 2008 წლის აგვისტოს ომი,
საქართველოს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, პოლიტიკური ტერმინოლოგიით,
საქართველოს სუვერენულ სახელმწიფოებრიობას ემუქრება, ხოლო სოციალური
იდენტობის თეორიის სიტყვებით, ჯგუფისადმი მიმართული საფრთხეა. ერთ-ერთ
კვლევაში სწორედ ეს დაასახელეს ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად იმ შედეგის
ახსნისთვის, თუ რატომ ჰქონდათ ქართველებს, ევროპელ და ამერიკელ
თანატოლებთან
შედარებით
მაღალი
სოციალური
დისტანცია
სხვა
ეროვნებებისადმი (Javakhishvili at al., 2012).
გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა, ბოლო 20 წელიწადში საქართველოს
კიდევ ორ რეგიონში (აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი) ადგილი ჰქონდა სეპარატისტულ
მოძრაობებებს, რამაც, რიგ ქართველს, გაუმყარა მოსაზრება, რომ უმცირესობებს
ხშირად, ზედმეტ უფლებებს ანიჭებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველო
ქართველების მკვიდრი მიწაა, რომლის შესანარჩუნებლად ქართველთა
წინაპრებმა თავი გაწირეს და “სისხლი დაღვარეს”, ახლა კი “ძირძველ
ქართველებს” კიდევ “გამოაძევებენ” ქართული მიწიდან. ამ დაშვების
დამადასტურებელია კიდევ სამი ციტატა მედია მონიტორინგის კვლევიდან:
“სადაც ქართულად ლოცულობენ და წერენ, ეგ არის საქართველო, თუ ჩვენ
დავუშვით, რომ პლეხანოვზე თურქული და არაბული და მონგოლური წარწერები
გაჩნდა, ჩვენ მივიღებთ პატარა თურქეთს ან მონგოლეთს შუაგულ თბილისში“.
„აზერბაიჯანული ქალაქი გახდება 15-20 წელიწადში ეს ქალაქი [რუსთავი], თუ ეს
არ გადავარჩინეთ... რუსთავი უნდა გადარჩეს, როგორც ქართულ ქალაქად და ეს
იდეა ჩემი იდეა არ არის, ეს სტალინის იდეა არის...”
„დაპატარავდა ჩვენი ქვეყანა, ხვალ-ზეგ, თქვენი თქმის არ იყოს, მოვლენ
ინდიელები, შეგვყრიან რომელიმე რეზერვაციაში და მერე მოვლენ სანახავად [...]“
(MDF, 2015).
გარდა ამისა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, სოციალური იდენტობის თეორიის
თანახმად, საფრთხის არსებობისას, სხვა ჯგუფებისადმი უარყოფითი
დამოკიდებულება და მათი მიუღებლობა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება,
როდესაც ინდივიდები ძლიერ იდენტიფიკაციას მოახდენენ საკუთარ ჯგუფებთან
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(Bergmann, 2008). წინამდებარე კვლევის მონაწილეთა დიდ უმრავლესობას კი
მართლაც ჰქონდა მაღალი ეთნიკური მიკუთვნებულობა.
ამასთანავე, კვლევაში დაფიქსირდა მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერის
განმსაზღვრელი ორი დემოგრაფიული ფაქტორის ეფექტიც. აღმოჩნდა, რომ
გოგონები უფრო მეტად უჭერენ მხარს მულტიკულტურალიზმს ვიდრე ბიჭები და
ასევე, უფროსი ასაკის მოსწავლეებს უფრო მეტად აქვს მულტიკულტურული
ღირებულებები.
გენდერული განსხვავებების მიხედვით, კვლევა თანხვდრაშია ტილბურგის
უნივერსიტეტში ჩატარებულ კვლევასთან, რომელშიც ქალები უფრო მეტად
უჭერდნენ მხარს მულტიკულტურალიზმს (Breugelmans, van de Vijver & Soekar,
2009; Vijver, Breugelmans & Schalk-Soekar, 2008). ასევე, სხვადასხვა კვლევით
დასტურდება, რომ ქალებს აქვთ უფრო ნაკლები უარყოფითი დამოკიდებულებები
გარეშე ჯგუფებისადმი. მკვლევრები ამ შედეგებს ქალებში უფრო მეტად
გამოხატული ემპათიით ხსნიან (McFarland, 2010).
ასაკებს შორის განსხვავება კი განათლების დონით შეიძლება აიხსნას. რადგანაც
კვლევაში მონაწილეობდნენ მეშვიდედან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით
მოსწავლეები, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ სწავლის წლებს აქვს გავლენა
მოსწავლეების დამოკიდებულებებზე სხვადასხვა ჯგუფისადმი. კვლევით
ნაჩვენებია, რომ განათლების უფრო მაღალი დონე მართლაც კავშირდება უფრო
გაზრდილ
მულტიკულტურალიზმის
მხარდაჭერასთან
და
ნაკლებ
წინარწმენასთან (Breugelmans, van de Vijver & Soekar, 2009; Breugelmans & van de
Vijver, 2004; Carvacho et al., 2013).
ბოლოს ისიც უნდა განვიხილო, თუ რატომ მივიღე საშუალო სიძლიერის
უარყოფითი კავშირი, მაშინ როდესაც ზემოთ აღწერილი კონტექსტის მიხედვით,
გაცილებით უფრო ძლიერი უარყოფითი კავშირი იყო მოსალოდნელი ეთნიკურ
მიკუთვნებულობასა და მულტიკულტურალიზმს შორის. ამ შედეგის ახსნა
კვლევის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შეზღუდვას უკავშირდება. ამ კვლევის
მონაწილეები იყვნენ 13-18 წლის მოზარდები. იდენტობის ჩამოყალიბების
თეორიის მიხედვით, მოზარდობა სწორედ ის ხანაა, როდესაც ინდივიდები
ცდილობენ საკუთარი ღირებულებების ჩამოყალიბებას, ამისთვის კი ბევრ
ალტერნატივას გადასინჯავენ (Kroger & Marcia 2011). ამის მიხედვით შეგვიძლია
ვივარაუდოთ, რომ ამ კვლევის მონაწლეებსაც ჯერ არ ჰქონდათ ნათლად
ჩამოყალიბებული და დიფერენცირებულიეთნიკური და მულტიკულტურული
ღირებულებები. ზრდასრული ადამიანების დამოკიდებულების შესწავლა, ისევე
როგორც მულტიკულტურალიზმისა და ეთნიკურ მიკუთვნებულობას შორის
ურთიერთკავშირზე გავლენის მომხდენი სხვა ფაქტორების შესწავლა კი უკვე
მომავალი კვლევების საქმეა.
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