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Abstract 
 

Challenges in the globalization process and the rapid development of information 

technology have significantly increased the role of women. Women’s rights have 

become equal to those of men’s and females ultimately became successful in both, 

politics and business management. They hold senior positions in international 

organizations, as well as in governments and governmental bodies of different countries. 

Despite such huge success, women’s participation in military management still 

remains a topical major issue today. Unfortunately, women in many countries’ Armed 

Forces are discriminated against in terms of career growth and access to different 

positions. In addition, they often face problems in maintaining the balance between 

parental responsibilities and working conditions.  

There is gender inequality in the Armed Forces. Women still represent a minority 

in the leadership positions, while a relatively larger number is in logistics, administrative 

and medical positions. 

According to the analysis of gender and military rank conducted by international 

organizations, 2015 data confirm the existence of the so-called “glass-ceiling” in the 

Armed Forces. There still exists a belief in the society, that women do not belong in the 

military and they are especially ‘’ill-perceived’’ in high military and leadership 

positions. 

Sometimes, women’s pursue of military employment is attributed to reasons that 

are practical and egotistical, such as: access to education and financial interests. Such 

attitude has quite a negative impact on the development of women’s careers in the 

military. 

There are a number of obstacles for women in the military. One of them is 

stereotypes that hinder their career advancement. Gender based stereotypical beliefs 

about women do not comply with the required attributes for successful performance as 

a soldier. It is a common belief that only men possess the psychological characteristics 

required to be a successful soldier and females with the same qualities pursuing military 

careers are explicitly not equally appreciated. 

Another barrier is the level of insufficient education. Gender issue researchers 

point out, that studies about finding out how gender inequality varies by educational 

level, are compelling. According to studies conducted in three different countries: the 

Netherlands, Sweden and the USA, there is a certain link between women’s education 

and gender equality. 

The authors’ hypothesis is that education increases women’s employment, and the 

higher employment levels of well-educated women lead to greater gender equalities in 

terms of income both, at work and in the household. 

Leadership style can be another hindrance for women.”Consideration” leadership 

style is perceived as a sign of weakness. Women are considered as less suitable 

candidates for high management positions. 

According to studies from different countries, it is clear, that despite the serious 

steps taken for promoting gender equality in recent decades, reflected in increased 

number of women in the military and higher chances for them to access variety of 

positions, women still face some challenges that hinder their career development. 

If we reflect on Israeli example, women have been part of the Israeli Defense 

Forces since the very first days of the state’s independence. However, a model of ‘’semi-

inclusion’’ was developed in the state, which on the one hand expressed the vague 

notion of involvement and on the other hand marginalization. While women were 

allowed to participate in Defense, at the same time they were seen as a relatively less 
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important ancillary force. Thus, from the beginning, Israel created a gender framework 

in the military. The battlefield remained the defining place of male masculinity. 

Much of the scientific literature that examines determinants of women’s current 

socio-economic status in East Asia and the process of economic modernization and 

industrialization, argues that export oriented economic development in Confucian 

Patriarchal States, particularly in democratic Japan and South Korea, has not produced 

a considerable growth of economic opportunities for women in the public sphere. In 

addition, culture has been an obstacle to some extent. Instead of progress, it led to 

hegemonic masculinity in the workplace by creating a complex system of hierarchy 

similar to the traditional military structure, where subordination and sexual 

discrimination of women are a norm, and the high-ranking and highly-paid jobs are 

reserved for men.  

There are many other factors that make military life even more difficult for 

women. Women become victims of sexual harassment quite often. 

In the work of researchers R. Woodward and P. Winter, the authors believe that 

‘women are not the same as men’. In fact, gender difference, is marked out in military 

discourse as the factor which ultimately limits women’s military participation. The 

exclusion of women from combat positions is the primary site marking this limit. The 

issue of physical ability is not in question. Women must be excluded from combat 

because of assumptions about their qualities as women.  

Among the various barriers that women face in the Canadian Forces, they are 

particularly concerned about the impediment to the prospect of promotion. 

Some attention has been given to exploring the work-life balance of women in the 

military. A gender researcher, A.Donald, argues, that the inflexibility of the Canadian 

Forces toward assisting women with their family-related issues was a major factor for 

decreasing the number of women in the Canadian Forces.  

Thus, women in the military still face many challenges that hinder their 

professional development and career advancement. The rational and sensible use of 

women’s role will greatly benefit the military. Many countries are realizing that the 

military personnel can achieve its goals during the missions more effectively through a 

diversified contingent of personnel of different sexes. Women can make a special 

contribution to military operations. For example, while carrying out international 

missions, they can establish better relations with the local population. 

For solving above-mentioned problems, diversity should be promoted in the 

military, which is a complex issue both in terms of research as well as in practical and 

managerial terms. It is one of the most formidable challenges in human resource 

management. 

The Armed Forces should try to recruit more women, make them sustainable part 

of the military and enable them to develop their careers, which in turn will significantly 

contribute to strengthening morale and values and eliminating violence in the Armed 

Forces. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 თემის აქტუალობა. ბოლო პერიოდში მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქვეყნებში ქალთა ემანსიპაციის პროცესი კიდევ უფრო გაძლიერდა, რამაც 

გენდერული თანასწორობის გაძლიერებას შეუწყო ხელი. მიუხედავად ამისა, 

როდესაც საკითხი ეხება განათლებას, დასაქმებას, შემოსავალს, სამსახურე-

ობრივი პოზიციების გადანაწილებას და საზოგადოების დამოკიდებულებას 

– მამაკაცებს უპირატესი პოზიციები უკავიათ.  

 ბევრ ქვეყანაში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ქალთა ჩართულობის 

ძირითადი ბარიერი, საზოგადოებაში მათი როლის შესახებ არსებული სტე-

რეოტიპული შეხედულებები და წარმოდგენებია. ისინი გავლენას ახდენს 

ქალების დასაქმებაზე, მათ მიერ სხვადასხვა პოზიციების დაკავებაზე 

ეკონომიკაში და ასევე შრომის ბაზარზეც. ეს ყოველივე ამცირებს ქალების 

მიერ საკუთარი კანდიდატურის წამოყენების, მათი შერჩევისა და 

თანამდებობებზე დანიშვნის ალბათობას. 

 მსოფლიოს მასშტაბით, სხვადასხვა სფეროებში მიმდინარე პროცესე-

ბის მიუხედავად, ქალებს უჭირთ, დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ მათ აქვთ 

სათანადო განათლება, შესაძლებლობა, უნარები და შეუძლიათ მნიშვნე-

ლოვანი საკითხების გადაჭრაში მონაწილეობა. უთანასწორობა ლიდერობაში 

- გლობალური მოვლენაა. ქალები, მამაკაცებთან შედარებით, არაპროპორცი-

ულად არიან კონცენტრირებულნი წამყვან პოზიციებზე. 

 გაეროს ადამიანის განვითარების ინდექსისა და ქვეყნის მკვლევართა 

მონაცემები აჩვენებს, რომ ქალები, მამაკაცებთან შედარებით, შრომის 

ბაზარზე ნაკლებად მონაწილეობენ, ხოლო მათი სავარაუდო მთლიანი ეროვ-

ნული შემოსავალი მამაკაცების შემოსავლებზე ნაკლებია. მაგალითისათვის, 

მოლდოვაში ქალების შემოსავალი მამაკაცთა შემოსავლის 77%-ს შეადგენს, 

ხოლო საქართველოში - 50%-ს. ქალები, მამაკაცებისგან განსხვავებით, 

ძირითადად ისეთ დაბალანაზღაურებად სფეროებში მუშაობენ, როგორიცაა 

საჯარო სექტორი. 

 ქალებზე მოქმედებს გავრცელებული კულტურული წარმოდგენები 

და სტერეოტიპული შეხედულებები საზოგადოებაში ქალთა და მამაკაცთა 
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განსხვავებული როლების შესახებ. მიიჩნევა, რომ მამაკაცთა მთავარი ფუნქ-

ციაა საჯარო სფერო, ანუ ეკონომიკასა და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონა-

წილეობა, ხოლო ქალები ძირითადად პასუხისმგებელნი არიან კერძო 

სფეროზე - სახლსა და ოჯახზე. 

 ეს სტერეოტიპები გამოიყენება მამაკაცების მხრიდან ქალებზე ძალა-

უფლების, ასევე, იმ სექსისტური დამოკიდებულებების გასამართლებლად 

და შესანარჩუნებლად, რომლებიც ისტორიულად არსებობს და აფერხებს 

ქალთა განვითარებას. ევროპის საბჭოს 2014-2017 წლების გენდერული 

თანასწორობის სტრატეგიის უპირველეს პრიორიტეტად განისაზღვრა 

ბრძოლა გენდერული სტერეოტიპებისა და სექსიზმის წინააღმდეგ. 

 მას შემდეგ რაც ქალებმა მოიპოვეს მამაკაცებთან თანასწორი პოლი-

ტიკური უფლებები, სულ უფრო დიდ წარმატებას მიაღწიეს პოლიტიკურ 

საქმიანობასა და მართვის სფეროში. მათ ხელმძღვანელი პოზიციები 

უკავიათ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სხვადასხვა ქვეყნის პარლა-

მენტებსა და მთავრობებში. აქტიურად მონაწილეობენ პოლიტიკურ და 

საზოგადოებრივ მოძრაობებში. პოლიტიკა, რომელიც სულ ახლო წარსულში 

მამაკაცის საქმედ ითვლებოდა, დღეს ბევრი ქალის ცხოვრებისეულ ორიენ-

ტირად იქცა.  

 მსოფლიოს თანამედროვე გამოწვევებმა და გლობალიზაციის პრო-

ცესმა გაააქტიურა ქალის როლი ეკონომიკასა და პოლიტიკაში. იმისდა 

მიუხედავად, რომ ქალი მოიხსენიება სუსტ სქესად, ისტორიულად არაერთი 

მაგალითი არსებობს, რომ იგი შეიძლება ფლობდეს განსაკუთრებულ უნა-

რებსა და ძალას, რომლითაც მას შეუძლია საკმაოდ რთული ეკონომიკური 

თუ პოლიტიკური პრობლემების მოგვარება და წარმატების მიღწევა. ჯერ 

კიდევ მე-12 საუკუნეში, დიდი შოთა რუსთაველი ბრძანებდა: “ლეკვი 

ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია“-ო, რითიც ის აღიარებს ქალის ამ 

განსაკუთრებულ უნარს და მას მამაკაცის თანასწორად მიიჩნევს. 

 კვლევის მიზანი და ამოცანები. სადისერტაციო ნაშრომი მიზნად ისა-

ხავდა სამხედრო სამსახურების მართვაში ქალთა ჩართულობის ბარიერების 

შესწავლას და მათი ჩართულობის დადებითი და უარყოფითი მხარეების 
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დასაბუთებას. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა იყო სამხედრო სფეროში გენდე-

რული ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტორების ანალიზის გაკეთება ორი 

ქვეყნის - საქართველოსა და კანადის მაგალითებზე. ასევე, კვლევის შედეგად, 

ორივე სქესის, სხვადასხვა წოდებისა და ასაკის სამხედრო მოსამსახურეთა 

მოსაზრებების განხილვის მეშვეობით დასკვნების გამოტანა და ანალიზის 

შედეგად გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავება, რომელთა გათვალის-

წინებასაც მართებულად მივიჩნევთ აღნიშნული პრობლემების 

მოსაგვარებლად. 

 კვლევის საგანი და ობიექტი. ჩვენი კვლევის საგანს წარმოადგენს 

ქალთა ჩართულობა სამხედრო მართვაში, ხოლო კვლევის ობიექტს - საქარ-

თველოსა და კანადის სამხედრო სისტემა და სამხედრო მოსამსახურეები.  

 კვლევის მეთოდოლოგიური და თეორიული საფუძვლები. ჩვენს მიერ 

ჩატარებულ კვლევაში გამოვიყენეთ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, 

კერძოდ, კითხვარი და მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გავაკეთეთ 

შედარებითი ანალიზი. 

 კვლევის მეცნიერული სიახლე. საქართველოში ქალთა ჩართულობის 

პრობლემები სამხედრო სამსახურების მართვაში არასოდეს ყოფილა შესწავ-

ლილი სამეცნიერო დონეზე. აღნიშნული სადისერტაციო ნაშრომი არის 

პრაქტიკულად პირველი სამეცნიერო ნაშრომი და წარმოადგენს სიახლეს 

მეცნიერებისათვის. ორ ქვეყანაში, კერძოდ, საქართველოსა და კანადაში 

ჩატარებულმა კვლევამ და ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების 

შესწავლამ საშუალება მოგვცა გაგვეკეთებინა შედარებითი ანალიზი და 

უფრო ღრმად შეგვესწავლა აღნიშნული პრობლემა. ჩატარებული კვლევის 

შედეგად ნათლად გამოიკვეთა ის გამოწვევები და ბარიერები, რომლის 

წინაშეც დგანან ქალბატონები სამხედრო კარიერის შექმნის გზაზე. კვლევის 

ანალიზის მიხედვით დავადგინეთ შემდეგი: სამხედრო სისტემაში კარიე-

რული განვითარებისას ქალბატონებისთვის დაბრკოლებას წარმოადგენს:  

1. გენდერი, 

2. სამხედრო სფეროში გავრცელებული მასკულინური კულტურა, 

3. საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები, 
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4. განათლება. 

 სადისერტაციო ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

სადისერტაციო ნაშრომში გაკეთებული დასკვნები და რეკომენდაციების 

გათვალისწინება წაადგება სამხედრო სფეროში ქალთა ჩართულობის ხელ-

შეწყობას, რაც თავისთავად აისახება სისტემის გაუმჯობესებასა და ეფექ-

ტიანობაში. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა 

 სადისერტაციო ნაშრომი წარმოდგენილია 148 გვერდზე და მოიცავს 

შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, ოთხ თავს, დასკვნებს, რეკომენ-

დაციებს, ბიბლიოგრაფიას და დანართებს. ნაშრომს ახლავს ცხრილები და 

ნახაზები. 

ნაშრომის შინაარსი:  

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ქალთა ჩართულობა სამხედრო საქმის მართვაში, თანამედროვე 

გამოწვევები.  

1.1. სამხედრო საქმის მართვა და გენდერის როლი 

1.2. ლიდერობა და გენდერული პრობლემები  

1.3. განათლების გავლენა გენდერულ თანასწორობაზე  

1.4. ქალთა სტერეოტიპული ბარიერები მენეჯმენტში  

თავი 2. სამხედრო ორგანიზაციების მართვაში ქალთა მონაწილეობისა და 

გენდერის აღქმა მამრობითი სქესის სამხედრო მოსამსახურეების მიერ 

2.1. მამრობითი სქესის სამხედრო მოსამსახურეების აღქმა ქალთა ინტეგ-

რაციის შესახებ  

2.2. გენდერული სტერეოტიპები სამხედრო წვრთნებში 

თავი 3. გენდერული ჩართულობა სამხედრო ორგანიზაციების მართვაში. 

საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილება 

3.1.ისრაელის არმიის თავისებურებები და გენდერული ბარიერები  

3.2.ქალთა სამხედრო ჩართულობა აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების (ჩინეთი, 

იაპონია, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეა) მაგალითზე 
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3.3. გაერთიანებული სამეფო, დიდი ბრიტანეთი 

3.4. კანადა  

თავი 4. კანონმდებლობა გენდერული თანასწორობის შესახებ 

4.1.სამხედრო საქმეში ქალთა ჩართულობის საკანონმდებლო რეგულირება 

საქართველოში  

4.2. ქალთა სამხედრო საქმეში ჩართულობის კვლევა და მისი შედეგების 

ანალიზი 

 დასკვნები და რეკომენდაციები  

 გამოყენებული ლიტერატურა  

 დანართები  

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 ნაშრომის პირველ თავში განხილულია ქალთა სამხედრო საქმის 

მართვაში არსებული თანამედროვე გამოწვევები.  

 ლიდერობის ძირითადი დამახასიათებელი თვისებებია: თვითდაჯე-

რებულობა, დამოუკიდებლობა, რისკის უნარი, დომინანტურობა და ამბიცი-

ურობა. ეფექტიანი ლიდერი არის პიროვნება, რომელიც ცალკეულ ადამიანს, 

ან ადამიანთა ჯგუფს აძლევს მოტივაციას გააკეთოს უფრო მეტი, ვიდრე 

ისინი ლიდერის ჩართულობის გარეშე შეასრულებდნენ.  

 გენდერული საკითხების მკვლევარების- სუზან შიმანოფისა და ქეით 

ჯენკინსის მიერ 1991 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით გამოჩნდა, რომ 

მამაკაცი და ქალი ლიდერების ქმედებებში ბევრად უფრო მეტი მსგავსებებია, 

ვიდრე განსხვავებები და ისინი თანაბრად ეფექტიანები არიან, თუმცა, 

ქალებს უფრო იშვიათად ირჩევენ ლიდერებად და ერთი და იგივე 

ლიდერული ქმედება ხშირად უფრო დადებითადაა შეფასებული, როდესაც 

საქმე ეხება მამრობით სქესს და არა მდედრობითს. 

 ბოლო 20 წლის განმავლობაში სამხედრო სტრუქტურებში ქალთა 

გაზრდილი რაოდენობის მიუხედავად, მაინც არსებობს ძლიერი და ცალსახა 

პოზიცია მათი ჩართულობის წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებით ეწი-

ნააღმდეგება ქალთა არსებობას მაღალ სამხედრო რანგისა და ხელმძღვანე-

ლის პოზიციებზე.  
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 მორიგი ბარიერი, რომელიც ქალებს ხელმძღვანელობის მაღალ 

პოზიციებზე მიღწევაში უშლის ხელს, შესაძლოა იყოს სამხედრო სფეროში 

გავრცელებული მასკულინური კულტურა. როგორც მწერალი ლინდა 

ფრენკი აღნიშნავს წიგნში „Ground Zero” და მოჰყავს მწერლის ჯორჯ 

გილდერის სიტყვების ციტირება: „კარგი რაღაცეები არის მამაკაცური და 

კოლექტიური, საზიზღარი - კი ქალური და ინდივიდუალური.“  

 საინტერესოა დავსვათ შეკითხვა - ახდენს თუ არა განათლების დონე 

გენდერულ თანასწორობაზე ზეგავლენას?  

 გენდერული საკითხების მკვლევარების - მ.ევერტსონის, პ.ინგლენ-

დის, ი.მუი-რესის, ჯ.ჰერმსენის, ჯ.დე ბრუინისა და დ. კოტერის მიერ ჩატარ-

და საინტერესო კვლევები იმის დასადგენად, თუ როგორ იცვლება გენდერუ-

ლი უთანასწორობა განათლების დონის მიხედვით ნიდერლანდებში, შვე-

დეთსა და ა.შ.შ-ში სამ სხვადასხვა განსხვავებული წყობის პირობებში: კონ-

სერვატიული, სოციალ - დემოკრატიულ და ლიბერალური რეჟიმის დროს. 

 ავტორების ჰიპოთეზა მდგომარეობს შემდეგში: ‘’განათლება ხელს 

უწყობს ქალთა დასაქმების ზრდას და განათლებულ ქალთა დასაქმების 

მაღალი დონე ხელს უწყობს გენდერული თანასწორობის დაცვას 

ანაზღაურების თვალსაზრისით, სამსახურსა და ოჯახში’’.  

 შესაძლებლობათა ღირებულების არგუმენტის მიხედვით, უკეთესი 

განათლების მქონე ქალბატონები და დედები უფრო ხშირად არიან დასაქ-

მებულნი, მათ აქვთ უკეთესი გამოცდილებაც და შესაბამისად, იღებენ 

შედარებით მაღალ ანაზღაურებასაც. შედეგად, შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ 

ჰიპოთეზა, რომ დაბალ სოციალურ ფენაში, სადაც ქალებს გააჩნიათ ნაკლები 

განათლება, ყველა სახის გენდერული უთანასწორობა შედარებით მაღალია. 

 მიუხედავად იმისა, რომ ქალები წარმატებით შეიჭრნენ მამაკაცებით 

დომინირებულ ბევრ სფეროში, ბევრ პროფესიაში კვლავაც არსებობს ე.წ. 

‘’გენდერული ხაზები“. ეს ’’გენდერული ხაზები“ მოქმედებს არა მხოლოდ 

ჰორიზონტალურად, რომლის მიხედვითაც ტრადიციულად მამაკაცური 

პროფესიები გამოყოფილია მდედრობითისაგან, არამედ ვერტიკალურადაც, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ მენეჯმენტის უმაღლეს დონეზე ქალთა ნაკლები 
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რაოდენობაა წარმოდგენილი.  

 საზოგადოებაში არსებული გენდერული სტერეოტიპები საკმაოდ 

ძლიერია, რადგან ისინი ჩამოყალიბდნენ და გაძლიერდნენ სოციალიზაციის 

პროცესების საშუალებით. უამრავი კვლევის მიხედვით, ლიდერობა აღქმუ-

ლია ძირითადად მასკულინურად და ასევე სტერეოტიპული ლიდერი არის 

მამაკაცური თვისებების მქონე პიროვნება.  

 სტერეოტიპული ლიდერის კიდევ ერთი ასპექტი მდგომარეობს იმაში, 

რომ სტერეოტიპული მოსაზრების მიხედვით, ლიდერის პოზიცია სწორედ 

მამაკაცისათვისაა შესაფერისი. ამავე პროგნოზის მიხედვით, ასეთ პოზიციებ-

ზე მამაკაცები არიან წარმატებულნი. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ქალები ვერ 

იქნებიან წარმატებულნი ტოპ მენეჯმენტის პოზიციებზე. 

 არსებობს მოსაზრება, რომ „მოლოდინები წარმატების შესახებ 

ვრცელდება იმ ქმედებებზე, რომელსაც იყენებს პიროვნება წარმატების 

მისაღწევად. მ.ი. ჰეილმანის და მ.ჰ. სტოპეკის აზრით, როდესაც წარმატება 

შეესაბამება მოლოდინს, ადამიანები მიიჩნევენ, რომ იგი განპირობებულია 

სტაბილური, შიდა მიზეზებით, ანუ ინდივიდუალური უნარით, მაგრამ 

როდესაც წარმატება მოულოდნელად ხდება, იგი ითვლება არასტაბილურად 

და გამომდინარეობს სხვადასხვა მიზეზებიდან და არა ინდივიდუალური 

უნარებიდან. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც მამაკაცი 

წარმატებული ლიდერია, ადამიანები ამ წარმატებას მიაწერენ მის 

შესაძლებლობებსა და პიროვნულ თვისებებს, ხოლო, როდესაც ქალია 

წარმატებული ლიდერი, ამ წარმატების მიზეზად გარე ატრიბუტებს 

ასახელებენ, როგორიცაა, მისი მიმზიდველობა ან იღბალი. 

 ნაშრომის მეორე თავში განხილულია მამრობითი სქესის სამხედრო 

მოსამსახურეების მიერ გენდერისა და ქალთა მონაწილეობის აღქმა სამ-

ხედრო ორგანიზაციების მართვაში. 

 დღესდღეობით გენდერი კვლავ რჩება ქალებისათვის ერთ-ერთ 

დამაბრკოლებელ ფაქტორად სამხედრო სფეროში ხელმძღვანელის პოზი-

ციებზე. 

 გენდერული საკითხების მკვლევარის - მ. ჰერბერტის თანახმად, ის 
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ფაქტი, რომ მდედრობითი სქესის ჯარისკაცებს უწევთ, ერთმანეთს შეუთავ-

სონ ქალურობა, რათა აღქმულნი იყვნენ ქალებად და ამავდროულად მამაკა-

ცური ქცევები, რათა მიჩნეულ იყვნენ სამხედრო ლიდერებად - ავითარებს 

მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც ქალები განიხილებიან როგორც 

ნაკლებად კომპეტენტური ოფიცრები. ქალი სამხედროები ხშირად თვლიან, 

რომ ისინი თავიანთ მამრობითი სქესის სამხედრო კოლეგებთან შედარებით 

ორჯერ უფრო მეტს მუშაობენ, თუმცა გენდერი მუდამ ხაზს უსვამს ამ 

უკანასკნელთა მიღწევებსა და ხელმძღვანელობის უნარს.  

 პოლკოვნიკი ჯ.ბ.რუსინის სიტყვებით- „მათთვის, ვინც კამათობს 

იმის შესახებ, ქალები უნდა იყვნენ თუ არა ბრძოლაში, ღირს იმის შეხსენება, 

რომ ფრონტის წინა ხაზზე ომი დასრულებულია. მტერი წყვეტს და არა 

ექსპერტები ან ვარაუდის მქონე მამრობითი სქესის სამხედროები, თუ ვინ 

მიიღებს მონაწილეობას ბრძოლაში როდესაც სროლა იწყება.“ საზოგადოება 

და სამხედრო სფერო ქალებს ნაკლებად კომპეტენტურად მიიჩნევენ მამაკაც 

კოლეგებთან შედარებით, როგორც ფიზიკურად, ასევე ემოციურად, მიუხე-

დავად მათი დიდი მცდელობისა, რომ მოიპოვონ თანაბარი შესაძლებლობები 

ყველა პროფესიაში. სამხედრო ქალბატონებისთვის განსხვავებული სტატუ-

სის შეცვლის ერთ ერთი საშუალებაა - ხელმძღვანელ პოზიციებზე მათი 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

 გენდერული საკითხების მკვლევარი მ.კ. ჰარელი თვლის, რომ ქალებს 

არ ეძლევათ დაწინაურების თანაბარი შესაძლებლობები საბრძოლო 

სფეროებში ინტეგრაციის ნაკლებობის გამო. ვინაიდან ქალები გამორიც-

ხულნი არიან საბრძოლო სპეციალობებიდან, საეჭვოა ისინი შესაბამისად 

იქნან შეფასებულნი და ასევე ნაკლებად სავარაუდოა მათ შეეხოთ მამა-

კაცების მსგავსი კარიერული წარმატებები.  

 ნაშრომის მესამე თავში წარმოდგენილია საზღვარგარეთის ქვეყნების 

გამოცდილება. განხილულია ისრაელის არმიის თავისებურებები და გენდე-

რული ბარიერები. ქალთა სამხედრო ჩართულობის მდგომარეობა აღმოსავ-

ლეთ აზიის ქვეყნების (ჩინეთი, იაპონია, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეა) 

მაგალითზე და ასევე დიდი ბრიტანეთისა და კანადის გამოცდილება. 
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 ისრაელი ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც სავალდებულო სამხედრო 

სამსახური ეხება როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალებსაც. 18 წლის ასაკიდან, 

ყველა ახალგაზრდისთვის წინასწარ განსაზღვრულია, რომ იგი აუცილებ-

ლად უნდა ემსახუროს საკუთარ ქვეყანას. ქვეყანაში მდედრობითმა სქესმა, 

გარდა დედისა და ოჯახის დიასახლისობისა, შეიძინა კიდევ ერთი 

არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც სამშობლოს დაცვას 

ითვალისწინებს. ეჭვგარეშეა, რომ ასეთ ვითარებაში უდიდესი როლი აქვს 

იდეოლოგიასაც, რომლის მიხედვითაც ისრაელი ღვთის რჩეული ქვეყანაა და 

აუცილებლად უნდა გადარჩეს. ეს ფაქტორი განაპირობებს 

თვითგადარჩენისა და თავდაცვის ინსტიქტის ზრდას, რაც თავის მხრივ 

იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას. ქალებს, ისევე როგორც 

მამაკაცებს, გააზრებული აქვთ მათი მოვალეობები ქვეყნის წინაშე.  

 ისრაელის სახელმწიფოს ერთ-ერთი დამაარსებელი დავიდ ბენ-

გურიონი ამბობდა: „არმიაში სამსახური სამოქალაქო ვალის მოხდის უმაღ-

ლესი სიმბოლოა და ვიდრე მამაკაცები და ქალები არ იქნებიან ამ საპატიო 

ვალდებულების შესრულებაში თანაბარნი, მათ თანასწორუფლებიანობაზე 

ლაპარაკი არ შეიძლება“. ებრაელ გოგონათა სამხედრო სამსახურში ყოფნა 

ისრაელის სახელმწიფოს ერთ-ერთი საფუძველია . 

 ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის პირველივე დღეებიდან 

ქალები გახდნენ ისრაელის თავდაცვის ძალების ნაწილი. ქალებისა და 

მამაკაცების ერთობლივად გაწვევის გადაწყვეტილება ძირითადად განპი-

რობებულია ორი ფაქტორით: პირველი, სქესობრივი თანასწორობა იყო ქვეყ-

ნის ეთოსის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, ხოლო მეორე მნიშვნელოვანი 

ფაქტორი იყო ისრაელის უსაფრთხოების პრობლემები. 1948 წლის 

დამოუკიდებლობის ომის შემდგომ, ისრაელის ლიდერები მივიდნენ იმ 

დასკვნამდე, რომ არაბული ქვეყნები არ დაუშვებდნენ ებრაული სახელმ-

წიფოს არსებობას შუა აღმოსავლეთში, ამიტომ, აუცილებელი იყო მოსახ-

ლეობის მომზადება ხანგრძლივი ბრძოლისა და ქვეყნის თავდაცვისათვის 

მსხვერპლის გაღებისათვის. ქალთა და მამაკაცთა თანაბრად გაწვევას ჰქონდა 

როგორც პრაქტიკული, ასევე სიმბოლური დატვირთვაც, ეს იყო იდეის 
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მნიშვნელოვანი გამოხატულება, რომ სამხედრო სფერო და ქვეყნის უსაფ-

რთხოების საჭიროებები ეკუთვნოდა „ყველას“. 

 თავდაცვის სამსახურის კანონი, რომელიც წარედგინა ისრაელის პარ-

ლამენტს 1949 წელს, იყო ქალთა სამხედრო სამსახურის ლეგალურად ფორ-

მალიზების პირველი მცდელობა. საკანონმდებლო ორგანოს მიერ 

საბოლოოდ მიღებული კანონიერი ჩარჩო ხელშეკრულება ეფუძნებოდა ორ 

ძირითად პრინციპს: 1) ებრაელი დასაქორწინებელი ქალბატონები იქნე-

ბოდნენ გაწვეული სამხედრო სამსახურში და 2) ქალები არ მიიღებდნენ 

ბრძოლაში მონაწილეობას. ამგვარად, სახელმწიფომ შეიმუშავა „ნახევრად-

ჩართულობის“ მოდელი, რაც ერთის მხრივ გამოხატავდა ჩართულობის 

გაურკვეველ ცნებას, ხოლო მეორეს მხრივ მარგინალურობას. მაშინ როცა, 

ქალებს ეძლეოდათ მონაწილეობის უფლება თავდაცვაში, ამავე დროს ისინი 

მიჩნეულ იყვნენ როგორც შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვან დამხმარე 

ძალად.  

 ამგვარად, ისრაელმა, სამხედრო სფეროში თავიდანვე შექმნა გენდე-

რული ჩარჩოები. ბრძოლის ველი კვლავაც რჩებოდა მამაკაცის მასკუ-

ლინარობის განმსაზღვრელ ადგილად, სადაც მამაკაცებს შესაძლებლობა 

ეძლეოდათ მოეპოვებინათ გმირობის ტიტული. ქვეყანაში სქესობრივი 

თანასწორობის ეთოსის საპირისპიროდ, გენდერული სხვაობის სტერე-

ოტიპული აღქმა ფაქტობრივად ნორმად ითვლებოდა.  

 ვინაიდან სამხედრო სფერო ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშ-

ვნელოვან საზოგადოებრივ ინსტიტუციად, შეიარაღებულ ძალებში ქალთა 

მარგინალიზაციამ უზარმაზარი გავლენა მოახდინა მათ სტატუსზე. პრესტი-

ჟული საბრძოლო პოზიციები პრაქტიკულად ერთადერთი გზაა უმაღლეს 

სამხედრო პოზიციებისაკენ, ქალების გამორიცხვა საბრძოლო 

პოზიციებიდან, შესაბამისად, ნიშნავს, რომ ისინი გამორიცხულ იქნენ 

სამხედრო ხელმძღვანელობის უმაღლესი ეშელონებიდანაც. უფრო მეტიც, 

პრესტიჟულობის გამო, „მასკულინური“ სამხედრო გამოცდილება გახდა 

მნიშვნელოვანი საშუალება პოლიტიკური კარიერისთვისაც, ისევე როგორც 

ბიზნესსა და წარმოებაში სამოქალაქო მენეჯერებად დასანიშნად. ფაქტობ-
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რივად, მაღალი რანგის სამხედრო ოფიცრები შეადგენდნენ მთავარ წყაროს 

ისრაელის პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტის ფორმირებაში.  

 რაც შეეხება აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს, არსებული მდგომარეობა 

ჯერ კიდევ არასრულად არის შესწავლილი და გაანალიზებული. იგი ერთა-

დერთი რეგიონია, სადაც ისევ ცივი ომი მიმდინარეობს და სადაც მოქა-

ლაქეობა როგორც დემოკრატიულ, ისე არადემოკრატიულ რეჟიმებში 

ხშირად განსაზღვრულია სამხედრო და გენდერული ტერმინებით.  

 დღესდღეობით, ქალთა რაოდენობა ჩინეთის სამხედრო ძალებში 

უტოლდება აშშ-ს, ხოლო ჩრდილოეთ კორეაში მათი რიცხვი შეადგენს 

მთლიანი სახალხო არმიის 10%-ზე მეტს. მიუხედავად ფართომასშტაბიანი 

რეფორმებისა და თითქმის სრული ინტეგრაციისა, ქალთა გასაოცრად 

დაბალი პროცენტული მაჩვენებელია იაპონიისა (5,4%) და სამხრეთ კორეის 

შეიარაღებულ ძალებში (4%).  

 ორ არადემოკრატიულ ქვეყანაში - ჩინეთსა და ჩრდილოეთ კორეაში, 

სადაც „პარტია აკონტროლებს იარაღს“, სადაც ქალები არიან ეკონომიკურად 

უფრო აქტიურები, სამხედრო და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ 

ისინი ოფიციალურად აღიარებულნი არიან, როგორც სოციალისტური 

პრინციპების თანაბარი დამცველები როგორც პოლიტიკაში, ასევე ეკონო-

მიკურ სფეროში. ამ ქვეყნებში ქალთა სამხედრო საქმეში ჩართულობა შედა-

რებით მაღალია. მეორეს მხრივ, სამხრეთ კორეასა და იაპონიაში, სადაც 

ქალთა ეკონომიკური აქტივობის დაბალი დონეა და ხშირია დაძაბული 

სამოქალაქო-სამხედრო ურთიერთობები, ქალთა ფუნქციები და მათი 

მონაწილეობა სამხედრო საქმეში კვლავ შეზღუდულია სამხრეთ კორეაში კო-

ლონიური და ნეო-კოლონიური ძალების მიერ, ხოლო იაპონიაში სამხედრო-

ების მიერ. ამდენად, ქალთა სამხედრო საქმეში ჩართულობის დონე 

დაბალია.  

 კვლევები, ამტკიცებს, რომ კონფუციურ, პატრიარქალურ ქვეყნებში, 

განსაკუთრებით კი დემოკრატიულ იაპონიასა და სამხრეთ კორეაში, 

ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკა სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს 

საჯარო სფეროში ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარებას 
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ზრდას და ამასთან ერთად, კულტურაც, გარკვეულწილად, წარმოადგენს 

დამაბრკოლებელ ფაქტორს. პროგრესის ნაცვლად, ამ ქვეყნებში ტრადი-

ციული სამხედრო სტრუქტურის მსგავსი იერარქიის კომპლექსური 

სისტემის შექმნით, სამსახურებში დამკვიდრებულია ჰეგემონიური მასკუ-

ლინური გარემო, სადაც ქალთა სუბორდინაცია და სექსუალიზაცია ნორმად 

მიიჩნევა, ხოლო მაღალი თანამდებობები და მაღალანაზღაურებადი სამსა-

ხურები მამაკაცებისთვისაა განკუთვნილი. 

 დიდი ბრიტანეთის რეგულარულ შეიარაღებულ ძალებში დასაქ-

მებულ ქალთა პროპორცია ძირითადად უცვლელია ბოლო ათწლეულის 

განმავლობაში.  

 კარიერული თვალსაზრისით, დიდ ბრიტანეთსა და ა.შ.შ-ში შეიარა-

ღებული ძალების შეფასების სისტემაში საბრძოლო როლები შეფასებულია 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით და უაღრესად მნიშვნელოვანია კარიერული 

წინსვლისათვის. მკვლევარების ფილდი და ნეგლისი ასე აფასებენ მათ - 

„ტრადიციულად ყველაზე კრიტიკული გზა უმაღლეს სამეთაურო რგოლამ-

დე მისასვლელად. ამასთან ერთად ისინი კულტურულად და ფუნქციურად 

ყველაზე მნიშვნელოვან პოზიციებად არის მიჩნეული თავდაცვის მისიაში“. 

შესაბამისად მდედრობითი სქესის ოფიცრებს უპირისპირდებიან ე.წ 

„შეიარაღებული მინის ჭერით“. 

 დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის აკადემიის თავდაცვის მენეჯმენტისა 

და უსაფრთხოების ანალიზის პროფესორის, მიშელ დანის მიერ, დიდი 

ბრიტანეთის თავდაცვის აკადემიაში ჩატარებული კვლევის მონაცემების 

მიხედვით, გაირკვა, რომ პროგრესული ცვლილებების მიუხედავად, ბრიტა-

ნეთის არმია განიცდის ხელსაყრელი ატმოსფეროს ნაკლებობას, მაგრამ 

მაინც, მამრობითი სქესის დამოკიდებულება ამ საკითხთან მიმართებაში 

არის ის, რომ სიტუაცია ქალებისათვის ან სასიამოვნოა, ან სინამდვილეში არც 

ისე მტრული, როგორც ამას თავად აღიქვამენ. ეს არის აღქმის საკმაოდ  

სახიფათო პრობლემა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს იმედგაცრუება და 

გაუგებრობა როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებშიც. 

 კანადის სამხედრო ძალებში ქალთა რეკრუტირება და მათი შენარ-
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ჩუნება უკიდურესად მნიშვნელოვანი ამოცანაა. რეკრუტირებაზე სერიო-

ზულ ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკური მდგომარეობა და შრომითი ძალის 

დინამიკა, რომელიც მოიცავს სოციალურ და დასაქმების უპირატესობებს. 

კანადის ძალებისთვის რეკრუტირება უფრო ადვილია მაკრო-

ეკონომი-კური ვარდნის დროს და ასევე იმ გეოგრაფიულ არეალებში, სადაც 

უმუშევრობის დონე ქრონიკულად მაღალია, ვიდრე მაღალი ეკონომიკურის 

ზრდის შემთხვევაში და ისეთ არეალებში, სადაც უმუშევრობის დონე 

დაბალია.  

 სხვადასხვა ბარიერებს შორის, რომლებსაც ქალები აწყდებიან კანადის 

ძალებში, მათთვის განსაკუთრებით შემაშფოთებელია დაწინაურების 

პერსპექტივასთან დაკავშირებული ხელისშემშლელი ფაქტორი. 

 1989 წელს კანადის „ჰიუმან რაითს ტრიბუნალ“’-ის (ადამიანის 

უფლებათა ტრიბუნალი) გადაწყვეტილებით კანადის შეიარაღებულმა 

ძალებმა მოხსნა ქალების წინაშე არსებული ყველანაირი ფორმალური 

ბარიერი, რაც მანამდე არსებობდა მთელ რიგ მიმართულებებში მთლიანი 

შეიარაღებული ძალების მასშტაბით.  

 ერთადერთი გამონაკლისი, რაც კვლავ რჩებოდა ქალთა სრულ ინტეგ-

რაციის ხელისშემშლელ ფაქტორად, იყო წყალქვეშა ნავებზე ქალთა მსახუ-

რებაში შეზღუდვა. ყველა სხვა მიმართულება ხელმისაწვდომი გახდა მდედ-

რობითი სქესის სამხედრო მოსამსახურეებისათვის. 

 კანადის შეიარაღებული ძალები მრავალფეროვნებას აღწერს, როგორც 

„ეთნიკური, ენობრივი, გენდერული, ასაკობრივი, ეროვნული წარმოშობის, 

უნარშეზღუდულობის, სექსუალური ორიენტაციის და რელიგიური განსხვა-

ვებების პატივისცემას და დაფასებას“. ამ სიტყვებით, კანადის შეიარა-

ღებული ძალები გენდერს მიიჩნევს მრავალფეროვნების შემადგენელ ერთ-

ერთ ასპექტად.  

 გარკვეული ყურადღება ეთმობა სამხედრო სტრუქტურაში ქალთა 

მიერ სამსახურისა და ოჯახის დაბალანსების შესახებ კვლევებს. ა.დონალდის 

მტკიცებით, კანადის ძალებში ქალთა შესუსტებისა და შემცირების ერთ-

ერთი მთავარი მიზეზი არის, კანადის შეიარაღებული ძალების მოუქნელობა 
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ოჯახურ საკითხებთან დაკავშირებით ქალთა დახმარების კუთხით.  

 მეოთხე თავში განხილულია საქართველოს კანონმდებლობა გენდე-

რული თანასწორობის შესახებ და ასევე ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევა. 

 1990-იანიწლების შუა პერიოდიდან საერთაშორისო ვალდებულებე-

ბის უკეთ შესრულებისათვის, ასევე საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 

მუხლის განსახორციელებლად, საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა მთელი 

რიგი საკანომდებლო და პოლიტიკის დოკუმენტებისა, რომლებიც მიზნად 

ისახავდა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას.  

 ბოლო პერიოდში მიღებულ პოლიტიკურ დოკუმენტებსა და კანონებს 

შორის არის: გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო კონცეფცია (2006 წ.), 

კანონები „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 

დაცვისა და დახმარების შესახებ“ (2006წ.) და „ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ“ (2006 წ.), „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ 

(2010 წ.), „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ (2014წ.), 

‘’საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების 

ღონისძიებათა 2014−2016 წლების სამოქმედ ოგეგმა“, და „სამოქალაქო 

თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგია და 2015-2020 წწ. 

სამოქმედო გეგმა“.  

 რაც შეეხება ჩვენს მიერ ორ ქვეყანაში- საქართველოსა და კანადაში 

ჩატარებულ კვლევას, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გამოვიყენეთ რაოდე-

ნობრივი კვლევის მეთოდი. საქართველოში ჩატარებულ კვლევაში 

მონაწილეობდა თავდაცვის სამინისტროს 100 სამხედრო მოსამსახურე. 

ყველა რესპოდენტი იყო სამხედრო. მათ შორის წარმოდგენილი გახლდათ 

თითქმის ყველა სამხედრო წოდების მოსამსახურე - როგორც ოფიცრები 

(პოლკოვნიკი, ვიცე-პოლკოვნიკი, მაიორი, კაპიტანი, უფროსი 

ლეიტენენტი,ლეიტენანტი), ასევე სერჟანტ-კაპრალთა შემადგენლობა 

(უფროსი სერჟანტი, სერჟანტი, კაპრალი, რიგითი), თუმცა უმრავლესობა იყო 

ოფიცერი. 

 კვლევის მონაწილეთა 88% იყო მამრობითი სქესის წარმომადგენელი, 

ხოლო 12%, მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი. გამოკითხულთა ასა-
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კობრივი ჯგუფები ასე გამოიყურება: მამრობითი სქესის რესპოდენტთა 39%-

ს შეადგენენ 20-დან -30 წლამდე ასაკის სამხედრო მოსამსახურეები, 41%-ს 

შეადგენენ სამხედრო მოსამსახურეები 30-დან-40 წლამდე, ხოლო 20%-ს, 40-

დან-50 წლამდე ასაკის სამხედროები. მდედრობითი სქესის რესპოდენტთა 

სურვილის გათვალისწინებით, მათი ასაკობრივი მაჩვენებელი არ 

ფიქსირდება. 

 გვინდა აღვნიშნოთ, რომ კანადაში შესაძლებლობა მოგვეცა კვლევა 

ჩაგვეტარებინა არა მხოლოდ კანადის მოქალაქე სამხედრო მოსამსახურე-

ებთან, არამედ მსოფლიოს 11 ქვეყნიდან კანადის ძალების ენების სკოლაში 

კურსზე მოვლინებულ სამხედრო მოსამსახურეებთანაც, რამაც მოგვცა კიდევ 

უფრო მეტი შესაძლებლობა, ერთმანეთისთვის შეგვედარებინა კანადელების 

და ე.წ. განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენელი სამხედროების მოსაზ-

რებები ქალთა სამხედრო ჩართულობისა და მათი მართვაში მონაწილეობის 

შესახებ.  

 კანადაში ჩატარებული კვლევის პირველ ჯგუფში მონაწილეობდა 

კანადის მოქალაქე 30 სამხედრო მოსამსახურე, რომელთა ასაკობრივი დიაპა-

ზონი გახლდათ 19-დან 29 წლამდე, შედარებით მცირე სამხედრო გამოცდი-

ლებით, რომელთა შორისაც ძირითადად წარმოდგენილი იყო სერჟანტ-

კაპრალთა შემადგენლობა. მეორე ჯგუფში მონაწილეობდა მსოფლიოს სხვა-

დასხვა ქვეყნებიდან კანადის ძალების ენების სკოლაში მოვლენილი 15 

სამხედრო მოსამსახურე (MTCP). ეს ქვეყნებია: უკრაინა, მექსიკა, ვიეტნამი, 

ფილიპინები, ტაილანდი, იორდანია, კოლუმბია, პერუ, ტანზანია, მალი, 

სინეგალი. აღნიშნულ ჯგუფში წარმოდგენილი იყო ორივე სქესის თითქმის 

ყველა სამხედრო წოდების მქონე სამხედრო მოსამსახურე - მათ შორის ვიცე-

პოლკოვნიკი, მაიორი, კაპიტანი, ლეიტენანტი, უმცროსი ლეიტენენტი და 

მასტერ- სერჟანტი. ამათგან 5 გახლდათ მდედრობითი სქესის სამხედრო 

მოსამსახურე. 

 ორივე ქვეყანაში ჩატარებულ კვლევაში მონაწილეობის მიღება იყო 

ნებაყოფლობითი. გამოვიყენეთ 21 შეკითხვისაგან შედგენილი კითხვარი. 

რესპოდენტთა ანონიმურობა დაცულია. 
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 უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევის შედეგად ვლინდება, ის ფაქტი, რომ 

ასაკის მატებასთან ერთად, გამოცდილების ფაქტორი აშკარად ახდენს 

ზეგავლენას სამხედრო სტრუქტურაში ქალთა ჩართულობასთან დაკავშირე-

ბით მამაკაცების დამოკიდებულებაზე. საქართველოში გამოკითხულ 

მამაკაცთა ყველაზე ახალგაზრდა ჯგუფი გამოირჩევა უფრო ცალსახა და 

ხისტი პოზიციით, როდესაც ისინი აფიქსირებენ, მოსაზრებას, რომ სამხედრო 

სფეროში ქალის ადგილი არ არის. იგივე მოსაზრება უფროსი ასაკის 

მამრობითი სქესის სამხედროების ბევრად უფრო ნაკლებ რაოდენობას აქვს. 

თუმცა, სამეთაურო პოზიციებზე ქალის არსებობა თითქმის თანაბრად არასა-

სურველი ჩანს ყველა ასაკის მამრობითი სქესის სამხედროსათვის. მათთვის 

ბევრად უფრო მისაღებია ქალების მუშაობა სამხედრო ინფრასტრუქტურაში, 

რისი მიზეზიც შესაძლოა ვეძებოთ როგორც მათ სტერეოტიპულ 

დამოკიდებულებაში ქალი მმართველის მიმართ, ასევე იმაში, რომ სამხედრო 

საქმის სირთულის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალები არ ემეტებათ ასეთი 

რთული სამუშაო რეჟიმისათვის. 

 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბაზაზე ჩატარებულ კვლევის 

მონაწილე მამაკაცი სამხედროების, განვითარებადი ქვეყნების წარმო-

მადგენელი მამაკაცი სამხედროების და კანადელი მამრობითი სქესის 

სამხედროების პასუხების ანალიზის შედეგად, საკმაოდ მკაფიოდ ჩანს მათ 

შორის განსხვავებული დამოკიდებულებები სამხედრო სისტემაში ქალის 

როლის შესახებ. კანადელი სამხედროების დიდ უმრავლესობას ბუნებრივად 

მიაჩნია სამხედრო სფეროში ქალთა ნებისმიერ თანამდებობაზე მსახურება, 

რაც შეიძლება ავხსნათ კანადური მენტალიტეტით, რის მიხედვითაც მათ-

თვის უჩვეულოა აკრძალვები და შეზღუდვები, თუმცაღა, რაოდენ გასაკვი-

რიც არ უნდა იყოს, მათი მცირე ნაწილი მაინც მიიჩნევს, რომ ქალი შეიძლება 

მხოლოდ სამხედრო ინფრასტრუქტურასა და მოსამსახურე სფეროში 

დასაქმდეს. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ არცერთი მათგანი არ 

თვლის, რომ ქალის ადგილი სამხედრო სფეროში არ არის. რაც შეეხება 

განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენელ მამრობითი სქესის რესპოდენ-

ტებს, მათ პასუხებზეც შესაძლოა გავლენას ახდენს მათი ქვეყნების 
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კულტურა, რელიგია და მენტალიტეტი. მათი უმეტესი ნაწილი, ანუ 45%, 

ქართველი სამხედროების მსგავსად, თვლის, რომ ქალები მხოლოდ 

სამხედრო ინფრასტრუქტურაში უნდა მუშაობდნენ. აზრი იმასთან დაკავ-

შირებით, რომ ქალები საერთოდ არ უნდა იყვნენ სამხედრო სტრუქტურაში, 

თითქმის თანაბარი პროცენტული მაჩვენებლით ფიქსირდება ქართველ 

მამრობითი სქესის სამხედროებსა და განვითარებადი ქვეყნების წარმომად-

გენელ მამაკაც სამხედროებს შორის. 

 ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით გამოვლინდა შემდეგი: 

 სამხედრო სისტემაში ქალთა როლის შესახებ საკმაოდ არაერთგვა-

როვანი დამოკიდებულებაა კვლევაში მონაწილე ქართველ, კანადელ და 

განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენელ სამხედრო მოსამსახურეებს 

შორის. ქართველი მამრობითი სქესის სამხედროების დიდ ნაწილს, ანუ 49 %-

ს მიაჩნია, რომ სამხედრო სტრუქტურაში ქალის როლისთვის შესაფერისი 

მხოლოდ ინფრასტრუქტურაა. 1% თვლის, რომ ქალები შესაძლებელია მუშა-

ობდნენ სამეთაურო პოზიციებზეც. აბსოლუტურად სხვა სურათი 

გამოიკვეთა კანადელ სამხედროებში. მათი 89%-სთვის სრულიად ჩვეულებ-

რივი მოვლენაა ქალბატონების დასაქმება ნებისმიერ თანამდებობაზე. რაც 

შეეხება განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენელ სამხედროებს, მათი 

მოსაზრება, საკმაოდ ახლოსაა ქართველი სამხედროების დამოკიდე-

ბულებასთან სამხედრო სისტემაში ქალის როლის შესახებ, რაც ვლინდება 

მათი წარმოდგენით ქალისათვის შესაფერისი პოზიციების გარკვეულ 

ჩარჩოებში მოქცევაში. 

 რაც შეეხება ქალბატონ სამხედროებს, როგორც ქართველი, ასევე 

განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენელი მდედრობითი სქესის დიდი 

უმრავლესობა, ანუ დაახლოებით 80% თვლის, რომ ქალმა თვითონ უნდა 

გადაწყვიტოს თუ რა პოზიციაზე იმუშავებს. გამოკითხულ ქალთა მოსაზ-

რებას გარკვეულწილად მათი პროფესიული საქმიანობა განსაზღვრავს. 

თავდაჯერებულობისა და მიზანსწრაფულობის გარეშე, სამხედრო ქალბატო-

ნებისთვის ადვილი არ იქნებოდა სამხედრო სტრუქტურაში თავის დამკვიდ-

რება, რის საფუძველზეც მიაჩნიათ, რომ შესაბამისი სურვილისა და 
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კომპეტენციების არსებობის შემთხვევაში, მათ შესწევთ სამეთაურო პოზი-

ციების დაკავების და მართვის უნარი.  

 კვლევის შედეგების მიხედვით, მამაკაცთა საკმაოდ დიდი ნაწილი 

სკეპტიკურად უყურებს ქალთა ჩართულობის გაზრდით სამხედრო ეფექ-

ტიანობის ამაღლებას, რაც სხვადასხვა მიზეზებით არის განპირობებული. 

მაგალითად, ქალები კარგად ვერ გაართმევენ თავს სამხედრო საქმეს, მათ არ 

შეუძლიათ იყვნენ კარგი მმართველები და ლიდერები და სხვ. თუმცა იმასაც 

აღნიშნავენ, რომ ქალებს უკეთ შეუძლიათ სამშვიდობო მოლაპარაკებების 

წარმოება და მათი უნარების უკეთ გამოყენება სამხედრო საქმისათვის სასარ-

გებლო იქნება. შეიძლება ითქვას, რომ მამაკაცებს არაერთგვაროვანი მოსაზ-

რება აქვთ აღნიშნულ საკითხზე. უცხოელი კოლეგებისაგან განსხვავებით, 

ქართველი მამრობითი სქესის სამხედროების უფრო დიდი ნაწილი ეჭვქვეშ 

აყენებს ქალების მიერ შეტანილი წვლილით სამხედრო ეფექტიანობის 

ამაღლებას. 

 ქალთა მოსაზრება ამ საკითხშიც განსხვავებულია მამაკაცთა მოსაზ-

რებისაგან. მდედრობითი სქესის ქართველი სამხედროების 56% მიიჩნევს, 

რომ ქალთა უნარების უკეთ გამოყენება წაადგება სამხედრო საქმეს, ამიტომაც 

ქალთა ჩართულობა სამხედრო საქმის ეფექტიანობის მაჩვენებელზე დადე-

ბითად იმოქმედებს.  

 როგორც მამაკაცთა, ასევე ქალთა უმრავლესობა იზიარებს მოსაზ-

რებას, რომ ქალთა უნარი არ არის სრულად გამოყენებული სამხედრო 

სფეროში. ქალთა ჩართულობის გაზრდა და მათი უნარების უკეთ გამოყენება 

მნიშვნელოვანი მონაპოვარი შეიძლება აღმოჩნდეს თავდაცვის სტრუქტუ-

რისათვის. არსებობს დამკვიდრებული მოსაზრება, რომ ქალები არიან უფრო 

მეტად ურთიერთობაზე ორიენტირებულნი. მათ შეუძლიათ სამშვიდობო 

მოლაპარაკებების ეფექტიანად წარმოება, რაც შესაძლოა წარმატებით იქნეს 

გამოყენებული სხვადასხვა სამშვიდობო მისიების დროს, ასევე საბრძოლო 

ვითარებაშიც.  

 როგორც კვლევის მიხედვით გამოჩნდა, ქართველი მამაკაცები არ 

არიან ქალი ოფიცრების წინააღმდეგნი, რაც იმით შეიძლება აიხსნას, რომ 
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საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არიან ქალბატონი ოფიცრები და 

მამაკაცები გარკვეულწილად ფსიქოლოგიურად შეგუებულნი არიან ამ რეა-

ლობას. თუმცა, როდესაც საქმე ეხება ქალ ხელმძღვანელს, რბილად რომ 

ვთქვათ, მამაკაცები არ ისურვებდნენ ქალი ხელმძღვანელის დაქვემდება-

რებაში ყოფნას. მათი 33% აცხადებს, რომ ქალი ხელმძღვანელის არსებობის 

შემთხვევაში, ისინი დაემორჩილებიან მათ, როგორც უფროსს, თუმცა ეს 

დამორჩილება, ჩემი აზრით, თუ მართლაც ასე მოხდება, სამხედრო დისციპ-

ლინისა და სავალდებულო წესების გამო განხორციელდება. რეალურად, 

მათი დამოკიდებულების მიზეზი ქალი მეთაურის მიმართ უნდა 

მომდინარე-ობდეს ქართული მენტალიტეტისა და სტერეოტიპების 

ზეგავლენისაგან.  

 კანადაში ჩატარებული კვლევის მონაწილე ორივე ჯგუფის დიდი 

უმრავლესობისთვის, მეთაურის სქესს არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. 

მათთვის მეთაურის კომპეტენტურობა სქესზე ბევრად მნიშვნელოვანია. 

 მამაკაცების უარყოფით დამოკიდებულებას ქალი ხელმძღვანელის 

მიმართ, ამყარებს ის პასუხი, რომ ქართველ მამრობითი სქესის სამხედ-

როების 65% არ ენდობა ქალებს სამეთაურო პოზიციაზე. ერთ-ერთი 

რესპოდენტის მიერ გაკეთებულ კომენტარში, რომელიც ძალიან მტკივნეულ 

და შეურაცხმყოფ მოვლენად აღიქვამს ქალებს სამეთაურო რგოლში, იგი 

აცხადებს, რომ ვერასოდეს წარმოიდგენს ქალს მის მეთაურად და ასეთ 

ქვედანაყოფში იგი ვერასოდეს იმუშავებს. მისი აზრით ასეთი ფაქტი 

იმდენად საგანგაშო და ზიანის მომტანია, რომ “ღმერთმა უნდა დაიფაროს 

იგი ასეთი მოვლენისაგან.“   

  საკმაოდ საინტერესო ფაქტია, ისიც რომ ქართველი მამაკაცების 

33%-თვის მნიშვნელობა არ აქვს ვინ იქნება მათი ხელმძღვანელი, მამაკაცი 

თუ ქალი, მთავარია იგი იყოს კომპეტენტური.  

 რაც შეეხება მეუღლის, დის ან ქალიშვილის სამხედრო სტრუქტუ-

რაში დასაქმებას, ცალსახად წინააღმდეგია ქართველ სამხედრო მამაკაცთა 

20%, რომლებიც აცხადებენ, რომ ისინი არ მისცემენ ოჯახის წევრებს ამის 

უფლებას. 57% კი არ ურჩევდა მათ ამ სფეროში საქმიანობას. საკმაოდ 
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საინტერესო იყო ქალბატონების მოსაზრებაც არნიშნულ საკითხთან დაკავ-

შირებით. მათი დიდი უმრავლესობაც, ანუ 56% არ ურჩევდა საკუთარი 

ოჯახის წევრს სამხედრო სტრუქტურაში დასაქმებას. მათი ასეთი 

დამოკიდებულების მიზეზი ალბათ სამხედრო საქმის სირთულესა არასა-

თანადოდ დაფასებაში უნდა ვეძებოთ. 

 აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, ბევრად უფრო ლოიალური 

პასუხები ფიქსირდება კანადაში ჩატარებულ კვლევის მონაწილეთა შორის. 

რასაკვირველია, რესპოდენტთა მოსაზრებები განპირობებულია საკუთარი 

ქვეყნის წეს-ჩვეულებებითა და ადათებით, ასევე საზოგადოებაში დამკვიდ-

რებულ სტერეოტიპებით. ოჯახის წევრების გადაწყვეტილებებში უხეშად 

ჩარევა მიუღებელია ყველა საზოგადოებისათვის, თუმცა გარკვეული ძალა-

დობრივი ზეგავლენის ნიშნები, სამწუხაროდ ზოგჯერ ისევ შეიძლება 

გამოვლინდეს. 

 ქალთა სამხედრო სფეროში ჩართულობის ბარიერებად გამოკი-

თხულ მამაკაცთა უმრავლესობა ოჯახში საოჯახო საქმეების შესრულებას 

მიიჩნევს, თუმცა ამას ემატება სათანადო ფიზიკური ძალის არქონაც, 

სამხედრო სამუშაო რეჟიმი და საქმის სირთულე. ქართველი მამრობითი 

სქესის სამხედროების 2%-ის აზრით, ქალებს მეუღლეები უშლიან ხელს 

სამხედრო კარიერის გაკეთებაში. ანუ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალის უპირვე-

ლესი მოვალეობა ოჯახზე ზრუნვაა და სამხედრო კარიერა ქალისათვის არც 

თუ ისე სახარბიელოა. 

 ქართველი მამაკაცების 65%-ის აზრით, ქალი სამხედროები ვერ 

იქნებიან ისეთივე ეფექტიანი ლიდერები, როგორც მამაკაცები. ხოლო 

გამოკითხულ ქალთა 67% საპირისპიროს ფიქრობს, ანუ მათი აზრით, ქალებს 

შეუძლიათ იყვნენ მამაკაცების მსგავსად ეფექტიანი ლიდერები. სრულიად 

განსხვავებული სურათი აღმოჩნდა კანადაში ჩატარებული კვლევის 

რესპოდენტთა შორის. როგორც კანადელი, ასევე განვითარებადი ქვეყნების 

წარმომადგენელი მამაკაცების დიდი უმრავლესობა, თვლის, რომ სრულიად 

შესაძლებელია, ქალბატონი სამხედროები იყვნენ ისეთივე ეფექტური ლი-

დერები, როგორც მამაკაცები. რაც შეეხება განვითარებადი ქვეყნების წარმო-
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მადგენელ მდედრობითი სქესის სამხედროებს, მათი 100% დარწმუნებულია, 

რომ ქალებს შეუძლიათ მამაკაცების მსგავსად ეფექტური ლიდერობა. 

 სამხედრო სტრუქტურაში ქალთა შევიწროვების არსებობის 

შემთხვევაში ქართველ მამაკაცთა 47% პრობლემის მოგვარების გზას ქალთა 

სამხედრო სტრუქტურაში არ დაშვებაში ხედავს. ამჯერად ისევ იკვეთება 

მამაკაცთა სტერეოტიპული ხედვა ქალბატონების სრულფასოვან საზოგა-

დოების წევრად აღქმასთან დაკავშირებით, რაც ქალბატონებისთვის ნამდვი-

ლად დამაზიანებელია. 

 ქართველი ქალბატონების აზრით, სამხედრო სისტემაში ქალთა 

შევიწროვების პრობლემა მამაკაცების ცნობიერების ამაღლებითა და განათ-

ლების ამაღლებით უნდა მოგვარდეს.  

 რაც შეეხება კანადის კვლევის მონაწილეთა მოსაზრებებს, განვითარე-

ბადი ქვეყნების წარმომადგენელი მამაკაცების უმრავლესობა, ანუ 67% 

სამხედრო სტრუქტურაში ქალთა შევიწროების პრობლემის მოგვარებას 

კანონმდებლობით ფიქრობს, ხოლო 33%- განათლების დონის ამაღლებით. 

კანადელი სამხედროები აღნიშნული პრობლემის მოგვარების გზას კანონ-

მდებლობით, კონტროლის გამკაცრებითა და განათლების ამაღლებით ხე-

დავენ და ასევე ქალთა რაოდენობის გაზრდით შეიარაღებულ ძალებში. 

 ქართველი მამაკაცი სამხედროებისაგან განსხვავებით, კანადელ 

სამხედრო მოსამსახურეებს, აზრადაც კი არ მოსვლიათ, რომ ქალების სამ-

ხედრო სისტემაში არ დაშვება, ქალთა შევიწროვების პრობლემას მოაგვარებს.  

 გამოკითხული მამრობითი სქესის სამხედრო მოსამსახურეების 

უმეტესი ნაწილის აზრით, თანამედროვე ტექნოლოგიები ქალებს ეხმარება 

და უმარტივებს სამხედრო კარიერის შექმნას. თუმცა ისინი ასევე 

აფიქსირებენ მოსაზრებას, რომ სამხედრო სფერო არაა ქალისათვის 

შესაფერისი და ასევე რთულია მათთვის. 

  ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებიდან ვლინდება, რომ, ერთის 

მხრივ, გამოკითხული მამრობითი სქესის სამხედრო მოსამსახურეთა ნაწილი 

თითქოს არ არის წინააღმდეგი სამხედრო სტრუქტურაში ქალთა ჩართუ-

ლობის, გარკვეულწილად მხარსაც უჭერენ კიდეც ამ პროცესს, თუმცა მეორე 



26 

მხრივ თითქმის ყველა დასმულ შეკითხვაში იკვეთება ქართველი მამაკა-

ცისათვის დამახასიათებელი აზროვნება. შეიძლება ითქვას, ქართული 

მენტალიტეტი და სამხედრო სფერო ქალისათვის შესაფერისად არ მიაჩნიათ, 

განსაკუთრებით, თუ საქმე ეხება ქალთა ჩართულობას მმართველ პოზი-

ციებზე. ვფიქრობ, ამის მიზეზი გარდა იმისა, რომ მამაკაცებს არ მოსწონთ 

მათი ხელმძღვანელის როლში ქალის ხილვა, შეიძლება იყოს ასევე, ის 

გარემოება, რომ მათთვის ქალი ასოცირდება სუსტ, ნაზ არსებასთან, რომელ-

საც გაფრთხილება და პატივისცემა სჭირდება. სამხედრო სფერო კი 

ქალბატონებს ამ ფუფუნებას ვერ სთავაზობს. 

 შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი ქალბატონები მენტალურად არც 

არიან მზად სამხედრო სფეროში სრულფასოვანი ჯარისკაცის მოვალეობების 

შესასრულებლად. ამერიკელ და კანადელ სამხედრო ქალბატონებისაგან 

განსხვავებით, რომელნიც მიიჩნევენ , რომ დაკისრებული მოვალეობა მათ 

ყოველგვარი წუწუნისა და პროტესტის გარეშე უნდა შეასრულონ და 

მამაკაცების მხრიდან დახმარების აღმოჩენის სურვილის გამოვლენის შემ-

თხვევაში, შესაძლოა მათ ეს ჟესტი შეურაცხმყოფელადაც კი ჩათვალონ. რასაც 

ვერ ვიტყვით ქართველ სამხედრო ქალბატონებზე. მამაკაცების 

განცხადებით, თვითონ ქართველი მამაკაცი სამხედროები ყოველთვის 

სთავაზობენ მათ დახმარებას, (ძირითადად იგულისხმება სიმძიმეების აწევა, 

ტარება და ა.შ) და თვით ქალბატონებიც აფიქსირებენ დახმარების თხოვნის 

სურვილს. ამ ყველაფერს, ისევე როგორც მედალს, ორი მხარე გააჩნია - თუ 

ქალმა უნდა შეინარჩუნოს ქალურობა, მაშინ კარგია, როდესაც ისინი 

ფიზიკურ დახმარებას ელიან მამაკაცებისაგან, მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ 

ქალბატონები მამაკაცის თანასწორად მიიჩნევენ თავს, და თვლიან, რომ მათ 

ისევე წარმატებით შეუძლიათ სამხედრო სტრუქტურაში მოღვაწეობა, მზად 

უნდა იყვნენ რთული და ქალისათვის არამიმზიდველი ამოცანების 

შესასრულებლადაც. 

 გაკეთებული დასკვნებიდან გამომდინარე, შევიმუშავეთ რეკომენდა-

ციები, რომლთა გათვალისწინებაც ხელს შეუწყობს ქალთა ჩართულობას 

სამხედრო სტრუქტურების მართვაში: 
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  საჭიროა სამხედრო სტრუქტურაში ხორციელდებოდეს 

ადამიანური რესურსების პროცესებთან დაკავშირებული მონიტორინგი, 

საჭიროა ქალებისა და მამაკაცების საჭიროებებზე და გამოცდილებაზე 

განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა, რაც ხელს შეუწყობს შეიარაღებულ 

ძალებში ნიჭიერ ქალთა პერსონალის აყვანას, დასაქმებას და დაწინაურებას. 

  საჭიროა შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და ისეთი სამუშაო 

პირობების შექმნა, რომლებიც შესაძლებელს გახდის სამხედრო ქალბატონე-

ბის პროფესიულ დაწინაურებას. 

  სამხედრო სტრუქტურაში არსებული ბარიერების მსხვრევას სჭირ-

დება უპირველეს ყოვლისა კარგი მენეჯმენტი. მმართველი რგოლისგან უნდა 

მოდიოდეს გზავნილი, სადაც გარკვევით იქნება დაფიქსირებული, რომ შე-

იარაღებული ძალები სერიოზულად ეკიდება არმიაში მრავალფეროვნების 

მიღწევას და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას. მათ ხელი უნდა შე-

უწყონ ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალებს ექ-

ნებათ თანაბარი შესაძლებლობები კარიერული წინსვლის მიმართულებით. 

 საჭიროა გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული ტრენინ-

გების მუდმივად ჩატარება, რათა სამხედრო სტრუქტურაში დასაქმებულებმა 

იცოდნენ, სამხედრო საქმეში ქალთა ჩართულობამ რა დადებითი ზეგავლენა 

შეიძლება მოუტანოს ქვეყნის თავდაცვის სისტემას. 

  აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან გადაიდგას ის რეალური 

ნაბიჯები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა სამხედრო სტრუქტურებში ჩართვას. 

 უნდა გატარდეს ისეთი ღონისძიებები, რაც აამაღლებს ქალთა მოტი-

ვაციას და რაც ხელს შეუწყობს მათ აქტიურ ეკონომიკურ ჩართულობას. 

  ქალთა უნარებისა და შესაძლებლობების გამოყენება ბევრი მიმარ-

თულებით წაადგება ქვეყანას, ამიტომ ხელი უნდა შეეწყოს მათ ჩართულობას 

ყველა სფეროსა და ყველა პოზიციაზე, რაც დღესდღეობით სერიოზულ 

გამოწვევად რჩება ჩვენს ქვეყანაში.  

  აქვე მოვიყვან საქართველოს პატრიარქის, უწმინდესი და უნეტა-

რესი ილია მეორის სიტყვებს: „რითი განსხვავდება დედაკაცის გული მამაკა-

ცისაგან? გული მამაკაცისა ხშირად უხეშია, გაქვავებული და სასტიკიც კი. 



28 

ხოლო დედაკაცის გული თბილია და სიყვარულით აღვსილი...“  

 ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონები მიეკუთვნებიან 

სუსტ სქესს და მათი ფიზიკური მონაცემები სრულიად განსხვავდება 

მამაკაცთა ფიზიკური მონაცემებისგან, რაც ნამდვილად საჭიროა სამხედრო 

სისტემაში, კერძოდ კი ბრძოლის ველზე, ქალთა რესურსის გონივრული და 

სწორი გამოყენება უდაოდ წაადგება სამხედრო სისტემას და ჩვენი ქვეყნის 

როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკას.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სტატიები 

1. „ქალთა ჩართულობის პრობლემები სამხედრო სამსახურების მართვაში’’, 

საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი’’, 1(44) 2017, გვ.59-64, თბი-

ლისი, საქართველო 

2. „გენდერული საკითხები და ისრაელის არმიის თავისებურებები“, 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, #4, 

2017, გვ.83- 87, თბილისი, საქართველო. 

3. „ქალთა სამხედრო ჩართულობა აღმოსავლეთის ქვეყნების (ჩინეთი, 

იაპონია, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეა) მაგალითზე“, ყოველკვარ-

ტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 

„განათლება“, 1(28)2020, გვ.143-149, სტუ 

4. „განათლების ზეგავლენა გენდერულ თანასწორობაზე“, საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური 

ეკონომიკა“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, #4,2020.  

კონფერენციები: 

1. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: „სახელმწიფო მართვისა და 

ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, ა(ა)იპ საქართველოს საპატ-

რიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, თბილისი, 2 დეკემბერი, 2016. მოხსენება: „ქალთა ჩარ-

თულობის პრობლემები სამხედრო სამსახურების მართვაში’’. 

 დისერტაციის თემაზე სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის საგამოცდო კომისიაში დაცული 

იქნა ორი კოლოკვიუმი.  

კოლოკვიუმები: 

1. მამაკაცი სამხედროების აღქმა გენდერისა და ქალთა მონაწილეობის 

შესახებ სამხედრო ორგანიზაციების მართვაში 

2. უცხო ქვეყნების გამოცდილება (ისრაელის, აღმოსავლეთ აზიის 

ქვეყნებისა და ბრიტანეთის მაგალითები). 


