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მართვის და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ 
„ალტერბრიჯის“ ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციის მიზანია ხელი 
შეუწყოს სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის განვითარებას საქართველოში. 
კონფერენცია ემსახურება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე მოღვაწე 
მეცნიერების, აკადემიური პერსონალის, გამოცდილი და დამწყები მკვლევრების, 
მათ შორის დოქტორანტების/მაგისტრანტების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
წარმოჩენას ფართო აუდიტორიის წინაშე.  

ყოველწლიურ კონფერენციაზე შესაძლებელია ნაშრომები წარდგენილი იყოს 
შემდეგი პრიორიტეტული სფეროების მიხედვით: სოციალური და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები, განათლების მეცნიერებები, ეკონომიკის და ბიზნესის მიმართულება 
და სამართალმცოდნეობა.  

მართვის და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ 
“ალტერბრიჯის” სამეცნიერო კონფერენციის წლევანდელი კრებული შედგება 
სამეცნიერო ნაშრომებისაგან, რომლებიც მომხსენებლებმა წარადგინეს 
„ალტერბრიჯის“ მიერ გამართულ სამეცნიერო კონფერენციაზე, სახელწოდებით 
„ფსიქოლოგიის როლი მართვასა და კომუნიკაციაში“ (2022 წლის 5 აპრილი).  
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მოგესალმებით კოლეგებო, მაქვს პატივი გაგაცნოთ 
რიგით მეორე სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში 
მომზადებული ნაშრომების კრებული. წლევანდელი 
ღონისძიების თემა შეეხო ფსიქოლოგიის როლს 
კომუნიკაციასა და მართვაში. ვფიქრობ, წარმოდგენილი 
ნამუშევრები სასარგებლო ინფორმაციას მიაწვდის 
დაინტერესებულ მკითხველს.   
 
ალტერბრიჯის ერთერთი სტრატეგიული ამოცანა 
მიზნად ისახავს კომუნიკაციის, როგორც 
ინტერდისციპლინური მიმართულების წარმოჩენას 
მრავალმხრივი რაკურსით. აქვე განვმარტავ, რომ 
დღესდღეობით, ტერმინი სტრატეგიული კომუნიკაცია 
ფართოდ დამკვირდა აკადემიურ სივრცეშიც. ის 
უბრალოდ როდი ანაცვლებს საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის ცნებას, არამედ ახლებურ ჭრილში  
 

წარმოაჩენს მულტიგანზომილების მქონე კონცეფციის სახით. სოციოლოგიურ მიდგომებზე 
დაყრდნობით, მასში გაერთიანებულია კომუნიკაციის მართვის ანალიზი, გადაწყვეტილების 
მიღების ფსიქოლოგიურ ასპექტები და საკომუნიკაციო პროცესებით რეალიზებული შედეგების 
გაზომვა.    
 
კონფერენციის მონაწილეთა შორის არიან  როგორც ჩვენი, ასევე სხვა უნივერსიტეტების (ილიაუნი, 
BTU, აწსუ) დოქტორები და ახალგაზრდა მკვლევრები. ავტორებმა გაგვიზიარეს კვლევის შედეგები 
და მოსაზრებები სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის, როგორ ხდება ქართულ ციფრულ 
ეკონომიკაში ნდობის დამყარება, რატომ არის გასათვალისწინებელი სპორტის ჟურნალისტიკაში 
თანამშრომლობითი მართვის ფსიქოლოგია, რა თავისებურებებია გასათვალისწინებელი 
ალკოჰოლსა და ნარკოდამოკიდებულ პაციენტთან კომუნიკაციის სამართავად, როგორ აისახა 
პანდემიის გავლენა სტუდენტების სოციო-ემოციურ მდგომარეობაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია 
ადამიანის ქცევის სტიმულირება და ეთიკურობის დაცვა ობიექტური მედია საშუალებით.     
 
მადლობა ყველა მომხსენებელს და მონაწილე მხარეებს. კონფერენციის კრებული დამატებითი 
შესაძლებლობაა სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის გასაფართოვებლად.     

მაკო ჯაოშვილი, 
კონფერენციის ორგანიზატორი,  
ალტერბრიჯის ვიცე რექტორი 
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მარიამ დარბაიძე,  
ალტერბრიჯის ვიცე რექტორი 

 ალტერბრი  ალტერბრიჯის“ გუნდს შემოვუერთდი 2020 
წლის დასასრულს დიდი მიზნებით და 
ძლიერი მოტივაციით. მსურს, რომ ჩემი 
წვლილი შევიტანო საქართველოში ახალი, 
თანამედროვე ალტერნატიული 
საგანმანათლებლო სივრცის განვითარებაში. 
როგორც „ალტერბრიჯის“ აკადემიური 
მიმართულებით ვიცე-რექტორი, ბუნებრივია, 
ვხელმძღვანელობ უნივერსიტეტში კვლევითი-
სამეცნიერო აქტივობების განხორციელებას. 
„ალტერბრიჯის“  მეორე სამეცნიერო  
კონფერენცია „ფსიქოლოგიის როლი მართვასა და კომუნიკაციაში“ წარმატებული სვლა 
აღმოჩნდა უნივერსიტეტის აკადემიური/სამეცნიერო განვითარების გზაზე, ალტერბრიჯის 
მისიიდან გამომდინარე შეირჩა კონფერენციის თემატიკა და მოხსენებებიც სწორედ რომ 
ფსიქოლოგიის, მენეჯმენტის და კომუნიკაციის გარშემო შეგროვდა, რაც ალტერბრიჯის 
პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო მიმართულებებს წარმოადგენს. 
 
    ვფიქრობ, რომ „ალტერბრიჯის“ ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია 
მნიშვნელოვნად განავითარებს სამეცნიერო საქმიანობას ჩვენს ქვეყანაში, კერძოდ, კი 
კომუნიკაციის,  მართვის და ფსიქოლოგიის მიმართულებით. შესაბამისად, „ალტერბრიჯის“ 
გუნდი მოტივირებულები ვართ, რომ განვავითაროთ ქვეყანაში ეს დარგები და ხელი 
შევუწყოთ მკვლევარებს და ლექტორებს თვითრეალიზებაში. 
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მაკო ჯაოშვილი 

 
PH.D., ასოცირებული პროფესორი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი  
მართვის და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ 

„ალტერბრიჯის“ ვიცე რექტორი 
 

ემოციური ინტელექტის როლი სტრატეგიულ კომუნიკაციაში 
 
 
აბსტრაქტი 
 
საზოგადოებასთან ურთიერთობა, როგორც ორმხრივ სიმეტრიული 

კომუნიკაცია და მართვის ერთერთი ფუნქცია,  წარმოადგენს მრავლობითი 
ინსტრუმენტის მომცველ  ინტერდისციპლინურ მიმართულებას. ამ დარგის 
პროფესიონალი დიალოგში შედის როგორც კონკრეტულ მიზნობრივ სეგმენტთან, 
ასევე, უშუალო კავშირშია ორგანიზაციისა თუ პიროვნების იმიჯით 
დაინტერესებულ საკმაოდ ფართო აუდიტორიასთან. შესაბამისად, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში  პროფესიული საქმიანობის 
წარმატებას განაპირობებს ფსიქოლოგიურ კანონზომიერებათა სწორი გამოყენება, 
რაც ეფუძნება კოგნიტური ქცევისა და პიროვნული ხასიათის ცოდნას, 
პიროვნებათშორის კომუნიკაციის ფსიქოლოგიას და განწყობის თეორიის არსებით 
ფაქტორებს.   

საყურადღებოა, რომ მნიშვნელოვანი ურთიერთობებისა და პარტნიორობის 
დამყარებისას, როცა მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ნდობის გამყარება-
შენარჩუნება,  მთელი პროცესი ეყრდნობა ემოციურ ინტელექტს. ნებისმიერი სახის 
კომუნიკაციის ფარგლებში ემპათიის გამოხატვა ხელს უწყობს სათანადო გავლენის 
მოხდენას, აადვილებს დარწმუნებას და აძლიერებს ჰარმონიულ კავშირებს.  

მიმდინარე კვლევის მიზანია მიმოვიხილოთ რამდენად არის 
ინტეგრირებული ორგანიზაციულ კულტურაში ემოციური ინტელექტის არსი და 
როგორ არის აღქმული მისი დანიშნულება შიდა / გარე ურთიერთობათა 
სამართავად. ერთერთი საკვლევი საკითხია თვლიან თუ არა მენეჯერულ 
პოზიციაზე მყოფი ადამიანები საკუთარი თუ სხვების ემოციების შეცნობას 
სტრატეგიული კომუნიკაციის განუყოფელ ნაწილად. შესწავლის საგანს 
წარმოადგენს ემოციური ინტელექტის, კომუნიკაციის ეფექტურობის, 
სტრატეგიული მართვისა და ქცევის ურთიერთკავშირის როლი საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის პროფესიული კომპეტენციის ფორმირებაში.    

 
 

საკვანძო სიტყვები: ნდობა, სტრატეგიული კომუნიკაცია, ემოციური ინტელექტი.  
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ნინო ზურაშვილი 
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

ალტერბრიჯი - ასოცირებული პროფესორი 
მილენიუმი - ასოცირებული პროფესორი 

 
ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს 

პერსონალის ქცევაზე ორგანიზაციაში 
 
Abstract 
 

Human resources are the main resource in organizations. All companies are trying to 
grow up their personnel satisfaction. Due to this reason, organizations’ management is trying 
to search for factors that influence the satisfaction of personnel. Psychological factors have a 
huge impact on the profitability of personnel. In the following article, we have conducted 
research in Georgian grocery shops to identify psychological factors affecting personnel 
satisfaction. 
 
საკვანძო სიტყვები: ფსიქოლოგია, პერსონალი, ორგანიზაცია, მენეჯერი, 
პერსონალის კმაყოფილება. 
 
შესავალი 
 

ბიზნესის წარმატებით მუშაობისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ 
ორგანიზაციაში დასაქმებული პერსონალის ქცევას, განწყობასა და დამოკიდებულებას 
თავად ორგანიზაციის მიმართ. ამ ფაქტორიდან გამომდინარე თითოეული კომპანია, 
რომელიც ორიენტირებულია ზრდასა და განვითარებაზე, დიდ ყურადღებას უთმობს 
საკუთარი პერსონალის კმაყოფილებასა და დამოკიდებულებას ორგანიზაციის მიმართ.  

პერსონალის ორგანიზაციული ქცევა დამოკიდებულია სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ 
ფაქტორზე. ფსიქოლოგები ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერთად ატარებენ კვლევებს 
ორგანიზაციებში, რათა გამოიკვლიონ ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც გავლენას 
ახდენს ადამიანის ფსიქოლოგიასა და მის ქცევაზე.  

ქცევაზე მოქმედი ფაქტორების გამოვლენა კომპანიებს ეხმარება ჩამოაყალიბონ 
ისეთი ორგანიზაციული სისტემა და წესრიგი, რომელიც მისი პერსონალისთვის იქნება 
სასიამოვნო. დასაქმებულის ლოიალური განწყობა კომპანიის მიმართ განაპირობებს, მისი 
შრომის მწარმოებლურობის ზრდას. პერსონალის წევრი, რომელსაც მოსწონს და 
კმაყოფილია საკუთარი სამუშაო ადგილით, აღარ ეძებს ახალ სამუშაო ადგილს, არამედ 
ცდილობს საკუთარი მოვალეობები კიდევ უფრო უკეთ შეასრულოს. კადრების დენადობის 
დაბალი მაჩვენებელი მნიშვნელოვანია ორგანიზაციებისთვის, ვინაიდან ეს ნიშნავს 
პერსონალს, რომელიც პროფესიონალია და კარგად იცის თავისი საქმე. ყოველი ახალი 
კადრის მოძიება კომპანიებისთვის დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებთან. ამასთანავე 
ახალ კადრს ესაჭიროება გარკვეული დრო ახალ სიტუაციასთან ადაპტაციისთვის.  

წინამდებარე ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს, წარმოჩენილ იქნას ის ძირითადი 
ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ პერსონალის ქცევაზე 
საქართველოში, კერძოდ, კი მომსახურების სფეროში.  
 
 
 
კვლევის მეთოდოლოგია 
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წინამდებარე სტატიის მიზნის მისაღწევად კვლევა ჩატარდა სასურსათო 

პროდუქტის მაღაზიებში, რომლებიც წარმოადგენენ მაღაზიათა ქსელებს, კერძოდ, კი: 
კარფური, ორი ნაბიჯი, ლიბრე, ნიკორა.  

კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ იქნენ ამ მაღაზიათა ფილიალების მენეჯერები. 
კვლევის სიახლეს წარმოადგენს იმ ძირითადი ფაქტორების გამოვლენა, რომლებიც 
გავლენას ახდენენ პერსონალის (მენეჯერის პოზიცია) ქცევაზე ორგანიზაციაში. კვლევის 
პროცესში გამოყენებულ იქნა კვლევის თვისებრივი მეთოდი. კვლევის ინსტრუმენტს 
წარმოადგენდა ჩაღრმავებული ინტერვიუ. კვლევის პროცესი განხორციელდა სულ 9 
მაღაზიაში. მათ შორის იყო ორი ნაბიჯის სამი მაღაზია, ნიკორას სამი მაღაზია, კარფურის 
ერთი მაღაზია, ლიბრეს ორი მაღაზია. კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ იქნა ფილიალის 
9 მენეჯერი. კვლევის შეზღუდვას წარმოადგენდა, კვლევის ავტორის რესურსების 
შეზღუდულობა, რის გამოც შეუძლებელი გახდა მომსახურების ამ კონკრეტული სფეროს 
მნიშვნელოვანი ნაწილის გამოკვლევა, რათა ჩვენ მიერ დანახული სურათი ყოფილიყო 
უფრო სრულყოფილი. კვლევის შეზღუდვას ასევე წარმოადგენდა, კვლევის პროცესში 
ზოგიერთი მენეჯერისა და პერსონალის წევრის მიერ კვლევაში ჩართულობაზე 
განცხადებული უარი. კვლევის პროცესში პერსონალისა და მენეჯერების სრულმა 
უმრავლესობამ გამოთქვა სურვილი, რომ დარჩენილიყვნენ ანონიმურად და არ 
მომხდარიყო მათი იდენტიფიცირება, რაც გათვალისწინებულ იქნა კვლევის ავტორის 
მიერ.  

კვლევის შედეგად გამოირკვა, გარდა იმისა რომ ორგანიზაციის მიერ შექმნილი 
გარემო ახდენს გავლენას პერსონალის ქცევაზე, არამედ გარეგან ფაქტორებს, მათ შორის 
მომხმარებლებსაც აქვთ გავლენა დასაქმებულთა განწყობასა და დამოკიდებულებაზე. 
 
ლიტერატურის მიმოხილვა 
 

ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური ფაქტორები წარმოადგენენ კრიტიკულ 
ფაქტორებს, რომლებიც ხელს უწყობს სხვადასხვა დაავადებების წარმოშობასა და 
განვითარებას (kalimo 1987 p. 13). სამუშაო ადგილზე არსებულ პირობებს მნიშვნელოვანი 
გავლენის მოხდენა შეუძლია დასაქმებულის ცხოვრებასა და მისი ცხოვრების ხარისხზე. 
მეცნიერებმა ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაიწყეს იმ ფსიქოლოგიური 
ფაქტორების გამოკვლევა, რომლებიც გავლენას ახდენდნენ მომუშავეთა ქცევაზე. სტრესის 
ადრეულ სიმპტომებად მიიჩნევა შემდეგი გამოვლინებები: თავის ყრუ ტკივილი, ჩაძინების 
პრობლემა, დერმატოლოგიური გართულებები, გასტროენტეროლოგიასთან 
დაკავშირებული საკითხები, მაგ. დიარეა, გულის აჩქარება და ა.შ. (World Health Organization, 
2020). ზოგჯერ ეს გამოვლინებები წარმოადგენენ ინდიკატორებს, რომლებიც 
დაკავშირებულია სამუშაო ადგილის ქრონიკულ სტრესთან. მეცნიერთა კვლევით სამუშაო 
ადგილზე გამოწვეული სტრესული სიტუაციები მოიცავს ისეთ ფსიქოლოგიურ 
სიმპტომებს როგორიცაა: შფოთვა, ბრაზი და დეპრესიის მსუბუქი გამოვლინებები, 
პესიმიზმი, საკუთარ თავში რწმენის არარსებობა, კონცენტრირების დაბალი უნარი, 
გაღიზიანებულ მდგომარეობაში ყოფნა (Work related stress, 2022).  

სტრესორების ზემოქმედების შედეგად კი ყალიბდება პიროვნების ქცევითი მოდელი, 
რომელსაც ახასიათებს შემდეგი ასპექტები:  

Ø იმატებს გაცდენილი დღეების რაოდენობა; 
Ø დასაქმებული ხდება მეტად აგრესიული; 
Ø ინოვაციურობისა და ინციატივის გამოჩენის სურვილი სრულიად ქრება; 
Ø შრომის მწარმოებლურობა მცირდება; 
Ø ჩნდება პრობლემები კოლეგებთან ურთიერთობებში; 
Ø პიროვნებას ხშირად ეცვლება ხასიათი და არის გაღიზიანებული; 



 

                                                                                                                                                                                                    
9 

Ø დასაქმებული ამჟღავნებს დაბალ ტოლერანტულობას, განიცდის ფრუსტრაციას, 
არის მოუთმენელი; 

Ø დაკარგული აქვს ინტერესი სამუშაოს მიმართ; 
Ø ცდილობს იზოლაციასა და განმარტოებას (Gillford, Nilson, 2014). 

აღნიშნული ქცევა სამუშაო ადგილზე საკმაოდ პრობლემატური შეიძლება გახდეს, 
როგორც თავად დასაქმებულისთვის, ასევე დამსაქმებლისთვისაც. შეუძლებელია შრომის 
მწარმოებლურობის გაზრდა ისეთ პირობებში, სადაც ადამიანებს სურვილი აქვთ რაც 
შეიძლება სწრაფად დაასრულონ სამუშაო, უხეშად ეპყრობიან კოლეგებს და არ მსჯელობენ 
სამომავლო გეგმებზე. დასაქმებულის ამგვარი ქცევა, საბოლოოდ გამოიწვევს მის 
განთავისუფლებას, რაც კიდევ უფრო გააღრმავებს მის დეპრესიას. 

მეცნიერებმა გამოიკვლიეს სტრესორები, ე.წ. გამღიზიანებლები რომლებიც სხვადასხვა 
სამუშაო გარემოში შეიძლება აღმოცენდეს და უარყოფითი გავლენა მოახდინოს 
პერსონალის ქცევაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ რომელიმე ერთი კონკრეტული სტრესორის 
არსებობამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს, სხვა სტრესორების განვითარებასაც. ეს სტესორებია: 

ორგანიზაციული კულტურა - ორგანიზაციული კულტურა რომელიც ეფუძნება შიშს 
ყოველთვის სტრესულ გარემოსთან ასოცირდება. შიში შესაძლოა ეხებოდეს სამსახურის 
დაკარგვას, რეპუტაციის დაკარგვას, ურთიერთობების გაფუჭებას, სამომავლო გეგმების 
ჩაშლას და ა.შ. (HOW TO KEEP STRESS FROM SABOTAGING WORKPLACE CULTURE AND 
PRODUCTIVITY, 2022). 

ცუდი მენეჯმენტი - ცუდი მენეჯმენტი დაკავშირებულია ორგანიზაციაში არსებულ 
გამუდმებულ ქაოსთან. ცუდი  მენეჯმენტის პირობებში დასაქმებულმა არ იცის ზუსტად რა 
დავალება უნდა შეასრულოს. არ არის განსაზღვრული თითოეული დასაქმებულის 
კონკრეტული პასუხისმგებლობა. ცუდი მენეჯმენტის პირობებში მომხმარებლები 
გამუდმებით უკმაყოფილონი არიან კომპანიის მუშაობით, რაც ასევე სტრესის ფაქტორს 
წარმოადგენს პერსონალის წევრებისთვის.  

სამუშაოს შინაარსი და მოთხოვნები პერსონალის მიმართ - სამუშაო ადგილზე 
არსებული მოთხოვნები ხშირ შემთხვევაში ხდება სტრესის მიზეზი. ამას კი განაპირობებს 
მრავალი ფაქტორი, როგორებიცაა: ზედმეტი დატვრითვა და არარეალისტურად მოკლე 
დრო კონკრეტული ამოცანების შესასრულებლად. კონტროლის სრული არ არსებობა, 
სამუშაოსთვის საჭირო უნარების არქონა, გარემოსთან ადაპტაციის უნარის ნაკლებობა, 
კოლეგების მიერ ერთმანეთისთვის გადაბრალება ყოველთვის იწვევს სტრესის 
აღმოცენებას დასაქმებულებში (How to deal with stress, Common causes of stress at work, 2022). 

სამუშაოზე არსებული ფიზიკური გარემო - სტრესის მიზეზი შესაძლოა აღმოჩნდეს 
სამუშაო გარემო. აქ მოიაზრება სამუშაოსთვის შეუსაბამო პირობები, გათბობის 
არარსებობა, საპირფარეშოებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა ან 
არქონა. ზედმეტი ხმაური სამუშაო ადგილზე, სიცოცხლისთვის საშიშ ნივთირებებთან 
შეხება სპეციალური დაცვის გარეშე. სიცოცხლისთვის სახიფათო საქმიანობის შესრულება 
შესაბამისი დაცვის გარეშე. ეს და სხვა მსგავსი პირობები ადამიანის სიცოცხლეს უქმნიან 
საფრთხეს და სტრესის აღმოცენების მიზეზს წარმოადგენენ.  

სამსახურში არსებული ურთიერთობები - ფსიქოლოგიური ფაქტორებიდან 
მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ურთიერთობები. კარგი ურთიერთობები 
დასაქმებულებს მატებს მოტივაციას იმუშაონ მუყაითად და საჭიროების შემთხვევაში 
დაეხმარონ, ან მიიღონ დახმარება კოლეგისგან. 

ორაგნიზაციაში მიმდინარე ცვლილებები - ორგანიზაციაში მიმდინარე 
ცვლილებები ყოველთვის უყკავშირდება სტრესს, ვინაიდან თითოეული დასაქმებული 
ღელავს, რომ შესაძლოა ის გაანთავისფლონ, ან დააქვეითონ, ან ხელფასი შეუმცირონ. 
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მხარდაჭერის არარსებობა - სამუშაო ადგილზე ადმინისტრაციის მხრიდან 
მხარდაჭერის არარსებობა, სტრესის გამომწვევი ფაქტორია, ვინაიდან პერსონალის წევრმა 
არ იცის ვის მიმართოს, სამუშაო პროცესში აღმოცენებული პრობლემის გადაჭრის მიზნით.  

აღმოცენებული კონფლიქტები - ძალზედ რთულია წლობით იმუშაო ისეთ 
გარემოში სადაც სიძულვილი, ბულინგი, დამცირება, შეურაცხყოფა და კონფლიქტები 
ცხოვრების ჩვეულ რიტმს წარმოადგენს. აღნიშნული ლახავს პიროვნების ღირსებას, 
აქვეითებს თვითშეფასებას და უარყოფითად მოქმედებს სამუშაო მოტივაციაზე.  

ძალზედ გრძელი სამუშაო დრო - მაშინ როდესაც დასაქმებულებს დრო აღარ რჩებათ 
საკუთარი ცხოვრებისთვის, ოჯახისთვის, ინტერესებისთვის, ან თუნდაც აღებული 
ხელფასის დასახარჯად, ეს ყოველივე აჩენს განცდას რომ საკუთარი ცხოვრება არ გააჩნიათ. 
რაც რა თქმა უნდა, სტრესისა და დეპრესიის აღმოცენების მიზეზს წარმოადგენს.  

რუტინული სამუშაო - ადამიანთა უმრავლესობას აშინებს ცვლილებები და 
ცდილობს, რომ თავი აარიდონ ცვლილებებს ცხოვრებაში. ამავდროულად, ადამიანებს 
ესაჭიროებათ გარკვეული ცვლილებები, ვინაიდან ერთფეროვნება წარმოადგენს სტრესისა 
და დეპრესიის ერთ - ერთ მიზეზს.  

დაბალი ანაზღაურება - იმის განცდა რომ პერსონალის წევრი ბევრად მეტს მუშაობს, 
ვიდრე მისი ანაზღაურებაა, მკვეთრად ცვლის ქცევას. დასაქმებულის მოტივაცია და 
პასუხისმგებლობის გრძნობა მკვეთრად მცირდება. 

დასაქმებულის მიმართ წაყენებული მოთხოვნების ცვლილება - სტრესის გამომწვევ 
ფაქტორს წარმოადგენს და დასაქმებულის ქცევაზე უარყოფით გავლენას ახდენს, სამუშაოს 
მოთხოვნების ხშირი ცვლა. ამ დროს შესაძლოა დაეცეს დასაქმებულის თავდაჯერებულობა 
და მოტივაციაც აუცილებლად შემცირდება. (World health organization, 2020) 

გადამეტებული კონტროლი - ადამიანები უფრო პროდუქტიულნი არიან მუშაობის 
პროცესში, როდესაც იციან რომ ხდება მათი კონტროლი, თუმცა როდესაც კონტროლის 
დონე ძალიან მაღალია, როდესაც გაკონტროლებულია დასაქმებულთა საქმიანობისა თუ 
ქცევის თითოეული დეტალი, ეს ნამდვილად შეიძლება გახდეს სტრესის ფაქტორი.  

ავტონომიურობის ნაკლებობა - მაშინ როდესაც დასაქმებულს არ აქვს უფლება 
თავად მიიღოს თუნდაც სულ უმნიშვნელო გადაწყვეტილებები, აღნიშნული უარყოფითად 
აისახება მის ქცევაზე ორგანიზაციაში, ვინაიდან პერსონალის წევრი ვერ გრძნობს ვერანაირ 
პასუხისმგებლობასა და თანამონაწილეობასაც კი იმ საქმეში, რასაც ემსახურება.  

შესაბამისი აღჭურვილობისა და რესურსების არქონა - სტრესის გამომწვევ მიზეზს 
წარმოადგენს იმ აღჭურვილობისა და რესურსების ნაკლებობა ან არარსებობა, რაც 
აუცილებელია სამუშაო პროცესში. ასეთ დროს სტრესს იწვევს დასაქმებულზე 
დაკისრებული პასუხისმგებლობის გრძნობა, რომ ვერ ასრულებს მოვალეობას, თუმცა ეს 
განპირობებულია მისგან დამოუკიდებელი ფაქტორებით.  

დისკრიმინაცია - მნიშვნელოვან სოციო - ფსიქოლოგიურ ფაქტორს წარმოადგენს 
სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაცია. აღნიშნული შესაძლოა გამოხატული იყოს სხვადასხვა 
ინდიკატორებით. დისკრიმინაცია სტრესის აღმოცენების ერთ - ერთ ფაქტორს 
წარმოადგენს, რაც მკვეთრად ცვლის დასაქმებულის ქცევასა და მის თვითშეფასებას 
ორგანიზაციაში.  

იმ ფაქტორების გარდა, რომლებიც ორგანიზაციაში აღმოცენდება კომპანიის 
ფასეულობებისა და შეხედულებების მიხედვით, არსებობს ადამიანის შინაგანი 
ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც, ასევე, გავლენას ახდენენ პერსონალის წევრის 
ქცევაზე ორგანიზაციაში. ეს ფაქტორებია: 

დასაქმებულის ასაკი - რაც უფრო ემატება ასაკი ადამიანს, მით უფრო ნაკლებად 
ამჟღავნებს ენთუზიაზმსა და ინოვაციურობას თავისი სამუშაოს მიმართ. ენთუზიაზმისა 
და ინოვაციური მიდგომის ნაკლებობა შესაძლოა განპირობებული იყოს ფიზიკური 
აქტივობის ნაკლებობითაც. ასაკოვანი ადამიანებისთვის მეტად რთულია ადაპტაციის 
გავლა, გარემოს ცვლილებებთან შეგუება, ვიდრე ახალგაზრდებისთვის. ამასთანავე, 
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ახალგაზრდების მიერ გაცდენილი დღეები, ბევრად მეტია, ვიდრე ასაკოვნების. 
ახალგაზრდებს უფრო ნაკლებად ახასიათებთ დამსაქმებელი კომპანიის მიმართ 
ლოიალურობა, ვიდრე ასაკოვან თანამშრომლებს.  

დასაქმებულთა სქესი, ასევე, გავლენას ახდენს მათ მიერ სამუშაოს მიმართ 
დამოკიდებულებაზე. მეცნიერებმა გამოიკვლიეს რომ ქალები ბევრად უფრო მეტი 
პასუხისმგებლობით ეკიდებიან დაკისრებულ მოვალეობებს, არიან მეტად გულწრფელები. 
მეორე მხრივ, ქალი დასაქმებულები უფრო ხშირად ითხოვენ განთავისუფლებას 
სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგ. ბავშვის ავადმყოფობა, ფეხმძიმობა და ა.შ. (Kalimo, Batwai, 
1987). 

ოჯახური მდგომარეობის სტატუსი - ოჯახური  მდგომარეობა გავლენას ახდენს 
დასაქმებული ქცევაზე ორგანიზაციაში, ეს კი განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ 
დაოჯახებულ ადამიანებს გააჩნიათ ბევრად მეტი მოვალეობები და პასუხისმგებლობები, 
არამხოლოდ თავისი თავის, არამედ არასრულწლოვანი შვილებისა და ოჯახის სხვა 
წევრების მიმართ. აქედან გამომდინარე, დაოჯახებული პერსონალის წევრი მეტად 
ცდილობს სამუშაო ადგილის შენარჩუნებას, ვიდრე პერსონალის ის წევრი, რომლის 
ვალდებულებები გაცილებით ნაკლებია.  

პერსონალის ქცევაზე გავლენას ახდენენ პიროვნული მახასიათებლებიც, რომლებიც 
სხვადასხვა ფაქტორების ზემოქმედებით უკვე ჩამოყალიბებულია ბავშვობის ასაკში და 
თამაშობს მნიშვნელოვან როლს, ადამიანის შემდგომ განვითარებაში. პიროვნული 
მახასიათებლებიდან შემდეგი ინტელექტუალური თვისებები ახდენს ორგანიზაციულ 
ქცევაზე გავლენას: 

Ø კომუნიკაციის უნარი; 
Ø ცნობისმოყვარეობა; 
Ø გამძლეობა; 
Ø მიზეზ - შედეგობრივი კავშირის ანალიზის უნარი; 
Ø ლიდერული უნარ - ჩვევები და ა.შ.  

მნიშვნელოვან ფსიქოლოგიურ ფაქტორს წარმოადგენს ინდივიდის აღქმის უნარი. 
სხვადასხვა ადამიანი სრულიად განსხვავებულად აღიქვამს სიტუაციებს. იმ შემთხვევაში 
თუ ადამიანის აღქმა შეესაბამება კონკრეტული ორგანიზაციის კულტურასა და 
ფასეულობებს, შესაბამისი პიროვნების ქცევა მეტად მისაღები იქნება ამ 
ორგანიზაციისთვის.  

პიროვნების ქცევის მახასიათებელ ინდიკატორს წარმოადგენს მისი დამოკიდებულება 
სამუშაოს მიმართ. დასაქმებულებს საკუთარი სამუშაოს მიმართ შეიძლება გააჩნდეთ, 
როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური დამოკიდებულება. იმ შემთხვევაში, თუ 
დასაქმებულს მოსწონს საკუთარი საქმე და პოზიტიური დამოკიდებულება აქვს, 
ორგანიზაციისთვის მისი ქცევა სარგებლის მომტანი იქნება. იგივე შეიძლება ითქვას 
უარყოფით დამოკიდებულებაზე, ოღონდ უარყოფით კონტექსტში.  

მსოფლიოში უამრავი სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაცია არსებობს და შესაბამისია მათი 
ორგანიზაციული კულტურა, ფასეულობები, დასაქმებულთა ქცევა. სტრესის ფაქტორები 
ძალზედ მრავალფეროვანია და თითოეული ინიდივიდის აღქმას ეფუძნება. შეუძლებელია 
სამუშაო გარემოში სრულიად იქნას აღმოფხვრილი სტრესის ფაქტორები. აქედან 
გამომდინარე, ბევრია დამოკიდებული თავად ინდივიდზეც, რამდენად შეძლებს სტრესთან 
გამკლავებას და წონასწორული მდგომარეობის შენარჩუნებას. 
  
 
 
კვლევის შედეგები 
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კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომლებიც გავლენას 
ახდენენ დასაქმებულთა (ფილიალის მენეჯერის პოზიცია) ქცევაზე სასურსათო 
პროდუქტის სერვისის ქსელურ კომპანიებში.  

 

 
 
დიაგრამა 1. რა ფაქტორები ახდენენ გავლენას სამუშაო გარემოზე 
წყარო: კვლევის შედეგები  
 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ფილიალის მენეჯერის პოზიციაზე მომუშავე 
პერსონალის წევრებზე ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს ორგანიზაციული ფაქტორები. მას 
მოჰყვება გარე ფაქტორები, შიდა პიროვნული ფაქტორები და პერსონალური 
ურთიერთობები ორგანიზაციაში. აღნიშნული პასუხებიდან იკვეთება, რომ კომპანიებს 
აქვთ შესაძლებლობა ორგანიზაციულ სტრესორებზე მოახდინონ გავლენა, შეამცირონ 
მინიმალურ დონემდე, ან აღმოფხვრან, თუმცა ორგანიზაციას ნაკლები გავლენის მოხდენა 
შეუძლია გარე ფაქტორებსა და შიდა პიროვნულ მახასიათებლებზე. 

შიდა ორგანიზაციული სტრესის გამომწვევი ფაქტორებიდან გამოიკვეთა ოთხი 
ძირითადი ფაქტორი. ესენი იყო:  

დაბალი ხელფასი - გამოკითხულ მენეჯერთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ იმდენად 
მაღალია მათზე დაკისრებული მოვალეობები, რომ ხელფასი, რომელსაც უხდიან, არ არის 
შესაბამისი. მენეჯერთა განცხადებით მათ ეკისრებათ ყველაზე მეტი პასუხისმგებლობა 
კონკრეტულ ფილიალში. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ქვემდგომი ვერ გამოცხადდება 
სამსახურში, მისი მოვალეობების შეთავსებაც მენეჯერს უწევს. ასევე, ხშირად ხდება 
სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი სიტუაციები, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება 
მენეჯერის პრეროგატივაა, ხოლო არასწორი გადაწყვეტილება კი შეიძლება სამუშაო 
ადგილის ფასად დაუჯდეს. 

გრძელი სამუშაო საათები - მენეჯერების სამუშაო საათები არის ძალიან გრძელი და 
დამქანცველი, რის გამოც მათ ხშირად არ რჩებათ დრო საკუთარი ოჯახისთვის, 
შვილებისთვის და პირადი ინტერესებისთვის. ეს კი ძალზედ დამთრგუნველია 
ადამიანისთვის, ვინაიდან პირადი ცხოვრება წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ ასპექტს 
ბედნიერებისა და კარგად ყოფნის განსაზღვრის დროს.  

 

ორგანიზაციული
; 42%

გარე ფაქტორები; 
23%

პერსონალური 
ურთიერთობები 
ორგანიზაციაში; 

15%

შიდა 
პიროვნული 

ფაქტორები; 20%
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დიაგრამა 2. შიდა ორგანიზაციული სტრესის გამომწვევი ფაქტორები 
წყარო: კვლევის შედეგები 
 

ფუნქცია - მოვალეობების აღრევა - მენეჯერებმა განაცხადეს, რომ მიუხედავად მათი 
კონკრეტული ფუნქცია - მოვალეობებისა, რაც საკმაოდ მრავალფეროვანია, შესაძლოა 
მოუწიოთ კონსულტანტის, მოლარის ან დამლაგებლის ფუნქციის შესრულებაც. ეს 
ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვა გამოსავალი არ არის როდესაც კომპანიას 
შესაბამისი რაოდენობის კადრი არ ჰყავს. ხოლო, ამავე დროს, რომელიმე მოვალეობის 
შეუსრულებლობა ავტომატურად ნიშნავს, მენეჯერის მოვალეობის არაჯეროვნად 
შესრულებას.  

მუშა - ხელის ნაკლებობა - წინა პუნქტი გამომდინარეობს ამ ფაქტორიდან, რომ 
მაღაზიათა ქსელებს არ ჰყავთ საკმარისი რაოდენობის კადრი, რის გამოც მენეჯერები 
ასრულებენ იმ მოვალეობებს, რაც მათ ფუნქციებში არ შედის. ეს კი, უარყოფით გავლენას 
ახდენს მენეჯერთა მოტივაციასა და ქცევაზე.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

დაბალი ხელფასი გრძელი სამუშაო 
საათები

ფუნქცია -
მოვალეობების 

აღრევა

მუშა - ხელის 
ნაკლებობა

30% 31%

18%
21%

დაასახელეთ შიდა ორგანიზაციული სტრესის 
გამომწვევი ფაქტორები?
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დიაგრამა 3. სტრესის გამომწვევი გარე ფაქტორები 
წყარო: კვლევის შედეგები 
 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველაზე დიდ სტრესის გარე ფაქტორს 
წარმოადგენს პროდუქტებზე ფასების ზრდა. აღნიშნული კი სტრეს ფაქტორია იქიდან 
გამომდინარე, რომ არ ხდება მენეჯერთა ხელფასის მომატება, მაშინ როდესაც იზრდება 
პროდუქციის ფასები. სასურსათო პროდუქციის ფასების კონტროლი მენეჯერთა ერთ - ერთ 
მოვალეობას წარმოადგენს, რის გამოც ისინი მუდმივად საქმის კურსში არიან და 
შესაბამისად, უარყოფითად რეაგირებენ მომატებულ ფასებზე. მომხმარებელთა 
უარყოფითი დამოკიდებულებაც წარმოადგენს ერთ - ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს. 
აღნიშნულის კონტროლი, ისევე როგორც პროდუქციის ფასების გაკონტროლება, სცდება 
კომპანიის შესაძლებლობების ფარგლებს. აღსანიშნავია, რომ მრავალი მომხმარებელი 
ყოველგვარი მიზეზების გარეშე თავაზიანობის გარეშე ეპყრობა პერსონალის წევრებს. 
პერსონალსა და მომხმარებელს შორის აღმოცენებული კონფლიქტური სიტუაციების 
მართვა კი წარმოადგენს, მენეჯერის პრეროგატივას.  

სტრეს ფაქტორია ტრანსპორტის გაუმართავი მოძრაობა, რის გამოც პერსონალის 
რომელიმე წევრს ყოველ დღე აგვიანდება სამსახურში. მათ შორის მენეჯერებს ხშირად 
ექმნებათ მსგავსი ტიპის პრობლემები. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

მომხმარებლების უარყოფითი 
დამოკიდებულება

ფასების ზრდა პროდუქტებზე

მომწოდებლების არაკეთილსინდისიერი 
დამოკიდებულება

ტრანსპორტის პრობლემები

30%

41%

4%

25%

დაასახელეთ სტრესის გამომწვევი გარე ფაქტორები?
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დიაგრამა 4. რა ტიპის სტრესული ფაქტორები აღმოცენდება პიროვნული ურთიერთობების 
თვალსაზრისით. 
წყარო: კვლევის შედეგები. 
 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ თანამშრომლებს შორის კონფლიქტების 
წარმოშობა და მისი მართვა, ასევე საკმაოდ დიდ სტრესთან არის დაკავშირებული თავად 
მენეჯერებისთვისაც. კონფლიქტური სიტუაციების გადაჭრისას მენეჯერები ცდილობენ 
რაც შეიძლება სამართლიანი გადაწყვეტილებები მიიღონ, თუმცა მიუხედავად ამისა, 
პერსონალის ზოგიერთი წევრი უკმაყოფილო რჩება მიღებული გადაწყვეტილებით და 
სუბიექტურად მიაჩნია ის. მენეჯერებმა სტრესის ფაქტორად წარმოაჩინეს, ზემდგომი 
მენეჯერული რგოლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც 
არასამართლიანად იქნა აღქმული ფილიალის მენეჯერების მიერ. 

 

 
 
 
დიაგრამა 5. პირად ფაქტორებთან დაკავშირებული სტრესორები 
წყარო: კვლევის შედეგები 
 

პირად ფაქტორებთან დაკავშირებული სტრესორებიდან მენეჯერები გამოყოფენ 
ფინანსების უკმარისობასა და თავისუფალი დროის არ ქონას. თავისუფალი დროის 

41%

16%

31%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

კონფლიქტები თანამშრომლებს შორის

პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება

ზემდგომი მენეჯერების არასამართლიანი 
დამოკიდებულება

ქვემდგომის ცინიკური, არასამართლიანი 
დამოკიდებულება

რა ტიპის სტრესული ფაქტორები აღმოცენდება 
პიროვნული ურთიერთობების თვალსაზრისით?

32%; 

26%; 3%; 

39%; 

პირად ფაქტორებთან დაკავშირებული რა ტიპის 
სტრესორები ახდნენ გავლენას თქვენზე?

თავისუფალი დროის არქონა მოტივაციის არქონა

პრობლემები პირად ურთიერთობებში ფინანსების უკმარისობა
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უქონლობის გამო მენეჯერები აღნიშნავენ, რომ არ აქვთ შესაძლებლობა პიროვნული და 
კარიერული ზრდისთვის. მრავალი კომპანია უტარებს ტრენინგებს თავის თანამშრომლებს 
მათი უნარების ასამაღლებლად, თუმცა ამგვარი ტრენინგები ძალზედ იშვიათია, ან 
თითქმის არ ხორციელდება ჩვენი კვლევის ობიექტებში ფილიალის მენეჯერებისთვის.  

არასაკმარისი ფინანსები კი მნიშვნელოვანი სტრესის ფაქტორს წარმოადგენს, რის 
გამოც მენეჯერებს ეუფლებათ დაუცველობისა და გაურკვევლობის შეგრძნება. ამგვარად, 
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა მრავალი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს სასურსათო 
პროდუქციის სერვისის მქონე ქსელურ მაღაზიებში მომუშავე პერსონალზე, რომლებიც 
დასაქმებულნი არიან ფილიალის მენეჯერის თანამდებობაზე. 
 
დასკვნები და რეკომენდაციები 
 

დასკვნის სახით შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ, რომ ფსიქოლოგიურ ფაქტორთა 
რამდენიმე ჯგუფი ახდენს გავლენას პერსონალის ქცევაზე ორგანიზაციაში. ჩვენი კვლევის 
ფარგლებში გამოიკვეთა ფსიქოლოგიურ ფაქტორთა რამდენიმე ჯგუფი და მათი 
ქვეპუნქტები, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პერსონალის 
(ფილიალის მენეჯერთა) ქცევაზე საქართველოში. ეს ფაქტორებია: 

ორგანიზაციული ფაქტორები - აღნიშნული ჯგუფი მოიცავს შემდეგ მნიშვნელოვან 
საკითხებს: 

Ø გრძელი სამუშაო საათები; 
Ø დაბალი ხელფასი; 
Ø მუშა - ხელის ნაკლებობა; 
Ø ფუნქცია - მოვალეობების აღრევა. 

გარე ფაქტორები - აღნიშნული ჯგუფი მოიცავს შემდეგს: 
Ø ფასების ზრდა პროდუქტებზე, 
Ø მომხმარებელთა უარყოფითი დამოკიდებულება და ქცევა; 
Ø ტრანსპორტთან დაკავშირებული პრობლემები, 
Ø მომწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება. 

შიდა პიროვნული ფაქტორები - ამ ჯგუფში გამოვლინდა შემდეგი მნიშვნელოვანი 
საკითხები: 

Ø კონფლიქტები თანამშრომლებს შორის; 
Ø ზემდგომი მენეჯერების არასამართლიანი დამოკიდებულება; 
Ø პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება; 
Ø ქვემდგომის ცინიკური, არასამართლიანი დამოკიდებულება. 

პერსონალური ურთიერთობები ორგანიზაციაში - აღნიშნულ ჯგუფში გამოიკვეთა შემდეგი 
მნიშვნელოვანი ქვე - ფაქტორები: 

Ø ფინანსების უკმარისობა; 
Ø თავისუფალი დორის არქონა; 
Ø მოტივაციის არქონა; 
Ø პრობლემები პირად ურთიერთობებში. 

მიღებული დასკვნების შესაბამისად შევიმუშავეთ რეკომენდაციები, რომლებიც 
მდგომარეობს შემდეგში: 
 
ორგანიზაცია უნდა ეცადოს განახორციელოს აქტივობები, რათა შექმნას: 
 

კარგი ორგანიზაციული გარემო - დასაქმებულებს უნდა ჰქონდეთ განცდა, რომ 
კომპანია, სადაც მუშაობენ ზრუნავს მათზე და მისთვის მნიშვნელოვანია პერსონალის 
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თითოეული წევრი. კარგი ორგანიზაციული გარემოს შექმნა საჭიროებს კომპანიის მიერ 
ფინანსური რესურსების გამოყოფას, რათა გამოკვლეულ იქნას ის ასპექტები, რომლებიც 
საჭიროებს გაუმჯობესებას. 

კარგი ურთიერთობები კოლექტივში - დასაქმებულთა ხშირი ცვლა სამუშაო 
ადგილზე განაპირობებს კონფლიქტებისა და სხვა უსიამოვნებების აღმოცენებას 
ორგანიზაციაში. კომპანია უნდა ეცადოს შეინარჩუნოს პერსონალი და ხელი შეუწყოს მათ 
დაახლოებას სხვადასხვა აქტივობების მეშვეობით. 

ფინანსური ანაზღაურების ზრდა - პერსონალის კმაყოფილების დონის 
ასამაღლებლად, აუცილებელია ანაზღაურების ზრდა ინფლაციის დონის პროპორციულად.  

კარიერული ზრდის პერსპექტივა - დასაქმებულებისთვის მოტივაციას ამაღლებს 
კონკრეტულ კომპანიაში კარიერული ზრდის პერსპექტივა. ეს შესაძლებელი უნდა იყოს 
ჩვენი კვლევის ობიექტებშიც, რათა ამაღლდეს მენეჯერთა მოტივაცია. 

პიროვნული ზრდა, განვითარება - კომპანიებმა ზრუნვა უნდა დაიწყონ 
დასაქმებულთა უნარების ზრდასა და განვითარებაზე. პროფესიონალი კადრი 
წარმოადგენს კომპანიის კონკურენტულ უპირატესობასა და მთავარ ორგანიზაციულ 
რესურსს.  

დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა - პერსონალის კმაყოფილების გასაზრდელად 
აუცილებელია დასაქმდეს იმდენი ადამიანი, რომ შესაძლებელი იყოს მომხმარებელთა 
მომსახურება ადეკვატურად და მაღალ დონეზე. აღნიშნული დადებით გავლენას მოახდენს 
მომხმარებლების კმაყოფილებაზეც. 

მხოლოდ დაკისრებული მოვალეობების შესრულების მოთხოვნა - კომპანიებმა 
უნდა უზრუნველყონ, რომ კონკრეტულ პოზიციაზე დასაქმებულმა ინდივიდმა 
შეასრულოს მხოლოდ ის მოვალეობა, რაც მისთვის იყო განკუთვნილი. 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა თითოეული სტრესის ფაქტორი, ასევე, 
ჩამოყალიბებულ იქნა რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში 
მკვეთრად შემცირდება სტრესის გამომწვევი ფსიქოლოგიური ფაქტორები და ამაღლდება 
დასაქმებულთა შრომის ეფექტიანობა. 
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თათია მამნიაშვილი 

 
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ბაკალავრი 
მენეჯმენტის და მენტორინგის სკოლა LOUD CONNECTION-ის 

დამფუძნებელი 
ENTREPRENEUR GEORGIA-ს თანაავტორი 

 
 

ფსიქოლოგიის როლი ბიზნესის მართვის და განვითარების 
პროცესში 

 
Abstract 

From factor of organizational development most important is psychological factor than 
technological changes. Psychological factor: “good is enemy of great” determine success and 
transformation of company. Transformations process may consider potentials cumulation, 
what eventuate fast divest-three phase: disciplined humans, disciplined conception, disciplined 
operation. 

საკვანძო სიტყვები: აუცილებლობა, ანალიზი,  შეცვლა, განვითარება,  კარგიდან 
საუკეთესომდე. 
 
 
შესავალი 
 

დღევანდელ რეალობაში აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს ფსიქოლოგიის როლის 
მნიშვნელობის კვლევა ბიზნესის მართვის და განვითარების სფეროში. პიროვნების 
ფსიქოტიპის შემეცნება გვეხმარება, როგორც დასაქმებულთან ურთიერთობაში, ასევე 
კლიენტებთან, თუ ბიზნეს პარტნიორებთან კომუნიკაციისას. დასაქმებულები იმყოფებიან 
ორგანიზაციული სტრუქტურის, იერარქიის და პერსონალური განვითარების სხვადასხვა 
დონეზე. ტოპ მენეჯმენტს, შუა და ქვედა რგოლის მენეჯმენტს და თანამშრომლებს აქვთ 
განსხვავებული მოტივაცია და საჭიროებები, რაც  გავლენას ახდენს კომპანიის 
განვითარების პროცესზე. მართვის პროცესის კვლევაში გამოვლენილი 
კანონზომიერებების ცოდნა გვიადვილებს კომპანიის ეფექტურ მართვას და ბიზნესის 
ზრდაში გვეხმარება.                                                           

კარგი საუკეთესოს მტერია - რადგან ადამიანები ეჩვევიან და ებღაუჭებიან 
სტაბილურობას, ეშინიათ რისკის გაწევის, ნაკლებად იჩენენ მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებების მიღების პასუხისმგებლობას და აკლიათ ცოდნა და გამბედაობა.  

კვლევაში გამოყენებული ტერმინი საუკეთესო კომპანია აღნიშნავს კომპანიებს, 
რომლებმაც შეძლეს ხანგრძლივი ტრანსფორმაციის გზით გარდაქმნილიყვნენ, 
გაეუმჯობესებინათ თავიანთი შედეგები, კარგიდან ქცეულიყვნენ საუკეთესოდ და 15 წლის 
განმავლობაში მაინც შეენარჩუნებინათ ეს მდგომარეობა. შესაძლებელია კარგი კომპანია 
გახდეს საუკეთესო? ეს კვლევა წარმოადგენს ჩვენს ძიებას, მივიღოთ უნივერსალური 
პასუხი, რომელიც შეიძლება მომავალში ყველა კომპანიამ ყველა დროში გამოიყენოს. 
 
კვლევის მეთოდოლოგია 
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კვლევის მიზანს წარმოადგენს შეისწავლოს, თუ რა შიდა სამუშაოებია 

ჩასატარებელი, რომ კომპანიამ შეძლოს კარგიდან საუკეთესომდე მივიდეს.  პირველ რიგში, 
მოხდა ასეთი კომპანიების იდენტიფიცირება, შემდეგ ეს კომპანიები შედარდა საგანგებოდ 
შერჩეულ კომპანიების ჯგუფს, რომლებმაც ვერ მოახერხეს ასეთი ნახტომის გაკეთება, ან 
თუ მოახერხეს ვერ შეინარჩუნეს მიღწეული შედეგი. ამ შედარებით კი გამოჩნდა 
კომპანიების საქმიანობის ძირითადი და განმასხვავებელი ფაქტორები. 

15 წლიანი პერიოდი განისაზღვრა ერთჯერადი სასწაულების გამოსარიცხად - 
როდესაც კომპანიის ბედს წყვეტს მისგან დამოუკიდებელი გარეშე ფაქტორი. კომპანიების 
სასიცოცხლო ციკლიდან გამომდინარე 15 წლის განმავლობაში მხოლოდ გამართლებას ვერ 
დაეყრდნობი. ასევე, მნიშვნელოვანი იყო აღმასრულებელთა ფაქტორი. ჩვენი 
კრიტერიუმებით წარმატებული კომპანიების იდენტიფიცირების შემდეგ ერთმანეთისგან 
უნდა განვასხვავოთ წარმატებული კომპანიები და კომპანიები, რომლებსაც 
განსაკუთრებული ლიდერები ჰყავთ, ლიდერის როლის აღსაქმელად, გამოსაკვეთად და 
ლიდერის დასახასიათებლად. 
 
კარგიდან საუკეთესო შედეგებზე გადასვლის მაგალითები: 
 

*მონაცემები აღნიშნავს თითოეული საუკეთესო კომპანიის აქციების საერთო 
შემოსავლის თანაფარდობას ბაზრის საშუალო მაჩვენებელთან 15 წლის განმავლობაში 
ჯამურად.  ხოლო გარდამავალ წერტილად აღებულია მომენტი, როცა კვლევაში მონაწილე 
ყველა კომპანიისთვის, ფიქსირებულ მომენტში, აქციების შემოსავლის თანაფარდობა 
ბაზრის საშუალო მაჩვენებელთან იყო 1.00. 

*საუკეთესოდ იქნა მიჩნეული კომპანია, რომლის აქციების მთლიანი შემოსავალი 
ბაზრის საშუალო მაჩვენებელზე 3-ჯერ მეტია ტრანსფორმაციის დაწყებიდან 15 წლის 
განმავლობაში. 
 
 ცხრილი 1 
 

კომპანიები გარდამავალი პერიოდის 
შემდგომი 15 წლის შედეგები 

ტრანსფორმაციის წლები  

Abbott საშუალო მაჩვენებელზე 3.98- 
ჯერ მეტი 

1974-1989 

Circuit City საშუალო მაჩვენებელზე 
18.50- ჯერ მეტი 

1982-1997 

Fannie Mae საშუალო მაჩვენებელზე 7.56-
ჯერ მეტი 

1984-1999 

Gillette საშუალო მაჩვენებელზე 7.39-
ჯერ მეტი 

1980-1995 

Kimberly-Clark საშუალო მაჩვენებელზე 3.42-
ჯერ მეტი 

1972-1987 

Kroger საშუალო მაჩვენებელზე 4.17- 
ჯერ მეტი 

1973-1988 

Nucor საშუალო მაჩვენებელზე 5.16-
ჯერ მეტი 

1975-1990 
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Philip Morris საშუალო მაჩვენებელზე 7.06-
ჯერ მეტი 

1964-1979 

Pitney Bowes საშუალო მაჩვენებელზე 7.16-
ჯერ მეტი 

1973-1988 

Walgreens საშუალო მაჩვენებელზე 7.34-
ჯერ მეტი 

1975-1990 

Wells Fargo საშუალო მაჩვენებელზე 3.99-
ჯერ მეტი 

1983-1998 

 
კვლევისთვის შეირჩა შესადარებელი კომპანიების ორი ჯგუფი. პირველი ჯგუფი 

შედგებოდა გარდამავალი პერიოდისათვის საუკეთესო კომპანიების მსგავსი 
შესაძლებლობების, პროფილის და რესურსების კომპანიებისგან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, 
მათ ვერ შეძლეს საუკეთესოდ ქცევა. მეორე შედგებოდა კომპანიებისგან, ვინც 
ხანგრძლივად ვერ შეინარჩუნა გაუმჯობესებული შედეგი. ჯამში 28 კომპანია: 11 
საუკეთესო, 11 პირდაპირი შედარებისა და 6 არამდგრადი. 

 
ყველა გამოკვლეული კომპანია: 
 
 ცხრილი 2 
 

საუკეთესო კომპანიები პირდაპირი შედარების 
კომპანიები 

არ შემდგარი 
ტრანსფორმაციები 

Abbott Upjohn Burroughs 

Circuit City Silo Chrysler 

Fannie Mae Great Western Harris 

Gillette Warner-Lambert Hasbro 

Kimberly-Clark Scott Paper Rubbermaid 

Kroger A & P Teledyne 

Nucor Bethlehem Steel  

Philip Morris R. J. Reynolds  

Pitney Bowes Addressograph  

Walgreens Eckerd  

Wells Fargo Bank of America  

 
საჭირო იყო თითოეული შემთხვევის ღრმა ანალიზი. შეიკრიბა ყველა სტატია, 

რომლებიც გამოქვეყნებული იყო ამ 28 კომპანიის შესახებ 50 წლის განმავლობაში. მოხდა 
მასალების სისტემატიზაცია კატეგორიების: სტრატეგია, მენეჯმენტი, ტექნოლოგიების და 
ა.შ. მიხედვით. შემდეგ გამოიკითხა საუკეთესო კომპანიების აღმასრულებელი პირები, ვინც 
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გარდამავალ პერიოდში საპასუხისმგებლო პოზიციებზე მუშაობდნენ. ჩატარდა ფართო 
სპექტრის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი - გამოკვლეულ იქნა კომპანიების 
ქონება, აღმასრულებლების ანაზღაურება, ბიზნეს სტრატეგია, კორპორაციული კულტურა, 
თანამშრომელთა გათავისუფლება, მართვის სტილი, ფინანსური კოეფიციენტები, 
კაპიტალბრუნვა და ა.შ.  მოხდა კომპანიების დოკუმენტაციის კოდირება: ორგანიზაციული 
საკითხები, ორგანიზაციული სტრუქტურა, ორგანიზაციის პოლიტიკა და პროცედურები, 
სისტემები, დაჯილდოებისა და წახალისების ფორმები, სოციალური ფაქტორები, გუნდის 
ფორმირების დინამიკა, ბაზრები, კონკურენტები და გარემო, პროდუქტები და 
მომსახურება, ფიზიკური ადგილმდებარეობა, კომპანიის ხედვა, მთავარი ღირებულებები, 
ღონისძიებები, ცვლილებები, ტრანსფორმაციის ცდები, ტრანსფორმაციის შემდგომი 
უკუსვლა (მხოლოდ  არშემდგარი კომპანიებისთვის), შესწავლა და შედარება.                                                                                        
 
კვლევის შედეგები 
 

ემპირიული კვლევით დადგინდა, რომ ბიზნეს სტრატეგია საუკეთესო და 
შესადარებელი კომპანიებისა არ იყო განსხვავებული. ორივე ჯგუფის კომპანიებს ჰქონდათ 
კარგად განსაზღვრული სტრატეგიები და არ იკვეთებოდა, რომ საუკეთესო კომპანიებმა 
მეტი დრო მოანდომეს საკუთარი გრძელვადიანი სტრატეგიების დაგეგმვას, ვიდრე 
შესადარებელმა კომპანიებმა. 

ტექნოლოგიები და ტექნოლოგიებით განხორციელებული ცვლილებები, 
პრაქტიკულად არ არის დაკავშირებული კომპანიის კარგიდან საუკეთესომდე 
ტრანსფორმაციასთან. ტექნოლოგიებს შეუძლია დააჩქაროს ტრანსფორმაციის პროცესი, 
მაგრამ არ შეუძლია მისი გამოწვევა.  

შერწყმა და დაკომპლექტებაც არავითარ როლს არ ასრულებდა კომპანიის 
გაუმჯობესებაში - ორი დიდი, საშუალო კომპანიის გაერთიანებით ვერასოდეს შეიქმნება 
ერთი დიდი და წარმატებული კომპანია. 

საუკეთესო კომპანიები მცირე ყურადღებას უთმობენ მენეჯმენტის ცვლილებას, 
ადამიანების წახალისებას ან თანამიმდევრულობის დანერგვას. საუკეთესო კომპანიებს არ 
ჰქონდათ ტრანსფორმაციის პროგრამა, ზოგი აღნიშნავდა, რომ ტრანსფორმაციის 
მნიშვნელობის შესახებ არაფერი იცოდნენ. მხოლოდ მოგვიანებით გახდა მათთვის ცხადი 
ცვლილებების დადებითი შედეგები. კომპანიის წარმატება არ არის გარემოებების შედეგი, 
როგორც ჩანს ეს ადამიანების შეგნებული არჩევანია, ისინი საკუთარ წვლილს გრძნობენ, 
როცა საქმე კარგად არ არის, ინაწილებენ პასუხისმგებლობას და არასოდეს მიაწერენ 
წარუმატებლობას უიღბლობას. 

საუკეთესო კომპანიების სახელგანთქმული ლიდერების ანაზღაურება არ აღმოჩნდა 
მათი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი. ამ ლიდერების მოტივაცია, ფსიქოტიპი და 
პიროვნული თავისებურებები კარგად ჩანს მე-5 დონის ლიდერობის კონცეფციაში. მე-5 
დონის მენეჯერები საკუთარ საჭიროებებს უკან სწევენ და იღწვიან მთავარი მიზნისთვის - 
შექმნან საუკეთესო კომპანია. ეს არ ნიშნავს, რომ მათ არა აქვთ პიროვნული ამბიციები ან 
ინტერესები, მაგრამ მათი პირველი და უმთავრესი ამბიცია ინსტიტუციის ინტერესებისკენ 
არის მიმართული და პროფესიული ნებისყოფის და პიროვნული თავმდაბლობის ნაზავია. 
 
ცხრილი 3 
 
მე -5 დონის ლიდერობა 
 
პროფესიული ნაბისყოფა პიროვნული თავმდაბლობა 
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აღწევს ძალიან მაღალ შედეგს, კარგიდან 
საუკეთესოზე გადასვლის მთავარი 
ინიციატორი 

არის უაღრესად თავმდაბალი, არ ეძებს 
საზოგადოებრივ აღიარებას, არასოდეს 
ტრაბახობს 

ამჟღავნებს მტკიცე გადაწყვეტილების მიღების 
უნარს იმისათვის, რომ გააკეთოს ყველაფერი, 
როგორი რთულიც უნდა იყოს, მტკიცე, 
საუკეთესო შედეგის მისაღებად 

მოქმედებს დინჯად, მშვიდად და 
თანამიმდევრულად იღებს მნიშვნელოვან 
გადაწყვეტილებებს, მოტივაციისათვის 
ეყრდნობა მაღალ სტანდარტებს და არა - პირად 
ქარიზმას. 

ადგენს მძლავრი, მდგრადი შედეგების 
კომპანიის შექმნის სტანდარტებს და 
მუდმივად ინარჩუნებს მაღალ სტანდარტს 

პატივმოყვარეობას იკმაყოფილებს არა - 
საკუთარი პიროვნული, არამედ კომპანიის 
მიღწევებით, ირჩევს მემკვიდრეებს, 
რომლებიც მომავალში აღწევენ უფრო მაღალ 
შედეგებს. 

იყურება სარკეში და არა ფანჯრიდან, რათა 
გაიზიაროს პასუხისმგებლობა ცუდ 
შედეგებზე, არასოდეს ადანაშაულებს სხვებს, 
გარე ფაქტორებს ან იღბალს 

იყურება ფანჯრიდან და არა - სარკეში, რათა 
კომპანიის წარმატებები მიაწეროს სხვა 
ადამიანებს, გარე ფაქტორებს და იღბალს. 

 
 
დასკვნები და რეკომენდაციები  
 

კვლევაზე დაფუძნებით მივიღეთ დასკვნა, რომ კომპანიის ტრანსფორმაციის 
პროცესი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც პოტენციალის დაგროვება, რასაც მოჰყვება 
სწრაფი განვითარება სამ ეტაპად: დისციპლინირებული ადამიანები, დისციპლინირებული 
აზროვნება და დისციპლინირებული მოქმედება (Jim Collins, 2001). 

პირველ რიგში, გვჭირდება დისციპლინირებული ადამიანები. არსებობდა 
ვარაუდები, რომ საუკეთესო კომპანიების ლიდერები ახალი თვალსაზრისითა და 
სტრატეგიით დაიწყებდნენ, მაგრამ ამის ნაცვლად, მათ თავდაპირველად აიყვანეს 
შესაფერისი ადამიანები, სწორად შერჩეული ადამიანები და „გადმოსხეს“ არასწორად 
შერჩეულები. ამასთან, სწორად შერჩეულებს ადგილიც სწორად შეურჩიეს და ამის შემდეგ 
განსაზღვრეს რა კურსი უნდა აეღო კომპანიას. ამ ვითარებაში ვალდებულებების, 
თანამიმდევრულობის, მოტივაციისა და ცვლილებების პრობლემები ქრება. 

როგორც ვლინდება არასწორად შერჩეული ადამიანების სამუშაოზე დიდი ხნით 
დატოვება კარგი თანამშრომლების მიმართ უსამართლობაა, ისინი აუცილებლად 
ჩათვლიან, რომ მათ მიერ შესრულებული სამუშაო შეუფერებელი ადამიანების 
არასათანადო საქმიანობის კომპენსაციაა. ამან შეიძლება ადამიანებს სამსახურიდან 
წასვლისკენაც კი უბიძგოს. საქმეში წარმატებულები, ქვეცნობიერად მოტივირებული არიან 
საკუთარი წარმატებით და როდესაც ხედავენ, რომ მათ ძალისხმევას ზედმეტი ტვირთის 
ზიდვით ხელი ეშლება, იმედგაცრუებული რჩებიან. თუ ხვდებით, რომ რომელიმე 
თანამშრომელთან მკაცრად მოქცევა გჭირდებათ, ეს ნიშნავს, რომ მისი სამსახურში აყვანით 
შეცდომა დაუშვით, საუკეთესო თანამშრომლებს არ ჭირდებათ მკაცრად მოქცევა. 
ხელმძღვანელობა, სწავლება და მითითება - კი, მაგრამ სიმკაცრე არა.  

ყველას გვქონია ან გვინახავს ასეთი სცენარი, ვიცით, რომ არასწორად შერჩეული 
ადამიანი გვყავს, მაგრამ ვიცდით, ვაყოვნებთ, ვცდილობთ ალტერნატივის გამოძებნას, 
ვაძლევთ მესამე, მეოთხე შანსს და იმედი გვაქვს, რომ სიტუაცია გამოსწორდება. მეტიც 
მთელ დროსა და ენერგიას ამ ადამიანისთვის ვხარჯავთ, ნაცვლად იმისა, რომ 
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განვითარებაზე ვიფიქროთ და კარგ თანამშრომლებთან ვიმუშაოთ. ამასობაში კი, ჩვენ 
საუკეთესო თანამშრომლებს უკვირთ: „რად უნდოდა ამას ამდენი დრო?“ 

მენეჯერებმა საჭიროა შეინარჩუნოთ ურყევი რწმენა, რომ სირთულეების 
მიუხედავად ბოლოს მაინც გაიმარჯვებთ, უნდა გქონდეთ უნარი დაუპირისპირდეთ მკაცრ 
სინამდვილეს, როგორი მკაცრიც არ უნდა იყოს ის. მნიშვნელოვანია დაიჭიროთ ის, რაც 
თქვენთვის კარგად გასაგები არ  არის  და რისი პასუხიც არ იცით და შემდეგ დასვათ 
კითხვები, რომლებიც საუკეთესო გადაწყვეტილებებამდე მიგიყვანთ. ეს კვლევით 
მიღებულ კონცეფციაში მეორე ეტაპი - დისციპლინირებული აზროვნებაა. 

ტრანსფორმაციის პროცესი, რაც საუკეთესო კომპანიებისათვის ასეთი ადვილი და 
ნათელი გახდა კონცეფციის საშუალებით, რთული და ბურუსით მოცული იყო 
შესადარებელი კომპანიებისთვის, რადგან შესადარებელი კომპანიები არასდროს სვამდნენ 
სწორ კითხვებს და ისინი მიზნებსა და სტრატეგიებს ისახავდნენ საკუთარი ამბიციური 
გამბედაობისა და არა - საკუთარი მდგომარეობის გაანალიზების საფუძველზე. მათთვის 
უცხო იყო განვითარების პროცესის მესამე ფაზა - მოქმედების დისციპლინა. 

როდესაც დისციპლინირებული თანამშრომლები გყავთ, არ გჭირდებათ იერარქია, 
როდესაც დისციპლინირებულად აზროვნებთ არ გჭირდებათ ბიუროკრატია. როდესაც 
დისციპლინირებულად მოქმედებთ, არ გჭირდებათ ზედმეტი კონტროლი. დისციპლინის 
კულტურისა და მეწარმეობის ეთიკის შერწყმით თქვენ საქმის საუკეთესოდ კეთების უნარს 
შეიძენთ (Jim Collins, 2001). 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გამოხატავს მაღალი და დაბალი  დისციპლინის 
კულტურისა და მეწარმეობის ეთიკის კომბინაციებით, როგორი ტიპის და განვითარების 
კომპანიებს მივიღებთ. 

 
 
ცხრილი 4 
 
საუკეთესო კომპანიების შემოქმედებითი დისციპლინის მატრიცა 
 

მაღალი 
 
 
 
 
 

დისციპლინის 
კულტურა 
 
 
 
 
 
 
დაბალი 

დაბალი                               სამეწარმეო ეთიკა                        მაღალი 
 
 

საუკეთესო კომპანიებმა შექმნეს თანამიმდევრული სისტემები მკაცრი 
შეზღუდვებით, მაგრამ მათ ასევე, მიანიჭეს თავისუფლება და პასუხისმგებლობა 
თანამშრომლებს ამ სისტემების ფარგლებში. მათ დაიქირავეს დისციპლინირებული 

 
 
 
იერარქიული ორგანიზაცია 

 
 
 
საუკეთესო ორგანიზაცია 

 
 

 
ბიოროკრატიული                  
ორგანიზაცია 

 
 
 
დამწყები ორგანიზაცია 
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ადამიანები, რომელთაც არ სჭირდებათ მართვა და შესაბამისად, დაიწყეს არა ადამიანების, 
არამედ სისტემების მართვა. 

ყველას უნდა, საუკეთესო იყოს, მაგრამ ორგანიზაციების უმრავლესობას აკლია 
დისციპლინა, რომ ამბიციებისაგან გათავისუფლებულებმა ნათლად დაინახონ, რა 
შეუძლიათ გააკეთონ ყველაზე უკეთ და ასევე, აკლიათ ნებისყოფა, რათა გააკეთონ 
ყველაფერი საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად.  

ტრანსფორმაციის პროცესი გიგანტური, მძიმე ბორბლის ერთი მიმართულებით 
მოძრაობას მოგვაგონებს გარღვევის წერტილამდე, სადაც თქვენს სასარგებლოდ 
ამოქმედებას იწყებს დაგროვებული პოტენციალი და კომპანია სწრაფი ზრდის ეტაპზე 
გადადის. 
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ოლიკო ცისკარიშვილი-სოსელია 

 
სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი 

„ალტერბრიჯის“ აკადემიური პერსონალი 
ასოცირებული პროფესორი 

 
მასმედიის გავლენა აუდიტორიაზე 

 
Abstract 
 
The influence of the media is even stronger as a result of the spread of computers and 

the internet. Information spread in the media is often motivating for specific behaviors. 
Media not only spreads the information, but it also can influence the audience. 
 

საკვანძო სიტყვები: მედია, ინფორმაცია, გავლენა, განწყობა, საზოგადოება. 
 
შესავალი 
 
ადამიანი სოციალურ ჩვევებს თავის გარშემო მყოფების მოქმედებებით, შედეგების 

დაკვირვებით ეუფლება. ის აკვირდება ოჯახის წევრებს, მეზობლებს, ნაცნობებს, მედიას და 
უყალიბდება გარკვეული ჩვევები. მედიის გავლენა ამ ჩვევების ჩამოყალიბებაში 
უდიდესია, რადგან მისი გავლენა ადამიანის ფსიქიკასა და ფსიქოლოგიაზე, მის განწყობაზე 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. 

რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევებით გამოვლინდა რომ მედიას უდიდესი 
როლი მიუძღვის პიროვნების განწყობასა და ქცევის ჩამოყალიბებაზე (ცისკარიშვილი-
სოსელია ოლღა, 2020). ხშირად ფაქტების მიღმა მრავალი უხილავი მიზეზი იმალება და 
გარკვეულწილად პიროვნების მახასიათებლები მის იმპულსურ ქცევებში მჟღავნდება.  
პიროვნების ფსიქიკურ აქტივობაში თავად ინდივიდის მოთხოვნილებებიცაა ასახული, 
მაგრამ ისინი არაა სინამდვილის ასახვისაგან მოწყვეტილი, არამედ მასთან ერთიანობაშია. 
ადამიანი სოციალურ ჩვევებს თავის გარშემო მყოფების მოქმედებებით და, მათგან 
გამომდინარე, შედეგების დაკვირვებით და გათვალისწინებით ეუფლება, ეს პროცესი 
გვხვდება, როგორც ოჯახში, ასევე, ინფორმაციის მასობრივ საშუალებებში გამოქვეყნებული 
მედია პროდუქტიდან. 

21-ე საუკუნეში, კომპიუტერისა და ინტერნეტის გავრცელების შედეგად მედიის 
ზეგავლენა კიდევ უფრო ძლიერია. მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, ხშირად არის 
კონკრეტული ქცევის მასტიმულირებელი. მედიას შემოაქვს ახალი მომენტები 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მედია ვალდებულია, აუდიტორიას ინფორმაცია მიაწოდოს 
და იყოს სამართლიანობის, სიმართლის, კანონის, ღირებულებების, ადამიანის უფლებების 
სამსახურში. მედიას ინფორმაციის გავრცელების გარდა, აქვს აუდიტორიაზე 
ზემოქმედების საშუალებაც. ზოგჯერ საზოგადოებისთვის დრამატული მოვლენები, 
ისედაც დაუცველ საზოგადოებაზე ფსიქოლოგიურ გავლენას ახდენს. მედია ხშირად 
საზოგადოების განწყობის შემქმნელია.  

ადამიანის აქტივობაზე, ქცევაზე დიმიტრი უზნაძეც (უზნაძე, 1940:72) წერს: „შესაძლო 
ქცევის ღირებულების გაცნობიერების მიხედვით, სუბიექტს მისი შესრულების თუ 
შესაძლებლობების განწყობა უჩნდება და ისე ხდება, რომ სუბიექტი გარკვეული ქცევის 
აქტს მიმართავს“. უზნაძის აზრით, ადამიანს შეუძლია გააცნობიეროს განწყობის შინაარსი 
და იმ ქცევის ღირებულება, რომელიც მის საფუძველზე მომავალში უნდა განხორციელდეს. 
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ამ გზით ადამიანი ახერხებს, განწყობის მოქმედება დაუქვემდებაროს ცნობიერების 
კონტროლს, გააცნობიეროს ის არაცნობიერი ფსიქიკური მდგომარეობა, განწყობა, 
რომელსაც თურმე მიუღებელი ქცევა უნდა მოჰყვეს. უზნაძისთვის განწყობა არაცნობიერ 
და არა გაუცნობიერებელ მოვლენას წარმოადგენს, რომლის გაცნობიერების შემდეგ, 
ადამიანისათვის ნათელი ხდება, რა უნდა გაეკეთებინა მას, რა იყო მისი მომავალი ქცევის 
მიმართულება. (უზნაძე, 1940:175) „ნებისმიერ ქცევას განწყობა უდევს საფუძვლად და ეს 
განწყობა გადამწყვეტ მომენტში იჩენს თავს.“ .  

განწყობა წარმოადგენს ადამიანის რთული ფსიქიკური აქტივობის გამაერთიანებელ 
არაცნობიერ მთლიან მდგომარეობას. ერთმანეთთან დაკავშირებულნი არიან ადამიანის 
მოთხოვნილებები, ქცევის საგნობრივი გარემო, ადამიანის ცნობიერება და სოციალური 
სინამდვილის მოთხოვნები, რომელსაც ადამიანს უყენებს საზოგადოება (უზნაძე, 1977). 
განწყობა, როგორც ამ მოვლენების ერთიანობის საფუძველი, შეიცავს თავის თავში 
იმპულსს, ტენდენციას, რომელიც ადამიანს გარკვეული ქცევისკენ უბიძგებს და 
განაპირობებს მის მიზანშეწონილ მიმდინარეობას. განწყობის, ქცევისა და ცნობიერების ამ 
რთული შინაგანი ურთიერთობის შესახებ მიუთითებდა თავის შრომებში დიმიტრი 
უზნაძე. 

განწყობა, ქცევის წინ შექმნილი მდგომარეობაა, რომელზეც მოქმედებს გარემო 
პირობები: საგნები, მოვლენები, ადამიანები, სიტუაციები და ა.შ. 

თუ ადამიანი, გარკვეული მოვლენის ან საგნის მიმართ წინასწარ მტკიცედ არის 
განწყობილი, მაშინ მან შეიძლება განწყობის ზეგავლენით მოცემული მოვლენა 
დამახინჯებულად, არასწორად, „ილუზორულად“ აღიქვას. აღქმა საგნის ობიექტურ სწორ, 
უტყუარ ასახვას ყოველთვის არ იძლევა. გარკვეულ პირობებში საგნის არასწორი, 
დამახინჯებული აღქმა ხდება. ხშირად კი მედიაში გამოქვეყნებულ მასალებს ადამიანები 
არასწორად აღიქვამენ. 

თანამედროვე სამყარო უწყვეტ კომუნიკაციაზეა დამყარებული. ვაკვირდებით 
მოვლენებს, რომლებიც ჩვენგან ათასობით კილომეტრში ხდება, ელექტრონული 
საშუალებები ამის შესაძლებლობას იძლევა, ფაქტობრივად, განუწყვეტლივ. ინფორმაციის 
ტექნოლოგიური განვითარება და ინფორმაციის გავრცელება თანამედროვე საზოგადოების 
პროგრესის ისეთივე ნაწილია, როგორიც ნებისმიერი წარმოების. მეოცე საუკუნეში 
მაღალტექნოლოგიურმა ტექნიკამ და კომუნიკაციის ელექტრონულმა საშუალებებმა 
დააჩქარეს ინფორმაციის გლობალური გავრცელება. მასობრივი კომუნიკაციის 
საშუალებები - გაზეთი, ჟურნალი, კინო, ტელევიზია - ხშირად ასოცირდება გართობასთან 
და ამიტომ განიხილება, როგორც მეორეხარისხოვნად უმეტეს ადამიანთა ცხოვრებაში. 
ამგვარი შეხედულება სავსებით არასწორია. მასობრივი კომუნიკაცია ეხება ჩვენი 
ცხოვრების მრავალ ასპექტს. 

ის ინფორმაციული საშუალებებიც კი, რომელიც ადამიანს მოდუნების საშუალებას 
აძლევს, როგორებიცაა მაგალითად: გაზეთი და ტელევიზია, დიდ გავლენას ახდენს ჩვენს 
მსოფლმხედველობაზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ მედია ცოდნის მიღების საშუალებას 
წარმოადგენს, რომელზეც  საზოგადოების ცხოვრებაა დამოკიდებული ტელევიზიის 
შემოსვლამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა თანამედროვე ცხოვრების სტრუქტურაში, 
ასევე, ინტერნეტის გამოჩენამ მთლიანად შეცვალა ადამიანების ცხოვრება. დღის გეგმა 
მთლიანად განსაზღვრულია ტელევიზიის პროგრამებსა და ინტერნეტში მოძიებულ 
ინფორმაციებზე. მკვლევრები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ტელევიზიამ უფრო დიდი 
გავლენა მოახდინა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ვიდრე სხვა ტექნოლოგიურმა სიახლემ 
(Гидденс, 2005:417) თუმცა, ტელევიზია დღევანდელ ცხოვრებაში ჩაანაცვლა ინტერნეტმა 
და სოციალურმა ქსელებმა. მოსახლეობის უმრავლესობა დამოკიდებულია ინტერნეტსა და 
სოციალურ ქსელებზე. 

ინფორმაცია, რომელიც გადაიცემა მედიაში, არის კონკრეტული ქცევის 
მასტიმულირებელი, ხშირად კი - კონფლიქტის. თანამედროვე ქართულ მედიაში კი 
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ხშირად ხდება კონფლიქტების, ძალადობის, მკვლელობების, ადამიანის უფლებათა 
დარღვევის ტირაჟირება. ადამიანთა ურთიერთობისათვის არა მხოლოდ აგრესიული 
მოქმედებაა დამახასიათებელი, არამედ, აგრეთვე, პროსოციალური (ალტრუისტული) 
საქციელიც, რაც სხვებისადმი თანადგომის გამოვლენას და დახმარების აღმოჩენას 
გულისხმობს. მიჩნეულია, რომ ალტრუისტული ქცევის მამოძრავებელი არის არა 
საკუთარი ინტერესებისათვის, არამედ სხვების კეთილდღეობაზე უანგარო ზრუნვა. 
ალტრუისტული საქციელის უამრავი მაგალითი არსებობს. მაგალითად, თბილისში, 2015 
წლის 13 ივნისს მდინარე ვერეს ადიდების შემდეგ სტიქიური უბედურების ზონაში 
უანგაროდ მუშაობდა უამრავი ახალგაზრდა. ალტრუიზმის ასეთი მაგალითი უამრავია 
მსოფლიოს მასშტაბით. 

თანამედროვე საინფორმაციო კომუნიკაციების ფორმებს შეუძლია ადამიანების 
სწავლის პროცესში ჩართვა. მათ შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ ჩვენი ფიქრები, დღის განწყობა 
ანდა სამყაროს მიმართ როგორი განცდა უნდა გვქონდეს. „მედია, ყველა სიკეთესთან 
ერთად, თავის თავში მოიცავს საფრთხეს ადამიანების ცნობიერების სტანდარტიზირების. 
მედია თავის თავში ფარავს, ერთი მხრივ, მდიდარ სოციალურ შესაძლებლობებს, მეორე 
მხრივ, მუქარასა და ცუდ პერსპექტივებს. ის შეიძლება იყოს როგორც ტროას ცხენი, ასევე 
კაცობრიობის უდიდესი მასწავლებელი“ (М.А. Дедюлина, В.А. Ивлиев, Е.В. Папченкоб, 2006-
2007:219). 

გარდა ინფორმაციის გავრცელებისა, მასობრივ ინფორმაციას, ანუ 
მედიასაშუალებებს, მაყურებელსა და მკითხველზე ზემოქმედების საშუალებაც აქვს. მედია 
ავრცელებს ინფორმაციას და მას აქვს ძალიან დიდი რესურსი იმისა, რომ ზეგავლენა 
მოახდინოს ადამიანებზე. მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებში აქტიური მხარე თვი-
თონ მედიასაშუალებაა, ხოლო მასა, ანუ კომუნიკაციის ობიექტი, ადამიანები, შედარებით 
პასიურ როლში არიან. ამდენად, ისინი იმთავითვე იმ მხარის როლში არიან, რომელზეც 
ხორციელდება ზეგავლენა. ქართულ რეალობაში მედიაპროდუქტი რაც უფრო 
სკანდალური იქნება, ადამიანები მით უფრო ერთვებიან მასში; რაც უფრო ერთვებიან, მით 
უფრო აგრესიული და აჟიტირებული არიან –  ეს განწყობა რამდენიმე დღე მიჰყვებათ. ამის 
შედეგად კი, რაც მეტად აჟიტირებული არიან, ადამიანებს მით უფრო უნდათ, რომ კიდევ 
დაიდგას  შოუ, რადგან აღგზნებული გონება იგივე სახის სცენარს ითხოვს და ასე 
გრძელდება უსასრულოდ. სკანდალი შეიძლება თავისთავად მოხდეს, მაგრამ სკანდალი 
მუშაობს ჟურნალისტზე, რადგან ხალხი უკვე მომზადებულია სკანდალისათვის. საჭიროა 
მენტალობის შეცვლა, ეს კი იმას გულისხმობს, რომ ადამიანი ორიენტირებული იყოს არა 
პრობლემების დაგროვებაზე, არამედ -  პრობლემების გადაწყვეტაზე. ქართული მედიის 
მენტალობა ორიენტირებულია პრობლემის არსებობაზე და არა მათი გადაჭრის გზებზე.  

 „საქართველოს მოსახლეობა იღებს ინფორმაციას და საკუთარი პოზიციის, 
მსოფლმხედველობის, გამოცდილებისა და სხვა კრიტერიუმთა მიხედვით, კრიტიკულად 
აანალიზებს წაკითხულსა და მოსმენილს. შემდეგ დამოუკიდებლად აკეთებს დასკვნებს, 
რომელთაც ხშირ შემთხვევაში კერძო საუბრების დროს ავრცელებს ვიწრო წრეში და, 
ამგვარად, წვლილი შეაქვს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების პროცესში...“ 
(ნადარეიშვილი, 2008:129). ადამიანთა აზრის ჩამოყალიბებასა და ქცევათა უმეტესობაზე 
გავლენას ახდენს ფაქტორთა კომბინაცია, ანუ გარე ფაქტორები. ასეთ გარემო ფაქტორად 
ხშირად მედია გვევლინება. თავისთავად ფაქტები კი არ ახდენს გავლენას ხალხის 
წარმოსახვაზე, არამედ ის, თუ რა სახით ვრცელდება და მიეწოდება ისინი ბრბოს, მასას, 
აუდიტორიას. 

ადამიანი ინფორმაციას მასზე ბევრი ფიქრის გარეშე აერთიანებს სრულიად 
მარტივად, უფრო ზუსტად კი - მექანიკურად. საზოგადოებაზე ყოველთვის მარტივი 
მტკიცების მეშვეობით მოქმედებდნენ ყველა დროის წმინდა წიგნები და კოდექსები. 
სახელმწიფო მოხელეებმა, მეწარმეებმა, ბიზნესმენებმა კარგად იციან, რა ძალა აქვს 
მტკიცებას.  თუკი მათ რომელიმე პოლიტიკური წამოწყება სურთ, ანდა თუ ისინი 
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საკუთარი პროდუქციის გაყიდვა-გავრცელებას ცდილობენ და, თუ ამას მედია აკეთებს 
დაჟინებით, მით უფრო მეტი ეფექტი აქვს. „იდეები, რომლებიც მტკიცების, გამეორებისა და 
ინფიცირების გზით ვრცელდება, საკუთარ ძალმოსილებას უმთავრესად იმ იდუმალ ძალას 
უნდა უმადლოდნენ, რომელსაც ისინი იძენენ. ესაა ავტორიტეტი“ (ლე ბონ, 2018:60-63). 
საქართველოში კი, შელახული იმიჯის მიუხედავად, მედია მაინც ავტორიტეტია.  

მედია დღესაც მნიშვნელოვან ძალას წარმოადგენს, მაგრამ მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ 
იგი მასების შეხედულებებისა და მათი მუდმივი ცვლილების ანარეკლია. 

მედია ხელს უწყობს არსებულ თუ გაბატონებულ ღირებულებათა სისტემის 
განმტკიცებას. შესაბამისად, არსებული წყობილების შენარჩუნებასაც. მაგრამ იგივე მედია 
ხშირად სოციალურ ცვლილებათა წყარო ხდება, რადგან მედია ადამიანის ქცევაზე 
კონტროლის საშუალებაცაა. „საკმაოდ რთულია განვსაზღვროთ, რამდენადაა ჩვენი 
სურვილები, აზრები და გრძნობები საკუთარი და არაა თავსმოხვეული გვერდიდან (Э. 
Фромм, 148) თავსმოხვეული, თუნდაც მედია საშუალებებისგან? 

მედიაში გამოქვეყნებული მასალები უდიდეს გავლენას ახდენს ადამიანის ქცევაზე. 
უფრო მეტიც, მედია ინდივიდების დღის წესრიგსაც ადგენს. „მედია საზოგადოებას 
კარნახობს რაზე და როდის იფიქროს. ახალი ამბების განთავსებაში სარედაქციო პოლიტიკა 
განსაზღვრავს, რა გავიდეს პირველ მასალად, რომელი - მეორე, მესამე და ა.შ. აუდიტორიაც 
ამ ინფორმაციებს თანმიმდევრობით იმახსოვრებს. უმრავლეს შემთხვევაში სწორედ ეს 
ინფორმაციები განსაზღვრავს საზოგადოების დღის წესრიგს, განწყობას და სოციალურ 
მოტივაციებსაც. უმეტესად მედიაგამოცემების ხელმძღვანელების გამართლება ისაა, რომ 
აუდიტორიას რაც მოსწონს და რაც ბაზარზე მოთხოვნადია, იმას აწვდის საზოგადოებას. 
ხშირად, სამწუხაროდ, ეს ის თემებია, რომლებიც ორიენტრებულია ძალადობასა და 
კონფლიქტზე. იყო პასუხისმგებლიანი – ეს ნიშნავს იყო სელექციური, იყო ამომრჩეველი. 
ჩვენ ვცხოვრობთ „მდიდარ საზოგადოებაში“, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები 
გვავსებს სტიმულაციის ნაკადით. თუ არ გვინდა ჩავიძროთ ამ მორევში, მაშინ ჩვენ უნდა 
შევძლოთ გავარჩიოთ, რა არის არსებითი და რა -  არა, რას აქვს აზრი და რას - არა (В. ФРАНКЛ., 
1990:39). ხშირად მედია მოძალადის როლში გამოდის, რადგან ავრცელებს ისეთ 
ინფორმაციებს, რომლებიც საზოგადოებაზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს და, 
ფაქტობრივად, მედია ფსიქოლოგიურად ძალადობს საზოგადოებაზე, ინდივიდებზე. 

 „მედიაძალადობის ემოციური ეფექტები შეიძლება იყოს მოკლე ან ხანგრძლივი: 
მოკლევადიან ეფექტებს მიეკუთვნება შეშინება. გრძელვადიანი ეფექტის შედეგია მყარი 
შიში და შფოთვა, რომ არ გახდეს ძალადობის ობიექტი. როდესაც ადამიანი ხედავს მედიაში 
წარმოდგენილ სამყაროს, რომელიც ძალადობითა და სისასტიკით სავსეა, კოგნიტური 
ეფექტისას  რეალური სამყარო აღიქმება, როგორც საფრთხის შემცველი. საზოგადოებაში 
გრძელვადიან ეფექტს განეკუთვნება ფრაიმინგის ეფექტი, როცა მასობრივი ინფორმაცია 
ააქტიურებს აზრებსა და განცდებს, რომლებიც წარსულშია შეძენილი და რომელიც 
ასოციაციით დაკავშირებულია ინფორმაციის შინაარსთან“ (ცისკარიშვილი, 2019:94) 
სწორედ ფრაიმინგის ეფექტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ფრაიმინგი - ეს დიდი 
კონცეფციაა, რომელსაც სხვადასხვანაირი ახსნა აქვს. ყველაზე გავრცელებული და 
მისაღებია ფრაიმინგი, როცა თავის თავში შეიცავს არჩევანს და მნიშვნელობას (Christina 
Brown, 2013:5) 

ფრაიმინგი -  ესაა მოვლენა, რომელიც მთელ მსოფლიოში ყოველდღიურად ხდება. 
მომხმარებელს  სხვადასხვა მეთოდით მიეწოდება ინფორმაცია. „ფრაიმინგი განსაზღვრავს, 
როგორ შეუძლია მედიის გაშუქებას მასობრივი აზრის ფორმირება. ის ამისთვის იყენებს 
თავის სპეციალურ ჩარჩოებს, რათა დაეხმაროს აუდიტორიას. მედიას შეუძლია გავლენა 
მოახდინოს თავის აუდიტორიაზე. სიტყვების ფორმულირება ახალი ამბების 
მიმართულებით  ქმნის საზოგადოების დარწმუნების საშუალებას, მედიას აქვს შესა-
ძლებლობა ჩამოაყალიბოს სტერეოტიპები და განზოგადება თავისი აუდიტორიის 
გონებაში...“ ((Cissel. 2012: 67-68). 
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ადამიანის პიროვნებად ჩამოყალიბებაზე ერთდროულად მოქმედებს გარემოს 
ზეგავლენა და მისი ინდივიდუალური მახასიათებლები. თანამედროვე ადამიანები, არა 
მხოლოდ ადამიანებზე, არამედ მედიაზე დაკვირვებიდანაც სწავლობენ. თანამედროვე 
ტექნიკის წყალობით, მათთვის იქმნება ისეთი გარემო, რომ მედია სწავლის მოტივატორი 
ხდება. ადამიანის ქმედებას განაპირობებს არა თავისთავად გარე სამყარო, არამედ გარე 
სამყაროს მოვლენების ინდივიდუალური აღქმა. 

ჟან პიაჟე (1896-1980 წ.წ.) გასული საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ფსიქოლოგი, 
თვლიდა, რომ ყოველგვარი ქცევა ადაპტაციაა. ინდივიდი  მხოლოდ მაშინ მოქმედებს, თუ  
მოთხოვნილება წარმოიქმნება, ანუ ორგანიზმსა და გარემოს შორის წონასწორობა ირღვევა. 
„ცოცხალი სისტემის აქტივობა, საზოგადოდ, მიმართულია ამ წონასწორობის 
აღდგენისაკენ. ქცევა გარემოსა და სუბიექტს შორის ურთიერთქმედების, 
ურთიერთგაცვლის ერთ-ერთი სახეობაა“ (იმედაძე. 2018). 

რობერტ ეტმანის აზრით, (Entman, 1993) „ტექსტის შექმნისთვის, ანდა 
შეტყობინებისთვის შეიძლება წინ წამოვწიოთ გარკვეული ასპექტებით „აღქმული რეალო-
ბა“, რათა კონკრეტული პრობლემა უფრო შესამჩნევად წარმოჩინდეს“. მედიის 
შემქმნელები (განსაკუთრებით რეკლამის მწარმოებლები) ხშირად ისეთ ტექსტებს ქმნიან, 
რომლებიც კონკრეტულ ქვეტექსტებს შეიცავენ. მიუხედავად ამისა,  ყოველი ადამიანი 
საკუთარ ქვეტექსტს თავად აგებს, ის  ინტერპრეტაციას აკეთებს საკუთარ გამოცდილებაზე, 
ცოდნაზე, შეხედულებებზე, დამოკიდებულებებსა და ღირებულებებზე დაყრდნობით. 
მედიაგზავნილთა უმეტესობის მიზანია,  მომხმარებელი  რაიმე მოსაზრების სიმართლეში 
დაარწმუნოს ან რაიმე ქმედებისკენ უბიძგოს, ამას კი  „დარწმუნების მეთოდებს“ 
ვუწოდებთ. მედიაწიგნიერების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია დარწმუნების 
ენის ცოდნა. როგორც კი გავაცნობიერებთ, რომ  მედიაგზავნილები ჩვენს 
გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედებენ ან რაიმე მოქმედებისკენ გვიბიძგებენ, დამოუკიდებელ 
გადაწყვეტილებებს გაცილებით უკეთ და იოლად ვიღებთ. 

ცნობილი ამერიკელი სოციალური ფსიქოლოგის, ელიოტ არონსონის, მიხედვით,  
მედია და მასობრივი კომუნიკაციის პროცესი წარმოადგენს გლობალურ საზოგადოებაზე 
ზემოქმედების ყველაზე მძლავრ იარაღს. დღეს ნებისმიერი წიგნი, ჟურნალი, გაზეთი, 
ტელევიზია, რადიო, რეკლამა, სოციალური და ელექტრონული 
მედიასაშუალება „ცდილობს ჩვენს განათლებას, ჩვენს დარწმუნებას, რომ შევიძინოთ 
რაღაც პროდუქტი, ხმა მივცეთ რომელიმე კანდიდატს ან დავიჯეროთ რაიმე ვერსია იმის 
შესახებ, რა არის სწორი, ჭეშმარიტი ან ლამაზი“ (არონსონი, 2014:68) 

მედიის მიერ გამოყენებული დარწმუნების მეთოდი ყველაზე ორგანულია, რადგან 
ყოველთვის უბრალო მოქალაქეების, რიგითი მაყურებლების, მთლიანი მოსახლეობის 
მსოფლმხედველობაზე ზემოქმედებს. ერთი შეხედვით, ყველაზე ნეიტრალური, 
უწყინარი მედიაპროდუქტიც კი ავტომატურად შეიცავს დარწმუნების მცდელობას. 
მედიის, როგორც  ძალაუფლების ინსტრუმენტის და მისი აუდიტორიაზე ზემოქმედების 
შესაძლებლობას ყველაზე ნათლად „ემოციური ინფიცირების“ ფენომენი წარმოაჩენს.  

დიდ გავლენას ადამიანის ქცევაზე ახდენს სხვა ადამიანების მიერ გამომჟღავნებული 
დამოკიდებულება ამ ქცევის მიმართ. მით უმეტეს იმ ადამიანების ქცევა, რომელიც 
მისთვის ავტორიტეტია, ამ შემთხვევაში ბევრი ინდივიდისათვის მედიაში მომუშავე 
ადამიანები არიან ეს ავტორიტეტნი. მათი ქცევა გავლენას ახდენს ინდივიდის ქცევაზე.  

განწყობის თეორიის მიხედვით, ფსიქიკური აქტივობის შედეგი, როგორც გარე 
სინამდვილეში, ისე ადამიანის შინაგან სამყაროში მჟღავნდება.  

ცნობილი ფილოსოფოსის გიორგი გურჯიევის აზრით, (გურჯიევი, 1992) ცხოვრების 
მანძილზე პიროვნების ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა  აქვს პიროვნების მიერ 
მოსმენილ და წაკითხულ ინფორმაციას. მედია ამაში უდიდეს როლს ასრულებს. 
მნიშვნელოვანია, მაყურებელი რას უსმენს და უყურებს. ფაქტობრივად, მედიას 
საზოგადოების და ინდივიდის სულიერი და მენტალური ზრდის ფუნქცია ეკისრება. 
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ადამიანები რეალურ ცხოვრებაში  მთელი დღის მანძილზე ინფორმაციის მიღებით არიან 
დაკავებულნი და თანამედროვე ადამიანების უმრავლესობას  მედიასთან ამგვარი შეხება 
აქვს. 

თანამედროვე ელექტრონული, ციფრული მედია ვრცელი კულტურული 
რევოლუციის დამასრულებელი ფაზაა, რომელმაც შეამცირა მანძილი მედიასა და 
აუდიტორიას შორის და აუდიტორიამდე ინფორმაციის მიწოდების სიჩქარე გაზარდა; 
ასევე, გაიზარდა კომუნიკაციაში ჩართულთა რიცხვი.  

ნადარეიშვილის აზრით, მედიის წარმომადგენლები ცდილობენ ინტერნეტის 
საშუალებით მომხმარებლების კიდევ უფრო ფართო აუდიტორია მოიზიდონ. ადამიანების 
უმრავლესობასაც ინფორმაციის გარეშე ვერ წარმოუდგენია არსებობა. დღევანდელ 
სამყაროში, ინფორმაციის მიწოდების შეზღუდვას ადამიანები საკუთარი თავისუფლების 
შეზღუდვად აღიქვამენ. სხვა საკითხია, რამდენად არის ხალხი კმაყოფილი მასობრივი 
კომუნიკაციის საშუალებების ფუნქციონირებით. „ხალხის უფლებაა იყოს 
ინფორმირებული“ - ცივილიზებული სამყაროსთვის ეს სიტყვები მხოლოდ ცარიელი 
სიტყვები არაა. ადამიანები ამ უფლების გამოყენებას მოითხოვენ და ამით, მხარსაც უჭერენ 
მასმედიის თავისუფლების დაცვასაც. თუმცა, ყველას თავისებურად ესმის, როგორც 
მედიის თავისუფლება, ისე – ზოგადად თავისუფლება, საქართველოში კი, მით უმეტეს 
(ნადარეიშვილი, 2008:50). 

 
მედია კვლევა 
 
იმაზე, თუ რამდენად ახდენს მედია საზოგადოებაზე გავლენას, ამ საკითხზე ჩვენს 

მიერ ჩატარდა კვლევა საქართველოს მასშტაბით.  
კვლევაში ჩართულმა ექსპერტმა, ცაგურია ვართაგავამ, რომელიც პროფესიით 

სოციალური მუშაკია, განაცხადა, რომ საზოგადოებრივ აზრს უმეტესწილად ცენტრალური 
მედია ქმნის (ცისკარიშვილი, 2020). ყველაზე მნიშვნელოვანია მედიის მაღალი სტანდარტი, 
რაც გულისხმობს მიუკერძებლობას და რაც პრობლემურ საკითხად რჩება. ქართული 
საზოგადოება უყურებს ერთ კონკრეტულ არხს, რომელიც არის ან სამთავრობო, ანდა 
ოპოზიციური, რაც მათ განწყობებზე აისახება მედიის წარმომადგენლები პრობლემაზე კი 
არ მსჯელობენ, არამედ შოუს ელემენტებით ცდილობენ, რომ ისაუბრონ. ხალხსაც ზუსტად 
ეს სურს - არა რეალური პრობლემის დანახვა, არამედ  სანახაობის ყურება. ფაქტობრივად, 
მედია მხოლოდ სკანდალების გაშუქებით და შოუს ელემენტების გამოყენებით  ინარჩუნებს 
აუდიტორიას.  

საქართველოში ჩატარებული მედია კვლევის მიხედვით, სადაც გამოკითხული იყო 
673 ადამიანი, (კვლევა ტარდებოდა 2017 წლის აგვისტოდან 2018 წლის ნოემბრამდე, 
კვლევამ მოიცვა სრულიად საქართველო, მათ შორის აფხაზეთიც, ხოლო რესპონდენტთა 
ასაკი შეადგენდა 18-87 წელს), კითხვაზე - მოქმედებს თუ არა თქვენს გადაწყვეტილებაზე 
ყოველდღიურ, ყოფით ცხოვრებაში მედიაში გასული რეკლამა, როდესაც ყიდულობთ 
სარეცხ საშუალებებს, მინერალურ წყალს და ა.შ. ყიდვის დროს, 84 ადამიანმა დადებითად 
უპასუხა, ხოლო 141-მა კი უარყოფითად. დანარჩენმა კი თავი შეიკავა პასუხისგან. 

ხოლო კითხვაზე, ახდენს თუ არა თქვენს სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაზე 
გავლენას მედიაში გამოქვეყნებული მასალები, 149 ადამიანმა უარყოფითად უპასუხა, 59 
რესპონდენტმა კი დადებითად. 

პირისპირ გამოკითხვისას კითხვაზე - ახდენს თუ არა მედია საზოგადოების 
ცხოვრებაზე გავლენას, 347 რესპონდენტმა უპასუხა -  დიახ, ხოლო 48 ადამიანმა კი, არა. 
აღნიშნულ შეკითხვაზე „ზოგჯერ“ უპასუხა 4 რესპონდენტმა ხოლო დანარჩენმა თავი კი, 
შეიკავა. 

პირისპირ გამოკითხვისას კითხვაზე - როდესაც ეცნობით ისეთ მედიაპროდუქტს, 
რომელშიც ჩვეულებრივი გლეხის/ფერმერის წარმატებაა გადმოცემული, გეძლევათ თუ 
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არა სტიმული რაიმე ახლის გაკეთების, 341 ადამიანმა დადებითად უპასუხა, 53 უპასუხა 
არა, დანარჩენმა კი თავი შეიკავა. 

იგივე პერიოდში, 2017-2018წ. ჩატარდა ონლაინ გამოკითხვა, სადაც 500-ზე მეტმა 
ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. გამოკითხულთა უმრავლესობამ მედია შეადარა ცხოველს 
- მელიას, რაზეც ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა, ჯანა ჯავახიშვილმა შემდეგი 
კომენტარი გააკეთა: „იმას, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა მედიას მელიას ადარებს და 
სხვა ცხოველებს არა, ვერ ვიტყვით  ერთმნიშვნელოვნად  ნეგატიურია თუ პოზიტიური. ეს 
იმაზეა დამოკიდებული რა სტერეოტიპებია საზოგადოებაში ამ ცხოველის მიმართ“.  

შეიძლება მელიას აღიქვამენ როგორც ჭკვიანს, მოქნილს, გამჭრიახს, ისეთს, რომ 
ჭკუაში აჯობებს სხვას და ა.შ. მაშინ ეს ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიურია.  თუ ისინი 
ჟურნალისტს არ ადარებენ შინაურ ცხოველს და ადარებენ გარეულ ცხოველს, ეს, შესაძლოა, 
ნიშნავდეს იმას, რომ მედია არ არის დაუცველი და მორჩილი საზოგადოების თვალში. 
უფრო პირიქით: მეოთხე ხელისუფლებას ვეძახით მედიას, არა ერთსა და ორ ადამიანს - 
მედიის ყველა სიტყვისა სჯერა. თავისი მაგია აქვს მედიას, ავტორიტეტი, ერთგვარი 
შარავანდედი… თუმცა მედია არც თუ ისე იშვიათად არღვევს პროფესიულ სტანდარტებს“ 
(ცისკარიშვილი. ო . 2020: 171) 

კითხვაზე როგორ ქართულ მედიას ისურვებდით,  კვლევაში მონაწილე 116 
რეპოსნდენტმა უპასუხა, რომ  ისურვებდნენ ობიექტურ მედიას, 36 რესპონდენტი 
ფიქრობს, რომ ჟურნალისტებმა უმჯობესია დახვეწონ ქართული მეტყველება, აიმაღლონ 
კვალიფიკაცია, გადმოსცენ სიმართლე, იყვნენ მიუკერძოებლები, იყვნენ კომპეტენტურები. 
ზემოთხსენებული კვლევიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე 
ქართული მედია უდიდესი პრობლემების წინაშე დგას და ნაკლებად აქვს საზოგადოებას 
ქართული მედიისადმი ნდობა, თუმცა სხვა ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების წყარო 
საზოგადოებაში არ არსებობს, განსაკუთრებით კი იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ხელი 
არ მიუწვდებათ კომპიუტერულ ტექნიკასთან და ინტერნეტთან. ასეთი კი ძალიან ბევრია, 
რეგიონებში, განსაკუთრებით კი მაღალმთიან საქართველოში (ცისკარიშვილი. ო . 2020). 

 
დასკვნა და რეკომენდაციები 
 
მედია რჩება ადამიანის ქცევის მასტიმულირებელი და ახდენს გავლენას ადამიანის 

ქცევაზე. მედიის არაობიექტური მუშაობა აისახება საზოგადოებასა და ინდივიდზე. 
რეკომენდაციების სახით, შესაძლებელია ითქვას, რომ ქართული მასმედიის 

წარმომადგენლებმა მაქსიმალურად უნდა დაიცვან მედია ეთიკის ნორმები, რომელიც 
შემუშავებულია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ, რადგან დიდია 
მედიის გავლენა ადამიანის ქმედებასა და ქცევაზე. 

ასევე, რეკომენდებულია, რომ მომავალი ჟურნალისტები რესპონდენტებთან 
მუშაობის პრაქტიკულ უნარებს ფლობდნენ და მათ მუშაობის პროცესში არ გადაუხვიონ 
ჟურნალისტურ სტანდარტებს, რომელიც მიღებულია საქართველოს ჟურნალისტური 
ეთიკის ქარტიის მიერ და შემუშავებული აქვს ფაქტობრივად ყველა რედაქციას და 
მაუწყებელს. 
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ზურაბ მუშკუდიანი 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, პროფესორი 
მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი 

“ალტერბრიჯი“ 
 

ნათელა ჯანელიძე 
ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

COVID-19-ის გავლენა უმაღლეს განათლებაში ციფრულ სწავლა-
სწავლებასა და სტუდენტების სოციო-ემოციურ მდგომარეობაზე 

  
Impact of Covid-19 in Higher Education on Teaching-Learning Process and 

on Students Social-Emotional Condition  
 

Abstract 
Due to COVID-19 pandemic, the government around the world has closed all the 
educational institutions to control the spread of disease, which is creating a direct impact 
on students and educators. The sudden shift from the physical classroom to virtual space is 
creating a disruption among students. The purpose of this study was to analyze the digital 
teaching and socio-emotional conditions. 
საკვანძო სიტყვები: COVID-19 ციფრული სწავლება, ემოციის მართვა. 
 
 

შესავალი 
 
კაცობრიობა განვითარების ყველა ეტაპზე, თითქმის საუკუნის ყოველ 

ათწლეულში,  დგებოდა  ახალი გამოწვევების წინაშე. თუმცა, კორონა ვირუსის 
გავრცელების მასშტაბებმა, სიჩქარემ და ხანგრძლივობამ, ყოველგვარ  მოლოდინს  
გადააჭარბა და მსოფლიო უმოკლეს დროში ახალი მოცემულობის წინაშე დააყენა. 
განსაკუთრებით უარყოფითად  განვითარებად ქვეყნებზე აისახა Covid-19-ით 
გამოწვეული პანდემია. მსოფლიოში ვირუსის გავრცელების კონტროლის 
მცდელობიდან  გამომდინარე,  თითქმის ყველა სექტორში მოხდა ციფრულ 
გარემოში გადასვლა. მათ შორის, გამონაკლისი არ არის საქართველოში უმაღლესი 
განათლების სისტემაც, სადაც სწავლა-სწავლების პროცესი უალტერნატივოდ 
გახდა ონლაინ  სივრცის შემადგენელი ნაწილი, უკეთეს შემთხვევაში 
შერეული/ჰიბრიდული (პროფესიის და საგნის შინაარსიდან გამომდინარე). 
ვფიქრობთ, მიმდინარე პროცესები ძლიერი ,,სტრეს ტესტია“ უმაღლესი 
განათლების სისტემისთვის და ასევე, ახალი ალტერნატივების ძიების, 
განვითარების შესაძლებლობაც. გამოიკვეთა, როგორც დადებითი, ასევე 
უარყოფითი შედეგები. 

 
კვლევის მეთოდოლოგია 
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კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ ლოგიკური სინთეზისა და ანალიზის მეთოდი, 
ანალოგიის მეთოდი, სოციოლოგიური და სტატისტიკური მეთოდები, 
დოკუმენტური ანალიზის,  დაკვირვების მეთოდი და სტატისტიკური 
ურთიერთდამოკიდებულებების შესწავლა/  

 
კვლევის შედეგები 
 
დადებითი შედეგები 
 
საქართველოში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიეცათ 

რეკომენდაცია იხელმძღვანელონ ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის 
უზრუნველყოფის სააგენტოების ასოციაციის (ENQA) მიერ შემუშავებული 
ელექტრონული სწავლების შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის პრინციპებით.   
სსიპ - ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა უნივესიტეტებისთვის 
შეიმუშავა ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის დამხმარე 
დოკუმენტი. მართლაც, რომ დროული გახლდათ NCEQE-ს ინიციატივა, რათა 
უმაღლესი განათლების სექტორი უზრუნველყო სახელმძღვანელოთი.  მისი 
განზრახვა, მხარი დაუჭიროს მომავალში ონლაინ და/ან შერეული სწავლისა და 
მისი ხარისხის უზრუნველყოფას, მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს საქართველოს 
უმაღლესი განათლების სექტორს სრულად გამოიყენოს კოვიდ-19 პანდემიის დროს 
აპრობირებული ინსტრუმენტები.  
კრიზისმა გამოავლინა პოტენციალი მეტი საერთაშორისო განათლებისთვის, 
რომელიც ხელმისაწვდომია უფრო დიდი რაოდენობის პოტენციური 
სტუდენტებისთვის. 
 სტუდენტებმა გააცნობიერეს აკადემიური პერსონალის მხრიდან წამოსული 
მხარდაჭერა და ძალისხმევა, მათ შორის იმათ მხრიდანაც, რომელთაც არ ჰქონდათ 
ონლაინ სწავლების გამოცდილება.  
სოციო-ემოციურ აღქმის თვალსაზრისით გაიზარდა ინტროვერტი 
სტუდენტებისთვის შესაძლებელობები, შემცირდა მათ შორის ურთიერთობის 
პრობლემები, მაგალითად-ბულინგი. 
ლექტორ–მასწავლებლების მიერ გააცნობიერებულ იქნა ის მხარდაჭერა და 
დახმარება, რომელიც მიიღეს განათლების სამინისტროსგან და განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან. რიგ შემთხვევაში, საგანგებო 
რეაგირება სასარგებლო აღმოჩნდა და შედეგიც გამოიღო, მაგალითად, უკეთესი 
დასწრება და სტუდენტების ჩართულობა და უკეთესი სემესტრული ნაშრომები.   
 

უარყოფითი შედეგები 
 
მიუხედავად უკვე ჩამოყალიბებული ციფრული სასწავლო პლატფორმებისა, 

უმაღლესი განათლების  სტუდენტებს ჰქონდათ და აქვთ მეტი მოლოდინი, რათა 
გაუმკლავდნენ პანდემიას, მისგან გამოწვეულ შეზღუდვებს და გაურკვევლობებს.  
სტუდენტებს სჭირდებათ (სავარაუდოდ უკეთესი) ტექნიკური აღჭურვილობა, 
მაღალი სიხშირის ინტერნეტი, შესაბამისი უნარები, გარე ხელშემწყობი პირობები 
ოჯახიდან თუ  სამსახურიდან, რათა შეძლონ ლექტორებთან და თანატოლებთან 
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დაკავშირება. ახალგაზრდები, გამონაკლისის გარდა, მძაფრად აღიქვამენ არსებულ 
უჩვეულო სიტუაციას, რამაც განაპირობა საკვლევი თემის აქტუალობა.  
აკადემიური პერსონალისთვის მკვეთრად გაიზარდა სტრესისა და სამუშაო 
დატვირთვის მაჩვენებელი; ყოველივე ამას გავლენა აქვს მათ 
ქმედითუნარიანობაზე და ფიზიკურ შესაძლებლობებზე (ახვლედიანი...2021), 
სრულყოფილად მიიღონ მონაწილეობა ტრენინგებსა და ხარისხის 
უზრუნველყოფის საქმიანობაში. 
პანდემიამ გავლენა მოახდინა იმ სასწავლო პროგრამებზე, რომლებიც ეფუძნება 
პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ სწავლებას ან მოითხოვს კლინიკურ თუ სხვა სახის 
სწავლებას. 
აუცილებლობდა გაჩნდა კვლევითი პროექტების გადახედვის საჭიროება ახალი 
გარემო-პირობების ფარგლებში.  
ასევე, კოვიდის გავლენა შეინიშნებოდა სწავლის შედეგების შეფასებასა და 
მიღწევაზე, მაგალითად, იმის გამო, რომ პროგრამები არ იყო შემუშავებული 
ონლაინ სწავლებისთვის, ან ყოველ მომდევნო სემესტრში მოხდა გამოცდის 
ჩაბარების სისტემის (ტექნიკური) ცვლილება, რაც წარმოშობს ახლა კითხვებს.  
ქვემოთ განხილული  გვაქვს ზოგიერთი ქვეყნის მაგალითი, კერძოდ: 

 
ჩინეთი 
 
ჩინეთი წარმოადგენს ქვეყანას, რომელშიც პირველად დაფიქსირდა ვირუსი, 

ჩინეთის უმაღლესი განათლების სექტორს ცოტა დრო ჰქონდა მოსამზადებლად. 
არსებობდა ინფორმაციის ნაკლებობა, იმის შესახებ, თუ როგორ იმოქმედებდა 
ვირუსის გავრცელება უმაღლეს სასწავლებლებზე. ჩინეთში პირველი ქმედითი 
ნაბიჯი განათლების სისტემაში გადაიდგა 2020 წლის  26 იანვარს, როდესაც სწავლა 
უნდა განახლებულიყო 28 იანვარს და ოფიციალურად გადაიდო საგაზაფხულო 
სემესტრის დაწყება, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სასწავლებლებში. მარტის 
თვისთვის ეტაპობრივად მოხდა ონლაინ სწავლებაზე გადასვლა, რაც 
განპირობებული იყო რიგი სირთულეებით. კერძოდ, როგორიცაა აკადემიური 
პერსონალის მზაობა ონლაინ სწავლებისთვის და ონლაინ პლატფორმების 
ტექნიკური გამართულობა. გაჩნდა მოლოდინი, რომ სასწავლო პროცესი 
საუნივეტრსიტეტო სივრცეში განახლდებოდა ორ-ოთხ კვირაში. ამჟამად, აქცენტი 
სწავლა-სწავლების  ხარისხზე კეთდება. 

 
ჰონ კონგი 
 

 ქალაქი გეოგრაფიულად ახლოს არის ჩინეთთან, აქვს 100 000-ზე მეტი 
ყოველდღიური სასაზღვრო გადასასვლელი, დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 
შედარებით დაბალია. მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომი (SARS) 2003 წელს 286 
ადამიანის სიკვდილის მიზეზი გახდა და მთელი ქალაქის ცნობიერება აამაღლა გადამდები 
ვირუსების შესახებ. ჰონგ კონგის მთავრობამ 27 იანვრიდან შეაჩერა ყველა საბავშვო ბაღი, 
დაწყებითი და საშუალო სკოლა. უმაღლესი განათლებისთვის, თებერვლის დასაწყისში 
ჩინური საახალწლო არდადეგები ორი კვირით გაგრძელდა და გამოცხადდა, რომ ონლაინ 
სწავლება მიღებულ იქნება დარჩენილი სემესტრისთვის. ჰონგ კონგში უმაღლეს 
სასწავლებლებში ონლაინ სწავლების განხორციელება ახალი არ არის. ჯერ კიდევ 2019 
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წლის ნოემბერში, როდესაც ექსტრადიციის კანონის პროტესტი ინტენსიური იყო, 
რამდენიმე უნივერსიტეტმა დაუყოვნებლივ დაასრულა პირველი სემესტრი ან განაგრძო  
სწავლება ონლაინ ფორმატით. შესაბამისად, უნივერსიტეტებმა მოახდინეს სწრაფი 
რეაგირება,  ჩინეთში COVID-19-ის გავრცელებას დასაწყისში თანამშრომლებსა და 
სტუდენტებს უტარდებოდათ შესაბამისი ონლაინ სწავლების ტრენინგი. 
უნივერსიტეტებმა შექმნეს ვიდეოები და სასწავლო სახელმძღვანელოები და ჩაატარეს 
ონლაინ სემინარები, რათა პერსონალს და სტუდენტებს გამოეყენებინათ სხვადასხვა 
ონლაინ სასწავლო პლატფორმები (მაგ. Zoom, Skype, Webcam, Moodle, Canvas და Google 
Drive). მოგვიანებით, უნივერსიტეტებმა განავითარეს სინქრონული და ასინქრონული 
ონლაინ სწავლის მიდგომები. ონლაინ სწავლება შეიძლება ჩატარდეს რეალურ დროში 
ლექციების საშუალებით, ან ლექტორებს შეუძლიათ ატვირთონ ვიდეო ან გამოიყენონ 
PowerPoint სასწავლო პლატფორმებზე. ეს გამიზნულია სტუდენტებისთვის, რომლებსაც 
აქვთ განსხვავებული სწავლის სტილის პრეფერენციები და რაც მთავარია, საერთაშორისო 
სტუდენტები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ სხვადასხვა დროის ზონაში და ვერ 
დაესწრებიან ზოგიერთ ლექციას. ამ პერიოდის განმავლობაში პერსონალისა და 
სტუდენტების მუდმივი გამოხმაურება ხელს უწყობს უნივერსიტეტში ონლაინ სწავლა-
სწავლების  ხარისხის მიმოხილვას და მონიტორინგს.  
 
იტალია 
 
იტალიაში კოვიდ 19-ის პირველი შემთხვევები დაფიქსირდა 31 იანვარს, როდესაც ორ 
ჩინელ ტურისტს პისიარ ტესტით აღმოაჩნდათ კოვიდ 19. შემთხვევების მზარდი 
რაოდენობა დადასტურდა იტალიის ჩრდილოეთით. გარდაცვალების პირველი 
შემთხვევის შემდეგ, მთავრობამ დააწესა  კარანტინი რიგ ადგილებში, რომლებიც ძალიან 
დაზარალდა, და აღინიშნა, როგორც წითელი ზონები. 4 მარტს იტალიის მთავრობამ  ყველა 
სკოლა და უნივერსიტეტიs დახურა. სკოლებისა და უნივერსიტეტების ხელახალი გახსნა 
დაიგეგმა 9 მარტს, მაგრამ მოგვიანებით გადაიდო, ელექტრონული სწავლება კი 19 
მარტიდან დაიწყო. მედიის დიდი აქცენტი კეთდებოდა იტალიელ სტუდენტებზე. 
განსაკუთრებით იქნა აღნიშნული აკადემიური პერსონალის ძალისხმევა და სტუდენტთა 
ჩართულობა. 
 
 
ამერიკის შეერთებული შტატები 
 

პანდემიამ მოსწავლეები და სტუდენტები აიძულა დისტანციურ სწავლებას 
მორგებოდნენ, მათმა ნაწილმა კი საერთოდ დატოვა სასწავლებელი. მშობლებმა, 
რომლებსაც ამის საშუალება ჰქონდათ, შვილები კერძო სკოლებს გადააბარეს ან საშინაო 
სწავლების შემოღება გადაწყვიტეს. 20 შტატში 60-ზე მეტ სკოლაში ჩატარებულმა NPR-ის 
კვლევამ აჩვენა, რომ 2020 წელს, ჩარიცხვები საშუალოდ 16%-ითშემცირდა. 

გაზაფხულისა და ზაფხულის განმავლობაში, დიდი ძალისხმევა დაიხარჯა 
იმისათვის, რომ განაწილებულიყო შტატებსა და სხვადასხვა რაიონებში მოწყობილობა 
სტუდენტების ინტერნეტთან დასაკავშირებლად. ასევე, შემუშავებულიყო დისტანციური 
ინსტრუქციების შესახებ ახალი რეგულაციები და ნიშნები სადაც ჯერ კიდევ არის 
გარკვეული ხარვეზები. 
კვლევამ აჩვენა, რომ სტუდენტთა 91%-ს ყოველთვის ან ჩვეულებრივ აქვს წვდომა 
მოწყობილობებთან და ინტერნეტთან. მიუხედავად იმისა, რომ ხარვეზები ამ კუთხით 
შემცირდა, შავკანიან და ესპანურ ოჯახებს სამი-ოთხი პუნქტით ნაკლებად აქვთ წვდომა 
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მოწყობილობებზე ვიდრე თეთრკანიან ოჯახებს, ინტერნეტთან წვდომა კი სამ-ექვს 
პუნქტამდე ნაკლებია. 

გამოყოფენ საუკეთესო განათლების სისტემის მქონე ქვეყნების ათეულს, სადაც 
პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატებია, მას მოსდევს შვეიცადია, დანია, 
გაერთიანებული სამეფო, შვედეთი, ფინეთი, ნიდერლანდები, სინგაპური, კანადა და 
ავსტრალია. ვფიქრობ საინტერესო იქნება თუკი ამერიკის შეერთებული შტატების 
განათლების სექტორზე ვისაუბრებთ, რა გავლენა ჰქონდა პანდემიას ყველაზე ძლიერი 
ქვეყნის განათლების სისტემაზე. 
გასული წლის გაზაფხულს, ამერიკაში ყველა მშობელმა და დასაქმებულმა 
მოულოდნელად გააცნობიერა, თუ რამდენად ძლიერად იყო დამოკიდებული მათი 
ცხოვრება და საარსებო წყარო  დაწასებულებებზე. ადამიანები აღმოჩნდნენ ექსპერიმენტის 
მონაწილენი სწავლის ახალი გზების და პასუხისმგებლობის ნაწილში სკოლებში, 
სახლებში, უნივერსიტეტებში თუ სამსახურში. რამაც გარკვეული გავლენა იქონია მათ 
სოციო–ემოციურ ფონზე.  

ერთი წლის შემდეგ, აშკარაა, რომპანდემიის შემდგომ ამერიკაში განათლება ხანგრძლივი 
დროით შეიცვალა. უმეტესწილად შტატებში და რაიონებში სწავლება დისტანციურ 
რეჟიმში მიმდინარეობს. ასობით კოლეჯმა პირველად მიიღო პირველკურსელი SAT ან ACT 
ქულების მოთხოვნის გარეშე. პანდემია მრავალი სტუდენტის განათლებისთვის 
დამაბრკოლებელი ბარიარი აღმოჩნდა, იმ სტუდენტების მაგალითზე, რომლებიც სწრაფი 
კვების ობიექტებში ან ავტოსადგომებზე მუშაობენ, გამოავლინდა, თუ როგორ უწყობს 
ხელს უთანასწორობის გაჩენას და როგორი განსხვავებულია ამერიკაში სტუდენტების 
გამოცდილება და სწავლის შედეგები, იმასთან მიმართებით, რომ სწრაფი კვების 
ობიექტებზე და აშ. დასაქმებულ სტუდენტებს არ ჰქონდათ წვდომა ინტერნეტთან (Wi-Fi). 

ახლა კი, 1 წლის შემდეგ, სკოლები იწყებენ ხელახლა გახსნას და ამისათვის გამოყოფილია 
1,9 ტრილიონი დოლარის დაფინანსება.  
2019-2020 სასწავლო წლის განმავლობაში 50 შტატმა დახურა სკოლები და 
უნივერსიტეტები. 
2021 წლის 11 მარტს კი პრეზიდენტმა ბაიდენმა ხელი მოაწერა კანონს – American Rescue 
Plan (ARP)-ს, რომელიც მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს რაიონებს, სკოლებს, 
პედაგოგებს, სტუდენტებს, ოჯახებს, კოვიდ პანდემიით შექმნილი სიტუაციიდან 
გამომდინარე. 
 
დასკვნა და რეკომენდაციები 
 
ბუნებრივია, რომ იდენტური მიდგომა უმაღლესი განათლების ყველა დაწესებულებასა თუ 
მათი ხარისხის უზრუნველყოფისათვის არ იმუშავებს.  ერთ ყოვლისმომცველ 
სტრუქტურაში ვერ გაერთიანდება ყველა ის პროგრამა, რომლებიც სწავლების 
პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ/კლინიკურ ელემენტებს შეიცავს.  საქართველოში უკვე 
დაიწყო ონლაინ სწავლება და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა. როგორც იკვეთება, სანდო 
ციფრული განათლების ეკოსისტემა (როგორც ეროვნულ, ისე ინსტიტუციონალურ 
დონეზე) საჭიროებს კარგად დაგეგმილ და მაღალი ხარისხის შინაარსობრივ დატვირთვას, 
მომხმარებელზე მორგებულ ინსტრუმენტებს, დამატებით ღირებულების მქონე და დაცულ 
პლატფორმებს, რომლებიც ინახავენ პირად ინფორმაციას და იცავენ ეთიკის სტანდარტებს.  
იგი, ასევე, საჭიროებს უმაღლესი განათლების სისტემისა და მისი შედეგებისადმი უწყვეტ 
ეროვნულ და საჯარო ნდობას. 
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ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზით, პანდემია არათუ დასრულდა, არამედ 
შემოდგომისთვის თავიდან იკრებს ძალებს და მაღალია ალბათობა იმისა, რომ 
დისტანციური სწავლება და მუშაობა უახლოესი მომავლის გარდაუვალი რეალობა 
გახდება. ზუსტად ამიტომ, ონლაინ სწავლების სამომავლო პერსპექტივებთან 
დაკავშირებით, ევროკომისიამ შექმნა ციფრული განათლების უახლოესი წლების 
სამოქმედო გეგმა (Digital Education Action Plan (2021-2027), სადაც აღნიშნულია ის 
პრიორიტეტები, რომლებზეც შედეგზე ორიენტირებული სწავლებისთვის ფოკუსირება 
უნდა მოხდეს. კერძოდ, გეგმაში საუბარია ციფრული უნარების დახვეწაზე, 
ინფრასტრუქტურის შესაბამისად გამართვაზე, მეტი ციფრული სპეციალისტის 
მომზადებაზე; ასევე, მომხმარებელზე ორიენტირებული (user-friendly) მექანიზმებისა და 
დაცული პლატფორმებს შექმნაზე, რომლებიც იცავს ელექტრონულ პრივატულობასა და 
ეთიკურ სტანდარტებს. 
ბუნებრივია, ყველა ეს საკითხი აქტუალური იქნება საქართველოსთვისაც და თამამად 
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დისტანციური სწავლება უმაღლესი განათლების მიღების 
აუცილებელი კომპონენტი გახდება. როგორ მოახერხებს ჩვენი ქვეყანა ამ გამოწვევასთან 
გამკლავებას და მომავალი თაობებისთვის, ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფას, ამას 
მხოლოდ დრო თუ გვიჩვენებს. თუმცა, ერთი რამ კი ცხადია - იძულებით ონლაინ 
სწავლებაზე გადასვლის აუცილებლობა, სულ მცირე, ხელს შეუწყობს როგორც 
სტუდენტების, ასევე აკადემიური გუნდის წარმომადგენლების ციფრული 
კომპეტენციების გაზრდას, უნივერსიტეტების მიერ ციფრული შესაძლებლობების 
გაძლიერებას, პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმჯობესებასა და ელექტრონული 
სწავლებისთვის აუცილებელი ხარისხიანი კონტენტის შექმნას. მას უდავოდ აქვს ის 
უპირატესობები, რომელთა ეფექტიანი გამოყენებაც განათლების სფეროს პოსტპანდემიურ 
რეალობაში თამამად და წარმატებით შეეძლება. 
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მედია და  დევნილთა ამბის ფორმულირება ფსიქოლოგიური 

თვალსაზრისით 
 
აბსტრაქტი  
 

თანამედროვე მასმედია დღეს სოციალური შეკავშირების მთავარი წყაროა. იმ 
პირობებში, როდესაც მედია ანაწილებს როლებს საზოგადოებრივ არენაზე - 
მიგვითითებს, თუ ვისი ხმაა ანგარიშგასაწევი, მნიშვნელოვანია, შევისწავლოთ 
მედიის დამოკიდებულება დევნილთა ჯგუფების მიმართ.  

სტატიის მიზანია გამოიკვლიოს, თუ რა სახის ინფორმაციას იღებდა 
საზოგადოება მედიის საშუალებით აფხაზეთიდან დევნილთა შესახებ; აძლევდა 
თუ არა მედია თავის მომხარებელს სწორი ორიენტირებისა და დასკვნების 
გამოტანის საშუალებას.  ვინაიდან ჩვენი შესწავლის საგანია ძალაუფლებისა და 
უთანასწორობის ფსიქოლოგიური საკითხი მედიაში, მიდგომად გამოვიყენეთ 
იდეოლოგიური კრიტიციზმი, ხოლო საკვლევ ტექნიკად სინთეზური 
(რაოდენობრივ-თვისებრივი) კონტენტანალიზი. სტატიაში მოცემულია კვლევითი 
პერიოდი 2017-2020 წლამდე.  

ირკვევა, რომ მედიის დამოკიდებულება უკანასკნელი წლების 
განმავლობაში იყო წინააღმდეგობრივი დევნილთა საკითხების გაშუქებისას, 
შეიცავდა საზოგადოებისათვის შეურაცხმყოფელ და პოტენციურად გამთიშველ 
თემებს. ვინაიდან მაყურებელთა გარკვეულ ჯგუფებს უბიძგებდა დევნილების 
მიმართ ბრაზის, შიშის, ზიზღის, შურისძიების და სხვა ნეგატიური ემოციებისაკენ. 
ჩატარებულ კვლევაში დევნილები მედიას ახასიათებენ, როგორც ინსტრუმენტს, 
რომელიც მანიპულირებს დევნილთა საკითხებით და მას მხოლოდ შერჩევითად - 
პოლიტიკური დაკვეთის შესაბამისად აშუქებს.  

სტატიაში მოხმობილი უახლესი კვლევები ცხადყოფს, რომ არადევნილი  
ახალგაზრდები უნდობლობასა და სოციალურ დისტანციას გამოხატავენ ისეთი 
ჯგუფების მიმართ, როგორებიცაა დევნილები ან ოჯახები, რომლებიც ეთნიკურ 
უმცირესობებს წარმოადგენენ. შედარებით მეტი ახალგაზრდა გამოხატავს 
უარყოფით დამოკიდებულებას პოტენციური მეზობლებისადმი, რომლებიც 
ზემოთ ჩამოთვლილ რომელიმე ჯგუფს მიეკუთვნება. „დევნილის სტატუსი“ თავად 
დევნილთათვის იქცა სტიგმად, რასაც ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ დევნილი 
ახალგაზრდების ნაწილი ადრეულ 90-იან წლებში მალავდა თავის სტატუსს. 

კვლევაში ხაზგასმულია დევნილთა გულისწყრომა საზოგადოების მხრიდან 
მცირე, ან არარსებული თანაგრძნობის გამო, სწორედ ამ მიზეზით, დევნილთა 
დიდი ნაწილი კვლავ კომპაქტურ დასახლებებში არჩევს ცხოვრებას. იძულებით 
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გადაადგილებული პირები ფიქრობენ, რომ მხოლოდ მათი მსგავსი გამოცდილების 
ინდივიდები და ჯგუფები გაუგებენ ერთმანეთს.  

 
საკვანძო სიტყვები: მედია, დევნილები, ფსიქოლოგია, სტიგმა.  

 
შესავალი    
 
ამბის ფორმულირების უნარი და შესაფერისი კონტექსტის შერჩევა, ჟურნალისტის 
ყველაზე მძლავრი იარაღია. ამბის ფორმულირება ამა თუ იმ ვითარების კონკრეტული 
სახით წარმოჩენასაც გულისხმობს: მაგალითად, სტატიის მიხედვით დგინდება - როდესაც 
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს საეთერო დრო ეთმობათ, ეს, 
ძირითადად, ეპიზოდური ხასიათისაა და თემატიკა მხოლოდ დევნილთა პრობლემატიკით 
შემოიფარგლება.  
მოვლენის შემჩნევა იმაზეა დამოკიდებული, რა თვალით ვუყურებთ, რა პოზიციაზე 
ვდგავართ. მოვლენას ყოველთვის ჩვენი თვალთახედვის, კონცეფციის სიმაღლიდან 
ვაფასებთ და აღვიქვამთ. ეს კი იმას ცხადყოფს, რომ დამკვირვებლის თვალთახედვა, 
პოზიცია განსაზღვრავს იმას, რისი დანახვაა შესაძლებელი. ფაქტი თავისთავად არ 
ააშკარავებს ჭეშმარიტებას. შემეცნების სფეროში ერთი და იგივე რამის ცქერა სულაც არ 
ნიშნავს მის რეალურ დანახვას. ეს კანონზომიერება მედიის სფეროში რეალურად 
მოქმედებს (გაფრინდაშვილი ქ...:2013). სოციალური აზროვნება ჟურნალისტს 
სინამდვილის ადეკვატური „ცხოვრების სურათის“ ხატვის შესაძლებლობას უქმნის.   
ჩვეულებრივ სოციალური მიმართებები, დამოკიდებულებები (ატიტუდები) დროთა 
განმავლობაში სახეს იცვლიან, ეს შესაძლებელია დამარწმუნებელი კომუნიკაციისას, 
რომელიც მოიცავს - ცენტრალურ და პერიფერიულ მეთოდებს; პიროვნების 
ინდივიდუალური მოსაზრებების, ანუ კოგნიციების  შედეგად შეცვლილ ატიტუდებს 
(გოგალაძე...: 2015).  დევნილებმა აფხაზეთიდან, ნულიდან დაიწყეს და მძიმე შრომით 
ბევრს მიაღწიეს. მათ ყველაფერი უნდა მოეხერხებინათ, ისინი ორგანიზებულები იყვნენ. 
მოქმედებდნენ გუნდურად, ვინაიდან ატარებდნენ საერთო ტკივილს და იზიარებდნენ 
ერთმანეთის განსაცდელს. მათ იციან ცხოვრების ფასი. ასე რომ, თუ დევნილების შესახებ 
ამბავი წარმოჩინდება დადებით კონტექსტში, ეს ხელს შეუწყობს დევნილების ინტეგრაციას 
საზოგადოებაში და საზოგადოება მეტად ტოლერანტული იქნება ამ ჯგუფის მიმართ. 
ამგვარ ვითარებაში მეტი შესაძლებლობაა, რომ არადევნილმა მოსახლეობამ დევნილთა 
სოციალური ღირებულებები გაიზიაროს. მედიამ უნდა აღნიშნოს, რომ დევნილთა 
პრობლემური  ქცევა, სინამდვილეში მძიმე ცხოვრებისეული პრობლემებისადმი თავის 
გართმევის მაგივრობას ასრულებს (კვირტია, ლ.1995).  
 
კვლევის მეთოდოლოგია  
 
ჩვენი კვლევისთვის მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ ბოლო წლებში მედიის გავლენით რა 
დამოკიდებულება ჰქონდა საქართველოს დანარჩენ, არადევნილ მოსახლეობას დევნილთა 
მიმართ; რას აცხადებენ თავად დევნილები დღეს მედიის მიერ მათ შესახებ გავრცელებულ 
ინფომაციასთან დაკავშირებით. საამისოდ, მოვიყვანეთ კვლევები, რომლებშიც ნათლად 
ჩანს დევნილთა შეხედულებები; არადევნილი მოსახლეობის დამოკიდებულება 
დევნილთა მიმართ; მედიის როლი და დამოკიდებულება დევნილთა საკითხების 
გაშუექებისას. მოვიხმეთ  აღნიშნული საკითხის მსოფლიო მკვლევრები - შუდსონი და 
ბორელი; ასევე მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ დევნილებთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
მოგვეყვანა უშუალოდ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ქართველ მკვლევართა აზრი. 
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კვლევის აღწერითი ნაწილი  
 
დევნილთა შესახებ ამბის ფორმლირებისას მედია ხშირად ხელს უწყობს  მსხვერპლის 
გაკიცხვას, დადანაშაულებას. შესაბამისად დევნილები, როგორც მსხვერპლი, თავად არიან 
დადანაშაულებული მათსავე უბედურებაში (მიქაძე, ქ. 2003). დევნილთა ჯგუფები 
გაიკიცხება შემდეგნაირად: 
1. დგინდება პრობლემა; 
2. ის ვინც ქმნის პრობლემას, დევიანტი, განსხვავდება ყველა ჩვენთაგანისგან, ეს 
განსხვავებები თვითონ მასშია;  
3. სწორედ განსხვავება ჩვენსა და მსხვერპლს შორის არის ამჟამინდელი პრობლემის 
მიზეზი. მსხვერპლის გაკიცხვის კიდევ ერთი მაგალითია „სიღარიბის კულტურის 
ჰიპოთეზა“, მასში ნათქვამია - ღარიბი იმიტომ არის ღარიბი, რომ იგი „სიღარიბის 
კულტურას“ მისდევს. რეალურად კი, სიღარიბის კულტურა ცხოვრების სტილია, 
რომელშიც დაშვებულია უნებისყოფობა, ნარკოტიკები, სიზარმაცე, აპათია, იმპულსურობა 
და უპასუხისმგებლობა - დევნილები დროებითმა რეალობამ აიძულა სიღარიბეში 
ეცხოვრათ, ეს არ ყოფილა მათი ცხოვრების წესი, თუმცა, არადევნილი მოსახლეობისთვის 
გაძნელდა ამის გაგება. ნაცვლად სტანდარტული მიდგომებისა, მედიამ უნდა ამჯობინოს 
დევნილების საკითხების გაშუქებისას მოვლენა ზნეობრივ ჭრილში დაანახოს 
მომხმარებელს, ამ დროს კი, მედიები კვლავ ტექნიკურ ექსპერტებს გვთავაზობენ, რადგან 
ეს გამოცდილების ის ფორმაა, რომელიც მათ ესმით და რომელსაც თავად აფასებენ.    

რასაკვირველია, ასეთი არჩევანი ჟურნალისტთა უფლებაა, მაგრამ მათ უნდა 
გააცნობიერონ, როგორია ეს არჩევანი. დისკუსიაში მონაწილე ადამიანების შერჩევით, 
ჟურნალისტი აკეთებს გარკვეულ განაცხადს, თუ რა სახის დისკუსიაზე აქვს 
მოთხოვნილება საზოგადოებას და რა ინფორმაციაა თავად მედიისთვის ღირებული.  

მკვლევარი ბორელის აზრით, კოლექტიური ტრავმის პერიოდში მნიშვნელოვანია 
დანარჩენი სოციუმის პოზიცია. ასრულებენ თუ არა ისინი მათზე დაკისრებულ 
ვალდებულებებს. არის თუ არა სოციალური დახმარება ტრავმის ადეკვატური, მოქმედებს 
თუ არა განმეორებადი სტრესების გამომწვევი ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ ადამიანის 
ჯანმრთელობის რღვევასა და მდგომარეობის გაუარესებას, მაგალითად, ისეთი 
ფაქტორები, როგორიცაა ცუდი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები, საკვების ნაკლებობა, 
სიცივე, უშუქობა, აუტანელი საცხოვრებელი პირობები, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების 
დარღვევა, ფართომასშტაბიანი ფსიქო-სარეაბილიტაციო და სამკურნალო ღონისძიებების 
შეზღუდულობა ან არარსებობა. საზოგადოებრივ სამსჯავროზე გამოტანის უნარის 
გამოყენებისას, ჟურნალისტებმა მეტი ადგილი უნდა დაუთმონ მოქალაქეებს.  

მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ კვლევა, რომელიც 2018-2019 წელს 
ჩატარდა „მეხსიერების კვლევების კავკასიური ცენტრის“ კვლევითი ჯგუფის მიერ, 
სახელწოდებით „წარსულის ტყვეობაში: ქართველი დევნილების ჩახშული ხმები და 
სოციალური ინტეგრაციის დილემა“ ვარკვევთ, რომ მედია დევნილთა შესახებ 
ინფორმაციას მეტწილად მატერიალური გაჭირვების კუთხით წარმოაჩენს. კვლევიდან 
ვადგენთ, რომ მედიისთვის განსაკუთრებით ხელსაყრელ სცენებს წარმოადგენს უკანონო 
შესახლებებთან დაკავშირებული დევნილთა და სამართალდამცავთა დაპირისპირების 
გაშუქება (თარგამაძე, გ. 2018).     

შემდეგი პოზიცია, რომელიც მედიამ მოირგო დევნილთა შესახებ საკითხების 
გაშუქებისას, არის გამთიშველის პოზიცია. „მეხსიერების კვლევების კავკასიური ცენტრის“  
კვლევის მიხედვით გამოიკვეთა მეტად მნიშნელოვანი პრობლემა - დევნილთა ჯგუფს არ 
ჰყავს წარმომადგენელი, რომელიც გააჟღერებს იმ პრობლემებს, რომლებიც არსებობს 
დევნილთა თემში. აღნიშნულ აზრს იზიარებს  „სტუდია რეს“ ხელმძღვანელი, მამუკა 



 

                                                                                                                                                                                                    
42 

ყუფარაძეც, მისი დაკვირვებით, დევნილებს თითქმის არ ეძლევათ სიტყვა სხვა სოციალურ-
პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობისათვის. ეს ყველაფერი აძლიერებს დევნილებზე 
გავრცელებულ ნეგატიურ სტერეოტიპებს, რაც ასევე, უარყოფითად აისახება დევნილებისა 
და ადგილობრივი მოსახლეობის ურთიერთდამოკიდებულებაზე.  

აღნიშნულ მოსაზრებას ამყარებს 2017 წელს გამოცემული კვლევის შედეგები -  
სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ცენტრის კვლევაში სახელწოდებით „თაობა 
გარდამავალ პერიოდში“ 29 წლის ახალგაზრდები გამოკითხეს, მათ პრობლემებსა და 
მისწრაფებებზე, ღირებულებებსა და ცხოვრების სტილზე. აღნიშნული კვლევიდან 
განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ  ახალგაზრდები უნდობლობასა და 
სოციალურ დისტანციას გამოხატავენ დევნილებისა და ეთნიკური უმცირესობების 
მიმართ. იგრძნობა გარკვეული სახის სოციალური დისტანცია. შედარებით ნაკლები 
ახალგაზრდა გამოხატავს დადებით დამოკიდებულბას პოტენციური მეზობლებისადმი, 
რომელებიც ზემოთ ჩამოთვლილ რომელიმე ჯგუფს მიეკუთვნება (67% დევნილები; 63% 
ეთნიკური უმცირესობები).  

ყოველივე ზემოთქმულს, არადევნილი მოსახლეობის დამოკიდებულებას 
დევნილების მიმართ, გრძნობენ თავად დევნილები - „მეხსიერების კვლევების კავკასიური 
ცენტრის“ კვლევაში ხაზგასმულია დევნილთა გულისწყრომა საზოგადოების მხრიდან 
მცირე, ან არარსებული თანაგრძნობის გამო.     

კვლევის თანახმად, არადევნილი მოსახლეობის მხრიდან თანაგრძნობის 
ნაკლებობას ამჟღავნებს ის ფაქტიც, რომ დევნილთა დიდი ნაწილი კვლავ კომპაქტურ 
დასახლებებში არჩევს ცხოვრებას. იძულებით გადაადგილებული პირები ფიქრობენ, რომ 
მხოლოდ მათი მსგავსი გამოცდილების ინდივიდები და ჯგუფები გაუგებენ ერთმანეთს. 
სტიგმის არსებობას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ დევნილი ახალგაზრდების ნაწილი 
ადრეულ 90-იან წლებში მალავდა თავის სტატუსს. დევნილები ჩივიან, რომ ადგილობრივი 
მოსახლეობა არ ავლენს მათ მიმართ სტუმართმოყვარეობას.  

კვლევაში ნათქვამია, რომ  რამდენიმე ფილმია შექმნილი, რომლებიც ასახავს 
ადამიანურ დრამასა და უკანონობას, ან ურთიერთგაგებასა და ჰუმანურობას კონფლიქტის 
დროს. ამ საკითხთან დაკავშირებით დევნილები არაერთგვაროვნად ფიქრობენ. ზოგი 
თვლის, რომ ასეთი ფილმები ძნელი საყურებელია, ისინი აცოცხლებენ ტკივილს, 
თრგუნავენ მათ, ვინც ამ მოვლენების უშუალო მონაწილე იყო და აფერხებენ შერიგების 
პროცესს; ზოგი კი ფიქრობს, რომ ასეთი ფილმები საზოგადოების თითოეულმა წევრმა 
უნდა ნახოს, რათა გააცნობიერონ დევნილთა მიერ გამოვლილი ტანჯვა.  

ამავე აზრს აგრძელებს მედიის მიერ მოვლენების ,,საზოგადოების სამსჯავროზე 
გამოტანის უნარი“, მკვლევარი შუდსონი მასში მოიაზრებს იმ ძალას, რომელსაც პრესა 
ფლობს, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, თუ ვინ (ან რა) უნდა იყოს ხილული. როდესაც 
მედიას საზოგადოებრივ სამსჯავროზე გამოაქვს გარკვეული საკითხი, მას უნდა შესწევდეს 
ძალა, საზოგადოებას დაანახოს, რომ არსებობს ოკუპაციის და დევნილების საკითხებთან 
დაკავშირებით სხვა რეალობაც. საზოგადოების სამსჯავროზე გამოტანის უნარს 
გადამწყვეტი ძალა აქვს არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მისი წყალობით ზოგიერთი ადამიანის 
წარმოჩენა სხვებზე მეტად ხდება, არამედ იმიტომაც, რომ საზოგადოებრივი ცხოვრების 
წარმოჩენა განსაკუთრებული მეთოდით ხდება. მედია ამ დროს მიგვითითებს 
საზოგადოებრივ სამყაროზე, ვინ მოქმედებს ამ სამყაროში, ვისი ხმაა ანგარიშგასაწევი, ვისი 
ცხოვრება და საქმიანობაა მნიშვნელოვანი. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მედია ანაწილებს 
როლებს საზოგადოებრივ არენაზე.                  

კიდევ ერთი როლი, რომელიც მოირგო მედიამ დევნილთა საკითხების გაშუქებისას, 
არის  მუდმივი გლოვის ნარატივი. ინტერნეტის საძიებო სისტემებში - google, youtube, 
დევნილთა შესახებ იძებნება ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც ასახავენ დევნილთა 
გაუსაძლის საცხოვრებელ პირობებს, გამოუტირებელ გლოვას, გამოუთქმელ წუხილს, 
აფხაზეთში დაბრუნების იმედს.  
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დასკვნა და რეკომენდაციები 
 

დღესდღეობით, მედიას თითქოს არ გააჩნია თანმიმდევრული ფილოსოფია, 
რომელიც უკარნახებს მას, თუ როგორ უნდა მოახდინოს ამბის ფორმულირება 
ყოველდღიურ ჟურნალისტიკაში. ამის ნაცვლად, მედია ფლობს ამბის გადმოცემის 
განსაზღვრულ, ზოგად რიტუალებს. დღევანდელი მედია ორიენტირებულია 
პოლიტიკოსებზე და არა მოსახლეობაზე. სწორედ ეს წარმოადგენს მედიის ძირითად 
სისუსტეს, მათი სამიზნე საზოგადოება არ არის, არამედ ცალკეული პოლიტიკური 
ჯგუფებია.  

აღნინშული კვლევის მიხედვით დგინდება, რომ დევნილები მასმედიით მათ 
შესახებ გავრცელებული ნეგატიური შინაარსის ინფორმაციას აპროტესტებენ, გრძნობენ 
ნაკლებ ტოლერანტობას არადევნილი მოსახლეობის მხრიდან და გამოთქვამენ სურვილს, 
მათი გამოცდილება აისახოს კინოფირზე, რაც საშუალებას მისცემს არადევნილ 
მოსახლეობას გაიზიაროს დევნილთა ტანჯვით გამოვლილი გზა და მეტი თანაგრძნობა 
გამოიჩინოს მათ მიმართ. საამისოდ, დევნილები აცხადებენ, რომ სასურველი იქნებოდა 
მეტი ფილმი გადაღებულიყო აფხაზეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით.  

მედიას რეალურად შეუძლია დევნილობის ნეგატიური კონტექსტი აქციოს 
დადებით „ახალ ამბად“. თუკი ის ამ ამბავს სხვა კუთხით განიხილავს, თუკი წარმოაჩენს 
დევნილ ადამიანებს, როგორც გარკვეული სოციალური ღირებულების გამზიარებლებს,  
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სხვა ღირებულებებს არღვევენ, მაგალითად, უკანონო 
თვითნებური შესახლებები - ამის მიზეზია ის, რომ სახელმწიფომ თავის დროს ვერ 
უზრუნველყო მათი დროული და შესაბამისი განსახლება.  

აღნიშნული კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ დევნილები მედიას 
ახასიათებენ, როგორც ინსტრუმენტს, რომელიც მანიპულირებს დევნილთა საკითხებით 
და მას მხოლოდ შერჩევით - პოლიტიკური დაკვეთის შესაბამისად აშუქებს. კვლევით 
ირკვევა, რომ იძულებით გადაადგილებული პირები ეგუებიან იმ სტერეოტიპებს, 
რომლებსაც მედია ამკვიდრებს დევნილთა შესახებ.  
 
    აღნიშნული პრობლემის კვალდაკვალ, კვლევაში მოცემულია   რეკომენდაციები: 

• შეიქმნას დევნილთა წარმომადგენლობითი ინსტიტუტი, რომელიც ფართო 
აუდიტორიისთვის გააჟღერებს დევნილთა ხმას.    

• კომპლექსურად გაშუქდეს პოპულარულ ტელეარხებსა თუ სხვა ტიპის მედიაში 
დევნილებთან დაკავშირებული საკითხები.   

• საგანმანათლებლო ინსტიტუტები და რესურსები უნდა გამოიყენებოდეს 
დევნილების, მათი ტრავმული გამოცდილებისა და ზოგადად, კონფლიქტური 
რეგიონების შესახებ ნეიტრალური, აკადემიური დისკურსის შესაქმნელად. 
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ცოტნე ჟღენტი 
 

ეკონომიკის დოქტორი 
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 
ციფრულ ეკონომიკაში ნდობის დამყარების ეტაპები  

(საქართველოს მაგალითზე) 
 

აბსტრაქტი 
 

ციფრული ნდობა კომპლექსური და მრავალგანზომილებიანი ფაქტორია, 
რომელიც აქტიური შესწავლის საგანი გახდა ელექტრონული კომერციის  ბაზრების 
გაფართოების შემდეგ. მოხსენების და კვლევის თეორიული  ნაწილი, ძირითადად 
ეფუძნება ნდობის დამყარების მოდელს (Botsman, 2017), რომლის მიხედვითაც 
ბაზარზე არსებულ სიახლეების მიმართ ნდობას ვამყარებთ სამ ეტაპად:  

• პირველ ეტაპზე გვესაჭიროება მთლიანად ნდობა ახალი იდეის მიმართ; 
• მეორე ეტაპზე გვიჩნდება ნდობა კონკრეტული პლატფორმის თუ ფირმის 

მიმართ;  
• მესამე და საბოლოო ეტაპზე, ნდობას ვამყარებთ უშუალოდ ამ გარიგებებში 

მონაწილე სხვა ინდივიდების მიმართ.  

ჩვენს კვლევაში, აღნიშნული ნდობის დამყარების მოდელის მიხედვით, 
გაანალიზებულია საქართველოს ეკონომიკაში ციფრული ნდობის დამყარების 
პროცესი. ეს პროცესი, გარდა წმინდა ეკონომიკური და ბიზნეს ფაქტორებისა, 
დამოკიდებულია, ასევე, სხვა სოციალურ, ფსიქოლოგიურ, კულტურულ და 
ტექნოლოგიურ ფაქტორებზე.  

 
აღნიშნულ მოდელზე დაყრდნობით, ქართულ ციფრულ ეკონომიკაში: 
 

• პირველი ეტაპი გახლდათ ნდობის გაჩენა მთლიანად ციფრული 
ტექნოლოგიების მიმართ. ეს პროცესი საქართველოში დიდი ხნის წინ 
დაიწყო; 

• მეორე ეტაპზე, ჩვენი ნდობის ორიენტირი ხდება ის ფირმები თუ 
პლატფორმები, რომლებიც გვთავაზობენ სხვადასხვა სერვისებს 
ვირტუალურ სამყაროში;  

• ფინალურ ეტაპზე, როგორც წესი მაინც გვიწევს ნდობის დამყარება სხვა 
ინდივიდის მიმართ. ეს ინდივიდი შეიძლება იყოს როგორც კომპანიის 
წარმომადგენელი ან პლატფორმის სხვა მომხმარებელი. გამომდინარე 
იქიდან რომ ვირტუალურ სამყაროში ურთიერთობა ხშირად  გვიწევს უცხო 
ადამიანებთან, ნდობა უცნობების მიმართ საკვანძო ინსტრუმენტია C2C 
ციფრული პლატფორმების ფუნქციონირებისას. 
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მოხსენება მოიცავს აღნიშნული სამი ეტაპის მიმოხილვას თეორიულ ბაზისზე, 
სტატისტიკურ მაჩვენებლებზე და პრაქტიკულ მიგნებებზე დაყრდნობით. 
 
 
საკვანძო სიტყვები: ციფრული ეკონომიკა, ციფრული ნდობა, ციფრული 
პლატფორმები. 
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ვაჟა დანელია 

 
სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი 

„ალტერბრიჯის“ აკადემიური პერსონალი, პროფესორი 
 

მართვისა და თანამშრომლობის ფსიქოლოგიური 
ასპექტები სპორტის ჟურნალისტიკაში 

 
 
აბსტრაქტი 
 

გლობალიზაციის პროცესში სპორტი საზოგადოებრივი ცხოვრების მრავალ 
სფეროში ზეგავლენის მნიშვნელოვან ფაქტორად იქცა. განვითარების ამ 
საინტერესო მოვლენების მემატიანეა სპორტის ჟურნალისტიკა, რომელსაც 
საქართველოში XIX საუკუნის მე-2 ნახევარში ჩაეყარა საფუძველი. დროთა 
განმავლობაში ის კომუნიკაციის ცალკე დარგად ჩამოყალიბდა და ინფორმაციული, 
დემოკრატიული, ანალიტიკური საზოგადოების ჩამოყალიბებაში დიდ როლს 
ასრულებს.   

ჟურნალისტობა რთული და მეტად საჭირო პროფესიაა, რადგან 
ჟურნალისტები კრებენ და ავრცელებენ ინფორმაციას, რომლის გარეშეც ცხოვრება 
წარმოუდგენელია. ორი საუკუნის წინათ გერმანელი ბანკირის, ნათან როტშილდის 
ნათქვამი ფრთიანი ფრაზა - „ვინც ინფორმაციას ფლობს, ის მსოფლიოს 
მპყრობელიაო“, სულ უფრო მეტ სიცხადეს იძენს. ჟურნალისტსა და მასობრივ 
აუდიტორიას შორის შუამავალი ინფორმაციაა, რისი მეშვეობითაც შესაძლებელია 
ჟურნალისტიკის, როგორც სოციალური ინსტიტუტის წინაშე მდგარი ამოცანების 
შესრულება.   

სამეცნიერო კვლევები აჩვენებს, რომ ადამიანებზე მედიის ზემოქმედება 
ყოველდღიურად უფრო საგრძნობი ხდება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების საზოგადოების მსოფლმხედველობაზე 
გავლენის მახასიათებლებისა თუ კანონზომიერებების უფრო აქტიური გამოვლენა 
და შესწავლა, ქართულ ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნებული მასალების ანალიზის 
საფუძველზე სპორტის ჟურნალისტიკის ფსიქოლოგიური ასპექტების წარმოჩენა 
ანალიზურ-სინთეზური, პრობლემურ-ქრონოლოგიური, ისტორიულ-შედარებითი 
და ემპირიული მეთოდების (დაკვირვება, ანკეტირება, ინტერვიუ) გამოყენებით.  

 
საკვანძო სიტყვები: სპორტი, სპორტის ჟურნალისტიკა, ფსიქოლოგია, 

მიზნობრივი აუდიტორია, ემოციები, მართვა, გლობალიზაცია, ინფორმაციული 
ზემოქმედება.  

 
 
შესავალი 
 
 ადამიანი, რომელიც რეგულარულად ეცნობა პრესას, ბუნებრივია, რომ მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალების ფსიქოლოგიური გავლენის ქვეშ იმყოფება. ნებისმიერი 
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კომუნიკაციის ფორმა თავის თავში აუდიტორიის გარკვეულ რეაქციას გულისხმობს, 
ამიტომ ყურადსაღებია, როგორ და რა საშუალებით ამყარებს ჟურნალისტი ურთიერთობას 
აუდიტორიასთან და როგორი სახისაა ეს ურთიერთობები.   

კონკრეტული მაგალითების მეცნიერული შესწავლისა და გაანალიზების 
საფუძველზე, ცნობილი მკვლევარი ი. მ. ძიალოშინსკი (Дзялошинский, 2001) სტატიაში 
„კულტურა, ჟურნალისტიკა, ტოლერანტობა“ თანამედროვე ჟურნალისტიკის სამ ტიპს 
განასხვავებს:   

-  მართვის ჟურნალისტიკა, რომლის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მედიის 
მთავარი ამოცანაა ხალხის ცნობიერებისა და ქცევის მართვა; 

- წარმატების, ინფორმაციის ჟურნალისტიკა: აქ მთავარი მიმართულებაა 
ინფორმაციის წარმატებით გაყიდვა. 

- თანამონაწილეობის, თანამშრომლობის ჟურნალისტიკა, რომელიც რეალური 
ადამიანების დახმარებას, ჟურნალისტებსა და აუდიტორიას შორის ურთიერთგაგების 
მიღწევას გულისხმობს [1].  

ქართული სპორტის ჟურნალისტიკაში ზემოაღნიშნული სამივე ტიპი 
თანაარსებობდა, ოღონდ სხვადასხვა დროს მეტნაკლები ინტენსივობით. გარკვეული 
პერიოდი მართვის ჟურნალისტიკას ენიჭებოდა უპირატესობა და XX საუკუნის მეორე 
ნახევარში ქართული სპორტი და სპორტის ჟურნალისტიკა ეროვნული გრძნობების 
გამოღვიძების ერთგვარ კატალიზატორადაც იქცა. დასტურად უამრავი მაგალითის 
დასახელება შეიძლება ფეხბურთელთა, მოჭიდავეთა თუ სხვა სახეობების 
წარმომადგენელთა საკავშირო ჩემპიონატებიდან, რომლებსაც არცთუ იშვიათად  
სოციალურ-პოლიტიკური და ისტორიული მნიშვნელობები შეუძენია. აი, მაგალითად, 
1953 წელს თბილისის „დინამოს“ ფეხბურთელებს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა მხოლოდ 
იმიტომ დააკარგვინეს, რომ ნიკიტა ხრუშჩოვსა და მის გარემოცვას სტალინის 
გარდაცვალების წელს ქართული ნაციონალიზმის გამოვლენის შეეშინდათ.  

ამ სამი დამოკიდებულებიდან პირველი  ჟურნალისტს აუდიტორიაზე მაღლა 
აყენებს,  განსაზღვრავს მის უფლებას, რომ მკითხველი მართვის ობიექტად  განიხილოს. 
რადგან ჟურნალისტის საქმიანობის საბოლოო მიზანი, უმთავრესად, მკითხველზე 
ზეგავლენაა. როგორც ამერიკელი მეცნიერები - ჯენინგს ბრაიანტი და სიუზან ტომპსონი (Д. 
Брайант, С. Томпсон, 2004) აღნიშნავენ „მედიის გავლენის საფუძვლებში“, მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებების ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებაზე ლაპარაკი ჯერ კიდევ 1450 
წელს პირველი საბეჭდი  დაზგის გაჩენისთანავე დაიწყეს [2].  
 
ძირითადი ნაწილი 

 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში სპორტის გაშუქება არა მარტო 

ინფორმაციული დატვირთვის მატარებელია, არამედ მისი გავლენა მაყურებელზე 
გაცილებით ღრმაა: პრესა არა მხოლოდ სპორტული შეჯიბრებების შედეგებს აშუქებს, 
არმედ სპორტის ქომაგთა ინტერესებზე, გემოვნებასა და ცნობიერებაზე ზემოქმედებს.  
ამიტომაც ის, მიზნობრივ აუდიტორიაზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედებისა და მართვის 
მნიშვნელოვან საშუალებად იქცა.    

ცნობილია, რომ მართვა ადამიანის ცხოვრების ყველა სფეროსთვის 
დამახასიათებელი სოციალური ფენომენია, რომელსაც სხვადასხვა სიტუაციაში 
თავისებურად იყენებენ, რათა სხვა პიროვნების ქცევა მათთვის საჭირო მიმართულებით 
შეცვალონ.  

ადრესატის ცნობიერებაზე გავლენა ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მეთოდებით 
ხორციელდება. ცნობილია, რომ ფსიქოლოგიური მართვის კვლევებში ყველაზე ხშირად 
ფიგურირებს ზეგავლენის ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა დარწმუნება და 
შთაგონებადობა. ჟურნალისტური ტექსტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, სპორტის 
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ჟურნალისტიკაში მეტწილად სწორედ ეს ორი მეთოდი გამოიყენება. მიგვაჩნია, რომ მათი 
ეფექტური გამოყენების მთავარი მიზეზი ის არის, რომ სპორტის სფეროს საფუძველში 
ემოციები დევს. მანიპულირების მთავარი საშუალებაც ემოციების მეშვეობით 
მაყურებელზე ზემოქმედებაა, რადგან გრძნობები, რომლებიც ქომაგს ამა თუ იმ სასპორტო 
მოვლენის ყურებისას ეუფლება, ემოციასთან არის დაკავშირებული.  

გასული საუკუნის 70-იანი წლების მეორე ნახევარში ურუგვაელმა ფეხბურთელებმა 
ერთ-ერთ ტურნირზე ყველა მატჩი წააგეს. ადგილობრივ გაზეთში დაიბეჭდა ამ შეჯიბრების 
ანალიზი სათაურით - „ისინი სამშობლოში ჩამოშვებას არ იმსახურებენ“. ცხადია, სათაურმა 
ქომაგების ყურადღება მიიქცია. ტექსტის დასაწყისში ლაპარაკია ასპარეზობის თითოეულ 
მატჩში ნაკრების წევრთა უღიმღამო თამაშზე. სტატიის მიზანია აუდიტორიისთვის 
ფეხბურთელთა უსულგულობის ჩვენება. ჟურნალისტმა პრობლემის აუცილებელი 
გააზრებისთვის გამოიყენა ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მეთოდი - დარწმუნება 
ლოგიკური არგუმენტაციის მეშვეობით. მსგავსი მტკიცება დარწმუნების მეთოდის 
პოპულარული ხერხია, ის ყველაზე ძლიერ ზემოქმედებს ადამიანის ცნობიერებაზე.  

პუბლიკაციის მეორე ნახევარში ავტორი ქომაგებს მოძღვრავს, რომ ნაკრების 
ფეხბურთელები პატრიოტები არ არიან, ისინი სამშობლოში ჩამოშვებას არ იმსახურებენ, 
აეროპორტში უნდა დავხვდეთ და უსულგულობისთვის პასუხი მოვთხოვოთო.  

ამ ფრაგმენტში  მნიშვნელოვანი ადგილი შთაგონებადობის ფსიქოლოგიურ მეთოდს 
უკავია, რომელიც გააზრებულია, როგორც „სიტყვიერი ფსიქოლოგიური ზეგავლენა, 
რომელიც ნებისმიერი ინფორმაციის უკრიტიკოდ აღქმასა და ათვისებას იწვევს“.  
შთაგონებისას ადამიანის ფსიქიკაზე ზემოქმედების პროცესი დაკავშირებულია 
ცნობიერებისა და კრიტიკული აზროვნების დაქვეითებასთან მიწოდებული შინაარსის 
აღქმისას,  რომელიც დეტალურ ანალიზსა და შეფასებას არ საჭიროებს.   

ზემოაღნიშნულ ტექსტში შთაგონებადობისთვის გამოყენებულია  საკვანძო 
სიტყვების (პატრიოტიზმი, უსულგულობა, პასუხისგება) კონკრეტულობა და ხატოვნება, 
ასევე, ფაქტების შერჩევის ხერხი: ჟურნალისტი  ურუგვაელი ფეხბურთელების ტურნირზე 
თამაშის მეტწილად  უარყოფით მხარეებზე ამახვილებს ყურადღებას.  

შეიძლება ითქვას, რომ ავტორმა მიზანს მიაღწია - ემოციური ზეგავლენა მოახდინა  
გარკვეული რაოდენობის მკითხველთა ცნობიერებაზე: მეორე დღეს შურისძიებით 
ანთებული ათასამდე გულშემატკივარი შეიკრიბა აეროპორტში. ფეხბურთელები და 
მწვრთნელები სხვა გასასვლელით გააპარეს. აღგზნებული ბრბო ქალაქში დაბრუნდა. მას 
ინფიცირებულთა სხვა ჯგუფიც შეუერთდა და ასე ერთიანად ფეხბურთელებს 
საცხოვრებელ სახლებში ფანჯრების მინები ჩაუმსხვრიეს.  

ზემოთ მოყვანილი მაგალითიდანაც ნათლად ჩანს, რომ მართვის არასწორად 
შერჩეულმა მეთოდებმა და აუდიტორიაზე ინფორმაციული ზემოქმედების გზებმა, 
შესაძლოა, შეუქცევადი შედეგები გამოიწვიოს, ამიტომაც ამა თუ იმ ინფორმაციის 
გასავრცელებლად ფრთხილი მიდგომაა საჭირო. ჟურნალისტს უნდა ახსოვდეს, რომ 
საზოგადოებრივი შეხედულებებისა და შემეცნების ფორმირებაზე პასუხისმგებლობა მას 
ეკისრება.  

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს შეუძლიათ, ხალხი საკუთარ ნებას 
დაუმორჩილონ, აიძულოს რაიმე გადაწყვეტილების მიღება, დაარწმუნოს ან გადაარწმუნოს 
ისინი რამეში, ანუ მედია მართავს აუდიტორიას, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ 
აუდიტორიაც, თავის მხრივ, მართავს მედიას, რადგან გამომცემლობები აუდიტორიაზე 
არიან ორიენტირებული და რომელიმე სოციალური ჯგუფის ინტერესებს გამოხატავენ. ასე 
რომ, მედიისა და აუდიტორიის ურთიერთობა ორმხრივი პროცესია. შესაბამისად, 
როგორიცაა საზოგადოების დაკვეთა, მიწოდებაც სათანადო უნდა იყოს. სასპორტო მედიის 
ფუნქციური დანიშნულება განწირულია, თუ მკითხველი არ ეყოლება.  

ამგვარმა დამოკიდებულებამ საფუძველი ჩაუყარა ახალ მიმართულებას, როგორც 
ძიალოშინსკი აღნიშნავს, წარმატების, ინფორმაციის ჟურნალისტიკას. 
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 თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებები, უმთავრესად, კერძო საკუთრებაა. მათი მთავარი საზრუნავი ფინანსური 
მოგებაა. საბაზრო ეკონომიკასა და პროფესიონალურ სპორტზე ორიენტაციის პირობებში 
სპორტის ჟურნალისტიკა უმთავრეს ამოცანად მიიჩნევს, აუდიტორიას მიაწოდოს მისთვის 
საინტერესო მრავალფეროვანი ინფორმაცია, მონაცემები, მასალები, ანუ უპირველესია 
ინფორმირება და მოვლენათა ასახვა.  

ზემოაღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ მიერ გამოკითხული 120-მდე 
ჟურნალისტის პასუხებს გაგაცნობთ:  

 
აუდიტორიის მიმართ სასპორტო პრესის დამოკიდებულების რომელი ვერსიაა 

ამჟამად დომინანტური, რომელიც ამა თუ იმ დოზით მის ქმედებას განსაზღვრავს? 
 

-ადამიანებთა ცნობიერებასა და ქცევაზე პროპაგანდისტული და ინფორმაციული 
ზემოქმედება - 43%. 
-მედიის, როგორც ბიზნესის განვითარება, ანუ  გასაყიდი პროდუქტის მომზადება,  
რეკლამის განთავსებაზე ორიენტირება - 36%. 
-ადამიანთა ურთიერთგაგებისთვის ხელშეწყობა, ფაქტებისა და მოვლენების ახსნა-
განმარტება, აქტიური სოციალური ქმედებებისკენ წახალისება - 21% . 

გამოკითხვის შედეგები იმის თქმის საშუალებას იძლევა, რომ ჯერ კიდევ ჭარბობს 
შეხედულებები, რომ პრესა არის საზოგადოების სარკე, ფსიქოლოგიურად მმართველი, 
კრიტიკოსი. თუმცა, ისიც ნათლად იკვეთება, რომ დღევანდელ პრესას უწინდელთან 
შედარებით სხვა ფუნქციები აკისრია, რაც გარდამავალი პერიოდისთვის არის 
დამახასიათებელი. ამ მხრივ, მესამე სეგმენტის გაზრდილი მაჩვენებლები იპყრობს 
ყურადღებას.    
XX-XXI საუკუნეების მიჯნიდან ინტერნეტისა და ბლოგერობის სწრაფი განვითარებით 
უფრო აქტუალური გახდა თანამშრომლობის ჟურნალისტიკა, როცა ინფორმაციის 
მიმწოდებელი არის ლიდერი, მკითხველი კი თანამშრომლობითი განწყობით მისი  
თანამოაზრეა და არა - მართული ობიექტი; ცნობილი ჟურნალისტისა და ჟურნალისტიკის 
თეორეტიკოსის - დენ გილმორის (Gillmor D.) აზრით, „ადამიანები, რომლებიც უწინ 
აუდიტორიად იწოდებდნენ, დღეს ინფორმაციის წარმოების პროცესის მონაწილეები 
გახდნენ“[3]. იმის თქმა შეიძლება, რომ თანამონაწილეობის ჟურნალისტიკა 
უპირისპირდება ტრადიციულ მასმედიას, რადგან აუდიტორია არა მხოლოდ ინფორმაციის 
მომხმარებელია, არამედ - მისი მიმწოდებელი; იშლება საზღვრები ახალი ამბების 
შემქმნელსა და მკითხველს შორის.  

თანამონაწილეობის ჟურნალისტიკის მთავარი ამოცანაა არა გავლენა და ტირაჟი,  
არამედ ურთიერთგაგება ჟურნალისტსა და მკითხველს შორის. წინა პლანზეა წამოწეული 
ჟურნალისტების არა უფლებები, არამედ - მათი ვალდებულებები საზოგადოების წინაშე 
[4]. ამ ტიპის ჟურნალისტიკა მოითხოვს ჟურნალისტური საქმიანობის ისე წარმართვას, რომ 
კონკრეტულ ადამიანებს სხვადასხვა უსიამოვნო შეგრძნების, კერძოდ, აპათიის, 
უძლურების და გაუცხოების გრძნობების დაძლევაში დაეხმაროს; მკითხველს იმგვარად 
მიაწოდოს ინფორმაცია, რომ ადრესატს გაუჩნდეს ილუზია, თითქოს ეს მისი 
გულისთქმაცაა. ეს დამოკიდებულება ნათლად ჩანს თვით ტერმინ „თანამშრომლობის 
ჟურნალისტიკაში“. 

დღეს მსოფლიოში არის რიგი გამომცემლობებისა, რომლებშიც მასალების ნაწილი 
დაწერილია პროფესიონალი ჟურნალისტებისგან შემდგარი რედაქციის მიერ, 
პუბლიკაციების ნაწილი კი მომხმარებლებს ეკუთვნის. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის 
სიახლე, რადგან ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-80-იანი წლების გაზეთ „ლელოში“ 
ხშირად იბეჭდებოდა მკითხველთა წერილები შესაბამისი ინფორმაციებითა თუ 
მოსაზრებებით. დღევანდელობის თვალსაჩინო მაგალითია LIFE-ის საახალამბებო 



 

                                                                                                                                                                                                    
51 

მულტიმედიური სამსახური, რომელიც ყიდულობს თვითმხილველთა ინფორმაციებს, 
რომლებიც გაგზავნილია სპეციალური მობილური აპლიკაციის საშუალებით საიტის 
მისამართზე; ასევე, სთავაზობს სარედაქციო დავალების შესრულებას ფულადი 
ანაზღაურებით. 

ქართულ ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნებული მასალების ანალიზმა დაგვანახვა, რომ 
სპორტის ჟურნალისტთა დიდი ნაწილი თანამედროვე გარდაქმნებისთვის მზად არ 
აღმოჩნდა, ამიტომაც ისინი იოლად ექცევიან გულშემატკივართა ზეგავლენის ქვეშ.  
დღევანდელი სპორტის ჟურნალისტიკის ამოცანებისა და პრობლემატიკის ახლებურად 
გასააზრებლად ფრიად მნიშვნელოვანია ხოსე ორტეგა ი გასეტის „მასების ამბოხი“, 
რომელშიც ავტორი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ადამიანის ახალი ტიპი ცდილობს, 
საკუთარი აზრი სხვებს მოახვიოს თავზე. მისი აზრები კი სიტყვებით გამოხატული 
სურვილებია და, აქედან გამომდინარე, დღევანდელ გულშემატკივართა უმრავლესობა, 
როგორც „ადამიანი-მასას“ შემადგენელი ნაწილი, სპორტის ჟურნალისტიკას თავის 
დაკვეთას კარნახობს [5].  

ჩვენი ცხოვრება სულ უფრო მეტად განისაზღვრება კომუნიკაციით. ამდენად, 
თანამედროვე საკომუნიკაციო საზოგადოების ჩამოყალიბება ფუნდამენტურად ცვლის 
ჩვენს ცხოვრებას. საზოგადოებამ გაითავისა, რომ თანამშრომლობა და კონსენსუსი 
წინსვლის ერთადერთი გზაა. მიმდინარეობს ცხოვრების ახალი წესების ძიება. ამ 
პირობებში სულ უფრო მეტი ადამიანი აცნობიერებს ჟურნალისტიკის განვითარების ახალი 
მოდელების ძიების აუცილებლობას. ცხადია, სპორტის ჟურნალისტიკაც ეძიებს 
თვითგანახლებისა თუ ცვალებად პირობებთან ადაპტაციისთვის საშუალებებს.  

დასავლელი მეცნიერების აზრით, კერძოდ, ავტორიტეტული SearchSOA.com-ის 
თანახმად, „თანამშრომლობითი ჟურნალისტიკა არის კონცეფცია, რომელიც აერთიანებს 
ინფორმაციის ძიებას და მის გამოქვეყნებას მოხალისეების მიერ ჟურნალისტური 
მასალების გასაუმჯობესებლად ან არსებულის კრიტიკულად შესასწავლად“. იგი  
გულისხმობს რამდენიმე მოხალისე მონაწილის ერთობლივ ძალისხმევას. თუმცა ეს არ 
გამორიცხავს, რომ თანამშრომლობითი ჟურნალისტიკა საზოგადოებრივ შეხედულებებზე, 
საერთოდ, გავლენას ვერ მოახდენს. ხშირად ამბობენ, რომ სიახლეებში თვალსაზრისი არ 
შეიძლება იყოსო, რაც სიმართლეს  არ შეესაბამება, რადგან, თუ ყურადღებით 
დავაკვირდებით, ნებისმიერი ინფორმაცია თვალსაზრისსა და, შესაბამისად, მართვის 
ელემენტებსაც შეიცავს.    

საბჭოთა ეპოქისაგან განსხვავებით, მასმედიის დღევანდელ მუშაკებს მართალი 
სიტყვის თქმის  მეტი თავისუფლება აქვთ. თანამშრომლობისთვის ეს ძალიან 
მნიშვნელოვანი ასპექტია, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველგვარი თავისუფლება 
პასუხისმგებლობასთან არის დაკავშირებული, რადგან თავისუფლება ნებას არ ნიშნავს. 
ჯერ კიდევ ჩვენს ერამდე მეოთხე საუკუნეში დიდმა ბერძენმა ფილოსოფოსმა 
არისტოტელემ ბრძანა - „თავისუფალია ის, ვისაც ემოციების მართვა შეუძლია“.      
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ნათია სტეფანიშვილი 

 
ადიქციის კვლევების მაგისტრი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

კომუნიკაციის თავისებურებები ალკოჰოლსა და 
ნარკოდამოკიდებულ პაციენტთან მკურნალობის მართვაში 

 
 
Abstract 
 
Drug use is a bio-psycho-social problem, therefore it is not enough to work at one of the 
separate levels to manage it. Overcoming addiction starts with each of us. In the treatment 
process, a special role is given to the treating physician and the team that is responsible for 
taking into account the peculiarities of communication with the individual. 
 
საკვანძო სიტყვები: ალკოჰოლი, ნარკოტიკების მოხმარება, 
ნარკოდამოკიდებულება, მკურნალობა, მენჯმენტი, კომუნიკაცია 
 
 
შესავალი 
 

ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების გამოჯანმრთელების დროს მათთან 
ეფექტურ კომუნიკაციას გადამწყვეტი როლი და მნიშვნელობა ენიჭება. პოზიტიური 
კომუნიკაციის უნარების ფლობა ნივთიერებათა მომხმარებელ ადამიანებთან კონტაქტის 
პერიოდში განუყოფელი ნაწილია. ახალი და ინოვაციური მკურნალობის პროგრამები 
მოიცავს მთელ რიგ კომპლექსურ საკითხებს, რომლებიც ხელს უწყობს რეაბილიტაციის 
პროცესს, ეს იქნება ჯგუფური სესია თუ პაციენტის ინტერესებზე მორგებული 
მკურნალობის პროცესი, აღნიშნული მეთოდებით ისინი სწავლობენ საკუთარი თავის 
გამოხატვას.  

სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია პაციენტთან მკურნალობის დროს 
გათვალისწინებული იყოს მკურნალობის კომპლექსური მიდგომები, მაგალითად: ოჯახის 
წევრებთან და მეგობრებთან კომუნიკაციის ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელება, რაც ხელს უწყობს 
მკურნალობის პროცესის წარმატებით წარმართვას და თავდაჯერებულს ხდის პიროვნებას, 
ზრდის მის შესაძლებლობებს (მკურნალობა, 2013). ექიმის მხრიდან ნარკოტიკების 
მომხმარებელ ადამიანებთან კონტაქტის დროს მნიშვნელოვანია ეფექტური კომუნიკაცია 
იქნეს შენარჩუნებული მათი ოჯახის წევრებთან და ოჯახის წევრებსაც გაეწიოთ 
ფსიქოლოგიური დახმარება, რადგან ცნობილია, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელი 
ადამიანების ოჯახის წევრები არიან თანადამოკიდებულები და მათაც ესაჭიროებათ 
სხვადასხვა მხარდაჭერის პროგრამა. იგი ხელს შეუწყობს ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის 
მომხმარებელი ადამიანის და ოჯახის წევრების ემოციური მდგომარეობის სტაბილურობას, 
რაც დადებითად აისახება მათ ფიზიკურ და ფსიქიკურ მდგომარეობაზე.  

ცნობილია, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის დროს დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება კომუნიკაციის სწორ ფორმებს. აქტიური და დადებითი კომუნიკაციის უნარების 
ფლობა კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთ მოწყვლად ჯგუფთან მუშაობის დროს, 
როგორიც არიან ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანები, რადგან ისინი ნივთიერების 
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მოხმარების გამო ადამიანის გარკვეული ჯგუფების მხრიდან ხშირად განიცდიან სტიგმისა 
და დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმას. მკურნალობის პროცესში კარგი კომუნიკაციის 
უნარების ფლობა ხელს უწყობს პაციენტსა და ინდივიდს შორის პოზიტიური 
ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, ამ შემთხვევაში ნარკოტიკების და ალკოჰოლის 
მომხმარებელ ადამიანს სურვილი უჩნდება აქტიურად ჩაერთოს კურნალობის პროცესში, 
იყოს ღია და მარტივად გამოავლინოს ის საჭიროებები, რომელიც ხელს უშლის 
მკურნალობის კურსის სრულყოფილად დასრულებაში.  

ინდივიდებს, რომლებიც მოიხმარენ ალკოჰოლსა და სხვა ნარკოტიკულ 
ნივთიერებებს ხშირად აქვთ სხვადასხვა ტიპის აშლილობები და თანმხლები დაავადებები, 
რაც ცალსახად ართულებს მათი მკურნალობის პროცესს. ამ დაავადებების სირთულის გამო 
შესაძლოა ექიმსა და ინდივიდს შორის კომუნიკაციის დროს გარკვეული ბარიერები 
შეიქმნას, რაც ხელს შეუშლის თერაპიული პროცესის სათანადოდ განხორციელებას, 
ამიტომ ჯანდაცვის სფეროს პროვაიდერების მხრიდან მნიშვნელოვანია ინდივიდზე 
ორიენტირებული მიდგომების დანერგვა, პოზიტიური და მაღალი ხარისხის 
კომუნიკაციის ფლობა, რათა გაუმჯობესდეს პაციენტის მკურნალობის პროცესი (Jennifer 
Fong Ha, 2010). 
 
 
კვლევის მეთოდოლოგია 
 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, შერჩეული იქნა სამაგიდო კვლევის მეთოდოლოგია, 
წარმოდგენილი კვლევა ემსახურება შემდეგ მიზანს:  
 

• შეისწავლოს ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების შემთხვევაში 
ინდივიდის მკურნალობის პროცესში, ინდივიდსა და მკურნალ პირს შორის 
კომუნიკაციის თავისებურებები და მკურნალობის პროცესის სპეციფიკა.  

კვლევის ძირითადი მიზანია გავიგოთ ინდივიდის მიერ ალკოჰოლისა და 
ნარკოტიკების მოხმარების შემთხვევაში მკურნალობის პროცესში რა როლი აკისრია ექიმის 
მხრიდან ეფექტურ კომუნიკაციას.  

კვლევისთვის საჭირო მონაცემის შეგროვება მოხდა სხვადასხვა კვლევითი 
ანგარიშიდან და საინფორმაციო-საგამანათლებლო ვებგვერდებიდან, როგორც 
ადგილობრივ, ასევე, საერთაშორისო დონეზე. ინფორმაცია აგრეთვე შეგროვდა ევროპის 
სარეაბილიტაციო ცენტრების ვებგვერდებიდან, რომლის ფარგლებშიც ფართოდ იყო 
მიმოხილული ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე და ალკოჰოლზე დამოკიდებული 
ადამიანების საჭიროებები და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები. 
 
კვლევის შედეგები 
 

ნივთიერებაზე დამოკიდებულ ინდივიდსა და ექიმს შორის თერაპიის პერიოდში 
ეფექტურ კომუნიკაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. ეფექტური კომუნიკაცია 
უწყობს პაციენტისთვის ჯანდაცვის სერვისების მაღალ დონეზე მიწოდებას, რადგან ხშირია 
შემთხვევები, როდესაც პაციენტები უჩივიან ექიმის მხრიდან კომუნიკაციას, ისინი 
თვლიან, რომ მკურნალობის პროცესში სამედიცინო პერსონალის მიერ გარკვეულ 
მომენტებში დაშვებულია შეცდომები, რაც ხელს უშლის კომუნიკაციის სწორად და 
წარმატებით წარმართვას (Jennifer F. H. 2010).  

ექიმის მხრიდან კომუნიკაციისა და ინტერპერსონალური უნარების ფლობა ხელს 
უწყობს ინდივიდის საჭიროებების სწორად გაგებას, სათანადო რჩევებისა და ინსტრუქციის 
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სწორად შერჩევას, რაც სამომავლოდ განაპირობებს სასურველი მიზნის მიღწევას და 
ჯანდაცვის სერვისების ეფექტურად მიწოდებას. 

ექიმის მხრიდან საბაზისო კომუნიკაციის უნარების ფლობა არასაკმარისია, იგი არ არის 
ეფექტური მკურნალობის სწორად წარმართვისთვის. საბაზისო უნარები ვერ აღმოფხვრის 
პრობლემას და ვერ შეასრულებს გადამწყვეტ როლს მკურნალობის პროცესში, რაც 
ბუნებრივია, ხელს შეუშლის იმ მიზანს, რომელიც აუცილებელია ინდივიდის 
მკურნალობის პროცესში. მკურნალი ექიმისთვის მთავარი მიზანია შესაბამისი სამედიცინო 
დახმარება გაუწიოს და ხელი შეუწყოს ნარკო/ალკოჰოლდამოკიდებული ადამიანის 
გამოჯანმრთელების პროცესს, სწორედ ამიტომ გადამწყვეტი როლი და მნიშვნელობა აქვს 
კომუნიკაციის სწორ ფორმებს.  

სწორი კომუნიკაციის ფორმები შესაძლოა შემდეგნაირად განიმარტოს: ვერბალური 
კომუნიკაცია - ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანები სხვადასხვა სოციო-ეკონომიკური 
ჯგუფებიდან არიან და შესაბამისად, კომუნიკაციის დროს მნიშვნელოვანია მათთვის 
მარტივად გასაგები ლექსიკის გამოყენება. ექიმის დამოკიდებულება - ნარკოტიკების 
მომხმარებელი ადამიანების მიმართ საზოგადოების მხრიდან ხშირია სტიგმისა და 
დისკრიმინაციის ფაქტები, ამიტომ კომუნიკაციის დროს მნიშვნელოვანია ექიმს 
აღნიშნული თემის წევრების მიმართ ჰქონდეს ემპათიის განცდა. პაციენტის კმაყოფილება - 
ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების მკურნალობის კომპლექსურობისთვის 
მნიშვნელოვანია სოციალური მხარდაჭერა. მკურნალმა ექიმმა უნდა გაითვალისწინოს 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი: იყოს თავაზიანი და გამოიჩინოს მხარდაჭერა, 
დაიცვას კონფიდენციალურობა და ეთიკის ნორმები.  

ადამიანები, რომლებიც ხშირად მოიხმარენ ალკოჰოლს და ნარკოტიკს უმეტესად 
ექმნებათ დამოკიდებულების კომპლექსური პრობლემა, რაც ართულებს ამ ადამიანების 
გამოჯანმრთელებას. პაციენტის მკურნალობისა და პოზიტიური ცვლილებებისთვის 
მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლებში მაღალი ხარისხის მიდგომების 
დანერგვა, კარგი კომუნიკაცია ხელს უწყობს პაციენტსა და სამედიცინო პერსონალს შორის 
ურთიერთობის გამარტივებას, რაც რეაბილიტაციის პროცესში გადამწყვეტი ფაქტორია. 
 
ეფექტური კომუნიკაციის ბენეფიტები 
 

პაციენტსა და მკურნალ ექიმს შორის კომუნიკაციის პერიოდში მთავარი მიზანია 
ინტერპესონალური ურთიერთობების დამყარება. ექიმის მხრიდან პაციენტისთვის 
ინფორმაციის სრულყოფილად მიწოდება და ორმხრივი მოსაზრებების გაცვლა, 
ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება.  

ექიმსა და ინდივიდს შორის კარგ კომუნიკაციას გააჩნია დიდი პოტენციალი, რომ 
უფრო მარტივად იყოს მართული მკურნალობის პროცესი, პაციენტის ემოციები, 
საჭიროებები და მოლოდინები. შესაძლოა ინდივიდსა და ექიმს შორის იყოს გარკვეული 
ბარიერები, რომელიც ხელს შეუშლის რეაბილიტაციის პროცესს, ეს ხელისშემშლელი 
ფაქტორები შესაძლოა იყოს შემდეგი ტიპის: პაციენტის მხრიდან შფოთვა, შიში და 
სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ფაქტორი, მკურნალობაში ჩართვის დროს არარეალური 
მოლოდინები, გარდა ამისა ხელის შემშლელი შესაძლოა იყოს ექიმის მხრიდან 
არაეფექტური მიდგომები, კომუნიკაციის უნარების დეფიციტი, ჩაკეტილობა და სხვა 
ბარიერები. სწორედ ამიტომ ნივთიერებაზე დამოკიდებული ადამიანის მკურნალობის 
პროცესში, საჭიროა ექიმის მხრიდან გათვალისწინებული იყოს პაციენტზე 
ორინეტირებული საჭიროებები, მიდგომები და ეფექტური კომუნიკაციის ფორმები 
(Jennifer F. H. 2010). 
 
 
ვერბალური კომუნიკაცია და არავერბალური კომუნიკაცია 
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ექიმსა და პაციენტს შორის კომუნიკაციის დროს მნიშვნელოვანია სწორად შეირჩეს 

ვერბალური კომუნიკაციის ფორმები, შეკითხვების დასმის, დიაგნოზის გაცნობის თუ 
მკურნალობის ეტაპის დაგეგმვის დროს. ასევე, მნიშვნელოვანია ექიმმა გაითვალისწინოს 
რომელი სოციალური ჯგუფიდანაა პაციენტი, რამდენად გასაგებია მისთვის საუბარი, ასევე 
მნიშვნელოვანია, რომ მკურნალმა ექიმმა პაციენტს ყველა დეტალი აუხსნას მისთვის 
გასაგებ ენაზე და თავი შეიკავოს სამედიცინო ტერმინოლოგიისგან, რომელიც 
პაციენტისთვის შესაძლოა გაუგებარი იყოს.  

კვლევების თანახმად, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ექიმები პაციენტებს ხშირად არ 
ესაუბრებიან მათთვის გასაგებ ენაზე, რაც მკურნალობაში ჩართვის დროს ქმნის ბარიერს, 
სათანადო კომუნიკაციის დეფიციტი კი ხელის შემშლელი ფაქტორია ნარკოტიკების და 
ალკოჰოლის მომხმარებელი ადამიანების რეაბილიტაციის პროცესში, რაც ინდივიდის 
მხრიდან იწვევს ნიჰილიზმს და მკურნალობისადმი პასიურ დამოკიდებულებას.  

არავერბალური კომუნიკაცია მოიცავს სხეულის ენას, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია 
ექიმმა პაციენტთან კომუნიკაციის დროს გააკონტროლოს საუბრის მანერები, სახის 
გამომეტყველება და ამაღელვებელი საუბრის მანერა, რათა ხელი არ შეეშალოს 
რეაბილიტაციის პროცესს (Kevin Wu 2021). 
 
ექიმის დამოკიდებულება 
 

ნივთიერებაზე დამოკიდებული ადამიანები ნარკოტიკების და ალკოჰოლის 
მოხმარების გამო ხშირად საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების მხრიდან განიცდიან 
სტიგმას და დისკრიმინაციას. აქედან გამომდინარე, მკურნალობის პროცესში ექიმის 
მხრიდან სწორი კომუნიკაციის ფორმებს უდიდესი როლი და მნიშვნელობა ენიჭება.  ექიმის 
მხრიდან ინდივიდის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება და ღიაობა ხელს უწყობს 
რეაბილიტაციის პროცესის წარმატებით წარმართვას. სარეაბილიტაციო კურსის გავლის 
დროს მნიშვნელოვანია პაციენტს ჰქონდეს მუდმივი კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან და 
ახლობლებთან, რაც დადებითაც აისახება მის ემოციურ მდგომარეობაზე, ამ კუთხით 
მთავარი მიზანია ექიმს ჰქონდეს აქტიური კომუნიკაცია ინდივიდთან და მის ახლობელ 
ადამიანებთან, მუდმივად მიაწოდოს პაციენტის შესახებ ობიექტური ინფორმაცია (Ashley … 
2021). 
 

წამალდამოკიდებული ადამიანების მკურნალობის პროცესი რამდენიმე 
მნიშვნელოვანი ეტაპისგან შედგება, ამიტომ ნარკო და ალკოჰოლდამოკიდებული 
ადამიანის რეაბილიტაციის პროცესში მკურნალი ექიმის მხრიდან კომუნიკაციის 
თავისებურებების გათვალისწინებით შესაძლოა გამოვყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
დეტალი: 

• მოსამზადებელი ეტაპი - პაციენტის მიერ მკურნალობის აუცილებლობის 
გაცნობიერება და გადაწყვეტილების მიღება. გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს 
აუცილებლად თვით წამალდამოკიდებულმა პირმა (მას უნდა გააჩნდეს მაღალი 
მოტივაცია მკურნალობისადმი) და არა მისი ოჯახის წევრებმა ან მეგობრებმა. 
იძულება შედეგის მომტანი არ არის.  

• ფიზიკური დამოკიდებულების მოხსნა, იგივე დეტოქსიკაცია - ეს არის 
მკურნალობის ყველაზე ხანმოკლე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე 
რთული ეტაპი, რომლის დროსაც ხდება ჩვეული ნარკოტიკის მოხმარების შეწყვეტა. 
ამ ეტაპზე პაციენტი პასიურია - ასრულებს ექიმის მითითებებს, იღებს 
მედიკამენტებს და იმ პროცედურებს, რომლითაც ხდება ორგანიზმის გაწმენდა 
ნარკოტიკისაგან. ამ დროს ხდება პაციენტის ფიზიკური მდგომარეობის აღდგენა.  
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• ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ეტაპი - რეაბილიტაციის დროს პაციენტი 
თავისუფლდება ნარკოტიკზე ფსიქიკური დამოკიდებულებისაგან. რეაბილიტაცია 
ეს არის, დაკარგული უნარ-ჩვევების, სოციალური კავშირების, ადამიანებს შორის 
დანგრეული ურთიერთობების აღდგენის პროცესი (მკურნალობა, 2013). 

• დავეხმაროთ და ვასწავლოთ დამოკიდებულ ადამიანს პოზიტიური კონტაქტი 
დაამყაროს ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან - როგორც ზემოთ 
ჩამოთვლილიდან ჩანს ხშირია შემთხვევები, როდესაც ნივთიერებაზე 
დამოკიდებულ ადამიანს ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან არ აქვს ხშირი 
კონტაქტი, იზრდება კონფლიქტები და დაძაბულობა, რაც თავის მხრივ 
ნეგატიურად აისახება ინდივიდის ფსიქო-ემოციურ მდგომარეობაზე. ამ კუთხით, 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეაბილიტაციის პროცესში ექიმი დაეხმაროს 
ინდივიდს ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ურთიერთობის აღდგენაში, ეს 
იქნება პირადი საუბრები, ფსიქოლოგის ჩართულობა თუ ნებისმიერი სხვა მეთოდი, 
რომელიც შეუმსუბუქებს დამოკიდებულ ადამიანს არსებულ მდგომარეობას და 
დაეხმარება მას მარტივად გადალახოს რეაბილიტაციის პროცესის სირთულეები 
(Ashley … 2021). 

 
წამალდამოკიდებული ადამიანების მიმართ გატარებული ღონისძიებები და მოქმედებები  
 

არსებობს ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების დახმარების სხვადასხვა 
ფორმები - ბევრია დამოკიდებული პრობლემის სირთულის დონეზე და აგრეთვე 
მოხმარებული ნარკოტიკის (ან ნარკოტიკების) ტიპზე. ქვემოთ წარმოგიდგენთ 
საერთაშორისო გამოცდილების რამდენიმე მაგალითს ნარკოტიკების მომხმარებელი 
ადამიანების მიმართ და  გამოყენებული დახმარების რამდენიმე უმთავრეს ფორმას.  
 
აბმულატორიული ცენტრები  
 

სანამ წამალდამოკიდებული ადამიანი მკურნალობას დაიწყებდეს, იგი 
საკონსულტაციო პუნქტში ან საკონსულტაციო ცენტრში ხვდება. ამბულატორიული 
ცენტრი ის ადგილია, სადაც როგორ წესი, დამოკიდებული ადამიანის პირველი კონტაქტი 
ხდება თერაპევტთან, რომლის უკანაც უკვე დახმარების მთელი სისტემა დგას. თუმცაღა 
უნდა აღინიშნოს, რომ ამბულატორიულ ცენტრში მოხვედრილი ყველა ადამიანი არ არის 
თერაპიისთვის მომზადებული და ნარკოტიკისთვის თავის დასანებებლად განწყობილი. 

როგორ წესი, ესაა ადამიანი რომელმაც პირველად აღიქვა თავისი ცხოვრებისეული 
პრობლემები, თუმცაღა მას არ სურს ამ პრობლემების მიზეზის გაიგივება ნარკოტიკების 
მოხმარების ჩვევასთან. წამალდამოკიდებულების დონის დიაგნოსტირება, პაციენტის 
მოლოდინების გამოცნობა, მათი სოციალური ფუნქციონირების შეფასება - ესაა ის 
ძირითადი ელემენტები, რომლებიც მკურნალობის მეთოდის შერჩევას ედება საფუძვლად.  

საკონსულტაციო ცენტრები პაციენტებს სთავაზობენ თერაპიის შესაძლებლობას, 
როგორც ინდივიდუალურ რეჟიმში, ასევე, თერაპიული ჯგუფების ფარგლებში. იქ 
პაციენტებს შეუძლიათ მოიპოვონ მიმართვა დეტოქსიკაციის განყოფილებებში, მთელი 
პოლონეთის ტერიტორიაზე განლაგებულ სტაციონარულ სარეაბილიტაციო ცენტრებში და 
აგრეთვე, სხვა სამკურნალო პროგრამებში მოსახვედრად. ამ ტიპის დაწესებულებების 
ქსელს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორც წამალდამოკიდებული და ნარკოტიკების 
ბოროტად მომხმარებელი ადამიანებისთვის, აგრეთვე, ვისაც თავიანთი 
წამალდამოკიდებული ახლობლებისა და ოჯახების დახმარება სურს.  

 
დეტოქსიკაციის ცენტრები 
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დეტოქსიკაციის მიზანია პაციენტის ნარკოტიკებისგან იზოლირებისა და 

ფარმაკოლოგიური მკურნალობის გზით მაქსიმალურად კომფორტულად გამკლავება 
აბსტინენციის სინდრომთან, რომელიც ზოგიერთი ნარკოტიკისათვის თავის დანებების 
შემდეგ უჩნდება ადამიანს. ადამიანები, რომლებიც ასეთ მკურნალობას საჭიროებენ 
ძირითადად ოპიატებზე დამოკიდებულთა ჯგუფს განეკუთვნებიან (ჰეროინის 
მომხმარებლები). ამ ტიპის ნარკოტიკები ძლიერ ფიზიკურ დამოკიდებულებას იწვევს და 
მათ შემთხვევაში ფსიქოთერაპიის განხორციელება შეუძლებელია, სანამ ადამიანის 
წინასწარი დეტოქსიკაცია არ მოხდება.  
 
სტაციონარული სარეაბილიტაციო ცენტრები 
 

სტაციონარული ცენტრები ძირითადად წამალდამოკიდებულ პირებს თერაპიული 
კომუნის მეთოდზე დამყარებულ მკურნალობას სთავაზობენ. თერაპია მიმართულია 
პაციენტების ცხოვრების სტილის და მათი გარემომცველი გარემოს რადიკალური 
ცვლილებებისკენ. იგი მათ ეხმარებათ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან მიმართებაში მყარი 
აბსტინენციის ჩამოყალიბებაში. ასეთ ცენტრებში მყოფი პირები სწავლობენ თუ როგორ 
უნდა იცხოვრონ სოციალური ინტერაქციის გზით (ძირითადად ჯგუფის შიგნით). ისინი 
იმაღლებენ პასუხისმგებლობას საკუთარი საქციელისადმი, სწავლობენ საკუთარი 
ემოციების მართვას და მათ გამოხატვას. თერაპიულ კომუნაში მკურნალობის მიზანი 
მნიშვნელოვნად სცდება მხოლოდ საქციელის შეცვლის ფარგლებს - საქციელი მხოლოდ 
რეალური პრობლემის სიმპტომატურ გამოვლინებას წარმოადგენს. თერაპიის 
ფილოსოფიის მიხედვით - წამალდამოკიდებულმა ადამიანმა საკუთარი ნეგატიური იმიჯი 
პოზიტიურით უნდა შეცვალოს, უნდა ისწავლოს სტრესთან კონსტრუქციულად 
გამკლავება, უნდა ისწავლოს სიცოცხლის სიხარული იმისთვის, რათა მინიმუმამდე 
დაიყვანოს წარსულში არსებულ ავტოდესტრუქციულ ქცევებთან დაბრუნების 
შესაძლებლობა.  
 
მედიკამენტური ჩანაცვლების თერაპიები 
 

ამ ტიპის მკურნალობისას გამოიყენება ფარმაკოლოგიური საშუალებები, რომლებიც 
ოპიატების აგონისტებს (მეტადონი) ან ნაწილობრივ აგონისტებს (ბუპრენორფინი) 
წარმოადგენენ. მედიკამენტური ჩანაცვლების პროგრამები წარმოადგენს გადაწყვეტებს, 
რომლების ითვალისწინებენ არალეგალური ნარკოტიკული საშუალების ჩანაცვლებას 
ლეგალური ნივთიერების, რომელთან მსგავსი ფარმაკოლოგიური ან ზუსტად ისეთივე 
ფარმაკოლოგიური ზემოქმედების უნარი გააჩნიათ. წამალდამოკიდებულთა ერთადერთ 
ჯგუფს, რომლებიც ამგვარი პროგრამებით არიან მოცულნი - წარმოადგენენ ჰეროინზე 
დამოკიდებული ადამიანები, რომლებსაც არ სურთ ან არ შეუძლიათ ამ ნივთიერების 
მოხმარების მიტოვება. მედიკამენტური ჩანაცვლების ჩატარების ძირითადი მიზანია 
წამალდამოკიდებული პირების ცხოვრებისეული სიტუაციის სტაბილიზაცია, რაც პირველ 
რიგში გამოიხატება, იმაში რომ ინდივიდმა არალეგალური ნარკოტიკების მოსაპოვებლად 
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები არ ჩაიდინონ (დამოკიდებულების ... 2018). 

ნარკოტიკების მოხმარება გავლენას ახდენს ადამიანის პიროვნულ განვითარებაზე და 
ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე, შესაბამისად მკურნალობის პროცესში ინდივიდზე 
ინტეგრირებულ მიდგომას გადამწყვეტი როლი და მნიშვნელობა აქვს. ცნობილია, რომ 
ნარკოტიკების მოხმარება არის ბიო-ფსიქო-სოციალური პრობლემა, სწორედ ამიტომ 
გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა აუცილებელია ხელი შეუწყონ უკეთესი პოლიტიკის 
დაგეგმვას. მკურნალობის ყველა ასპექტში, გაითვალისწინონ საერთაშორისო 
რეკომენდაციები და გაიდლაინები, იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ ნარკოტიკების ან/და 
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ალკოჰოლის მომხმარებელი ადამიანების რეაბილიტაციას. აღნიშნული პოლიტიკისა და 
დოკუმენტაციის საფუძველზე მკურნალ ექიმს შეეძლება ინოვაციური მეთოდებით 
უმკურნალოს ინდივიდებს, შეიმუშაოს მათთვის სასარგებლო კომუნიკაციის 
თავისებურებები და საჭიროებები, რაც ხელს შეუწყობს მათ სწრაფად და ეფექტურად 
გამოჯანმრთელებას. 

საქართველოში წამალდამოკიდებული პირების მკურნალობა და რეაბილიტაცია 
ძირითადად ფუნქციონირებს სტაციონარულ ცენტრებში, ერთ-ერთია სახელმწიფო 
პროგრამა „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“, 
ჩანაცვლებითი თერაპია და სხვა კერძო სტაციონარული ცენტრი. ასევე, ბუპრენორფინის 
ჩანაცვლების თერაპია, სხვადასხვა სარეაბილიტაციო ცენტრი: „გამოსავალი“ , „ანონიმური 
ნარკომანების ჯგუფი“, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მთავარი 
მიზანია დახმარება გაუწიოს ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანს და მიაწოდოს მას 
ფსიქო-სოციალური და იურიდიული დახმარების პაკეტი, ასევე, რეფერირება გაუწიოს 
სხვადასხვა სამედიცინო კლინიკაში. 
 
დასკვნები და რეკომენდაციები 
 

არსებული კვლევის თანახმად შესაძლებელია გაკეთდეს შემდეგი ტიპის დასკვნა, რომ 
ინდივიდის ალკოჰოლზე ან ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების შემთხვევაში ექიმის 
მხრიდან კომუნიკაციის სწორ ფორმებს გადამწყვეტი როლი და მნიშვნელობა გააჩნია. 
კომუნიკაციის ფორმებისა და ხერხების ცნობა არამხოლოდ, სამკურნალო 
დაწესებულებებში (საავადმყოფო), არამედ სარეაბილიაციო ცენტრებშიც ძალიან 
მნივნელოვანია. იგი ხელს უწყობს ინდივიდს მიიღოს საკუთარი თავი ისეთი, როგორიც 
არის, იყოს ღია და მუდმივად ჰქონდეს დახმარების იმედი. არასოდეს იგრძნოს თავი მარტო 
და უფუნქციოდ.  

სრულფასოვანი კომუნიკაციის მიღების შემთხვევაში ნარკოტიკების ან/და 
ალკოჰოლის მომხმარებელ ადამიანს ემატება თავდაჯერებულობა, აქვს მაღალი 
პასუხისმგებლობის გრძნობა, რაც ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესის დაჩქარებას 
და წარმატებით წარმართვას. 

მნიშვნელოვანია, რომ მკურნალი ექიმის მხრიდან თბილმა დამოკიდებულებამ და 
კომუნიკაციამ დამოკიდებულ ადამიანს აგრძნობინოს, რომ მასზე ზრუნავენ, გააჩნიათ 
ემპათიის და თანაგრძნობის განცდა და ასევე, ინდივიდმა იგრძნოს, რომ ის არ არის მარტო 
საკუთარ პრობლემებთან, მის გარშემო არიან საყვარელი ადამიანები, ოჯახის წევრები და 
ახლობლები, რომლებსაც ის უპირობოდ უყვართ და მუდმივად მზად არიან იზრუნონ 
მასზე, ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე.  
 

• აუციელებელია სამკურნალო-სარეაბილიტაციო პროგრამების გაფართოება, რადგან 
დღეისათვის არსებული სამკურნალო-სარეაბილიტაციო არ არის საკმარისი 
ქვეყანაში მცხოვრები წამალდამოკიდებული პირებისათვის; 

• მკურნალობის პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ ექიმის გარდა ჩართული იყოს 
მულტიდისციპლინური გუნდი: მკურნალი ექიმი, ფსიქოლოგი, სოციალური 
მუშაკი, იურისტი და საჭიროების შემთხვევაში ფსიქიატრი; 

• სამკურნალო დაწესებულებამ შეიმუშაოს შესაბამისი პოლიტიკა, რომელიც 
უზრუნველყოფს კომუნიკაციის თავისებურებების უკეთ წარმართვას 
ნარკოტიკების მომხმარებლ ადამიანებთან კონტაქტის დროს; 

• შემუშავდეს და დაინერგოს ექიმის მხრიდან პაციენტის მიმართ კომუნიკაციის 
ინდივიდუალური მიდგომები; 

• შეიქმნას არამხოლოდ ინდივიდზე ორიენტირებული დახმარების პაკეტი, არამედ 
შეიქმნას მათი ოჯახის წევრებზე ორიენტირებული სერვისები, რადგან ნარკო ან/და 



 

                                                                                                                                                                                                    
60 

ალკოჰოლ დამოკიდებული ადამიანების ოჯახის წევრები არიან 
თანადამოკიდებული ადამიანები, შესაბამისად, მათაც ესაჭიროებათ მხარდაჭერა, 
მაგალითად ფსიქოლოგის მიერ; 

• მოიზიდონ ახალი კადრები და გახადონ დარგი უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი; 
• აუცილებელია პრობლემის მქონე პირებს მიეცეთ დაბრკოლების გარეშე მიიღონ 

პრევენციული სერვისები; 
• აუცილებელია ქვეყანაში დაინერგოს სახელმწიფოს დონეზე სრულყოფილი 

კვლევების პრაქტიკა, რომელიც მონაცემების და შედეგების სანდოობაზე იქნება 
დაფუძნებული. 
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ვალერი ოთხოზორია 

 
 დოქტორანტი პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით  

(კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი)  
ფილოსოფიის მაგისტრი 

კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი  
 
 

მამარდაშვილის ფილოსოფია, 
როგორც საკუთარი თავის მართვისა და კულტურასთან ეფექტიანი 

კომუნიკაციის მეთოდი 
 
 
Abstract 
 

Can we treat Mamardashvili’s Philosophy as an effective method of ruling self? What 
it represents: it is an exclusive case or general paradigm for use by everyone. What are the 
main differences between Mamardashvili’s Method and General Psychoanalytical Approach, 
Religious Believe or Narcissist Perversion?      

 
საკვანძო სიტყვები:    მამარდაშვილი, მეთოდი, სელფი, მმართველი, კულტურული, 
კომუნიკაცია. 
 

შესავალი 
 
მამარდაშვილის ფილოსოფია შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც მეთოდი 

საკუთარ თავთან ურთიერთობისა, როგორც თვითგამორკვევის მეთოდი. მაგრამ 
საინტერესო მასთან ის არის, რომ თვითგამორკვევა ემყარება კულტურასთან კომუნიკაციის 
რთულ და მტკივნეულ პროცესს, რომელიც იწყება გარდატეხის ასაკიდან და მოქალაქედ 
ჩამოყალიბებით სრულდება. მოქალაქეობა უდავოდ დაკავშირებულია აზროვნებასთან, 
აზროვნება კი, - და ეს არის სწორედ ის, რაც მამარდაშვილს გამოარჩევს მისი ეპოქის სხვა 
მოაზროვნეებისგან, - აუცილებლად ტრანსცენდირების აქტს გულისხმობს. მაგრამ 
რამდენად შეიძლება ტრანსცენდენცია იყოს აუცილებელი სამოქალაქო სიმწიფის 
მისაღწევად? რას კარგავს კრიტიკა, ფილოსოფია, ტრანსცენდენციის რედუცირებით? 
მოკლედ, რას გულისხმობს ტრანსცენდირება, როგორც ინდივიდუალური და ამავე დროს 
კულტურით გაშუალებული ინტერსუბიექტური, გარკვეულწილად კოლექტიური აქტი?  

ქვევით მიმოვიხილავ იმ ასპექტებს, რომლებიც მამარდაშვილის ფილოსოფიაში 
აზროვნების, თვით-ჩამოყალიბების ინდივიდუალურ აქტს უკავშირდება, რაც ინდივიდის 
ტრანსცენდირების პროცესს წარმოადგენს. ბოლოს კი, შევეხები საკითხს, რა დავკარგეთ 
ტრანსცენდირების მომენტზე უარის თქმით? უკანასკნელი შეკითხვა სათანადოდ 
გაშლილი არ იქნება, არამედ მხოლოდ ზოგადი მინიშნებით შემოვიფარგლებით.       

მე ძირითადად დავეყრდნობი მამარდაშვილის რადიო-ინტერვიუს ანი 
ეპელბუანთან, რომელიც ჩაწერილია 1989 წლის ნოემბერში, პარიზში, ქართულ ენაზე კი 
თარგმნილია ქ-ნ მზია ბაქრაძის მიერ და გამოცემულია 1992 წელს; მას ქვია „ჩახშული 
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ფიქრი“ (La penseé empêchée) (მამარდაშვილი, 1992).1 მე ვეყრდნობი ამ ტექსტს, სულ ცოტა, 
ორი მიზეზის გამო: პირველი, როგორც მამარდაშვილის აზრის ერთგვარ შეჯამებას, და 
მეორე, ტექნიკური თვალსაზრისით, როგორც კონსპექტს მამარდაშვილის ყველა 
შედარებით სქელტანიანი ნაწარმოებისა, რომლებიც კი გამოცემულა; მოგეხსენებათ, 
კონსპექტი გაცილებით აადვილებს შტუდირების პროცესს, რომელსაც უნდა შევუდგეთ. 

ვიდრე უშუალოდ საკითხზე გადავალ, ორიოდე სიტყვას ვიტყვი იმაზე, თუ რატომ 
მეჩვენება, რომ ეს არცთუ მცირე ინტერვიუ მამარდაშვილის ფილოსოფიის შემაჯამებელ 
ტექსტად შეიძლება გამოდგეს. აქ, სულ მცირე, ორ არგუმენტს მოვიყვან: პირველი, ისაა, რომ 
ეპოქალური თვალსაზრისით, ინტერვიუ კრიზისის შუაგულში იწერება, როცა მთლიანი 
მანამდელი სისტემა, რაშიც მამარდაშვილის ფილოსოფია არსებობდა, საბჭოთა კავშირი, ამ 
სახელის ყველა ფართო და მომცველი მნიშვნელობით, ინგრევა, თუმცა უშუალო პროცესი 
ჯერ წინაა; რასაც მამარდაშვილი დეკლამირებს კიდეც ინტერვიუში და ჩვეული 
ფილოსოფიური სიცხადით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აანალიზებს იმდროინდელ 
მდგომარეობას; და მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის თავად მამარდაშვილისთვისაც: 
მიუხედავად იმისა, რომ მამარდაშვილს ევროპაში მანამდეც „იცნობდნენ“, მაინც, ეს არის 
„პირველი ნაბიჯი“, რომელსაც მამარდაშვილი დგამს ევროპისათვის თავის გასაცნობად; 
როდესაც ის საუბრობს ყველაფერზე, რაც აქამდე უკეთებია, რაშიც უცხოვრია, როგორ 
ჩამოყალიბებულა, როგორ ანტი-ფილოსოფიურ გარემოს წარმოადგენდა საბჭოთა სისტემა 
და ა.შ. ყველაფერთან ერთად, მამარდაშვილს შეუძლებელია არ სცოდნოდა, რომ მისი 
ცხოვრების შემოდგომის ინტერვიუს აძლევდა, მიუხედავად იმისა, ერთ წელს 
იცოცხლებდა ამის შემდეგ, თუ - ოცს. ახლა კი, უშუალოდ საკითხზე გადავიდეთ. 

ორ ბანალურ გარემოებას შევნიშნავ: პირველი, მამარდაშვილი მიეკუთვნება იმ 
იშვიათ მოაზროვნეებს, რომლებიც რელიგიური სიმბოლოებით აზროვნებენ, თუმცა მათი 
ნააზრევი არ წარმოადგენს თეოლოგიას; და მეორე, მამარდაშვილი ასევე, მიეკუთვნება 
„სინათლის ფილოსოფოსებს“, იმათ, რომლებიც „ტრანსცენდირებენ სინათლისკენ“. 
მხოლოდ და მხოლოდ სიმძაფრისათვის, იმასაც დავსძენ, რომ მამარდაშვილი რელიგიურ 
სიმბოლოებსა და სინათლისაკენ ლტოლვას უსაკუთრესად ინარჩუნებს ეპოქაში, 
რომელშიც ამგვარი ფილოსოფიური პოზიცია, რბილად რომ ვთქვათ, უცნაურად 
გამოიყურება და ხშირ შემთხვევაში ეჭვსა თუ ღიმილს იწვევს. არსებობს ლეგენდა ან 
ანეკდოტი, რომ დერიდამ მამარდაშვილთან პრაღაში საათნახევარი ისაუბრა, გამოვიდა და 
თქვა: ვერაფერი გავიგე. მაგრამ ჭორაობა იქით იყოს, ჩვენ კი შემდეგი რამ ვიკითხოთ: რაში 
მდგომარეობს მამარდაშვილის აზროვნების მეთოდი? რა როლს თამაშობს მასში 
რელიგიური სიმბოლო? რას ნიშნავს სინათლის ცნება მამარდაშვილის ფილოსოფიაში? 
ცხადია, თითოეული შეკითხვა თავისუფლად დაიტევდა დისერტაციის მასშტაბს, მაგრამ 
ჩვენ მოგვიწევს, სწორი წარმოდგენა სულ რამდენიმე გვერდის ფარგლებში შევიქმნათ, 
თუკი „გაგვიმართლებს“, რა თქმა უნდა, როგორც მამარდაშვილი იტყოდა. 

 
ხსენებულ ინტერვიუში, მამარდაშვილი ამბობს: 
 
კონფესიონალური აზრით მორწმუნე არა ვარ, მე ფილოსოფოსი ვარ. 
ფილოსოფია სულ სხვა რამ არის, ვიდრე თეოლოგია, მაგრამ ხშირად 
მივმართავ რელიგიურ სიმბოლოებს, რადგან ისინი უფრო მეტყველნი 
მეჩვენებიან და ადამიანური სულის შესაძლებლობათა, პოტენციათა და 
კონსტანტების ჩამოყალიბებით, ისინი უფრო გასაგებს და ამოსაცნობს 
ხდიან ამ კრიტერიუმებს, ამიტომ ხანდახან სასარგებლოა ამ სიმბოლოების 
გამოყენება (მამარდაშვილი, 1992: 7).  

 
1 მამარდაშვილი, მერაბ. ჩახშული ფიქრი. თარგმ. მზია ბაქრაძე. 1992: „ჩელმი“. 
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იმისთვის, რომ სწორად გავიგოთ მამარდაშვილის ფილოსოფიური პათოსი, უნდა 
ვიპოვოთ მისი აზროვნების მეთოდის გასაღები, ასე ვთქვათ მისი მიზანი, ტელოსი, 
რომელიც აერთიანებს დასაწყისსა, მიზეზს, და დასასრულს, და ვფიქრობ, ყველაზე უკეთ 
გამოიხატება ტერმინით - „თვითგამორკვევა“, ან „გაღვიძება“. ამასთან დაკავშირებით, 
კიდევ ორ ნაწყვეტს მოვიხმობ ინტერვიუდან: 

 
ჩემთვის - თვითგამორკვევა განისაზღვრებოდა ცხოვრების არქონების 
მიმართ დაპირისპირებით, დაპირისპირებით იმ შავი გვირაბის მიმართ 
რომელშიც მოგვებივით, იძულებული ვიყავი მეცხოვრა ცხოვრების გარეშე 
- და ჩემთვის ახალგაზრდობა წარმოადგენდა ტრადიციის აღდგენას ამ 
სიტყვის სრული მნიშვნელობით: საქმე რომელიღაც კონკრეტულ 
ტრადიციას კი არ ეხება, არამედ უკვდავების ტრადიციას (მამარდაშვილი, 
1992: 7). და მეორე ნაწყვეტი: 
 
აზროვნება თითქმის ზეადამიანურ ძალაზეა დამოკიდებული და იგი 
ბუნებრივად არ ეძლევა ადამიანს. ის შეიძლება გამოვლინდეს, როგორც 
ერთგვარი გაღვიძება ან წინარე მოგონება ადამიანისა და სიმბოლოს შორის 
დაჭიმულ ველში (მამარდაშვილი, 1992: 5). 
   
ცოცხალ ადამიანს, როგორც ის ესმის მამარდაშვილს, სჭირდება უკვდავების განცდა. 

უკვდავება კი განიცდება მხოლოდ სიმბოლოში. მხოლოდ სიმბოლოში განცდილი 
უკვდავება წარმოადგენს აზრს, ამ სიტყვის ფილოსოფიური გაგებით, დანარჩენი კი 
კულტურაა, იდეოლოგია. ტრანსცენდირების ფარგლები ადამიანსა და სიმბოლოს შორის 
დაჭიმულ ველშია. 

 
კულტურები - და ეს არის მათი სასიცოცხლო პირობა - ყოველთვის 
ტრანსცენდენტობის წინააღმდეგ იბრძვიან, ისინი ადამიანურ არსებას 
ყოველთვის ჩახურავენ ხოლმე, რადგან კულტურა მიმართულია წესრიგისა 
და სტაბილურობისკენ. ადამიანი კი - და ეს არის სწორედ იმის პირობა, რომ 
ადამიანური ისტორია არსებობდეს - მიმართულია ტრანსცენდენტობისკენ 
(მამარდაშვილი, 1992: 31).   
 
მაშასადამე, მამარდაშვილისთვის არსებობს „ადამიანური ისტორია“ და ის, რასაც 

შეიძლება ეწოდოს „კულტურის ისტორია“, იდეოლოგია. მაგრამ კულტურა, თუკი იგი 
ხდება ტრანსცენდირების კულტურა, სინათლის გზას მიჰყვება, სინათლის კულტურაა, 
რომელიც სინათლეში მუშაობს - როგორიც არის მამარდაშვილისთვის ფრანგული 
კულტურა (მამარდაშვილი, 1992: 17-18, 32) -, ხოლო კულტურები, რომლებიც აცდენილები 
არიან სინათლეს, ვერ მოხვდნენ სინათლეში, „დააგვიანეს“, ისინი იქცევიან მანქანებად - 
როგორიც მამარდაშვილისთვის გერმანული კულტურაა (მამარდაშვილი, 1992: 22-23) -, ან 
ზოგიერთი კულტურის „ინერტული სულთან“ თანხვედრით - როგორიც მისთვის რუსული 
კულტურაა -, ტოტალიტარულ სისტემად გარდაიქმნებიან (მამარდაშვილი, 1992: 39).     

 
მივუბრუნდეთ ისევ რელიგიას, რელიგიურ სიმბოლოს. მამარდაშვილისთვის, 

ადამიანი არის კულტურაში გაღვიძებული სული; სულმა, რომელმაც საკუთარი ხატის წინ 
გაიღვიძა; უფრო ზუსტად, სული, რომელიც გარდუვალად მოხვდება თავის ხატში, რადგან 
კულტურა ყველაფრისგან ხატს, ორეულს ქმნის (მამარდაშვილი, 1992: 24). საკუთარ ხატში 
მყოფი ადამიანი, თავისთავად, კულტურული არსებაა, რომელიც ამ ხატში „იწვის“, მაგრამ 
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას „ადამიანური არსებობა“, „ადამიანურობა“ აუცილებლად 
დაემართება; ამისთვის, ადამიანმა უნდა „გაიღვიძოს“, რომელსაც მამარდაშვილი „მეორე 
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დაბადებას“, „მეორე სამშობლოში“ აღმოჩენას უწოდებს (მამარდაშვილი, 1992: 31). სულმა 
უნდა გადადგას ნაბიჯი „სიმბოლური ზღვრისაკენ“ (მამარდაშვილი, 1992: 8, 31), უნდა 
ტრანსცენდირდეს. და აქ იძენს, სწორედ, რელიგია უდიდეს ფილოსოფიურ, ანუ ადამიანურ 
- რადგან ადამიანობა და ფილოსოფია მამარდაშვილისთვის ერთი და იგივეა - 
მნიშვნელობას; რადგან ქრისტე არის ადამიანი, რომელიც ტრანსცენდირდა 
(მამარდაშვილი, 1992: 26). ეკლესია კი არის კულტურა, დაფუძნებული ქრისტეზე, და 
ამიტომაც ტრანსცენდირების სივრცე სიმბოლოა, სიტყვაა ადამიანსა და ღმერთს/სიმბოლოს 
- რომელიც ცოცხალია, დაჭიმულია მარადისობის, უკვდავების (შეგრძნების) ველში - 
შორის, ფილოსოფიაა. 

 
[...] სიტყვა პირდაპირ კავშირშია ადამიანის ღმერთთან შუამავლის გარეშე, 
რომელსაც არ სჭირდება ეკლესიის იდეალური იერარქია და არ გარეშე 
ავტორიტეტი (მამარდაშვილი, 1992: 41). 
 
ტრანსცენდირება სხვა არაფერია, თუ არა „არტიკულაცია“ (მამარდაშვილი, 1992: 36), 

ის სოციალურ ველში ხდება, კულტურაში, საკუთარ ხატში, ხატის წინააღმდეგ. სიმბოლო 
და რელიგიური სიმბოლო, - როგორც აზროვნების ერთადერთი ნამდვილი იარაღი, სივრცე, 
მიზეზი და მიზანი, - არის ის, რაც უპირისპირდება ხატის ძალადობას, უკვდავების შინაგან 
და გარეგან, ამწუთიერ (სოციო-კულტურულ) მარადისობაში. აი, როგორ ებმიან 
სოციალური ველი და ტრანსცენდირების ველი ერთმანეთს: ტრანსცენდირების გარეშე 
სოციალური ველი უსულოა, ხოლო სოციალური ველის მიღმა ტრანსცენდირება 
გამორიცხულია, უაზროა, ადგილია, სადაც აზრი ვერ დაიბადება. ამ უტოპიურ მომენტს, 
უბედურებას, განასახიერებს ტოტალიტარული პროექტი, საბჭოთა პრაქტიკა.  

 
კიდევ ერთხელ ადამიანის შესახებ. ადამიანსა და ღმერთს შორის კავშირი სამყაროში 

ფუნდამენტურია. ის გამოხატავს შესაძლებლობას, რომ ადამიანი შეიძლება სინათლეში 
აღმოჩნდეს, რითაც ადამიანი, თავიდანვე და თავისთავად, ბუნებიდან ამოვარდნილია. ის 
სიმბოლურ ველში არსებობს, რაც ნიშნავს ტრანსცენდირების არაბუნებრივ შანსს 
(მამარდაშვილი, 1992: 8). ადამიანის ბუნებრივი დაბადება მკვდარ ხატებში აღმოჩენის 
ტოლია. ადამიანისთვის საკუთრივი, ცოცხალი, მეორედ დაბადება ისტორიული, 
კულტურული მოვლენების ცოცხალ განცდას უდრის, რაც ნიშნავს კულტურული ხატის 
ტყვეობიდან გათავისუფლებას ამავე ხატში, ამეტყველებას ფილოსოფიური აზრით, რაც 
უკუღმართად ჟღერს კულტურის/იდეოლოგიის ტაქსონომიური მეტყველების ფონზე, 
რომელშიც ყველაფერს აქვს თავისი სახელი, განსაზღვრული ფუნქციითა და 
დანიშნულებით, და პრობლემა ამით ამოწურულია. 

 
მაგრამ ფილოსოფოსი ავადმყოფია, რომელიც არ იცნობს მეტყველების 
ყოველდღიურ სტრუქტურებს და მეტყველების ამ სტრუქტურების 
არცოდნა, რომლის მეშვეობით იგი სხვებს ელაპარაკება, აიძულებს მას, რომ 
თავის თავს დაუსვას შეკითხვები და ამით აძლევს დასაბამს მნიშვნელობის, 
აბსოლუტის, სიკვდილის, სიცოცხლის და ა.შ. პრობლემების დაბადებას 
(მამარდაშვილი, 1992: 32-33).      
 
და მას ამ დროს ახარებს სიცოცხლე, როგორც საკუთარი თავის დაბადება. ამდენად, 

კულტურა, რომელიც „უკანონო სიხარულის“ შესაძლებლობას იძლევა, ვერ იქნება 
ტოტალიტარული (მამარდაშვილი, 1992: 16), მაშინ როცა სევდიანი (რუსული) 
(მამარდაშვილი, 1992: 39-40), ან ზედმეტად სერიოზული (გერმანული) (მამარდაშვილი, 
1992: 22) ყოფის წესი თავის თავში ატარებს ტოტალიტარიზმის ცდუნებას. სევდიანი 
კულტურა იდეალურობას ესწრაფვის მატერიალური შრომის მიღმა, ხოლო სერიოზული 
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კულტურა არ კმაყოფილდება არასრულყოფილით, არამედ მხოლოდ სრულყოფილებას 
მოითხოვს (მამარდაშვილი, 1992: 41). ამგვარია ორი სათავე ტოტალიტარული 
ფსიქოლოგიისა.  

 
რელიგია კი მამარდაშვილისთვის დასავლურ კულტურაში ტრანსცენდირების 

რესურსს წარმოადგენს, რადგან მას აქვს მძლავრი სიმბოლოთა არსენალი 
ტოტალიტარიზმისგან ადამიანის გასათავისუფლებლად. გათავისუფლებული ადამიანი 
შინაგან თავისუფლებას მოიპოვებს (მამარდაშვილი, 1992: 26), აზრში ჩავარდება, 
აზროვნების აქტს განახორციელებს. ამ დროს, ქრისტეს აგონია შენს თვალწინ ხდება 
(მამარდაშვილი, 1992: 19), რუბიკონი გადალახული არ არის, შენ კი მუშაობ, რადგან 
სინათლეში ხარ და არ იცი, ეს სინათლე რამდენ ხანს გაგრძელდება (მამარდაშვილი, 1992: 
18).  

შეიძლება „ქრისტე დაიბადოს შენში და შენ აღარ მოკვდე“, მაგრამ კულტურა, 
რომელიც არ დაემყარება კომერციას (მამარდაშვილი, 1992: 6, 34-35), „კაფეების ცხოვრებასა“ 
(მამარდაშვილი, 1992: 22) და ყოველგვარ გზას დაუხშობს „კაპრიზებს“ (მამარდაშვილი, 
1992: 15), „არტისტიზმს“ (მამარდაშვილი, 1992: 12), საკუთარ ხატში დაგწვავს, და შენ 
უსასრულოდ დაიტანჯები შენი სხეულებრივი ცხოვრების ფარგლებში; რადგან არ მოგცემს 
საშუალებას, ელტვოდე ისეთ ბედნიერებას, როგორიც შენ გესმის (მამარდაშვილი, 1992: 24).  

ევროპა მამარდაშვილისთვის წარმოადგენს საერო ცხოვრების იმგვარ სახეს, 
რომელშიც განხორციელებულია რელიგია (მამარდაშვილი, 1992: 15), მაშასადამე, სივრცე 
ადამიანსა და სიმბოლოს შორის დაჭიმულ ველში, და ადამიანს უტოვებს შინაგანი 
თავისუფლების, ტრანსცენდირების გზას. თავისი ცხოვრებით კი, მამარდაშვილი - რადგან 
ცხოვრება და ფილოსოფია მისთვის ერთია - გვასწავლის გზას, როგორც გავხდეთ 
ევროპელები, რადგან ევროპა ადგილი კი არ არის, არამედ სიმბოლოა.  

მამარდაშვილი საუბრობს სულიერი ჩამოყალიბების გზაზე, რომელიც 
მოზარდობისას იწყება და სიკვდილამდე გრძელდება; და იწყება ტრავმით, რომელიც 
დაბადების ტრავმას ჰგავს.  

 
არანაირ ფასად არ ვისურვებდი ეს გზა ხელმეორედ გამევლო. სულაც არ მინდა 

ახალგაზრდობა დამიბრუნდეს, 16 წლისა ვიყო. ამბობენ რა მშვენიერიაო ახალგაზრდობა! 
არა, სრულებითაც არაა ასე! სრულებითაც არ ვისურვებდი კიდევ გამევლო არყოფნის ის 
რისკი, რომელიც ასე ემუქრება ახალგაზრდებს (მამარდაშვილი, 1992: 7).  

 
და დასძენს, რომ [ეს მხოლოდ მისი პირადი, ან კონკრეტულად მისი 

ახალგაზრდობის ეპოქის პრობლემა არ ყოფილა,] 40 წლის შემდეგაც, ახალგაზრდები იმავე 
რისკის ქვეშ არიან, როდესაც ისინი იღვიძებენ დღეს, „თავის თავის, ცნობიერებისა და 
აზროვნების მიმართ“, ისევ „ფეხზე მდგომი გვამების ტყეში“ აღმოჩნდებიან.  

ტრავმა, რომელზეც აქ მამარდაშვილი საუბრობს, და ეს განსაკუთრებით უნდა 
აღინიშნოს, არის არა ინდივიდის პირადი ტრავმა, რომელსაც თერაპევტთან ჩაკეტილ 
ოთახში მოიშუშებს (რაც, ზოგადად, გამორიცხული არ არის), არამედ ეს არის კოლექტიური 
ტრავმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომლის გავლაც მოუწევს ყველას „ტრადიციის 
აღდგენასთან“ დაკავშირებით, „ვითარცა ადამიანს“ (მამარდაშვილი, 1992: 8). ამდენად, ჩვენ 
აქ საქმე გვაქვს არა ფსიქოთერაპიულ პროცესთან, არამედ კულტურული 
თვითშემოქმედების პროცესთან, კულტურის თვითშემოქმედების პროცესთან. 
მამარდაშვილის დამსახურება აქ ის არის, რომ ის გადის ფსიქოანალიზის მიღმა, გადადის 
ტრანსცენდენტურ ფსიქოლოგიაში, სადაც ეძლევა გაგება იმისა, რა არის „ადამიანური“ და 
რა ეწინააღმდეგება „ადამიანურ“ მეტყველებასა და ყოფას, რომელშიც იგულისხმება 
„კაპრიზი“, „არტისტულობა“ და „კომერცია“.  
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ამდენად, მამარდაშვილის ფილოსოფია არის არა მხოლოდ ერთი ადამიანის 
გავლილი გზა, არამედ ტრანსცენდირების მეთოდი და შესაბამისად, კულტურასთან 
ურთიერთობის ფორმა, ხერხი. ყოველი შინაგანი ცვლილება ინდივიდისა, როდესაც ის მასა 
და სიმბოლოს შორის დაჭიმულ ველში ხორციელდება, ტოლია ყოველი ცვლილებისა 
კულტურაში, რამდენადაც ცნობიერება, რომელიც პროცესის შედეგად ჩნდება, იბადება, 
ზოგადკულტურული ცნობიერებაა და არა კერძო ფსიქოანალიტიკური შემთხვევის 
მონაპოვარი, რომელიც ინდივიდის ფარგლებში რჩება; პირიქით, სიმბოლოთი მიღწეული 
უკდავების განცდა მოიცავს კულტურას და მასში რეზონირებს მოაზროვნე 
(შემოქმედებითი) ენის, „არტიკულაციის“ (მამარდაშვილი, 1992: 36) სახით.    

მამარდაშვილის ფილოსოფია გვთავაზობს კულტურაში საკუთარი თავის მართვის 
მეთოდს, როგორც კულტურასთან ეფექტიანი კომუნიკაციის გზას, რომელიც გვარიდებს 
მთელი სიმძიმის ფსიქოანალიტიკოსის კაბინეტში ფუჭად გადატანის საფრთხეს; ასევე, 
ეკლესიურ „კაბინეტში“ ტყვედ ჩავარდნის საფრთხეს, და გამოკეტვის საფრთხეს პირად 
„კაბინეტში“, სადაც ნარცისული ხატის ძალმომრეობას ვეღარ გავუმკლავდებით.    

როგორი მდგომარეობა გვაქვს მამარდაშვილის შემდეგ, პოსტ-საბჭოთა ეპოქაში? 
არსებობს თუ არა, მამარდაშვილის აქტუალობა დღეს?  

თანამედროვე ქართული დისკურსისთვის თვალის გადარბენაც საკმარისია 
იმისთვის, რომ მამარდაშვილის აქტუალობა შევნიშნოთ. ქართული ინტელექტუალური 
ელიტა, შეიძლება ითქვას, დღეს, საუბრობს მამარდაშვილის სათქმელს ოდნავ 
განსხვავებული, თავისი ენით; მდგომარეობა, კულტურის მდგომარეობა, რომელსაც ის 
აღნიშნავს, დიდად არ განსხვავდება კულტურის საბჭოთა მდგომარეობისგან, მეტიც: 
იმისგან, რასაც მამარდაშვილი სოციალურ „ინერტულობას“ ეძახდა. ქართული კულტურის 
თანამედროვე მდგომარეობა დღეს, შეიძლება აღინიშნოს სიმბოლოს ძალადობის ერთიანი 
ნიშნის ქვეშ.  

მამარდაშვილის დისკურსის გამგრძელებლები შეიძლება ორ გვარად დავყოთ: 
პირველი, ისინი, რომლებიც კომერციის, ასე ვთქვათ, ტრანსცენდენტური ბუნებიდან 
გამოდიან და ადამიანის თავისუფლებისთვის ნორმალური კომერციის არსებობას 
აუცილებლად მიიჩნევენ (ბენდუქიძე, 2010). ბენდუქიძე შესანიშნავად, შეიძლება ითქვას 
მამარდაშვილიანურად, აჩვენებს არანორმალური ეკონომიკის პირობებში საზოგადოების 
დეგრადირების გარდუვალობას. 

მეორე გვარი მიემართება უშუალოდ ტრანსცენდირების სივრცის რეპრესიულად 
დახშობის საკითხს ადამიანთათვის საზოგადოებაში, რაც სიმბოლური ძალადობითა და 
სიმბოლოების ძალადობით ხორციელდება (მაისურაძე, 2012; 2013.). მაისურაძე აჩვენებს: 
„კაპრიზები“, რომლებიც არ არის გაშუალებული ცოცხალი სინდისით, ხატების იმგვარ 
ძალადობას იწვევს, რომელზეც მამარდაშვილი საუბრობს. ხატების ძალადობა უშუალო 
თემაა თანამედროვე ქართული ინტელექტუალური ელიტისთვის (ზედანია, 2010; 
სეკულარიზაცია: კონცეპტი და კონტექსტები, 2009; ქართველი ერის დაბადება, 2009; 
საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ, 2016; ოცი წელი საპარლამენტო კონტროლის 
გარეშე, 2017). მათი ნააზრევიდან იკვეთება იგივე დასკვნა, რაც მამარდაშვილისთვის 
აბსოლუტურ სიცხადეს წარმოადგენდა: სინდისის დანაკლისი, როგორც პირადი და 
კოლექტიური უსამართლობის წყარო.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                    
67 

 
დასკვნა 
 
მამარდაშვილისთვის აზროვნება ჯერ სინდისის მოპოვებისთვის გაღებული 

ძალისხმევაა (მოზარდობიდან გამოსვლისას), შემდეგ კი ის უტოლდება უწყვეტ 
ძალისხმევას სინდისის შენარჩუნებისთვის. ხატის ძალადობა, რომელზეც ის საუბრობს, 
შესაძლოა მხოლოდ სინდისის სინათლის განეიტრალდეს, მაგრამ სინდისი არა 
დასწავლადი, არამედ ტრავმული გამოცდილების ინდივიდუალური გაშინაგნების 
შედეგია, რომელიც აღნიშნულია, როგორც სინათლე, ანუ პასუხისმგებლობა. მიუხედავად 
იმისა, რომ თანამედროვე ინტელექტუალები მამარდაშვილის გზას აგრძელებენ, მათ 
გამორჩებათ მთავარი: ტრანსცენდირების ფენომენი, როგორც სინდისის არსებობის 
წინაპირობა. აღნიშნულის გამო, მამარდაშვილის ფილოსოფია აქტუალიზაციას და პოსტ-
საბჭოთა რეალობის შესაბამისად ადაპტირებას საჭიროებს.   
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