
partniorebi: 

University of Chicago, School of Social Service Administration, 
http://www.ssa.uchicago.edu 
New York University, Silver School of Social Work,
The Center for Latino Adolescent and Family Health 
www.clafh.org;
California State University Northridge, College of Social 
and Behavioral Sciencies, Department of Social Work 
www.csun.edu/social-behavioral-sciences/social-work;
Georgian Association of Social Workers (GASW)/ 
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია 
www.gasw.org;
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2.
თემზე დაფუძნებული
ინტერვენცია; 

3.
თანამონაწილეობითი
კვლევა; 

4.
კრიტიკული 
პრაქტიკული კვლევა.

სოციალური მუშაობის ძირითად კონსტრუქტებთან, 
პროფესიულ მიზნებთან, ეთიკის კოდექსსა და 
ღირებულებებთან შესატყვისობა; 

მთავარი სოციალური პრობლემები დანახულია 
სისტემურად;

ემსახურება სოციალურ ცვლილებას, სოციალური 
სამართლიანობის მიღწევას.

სოციალური მუშაობის კვლევის
ძირითადი მარკერები

სოციალური პოლიტიკის მეცნიერული საფუძვლების 
განვითარება 

ეფექტური სოციალური კეთილდღეობის პროგრამები 
და პრაქტიკა

შედეგები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი

სოციალური მუშაობის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა

სოციალური მომსახურებებისა და ინტერვენციების მეცნიერული 
განვითარების კვლევითი ცენტრი 

კვლევითი ცენტრი დაარსდა სსიპ შოთა რუსთაველის 
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

მხარდაჭერით

- (გრანტი ფუნდამენტური კვლევებისათვის NFR17–31) 

- მიმდინარე კვლევითი პროექტი „აივ 
ინფექციის პრევენცია ქუჩასთან დაკავშირებულ 
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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერებისა და ხელოვნების
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სოციალური მუშაობის
კვლევის ტიპები

მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული პრაქტიკა; 

სოციალური მომსახურებებისა
და ინტერვენციების
მეცნიერული განვითარების
კვლევითი ცენტრი

მეცნიერების, მკვლევრების,
დოქტორანტების, პრაქტიკოსებისა
და ბენეფიციარების გაერთიანება

ქვეყნის სოციალური კეთილდღეობის
მისაღწევად!



 

 

 

ა
კვლევის
სფეროები

ბავშვების, ახალგაზრდებისა და ოჯახების 
კეთილდღეობა; სოციალური დაცვის 
სისტემა და სოციალური ზრუნვა; 

პენიტენციარული სისტემა: 
არასრულწლოვანი დამნაშავეები; 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები; 

ადამიანთა უფლებების დაცვა, 
კულტურული, რელიგიური და სხვა ნიშნით 
მრავალფეროვნება; 

ოჯახში ძალადობა და ძალადობა სხვა 
ნიშნით; 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა, 
წამალდამოკიდებულება,  ალკოჰოლიზმი; 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემები, 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, აივ-შიდსის 
ინფექცია და სექსუალური გზით გადამდები 
დაავადებების პრევენცია; 

მიგრაცია და ინტეგრაციის პრობლემები; 
ლტოლვილები, იძულებით 
გადაადგილებული პირები; 

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე 
პირები და ხანდაზმულები; 

სკოლის სოციალური მუშაობა და რთული 
ქცევის ბავშვები;

უსახლკარობა, სიღარიბის  ზღვარზე მყოფი 
მოსახლეობა, უმუშევრობა;

ქრონიკული და სიცოცხლისათვის საშიში 
დაავადებების მქონე პაციენტები 
(პალიატიური ზრუნვა).

სოციალური მუშაობა -
ქცევითი მეცნიერება

უფრო მეტი, ვიდრე ემპირიული მონაცემების 
მეტაანალიზი  და/ან მარტივი გაერთიანება.
აქტივობების სპეციფიური თეორიების შექმნა – ე.წ. 
ტექნოლოგიური ცოდნის განვითარება.

სოციალური მუშაობა -
გამოყენებითი მეცნიერება

სოციალური მუშაობა არის 
ინტერდისციპლინური: სხვადასხვა 
დისციპლინის წარმომადგენლები ერთად 
მუშაობენ, რათა მოახდინონ თეორიების 
სინთეზი და ინტეგრაცია საერთო პრობლემის 
შესასწავლად;

სოციალური მუშაობა არის 
ტრანსდისციპლინური: სხვადასხვა 
დისციპლინის წარმომადგენლები და 
პრაქტიკოსები თანამშრომლობენ რთული 
სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად. 

სოციალური მუშაობა,
როგორც ინტეგრაციული
დისციპლინა,  იყენებს
სოციალურ მეცნიერებებში
არსებულ თეორიებს, ასევე
ქმნის სოციალური მუშაობის
ინტეგრაციულ თეორიებს, ე.წ
„ადგილობრივ ცოდნასა“ და
მოდელებს კომპლექსური და
კრიტიკული სოციალური
პრობლემების გადასაჭრელად.

სოციალური მუშაობა -
ტრანსლაციური მეცნიერება

კვლევა, რომელიც ახორციელებს პრაქტიკის    
ინფორმირებას, და პრაქტიკა, რომელიც ახდენს  
კვლევის ინფორმირებას.

პრაქტიკოსისა და მკვლევრის დაკავშირება.

ისეთი კვლევითი მოდელებისა და მეთოდების 
გამოყენება, რომლებიც  საჭიროა მეცნიერებაზე 
დაფუძნებული სოციალური მომსახურებების 
შესაქმნელად.

ცენტრის ხელმძღვანელი
შორენა საძაგლიშვილი, Ph.D, M.S.W.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, 
ოთახი E 327    
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