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ქალთაუფლებებისგაძლიერებით-
ძალადობისპრევენციისკენ

ქალთამიმართძალადობისთემაყოველწლიურადსულუფრორეზონანსულიხდება.
საკითხისადმიდაინტერესებამაღალიასახელმწიფოსტრუქტურებისმხრიდან,შეიცვა
ლასაზოგადოებისდამოკიდებულებაც.მიუხედავადამცვლილებებისა,ძალადობისმაჩ
ვენებელიისევმაღალია,რაციმასნიშნავს,რომამმიმართულებითმუშაობაისევპრი
ორიტეტულია.

ფონდი„სოხუმის“მთავარივექტორიაქალთაუფლებებისგაძლიერებადაქალთა
მიმართძალადობისპრევენცია,ამიტომორგანიზაციაქალთამხარდაჭერისცენტრე
ბის მეშვეობით განსაკუთრებული ინტენსივობით აგრძელებს მუშაობას ქუთაისში,
წყალტუბოში,სენაკში,ხონში,ფოთში,ზუგდიდში.რადგანინფორმაციისდეფიციტი
პერიფერიებშიგანსაკუთრებითიგრძნობა,გაიზარდაქალთამხარდაჭერისცენტრე
ბისგეოგრაფიულიარეალიდამათსამუშაორუკაზეგაჩნდასოფლებიც:ივანდიდი,
კუხი, დიდი კუხი, მათხოჯი, გოჩა ჯიხაიში, ნახახულევი (ხონის მუნიციპალიტეტი);
ახალსოფელი,ბათარია,მენჯი,ნოსირი,ძველისენაკი,ნოქალაქევი,თეკლათი,ხორ
ში (სენაკის მუნიციპალიტეტი); გუმბრინი, თერნალი, ხომული, ბანოჯა, წყალტუბო
(წყალტუბოსმუნიციპალიტეტი);ხურჩა,კოკი,ორსანტია,განმუხური,კახათი,ახალ
კახათი,ანაკლია(ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

„ქალთაუფლებებისგაძლიერებადასავლეთსაქართველოში“ფონდმა„სოხუმმა“
ამსახელწოდებისპროექტისსამწლიანიციკლიდაასრულა.ქალთამიმართძალადობის
პრევენციასემსახურებაფონდი„სოხუმის“ცალკეულიბლოკისმუშაობა,რაცკომპლექ
სურ კავშირშია ერთმანეთთან და კოორდინაციული მუშაობით ძირითად შედეგებზეა
გათვლილი.

განვლილისამიწლისგანმავლობაშიჩატარდა:

1188სამობილიზაციოშეხვედრასხვადასხვათემაზე

216 შეხვედრა ფსიქოლოგთან და 216 შეხვედრა იურისტთან ქალთა

მხარდაჭერისცენტრებში

324საინფორმაციო-საკონსულტაციოშეხვედრაფსიქოლოგთანდაამდე-

ნივეშეხვედრაიურისტთანქუთაისისდევნილთაკოლექტიურცენტრებში

216საინფორმაციოშეხვედრაახალგაზრდულკლუბებში

216ვორკშოპიკონფლიქტოლოგიაში–108ქალებთანდა108ახალგაზ-

რდებისჯგუფთან

ფორუმ-თეატრის72წარმოდგენა

144ღონისძიება-„ოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ძალადობისმსხვერ-

პლთადაცვისადადახმარებისშესახებ“კანონისმონიტორინგიჯგუფის

ჩაღრმავებულიინტერვიუდაფოკუს-ჯგუფი
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სამობილიზაციოშეხვედრებიერთერთიმნიშვნელოვანიბლოკია.ქალთამხარდაჭერის
ექვსივეცენტრისმობილიზატორებიყოველთვიურად33შეხვედრასატარებენქალაქებ
სადასოფლებში,დევნილთაკოლექტიურცენტრებში.ხდებამოსახლეობისინფორმი
რება აქტუალურთემებზე, ბენეფიციარები იღებენ ინფორმაციებს მუნიციპალიტეტში
არსებულისხვადასხვაპროგრამისშესახებ,რომელსაცშემდგომთვითონავრცელებენ.
ბევრმაადამიანმაისარგებლაადგილობრივდონეზეარსებულიდახმარებით.იკვეთება
სოციალურიპრობლემები.მობილიზატორებიადგილობრივხელისუფლებასთანთანამ
შრომლობითცდილობენწამოჭრილიპრობლემებისადვოკატირებასდამოგვარებას.

სამობილიზაციო შეხვედრებზე მთავარი აქცენტი ქალთა მიმართ ძალადობის პრე
ვენციაზეკეთდება.მონაწილეებიიღებენინფორმაციას,რასახისდახმარებაარსებობს
მსხვერპლთათვის,რაუნდაგააკეთოსქალმა,რომარაღმოჩნდესძალადობისმსხვერ
პლი,როგორდაეხმარონძალადობისმსხვერპლს.

შედეგად:ინფორმირებულიქალებითავადიწყებენაქტიურობასდაეხმარები
ანარამხოლოდსაკუთართავს,მეზობელს,მეგობარს,ახლობელს.იციან,რო
გორ მოახდინონ ცვლილება. საჭიროების შემთხვევაში მიმართავენ შესაბამის
სტრუქტურებს.მაღლდებამათიიმიჯიროგორცოჯახში,ასევესაზოგადოება
ში.დამოუკიდებელი,ძლიერი,ინფორმირებულიქალებინაკლებადარიანძალა
დობისმსხვერპლნი.

ფოტოარქივიდან

ქალთამხარდაჭერისცენტრებისმობილიზატორებთანგამართულიერთ-ერთიშეხვედრისშემდეგ

წყალტუბოსქალთამხარდაჭერისცენტრის

ღონისძიებადღისცენტრში

ხონისქალთამხარდაჭერისცენტრი-

სამობილიზაციოშეხვედრა
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კრიზისულოჯახებთანმუშაობაცძალადობისპრევენციასემსახურება.სამობილიზა
ციოშეხვედრისმონაწილეებიხშირადყვებიანრეალურისტორიებსოჯახებზე,სადაც
ქალზეძალადობენ,მაგრამამფაქტსთვითონოჯახისწევრებიარახმაურებენ.მობილი
ზატორებიწინასწარშემუშავებულიინსტრუქტაჟითმოქმედებენ,რაც,პირველრიგში,
კონფიდენციალობასგულისხმობს.ძალადობისმსხვერპლთანმუშაობასისტემატურად
მიმდინარეობსაწვდიანმასინფორმაციასსაკუთარუფლებებზე,მოსალოდნელშედე
გებზე,იწვევენსაინფორმაციოშეხვედრებზე,სთავაზობენფსიქოლოგისადაიურისტის
მომსახურებას.კრიზისულოჯახებთანმუშაობასგარკვეულიპერიოდისჭირდება,რად
განსაზოგადოებაშიმოქმედებსსტერეოტიპულიმიდგომებიდამსხვერპლითანამშრომ
ლობაზეძნელადთანხმდება.

შედეგად:6რეგიონში123ქალიდან92მაშეცვალათავისიცხოვრებააქტიუ
რი,დამოუკიდებელიდაძლიერიგახდა,არარისძალადობისრისკისქვეშ.არ
სებული სტერეოტიპების მიუხედავად, ყოველწლიურად იზრდება იმ ქალების
მომართვიანობა, რომლებიც კრიზისული ოჯახებიდან მოდიან შეხვედრებზე,
ფსიქოლოგთან,იურისტთან.

ძალადობისმსხვერპლქალებთანმუშაობაპროექტისინდიკატორითააგანსაზღვრუ
ლი,მაგრამარსებობსსაზოგადოებრივისტიგმა,რომელიცბლოკავსმსხვერპლს,შეც
ვალოსრამეთავისცხოვრებაში.ის,პირიქითცდილობსსაკუთარიპრობლემის„შეფუთ
ვას“.ამიტომაცძალადობისპრევენციაშიესყველაზერთულიბლოკია,რომელიცგანსა
კუთრებულძალისხმევასდასისტემატურმუშაობასმოითხოვს.

შედეგად:ყოველწლიურადგაზრდილიმომართვიანობაიძლევაიმისგარანტიას,
რომ მოხერხდა ამ ქალების ჩართვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ამაღლდა
მათითვითშეფასება,რასაცძალადობისპრევენციისკენმივყავართ.

უფასოიურიდიულიდაფსიქოლოგიურიმომსახურებისსერვისიქალთამხარდაჭერის
ექვსივეცენტრშისაკმაოდეფექტურადმუშაობსდაერთერთისერიოზულიპრევენცი
ულიბლოკია.ყველასაკითხი,რომელსაცბენეფიაციარებიფსიქოლოგთანგანიხილავენ,
ძალადობისშემცირებასემსახურება.ხშირიაინდივიდუალურიმომართვიანობა.პრობლე
მებიერთმანეთისგანგანსხვავებულია:კონფლიქტიცოლსადაქმარსშორის,შვილებთან
გართულებულიურთიერთობები,სოციალურისაკითხები,დაბალითვითშეფასება...

ექვსივე მხარდაჭერის ცენტრში აქტიურად მუშაობენ იურისტები. მათგან ბენეფი
ციარები იღებენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხზე,
კონკრეტული უფლებების დარღვევაზე, სოციალურ საკითხებთანთუდევნილთა გან
სახლებასთანდაკავშირებით. იურისტები ინდივიდუალურ კონსულტაციებსაც ეწევიან
ძალადობის მსხვერპლთან, ეხმარებიან მათ გადაწყვეტილების მიღებისას, საბუთების
მოწესრიგებაში.

ფონდი„სოხუმი“აქტიურადთანამშრომლობსსოციალურსამსახურებთან,მსხვერ
პლთა თავშესაფრებთან. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ერთერთი სერიოზული ხარვეზი
მსხვერპლთადახმარებისსაქმეშიხშირადსტატუსისარქონაა,მსხვერპლისსტატუსის
გარეშე შეუძლებელია თავშესაფარში მოხვედრა. ფონდი „სოხუმი“ სამ წელზე მეტია,
მსხვერპლისთვისსტატუსისმიმნიჭებელიკომისიისუფლებამოსილიწევრია,რამაცსაგ
რძნობლად გაამარტივა მსხვერპლის დახმარება. ორგანიზაცია ეხმარება მსხვერპლს
საჭიროდოკუმენტაციისშეგროვებაში,რეკომენდაციასუწევსსტატუსისმიღებისადა
თავშესაფარშიმოხვედრისკუთხით.
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შედეგად:ფსიქოლოგისადაიურისტისკონსულტაციებმაშეცვალაქალებისსტე
რეოტიპულიდამოკიდებულება,გაიზარდამათითვითშეფასებისხარისხი.ქალებ
მადაინახესგზა,რამიმართულებითიმუშაონ,რომთავიდააღწიონძალადობას.
დაინახეს,რომსაზოგადოებამათთანაუგრძნობს.შეუძლიათმიიღონმხარდაჭე
რასახელმწიფოსგან,არასამთავრობოსექტორისგან.ამისგაცნობიერებისშედე
გიაის,რომმსხვერპლიუფროთამამიგახდა.უფროხშირადხდებაპოლიციისგა
მოძახებაძალადობისშემთხვევისას.ფონდი„სოხუმის“დახმარებითძალადობის
მსხვერპლმაქალებმამიიღესშესაბამისისამართლებრივიდახმარება,ზოგიერთმა
მათგანმასტატუსიდაუზრუნველყოფილიიქნათავშესაფრით.

ახალგაზრდებთანმუშაობაერთერთისერიოზულიბლოკია.ექვსივექალაქშიშექმნილია
ახალგაზრდულიკლუბები.კლუბისწევრებისადამოხალისეებისრიცხვიმუდმივადიზრდება.
ახალგაზრდებიყოველთვიურშეკრებებზესხვადასხვასაკითხსგანიხილავენ: გენდერული
ძალადობა,ტოლერანტობა,ბულინგი,ეთიკადაესთეტიკა,პიროვნულიკულტურა,ტრეფი
კინგი,სქესობრივიაღზრდა...ახალგაზრდებისმხრიდანხშირადიკვეთებაკონკრეტულიინი
ციატივები,რომელთაცისინიაქტიურადახორციელებენ,თავადვეატარებენსაინფორმაციო
შეხვედრებს,ვორკშოპებსთავიანთქალაქებსათუახლომდებარესოფლებში,თანამშრომ
ლობენსხვადასხვაორგანიზაციასთანდაადგილობრივთვითმმართველობასთან.

შედეგად:ახალგაზრდულიკლუბისწევრებიიღებენინფორმაციას,იცვლები
ან,აქტიურდებიანდათავადიწყებენსხვადასხვააქტივობისინიცირებასსაკუ
თართემებში,სკოლებში.მათიმეშვეობითგაფართოვდაგეოგრაფიულიარეა
ლიდამოხდაპერიფერიებშიარსებულიინფორმაციულივაკუუმისგარღვევა.
ინფორმირებული, აქტიური ახალგაზრდები ხელს უწყობენ არაძალადობრივი
კულტურისდანერგვასსაზოგადოებაში.

ფორუმთეატრისმეთოდი,რომელსაცფონდი„სოხუმი“იყენებს,სოციალურიპრობ
ლემებისფსიქოპროფილაქტიკისადაკორექციისსაშუალებადმიიჩნევა.ამმეთოდსსა
ფუძვლადუდევსთეატრალურისცენებიდააუდიტორიასთანუკუკავშირი.თვეშიორ
ჯერფორუმთეატრისმსახიობებიდასავლეთსაქართველოსქალაქებსათუსოფლებში
სხვადასხვა აუდიტორიას იწვევენ ძალადობისთემაზე სასაუბროდდა მონაწილეებთან
ერთადმსჯელობენგამოსავალზე.

შედეგად: ფორუმთეატრის ყველა თაობის მაყურებელი არა მხოლოდ იღებს
ინფორმაციას, არამედ ერთვება პროცესში კონკრეტულირეკომენდაციებით,
თუროგორშეიძლებაძალადობისპრობლემისმოგვარება,მისიპრევენცია.

ამფორმატსდაემატაჩრდილებისთეატრი.სცენარი,რომელშიცთოჯინებიმეგობ
რობასდა თანასწორობასახმოვანებენ, მარტივადაღიქვასკოლამდელიასაკისმაყუ
რებელმა.აღნიშნულიფორმატიერთიანიკომპლექსურიჯაჭვისშემადგენელინაწილი
გახდადაამითფონდმა„სოხუმმა“,პაწაწინაგოგობიჭებიდანდაწყებული,თავისიგავ
ლენისსფეროშიმოაქციაყველაასაკისადამიანი.

შედეგად: ჩრდილების თეატრის პატარა მაყურებლები (და მასწავლებლებიც)
პატარასპექტაკლითხედავენთანასწორობისკარგმაგალითსდააცნობიერე
ბენმისმნიშვნელობასარაძალადობრივიკულტურისდანერგვაში.

ვორკშოპები კონფლიქტოლოგიის საკითხებზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ბლოკია ძა
ლადობისპრევენციისპროცესში.ყოველთვიურადქალთამხარდაჭერისექვსივეცენტრის
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ორგანიზებით ტარდებავორკშოპებიქალებთანდაახალგაზრდებისჯგუფებთან.განსა
ხილველითემებიორივეასაკობრივჯგუფშიერთნაირადმაღალრეზონანსსიწვევს.ძალა
დობისპრევენცია,პირველრიგში,გულისხმობსოჯახშიკონფლიქტურისიტუაციებისლო
კალიზებას.ვორკშოპებისდროსმონაწილეებიკონფლიქტებისმართვისუნარჩვევებსგა
მოიმუშავებენ.ბევრიმათგანიმიღებულრჩევას,ვორკშოპზეგანხილულმეთოდსპრაქტი
კაშიიყენებსდაესოჯახურიკონფლიქტებისდაძალადობისშემცირებისსაუკეთესოგზაა.

შედეგად:მონაწილეებმაშეძლესოჯახშიკონფლიქტურისიტუაციებისმართვა.გარ
დაამისა,შექმნილიამედიატორთაჯგუფი,განსაკუთრებითსოფლებში(კოკი,ხურ
ჩა),რომლისწევრებიდროულადახდენენოჯახშიარსებულიკონფლიქტურისიტუა
ციებისლოკალიზებას,რაცხელსუწყობსმსხვერპლიქალებისრიცხვისშემცირებას.

თანამშრომლობა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან  ძალადობის პრევენციის
თვალსაზრისითერთერთისერიოზულიგზაა.მიუხედავადადგილობრივიპროგრამების
შესახებმოქალაქეებისსისტემატიურიინფორმირებისა,ზოგჯერყველაზემეტისაჭირო
ებისმქონებენეფიციარებსარგააჩნიათინფორმაცია.მობილიზატორებიეცნობიანსა
ხელმწიფო პროგრამებსდა ეხმარებიან ბენეფიციარებს საჭიროდახმარების მიღებაში.
ყოველწლიურადტარდებატრენინგიადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებ
თან.ეწყობადისკუსიებიმრგვალიმაგიდისფორმატით.

ფოტოარქივიდან

ჩრდილებისთეატრიწყალტუბოში

სენაკისქალთამხარდაჭერისცენტრი-
ფსიქოლოგთანშეხვედრა

ხურჩისქალთამხარდაჭერისცენტრი-
სამობილიზაციოშეხვედრა

ქუთაისისახალგაზრდული
კლუბი-აქციაგოგონათა
საერთაშორისოდღეს
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შედეგად: ადგილობრივი თვითმმართველობები აქტიურად თანამშრომლობენ
არასამთავრობო სექტორთან ძალადობის პრევენციის კუთხით. მუნიციპალი
ტეტების ბიუჯეტებში გაჩნდა ჩანაწერები შესაბამისითანხებით: „ძალადობის
მსხვერპლქალთადასახმარებლად.“

კანონის მონიტორინგი განსაკუთრებული ბლოკია ფონდის მუშაობაში. ორგანიზა
ციასამიწელია,ატარებსკანონის„ოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ოჯახშიძალადობის
მსხვერპლთადაცვისადადახმარების შესახებ“ მონიტორინგს (2017 წლის მაისიდან 
„კანონიქალთამიმართან/დაოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ძალადობისმსხვერპლთა
დაცვისადადახმარების შესახებ“). მონიტორინგი იკვლევსრეფერალური მექანიზმის
სუბიექტებსშორისარსებულიკოორდინაციისხარისხს.

შედეგად:მოპოვებულიინფორმაციისსაშუალებით,გამოიკვეთახარვეზებისა
კანონმდებლოანსამართლებრივიმექანიზმებისმოქნილობის,უფროხშირშემ
თხვევაში კი  კანონის იმპლემენტაციისთვალსაზრისით. იმ პირობებში, რო
ცაამკუთხითარარსებობსსისტემატიურიმონიტორინგისპრაქტიკა,ფონდი
„სოხუმის“გამოცდილებაძალიანდიდიწვლილიაქვეყნისთვისოჯახშიდაგენ
დერულიძალადობისაღკვეთის,ძალადობისპრევენციისკუთხით.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრები ფონდი „სოხუმის“ საქმიანობის მთავარი ღერძია.
პრაქტიკულად, ყველა ღონისძიება, რომელსაც ფონდი ატარებს, ქალთა მხარდაჭე
რისცენტრებშიანმათიორგანიზებითხდება.მობილიზატორებისთვისსისტემატურად
იმართებატრენინგებიფონდებისმოძიების,პროექტებისდაფინანსურიმენეჯმენტის,
ფასილიტაციისსაკითხებზე.ცენტრებმაბოლოწლებშიდაიწყესდამოუკიდებელიპრო
ექტებისშემუშავებადაგანხორციელება.პროექტებიმრავალფეროვნებითგამოირჩევა:
გასვლითი ვორკშოპიექსკურსია (ხურჩა/კოკის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი), დევ
ნილთასაერთაშორისოდღისადმიმიძღვნილისაინტერესოღონისძიება„მდიდარიწარ
სულითმდიდარიმომავლისკენ“(ქუთაისი)თუტრენინგისაბავშვობაღებისწარმომად
გენლებთან (ფოთი), ფილმის ჩვენება და დისკუსიები (ხურჩა), ქალების ინფორმირება
ჰიგიენისსაკითხებზე(ხონი),ქალებისუფლებებისთეატრალიზებულიჩვენება(სენაკი)
თუ ტრენინგი ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან
(ქუთაისი,წყალტუბო),სპორტულიშეჯიბრებები (ფოთი,ხონი)თუვორკშოპებიძალა
დობისთემაზე(სენაკი),ანკოკიხურჩასმონაკვეთზეგამართულიაქციაველორბოლა,
რომელშიცმონაწილეობამიიღესგოგონებმადაბიჭებმაკოკიდან,ხურჩიდან,ორსანტი
იდან (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი)და ნაბაკევიდან (გალისმუნიციპალიტეტი)და ასე
გამოხატესპროტესტიქალთამიმართძალადობისმიმართ.

ქალთამხარდაჭერისცენტრებისინიციატივითწელიწადშიერთხელ,მარტში,ქალთა
სოლიდარობის კვირეულის დროს, საკრებულოებში ტარდება მრგვალი მაგიდები,
რომელსაცადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლებთანერთადესწრებიან
აქტივისტები, ახალგაზრდები, მასმედიის წარმომადგენლები. ეს არის ერთგვარი
ანგარიშიგაწეულისაქმიანობისშესახებ.

ცენტრების აქტიურობაპიკს აღწევსსაერთაშორისოკამპანიაში„16 აქტიურიდღე
ქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ“(კამპანიაშიფონდი„სოხუმი“2001წლიდანმო
ნაწილეობს).სამიწლისგანმავლობაში300ზემეტიაქტივობაჩატარდადასავლეთსა
ქართველოსსხვადასხვაქალაქსათუსოფელში.ქალებისტრადიციულიმდუმარეაქცი
ები წელსსპეციალურადმომზადებულიბანერებითშეიცვალა. ბანერებზე ძალადობის
მსხვერპლთამონოლოგებიდასაპროტესტოსლოგანებიაისახადაისინიექვსივექალაქ
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ფოტოარქივიდან

ტრენინგი6რეგიონისახალგაზრდა
ტრენერებისთვის

ქუთაისისქალთამხარდაჭერის
ცენტრი-ვორკშოპი
კონფლიქტოლოგიაში

ველო-აქციახურჩასადაკოკში(ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი)

ფორუმ-თეატრიივანდიდში
(ხონისმუნიციპალიტეტი)

კანონისმონიტორინგი-ჩაღრმავებული
ინტერვიუ

კანონისმონიტორინგი-ფოკუს-ჯგუფი
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ში,ხალხმრავალადგილასდაიდგა.ამუჩვეულოაქციაშიაქტიურიმონაწილეობამიიღეს
ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ახალგაზ
რდებმა(აქციებისფოტოებიჟურნალისგარეკანზე).

კამპანიისდღეებში,როგორცწინაწლებში,წელსაცჩატარდასაინფორმაციოშეხვედ
რები,ვორკშოპები,ტრენინგები,ფორუმთეატრისდაჩრდილებისთეატრისწარმოდ
გენები,მრგვალიმაგიდები.მეტიადგილიდაეთმოძალადობისპრობლემასრეგიონულ
მედიაში:გავიდარადიოდატელესიუჟეტები,გაიმართადისკუსიებიპირდაპირეთერში,
ვრცელისტატიებიდაბეჭდესსაინფორმაციოსააგენტოებმა.ყოველივეამანმეტიმას
შტაბიდარეზონანსიშესძინაკამპანიას.

ფონდისმატიანისკიდევერთიეტაპიგადაიფურცლა.სამწლიანმაპროექტმაკარგისა
მუშაოსასტარტოწინაპირობაშექმნაქალთაკიდევუფრომეტიინფორმირებისადაგაძ
ლიერებისათვის,რაცხელსშეუწყობსქალთამიმართდაოჯახშიძალადობისპრევენციას.
ადგილობრივთვითმმართველობასთან,ყველასახელმწიფოთუარასამთავრობოსტრუქ
ტურასთანთანამშრომლობისშედეგადგაიზრდაფონდი„სოხუმის“იმიჯიექვსივემუნი
ციპალიტეტშიმოგვარებულიარაერთიპრობლემაამისდასტურია.ერთერთშეხვედრა
ზეჩვენიდონორიორგანიზაციისწარმომადგენელმა,კარსტანეუნროფმასწორედამას
გაუსვა ხაზი: „აღფრთოვანებული ვარ იმ საქმიანობით, რომელსაც ეწევით. მართლაც
შთამბეჭდავიადაეფექტური.თქვენძალიანწარმატებითთანამშრომლობთადგილობრივ
ხელისუფლებასთან. სასურველია თქვენი საქმიანობა არა მხოლოდ ადგილობრივ, ცენ
ტრალურდონეზეგანვითარდეს,თქვენამისთვისყველანაირირესურსიგაგაჩნიათ“.

გამოცემის მეორე ნაწილში შეკრებილია ჩვენი ყოველთვიური ინტერნეტ გამოცემა
 საინფორმაციო ბიულეტენები. მათში განხილულია ფონდი „სოხუმის“ სხვადასხვა
შეხვედრაზეწამოჭრილიაქტუალურითემები,მოყვანილიაარაერთიქეისი,ფსიქოლოგის
დაიურისტისკომენტარები,საჭირორჩევები.ორგანიზაციისსოციოლოგიურმასამსახურმა
ორჯერგააკეთა კვლევა ბიულეტენისგავლენაზე. აღმოჩნდა,რომბენეფიციარებიდიდი
ინტერესითეცნობიანმასალებსდაიყენებენრჩევებსყოველდღიურცხოვრებაში.სწორედ
ამიტომჩვენიჟურნალისფორმატიგანსხვავებულიაგადავწყვიტეთ,დავბეჭდოთყველა
თემადაამისტორიებითწარმოვადგინოთჩვენიმუშაობისანგარიში.

ფოტოარქივიდან

ქუთაისისქალთამხარდაჭერისცენტრი-მრგვალიმაგიდარეფერალური
მექანიზმისსუბიექტებისწარმომადგენლებთან
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ოჯახშიძალადობისმიზეზები,
შედეგებიდამოგვარებისგზები

ახალგაზრდაქალის,თამუნასისტორია:
„მედაგოჩა18წლისასაკშიდავქორწინდით.ჩემიმშობლებიწინააღმდეგიიყ
ვნენ,მაგრამჩვენმაინცმივიღეთესგადაწყვეტილება.მერეყველაფერისხვანა
ირადწარიმართა.გოჩასმშობლებმაორისტუდენტისსწავლისსაფასურსვერ
გადავიხდითო,ჩემმამშობლებმაუმჯობესია,ოჯახსმიხედოდაშვილებიგა
ზარდოოდასწავლავერგავაგრძელე.ამასდაემატაფეხმძიმობაცდასაბოლო
ოდსახლშიდავჯექი.თავიდანყველაფერიკარგადმიდიოდა.გოჩამინსტიტუტი
დაამთავრა,მუშაობადაიწყო.ურთიერთობაამისშემდეგდაგვეძაბა,სამსახუ
რიდანდაღლილიმოდიოდა.სხვანაირიგახდა.მერეჩხუბზეცგადავიდა:შენრა
გენაღვლება,ჩემსნაშოვნფულსუხვადხარჯავო.ბაზრიდანმობრუნებულსხში
რადმიწევდაახსნაგანმარტება,რათანხადავხარჯე.ასეძვირირატომგადაი
ხადე,არაფერიგეხერხება,არაფერიგამოგდისო.ცოტახანშისაცხოვრებლად
ცალკეგადავედით,მეგონა,ურთიერთობაგამოსწორდებოდა.პირიქით,უფრო
აგრესიულიგახდა.ერთსაღამოსსახლშიმთვრალიდაბრუნდა,ყვირილიდამი
წყო.მისმასიმთვრალემსისტემატიურიხასიათიმიიღო.მერეცემაზეგადმო
ვიდა.ერთხელისესასტიკადმცემა,მეზობლებმასასწრაფოსგამოუძახეს.ერთ
დღეს სახლშიუცხო ადამიანებმა მომაკითხეს.როგორც გაირკვა, ჩემს ქმარს
სახლიგირაოშიჰქონდაჩადებული.ჩემთვისესშოკიიყო.მალეგავარკვიე,რომ
თანხატოტალიზატორშიწააგო.ერთიკვირადეპრესიაშივიყავი,ორბავშვთან
ერთადსადწავიდე,რაგავაკეთომეთქი.დიდიფიქრისშემდეგგადავწყვიტესა
მუშაოდთურქეთშიწასვლა.გოჩაწინააღმდეგიიყო,მემუქრებოდა,მაგრამჩე
მი გავიტანე. ერთი ბავშვიდედასდავუტოვე, მეორე  ქმრის მშობლებს. სამი
თვისშემდეგრომჩამოვედი,გამომიცხადა,რომჩემთანურთიერთობაარსურს,
ბავშვსარმიჩვენებს,მემუქრება,თუძალითწავიყვან,სასტიკადგამისწორდება.
მშობლებიცმისმხარესარიან.თუარვიმუშავე,სხვაშემოსავალიარმაქვს.არ
ვიცი,რაგავაკეთო.“


ასეთისტორიასხშირადმოისმენთ,რადგანოჯახშიძალადობისთემასაკმაოდმას

შტაბურია.ყოველიისტორიისმიღმაწყენადატკივილია.ყოველიისტორიამთავრდება
სასოწარკვეთილიქალისმრავლისმომცველიშეკითხვით:რავქნა,რაგავაკეთო?

ძალიანრთულიაპასუხისგაცემა,რადგანპასუხიისევქალშიადაინდივიდუალურგა
დაწყვეტასმოითხოვს.

მსხვერპლი,მოძალადედაძალადობრივიქმედებასამიკომპონენტისაგანაგებული
სქემისგაანალიზებასაშუალებასიძლევა,გავარკვიოთძირითადიგამომწვევიმიზეზები.

ამისტორიაშიმიზეზიბევრია:
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ქალსშეუზღუდესგანათლებისუფლება.მანვერშეძლოსწავლადადარჩაპროფე
სიისგარეშე.ამანგამოიწვიამისიდამოკიდებულებაქმარზედაისეკონომიკურიძალა
დობისმსხვერპლიგახადა.

ალკოჰოლდამოკიდებულება,რომელიცძალადობისსერიოზულიმიზეზია.
კიდევერთიმიზეზილუდომანია,ანუაზარტულითამაშებისადმიმიდრეკილება.
 არანაკლებრთული მიზეზი  ქალების მიგრაცია, რაც ბევრ შემთხვევაში იწვევს

ოჯახისრღვევას.
მიზეზი სხვაც ბევრია. სხვადასხვა კვლევის შედეგებით, ძალადობის მიზეზებს შო

რისყველაზემაღალიმაჩვენებელიაქვსუმუშევრობასდასხვასოციალურეკონომიკურ
პრობლემებს,რომლებიცქმნისკარგფონსძალადობისგანვითარებისთვის.მაგრამამ
მოსაზრებასძირითადარგუმენტადვერგამოვიყენებთ,რადგანძალადობახდებაეკო
ნომიკურადგანვითარებულქვეყნებშიც,სადაცესფაქტორითითქმისგამორიცხულია.
ამიტომ სოციალურეკონომიკურიფაქტორი მაპროვოცირებელ ელემენტად შეიძლება
იქნესგანხილული.

მიზეზებშიხშირადფიგურირებსალკოჰოლი,ნარკომანია,ეჭვიანობა,ხასიათებისშე
უთავსებლობა,სხვაპირებისჩარევა...

კონფლიქტოლოგებისადაფსიქოლოგებისაზრით,მიზეზებისაკმაოდკომპლექსურია
დაძალიანხშირადისინიეფუძნებაკულტურას,ტრადიციებს,საზოგადოებაშიდამკვიდ
რებულსტერეოტიპებს,რომლისმიხედვითაცმამაკაციარისმესაკუთრე,რომელიცქა
ლისქმედებებსთავადვეგანსაზღვრავს.

ამასემატებაგაუმართავისაკანონმდებლობაზა,რომელიცხშირშემთხვევაშიდის
კრიმინაციულიაქალიმემკვიდრედარითვლება,განქორწინებისშემთხვევაშიმისიქო
ნებრივიწილიმინიმალურიადაქმრისმხრიდან,ძირითადად,საალიმენტოგადასახადით
შემოიფარგლება.

აღნიშნულქეისში/ისტორიაში,თამუნასქმედებებშიარისშეცდომები,რაცმასახალ
დაბრკოლებებსუქმნის.

რითიდავიწყოთ,რაგავაკეთოთ,რომარგავხდეთძალადობისმსხვერპლი.
პირველრიგში, ქალმაუნდა იცოდეს,რომ არსებობსკანონიოჯახურიძალადობის

შესახებ,რომლისმიხედვითაცმისიყველაქმედებაუმჯობესიასამართლებრივადიყოს
გამყარებული.მასრომცხელხაზზედაერეკა2309903,ისაუცილებლადმიიღებდაკონ
სულტაციას, სადაცდეტალურად აუხსნიდნენ,რაუფლებები აქვს მას ასეთდროსდა
რითიშეუძლიათავიდაიცვას.

კანონისსაფუძველზეარსებობსდამცავიდაშემაკავებელიორდერი.როცამასფიზი
კურადგაუსწორდნენ,სასწრაფოსთანერთადშეეძლოგამოეძახებინაპატრული,რომე
ლიცადგილზეგამოწერდაშემაკავებელორდერს,რომელსაცამტკიცებსსასამართლო
24საათისგანმავლობაში.ესარისადმინისტრაციულისამართლისღონისძიება.მოძალა
დესგარკვეულივადითეკრძალებამსხვერპლთანმიახლოება.წინააღმდეგშემთხვევაში
მასსამართლებრივიპასუხისმგებლობადაეკისრება.ამვადაშიმხარეებმაუნდაიფიქ
რონ,ღირსთუარამათითანაცხოვრებადამიიღონშესაბამისიგადაწყვეტილება ან
შერიგდნენ,ანგანქორწინდნენ.

თუმოძალადეარღვევსშემაკავებელიანდამცავიორდერისპირობებს,მაშინმისმი
მართდადგებაკანონმდებლობითგათვალისწინებულიპასუხისმგებლობა.კერძოდ,შე
მაკავებელიორდერითგათვალისწინებულიმოთხოვნებისადავალდებულებებისშეუს
რულებლობისათვისმოძალადესშეეფარდებაადმინისტრაციულიპატიმრობა7დღემდე
ვადითანგამასწორებელისამუშაოებიერთთვემდევადით.

დამცავიორდერითგათვალისწინებულიმოთხოვნებისადავალდებულებებისშეუს
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რულებლობისთვისმოძალადესშეეფარდებაადმინისტრაციულიპატიმრობა30დღემდე
ვადითანგამასწორებელისამუშაოებისამთვემდევადით.

ერთიწლისგანმავლობაშიმოძალადისმიერშემაკავებელიდადამცავიორდერისგან
მეორებითდარღვევაკიგამოიწვევსმოძალადისდასჯასჯარიმითანსაზოგადოებისათ
ვისსასარგებლოშრომითვადითასოთხმოციდანორასორმოცსაათამდეანთავისუფ
ლებისაღკვეთასერთწლამდე.

იმშემთხვევაში,თუმსხვერპლსარსურსპატრულისგამოძახებადამასთანდაკავში
რებულიპროცედურები,მასშეუძლიაპირდაპირმიმართოსსასამართლოს,რომელიც
გასცემსდამცავორდერს.

ამისტორიაშითამუნასრომთავიდანვემიეღოგანქორწინებისგადაწყვეტილებადა
სასამართლოსწესითყველაპროცედურაგაევლო,მასარექნებოდამორიგიპრობლემა,
რომელიც შვილის ნახვასუკავშირდება,რადგან სასამართლო ამას სამართლებრივად
უზრუნველყოფდა.

არსებობსკიდევერთიგზათავშესაფარი.ესარისდროებითისაცხოვრებელიად
გილი,სადაცმსხვერპლისადამისიშვილებისთვისგამოყოფილიაოთახი,ბავშვებსაქვთ
სათამაშოდასამეცადინოკუთხე.24საათიმორიგეობსსოციალურიმუშაკიდაექთანი,
მუშაობენიურისტიდაფსიქოლოგი.

მსხვერპლსშეუძლია36თვესგაჩერდესშვილებთანერთად,იცხოვროსუსაფრთხოდ
და კომფორტულად. ესდროსაკმარისია იმისათვის,რომ მან იფიქროს, გააანალიზოს
მომხდარი,იშოვოსსამუშაოდადაგეგმოსმომავალიცხოვრება.

როგორხვდებამსხვერპლითავშესაფარში?
ქალსუნდაჰქონდესმინიჭებულიძალადობისმსხვერპლისსტატუსი.ფონდი„სოხუ

მი“არისიმკომისიისწევრი,რომელიცგანსაზღვრავსმსხვერპლისსტატუსს.
მსხვერპლისსტატუსიიმისთვისარისსაჭირო,რომგანისაზღვროს,მსხვერპლსთავ

შესაფრითუნდასარგებლობა,თუსახლშიდარჩენაურჩევნია.შემაკავებელიორდერის,
დამცავიორდერისათუექსპერტთაჯგუფისმიერმინიჭებულიმსხვერპლისსტატუსის
შემთხვევაში,ქალსეკუთვნისსახელმწიფოთავშესაფარი.

აღნიშნულისტორიაშიარისკიდევერთისაგულისხმოქმედება,რომლისწინააღმდეგ
თამუნასარგაუტარებიარაიმექმედითიღონისძიება. კერძოდ,ნებისმიერიტიპისძა
ლადობასთანახლავსწინაკონფლიქტურისიტუაციები.ყველაფერიიწყებახმამაღალი
საუბრით,ყვირილით,შეურაცხმყოფელისიტყვებით,ფსიქოლოგიურიძალადობით,რო
მელიცხშირადცემით,ფიზიკურიძალადობითმთავრდება.

თამუნასისტორიაშიძალადობისყველასახეა:ფსიქოლოგიური,ეკონომიკური,ფიზი
კური,ალბათსექსუალურიცდაიძულებაც.

შედეგად:ტრავმირებულიაყველამოძალადემამაკაციც,მსხვერპლიქალიც,მათი
მშობლებიცდა,რაცყველაზეგულსატკენიაბავშვებიც,რომლებიციხლიჩებიანდედასა
დამამასშორის.

განგაშისზარიმაშინუნდაშემოკრასქალმა,როცამისიუფლებაიზღუდება,არაძ
ლევენგანათლების,მუშაობისუფლებას,როცაფსიქოლოგიურზეწოლასგანიცდის,რო
ცაშეურაცხყოფენ...

ქალმაუნდაიცოდეს,რომთავისპრობლემებთანისმარტოარარის,არსებობსუფა
სოფსიქოლოგიურიდაიურიდიულიკონსულტაციებისსაშუალება.

ასეთიმომსახურებააქვსფონდი„სოხუმის“ქალთამხარდაჭერისცენტრებს(ქუთაი
სი,წყალტუბო,ხონი,სენაკი,ფოთი,ხურჩა/კოკი)ფსიქოლოგიდაიურისტიატარებენ
უფასოსაინფორმაციოსაკონსულტაციომუშაობას,აძლევენქალებსსაჭირორჩევებს,
საჭიროებისშემთხვევაშიგადაამისამართებენშესაბამისსპეციალისტებთან,ადგილობ
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რივისახელმწიფოსტრუქტურებისწარმომადგენლებთან,აუცილებლობისშემთხვევაში
გაგზავნიანთავშესაფარშიც.

რამიზეზითაცარუნდახდებოდესძალადობაქალისმიმართ,მასარანაირიგამარ
თლებაარააქვს.

ძალადობადაუშვებელიადამისწინააღმდეგყველამუნდაავიმაღლოთხმა!

რჩევებიძალადობისმსხვერპლისდასახმარებლად

ქალის ან ბავშვის მიმართგანხორციელებული ძალადობის ერთერთი სერიოზული
ნიშანიამათიგანცხადებამომხდარისშესახებ.ამსაკითხთანდაკავშირებითისინიიშვი
ათადიტყუებიან.

თუინფორმაციასძალადობისრისკისქვეშმყოფიოჯახისშესახებმესამეპირისგან
მიიღებთ:
•	 დაარწმუნეთ,რომმისიკონფიდენციალობასაჭიროებისგათვალისწინებითიქნება

დაცული.
•	 დაამშვიდეთდაუთხარით,რომინფორმაციასმხოლოდიმადამიანებსმიაწვდით,ვი

საცმსხვერპლისდაცვაშეუძლია.
•	 დაარწმუნეთ,რომაუცილებლადეტყვით,თუვისგაუმხელთინფორმაციას.
•	 განუმარტეთ, თურა ზომებს ღებულობთ მსხვერპლის დასაცავად (ფსიქოლოგის,

იურისტის,სოციალურიმუშაკისანსამართალდამცავებისჩარევა)

მსხვერპლთანურთიერთობისას:
•	 ყურადღებითმოუსმინეთ,არგააწყვეტინოთ,მიეცითსაშუალება,გიამბოთპრობ

ლემისშესახებ,გამოთქვასაზრიდაგაგიმხილოთგრძნობები
•	 საუბრისასუყურეთთვალებში,იყავითმშვიდად
•	 იყავითტაქტიანი,დაუჯერეთდაიყავითმისიმხარდამჭერი
•	 დაარწმუნეთ,რომმისიმეგობარიხართდამასარაფერშიადანაშაულებთ
•	 უთხარით,რომშეეცდებითმისდახმარებასდააუხსენით,რისგაკეთებასაპირებთ

არავითარშემთხვევაში!
•	 არჩაერიოთდაარდაუსვათკითხვებიიმდროს,როცამსხვერპლიგადატანილიძა

ლადობის,ტრავმისშესახებგიყვებათ.
•	 არდაუშვათპირადი,სუბიექტურიმიკერძოებულივარაუდებიდაშეფასებები.
•	 არდასცინოთმისმიერგანხორციელებულრომელიმესაპასუხოქმედებასძალადო

ბაზე
•	 არგანიხილოთმისიაღიარებასხვებთან.
•	 თუსიტუაციასგადაუდებელმდგომარეობადმიიჩნევთ(იმშემთხვევაში,თუოჯახში

მცირეწლოვანიბავშვებიიმყოფებიან),დაუყოვნებლივაცნობეთწერილობითანტე
ლეფონითსოციალურიმომსახურებისსააგენტოსტერიტორიულსამსახურს,კრი
ზისულსიტუაციაშიპოლიციას.

•	 თუსიტუაციასგადაუდებელმდგომარეობადარმიიჩნევთ,შესთავაზეთმასიურის
ტისადაფსიქოლოგისკონსულტაცია.

გახსოვდეთ:
დროულადჩარევასდასხვადასხვასპეციალისტისერთობლივმუშაობასსასიცოცხ

ლომნიშვნელობააქვსძალადობისპრევენციისადამსხვერპლისდახმარებისთვის.
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თვითშეფასებისამაღლება

რასნიშნავსთვითშეფასებადარაკავშირშიაისოჯახურძალადობასთან,ამსაკი
თხითდაინტერესებაშემთხვევითიარარის.არასწორი,არაადეკვატურითვითშეფასე
ბაპირდაპირკავშირშიაოჯახურკონფლიქტებთანდახელსუწყობსმსხვერპლისადა
მოძალადისჩამოყალიბებას.ფონდი„სოხუმის“ღონისძიებებშიესთემახშირადხდება
განხილვისსაგანი.ირკვევა,რომადამიანებიცუდადიცნობენსაკუთართავს,შესაძ
ლებლობებს, სისუსტეებს. არგაუკეთებიათსაკუთარი ძლიერიდა სუსტი მხარეების
ანალიზი.

თვითშეფასებაარისადამიანისდამოკიდებულებასაკუთარიშესაძლებლობე
ბისადმი, საკუთარი თვისებებისათუგარეგნობისადმი. ყველა ადამიანი აფა
სებსსაკუთართავს,ზოგიმეტად,ზოგიცნაკლებად.

თვითშეფასებაშეიძლებაიყოსსწორი(ადეკვატური),როდესაცადამიანისაზრისაკუ
თართავზესინამდვილესშეესაბამებადაარასწორი,როდესაცადამიანიარაობიექტუ
რადაფასებსსაკუთართავს,მისიწარმოდგენებიარემთხვევასხვებისაზრს.მაღალი,
იგივეარააადეკვატურითვითშეფასებაცხშირადარისოჯახშიძალადობისმაპროვოცი
რებელი.

ზედმეტიილუზიურიწარმოდგენებისაკუთართავზე,ტერმინები:შენიფასიდიპლომი
მაქვს!მეისეთიოჯახიდანმოვდივარ!ჩემიმშობლებიისეთიმდიდრებიარიან!ხშირად
ხელსაყრელგარემოსქმნისოჯახურიკონფლიქტებისგანვითარებისთვის.

ადამიანები,რომლებიცდაბალითვითშეფასებითგამოირჩევიან,ხშირადხდებიანძა
ლადობისმსხვერპლნი.თუქალსყოველდღეესმისმეუღლისგან,ანოჯახისდანარჩენი
წევრებისგანერთიდაიგივეშინაარსისდამაკნინებელისიტყვები:საჭმლისგაკეთებაშენ
არშეგიძლია!სახლსუხარისხოდალაგებ!ძალიანგასუქდიდასაშინლადარგიხდება!ამ
გამონათქვამებისგავლენისქვეშექცევა.ისუკვეიმდენადიჯერებსამყველაფერს,რომ
საკუთარითვითშეფასებისხარისხსდაბლასწევსდახშირადგაუცნობიერებლადხდება
მსხვერპლი,რომელიცსაკუთარი„არასრულყოფილების“საზღაურადმზადარის,ყო
ველგვარიშეურაცხყოფამორჩილადაიტანოს.

სწორიდაარასწორითვითშეფასებახელსუწყობსოჯახშიკონფლიქტებისგანვითა
რებას.

სანამგამოსავალზედავიწყებდეთსაუბარს,კიდევერთხელჩამოვაყალიბოთნეგატი
ურიმხარეები,რომლითაცდაბალითვითშეფასებისადამიანებიგამოირჩევიან.გავაანა
ლიზოთერთიპატარაისტორია:მაკადაირაკლიორიწელიხვდებოდნენერთმანეთს.მა
კაპედაგოგადმუშაობდა,ირაკლისპატარაბიზნესიჰქონდა.დაქორწინებისმერემალევე
დაიწყოუსიამოვნებები.დედამთილსარმოეწონა,რომმაკასმშობლებიგანქორწინებუ
ლებიიყვნენდაჩათვალა,რომთუდედაასეთია,მისშვილსოჯახისფასიარეცოდინე
ბაო.როცაოჯახშიბავშვიგაჩნდა,ოჯახისწევრებმაგადაწყვიტეს,ულამაზესიბავშვია,
ჩვენდაგვემგვანადაჩვენიგვარისშესაბამისადღირსეულიაო.მაკამაცდაიჯერა.მერე
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მეორებავშვიგაჩნდა.ქალმათუსამსახურშიიარა,ოჯახიმოვლილიარეყოლებაო,უთხ
რესდასამსახურზეცუარითქვა.მერეესსისტემატიურადგაგრძელდა.ქმარმარაცარ
უნდადაიგვიანოს,ფეხზეუნდა იდგე, საჭმელიხომუნდაგაუცხელოო. ისიც იჯდადა
ელოდა.როცაყოფილიკოლეგებიურეკავდნენდასკოლაშიმისწარმატებულწარსულს
შეახსენებდნენ,უხერხულობისგანარიცოდა,რაექნა.ასე,დროთაგანმავლობაშიმაკამ
საკუთარითავისგან შექმნა მსხვერპლი,დაბალითვითშეფასებით,რომელსაცოჯახში
არავინუსმენდა,მუდამსხვებზეიყოდამოკიდებულიდაამავედროსთავსდავალებუ
ლადგრძნობდა,რომასეთოჯახშიმოხვდა.

ფსიქოლოგის კომენტარი:დაბალითვითშეფასების ადამიანებიზედმეტადწინდახე
დულებიარიან.სანამნაბიჯსგადადგამენ,ბევრსფიქრობენ.იმდენადბევრს,რომბო
ლოსისევსაკუთარნაჭუჭშიიკეტებიანდაცვლილებებისშიშიუჩნდებათ.ისინისაკუ
თართავსუქმნიანწინააღმდეგობასარარეალურიწარმოდგენებით,რისგამოცუჭირთ
სხვებზედადებითიშთაბეჭდილებისმოხდენა.ასეთიადამიანებიწარმატებასხშირადიღ
ბალსმიაწერენ,ხოლოწარუმატებლობისმიზეზსყოველთვისსაკუთართავშიეძებენ,
რაცკიდევუფროდაბლასწევსმათთვითშეფასებას.

დაბალთვითშეფასებასადამიანისთვისსიკეთეარმოაქვს. ამიტომმნიშვნელოვანია
ვეძებოთგზები,რომელთასაშუალებითაცშესაძლებელიათვითშეფასებისამაღლება.ეს
საკმაოდშრომატევადისაქმეა,თუმცაშეუძლებელიარარის.

პრაქტიკულირჩევები,რომლებიცდაგეხმარებათთვითშეფასებისამაღლებაში:
1.ყოველთვისუნდაგახსოვდეთ:ერთკონკრეტულსიტუაციაშიგანცდილიმარცხიარ

ნიშნავს,რომსხვადროსაციმავესიტუაციაშიაღმოჩნდებით.
2.შეწყვიტეთსტერეოტიპულიაზროვნება.თუყველაფერიძალიანკარგადარგამო

გივიდათ,ესიმასარნიშნავს,რომარაფერიშეგიძლიათ.
3.ცხოვრებაშიყველაუშვებსშეცდომასდაესჩვეულებრივიმოვლენაა.საჭიროა,

სწორადშეარჩიოთმიზნები.საწყისეტაპზეუნდადაისახოთადვილადმიღწევადიმი
ზანიდაწაახალისოთსაკუთარითავი,რაცდაგიცავთდაბალითვითშეფასებისგან
ცდისგან.

4. თითოეული ადამიანი უნიკალურიათავისი ბუნებითდადასაფასებელია  თავისი
უნარებისგამო.მთავარია,მოვძებნოთმათირეალიზებისათვისხელსაყრელიგარემოდა
დრო.ხაზიგავუსვათჩვენსძლიერდადადებითმხარეებსდამათშივიპოვოთსაკუთარი
თავი.

5.უნდავეცადოთ,ბევრიპოზიტივივიპოვოთსაკუთართავში,ყურადღებაგავამახვი
ლოთკარგთვისებებზედაუფრომეტითავდაჯერებულობაგამოვიჩინოთჩვენითავის
მიმართ.

6. ვაღიაროთ ჩვენ მიერ კარგად შესრულებული სამუშაო, მივიღოთ ქება და დავ
რწმუნდეთ,რომესსაქმემართლაცჩინებულადგამოგვივიდა.

როდისიწყებაადამიანშითვითშეფასებისჩამოყალიბება?
ფსიქოლოგებიპირდაპირმიუთითებენ:ბავშვობისასაკიდან.თუმცასაკუთართავზე

მუშაობა,მისიფორმირებანებისმიერასაკშიაშესაძლებელი.ყველაასაკისადამიანის
თვისაუცილებელია,დარწმუნებულიიყოსსაკუთართავში.თვითშეფასებაზეზრუნვით
დაკავებაარასდროსარააგვიან,ჩვენშეგვიძლიაშევცვალოთჩვენიმომავალიუკეთესო
ბისკენდაამისთვისყველაფერიგავაკეთოთ.ცნობილიფსიქოლოგივირჯინიასატირი
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ამბობს: „ყოველთვის არსებობს იმედი,რომთქვენიცხოვრება შეიძლება შეიცვალოს,
რადგანყოველწუთსთქვენშეიცნობთრაღაცახალს,თქვენთვისსაჭიროსდააუცილე
ბელს.“

მიიღეთკომპლიმენტები,მაშინაცკი,როდესაცთავსუხერხულადიგრძნობთ
დაბალი თვითშეფასების ადამიანები საჭიროებენ კომპლიმენტებს, მაგრამ ამავე

დროსარიციანმათზესწორადრეაგირება.თვითშეფასებისასამაღლებლადაუცილებე
ლიავიცოდეთკომპლიმენტებისმიღება.

ყველაიმკარგისუარყოფა,რასაცთქვენზეამბობენ,რეფლექსურირეაქციისთავი
დანაცილებისსაუკეთესოგზაა.მოამზადეთმარტივიპასუხებისკომპლექტიდაივარ
ჯიშეთმათიგამოყენებისთვის.როდესაციღებთკომპლიმენტს,მაგალითად,უთხარით:
„დიდიმადლობა!“ან„ძალიანსასიამოვნოათქვენგანამისმოსმენა“.დროთაგანმავლო
ბაში,კომპლიმენტისუარყოფისსურვილიგაგიქრებათ.ესარისნათელიმაგალითიიმი
სა,რომთქვენითვითშეფასებისუნარიიზრდება.

შეწყვიტეთთვითკრიტიკა,იყავითლმობიერნი
თუ თქვენ ხშირად აკრიტიკებთ საკუთარ თავს, მაშინ თვითშეფასების უნარი უფ

როეცემა.საკუთარითავისპატივისცემისდასაბრუნებლად,კრიტიკასაკუთარითავის
თანაგრძნობითუნდაშეცვალოთ.

მაშინ,როდესაცუკმაყოფილოხართსაკუთარითავით,დაფიქრდითიმაზე,თურას
ეტყოდითასეთსიტუაციაშითქვენსსაუკეთესომეგობარს.როგორცწესი,მეგობრებს
უფროთანავუგრძნობთ,ვიდრესაკუთართავს.მეტილმობიერებაგამოიჩინეთსაკუთა
რითავისმიმართ.

დარწმუნდითსაკუთარითავისმნიშვნელობაში
შეადგინეთიმთვისებებისსია,რომლებიცხელსგიშლით,რომსაკუთარითავიწინ

წასწიოთ.შემდეგშეადგინეთმეორესია,რათვისებებიასაჭიროიმისთვის,რომრეკლა
მირებაგაუკეთოთსაკუთარმეს.პერიოდულადიხელმძღვანელეთამსიითდააითვისეთ
ყველაისსაჭიროთვისება,რომელიცგაკლიათწინსვლისთვის.

ისწავლეთსაკუთარითავისშეფასება
ნურასდროსილაპარაკებთსაკუთართავზეუარყოფითად.ნუუწოდებთთქვენსთავს

ბრიყვს,მოუხერხებელს,უბედურს.ამითერთგვარსტერეოტიპსშექმნითსაკუთართავ
ზე,რაცნამდვილადარარისსასურველი.

იყავითდამოუკიდებელი
წარუმატებლობისმიზეზისაკუთართავშიეძიეთდაარასხვებში.მუდმივადსხვების

დადანაშაულებასხვებზედამოკიდებულსგაგხდით.წარმატებულიადამიანითავადგან
კარგავსსაკუთარცხოვრებასდაყოველთვისპოულობსგამოსავალსნებისმიერიპრობ
ლემიდან.

შეცდომისდაშვებისუფლებათქვენცგაქვთ
გახსოვდეთ,რომზოგჯერმარცხიგამარჯვებაა.მარცხისწყალობითშეგიძლიათსა

ჭიროდასკვნებიგამოიტანოთ,რაღაცშეასწოროთ,რაღაცგამოასწოროთ.იყავითმზად
იმისთვის,რომ კიდევ შეიძლება შეგეშალოთ. ამაში უჩვეულო არაფერიადა ესთქვენ
არავითარშემთხვევაშიარგაკნინებთ.
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კითხვარითვითშეფასებისდონისდასადგენად

•	 ხშირადღელავმიზეზისგარეშე?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 გჭირდებამეგობრებისთანადგომა?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 გეშინია,გამოიყურებოდესულელურად?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 გაწუხებსშენიმომავალი?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 ფიქრობ,რომშენიგარეგნობაჯობიაჩემსას?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 წუხხარ,რომსხვებსარესმისშენი?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 ფიქრობ,რომარიცისაუბარისხვებთან?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 ფიქრობრომ,სხვებიშენგანბევრსმოელიან?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 თავსგრძნობშეზღუდულად?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 შენთვისარარისსულერთი,როგორგექცევიანსხვები?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 გრძნობ,რომხალხისაუბრობსშენსზურგსუკან?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 გრძნობთავსუსაფრთხოდ?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 ფიქრობ,რომარგყავსგვერდითისეთიადამიანი,ვისაცგულსგადაუშლი?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

•	 ფიქრობრომ,ადამიანებსარაინტერესებ?
„კი“„ხშირად“„ზოგჯერ“„იშვიათად“„არასოდეს“

თუპასუხია„კი“4ქულა
თუპასუხია„ხშირად“–3ქულა
თუპასუხია„ზოგჯერ“–2ქულა
თუპასუხია„იშვიათად“–1ქულა
თუპასუხია„არასოდეს“–0ქულა

30ქულადამეტიესადამიანიარაფასებსსაკუთართავს.
10ან30ქულამდეამადამიანსაქვსადეკვატურითვითშეფასება.
10ზენაკლებიამადამიანსგააჩნიამაღალითვითშეფასება.

მაშასეთითქმისგაარკვიეთთქვენითვითშეფასება.აწიდროა,იმოქმედოთ!
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თაობათაკონფლიქტები-
დედებიდაშვილები

„ვერვხვდები,როდისშეიცვალა,როდისგამიუცხოვდა,საერთოდარესმისჩემი.არ
ვიცი,რამოვუხერხო“.

„მეჩვენება,რომერთდღეშიშეიცვალა,ცივიდააგრესიულიგახდა.რასარვაკეთებ,
მაგრამარმემორჩილება“.

ფონდი„სოხუმის“ღონისძიებებზევორკშოპებზე,ფსიქოლოგისადაიურისტისსა
ინფორმაციოსაკონსულტაციოშეხვედრებზეხშირადისმისმსგავსიშინაარსისკომენ
ტარები.

ამფრაზებისავტორებიხშირშემთხვევაშიქალებიარიან,დედები,რომლებიცყველა
ზემეტადგანიცდიანშვილებთანურთიერთობებშიარსებულწინააღმდეგობებს.

თაობათაკონფლიქტებიმარადიულითემაა.მშობლებისადაშვილებისურთიერთობებში
ყოველთვის,ყველადროსდასაუკუნეშიარსებობდაწინააღმდეგობები.ბენეფიციართადა
ინტერესებიდანგამომდინარე,ესსაკითხიარაერთხელყოფილავორკშოპების,საინფორმა
ციოშეხვედრებისგანხილვისთემა.ამსაკითხზეხშირიაფსიქოლოგთანმომართვიანობაც.

ძალიანხშირადდედებიპირდაპირსვამენშეკითხვას:რაგავაკეთო?მეხომცუდიდე
დაარავარ,მისთვისარაფერიდამიკლია...

სიტუაცია განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. მივყვეთ თანმიმდევრობით და გან
ვსაზღვროთ,როგორიდედებივართჩვენანურომელკატეგორიასგანვეკუთვნებით.

როდისშემეშალა,რაგავაკეთეარასწორადესდედებისისკატეგორიაა,რომელიც
ყველაფერშისაკუთართავსადანაშაულებს.მიზეზებსმხოლოდსაკუთართავშიეძებს:
მანვერშეძლოშვილისსწორადაღზრდა,ვერგაუგო,სულჰგონია,რომრაღაცასაშა
ვებსშვილებთანმიმართებაში.

არისშემთხვევები,როცა პირიქითაცხდება: ესუკვედედებისრადიკალურადგან
სხვავებულიკატეგორიაა,რომლებიცჯიუტადიმეორებენ,რომმათმხოლოდკარგიუნ
დათსაკუთარიშვილებისთვის.უნდათ,რომშვილებიყველაასაკშიემორჩილებოდნენ,
მათიმითითებითმოქმედებდნენ.შვილებიკიუმადურებიარიან.

შედეგი,სამწუხაროდ,ორივეშემთხვევაშიცუდია;კონფლიქტებიურთიერთობებში,
გაუგებრობა,გაუცხოება,რომელსაცფსიქოლოგებითაობათაკონფლიქტებსუწოდებენ.

ფონდი„სოხუმის“ფსიქოლოგისქეისებშიარაერთიჩანაწერია,სადაცესპრობლემა
ფიგურირებს:„ნანაგმშვილიმოიყვანაშემდეგიჩივილებით:ჩაკეტილია,არმისმენს,
ყველაფერიეზარება,უინტერესოგახდა.ვეჩხუბები,ვეკამათები,არაფერიჭრის,არა
ფერიმოქმედებს.მინდაგაესაუბროთ,იქნებრამეშეასმინოთ.“

ბავშვთანგასაუბრებისშემდეგაღმოჩნდა,რომპრობლემათვითონდედასაქვს.უნ
და,რომ მისი შვილიზუსტად ისეთი იყოს,როგორიცმასუნდა. ისე იაზროვნოს,რო
გორცმასმოსწონს.კონფლიქტიცაქედანდაიწყო:ლიკაამბობს,რომძალიანუნდოდა
სამეჯლისოცეკვები,დედამკიქართულიცეკვაარჩია.ხშირადაცდენს,იმიტომრომარ

MFKSF [VF



22

მოსწონს.კარატეშიარშეიყვანა,თუმცაძალიანუნდოდაჭადრაკიუკეთესიაო.თავი
აქაცვერაფრითგამოიჩინადადედისგანმორიგი„კომპლიმენტები“:„უინტერესო,ზარ
მაცი,მოუქნელი“დაიმსახურა.

ფსიქოლოგებიამბობენ,რომაღზრდისპროცესშიარარსებობსსტანდარტულირე
ცეპტები,რომელიცყველადედასანყველამშობელსერთნაირადგამოადგება.შვილებსა
დამშობლებსშორისურთიერთობებიყველაოჯახშიგანსხვავებულია.თუმცა,არსებობს
მიდგომები,რომელთაგათვალისწინებაბევრმშობელსდაეხმარებაშვილთანურთიერ
თობებისდალაგებაში.

რჩევა#1
მნიშვნელოვანიაგაითვალისწინოთბავშვისინდივიდუალურითავისებურებები, ყვე

ლაფერიგააზრებულადდათანმიმდევრულადუნდამოხდეს.დაიმახსოვრეთ:ისმეთო
დები,რომელსაც პირველ შვილთან წარმატებით იყენებდით, შეუძლებელია მეორე ან
მომდევნო შვილებთანაც წარმატებით გამოიყენოთ. შეისწავლეთ თქვენი შვილები და
აღიარეთმათიინდივიდუალურობა.ესგაგიადვილებთმათთანურთიერთობებს.

თუ მშობელი მუდმივად ცდილობს აკონტროლოს საკუთარი შვილი  თუნდაც გაკ
ვეთილებისყოველდღეჩაბარებავერაცნობიერებს,რომამითბავშვიშეიძლებასულ
სხვა პიროვნებად აქციოს. ამითმხოლოდუნდობლობა ყალიბდება. ბავშვირაცუფრო
შებოჭილია,მითუფრომეტადუჩნდებათავისუფლებისსურვილი.მისთვისრაცაკრძა
ლულია,ისუფროსაინტერესოა.ამიტომროგორცკიჩნდებაასაკი,როცამასშეუძლია
დაამტკიცოსსაკუთარიუპირატესობა,მაშინვეცდილობსდამოუკიდებლობამოიპოვოს.
აქედანიწყებაპირველიწინააღმდეგობა,რომელიცდედებსმაშინვეთვალშიხვდებათდა
ტრაგიკულადგანიცდიან.

რჩევა#2
ნუცდილობთ,ბავშვსსაკუთარიაზრებიმოახვიოთთავზე.თუამასშეეცდებით,პრო

ცესშიაუცილებლადბავშვიცჩართეთ.მაგალითად,ხომარმოვსინჯოთჭიდაობა,შენეს
ძალიანკარგადგამოგივა,თუარმოგეწონა,მივატოვებთდაკარატეზეგადავალთ.რა
ასაკშიცარუნდაიყოს,შვილისნაცვლადარასოდესმიიღოთგადაწყვეტილება.აგრძნო
ბინეთ,რომ ძალიან ენდობითდა გაკვეთილებს მხოლოდ იმიტომ იბარებთ,რომ მათი
მოსმენაგსიამოვნებთ.არდაიშუროთკომპლიმენტები.

პირველიკრიზისიმშობელსადაშვილსშორისიწყება3წლისასაკიდან.ესარისპირ
ველი სიჯიუტის ასაკი,როდესაც ბავშვი მიიჩნევს,რომ ისუკვედიდია. ითხოვს,რომ
რაღაცრაღაცები გააკეთოსდამოუკიდებლად, მშობლებისთვის ამდროს ბავშვი არის
ძალიანპატარადაარანებებსშვილსგააკეთოს,რაცუნდა.

ამისშემდეგშედარებითმშვიდიპერიოდიდგებაბავშვისცხოვრებაშიდაიწყებამეო
რერთულიეტაპი,ე.წ.გარდატეხისასაკი.ბავშვიუკვეჩამოყალიბებულიადაცდილობს,
საკუთარიადგილიდაიმკვიდროსსამეგობროწრეში,ჰქონდესავტორიტეტი.ამდროს
ხშირიაკონფლიქტები.არუჯერებსმშობლებს,რადგანმიაჩნია,რომამითავტორიტეტს
დაკარგავს,მეგობრებიდასცინებენ.ამპერიოდშიიზრდებადაპირისპირებამშობლებ
თან, უფროსთაობასთან. ჰგონია,რომ ისინი „ძველმოდურები“ არიანდა ჩამორჩნენ.
თვითონკიმათზებევრადწინარის.კონფლიქტოლოგიაშიამტიპისდაპირისპირებებს
ყველაზეუაზროოჯახურკონფლიქტებსუწოდებენ,რადგანკონფლიქტიხშირადარაფ
რისგამოიწყება.მიდისდავაჩაცმაზე,თმისვარცხნილობაზედაარასოდესარცერთ
საკითხშიარხდებათანხვედრა.
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დედები,რომლებიცშვილებთანურთიერთობასვერალაგებენ,თავსიმითიმშვიდე
ბენ,რომესყველაფერიგარდატეხისასაკისბრალია,მალეგაუვლისდაყველაფერიდა
ლაგდება.

ე.წ.გარდატეხისასაკიმოზარდებშიცალკეთემაა,დასაკმაოდრთულია.მაგრამთა
ვისდამშვიდებაიმით,რომყველაფერითავისითდალაგდება,მხოლოდთავისმოტყუებაა
დამეტიარაფერი.პრობლემათავისითარმთავრდებადაისხვალზეგაუცილებლად
თავსშეგახსენებთ.

რჩევა#3
ილაპარაკეთ,აუცილებლადისაუბრეთთქვენსშვილთანრაცშეიძლებახშირად,რად

გან კომუნიკაცია საუკეთესო საშუალებააურთიერთობის აღსადგენად. აგრძნობინეთ,
რომმისმხარესხართ.თუსაჭიროა,დაუთმეთ,უკანდაიხიეთ,მაგრამთანაუხსენით,
რომამასმხოლოდიმიტომაკეთებთ,რომმისარჩევანსპატივსსცემთ.აგრძნობინეთ,
რომ მისი გადაწყვეტილება თქვენთვის მნიშვნელოვანია. თუ თქვენთან საუბარი არ
სურს,დაუწერეთწერილიდადაუტოვეთ,შეეცადეთრაცშეიძლებაკარგადაუხსნათ,
რომ თქვენ ცდილობთ გაუგოთ მას. მოიყვანეთ საკუთარი მაგალითები, რომ თქვენც
ზუსტადასეიქცეოდითთავისდროზე,ესმეთოდიხშირადკარგადმოქმედებსდაურთი
ერთობისდალაგებასხელსუწყობს.

არისშემთხვევები,როცადედებიშვილებთანწინააღმდეგობისდასაძლევად,მამებს
იყენებენ.„როცავერაფერიგავაწყვე,ყველაფერიმამამისსმოვუყევიდავუთხარი,რო
გორცგინდა,ისემოუარეშენსშვილს,იქნებშეასმინორამე.“მამებიხშირადიყენებენ
ისეთრადიკალურმეთოდებსშვილისშესაშინებლად,როგორიცააოთახშიჩაკეტვა,მუ
ქარა,უკიდურესშემთხვევაშიცემაცკი.

რჩევა#4
დაიმახსოვრეთ!ესყველაზეარასწორი,ყველაზეცუდიგადაწყვეტილებაა,რომელიც

არცერთმადედამარუნდაგამოიყენოს.თუთქვენსკონფლიქტშიჩართავთმამასდა
აუცილებლადუნდაჩართოთ,ნუგანაწყობთმასუარყოფითად,პირიქით,გამოიყენეთ
იმისთვის,რომთქვენსშორისურთიერთობამოაგვაროს.მოზარდებიასეთდროსპრო
ტესტზეპროტესტითპასუხობენ,მათიშეშინებაარცისეადვილია.პირიქით,შეიძლება
გაუჩნდეთშურისძიებისგრძნობადასუიციდამდეცმივიდნენ.

კონფლიქტები შვილებთან მხოლოდ გარდატეხის ასაკს არ ემთხვევა. მენტალურ
ტრადიციულიელემენტებისგამოყენებახშირადქმნისკონფლიქტურსიტუაციასთაო
ბებსშორის.მაგალითად,დედებისაქტიურობასაცოლის,საქმროსშერჩევისას.

ფსიქოლოგისქეისებიდან:
„ერთივაჟიმყავსდამინდა,ღირსეულიცოლიჰყავდეს.საშინლადარმომწონდა
მისისაცოლე.მშობლებიგანქორწინებულებიარიან,დედაცუდირეპუტაციის
ქალია.ავდექიდაპირდაპირვუთხარიჩემსვაჟს,არგამოგადგება,შვილიცისე
თიიქნება,როგორცდედა.შენიშესაფერისიარარისმეთქი.ამაზესაშინელი
რეაქციაჰქონდა.ყვიროდა,მითხრა,საერთოდწავალამსახლიდან,მიყვარსდა
ცოლადმაინცმოვიყვანო.“
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ფსიქოლოგმაურჩიადედას,რომარჩარეულიყომათურთიერთობაში.მერერა,რომ
მშობლებიგანქორწინებულიარიან.რატომგგონიათ,ასეთიოჯახიდანგამოსულიგოგო
ცუდიიქნება.მიეცითთქვენსშვილსარჩევანისსაშუალება.თუუშვებსშეცდომას,თვი
თონვეგამოასწოროს.დედასრამდენიმესეანსიდასჭირდა,რომსაკუთარიგადაწყვეტი
ლებაშეეცვალა.შვილიერთწამშიშეურიგდა.

ფსიქოლოგისკომენტარი:სტერეოტიპულიმიდგომებიხშირადგანსხვავებულიათაო
ბებში,მშობლებისთაობასოჯახისშექმნასთანდაკავშირებითსაკუთარიღირებულებები
აქვს,რაცხშირადარემთხვევაახალგაზრდებისინტერესებს.ამიტომასეთდროსკონ
ფლიქტებიგარდაუვალია.ძალიანძნელიადედისთვის,რომელიცმთელიცხოვრებაზრუ
ნავდა შვილზე, მის ნაცვლად იღებდა გადაწყვეტილებებს, მისთვის ქმნიდა ყველაფერს,
ერთდღეშიუარითქვასყველაფერზედასულსხვარეალობაშიაღმოჩნდეს.ძნელია,მაგ
რამგარდაუვალი,ამიტომშვილთანერთადსაკუთარითავიცუნდააღვზარდოთ.ყველა
დედათავიდანვეუნდაიყოსმზადიმისთვის,რომშვილისაგანიანნივთიარარის.დამო
უკიდებელიარსებაადამზადუნდაიყოსიმისთვის,რომერთმშვენიერდღესმათიარ
ჩევანიარდაემთხვესერთმანეთს.ასეთშემთხვევაშიბევრადუფრომარტივიდასაძლევია
სტერეოტიპულიმიდგომებიდაურთიერთობებშინაკლებიწინააღმდეგობებიგვექნება.

იურისტისქეისიდან:
ფონდი „სოხუმის“ იურისტის ქეისებში არის შემთხვევები, როცა შვილებთან კონ

ფლიქტებისმიზეზიმშობლებისმიერდატოვებულიქონებისარასწორიგაყოფაა.საზო
გადოებაშიდამკვიდრებულისტერეოტიპებიხშირადკანონზეძლიერია.ოჯახურიკონ
ფლიქტებისმიზეზებიცხშირადხდება.

„ციალალსკონფლიქტიაქვსვაჟთან.მიზეზიისარის,რომდედასუნდა,ქონებათა
ნაბრადგაუყოსგოგოსდაბიჭს.ბიჭიამისწინააღმდეგია,რადგანმიაჩნია,რომესარასა
მართლიანიგადაწყვეტილებაადაგოგოსწილიარეკუთვნის.იურისტმაგანუმარტამას,
რომკანონმდებლობითმშობლებისქონებათანაბრადეკუთვისორივეშვილსდაიური
დიულადშეუძლიაამისდამტკიცება.საქმესასამართლოშიიქნაგანხილულისაბოლოო
გადაწყვეტილებით,ქონებაორნაწილადგაიყოდაორივეშვილმასაკუთარიწილიმიიღო.

თითქოსყველაკმაყოფილიუნდაყოფილიყო,მაგრამსამწუხაროდ,კონფლიქტიამით
არამოწურულა.ვაჟიმუდმივადადანაშაულებდადედას,რომმანქონებაწაართვა“.

ფსიქოლოგებიამშემთხვევასასეთკომენტარსუკეთებენ:მიზეზიკომპლქსურია,ამ
შემთხვევაში საქმე ქართულტრადიციულელემენტებთანგვაქვს,რომელიც, სამწუხა
როდ,კანონზეძლიერია.არავინიცის,ვინდააკანონა,მაგრამმშობლებისქონებაეუთ
ვნისვაჟს (ხშირადუფროსს)დაქალიშვილიმემკვიდრედარითვლება.საზოგადოების
უმრავლესობამარციცის,რაწერიაკანონში.დედა,რომელიცასეთგადაწყვეტილებას
იღებს,არაცნობიერებს,რომმასაუცილებლადშეხვდებაწინააღმდეგობა,რადგანშვი
ლისთვისადრეარასოდესაუხსნია,რომმისიქონებისმემკვიდრეორივეშვილია,არა
სოდეს უხსენებია, რომ ეს ქმედება კანონიერია. კონფლიქტი კონფლიქტადდარჩა და
ურთიერთობავერმოგვარდა.

რჩევა#5
თუსტერეოტიპებითქვენსურთიერთობებსეხება,ფრთხილადიყავით.ნუშეეცდე

ბით, ერთდღეშიშეცვალოთსაუკუნოვანიტრადიციები, წინასწარიმუშავეთ, მოამზა
დეთნიადაგი,სანამრამესშეცვლიდეთ.ის,ვინცთქვენთვისყველაზეახლობელია,შეიძ
ლებაძალიანშორსაღმოჩნდესთქვენგან.ნუმისცემთოჯახურკონფლიქტებსგანვითა
რებისსაშუალებას.
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ფსიქოლოგიურიტესტი„როგორიმშობლებივართ?“


პასუხები„დიახ“,„არა“,„ზოგჯერ“
1.ინტერესდებითთუარაბავშვისაღზრდისპრობლემებითდაინფორმაციითსხვა

დასხვაჟურნალგაზეთისანტელევიზიარადიოსსაშუალებით?კითხულობთთუარაამ
ინფორმაციისწიგნებს?

2.თქვენმაშვილმაგანახორციელაქმედება.ფიქრობთთუარა,რომმისიქცევათქვე
ნიაღზრდისსტილისშედეგია?

3.ერთსულოვნადღებულობთთუარათქვენდათქვენიმეუღლეგადაწყვეტილებებს,
რომლებიცბავშვებსეხება?

4.ღებულობთთუარათქვენიშვილისგანდახმარებას,მაშინროდესაცისსაქმე,რო
მელსაცესეხება,შეიძლებაგაიწელოსანსაერთოდვერგანხორციელდეს?

5.მიმართავთთუარაბრძანებისანუარისდადასჯისფორმებსმაშინ,როდესაცეს
ნამდვილადსაჭიროებასმოითხოვს?

6.ფიქრობთთუარა,რომთანმიმდევრულობა არისპედაგოგიურიაღზრდისერთ
ერთიძირითადიპრინციპი?

7.აცნობიერებთთუარაიმფაქტს,რომგარემო,სადაციზრდებაბავშვი,მნიშვნელო
ვანგავლენასახდენსმისხასიათზედადიდროლსთამაშობსმისიპიროვნებადჩამო
ყალიბებაში?

8.აღიარებთთუარაიმფაქტს,რომსპორტიდაფიზიკურადაქტიურიცხოვრების
სტილისაჭიროდამნიშვნელოვანგავლენასახდენსბავშვისჰარმონიულგანვითარება
ზე?

9.შეძლებთთუარა,არუბრძანოთთქვენსბავშვსდაუბრალოდსთხოვოთმასრაიმე?
10.განიცდითთუარაუსიამოვნოგანცდასმაშინ,როდესაცეუბნებითბავშვსასეთ

ფრაზებს:„თავიდამანებე,შენიდროარმაქვს“,ან„დაიცადემანამ,სანამჩემსსამუშა
ოსმოვრჩები“?


შეაფასეთსაკუთარიპასუხებიშემდეგიქულებით:
„დიახ“2ქულა/„ზოგჯერ“1ქულა/„არა“0ქულა

6ქულაზენაკლები: ნამდვილიაღზრდისშესახებსთქვენკიგსმენიათ,მაგრამჯერ

კიდევჰაერივითგჭირდებათმიიღოთსაჭიროინფორმაციაამთემისშესახებდაამმი
მართულებითთქვენთვისსწავლისმიღებაარასოდესარისგვიან!გირჩევთდღესვედა
იწყოთ!წარმატებები!

714ქულამდე:ბავშვებისაღზრდაშიხისტიდადიდიშეცდომებიარგაგაჩნიათ,მაგ
რამ არისკიდევრაღაცები,რაზეცმოგიწევთფიქრიდასაქმისგამოსწორება.დასვე
ნებისდღეებშიდაივიწყეთთქვენი სამსახურებრივიდარუტინული საქმეებიდა ისია
მოვნეთბავშვებთანურთიერთობით.გარწმუნებთ,რომბავშვებიამდღეებსარასოდეს
დაივიწყებენდასასიამოვნოსიურპრიზებითდაგასაჩუქრებენ!

15ქულაზემეტი:თქვენსრულყოფილად,შესანიშნავადასრულებთთქვენზედაკის
რებულმოვალეობებსდაიდეალურიმშობელიბრძანდებით!გილოცავთ!ასეგააგრძე
ლეთ!მაგრამაქვედავსვათშეკითხვა:იქნებრაღაცისგაუმჯობესებაანახლისშემოტა
ნაცშეიძლება?რასიტყვით?
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ქალთამიგრაცია-არჩევანი,
გამოსავალითუახალიპრობლემები?

„ძალიანცუდიპერიოდიიდგა.მეუღლემსამსახურიდაკარგადა,ფაქტობრივად,
შემოსავლისგარეშედავრჩით.დედამთილისპენსიამისიწამლებისთვისაცარიყო
საკმარისი.გოგონებისკოლაშისწავლობდნენ.ექვსითვევეძებდისამუშაოს,შევა
წუხეყველანაცნობი,მაინცარაფერიგამოვიდა.მეუღლემბანკიდანსესხიაიღო,
მცირებიზნესიწამოიწყო,საქმეცუდადწავიდა.სესხსვეღარვიხდიდით.დიდიხნის
ფიქრისდროუკვეაღარიყო.საბერძნეთშიწასვლაგადავწყვიტე.თითქმისორიწე
ლივალებსვიხდიდი.გოგონებსვასწავლე,დრომალეგავიდა,მათქორწილებსვერ
დავესწარი.დედისგასვენებაზევერჩამოვედი.არაფერსვამბობფსიქოლოგიურ
განწყობაზე,საშინელიდღეებიგადავიტანე:მარტოობით,მონატრებითდაცრემ
ლებითსავსე.მაინცმგონია,რომცუდიარჩევანიარგამიკეთებია.საკუთაროჯახს
დავეხმარე,ის,რომახლაჩემიშვილებიწელგამართულებიცხოვრობენ,კარგისამ
სახურებიაქვთ,ჩემიდამსახურებაა,ამასხშირადაღნიშნავენკიდეც.ამკუთხით
ძალიანგამიმართლა.“შორენა,56წლის.

„9წელივიმუშავეიტალიაში,მოხუცსვუვლიდი.როცასაბოლოოდწამოსვლაგა
დავწყვიტე,შვილებსგამოვუცხადე:გასწავლეთ,დაოჯახდით,მინდაშვილიშვილებ
თანმეცგავიხარო,დროა,საკუთართავსმიხედოთმეთქი.უფროსმაშვილმამითხ
რა:დედა,არიჩქარო,ჩვენთანკიდევუფროუარესადარისსაქმე,სამსახურსვერ
ვპოულობ,დიდიხანიაამსაკითხზევფიქრობ.მეცმინდაშენთანჩამოვიდესამუშა
ოდ.ამგადაწყვეტილებამგამაგიჟა.მაშინვესასტიკიუარივუთხარი.არგაბედო,
ისჯოჯოხეთი,რაცმეგამოვიარე,შენარუნდანახო.ვერწარმოიდგენ,რაძნელია
შვილებისმონატრებითგამოწვეულიტკივილი,სიშორე.ამასვერასოდესაანაზღა
ურებ.ისევმედავრჩებირამდენიმეწელიდახელსშეგიწყობთმეთქი.ასედავრჩი
იტალიაშიგანუსაზღვრელივადით.მადლობაღმერთს,ტექნიკამყველაფერიგაა
ადვილა.მთელიდღეიმგანწყობითვმუშაობ,რომსაღამოსჩავრთავსკაიპსდაჩემი
შვილებისხმასგავიგონებ.როდისჩამოვალ,უკვეარვიცი...ჯანმრთელობაცგამი
უარესდა.საკუთარითავიმეცოდება.“ლარისა,69წლის.

ქალთა მიგრაცია  საკითხი, რომელიც საქართველოში ყველას ერთნაირად აწუხებს,
სტკივა,რადგანარარსებობსოჯახი,რომლისწევრითუარა,რომელიმეახლობელიუცხო
ეთშიარიყოსწასული.ისტორიაუამრავია,ზოგიკარგიფინალით,ზოგიცცუდით.ნების
მიერისტორიას(წარმატებულსაც)ახლავსგარკვეულიტკივილი,რადგანმთავარიფიგურა
ისევქალია,რომელიცხანმსხვერპლია,ხანდამნაშავე,ხანაცორივეერთად.

სტატისტიკურად,მიგრაციაშიმყოფთა67%ქალია.თუმცასტატისტიკისგარეშეცნათე
ლია,რომქალთადენადობაუცხოეთშიბოლოწლებშიკიდევუფროგაიზარდა.

სამუშაოდწასულიქალებისმიმართსაზოგადოებაშიაზრთასხვადასხვაობაარსებობს.
შესაბამისად,შეკითხვას:უნდაწავიდესთუარაქალისაზღვარგარეთსამუშაოდ?არაერ
თგვაროვანიპასუხებიაქვს.

MFKSF [VF
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არუნდაწავიდეს!ცოტაჭამოს,მცირედითდაკმაყოფილდესდაუმჯობესია,თავისშვი
ლებთანიყოს.უდედოდგაზრდილითაობაიმხელაფსიქოლოგიურპრობლემებსქმნის,რომ
მატერიალურიუზრუნველყოფაამდანაკარგსვერანაზღაურებს,ასეფიქრობსსაზოგა
დოებისერთიჯგუფი.

უნამუსობაა,იქწასულქალსუთხრა,არუნდაწასულიყავი!მაშინ,როცაშენიდარჩენა
ნიშნავსნახევრადშიმშილს,უსახლკარობასდაუპერსპექტივობას.ადვილია,სხვისიარჩევა
ნიასეზერელედშეაფასო.ბევრიისეთიოჯახივიცი,რომლისოჯახისწევრებისაზღვარგა
რეთარწასულან,მაგრამოჯახშიპრობლემებიაქვთ.რეალურადქმარსსაყვარელიყავსდა
შვილიცკაზინოშიადღედაღამე.ისეცხოვრობენ,ვითომცყველაფერიწესრიგშიაქვთ,ეს
ემიგრანტიქალისპასუხია,რომელსაცსაზოგადოებისმეორენაწილიეთანხმება,რადგან
მიიჩნევს,რომწასვლასაუკეთესოარჩევანია.

წავიდესთუარწავიდეს,  საკმაოდრთულია,ამშეკითხვასცალსახაპასუხიგასცე
იმფონზე,როცაქვეყანაშიმძიმეეკონომიკურიმდგომარეობაა.ის,რომქალებისამუშაოდ
საზღვარგარეთმიდიან,ტრაგედიასულაცარიქნებოდა,ესრომმათინებითხდებოდეს.
ქალთამიგრაციისკატასტროფულიზრდამიუთითებსიმაზე,რომქვეყანაშიდასაქმების
ალბათობადაბალია.მიგვანიშნებს,რომპერსპექტივაშიქალმაუკეთესივერაფერიიპოვა,
ვერავინდაეხმარა.სიხარულითიქარავინმიდის,ესმათიიძულებითიგადაწყვეტილებაა.
ცალსახადვერდავადანაშაულებთქმრებსაც.ყველამკარგადვიცით,რომამისმიზეზიის
არის,რომრეალურად,კაცმუშახელზემოთხოვნანაკლებია.ამიტომაცაკეთებენქალები
ასეთარჩევანს.

პრობლემასხვარამეშიადაესშედეგებზეპასუხისმგებლობასგულისხმობს.ქალებიპი
რადიპრეტენზიებისდასაკმაყოფილებლადიქიშვიათადმიდიან.ძირითადინაწილიამგა
დაწყვეტილებას იღებს საკუთარი შვილებისადაზოგადად,ოჯახის მოთხოვნილებებიდან
გამომდინარე.შემდეგკი,სამწუხაროდ,არავინარაფერზეაგებსპასუხს,შედეგებზეპასუ
ხისმგებლობამხოლოდქალზემოდის.რაცსრულიადარასამართლიანია:

ქმარითუგალოთდა,ანსაყვარელიგაიჩინა,ესცოლისბრალიაარუნდაწასულიყოო.
თუშვილმადედისგამოგზავნილიფულიტოტალიზატორშიწააგო,ისევდედისბრალია

არუნდაწასულიყოო.
მშობლებივერდაიტირა,აბარაეგონა,საბერძნეთშირომმიდიოდა,ხომიცოდა,რომ

ასეიქნებოდაო.
თუბავშვსფსიქოლოგიურიპრობლემებიაქვს,აქაცდედისბრალეულობაზემიანიშნე

ბენ,რაგასაკვირია,დედამდატოვადასაზღვარგარეთგაიქცაო.
მოსამართლისმანტიამორგებულისაზოგადოებისცალსახა,თითქმისისტერიამდემისუ

ლიდამოკიდებულებაკიდევუფროაღრმავებსპრობლემებსდაქმნისახალუფსკრულებს
ოჯახში,რაცახალიოჯახურიკონფლიქტებისდასაწყისიხდება.

ფონდი„სოხუმის“ერთერთშეხვედრაზე,როცაქალთამიგრაციისთემაგანიხილებო
და,გოგონამსაკუთარიისტორიამოყვა.

„სკოლაშიდიდხანსვმალავდი,რომდედაესპანეთშიიყოწასულისამუშაოდ,რად
გან ჩემი კლასელები ასეთ ქალებს ირონიით იხსენიებდნენ და გული მტკიოდა.
მახსოვს,ერთხელსახლშიმისულსმამისყვირილისხმაშემომესმა.ასეთიგანერ
ვიულებულიმამაარასოდესმინახავს.როგორცგაირკვა,რამდენიმეთვისწინმე
ზობელსფულიასესხა.როცავალისდაბრუნებასთხოვა,მანუტეხადმიახალა:შენი
ცოლიიქფულსროგორშოულობს,იმაზეარნერვიულობდაასილარისგამორა
განერვიულებს,როცამექნება,მაშინდაგიბრუნებო.ყველაზემეტადიმანგამაბ
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რაზა,რომამოჯახშისულპრობლემები,სულკონფლიქტიჰქონდათდამორალს
სხვებსუკითხავდნენ. მამა ძალიანშემეცოდა. ეს ამბავი ძლივსგადაიტანა. მერე
მივხვდი,რომასეარუნდამეფიქრა,ამითდედასვაყენებდიშეურაცხყოფას.მამას
ავუხსენი,რომპირიქითამაყებიუნდავყოფილიყავით,რომდედამჩვენიგულის
თვისამხელატვირთიაიღო.ასეთმიდგომასისარიმსახურებდა.“

როგორვუშველოთპრობლემას,მითუმეტეს,თუვიცით,რომარწასვლაარარისგამო
სავალი?პასუხიამშეკითხვაზეთითქმისარარსებობს.რადგანქვეყანაშიარსებულიმძიმე
ეკონომიკურიფონისგამოემიგრანტიქალებისრიცხვიშესაძლოაკიდევუფროგაიზარდოს.

ფსიქოლოგებიქალთამიგრაციისთემისგანხილვისასოჯახისწევრების,მათშორისსა
ზოგადოებისპასუხისმგებლობაზესაუბრობენ.მათიმოსაზრებით,გამოსავალისწორედის
არის,რომყველამსაკუთარიპასუხისმგებლობისწილიაიღოს.

მამისპასუხისმგებლობა:არშეიძლებაქალიდამნაშავეიყოსიმაში,რომსაზღვარგარეთ
წავიდასამუშაოსსაძებნელად.მითუმეტესმაშინ,თუესგადაწყვეტილებაშენთანერთად
მიიღო.თუდედა წასულია, მამის პასუხისმგებლობა ასეთდროსუნდა გაიზარდოს. მისი
ფუნქციამხოლოდამანათებისმიღებადაფულისგანაწილებაარარის(რათქმაუნდა,ეს
ყველამამასარეხება).მამაკაცივალდებულია,კარგადგააანალიზოსსიტუაცია,ფსიქოლო
გიურიდეფიციტი,რომელიცბავშვსდედისწასვლითშეექმნა,თვითონშეუვსოს.


ოჯახის წევრთა პასუხისმგებლობა: დედები შვილებს ხშირად ბებიაბაბუების იმედად

ტოვებენ.  ხშირია პრობლემები ბავშვებთან, განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში,როცა
ისინიდამოუკიდებლადიღებენგადაწყვეტილებებს.ბავშვებისმოვლაარნიშნავსმხოლოდ
მათდაპურებას,გარეცხვას,ჩაცმადახურვას.პასუხისმგებლობამათმიმართამაზემეტია.
თუმათთქვენიარესმით,ამაშიდამნაშავედედაარარის.ნუცდილობთმათგადაკეთებას.
წინააღმდეგობას ახალიპრობლემები მოყვება. გააკეთეთყველაფერი ისე,როგორცამას
დედაგააკეთებდა.როგორიგანსხვავებულიცარუნდაიყოსთქვენიშეხედულებები,ნუშე
ეცდებით,ერთდღეშიშეცვალოთცხოვრებისისსტილი,რომელიცდედამმათდაუტოვა
დაკარგადახსოვთ.ყველაფერიგააკეთეთიმისთვის,რომდედამათთვისიდეალიიყოს.თუ
ბავშვიპატარაადავერაცნობიერებსყველაფერს,ოჯახისდარჩენილმაწევრებმაპასუხის
მგებლობამისაღზრდაზეცუნდააიღონ.აუხსნან,რომდედისწასვლაჩვეულებრივიმოვლე
ნაადამასესმდგომარეობაგაუადვილონ.

ბაღებისდასკოლებისპედაგოგთაროლიარანაკლებმნიშვნელოვანია.სკოლისპედაგო
გიკარგადიცნობსყველამოსწავლეს,მასუნდაჰქონდესინფორმაციათითოეულიბავშვის
მშობლებზე.ისბავშვები,რომლებიცდედისგარეშეიზრდებიან,ხშირშემთხვევაშიგანსა
კუთრებულყურადღებასსაჭიროებენ.თუბავშვსფსიქოლოგიურიპრობლემებიგამძაფ
რებულიაქვს,ჩაკეტილია,დეპრესიულიმომენტებიაღენიშნებადაოჯახისწევრებისცდა
უშედეგოა,ამპროცესშიაუცილებლადუნდაიყოსდედაჩართული,თუნდაცვირტუალუ
რად.თანამედროვეტექნიკამკომუნიკაციისდასამყარებლადმანძილიდასივრცეშეამცი
რა.ბავშვიუნდაგრძნობდეს,რომდედამასთანახლოსარისდა,თუმისგვერდითარარის,
ესმხოლოდდროებითიადამისსასიკეთოდხდება.მანუნდაიგრძნოს,რომმისგვერდით
არიანმეგობრები,მასწავლებლები.

შვილებისპასუხისმგებლობა:თუბავშვისთვისდედაასოცირდებასაჩუქრებთან,ამაში
დამნაშავემხოლოდდედაარარის.ყოველისაჩუქრისმიღებამდეისუნდაფიქრობდეს,რომ
ესსაჩუქარიდამსახურებისგამომიიღო.დედაიმიტომკიარარისშორსწასული,რომმხო
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ლოდსაჩუქრებიაგზავნოს.შვილისთვისესერთგვარიგამოცდაა,მიეჩვიოსდამოუკიდებ
ლადცხოვრებას,მოახერხოსსაკუთარიადგილისდამკვიდრებასაზოგადოებაში.

შვილებმა,განსაკუთრებითმოზრდილასაკში,საკუთარიპასუხისმგებლობაუნდაგააც
ნობიერონ:„შენრომშვილიხარ,ხომარასოდესგაკლდაფულიდაბადებისდღისგადასახ
დელად,ხომმუდამგამოირჩეოდი„ბრენდული“ტანსაცმლით,ხომმუდამგქონდაის,რა
საცნატრობდიესდედისდამსახურებაადაშენმისწინაშეგადაუხდელივალიგაქვს.მანეს
გადაწყვეტილებაშენსგამომიიღო.გახსოვდეს,ყოველიშენიარასწორიქმედება,არასწორი
საქციელიყველაზემტკივნეულიშოლტიადედისმიმართმოქნეული.დაფიქრდი,ისამასარ
იმსახურებს“.

სახელმწიფოსპასუხისმგებლობა:სტატისტიკურადცნობილია,რომქართულეკონომი
კაშიუცხოურივალუტისშემომტანიქალებისწილისაკმაოდმაღალია,ასერომისინიგარ
კვეულწილად სახელმწიფოსაც ეხმარებიან ეკონომიკის გაუმჯობესებაში. სამწუხაროდ,
სახელმწიფოიღებსმათგანშემოსავალსდაარაფერსარხარჯავსმათთვის.თუქალმასაზ
ღვარიგადაჭრადათურქეთშისამუშაოდწავიდა,მათშესაძლოასოციალურიდახმარებაან
დევნილისშემწეობამოეხსნათ.

ქართულ სახელმწიფოს ემიგრანტებთან მიმართებაში არანაირი სტრატეგია არ გააჩ
ნია.არარსებობსორგანო,რომელიცემიგრანტებსსპეციფიკურდახმარებასაღმოუჩენს.
ექსპერტებიდიდიხანიასაუბრობენ,რომაუცილებელიაარსებობდესსტრუქტურა,რო
მელიცუკვეწასულანწამსვლელქალებსკვალიფიციურდახმარებასგაუწევს.ემიგრანტ
ქალებსძალიანხშირადარასწორიმოლოდინებიაქვთ,ასეჰგონიათ,რომიქჩასვლითყვე
ლაფერიერთდღეშიმოგვარდება,ადვილადიშოვებაფული.უნდაარსებობდესსპეციალუ
რისამსახურები,რომლებიცასეთადამიანებსრჩევებსმისცემს,რომელქვეყანაშიროგორი
სიტუაციაა,რამდენიშეიძლებაიყოსმათთვისყოველთვიურიანაზღაურება.

არასამთავრობოსექტორისპასუხისმგებლობასაკმაოდმაღალია.ქალთამიგრაციასთან
ახლავსდისკრიმინაციისსაფრთხე.არსებობსტრეფიკიგისშემთხვევები.ცალკეულიორ
განიზაციებიმუშაობენამმიმართულებით,თუმცაესსაკმარისიარარის.მათიმუშაობა
სახელმწიფო საქმიანობასთან კოორდინაციაში უფრო მიზანშეწონილია. არასამთავრობო
ორგანიზაციებმაუნდაგაუწიონქალებსფსიქოლოგიურითუბიზნესკონსულტაციები,რა
თამათთვისუფროადვილიიყოსადაპტაციისპერიოდი.

დაბოლოს,საზოგადოებისპასუხისმგებლობა:ყოველიქალი,რომელიცსაზღვარგარეთ
სამუშაოდმიდის,ჩვენირეალობისნაწილია.არასოდესგაიშვიროხელიმისკენდათუნდაც
ფიქრშიარგაკიცხო,რაიცი,იქნებხვალშენციმავეგზასდაადგე.სოლიდარობასაუკეთესო
გამოსავალია,თუხედავ,რომუჭირსოჯახსფსიქოლოგიურად,აუცილებლადჩაერიე.ვინ
იცის,ხვალიქნებშენგახდედასახმარებელი.


წასვლადაარწასვლაიმქალებისგადასაწყვეტია,რომლებიცამარჩევანისწინაშედად

გნენ. მათ, ვინც უკვე მიიღო გადაწყვეტილება წასვლაზე, საკუთარი პასუხისმგებლობის
წილითანწაიღო.ხოლოშენ,შვილიხარ,ოჯახი,სახელმწიფოთუსაზოგადოებისწარმო
მადგენელი,საკუთარპასუხისმგებლობასაცამქალებსნუაჰკიდებ.მათიწილიხომისედაც
უსაშველოდმძიმეა.
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გენდერულისტერეოტიპები

გენდერულისტერეოტიპებიესარისგაბატონებულიშეხედულებაქალისადა
მამაკაცისმახასიათებლებისადაროლებისშესახებ.ანუ,როგორუნდაიქცეო
დესქალიანმამაკაციამათუიმსაზოგადოებაში.
სტერეოტიპებითავისმხრივსაინტერესოაიმითაც,რომმისშესახებარწერია
წიგნებში,არისწავლებასკოლაში,ინსტიტუტში,არარსებობსარანაირიდოკუ
მენტურიმასალამისიდაბადებისშესახებ,თუმცაიმდენადძლიერიადაღრმად
გამჯდარიჩვენსცნობიერებაში,რომმონურადვემორჩილებით.შესაძლოა,კა
ნონისწინააღმდეგწავიდეთ,სტერეოტიპებისწინააღმდეგკივერა.

გენდერულისტერეოტიპებისმავნებლობისგაანალიზებაიმიტომაცარისმნიშვნელო
ვანი,რომჩვენამითვამხელთკავშირსქალთამიმართძალადობასთან.საყოველთაოდ
ცნობილია,რომოჯახებში,სადაცგენდერულითანასწორობისმაჩვენებელიდაბალია,
ქალზეძალადობაჩვეულინორმაა.კიდევუფროსაგულისხმოაისფაქტი,რომესნორ
მახშირადჩვეულიამსხვერპლისთვისაც,რომელიცმიზეზსყველაფერშიეძებს,გარდა
სტერეოტიპებისა.

სინამდვილეში,ქართულისტერეოტიპებიქალზედისკრიმინაციისმთავარიმკვებავი
არტერიაა,რომლისაღიარებახშირადარგვსურს.ხშირშემთხვევაშიგვგონია,რომეს
ასეუნდაიყოს,თუმცალოგიკურად,რატომუნდაიყოსასეამისპასუხითითქმისარა
გვაქვს.

„ქალისუპირველესიფუნქციაბავშვისაღზრდაა“ფრაზა,რომელსაცთითქმისყო
ველდღევისმენთ,რათქმაუნდა,სტერეოტიპულია.თუმცა,იშვიათადვაპროტესტებთ
დასინამდვილეშიჩვეულ ნორმადაღიქმება.გენდერულისათვალიდანესყველაფერი
სხვანაირად ჩანს. ბავშვის გაჩენა ქალისფიზიოლოგიურიფუნქციაა, მაგრამ მისი აღ
ზრდაქალსაცდამამაკაცსაცერთნაირადევალება.

ვინქმნის,ვინაკანონებსსტერეოტიპებსამაზეპასუხიმარტივიდამოკლეაჩვენ!
სტერეოტიპებიიქმნებაჩვენსთვალწინდახშირად,გაუცნობიერებლად,ჩვენვევართ

მათიავტორები.გენდერულითანასწორობისნორმებსჩვენვამკვიდრებთ,ყველაფერს
ვაკეთებთიმისთვის,რომჩვენსავეოჯახებშიუთანასწორობადავნერგოთდამერებო
ლოშივიწყებთგანგაშსსაზარელსტატისტიკაზე,რომელიცქალზეძალადობას,ქალთა
მკვლელობებსაღრიცხავს.

რატომხდებაეს?
იმიტომ,რომარაფერიგაგვიკეთებიაიმისთვის,რომპრობლემასშევბრძოლებოდით,

იმიტომ,რომხელიარშევუწყვეთსტერეოტიპებისმსხვრევას.
იმიტომ,რომთანასწორობისმოდელიოჯახშიარასწორადდავნერგეთ.

ამთემასუამრავიისტორიაეხმიანება,ზოგისხვისი,ზოგიჩვენი,ზოგიცსადღაც
გაგონილი.

MFKSF [VF



31

„ერთმანეთისამიწელიგვიყვარდა.ვერასოდესწარმოვიდგენდი,თუჩვენიურ
თიერთობა ასე დამთავრდებოდა. კონფლიქტი წვრილმანებითდაიწყო:  სულ
რატომდადიხარდედაშენთან,ხალხირასიტყვის!გათხოვებისშემდეგამდენი
დაქალიაუცილებელიარარის.ესრაჩაგიცვამსბავშვებისთვის,გემოვნებასა
ერთოდარაგაქვს.ბაზარშიმევივლი,შენინაყიდიარაფერიარვარგა.საჭმლის
გაკეთებადღემდევერგასწავლე.
საბოლოოდისედავითრგუნე,მეგონა,მართლაარაფერიგამომდიოდა.არაფე
რიმიხაროდა.ამისშესახებპირველადდედასმოვუყევი.რაუნდაქნა,უარე
სებიგადამიტანია,ოჯახსხომვერდაანგრევ,უნდამოითმინოო.
ოჯახისდანგრევანამდვილადარმინდოდა.უკვეორიშვილიგვყავდადაესმაბ
რკოლებდა.რაცდროგადიოდა,სულუფრომეტადძალადობდაჩემზე.მისნე
ბასურვილზეიყოდამოკიდებულიჩემიყოველიმოძრაობა,საუბარიცკი.ერთ
დღესაღმოვაჩინე,რომხმადაბლავლაპარაკობდიდაჩემინამდვილისახისგან
არაფერიმქონდაშერჩენილი.თითქოსარცმისწავლიაუნივერსიტეტში,თით
ქოსარაფერიწამიკითხავს,საკუთარიარაფერიგამაჩნდა. მთლიანადქმარზე
ვიყავი დამოკიდებული. ამ „აღმოჩენამ“ ისე გამაბოროტა, რომ გადავწყვიტე,
შემეცვალაჩემიცხოვრება.როცამეუღლესდაწუნებულიკერძიცხვირწინავა
ცალე:თუარმოგწონს,ადექიდათავადგააკეთე,ბავშვებსაცშენმიხედედამე
კისამსახურშიუნდაგავიდემეთქი.პირველადგაოცებისაგანხმავერამოიღო.
შემდეგპასუხადშეურაცხყოფამივიღე...კონფლიქტიუფროგამწვავდა.
ათიწლისთავზესაქმეგანქორწინებითდამთავრდა.ახლამარტოვარჩემსშვი
ლებთან ერთად ნაქირავებ ბინაში და სხვა პრობლემები მაწუხებს. ჩემი ისევ
არავისესმის,საკუთარდედასაცკი,რომელიცდღემდემეუბნება,ხომგარჩენ
და,მეტირაგინდოდაო.ხშირადვფიქრობ,რომდროულადუნდაგადამედგაეს
ნაბიჯი,სანამორიშვილიმეყოლებოდა.ანიქნებარასწორადმოვიქეცი.“

ძალადობისსქემისანალიზსსწორედგენდერულსტერეოტიპამდემივყავართ.სტე
რეოტიპებიკვებავსოჯახურძალადობას.სანამამისაღიარებაარმოხდება,ყოველთვის
გვექნებასაგანგაშოსტატისტიკაქალთამიმართძალადობაზე.რადგანამპრობლემის
სათავესწორედქართულისტერეოტიპებია.

თანასწორობა ოჯახში დღემდე სადისკუსიოთემაა. მამაკაცთა საზოგადოებაში (და
არა მხოლოდ) ბევრისთვის გაუგებარია, რა კავშირშია ძალადობათანასწორობასთან.
ვერგაუგიათ,რატომარისაუცილებელიქალისადამამაკაცისურთიერთობისსაუკუ
ნოვანისტანდარტებისშეცვლა.

როგორცკიუთანასწორობასგააპროტესტებსქალი,მიუბრუნდებიანდაეუბნებიან,
მაშინმაღაროშიიმუშავემუშადდაკაცითვითონდაპატიჟეკაფეშიო.გენდერულითა
ნასწორობისაღქმაამდონესვერგასცდენია.

თანასწორობაარგულისხმობს,რომქალიდაკაციიდენტურნიარიან,ანუნდაგახ
დნენ.ადამიანისდაბადებაქალადანკაცადარუნდაგანაპირობებდესმისსოციალურ
ფუნქციებს.

გენდერულითანასწორობაარგულისხმობს,რომყველაქალისამზარეულოდანძალით
გამოვიყვანოთდა პარლამენტშიგავუშვათ. ან  პირიქით, მამაკაცებსგანესაზღვროთ
საკუთარიწილისამზარეულოში.ისგულისხმობს,რომთითოეულიოჯახითვითონუნდა
წყვეტდეს,როგორგაანაწილებსროლებსდაპასუხისმგებლობებსდაამპროცესშიქალი
დაკაცითანაბრადუნდაიღებდნენმონაწილეობას.

სტერეოტიპული წნეხის ქვეშ ყველაზე მეტად მამაკაცები არიან. ოჯახშილიდერის
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როლიიმდენადაქვთგათავისებული,რომგარანტირებულადიღებენყველაიმსოცია
ლურსტატუსს,რომელსაცმათსტერეოტიპებიგანუსაზღრავს.მაგალითად:კაცმაუნდა
გადაწყვიტოს,ოჯახსრაუფრომეტადსჭირდება,ცალსახაგადაწყვეტილებებიმიიღოს,
„ქალისჭკუაზეარიაროს“.

მსგავსისტერეოტიპულიმიდგომისფონზემაღალიაიმისალბათობა,რომქალმაგა
ნათლების მიღება შეწყვიტოს, ან სამსახურსთავი დაანებოს ოჯახის შექმნის შემდეგ.
მენტალურადქალისთვისოჯახი პრიორიტეტულიადამას არრჩება არჩევანისთავი
სუფლება.ზოგადად,საზოგადოებაქალისდასაქმებისწინააღმდეგიარარის,თუკიმას
სამსახურისგამოოჯახისთვისნაკლებიდროისდათმობაარუწევს.აღსანიშნავია,რომ
იმოჯახებში, სადაცქალიცმუშაობს, ან მხოლოდთვითონ არისშემომტანი, სამწუხა
როდ,საოჯახოსაქმეებისგაკეთებადაბავშვებისაღზრდაისევმისმოვალეობადრჩება.
ქალისსამმაგიდატვირთვა(სამსახური,საოჯახოსაქმეები,ბავშვები)კიდევუფროამ
ძაფრებსუთანასწორობასდადისკრიმინაციას.

რასარგებლობასმოგვიტანსგენდერულითანასწორობა?
გენდერულითანასწორობაპირდაპირკავშირშიაარამარტოქალებისმდგომარეობის

გაუმჯობესებასთან,არამედქმნისჰარმონიულ,კომფორტულგარემოს,მკვეთრადაუმ
ჯობესებსურთიერთობებსოჯახშიშვილებთან,მეუღლეებსშორის.

თანასწორობასწარმატება მოაქვსბიზნესშითუსაჯაროსივრცეში. ეს ყველაფერი
მხოლოდვარაუდიარარის.არსებობსუამრავიკვლევა,რომელიცადასტურებს,რომ
სადაცარისგენდერულითანასწორობადაბალანსი,მეტიაწარმატებაეკონომიკურიც
დასოციალურიც.

იმოჯახებში,სადაცპარტნიორებითანაბრადინაწილებენსაოჯახოსაქმეებს,ბავშვის
აღზრდასდასადაცორივესგააჩნიაკარიერა,უფრობედნიერებიარიან.შესაბამისად,
ასეთოჯახშიგაზრდილბავშვებსუფროჯანსაღიდასწორიშეხედულებაექნებაგენდე
რულთანასწორობაზე.რადგანბავშვირასაცხშირადუყურებს,იმასაღიქვამსმისაღე
ბადდანორმალურად.

როგორვებრძოლოთსტერეოტიპებს?
თეორიულადთუპრაქტიკულად,როგორცკივიწყებთსაუბარსქალთამიმართძალა

დობაზე,პირდაპირკავშირსვპოულობთგენდერულდისბალანსთან.ოჯახებში,სადაც
მხოლოდერთიმხარეაკეთებსარჩევანს,იღებსცალსახაგადაწყვეტილებებს,მეორეაუ
ცილებლადდისკრიმინაციისობიექტია.მერერა,რომსულასეიყო.ძალადობაცზუსტად
იმდენივეწლისაა,რადროიდანაცმსგავსიტრადიციებიდაინერგა.უბრალოდ,საზოგა
დოებისმიდგომაშეიცვალადა„გამოფხიზლების“ხარისხიგაიზარდა.

გამოდის,რომთუგადავწყვიტეთშევეწინააღმდეგოთძალადობას,მზადუნდავიყოთ
იმისათვის,რომსტერეოტიპებსშევეჯახოთ.

როგორვებრძოლოთსტერეოტიპებს?
ფსიქოლოგები ასეთ დროს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებენ და

გვირჩევენ,რომარდაგვავიწყდესუმთავრესიპრინციპი:ნელნელა!ნაბიჯნაბიჯ!

ნაბიჯიპირველიცვლილებაუნდადავიწყოთ!
სტერეოტიპები,ძირითადად,ქალებსუქმნისდისკომფორტს.ამიტომუმჯობესიაქა

ლებმაგადადგანპირველინაბიჯი.
ცვლილებასწორადუნდადაიწყოთ!ნურასოდესშეეცდებითსაუკუნოვანჩვეულებებს

ერთბაშადშეეჭიდოთ.მაგრამუნდაჩამოყალიბდეთ,რომთქვენნამდვილადგინდათმი
სიშეცვლა.თუარდაიწყეთ,არაფერიგამოვა.ყველასტერეოტიპიჩვენიშექმნილიადა
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ჩვენსმეტივერავინდაამსხვრევს.დაიწყეთერთირომელიმედეტალით.მაგალითად,თუ
თქვენიმეუღლებუნებითაზიატია,ცოტაფრთხილადიმოქმედეთ.შესთავაზეთმასშედა
რებითუფროსაინტერესოსაქმე:ბავშვებიწაიყვანოსბაღშიანსკოლაში.მუდმივადწა
ახალისეთიმით,რომამრიტუალითბავშვებიძალიანკმაყოფილებიარიან.ესგაზრდის
მოტივაციასდაპოზიტიურდატვირთვასმისცემსმას.

ნაბიჯიმეორედაიხმარეთ!
თუსახლშიდამხმარეარგყავთ,შეეცადეთ,თქვენისაქმემეუღლესაცგაუნაწილოთ.

თუერთხელარგამოგივიდათ,ისევშეეცადეთ:„მინდასაჭმელიმალემოვამზადო.იქნებ
კარტოფილიგამიმზადო,მეამასობაშისხვასვიზამდადროშიცმოვიგებ“.

შეეცადეთამსაქმესერთჯერადიხასიათიარჰქონდეს.ესყველაფერითითქოსუმ
ნიშვნელოწვრილმანია,მაგრამსწორედწვრილმანებითიწყებაყველაფერიგლობალუ
რი.თანამონაწილეობაზრდისპასუხისმგებლობასდათქვენგექნებათსაბაბი,ესრიტუ
ალიმომავალშიცგაიმეოროთ.


ნაბიჯიმესამედაეკითხეთ,როცარაიმესგადაწყვეტაგსურთ!
ნუმიიღებთგადაწყვეტილებასდამოუკიდებლადდანურცთქვენიქნებითსხვისიარ

ჩევანის,სხვისიგადაწყვეტილებისუპირობოშემსრულებელი.პროცესშიაუცილებლად
ჩაერთეთდასაკუთარიაზრიშესთავაზეთ:

მეამასარავირჩევდი,იმიტომრომ...
ცუდია,რომუკვეგადაწყვიტე,უკეთესივარიანტიმქონდა.
მსგავსიპოზიციებიკარგადმოქმედებსდასერიოზულადარყევსადამიანისრწმენას

„ყველაფერიმეუნდაგადავწყვიტო“.

ნაბიჯიმეოთხედაანახესაკუთარიშედეგები!
ნუშეეცდებითსხვისიმაგალითებიცხვირწინუფრიალოთ.იქნებისვიღაცსულაცარ

არისმისთვისქცევისნორმებისსაზომი.საკუთარიშედეგებისაფიშირებამოახდინეთ:
რაკარგადგამოგვივიდა.რაკარგადმოვახერხეთ!
თურმეშენუფროკარგადწვავკარტოფილს,ვიდრემე.
როგორიკარგივაშლიმოიტანებაზრიდან,თანაცრაიაფად.ვერცკიწარმოვიდგენდი.

ნაბიჯიმეხუთებავშვები!
ოჯახშიუმთავრესიბავშვებია.მათიგენდერულიაღზრდაარასოდესარარისგვიან.

შვილებიმთლიანადისრუტავენიმგამოცდილებას,რასაცოჯახშიხედავენ.კომფორტუ
ლიგანწყობითმიღებულიპოზიტივიმათცნობიერებაშიილექებადასწორედისეთივე
მოდელისოჯახსშექმნიანმომავალშიც.ამითთქვენეხმარებითხვალინდელსაზოგადო
ებას,ნაკლებადმტკივნეულიიყოსსტერეოტიპებისმსხვრევა.


დაიწყეთნელნელა!ნაბიჯნაბიჯ!
...დაერთმშვენიერდღეს,როცასამსახურიდანდაბრუნებულებისაღამოსსუფრასმი

უსხდებითდააღმოაჩენთ,რომყველაფრისავტორიდაშემოქმედიროგორცხშირშემ
თხვევაშიხდება,მხოლოდქალიარარის,არამედყველასსაკუთარიწვლილიაქვს.ჩათვა
ლეთ,რომსწორადმიდიხართდასტერეოტიპულიწინაღობარაღაცდონეზეგადალახეთ!

ჩათვალეთ,რომთქვენდათქვენნაირებიარასოდესგახდებითძალადობისმსხვერ
პლი.რადგანთქვენსოჯახშიუკვეგაცნობიერებულიგაქვთ,რომგენდერიარავისმტე
რიარარისარცქალის,არცმამაკაცის.

თქვენსოჯახშიმამაკაცმაკარგადიცის,რომგენდერულითანასწორობაქალისმაღა
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როშიმუშაობაზეცოტამეტიადასწორედიმასგულისხმობს,რომერთისქესისუპირა
ტესობაარუნდაიყოსმეორესქესისდისკრიმინაციისგანმსაზღვრელი.

თქვენსოჯახშიქალსგაფუჭებულიელექტროსადენისშეკეთებისასაღარააქვსიმის
განცდა,რომმამაკაცურსაქმესაკეთებს,რადგანესმხოლოდგენდერულისტერეოტი
პებისგამოაქვთმამაკაცებსმიწერილი.სინამდვილეშიკი,ორივესქესსერთნაირადშე
უძლიათავიგაართვას.

ფოტოარქივიდან

ფორუმ-თეატრისენაკში

ხონისქალთამხარდაჭერისცენტრი-აქციაქალთამიმართ
ძალადობისწინააღმდეგ

ტრენინგიბორჯომშიადგილობრივითვითმმართველობის
წარმომადგენლებისთვის
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ნაადრევიქორწინება:მიზეზები,
შედეგები,გამოსავლისგზები

„საქართველოაღმოსავლეთევროპაშიმეორეადგილზეამოლდავეთისშემდეგ
გოგონებისნაადრევიქორწინებებით.მასმოსდევსთურქეთიდატაჯიკეთი.სა
ქართველოში20დან24წლამდეგოგონების19%18წლამდეაგათხოვილი.
არასრულწლოვანი პატარძლები ახალ ოჯახებში ფსიქოლოგიური, ფიზიკური
დასექსუალურიზეწოლისქვეშექცევიან.ქორწინებაუარყოფითადმოქმედებს
მათფიზიკურდაფსიქიკურჯანმრთელობაზე.ართმევსგანათლებისმიღების
საშუალებასდაწარმატებულადდასაქმებისშანსს.“

ესმონაცემებიგაეროსადამსოფლიოსჯანდაცვისორგანიზაციისდასკვნებშიამოხ
სენიებული,რომლებიცმოუწოდებენსახელმწიფოებს,ნაადრევიქორწინებაადამიანის
უფლებების დარღვევად, მოზარდებისთვის საფრთხის შემცველად გამოაცხადონ და
სტრატეგიულიგეგმებიშეიმუშაონამმავნეტრადიციისაღმოსაფხვრელად.

საქართველო აქტიურად ეხმაურება ამრეკომენდაციებსდა ნაადრევი ქორწინების
პრობლემასსამართლებრივიაქტებითუპირისპირდება:

„2016წლისპირველიიანვრიდანგაუქმდაწესი,რომლისთანახმადაც16წელსმიღ
წეულიპირებისქორწინებამშობლებისთანხმობითდაიშვებოდა.კანონმდებლობაშიეს
ცვლილება გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხრის კომიტეტის (CEDAW) რეკო
მენდაციისგათვალისწინებითიქნამიღებული.გამონაკლისისსახით,16წელსმიღწეუ
ლიარასრულწლოვანიპირისქორწინებადაიშვებოდამისინებითდამხოლოდსასამარ
თლოსთანხმობით,ისეთიმიზეზისარსებობისას,როგორიცააორსულობა.

ნაადრევიქორწინებისთემასვრცელადგილსუთმობსსაქართველოსსახალხოდამ
ცველი2016წლისმოხსენებაში,რომელიცცალსახადეთანხმებაკანონშიშესულცვლი
ლებას,რომელიც18წლამდეასაკისპირთაქორწინებასკრძალავს.

2017 წლის იანვრიდან 18 წლამდე პირთა ქორწინება კანონით სრულად
აიკრძალა.

საიდან ჩნდებაადრეულასაკშიოჯახისშექმნის მოთხოვნილება,რადადებითიდა
ნეგატიურიშედეგებიახლავსმას?

ოჯახისშექმნისმთავარიმოტივაცია,რათქმაუნდა,სიყვარულია.სიყვარულიოჯა
ხურიცხოვრებისთვის აუცილებელია, მაგრამხშირადარასაკმარისი. განსაკუთრებით
იმშემთხვევაში,თუსაქმეარასრულწლოვანთაქორწინებასეხება.

ექიმირეპროდუქტოლოგები ამტკიცებენ,რომფიზიოლოგიურად ადამიანისორგა
ნიზმიშეიძლებამზადიყოსდაახლოებით1416წლისასაკში,მაგრამმისისოციალური
დაფსიქოლოგიურიმომწიფებასაკმაოდდიდიხნითჩამორჩებაფიზიკურმომწიფებას.
როცაგონებითჯერკიდევბავშვებიმშობლებიხდებიან,რათქმაუნდა,აბსოლუტურად
შორსარიანიმპასუხისმგებლობებისაგან,რომელთაცმათოჯახიავალებს.კონტრასტი
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მათფიზიოლოგიურდაგონებრივგანვითარებასშორისიმდენადმკაფიოდააგამოხატუ
ლი,ხელსაყრელგარემოსქმნისოჯახურიკონფლიქტებისგანვითარებისათვის.

სამწუხაროდ,საქართველოშიარისშემთხვევები,სადაც,ტრადიციიდანგამომდინა
რე,ქორწინებადასაშვებიაიმშემთხვევაშიც,როცაგოგონებიფიზიოლოგიურმომწიფე
ბასაცკივერასწრებენ.ამწესებისმიხედვით,თვითონმშობლებიარიანაქტიურადამ
პროცესშიჩართულნიდა15წლისასაკშიშვილისდაუკითხავადაგვარებენდაქორწინე
ბისსაკითხს,ისე,რომპატარძალმაშეიძლებაქორწილისდღესნახოსსიძეპირველად.
სამწუხაროდმსგავსიტიპისქმედებებიიმდენადჩვეულებრივია,მსხვერპლივერცაცნო
ბიერებს,რომისდისკრიმინაციისსაგანია.

იმ მოზარდებისთვის,რომელთაორგანიზმმაც მომწიფების საჭიროდონეს ვერ მი
აღწია,ადრეულიქორწინებაშესაძლოაარასასურველიიყოს,რადგანორსულობისშემ
თხვევაშირისკისქვეშდგებამათიდამომავალიბავშვისჯანმრთელობა.

არასრულწლოვანიგოგონავერიღებსგადაწყვეტილებას,თუროდისგახდესდედა,ან
რამდენიშვილისყოლასურს.ამასგანაპირობებსინფორმაციისნაკლებობაკონტრაცეპ
ტივებზე.ამყველაფერსშედეგადმოსდევსაბორტი,რომელიცხშირადარაკეთილსაიმე
დოგარემოშიმიმდინარეობსდაისევდაისევმისჯანმრთელობასაგდებსსაფრთხეში.

გარდაჯანმრთელობისრისკისა, ნაადრევი ქორწინება კარგფონს ქმნისოჯახური
ძალადობისთვის.ცნობილია,რომ ძალადობის შემთხვევებისდიდი ნაწილი სწორედ იმ
ოჯახებზემოდის,რომლებმაცადრეულასაკშიმიიღესდაქორწინებისგადაწყვეტილება.

ადრეულასაკშიქორწინებისასნაკლებიაგოგონებისგანვითარებისპერსპექტივა.გა
თხოვებისშემდეგსწავლისგაგრძელებასგოგონებიმხოლოდიმშემთხვევაშიახერხე
ბენ, თუ მეუღლისოჯახისთვის სწავლა პრიორიტეტულია.  გოგონების უმრავლესობა
ვერახერხებსსაკუთარითავისრეალიზებას,რადგანმშობლებისგადაწყვეტილებებზეა
დამოკიდებული მათი მომავალი. ეს დაბლა სწევს მათთვითშეფასებას და საბოლოოდ
სხვებზედამოკიდებულადამიანებადყალიბდებიან.

რატომქორწინდებიანნადრევად?

გარდა ტრადიციებისა, ნაადრევი ქორწინება ხდება ახალგაზრდების გადაწყვეტი
ლებით.წყვილებსარგუმენტადმოჰყავთისფაქტი,რომერთმანეთიგულწრფელადუყ
ვართდაძალიანბედნიერებიარიან.ამასაკშიცხოვრებისმიმართმსუბუქიდამოკიდე
ბულებითგამოირჩევიან,ერთმანეთისნაკლსვერხედავენდარეალობისაღქმისუნარი
დაქვეითებულიაქვთ.

ხშირშემთხვევაშიარიციანქორწინებისარსი.არიცნობენსაკუთარვალდებულე
ბებს,პასუხისმგებლობებს.არაკეთებენანგარიშს,რამდენიამათიოჯახისხარჯებიდა
რამდენითგაიზრდებადაოჯახებისშემდეგ.საიდანუნდაგაჩნდესდამატებითიშემოსა
ვალი.როგორცკირეალობასეჯახებიან,ერთბაშადფხიზლდებიან,ზეწოლასვერუძ
ლებენდასაქმეოჯახისდანგრევითმთავრდება.

არისშემთხვევები,როცაგოგონასოჯახურიპრობლემების,კონფლიქტურისიტუა
ციებისანუფინანასობისგამოიღებსდაქორწინებისგადაწყვეტილებას.

ნეგატიურიშედეგებისჩამონათვალიუამრავია.მაგრამ,რათქმაუნდა,ადრეულიდა
ქორწინებისშედეგადშექმნილიბედნიერიოჯახებიცარსებობენ.ნაადრევიქორწინების
დადებითმახასიათებელადითვლებაისფაქტი,რომახალგაზრდებშიდამოუკიდებლო
ბისდაპასუხისმგებლობისგრძნობაძლიერდება.ამასემატებაპასუხისმგებლობაბავ
შვისმიმართ.ქორწინება,პირველრიგში,ოჯახურიცხოვრებისგამოცდილებასიძლევა
დასაშუალებასაძლევსწყვილებს,რეკორდულისისწრაფითგაიზარდონდაჩამოყალიბ
დნენპიროვნებებად.ესყველაფერიძალიანკარგია,მაგრამ,სამწუხაროდ,ასეთიოჯა
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ხებისრიცხვისაკმაოდმცირეადასაპირისპიროშედეგებიუფროთვალსაჩინოა.ამიტომ
პრობლემაცთვალსაჩინოადაგანგაშიმისგამოდროულიდააუცილებელია.

ფონდისოხუმის“ფსიქოლოგებისგანუამრავიისტორიისმოსმენაშეიძლება.ამისტო
რიებისგმირებიფსიქოლოგთანვიზიტსმაშინიწყებენროცაყველაფერიდამთავრებუ
ლია.დაქორწინებამდეკიარავისმოსდისაზრადფსიქოლოგთანკონსულტაცია.ოჯახის
დანგრევისშემდეგმიღებულისტრესიკიიმდენადმძიმეა,რომფსიქორეაბილიტაციას
ხშირადწლებისჭირდება.

ფსიქოლოგისქეისებიდან:
„მედაგიოთექვსმეტიწლისდავქორწინდით.ერთმანეთიძალიანგვიყვარდა.
მატერიალურადმშობლებისხარჯზევცხოვრობდით,რადგანარვმუშაობდით.
პირველიგოგონაშეგვეძინა,ოჯახშიმოთხოვნილებებიგაიზარდა,რასაცდაპი
რისპირებამოყვა.გიოყოველდღეიცვლებოდა.ვგრძნობდი,რომოჯახშიმოს
ვლა აღიზიანებდა, ბავშვსგაეთამაშებოდა, შეჭამდადა ქუჩაშიგარბოდა. ამა
ზეჩემიდედამთილიგიჟდებოდა:სამსახურიიშოვე,ცოლშვილსმიხედე,მეტი
არშემიძლია...ყოველდღეესფრაზებიმესმოდა.გიოსშესაფერისისამსახური
ვერგამოინახა.ურთიერთობამაშინდაგვეძაბა,როცაერთდღესაღმოვაჩინე,
რომჩემისაქორწინოოქროსბეჭედისადღაცგაქრა.გიომაღიარა,რომგაყიდა,
რადგანფულისჭირდებოდადამშობლებსამდენფულსვერმოსთხოვდა.ამა
ზეპროტესტიგამოვთქვი. შეურაცხყოფაზეგადმოვიდა, საშინელისიტყვებით
მლანძღავდა:რასამეკიდე,შენრომარა,სულსხვაცხოვრებამექნებოდა,ფე
ხებზემკიდიაშენისიყვარული...
ასეთიდამოკიდებულებაკიდევგანმეორდა,მთელიოჯახიგიოსდაუდგაგვერ
დით.მეუბნებოდნენ,ჯერახალგაზრდაა,გადაუვლის,უნდამოითმინოო.მოთ
მინებისსანაცვლოდუარესიმივიღე.ერთდღესაც,ნაცემიდაგასისხლიანებუ
ლი,ბავშვთანერთადმშობლებსმივადექი. ისევთავიდანდაიწყოყველაფერი.
მითხრეს,უნდამოითმინო,ოჯახიშენცეკვათამაშიხომარგგონიაო...ოჯახი
მაინც ვერ შევინარჩუნე, ახლა ბავშვთან ერთადდედასთან ვცხოვრობ. გული
მწყდება,რომეს ნაბიჯიგადავდგი. სკოლაში კარგმოსწავლედვითვლებოდი,
შემეძლოჩემიცხოვრებასულსხვაგზითწამეყვანა.“მარი,22წლის.“

ფსიქოლოგიამბობს,რომასეთდროსსულიერიტრავმაგანსაკუთრებითამძაფრებს
შინაგანემოციებსდახშირადაყალიბებსშიშსახალიცხოვრებისადმი.საქმეგვაქვსდათ
რგუნულ,დაკომპლექსებულადამიანთან,რომელსაცჰგონია,რომმისთვისყველაფერი
დამთავრდა.ისსრულიადმარტოა,ხშირადახლობლებისმხარდაჭერისგარეშე.ამიტომ
მასთან მხოლოდ ხანგრძლივი მუშაობით მიიღება შედეგი. პრევენციული მექანიზმები
მანამდეა გასატარებელი, სანამ ნაადრევი ქორწინების შედეგებს მოიმკიან. ნებისმიერ
სიტუაციაშიადრეულასაკშიქორწინებაძალადობისფორმაა,სადაცთავადარასრულ
წლოვანივერგრძნობსიმრისკებსადასაფრთხეებს,რომელთაწინაშეცდგება.

ნაადრევიქორწინებისხელშემწყობადხშირადდედებიცგვევლინებიან.ფსიქოლოგ
თანმსგავსიშინაარსისქეისებსაციპოვით:

„მეზობლისოჯახშისტუმრებიჩამოვიდნენმოსკოვიდან,ბიჭი32წლისიყო,სა
კუთარიბიზნესიჰქონდადასაკმაოდშემოსავლიანადითვლებოდა.მეზობელმა
გამანდო,ქართველიგოგოგვინდამოვუყვანოთ,ისეარგვინდამოსკოვშიგა
ვუშვათო.ასეთსიძესმეცარდავიწუნებდი,ხუმრობითვუთხარი.მარიამდროს
15წლისიყო.ორიდღისშემდეგჩემმამეზობელმაჩუმადგამიყვანა:საქმემაქვს
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და მომისმინეო.როგორც გაირკვა, მოსკოველზურას მარი ძალიან მოეწონა.
ასეთსიძესსადიშოვი,ბარემგადავწყვიტოთო.თავიდანცოტაგავბრაზდი,მაგ
რამ მერედავფიქრდი, ჩვენიდასაწუნი არაფერი ჰქონდათ, ვიფიქრე, იცხოვ
რებს უზრუნველად, არაფერი მოაკლდებამეთქი. მეუღლე მალედავითანხმე.
მარისაცვეჩიჩინეთდაერთკვირაშიყველაფერიგადაწყდა.სიხარულითდავ
ფრინავდი.ზურადამარიმოსკოვშიგადავიდნენსაცხოვრებლად.ერთიწლის
თავზემარიგანადგურებულიდაგაუბედურებულიდამიბრუნდა.ისეთიგამხდა
რიდაანერვიულებულიიყო,ვერვიცანით.
როგორცგავარკვიეთ,ზურასთვისმარიმესამეცოლიაღმოჩნდა.ორიშვილი.
ორივეცოლისაკუთარწილსითხოვდამისიქონებიდან.ზურამუდმივადსასა
მართლოებზედარბოდა.ესეცარაფერი.ქეიფებსდაღრეობასბოლოარუჩან
და, მეგობრები სახლში მოყავდა. მარის მუცელი მოეშალა,როცა  მათ ნაქეი
ფარსალაგებდა.
დედასთან ტელეფონითთავისუფლად საუბრის უფლებას არ აძლევდა. აკონ
ტროლებდა.ბოლოსისევმარიმიმარჯვადავითომმშობლებისსანახავადჩამო
ვიდა.მედამბრუნებელიარავარო,გამოგვიცხადა.ხელიმოწერილიარჰქონი
ათ,არცზურასმოუკლავსთავი,ცოლიდამიბრუნეთო.
ასეგავაუბედურესაკუთარიშვილი.აღარცქმარიჰყავს,არცქონებააქვს.მისი
მეგობრებიკიჯერკიდევსკოლაშიდადიანლაღადდახალისიანად.“

ვინრანაბიჯებიუნდაგადადგას?
1416წლისასაკშიგოგონებსადრეგათხოვებისფიზიოლოგიურპრობლემებზეხში

რად წარმოდგენაც კი არა აქვთ.ცნობილია,რომ 16 წლამდე გოგონებიდიდირისკის
ქვეშდგანანმშობიარობისდროსგართულებებისადაგარდაცვალებისთვალსაზრისით.
ამასთან,ზიანდებამათირეპროდუქციულიფუნქციებიდაიზრდებასიმსივნურიდაავა
დებებისსაშიშროება.

მაღალია მშობელთა პასუხისმგებლობა. მათ ვალდებულებას შეადგენს მოზარდს
განუმარტონ,რას ნიშნავსოჯახის შექმნა,რა პასუხისმგებლობა ეკისრება,რარის
კებიუნდადაძლიოს.სამწუხაროდ,იშვიათიამშობლებსადაშვილებსშორისგულახ
დილი საუბრები. მშობლებსაც არ სცალიათ ურთიერთობისთვის და მათი, როგორც
აღმზრდელის,ფუნქციადაკარგულია.ბავშვებსშესაძლოააინტერესებდეთინფორმა
ციამენსტრუაციასადამასთანდაკავშირებულმოვლენებზე,აბორტებზე,კონტრაცეპ
ტივებზე,სქესობრივიგზითგადამდებდაავადებებზე,მაგრამბევრიმშობელიშვილს
ასეთთემებზევერესაუბრებაანერიდებათ,ანართვლიანსაჭიროდმათთანინფორ
მაციისგაზიარებას.

განსაკუთრებულიასკოლისდაპედაგოგებისროლი.საყოველთაოდცნობილია,რომ
ბიოლოგიაშიყველამასწავლებელიგვერდსუვლისიმგაკვეთილებს,რომლებიცქალისა
დამამაკაცისანატომიასეხება.პედაგოგებიცდილობენ,მინიმალურიინფორმაციითშე
მოიფარგლონდაყველანაირშეკითხვასთავიაარიდონ.დაინტერესებულიმოზარდები
ინტერნეტსმიმართავენმსგავსიინფორმაციისმისაღებად,რაცარასაკმარისიაშესაბა
მისიგანათლებისმისაღებადდამეტიცკიდევუფრომეტზიანსაყენებსმათფსიქიკას.

მნიშვნელოვანიარეპროდუქტოლოგისადაფსიქოლოგისროლი,რაცბევრსკოლაში
განსაკუთრებულფუფუნებადითვლებადათითქმისმიუღწეველია.ამიტომესფუნქცია
შესაძლოაარასამთავრობოორგანიზაციებმაიკისრონ,დროებითმაინც,სანამსკოლებ
შიესსერვისიდაინერგება.უნდაგაიზარდოსარასამთავრობოორგანიზაციებისროლი,
მოხდესგოგონებისინფორმირებაისეთსაკითხებზე,რომლებზეცსხვადასხვამიზეზე
ბისგამონაკლებადსაუბრობენოჯახსადასკოლაში.
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ყველაზემეტიპასუხისმგებლობამაინცსახელმწიფოსეკისრება.მაგრამმხოლოდკა
ნონისმიღებითარხდებაპრობლემისგადაჭრა,პარალელურად,უნდაგატარდესპრე
ვენციული ზომები, რაც ხელს შეუწყობს ადრეული ქორწინების შემცირებას. ხშირად
ახალგაზრდებსარააქვთინფორმაცია,სამართლებრივადრადამსჯელიღონისძიებები
შეიძლებამიიღონნაადრევიქორწინებისშემთხვევაში.წყვილებიდაქორწინებისშემდეგ
იგებენ,რომკანონსაწინააღმდეგოქმედებაჩაიდინეს.ამისშემდეგპროცესშიერთვება
სკოლა,რომელიცცდილობსპასუხისმგებლობათავიდანაიცილოსდამშობლებთანერ
თადსაქმემიაჩუმათოს.ჩნდებაუკუშედეგებიდაფაქტობრივადმუხლი,რომელიცკრძა
ლავს18წლამდეასაკისმოზარდებისდაქორწინებას,უმოქმედოადაშესაბამისეფექტს
ვერიძლევა.

რაცშეეხებაახალგაზრდებს,სანამამნაბიჯსგადადგამენ,უნდაგაცნობიერონ,რომ
ქორწინებაერთ–ერთიყველაზემნიშვნელოვანიმოვლენაანებისმიერიადამიანისცხოვ
რებაში.ესარისქალისადამამაკაცისსაპასუხისმგებლოგადაწყვეტილება.ასეთსაქმეში
მარტოგამართლებისიმედზეყოფნაარშეიძლება.ნაადრევადშექმნილიბევრიოჯახი
სხვადასხვატიპისგამოცდასვერუძლებსდამალეინგრევა.ესრისკიყოველთვისარ
სებობს.

შექმნასთუარაოჯახი,ესახალგაზრდებისგადასაწყვეტია,თუმცაგადაწყვეტილე
ბისმიღებისდროსსასურველიდააუცილებელია,გაითვალისწინოს,შეძლებსთუარა
თავიგაართვასიმმოვალეობებსადავალდებულებებს,რაცოჯახისშექმნისშემდეგდა
ეკისრება.გააანალიზოს,რამდენადარისმზადფიზიკურადდამორალურადამნაბიჯის
გადასადგმელად.ოჯახისშექმნამდეახალგაზრდებიცალცალკეიღებდნენგადაწყვეტი
ლებებს,ახლაკიერთადმოუწევთგადაწყვეტილებებისმიღება.ესგარკვეულიდისკომ
ფორტია,რომელიცმოთმინებასდადათმობაზეწასვლისუნარსმოითხოვს.ამყველაფ
რისშესრულებაარცთუისეიოლია.დაქორწინებაადვილია,ბედნიერიოჯახისშექმნა
–ძნელი.

ფოტოარქივიდან

ქუთაისისქალთა
მხარდაჭერისცენტრი-
აქციათვითმმართველობის
წარმომადგენლებთან

ფოთისქალთამხარდაჭერისცენტრი-აქცია
ქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ



40







ეფექტურიკომუნიკაცია

კომუნიკაციამოდისლათინურისიტყვიდან„კომუნიკარე“,რაცნიშნავს:გავ
ხადოთსათქმელიყველასთვისგასაგები.თითქოსყველაფერიძალიანმარტი
ვია,მაგრამსამწუხაროდ,პრობლემაისარის,რომხშირადსათქმელიარარის
ყველასთვისგასაგები.განსაკუთრებითიმათთვის,ვისაცწესითძალიანახლოს
ვიცნობთდაჩვენისათქმელისწორადუნდაესმოდეს.სწორედამმიზეზითადა
მიანებთანურთიერთობართულიადაისინიცკი,ვისაცლავირებისგანსაკუთ
რებულიუნარიაქვს,ხშირადხვდებიანკონფლიქტურსიტუაციაში.
რატომარგვესმისერთმანეთის,რატომაღვიქვამთინფორმაციასსხვადასხვა
ნაირად?ესსაკითხიპირდაპირკავშირშიაკომუნიკაციისცოდნასთანდაპასუ
ხიცასეთია:იმიტომ,რომარვიცით,ანუბრალოდარასწორადგვესმისინფორ
მაციისმიწოდებისფორმები.

თუგვინდა,კომუნიკაციაიყოსეფექტური,ისუნდაიყოსორმხრივი.დიდიმნიშვნე
ლობააქვს,ვინარისშენიპარტნიორი,ვისუგზავნიშეტყობინებას.

მეორე,არანაკლებმნიშვნელოვანიფაქტორია,შენრამდენადხარმზადინფორმაცი
ისმისაღებად.ესჯაჭვითუდაირღვა,ურთიერთობაცდარღვეულია.

კომუნიკაციასორიმხარეაქვს:ვერბალური,ანუსიტყვებითინფორმაციისმიწოდება
დაარავერბალური,ანუმიმიკების,ჟესტებისგამოყენებაურთიერთობაში.

იმისათვის,რომკომუნიკაციაეფექტურიიყოსდასაწინააღმდეგოშედეგიარმივი
ღოთ,აუცილებელიავერბალურნაწილთანერთადარავერბალურისგამოყენება,რად
გან„სხეულისენა“ურთიერთობაშიბევრადუფროძლიერიადაპირდაპირიშედეგიაქვს.

გარდაამისა,ორმხრივიკომუნიკაციისმისაღწევადჩვენუნდაგვესმოდესარამხო
ლოდტექსტისპირდაპირიშინაარსი,არამედქვეტექსტიც,ანუის,თურასგულისხმობს
მოსაუბრე.მოსაუბრემუნდაიგრძნოს,რომშენსმიერგაგზავნილიინფორმაციითდაინ
ტერესებულიხარ.


ფსიქოლოგისკომენტარი
როგორავაგოთურთიერთობაოჯახშიმეუღლესთანისე,რომარგადაიზარდოსკონ

ფლიქტებში,სადვუშვებთშეცდომებსდარამნიშვნელოვანიფაქტორებიასაგულისხმო.
პირველრიგში,აუცილებელიაგავითვალისწინოთშემდეგი:ვისთანგვსურსკომუნიკაცი
ისდამყარება.კარგადვიცნობთთუარამისშინაგანმხარეს,მისღირებულებებს.ბევრს
მიაჩნია,რომთუმეუღლესთანდაქორწინებამდეორისამიწელიჰქონდაურთიერთობა,
მასკარგადიცნობს.ვერგებულობს,რატომარესმითმისი.შეცდომაცსწორედაქედან
იწყება.

ურთიერთობაოჯახისშექმნამდე,რახანგრძლივობისაცარუნდაიყოს,აბსოლუტუ
რადარასაკმარისიაპარტნიორისგასაცნობად.შენარიცნობმისიოჯახისწესებსდა
კანონებსდაამანშეიძლებაბევრიწინააღმდეგობაშექმნას.

აღნიშნულიმოსაზრებებიშესაძლოაკონკრეტულიქეისისმაგალითზეგანვიხილოთ.
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„ქორწინებამდემეგიასამიწელივხვდებოდითერთმანეთს.ასემეგონა,ყველა
თემაამოვწურეთდაერთმანეთსკარგადვიცნობდით.ორივევმუშაობდით,საკუ
თარიშემოსავალიგვქონდადავფიქრობდი,რომცხოვრებაარგაგვიჭირდებო
და.გიადედისერთაიყო.დაქორწინებისშემდეგსრულიადსხვაადამიანიშემრჩა
ხელში. მუდმივადდედას შესცქეროდათვალებში. ცდილობდა, ყველაფერი ისე
გაეკეთებინა,რომმისიმოწონებადაემსახურებინა.როცაბაზრიდანმოვიდოდა,
მაშინვედედასეახლებოდა:შენრომგიყვარს,ისეთივაშლივიყიდე,შენრომმო
გეწონება,ზუსტადისეთიყველიშევარჩიე.თავიდანამასყურადღებასარვაქცევ
დი.მაგრამმალემივხვდი,რომჩემისურვილებიარავისთვისიყოსაინტერესო.
ჩვენს საძინებელში ფარდების გამოცვლა გადავწყვიტე. გია მაშინვე დამეთან
ხმა.რამდენიმეწუთშიმესმის,დედასეუბნება:ფარდებისგამოცვლაგვინდა,შენ
რომელიფერი მოგწონს, ისეთს შევარჩევთო. ამ ამბავმა ისე გამაღიზიანა,თა
ვიძლივსშევიკავე.სასწრაფოდგადავიფიქრეფარდებისგამოცვლა.არავისთვის
არაფერი ამიხსნია.თითქმის ისტერიკაში ვიყავი. ვერცგიადა ვერცდედამისი
ვერმიხვდნენ,ასერატომვიყავიგაღიზიანებული.მეკიგანერვიულებულიოთახ
შიჩავიკეტედაბრაზიმახრჩობდა.
როცაბავშვიშეგვეძინა,ძალიანმინდოდამისთვისნატალისდარქმევა.გიამშიშით
მითხრა,მამაჩემმაუკვედაარქვაბებიამისისსახელი,ამაზეგულსხომარდავწყვე
ტო.ამანსაშინლადგამაღიზიანა.გადავწყვიტე,უკანარდამეხია.შვილიჩემიადა
სახელსაცმედავარქმევმეთქი.ასეცმოვიქეცი.ამამბავმაოჯახისახლონათესა
ვებიცკიგაანაწყენაესროგორგავბედე,თურმეარავინარაფრადჩავაგდე.
მედაგიაგარეგნულადვცდილობდითერთმანეთისთვისცუდიარაფერიგვეთ
ქვა, მაგრამ მაინც ერთმანეთის წინააღმდეგ ვიქცეოდით. დედამთილითითქოს
არაფერსიმჩნევდა,მაგრამჩემზენაწყენირომიყო, ამასყველაფრითგამოხა
ტავდა.გარეგნულისიმშვიდისშენარჩუნებასყველაერთნაირადცდილობდა.
გადავწყვიტე,ბავშვისაღზრდაშიარავინჩამერია.გიაამასძალიანგანიცდიდა.
ჰაერზე ხომ არგავიყვანოთბავშვი,დედა გაასეირნებს.დასაბანიამეთქი, ვამ
ბობდი.
წიწიბურასფაფამოადუღადედამბავშვისთვის.ეგგუშინჭამა,დღესბრინჯიუნ
დაჭამოსმეთქი.გამზადებულფაფასყველასთვალწინკატასვუსხამდი.
სამიწელივიცხოვრეთერთად.როცასაქმეგანქორწინებამდემივიდა,წინააღ
მდეგობაარავისგაუწევია.მივხვდი,რომჩვენყველანიდავიღალეთასეთიურ
თიერთობით.
დღემდეყველასუკვირსდავერავინხვდება,რატომგავცილდით.თქვენიოჯახი
დანერთიხმამაღალიხმაცკიარგამოსულაო.“ქეთი,32წლის.

ტრადიციულიქართულიოჯახისმოდელიხშირშემთხვევაშისტერეოტიპებზეააგე
ბულიდაოჯახისშინაგანაწესიცაბსოლუტურადსხვადასხვაა.შესაძლოაზუსტადიმდენ
ნაირიიყოს,რამდენიოჯახიცარსებობს.აქედანგამომდინარე,ხშირადპარტნიორებს
დაქორწინებამდეგადაჭარბებულიმოლოდინებიაქვთ.მერეაღმოაჩენენ,რომსულსხვა
სამყაროშიმოხვდნენდაურთიერთობებისხვარელსებზეგადადის.არასწორადიქცევი
ან,კომუნიკაციაარგამოსდით.ისფრაზებიდადიალოგები,რომლებიცქორწინებამდე
კარგადჭრიდა,საპირისპიროშედეგსიძლევა.მსგავსიწინააღმდეგობებიკიოჯახური
კონფლიქტებისგანვითარებისთვისკარგნიადაგსამზადებს.

ქეთის შემთხვევაშიც მისი მოლოდინი აბსულუტურად განსხვავებულია. მამაკაცი,
რომელსაცაქვსსაკუთარიშემოსავალი,მასდამოუკიდებელადამიანადჰყავსწარმოდ
გენილიდაამგადაჭარბებულიმოლოდინისგამოსრულიადარაადეკვატურიხდებამათი
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ურთიერთობა.ამკონკრეტულშემთხვევაშისაქმეგვაქვსარასწორკომუნიკაციასთან.
ოჯახი ისედაინგრა,რომმისი წევრებიცკი ვერმიხვდნენ მთავარმიზეზს. არცერთ
მხარესარუცდია,ბოლომდეგარკვეულიყო,რახდებოდა.ქეთიმხოლოდარავერბალურ
კომუნიკაციასიყენებდა.გაბრაზებულიანოთახშიიკეტებოდა,ანსაპირისპიროქმედე
ბებითურთიერთობდაყველასთან.

საინტერესოაგიასფაქტორი.ისთითქოსცდილობსორიმნიშვნელოვანიქალისურ
თიერთობაშინეიტრალურიიყოსდასაქმეკონფლიქტამდეარმივიდეს.აბსოლუტურად
არაადეკვატურიამისიკომუნიკაციისფორმა.როგორცკიპირველიწინააღმდეგობაგაჩ
ნდა,აუცილებელიიყოსწორიკომუნიკაციითქეთისმიეღოინფორმაცია,რომამოჯახში
ასეთიწესებიარსებობდადაყველაფერიმისსასარგებლოდკეთდებოდა.იგივეპოზიცია
უნდა ჰქონოდადედის მიმართ,რომელსაცუნდა სცოდნოდა,რომ მათოჯახში ახალი
ეპოქადაიწყოდაყველაფერიისევერიქნებოდა,როგორცაქამდე.მთელიოჯახიგაფუ
ჭებულისაათისმექანიზმივითმუშაობდა.ცალცალკეყველასეგონა,რომყველაფერი
ნორმალურადმიდიოდადავერხვდებოდნენ,ვისთვისრაიყოგაუგებარიდაასახსნელი.

შედეგი,სამწუხაროდ,დანგრეულიოჯახია.

ფონდი„სოხუმის“ყოველთვიურშეხვედრებზეარასწორიკომუნიკაციისერთისტო

რიასწავაწყდით.ერთერთიქალბატონიხუთიწელიაგანქორწინებულია,დღემდევერ
ხსნისრატომჰქონდათმასდამისმეუღლესკონფლიქტი.ყვებოდა,რომარასოდესარა
ვისთვისარმიუმართავსუხეშად.მიაჩნია,რომ„ის“უჟმურიხასიათისიყოდაარშეეძ
ლოადამიანურიურთიერთობა.

„მედაჩემიქმარიისედავცილდითერთმანეთს,ჩემოსაყვარელოსმეტიარა
სოდესმითქვამს.ბოლოკონფლიქტიცამსიტყვებითდავამთავრე.სახლშიმე
გობრებიმომიყვანასაქეიფოდ.თვითონოდნავნასვამიიყო,ცოტააღრენილი
რაღაცაზე. გვიანი იყო,მაგრამსახეზეარაფერიდამტყობია.რამემოგვიტა
ნე, ბრძანებისკილოთიმითხრა. კი,ჩემოსაყვარელო,ახლავეგავაცხელებ
ყველაფერს.  გემრიელადვუპასუხე.  პასუხადსაშინელიგინებადა ყვირილი
მივიღე.რატომბრაზობ,გენაცვალე,მისდამშვიდებასროგორცკიშევეცადე,
კიდევუფროგაცოფდა.მეძალითვიღიმოდიდაგენაცვალეთივპასუხობდი,ის
კიხმამაღლამაგინებდა.ბოლოსმეგობრებისთვალწინჭიქამესროლა.ესბოლო
კონფლიქტიიყო,ამისმერემალედავცილდითერთმანეთს“.მზია,42წლის.

ფსიქოლოგისკომენტარი:
თუადამიანიტკბილსიტყვებსხმარობსმიმართვისდროს,ესიმასარნიშნავს,რომ

მასურთიერთობა ყველასთანგამოუვა.კომუნიკაციაშიოთხიოქროსწესიარსებობს.
გააჩნიავის,როგორ,სად,რასიტუაციაშიმიმართავ.

ალბათსაინტერესოიქნებათითოეულიოქროსწესიოჯახურიკონფლიქტებისპრიზ
მაშიგავაანალიზოთ.

ვინ არის შენი მოსაუბრე, ვის უნდა მიაწოდო ინფორმაცია გასაგებად  კომუნიკა
ციაშიესმთავარიღერძია.თუქმარიაჩვენიობიექტი,მას,რათქმაუნდა,კარგადუნ
დავიცნობდეთ.ბოლოსიტუაციაშიქმართანმიმართებაშიგამოყენებულიფრაზა„ჩემო
საყვარელო,“მისაღებიდადაშვებულიფორმაა.წესით,კომუნიკაციაეფექტურიშედე
გითუნდადასრულებულიყო,რომარასხვა,გაუთვალისწინებელიშემთხვევასადდარა
სიტუაციაშივიყენებთმიმართვისამფორმას.

თუმზიაამბობს,რომქმარიგაღიზიანებულიიყო,ესუკვესავსებითსაკმარისიაიმისათ
ვის,რომშენმაოქროსსიტყვებმასაწინააღმდეგოშედეგიმოგცეს.შემდეგიოქროსწესი:
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რასიტუაციაშივიყენებთფაქტობრივადარავინგაითვალისწინა.ქართველიმამაკაცების
უმრავლესობასურჩევნია,მეგობრებშიმკაცრიიმიჯიჰქონდეს:კაცი,რომლისშემოსვლი
სასოჯახშიყველაშიშითფეხზედგას.ასეთსიტუაციაშიმიმართვისმსგავსიფამილარული
ფორმაამიმიჯსმთლიანადანადგურებსდაპარტნიორსაუცილებლადგააღიზიანებს.

კომუნიკაციის ეფექტურობას ძალიან ხშირად განსაზღვრავს მისი არავერბალური
მხარე.ურთიერთობამიმიკის,ჟესტებისგამოყენებით.

თუვერბალურურთიერთობასარავერბალურიცარშევაშველეთ,კომუნიკაციანე
ბისმიერშემთხვევაშიწარუმატებელიიქნება.

ზემოთგანხილულსიტუაციაში,შესაძლოა,მზიაარასწორადიყენებდაარავერბალურ
მხარეს.ძალითვიღიმოდიესუკვენიშნავსიმას,რომშენმეორემხარესარასწორად
გაუგზავნეშეტყობინება,შენისაპირისპიროგანწყობაგადმოეცი.ამშემთხვევაში„ჩემო
საყვარელოს“პირდაპირიშინაარსისაერთოდიკარგებადაკომუნიკაციასსაწინააღმდე
გოეფექტიაქვს.სხეულისენაიმდენადძლიერია,რომპირდაპირიკომუნიკაციისდროს
ერთიგამოხედვაცკისავსებითსაკმარისიაიმისათვის,რომმეორემხარემიგრძნოსშენი
განწყობა,ამიტომასეთშემთხვევაშისიტყვებიუმოქმედოადაარაფრისმთქმელი.

კომუნიკაციაშვილებთან

ფონდი„სოხუმის“შეხვედრებზებენეფიციარები,ქალებიხშირადსაუბრობენიმაზე,
რომუჭირთშვილებთანკომუნიკაცია.

ესთემასაკმაოდრთულია.როგორვურთიერთობთშვილებთან,რამდენდროსვუთ
მობთმათდარამდენადახლოსვიცნობთ.მართალია,თანამედროვეტექნიკისეპოქამ,
ერთიმხრივ,გააადვილაკომუნიკაციაადამიანებსშორის,სიშორითგამოწვეულიდეფი
ციტიმთლიანადამოავსო,მაგრამურთიერთობისფორმებიგააცივა.

ერთერთისერიოზულიპრობლემასაქართველოშიქალთამიგრაციაა,რამაცშექმნა
უდედოდგაზრდილიბავშვებისთაობა.თუმცა,ისბავშვებიცკი,რომლებიცმშობლებ
თანერთადიზრდებიან,დედასთანურთიერთობისდეფიციტსმაინცგრძნობენ.დედები
ხშირადნაკლებყურადღებასაქცევენშვილებისშინაგანსამყაროს.სამსახურიდანმო
სულებსსაოჯახოსაქმეებზეუწევთზრუნვა.ბავშვებისაათობითსხედანკომპიუტერთან
დამათშორისკომუნიკაციათითქმისარარსებობს.

მშობლებისუმეტესობადაკავებულია,მათიდროისუმეტესინაწილისამსახურსანსა
შინაოსაქმეებსმიაქვს.როცასაქმებავშვისგაზრდასეხება,მშობელიამისათვისყვე
ლაფერსაკეთებს:დაჰყავსბაღში,სკოლაში,სხვადასხვაწრეზე,აცმევსდაკვებავს.ამ
პროცესშიხშირადიმდენიდრომიდის,რომავიწყდებათბავშვისაღზრდადა,პირველ
რიგში,მასთანურთიერთობა,რაცსხვადასხვასიძნელისადაპრობლემისმიზეზიხდება.
ესპრობლემებიყველაზემეტადთავსიჩენსსხვადასხვაკრიზისულასაკში.მშობელივერ
იგებს–როდისდაშორდა,როდისგაუუცხოვდაშვილი,რატომარუსმენსდაარუჯე
რებს,რატომვეღარხვდებამისსურვილებს?

კომუნიკაცია დედაშვილს შორის მუდმივი პროცესია. დედა მისი ცხოვრებისეული
რეჟიმისმიუხედავად,მუდმივადფხიზლადუნდაიყოს.კომუნიკაციისპროცესითუოდ
ნავმოდუნდა,ესშეცდომაშესაძლოაძვირიდაგვიჯდეს.

შვილებიერთდღეშიარიცვლებიან,უბრალოდდედებიაღმოაჩენენხოლმეამცვლი
ლებასერთდღეში.ამიტომასევესწრაფადცდილობენურთიერთობაშიგაწყვეტილიძა
ფისაღდგენას,რაცშეუძლებელია.

თუბავშვიკომპიუტერთანერთობა,დედაუნდადაინტერესდეს,რაფორმატისთამა
შებია,რამდენადსაინტერესოადამასთანერთადმიიღოსმონაწილეობაშერჩევისპრო
ცესში.შვილისგემოვნებისშესწავლაგაგვიადვილებსურთიერთობაშიწარმოქმნილიწი
ნააღმდეგობისდაძლევას.
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სკოლისცხოვრებაშიმშობლებისჩართულობასგანსაკუთრებულიმნიშვნელობააქვს.
სხვადასხვაკვლევისთანახმად,მოსწავლეები,რომელთამშობლებიცაქტიურადმონაწი
ლეობენსაგანმანათლებლოპროცესში,უკეთესშედეგებსაღწევენ:იღებენუკეთესნიშ
ნებს,აქვთუფრომაღალიაკადემიურიმიღწევებიდაუფროხარისხიანადშესრულებუ
ლისაშინაოდავალებები,გამოირჩევიანპოზიტიურიქცევით,კეთილგანწყობილნიარიან
სკოლისმიმართდააქვთსაკუთარითავისადაშესაძლებლობებისრწმენა.

შვილებთანკომუნიკაციაარნიშნავსმათმუდმივკონტროლს.ესარცერთბავშვსარ
მოსწონს.თუმცა,მშობელიაქტიურადუნდაიყოსჩართულიყველაიმპროცესში,რომე
ლიცმისშვილსეხება:დავალებისმომზადება.წიგნებისწაკითხვა.

შვილმა,რაასაკშიცარუნდაიყოს,უნდაიგრძნოს,რომმისსიტყვასგანსაკუთრებული
ყურადღებაექცევა.ისაქტიურადუნდაიყოსჩართულიოჯახშიმიმდინარეპროცესებში.

ფონდი„სოხუმის“ფსიქოლოგისქეისიდან:
„მარინამეუღლესთანგანქორწინებაშია.ცამეტიწლისბიჭიჰყავს.დედაშვილს
შორისურთიერთობამაშინდაიძაბა,როცამარინასთაყვანისმცემელიგამოუჩ
ნდა.დედათავიდანვეშეეცადამათდაახლოებას.შვილიიღებდასაჩუქრებს,პა
ტივისცემითეპყრობოდა.როცამარინამშვილსგამოუცხადა,რომგათხოვებას
აპირებდა, ბიჭი ჩაიკეტა, სახლიდან ნაკლებადგამოდიოდა. მარინას შეეშინდა
შვილისდაკარგვისდაგადაწყვიტა,უარიეთქვაგათხოვებაზე.ფსიქოლოგმაგა
ნუმარტა,რომესგადაწყვეტილებაარასწორიიყოდაკიდევუფროდაძაბავდა
სიტუაციას.მანურჩია,მიეცადრობიჭისთვის,მერესაქმროჩაერიასაქმეში,
მასაეხსნა,რომქორწინებაარაფერსშეცვლიდამათურთიერთობაშიდაყვე
ლაფერიძველებურადიქნებოდა.შვილსდედისდაკარგვისსაფრთხემოეხსნა.
მათშორისძველიურთიერთობააღდგა.“

ამშემთხვევაშისაქმეწარმატებულკომუნიკაციასთანგვაქვს,რომელიცფსიქოლო
გისჩარევითდადებითადგადაწყდა.

როგორდავამყაროთბავშვთანსწორიკომუნიკაცია?

პირველრიგში,შვილთანერთადმშობლებმაუნდააკეთონრამესაერთოდახალი
სიანისაქმე–ითამაშონ,გაისეირნონ,მულტფილმსუყურონ.ასეთისაქმიანობაორივე
მხარისათვის სასიამოვნოუნდა იყოს, ამისათვისდრო აუცილებლადუნდა გამონახოს
მშობელმადამასსისტემატურისახემისცეს.

შვილსდამოუკიდებლობაუნდაჰქონდეს,უნდაენდობოდნენ.უნდაიცოდეს,რომაუ
ცილებლობისშემთხვევაში,მშობელიდაეხმარება.

თუთქვენმა შვილმა არასწორიგადაწყვეტილება მიიღო, შედითმის მდგომარეობა
ში,უთხარით,რომგიყვართ,მისგადაწყვეტილებასპატივსსცემთ,მაგრამღელავთმის
გამო.ჰკითხეთ,დარწმუნებულიათუარამისიგადაწყვეტილებისსისწორეში.მოუსმი
ნეთთქვენსშვილს, დააცადეთ,აგიხსნათ.იქნებთავადმივიდესსწორდასკვნამდედა
თუგგონიათ,რომშეცდომებსუშვებს,მიეცითუფლებაისწავლოსთავისშეცდომაზე.ამ
დროსმისგვერდითიყავით,ემოციურადმხარშიამოუდექით,მაგრამმართვისსადავეე
ბიისევმისხელებშიდატოვეთ.

შვილებიერთდღეშიარიცვლებიან,უბრალოდდედებიაღმოაჩენენხოლმეამცვლი
ლებასერთდღეში.სწორიკომუნიკაციადაგვეხმარებაიმაში,რომორივემხარესკარ
გადესმოდესერთმანეთის,რათათავიდანავიცილოთკონფლიქტურისიტუაციები.
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ემოციებისმართვა

კონფლიქტოლოგიაშისხვადასხვატიპისკონფლიქტსგანიხილავენ,მათშორისერთ
ერთიმნიშვნელოვანიაპიროვნულიკონფლიქტები.ადამიანებისუმრავლესობამარცკი
იცის,რომოჯახურიკონფლიქტებისძირითადინაწილიშიგნიდანწამოსულიწინააღმდე
გობებისშედეგია.კონფლიქტიარავისსჭირდება,არავისახარებს,მაგრამხშირადვერ
ახერხებენადამიანებიმისგანთავისდაღწევას.

რახდებაჩვენსშიგნით,რასნიშნავსპიროვნულიკონფლიქტები,როგორვითარდება
დარაგავლენააქვსურთიერთობებისდალაგებაში,რამდენადარისშესაძლებელიმათი
მართვა.

ნებისმიერი კონფლიქტი უმართავი ემოციების შედეგია. რა არის ემოცია? რატომ
არიანადამიანებიემოციურები?როგორმოვიქცეთგადაჭარბებულიდადებითიანუარ
ყოფითიემოციისშემთხვევაში?ინფორმაციაამსაკითხებზემნიშვნელოვნადგაამარტი
ვებსკომუნიკაციასდაშეამცირებსოჯახურიკონფლიქტებისგანვითარებისრისკს.

ემოციაპიროვნებისშინაგანიმდგომარეობაადამიმართულიაგარკვეულისაგნისა
კენ. პიროვნების ემოციურობა ტემპერამენტზეა დამოკიდებული, თუმცა დიდ როლს
ასრულებსმისიგანათლების,აღზრდისადაგანვითარებისდონე.თუადამიანიპიროვ
ნულადსწორადააჩამოყალიბებული,ისფლობსსაკუთართავს,ბუნებრივია,ემოციურა
დაცგაწონასწორებულია.

ემოციებისმართვაგანსაკუთრებითრთულია,ხშირადშეუძლებელიც:თუმცაარსე
ბობსგანსაკუთრებულიწესები,რომლებიცდაგვეხმარებასწორადვიმოქმედოთდათა
ვიდანავიცილოთკონფლიქტები.

 არუნდა მეყვირა, არუნდა ავღელვებულიყავი. მაგრამრა ვქნა, ვერმოვითმინე,
მსგავსიდასკვნებიმერემოდის,როცაყველაფერიმთავრდება.როცამომხდარისანა
ლიზიიწყებადაუკანვერაფერსდააბრუნებ.ამიტომაცარისრთულიწინასწარსაკუთა
რიემოციებისგანსაზღვრა.

წარმოიდგინეთ,როგორიიქნებოდაჩვენიცხოვრება,მხოლოდფიქრიდამოქმედება
რომშეგვეძლოსგრძნობებისგარეშე.ემოციაგრძნობაა,რომელიცმიგვითითებს,რომ
ადამიანსაქვსრეაქციამომხდარზე,რომელიცხანდახანისემძაფრია,რომმასვერვე
რევით,ვერვიმორჩილებთ.ესგრძნობებიადვილადარღვევსჯებირებსდაგარეთიღ
ვრება,შედეგადირღვევაურთიერთობა,ჩნდებაკონფლიქტები...

ფონდი„სოხუმის“ერთერთსაინფორმაციოშეხვედრაზეგაგონილი:
„სამსახურიდანსაშინლადაღელვებულიგამოვედი,ჩემსუფროსსსერიოზულად
ვეკამათე.სიბრაზისაგანწონასწორობაძლივსშევინარჩუნე,თუმცამოვახერ
ხე,რომჩემიგაბრაზებაყველასთვისნაკლებადყოფილიყოშესამჩნევი.სახლში
მისულსმეუღლედაბავშვებიმელოდებოდნენ,საჭმელსროდისმოვამზადებდი.
რამეშეჭამეთ,არაფრისთავიარმაქვს,ხმამაღლაგამოვაცხადე.
რადაგემართა,ჩვენრაშუაშივართ,შენსხასიათზერატომუნდაიყოსჩვენი
ჭამადამოკიდებული,მეუღლეუკმაყოფილოდშემეპასუხა.
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ამისთქმადამთელიდღისბოღმამასზეგადმოვანთხიე.მანაცუკანარდაიხია.
ორივენი წონასწორობიდან გამოვედით. ერთმანეთს უშვერი სიტყვებით ვლან
ძღავდით. იმ მომენტში არცბავშვები მახსოვდა, არცმეზობლები,რომლებსაც
ჩვენისიტყვებიესმოდათ.ესარყოფილაპირველიშემთხვევა.ერთმანეთიძალიან
გვაღიზიანებდა.არაფერსვუთმობდი,ყველასიტყვაზევფეთქდებოდი.იმდღე
საც,წონასწორობიდანგამოსულმა,წყლიანიჭიქამესროლა.მართალია, ამცდა
(ანიქნებამაცილა),მაგრამამითარაფერიშეცვლილა.ერთმანეთთანურთიერ
თობა ვერდავალაგეთ. ისიც ჩემსავით იმპულსურია. მერე მალევე გადაუვლის
გაბრაზება,მაგრამამითრა...მეცჩემსთავსვერაფერსვუხერხებ.არაფერიგა
მომდის.რავქნა,არშემიძლიაემოციებისმოთოკვა,როცაგაბრაზებულივარ.
მერეძალიანვნანობ,მაგრამუკვეყველაფერიგვიანია.თამარი,29წლის.

ქეისი ნაცნობია ბევრი ქალისთვის. მსგავსი შემთხვევა, სამწუხაროდ ერთეული არ
არის.ძალიანხშირად,გარეთ,სამსახურშიყველაფერსვაკეთებთიმისათვის,რომდღის
განმავლობაშიუფროსისგან,ანკოლეგებისგანმიღებულიწყენაარშევიმჩნიოთ,სახე
ზეარაფერიდაგვეტყოს.მაქსიმალურადკორექტულადვიქცევით.როცაშინვბრუნდე
ბით,ყველაზეახლობელადამიანებთან,ოჯახისწევრებთანერთბაშადვიხსნითნიღაბს
დასამსახურიდანგამოყოლილუგუნებობასმათვატეხთთავზე:არვარჩევთსიტყვებს,
გამოთქმებს,ინტონაციას,არვმალავთდაძაბულობას.მერეკივნანობთ.ხომშეიძლება,
სხვაგვარადმოვქცეულიყავით?

როგორ ავიცილოთ უთანხმოება ყველაზე ძვირფას ადამიანებთან  ოჯახის წევ
რებთან? ამ პრობლემის გადასაჭრელად ყველა სხვადასხვა სტრატეგიას ირჩევს.
ბევრს არსურს, შინ წაიყოლოსნეგატიური ემოცია,რომელსაცსამსახურში ეჯახება.
ცდილობს,კარსმიღმადატოვოსსამსახურებრივიპრობლემებიდაამაზესახლშიკრინ
ტიარდაძრას.ასეჩნდებაჩვევა,არგანვიხილოთპროფესიულიუსიამოვნებებიოჯახის
წევრებთან.თამრიკოსშემთხვევაშიცანალოგიურსიტუაციასთანგვაქვსსაქმე.

  არმინდასამსახურისპრობლემები ქმართანერთადგანვიხილო,სახლშისულ
სხვაპრობლემებიმაქვს,ესპოზიციაარასწორია.ჩვენამითვერდავიცავთურთი
ერთობას,პირიქით,ხელსვუწყობთმისდანგრევას.გაღიზიანებაყოველთვისშიგნით
გროვდებადა,ადრეთუგვიან,საყვარელადამიანსატყდებათავზე.როცანამდვილი
მიზეზიარიცის,მეუღლეს,რათქმაუნდა,არესმისთქვენი,ვერგებულობს,რატომ
რეაგირებთასეაგრესიულადიმმოთხოვნაზე,რომელსაცწლებიაუსიტყვოდასრუ
ლებდით.

რჩევები:
ნურასდროსიქცევითმთვლემარევულკანად,რომელმაცნებისმიერწამსშეიძლება

თქვენი ურთიერთობები ნამსხვრევებად აქციოს. უმჯობესია, შეცვალოთ სტრატეგია:
თუსამსახურშიპრობლემებიგაქვთ,ისაუბრეთმეუღლესთან,გაანდეთთქვენიგულის
ტკივილი.სხვათუარაფერი,იმასმაინცმიხვდება,გაღიაზიანებისმიზეზისაიდანმოდის.
გამოჰკითხეთმასთავისიამბებიც.ინფორმაციისგაცვლა,განხილვა,ანალიზიანეიტრა
ლებსმთელიდღისგანმავლობაშიდაგროვილნეგატიურაურას.

მამაკაცებიტელეპათებიარარიან.აბასაიდანუნდამიხვდნენ,რომთქვენსშიგნით
ჯოჯოხეთიტრიალებსდა ამის გამოთანაგრძნობა გჭირდებათ. ნუ ითამაშებთრებუ
სებით, გამოცანებით. ურთიერთობაში ეს ძალიან სახიფათოა. ერთმანეთს პირდაპირ
უთხარით,რაცგაწუხებთ.მაშინთქვენსემოციებსსულსხვანაირიბოლოექნება.ნეგა
ტიური ემოციის განეიტრალება შესაძლებელია. ასეთი ქცევით შეგიძლიათ გადაარჩი
ნოთთქვენიურთიერთობები.
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როგორითვისებებითხასიათდებაემოციურიადამიანი?
ემოციურობაარარისსტანდარტული.ერთდღესშეიძლებაძალიანემოციურიიყო

დამეორედღესკი,მსგავსშემთხვევაზერეაქციაარგქონდეს.ესმდგომარეობაზე,გან
წყობაზეა დამოკიდებული. ასევე ასაკზეც. ახალგაზრდულ ასაკში ადამიანები უფრო
ფეთქებადიდაემოციურებიარიან.გამოცდილებისდაგროვებისშემდეგკი–თავშეკავე
ბულნიხდებიან.

ემოციურობისდონეტემპერამენტზეადამოკიდებული.თუვიცით,ვინროგორიტემ
პერამენტისაა,გვეცოდინება,ვისთანროგორვიურთიერთობოთ.სამწუხაროდ,იმადა
მიანებს,რომლებიც ერთნაირი იმპულსურობით გამოირჩევიან, უჭირთ ერთმანეთთან
ურთიერთობადახშირიამათშორისკონფლიქტები,თუმცაესიმასარნიშნავს,რომამ
ურთიერთობისდარეგულირებაარშეიძლება.

გვახსოვდესყველაზემთავარი.ზიანიარმივაყენოთერთმანეთს.თუესჩვენიცხოვ
რებისწესადიქცა,ურთიერთობებიცუფრომოწესრიგებულიგვექნება.

ფონდი„სოხუმის“ერთერთსაინფორმაციოშეხვედრაზეგაგონილი:
„ჩემიმეუღლესიფხიზლეშიარაჩვეულებრივიადამიანია.სიმთვრალეშიმასთან
ურთიერთობასაზრიარააქვს.მეძალიანიმპულსურივარ.მიჭირსმოთმენა.
რამდენჯერ ვუთხარი საკუთართავს, სიფხიზლეში ვისაუბრებ მასთან, მაინც
ვერვითმენ.თუთავიშევიკავე,იძულებულივარ,სიბრაზებავშვზეგადავიტანო.
ამბოლოდროსშევნიშნე,რომსაერთოდნერვებსვერვიმორჩილებ,ყველაფერ
ზე ვეჩხუბები ბავშვებს, მნიშვნელობა არა აქვს, ეკუთვნითთუ არ ეკუთვნით
საყვედური, მთავარია, მედავიცალო ნეგატიური ემოციისგან. ეს ყოველთვის
არგამომდის,ბოლოხმაზევკივი,ბავშვებსკირეაქციაარააქვთ.მეუღლემე
უბნება,რომარცბავშვებთანდაარცუფროსებთანურთიერთობაარვიცი.რა
ვიცი,იქნებმართალიცაა,“ქეთი,26წლის.

საკმაოდ ხშირია შემთხვევა, როცა ქალები ნეგატიური ემოციებისგან დასაცლელად
ბავშვებსიყენებენ.ქმართანკონფლიქტისთავიდანასაცილებლადესსაკმაოდცუდი,შე
იძლებაითქვას,არასამართლიანიგზაა.თუფიქრობთ,რომთქვენუნდადაიცალოთუარ
ყოფითიემოციისგან,ბავშვსკიაუცილებლადდაავიწყდებაყველაფერი,ძალიანცდებით.

დაიმახსოვრეთ!
ბავშვებსარასოდესარაფერიავიწყდებათ.მათგონებაშიღრმადრჩებანებისმიერი

ქცევისელემენტი,რომელსაცმათთანურთიერთობაშიიყენებთ.სამწუხაროდ,ადამია
ნისცნობიერებაისეააწყობილი,რომცუდისიგნალებიუფროღრმადიბეჭდებაგონება
ში,ვიდრეპოზიტიური.

როცაბავშვებითამაშობენ,ანაფუჭებენრაიმესაგანს,ისინიუსაქმოდკიარარიან,
არამედ ვითარდებიან.თქვენუხეში ჩარევით აფერხებთ მათ სრულფასოვან განვითა
რებას,ცდილობთახალისტანდარტებისდამკვიდრებას.მერეგიკვირთ,რომყვირილს
შეჩვეულიბავშვებისაყვედურზეარრეაგირებენ.ცდილობთაუწიოთხმას,თუესეცარ
ჭრის,ცემაზეგადადიხართ.ასეთიქცევით,ბუნებრივია,ვერალაგებთურთიერთობას
ქმართანდასაბოლოოდაფუჭებთურთიერთობასბავშვებთან.

რჩევები:
თუ გრძნობთ, რომ გაღიზიანებული ხართ, ეცადეთ, არ დაკარგოთ წონასწორობა.

ბავშვსნურასოდესაქცევთთქვენსსამიზნედ.ამშემთხვევაშიისთქვენიდამხმარევერ
იქნება.პირიქით,ისნეგატიურიემოცია,რომელიცდაუმსახურებლადბავშვზეგადმო
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ანთხიეთ,წლებისმერეუკანდაგიბრუნდებათ.შვილებიშეგახსენებენ,რომმათიქცევა
თქვენიქცევებისადეკვატურია.

ფსიქოლოგებიემოციებისმართვაშიგანსაკუთრებულროლსანიჭებენშრომითგან
ტვირთვასდაგვირჩევენ:

დაიწყეთსახლისდალაგება,მოწმინდეთიატაკი,მოაწესრიგეთაბაზანა.შრომათერა
პიასაუკეთესოგზააორთქლისგამოსაშვებად.

თუხედავთ,რომსაკუთართავთანბრძოლაუშედეგოადაარაფერიგამოგდით,დრო
ზემიმართეთფსიქოლოგს.ისდაგეხმარებათ,იპოვოთგამოსავალი.გირჩევთ,როგორ
გაუგოთთანამოსაუბრეს,როგორიმუშაოთსაკუთართავზედამართოთცხოვრებისე
ულიმოვლენები.

ფონდი„სოხუმის“ერთერთსაინფორმაციოშეხვედრაზეგაგონილი:
„ჩემთვისჩვეულებრივიამბავიიყო,დედადამამაროგორყვიროდნენსახლში.
მაგრამუჩვეულოდაგასაკვირიისიყო,როგორახერხებდნენისინირამდენიმე
წუთშიისეთიპოზისმიღებას,თითქოსარაფერიმომხდარა.
მამა ადრე გარდამეცვალა. დედამ მამის ფუნქციაც შეითავსა. ისტერიულად
ცდილობდა ყველაფერი ისე გამეკეთებინა,როგორც მას სურდა.როცა გავი
ზარდე,მასთანურთიერთობასულუფრომეტადმიჭირდა.არმახსოვს,რამეზე
თბილადგვესაუბროს.სულხმამაღლავუმტკიცებდითერთმანეთსყველაფერს.
ერთდღეს ისე ვაწყენინე, სასწრაფოსგამოძახებადამჭირდა. ასეთდროსსა
კუთარითავი მეზიზღება,თითქოსშინაგანადვკვდები. სინამდვილეში ძალიან
კეთილიგულიმაქვს,ესდედამძალიანკარგადიცისამიტომაცყოველთვისმპა
ტიობს.მაგრამყველაარმპატიობს. როცაგავთხოვდი,ოჯახისწევრებმამა
შინვეშემახსენეს:შენრაემოციურიყოფილხარ,მეუღლესთანასეთილაპარაკი
როგორშეიძლება.ასეცხოვრებასვერდაალაგებ.
არმინდავინმესვაწყენინო,მითუმეტესმეუღლეს.მაქსიმალურადვცდილობ,
თავიშევიკავო.ამბოლოდროსსაშინელითავისტკივილებიდამეწყო.ვიცი,ეს
ჩემსშიგნითმიმდინარებობოქარიამბებისშედეგია.ჩემსჯანმრთელობასვა
ზარალებ.‘‘ინგა,30წლის.

უემოციოადამიანიარარსებობს.უბრალოდარსებობენადამიანები,რომლებსაცშე
უძლიათემოციებისშენიღბვა.დახმარებაამკატეგორიასაცძალიანსჭირდება.თუიმ
პულსური ადამიანები ხანმოკლე პერიოდში ახერხებენ ემოციისგანდაცლას, მათ შემ
დგომირეაბილიტაციისპერიოდიაქვთგაგრძელებული.

ნაკლებადიმპულსურობისშემთხვევაშიკიდუღილისპროცესიშიგნითხდებადაარ
ცთუისეუმტკივნეულოდ.ხშირადესპროცესიხანგრძლივიადაყოველთვისკარგადარ
მთავრდება.აბაწარმოიდგინეთ,რაემართებაკერძს,რომელსაცხარშავთთავსახურიან
ჭურჭელში,თავსახურიდიდხანსვერახერხებსორთქლისშეკავებას,თუდროულადარ
დავეხმარეთ,შესაძლოა,მთელიკერძიგარეთგადმოიღვაროს.ქვაბიცგაფუჭდეს,კერ
ძიცდაგაზქურაც.

ფსიქოლოგებიგვაფრთხილებენ,რომემოციებისშეკავებაჯანმრთელობისგაუარე
სებასიწვევს.ხშირიაშემთხვევები,როცათავშეკავებისგანქალსნევროზიუყალიბდება
დასერიოზულმკურნალობასსაჭიროებს. ამიტომემოციებსშეკავებაკი არა, მართვა
სჭირდება,რაცსრულიადსხვაცნებაა.

ფონდი„სოხუმის“შეხვედრებზე,როცაესსაკითხიდისკუსიისსაგანიხდება,ქალები
ემოციებისმართვისსხვადასხვა,განსხვავებულმეთოდზეყვებიან,ამიტომასეთდროს
სტანდარტულიფორმააბსოლუტურადგამოუსადეგარია.
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საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ნეგატიური ემოციების მოძალებისას ჭურჭლის
მსხვრევაანელებსგანცდებს.თუმცა,ამმეთოდისგამოყენებასვერავისვურჩევთ.მით
უმეტეს,ჩვენსრეალობაში,ესფორმასაკმაოდარაეფექტურია.აბაწარმოიდგინეთ,ყო
ველდღერომთითოთეფშივამტვრიოთ,როგორისანახავებივიქნებით.რამდენჯერაც
გავბრაზდებით,იმდენიდასამსხვრევინივთისადუნდავეძებოთ?!

ქალები ხშირად აღნიშნავენ,რომ ისეთდროს,როცა ემოციები ეძალებათ,ტირიან
ხოლმე,ტირილისშემდეგსიმძიმეეხსნებათდაშედარებითმშვიდდებიან.არცესფორ
მაა  საუკეთესოემოციებისსამართავად. სამწუხაროდ,ცხოვრება იმდენად რთულია,
იმდენჯერშეიძლება გავბრაზდეთ, რომ მთელიცხოვრებატირილადგვექცეს. ასეთი
ადამიანიარავისსჭირდება,ყველასთვისმომაბეზრებელიგახდება.


რჩევები:
კარგად გააანალიზეთ, თქვენი ნეგატიური ემოციებით ყველაზე მეტად ვის აზარა

ლებთ,ვისსტკენთგულს.რათქმაუნდა,ყველაზეახლობელადამიანებს:ოჯახისწევ
რებს,კოლეგებსსამსახურში.მოდით,სწორედამადამიანებითდავიწყოთ.

ნუშეგრცხვებათიმისაღიარების,რომთქვენძალიანემოციურიადამიანიხართდა
სრულიადუბრალომიზეზითაცშეიძლებაწონასწორობიდანგამოხვიდეთ,საშინელიაგ
რესიაგადმოანთხიოთ.ხმამაღლაგანაცხადეთ,რომძალიანკეთილიგულიგაქვთ,გიყ
ვართ ისინი, დიახ, სწორედ ასე, პირდაპირუთხარით ამ ადამიანებს,რომ  იმპულსუ
რობათქვენიხასიათისყველაზეცუდითვისებაა.შეეცადეთ,იუმორითგაიხსენოთ,რა
სისულელეებიჩაგიდენიათთქვენიემოციებიდანგამომდინარე,დაუფარავადისაუბრეთ
თქვენსმინუსებზე.დარწმუნებულიიყავით,ისინიუფრომეტადგაგიგებენ,უფრომე
ტადმიგიღებენდაუფროადვილადშეძლებენთქვენსდახმარებას.

გახსოვდეთ!
ემოციურიადამიანებიყველაზეფაქიზები,გულწრფელებიდაყველაზემეგობრულე

ბიარიან.იმპულსურიადამიანებიხშირადაღწევენწარმატებას,ისინიურთიერთობებში
საუკეთესოპარტნიორებიარიან.

კიდევრამდენიმერჩევა:
1.ვიმუშაოთსაკუთართავზე:ყოველდღევუთხრათსაკუთარგონებას,რომესცხოვ

რება არ არის მარტივი,თქვენ ხშირადშეგხვდებათუსიამოვნებები. მაგრამ არღირს
ამისთვისდროისდაკარგვა.

2.ნუდაიტოვებთშიგნითნეგატიურემოციებს.სხვისგამორატომუნდადასაჯოთსა
კუთარიორგანიზმი?დათუგარეთგამოგაქვთემოციები,შეჩერდით:სხვამრადააშავა,
ესხომთქვენინაგროვებიცუდიემოციებია.

3.ღიმილისაუკეთესოსაშუალებააემოციებისსამართავად.ხშირადგაიღიმეთდა
იგრძნობთ,როგორისითბოჩაგეღვრებათგულში.ამფორმითსხვებზეცსაოცარგავლე
ნასმოახდენთ.

4.უნდაისწავლოთ,რომირგვლივმხოლოდკარგიდაინახოთ,ნუგაამახვილებთყუ
რადღებასცუდზე.

5. კარგად შეისწავლეთ საკუთარი თავი, დარწმუნდით, რა უფრო მეტად გშველით
ასეთდროს.თუდაძაბულობასიგრძნობთ,გადითჰაერზე.შეხედეთადამიანებსდასა
კუთართავსუთხარით:ვინიცის,იქნებამადამიანებსშენზემეტადუჭირთ,ესყველა
ფერიდამშვიდებისდაგანტვირთვისსაშუალებასმოგცემთ.
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6.საუკეთესოთერაპიაამიწასთანმუშაობა.თუამისსაშუალებაგაქვთ,ეზოშიგადით,
ყვავილებსწყალიდაუსხით,ბალახებისგანგაათავისუფლეთ,სხვანაირსიმსუბუქესიგ
რძნობთ.

7.დაძაბულობასკარგადხსნისცხელიშხაპი.აბაზანიდანუფროდამშვიდებულიგა
მოხვალთ.

კარგადდაუკვირდითსაკუთართავს,ყველამეთოდიინდივიდუალურია,თუჩამოთ
ვლილთაგანარცერთიარგშველით,შექმენითსაკუთარი,ახალიმეთოდი.იქნებსალონ
შიწასვლა,ნივთისშეძენაუფრომეტადგამშვიდებთ.როცაესგეცოდინებათ,ემოციე
ბისმართვაცგაგიადვილდებათდაცხოვრებაცუფრომარტივიგახდება.ნაკლებიიქნება
კონფლიქტებიდააქედანგამომდინარეძალადობა.

ფოტოარქივიდან

ხონისქალთამხარდაჭერისცენტრი-
სპორტულიშეჯიბრება-აქცია

სენაკისქალთამხარდაჭერისცენტრი-აქციაქალთამიმართ
ძალადობისწინააღმდეგ

ფოთისახალგაზრდულიკლუბი
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ბულინგი-მიზეზ-შედეგობრივი
კავშირიოჯახურკონფლიქტებთან

რაარისბულინგი,რატომუკავშირდებაოჯახურკონფლიქტებს,რამდენადპრობლე
მურიაესსაკითხიჩვენისაზოგადოებისთვისდარაპასუხისმგებლობებიგვაკისრიაასეთ
დროს?
თუკი საუბარს ამ მიმართულებით გავშლითდა ყველა შეკითხვას სათანადო პასუხს

გავცემთ,თავისთავადმივალთპრევენციულმექანიზმებამდე.

„ბულინგი“ინგლისურისიტყვიდანმოდისდაშემდეგნაირადგანიმარტება:თავ
დასხმა,შევიწროება,დაშინება.
ფსიქოლოგებიამფენომენს„საქათმისსინდრომსაც“უწოდებენდაშემდეგნა
ირადგანმარტავენ:„რახდებასაქათმეში?როცაწიწილებიერთადიზრდები
ან,ჯგუფშიმაშინვეიკვეთებაერთირომელიმესუსტიწიწილა.შესაძლოამას
ანფრთა, ანფეხი ჰქონდეს მოტეხილი. ესგანსხვავებულიწიწილათავიდანვე
ხდებამთელიჯგუფისსამიზნე.ყველამასუნისკარტებს,კბენს,საჭმელთანარ
უშვებენ,გარეთაგდებენ.ჩვენდასამწუხაროდ,„საქათმისმოდელი“ადამიანთა
საზოგადოებაშიცასეთივეწესებითსაკმაოდწარმატებულადმოქმედებს.თანა
ტოლებშიიგივეპრინციპით,რაღაცნიშნითგანსხვავებულიხშირადხდებათავ
დასხმის,შევიწროებისდაშეურაცხყოფისსამიზნედანარჩენებისთვის“.

ბულინგისოფიციალურისტატისტიკასაქართველოშიარარსებობს.ესნაწილობრივ
დაკავშირებულიაბულინგისიდენტიფიცირებისსირთულესთან.ხშირიაშემთხვევა,რო
დესაცმასწავლებლებიანმშობლებისიტყვიერი,ფიზიკურიაგრესიისშემცველქცევას
ბავშვურ სიცელქედ მიიჩნევენ და ამაზე ყურადღებას არ ამახვილებენ. გარდა ამისა,
მჩაგვრელი ბავშვი იშვიათად ახორციელებს მსგავს ქცევას უფროსისთანდასწრებით.
იცის,რომშეიძლებადაისაჯოს.ბულინგი,ძირითადად,ხდებაშესვენებაზე,ანგაკვეთი
ლებისშემდეგ.

ბულინგით დაინტერესება ბოლო წლებში საკმაოდ მაღალია. ამ საკითხზე განგაში
ატეხესარასამთავრობოორგანიზაციებმა,რომლებიცხშირადდაუფარავადმიუთითე
ბენსკოლებშიმოზარდებსშორისარსებულდაპირისპირებაზე.

განათლებისეროვნულიცენტრის2016წლისმონაცემებისმიხედვით,ყოველი5ბავ
შვიდან1ბულინგისმსხვერპლია.სახალხოდამცველისყოველწლიურანგარიშებშიმითი
თებულიასკოლებშიბულინგისკუთხითარსებულხარვეზებზე.

ბულინგის საკითხს განსაკუთრებულ ადგილსუთმობს გაეროს ბავშვთაფონდი სა
ქართველოში.მისმიერჩატარებულკვლევებშიგამოკითხულიბავშვების80%აღიარებს,
რომთანატოლებისმხრიდანერთხელმაინცგანუცდიაფიზიკურიანფსიქოლოგიური
ძალადობა.

კვლევებშიიკვეთებაისიც,რომპედაგოგებისძირითადნაწილსარგაუვლიაარანაი
რიტრენინგი,გადამზადებაბულინგისპრევენციასთანდაკავშირებით.ისინიინდივიდუ

MFKSF [VF
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ალურიმეთოდებითსარგებლობენ,ანუფროხშირშემთხვევაშიპრობლემისიგნორი
რებასახდენენ.

პრობლემასისიცართულებს,რომმშობლებისუმრავლესობასარააქვსგააზრებუ
ლიბულინგისნეგატიურიშედეგები.ვერაცნობიერებს,რაზიანიშეიძლებამოუტანოს
რომელიმებავშვსმისიმეგობრებისმხრიდანმიკერებულმაერთიშეხედვითუწყინარმა
იარლიყმა:„აჩკარიკა“,„პუმპულჩიკ“,„ბეგემოთა“,„ჩონჩხი“.

საკითხისაქტუალობიდანგამომდინარე,ფონდი„სოხუმის“მიერორგანიზებულყო
ველთვიურ ვორკშოპებზე ბულინგის თემას ვიხილავთ. დაინტერესება ჩვეულებრივზე
მაღალია.ახალგაზრდებისჯგუფშიშეკითხვაზე,რაიცითბულინგისშესახებ,უმრავლე
სობასწორგანმარტებასიძლევადაამბობს,რომმსგავსირამმათთანარხდება:„ჩვენ
ძალიან მეგობრულები ვართ. ერთმანეთს შეურაცხყოფას არ ვაყენებთ.“ ნებისმიერი
დისკუსიაკონკრეტულიმაგალითისგარჩევითგრძელდება.გარკვეულიანალიზისშემ
დეგირკვევა,რომვიღაცისჩაგვრაში,შეურაცხყოფაშიმაინცმიუღიათმონაწილეობა.

„ჩვენს სკოლაშიდაბალკლასში ერთიგანსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავ
შვია.როცამისჯგუფშირაიმესპორტულიშეჯიბრებატარდება,არავისუნდამოხვდეს,
რადგანწაგებაგარდაუვალია.ისმაინცეტმასნებაყველას.როცარამდენჯერმეარვა
თამაშეთ,თავიდაგვანება.მარტოდადისდამარტოთამაშობს.“

პედაგოგებიაღნიშნავენ,რომმანდატურისდანიშვნითსკოლებშითითქოსბულინგი
შემცირდა,მაგრამპრობლემამთლიანადვერგადაიჭრა,რადგანსკოლისგარდაბულინ
გისთემაშესაძლოაგარეთგანვითარდესდაესარაფერსცვლიას.

ჯგუფშიასეთქეისსაცვისმენთ:
„ჩვენსსკოლაშიახალიმოსწავლეგადმოვიდა.ესბავშვითავიდანვეგამოირჩეოდააგ

რესიულობით. კლასელებთან არაფერი გამოუვიდა. შემდეგ პატარებს დაუმეგობრდა.
მუდმივადაშანტაჟებდადაცდილობდამათზეგავლენას.სახელადზედმეტსახელი„ჯო
კერი“დაირქვადაცდილობდა,მისმიმართყველასშიშიჰქონოდა.პედაგოგებმადროზე
შენიშნესმისიქცევები,გააფრთხილეს.როგორცგაირკვა,მშობლებიგანქორწინებულნი
არიან. დედა სამუშაოდ არისთბილისში. ბავშვი ბებიასთან იზრდება. ბებიადაიბარეს
სკოლაში.მანპედაგოგებიდაადანაშაულა,ბავშვსმიჩაგრავთო.შემდეგესბავშვისხვა
სკოლაშიგადავიდა.თურმეიქაც„ჯოკერას“ეძახიან.ალბათიქაციგივესაკეთებს,მაგ
რამჯერ არავისუკვირს. ის ნამდვილი მოძალადეა.როცა ასეთი ბავშვები სკოლიდან
მიდიან,მასზედახასიათებაუნდაარსებობდეს,რომასეთითვისებებითხასიათდება.“

ვორკშოპზეერთერთჯგუფშიმუსიკისპედაგოგისაკუთარგასაჭირსხმამაღლაგვი
ზიარებს:კლასშიორიგანსაკუთრებულისაჭიროებისმქონებავშვიმყავს,ტყუპებიარი
ან,ერთიოჯახიდან.ბუნებრივია,მათიშემეცნებავერარისჩვეულებრივიბავშვისდო
ნის.მათთანმუშაობაშიდიდენერგიასვხარჯავ,მაგრამშედეგიარარის.კლასშიხშირად
ისმისსიცილი.რათქმაუნდა,ვცდილობავუხსნამოზარდებს,რომესარასწორისაქცი
ელია.მაგრამყოველთვისარგამოდის.ერთს„ბეთხოვენას“ეძახიან,მეორეს„შოპე
ნას“.ტყუპებს ამ სიტყვებზესაშინელირეაქცია აქვთ,  ნერვიულადიწყებენტირილს,
ყვირილს.ვცდილობავუხსნამათ,რომისინიმეგობრებიარიან,ესმათიმოსაფერებელი
სიტყვაა.მაგრამყოველთვისერთიდაიგივესგანმეორებამიწევსდაესძალიანრთუ
ლია.ისეთიდაღლილიგამოვდივარკლასიდან,საბოლოოდმსხვერპლიმევარდაჩემი,
როგორც პედაგოგისრეაბილიტაციაზე არავინფიქრობს. ბულინგი უამრავიფორმით
არსებობს მოზარდებშიდა პრობლემა ის არის,რომსკოლებშიფსიქოლოგი არმუშა
ობს.ფსიქოლოგისგარეშეამპრობლემისმოგვარებაშეუძლებელია.პედაგოგებსიმდენი
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საქმეაქვთ,არამართებულია,ფსიქოლოგობაცმათგადავაბაროთ.ამაზესახელმწიფომ
უნდაიზრუნოს“.

არარისაუცილებელი,რაიმეფიზიკურინაკლიგქონდეს,ანვიღაცაზერანგითდაბ
ლაიდგე.როგორცირკვევა,ბულინგისმსხვერპლინიჭიერიდაწარმატებულიბავშვებიც
ხდებიან.

ქეისივორკშოპიდან
ნინოკლასშიერთერთიწარმატებულიმოსწავლეადაძალიანბრაზდება,როცამას

მიმართავენზედმეტსახელით:„კომუნისტკა“.თუმცაარცმანდაარციმან,ვინამსიტყ
ვითმიმართავს,ბოლომდეარიცისამსიტყვისმნიშვნელობა,სამაგიეროდიციან,რომ
უბრალოდდასაცინისიტყვაადამორჩა.ნინოამბობს,რომუკვემიეჩვიადაარწყინს.
თუმცათავიდანძალიანგანიცდიდა,საკუთარიწარმატებისრცხვენოდა.ამბობს,რომეს
ბულინგია.ისსაკუთართავსდაეხმარადაესპრობლემამოაგვარა,მაგრამამასყველა
ვერახერხებს.წარმატებულიმოსწავლეებიშესაძლოაერთდღესწარუმატებელთასი
აშიაღმოჩნდნენ.

ვორკშოპისმონაწილეებიხაზგასმითამბობენ,რომბულინგისაბავშვობაღიდანიწყე
ბა,მაგრამპედაგოგებიამსაკითხსგანსაკუთრებულმნიშვნელობასარანიჭებენ,ერთ
ერთიმშობელიასეთისტორიასყვება:

„ჩემიშვილიერთდღესბაღიდანმოვიდადამითხრა:ნიკაბაღშიბინძურიმოვიდადა
ხელპირი მასწავლებელმადაუბანაო. სულ ასედაუბანელიდადისდა ჩვენ მასთან არ
ვთამაშობთო.როგორცშემდგომგავიგე,ნიკასმშობლებიგაცილებულებიარიან.ბავშვი
შაბათკვირასმამასთანარის,სხვადღეებშიდედასთან.სავარაუდოდ,როცამამასთან
არის,მაშინმოდისმოუწესრიგებელი.“

ბაღისპედაგოგებიიმდენადარიანთავიანთსაქმეშიჩართულნი,რომდროარრჩე
ბათ, ბავშვების ფსიქოლოგიურ განწყობაზე იფიქრონ. ამიტომ ბულინგი ამ ასაკშივე
იწყებსგაფურჩქვნას.56წლისბავშვებშიუკვეყალიბდებამათზედაბლამდგომისფე
ნომენი:ისბინძურია.ისცუდია.მასთანარუნდავითამაშოთ.

არანაირი არგუმენტი არ სჭირდება იმის მტკიცებას, რომ ბავშვი მოძალადედ და
მსხვერპლადარიბადება.ასეთადამიანებადმათგარემოაყალიბებს.არაერთიკვლევა
ადასტურებს,რომხშირადისბავშვები,რომლებიცსხვისმიმართავლენენაგრესიას,
სწორედ კონფლიქტურიოჯახებიდან მოდიან.თავად აქვთ ნანახი ბევრი აგრესია და
ცდილობენ,სხვაზეგანავრცონიგივე.

კონფლიქტურიოჯახებიდანგამოსულბავშვებსმუდმივადსტანჯავთარასრულფა
სოვნებისშეგრძნება.მათკარგადესმით,რომის,რასაცხედავენ,არარისნორმალური.
მუდმივიყვირილი,კამათი,აგრესიულიქცევებიმათზეცუდადმოქმედებს.ამიტომასე
თიოჯახიდანგამოსულიბავშვიშეიძლებაიყოსროგორცბულინგისმსხვერპლი,ასევე
ინიციატორი. ძალიან ძნელია იმის პროგნოზირება,რომელ ბანაკში შეიძლება აღმოჩ
ნდეს.თუმცაორივეშემთხვევაშიესძალიანცუდია.

მნიშვნელოვანიაიმისგანსაზღვრა,რანიშნებიახასიათებთმოძალადებავშვებს:
უყვართსხვებზებატონობა;არიანიმპულსურებიდაადვილადბრაზდებიან;მსხვერ

პლისმიმართარგანიცდიანთანაგრძნობას.
ბავშვიაგრესორიმუდმივადცდილობსუფროსადდაძლიერადგამოიყურებოდეს,

ხშირადეუხეშებამასწავლებლებს,მშობლებს,საკუთარდაძმას.ახდენსძალისდემონ
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სტრირებას.ნებისმიერიკონფლიქტისგადასაჭრელადუპირატესობასძალისმიერგზას
ანიჭებს. როგორც წესი, ბავშვაგრესორებს მაღალი თვითშეფასება აქვთ. ცდილობენ
შექმნანგანსაკუთრებულიიმიჯი.ამისთვისისეთგარემოცვასიყენებენ,სადაცესთვი
სებებიკარგადჩანსდასაკუთარიუპირატესობებისდამტკიცებაშეუძლიათ.

რაცშეეხებაბულინგისმსხვერპლს:
ასეთბავშვებსდაბალითვითშეფასებააქვთ.უჭირთსაკუთარიპოზიციისგამოხატვა,

არიანმგრძნობიარეებიდაზედმეტადემოციურები.
ბავშვიმსხვერპლიცდილობსთანატოლებთანშედარებითუფროშეუმჩნეველიიყოს.

საცოდავად და უბედურად გამოიყურება. უმეტეს დროს კლასში ატარებს, გაურბის
ბავშვებისხმაურიანთავყრილობებს.თუამასემატებარაიმეგამორჩეულიფიზიკური
თვისებამსუქანია,ანზედმეტადგამხდარია,ანსხვა,ესფაქტორიხელსუწყობსმის
მსხვერპლადჩამოყალიბებას.

როგორუნდამოხდესბულინგისპრევენციადარაუნდაგააკეთოსამისთვისსაზოგა
დოებამ?

პრევენციაგულისხმობსიმბავშვთაუფლებებისდაცვას,რომლებიცკონფლიქტურ
ოჯახებშიიზრდებიან.

პირველრიგში, თავად საზოგადოებამ უნდა აღიაროს ბულინგი, რადგან ბევრს ის
„ბავშვურიცელქობა“ჰგონია.შემდეგეტაპზეუნდადადგინდესპრობლემისმასშტაბები.
ვინარისესბავშვი,როგორიამისიოჯახურიმდგომარეობა,არისთუარარისკჯგუფის
ოჯახიდან. იმ შემთხვევაში,თურისკჯგუფისოჯახიდან მოდის, აუცილებელია მასზე
კონტროლისგამკაცრება.საჭიროამუდმივიკომუნიკაციამშობლებთან.მათუნდაიგ
რძნონ,რომმათიქცევითსაფრთხესსაკუთარშვილსაყენებენ,რადგანბავშვისწორედ
ოჯახშიარსებულისიტუაციისარეკვლასახდენსდაბავშვისინდივიდუალურობიდანგა
მომდინარე,მსხვერპლიიქნებათუაგრესორი,ორივეცუდია.

პრობლემის იდენტიფიცირების და მოძალადის გაშიფვრის შემდეგ აუცილებელია
მსხვერპლიბავშვისფსიქორეაბილიტაცია,რათამანთავიარიგრძნოსარასრულფასო
ვანადამიანად.

პარალელურადგანსაკუთრებულისიფრთხილითუნდამოვექცეთაგრესორბავშვს,
შევთავაზოთმასკონკრეტულიდახმარება,რჩევა.მოვიქცეთისე,რომმოძალადემიხ
ვდეს,რომმისიქცევამოწონებასარიმსახურებს.უნდაგანვუმარტოთ,რომდისკრი
მინაცია არანაირიფორმითარარისდაშვებული,ცუდიმოპყრობაარშეიძლებაარც
გოგონებთანდაარცბიჭებთან.

სკოლებმა უნდა უზრუნველყონ ცოდნის მიღება აღნიშნულ საკითხებზე და ისეთი
ურთიერთობებისჩამოყალიბება,რომელიცასწავლისბავშვებს,როგორიცხოვრონძა
ლადობისგარეშე,ანროგორშეებრძოლონძალადობას,თუკიდადგებიანამგვარისაფ
რთხისწინაშე.

როგორიამშობლისროლიასეთდროს,რაუნდაგააკეთოსმაშინ,როდესაცხშირშემ
თხვევაშიარცკიიცის,რომმისიშვილიბულინგისმსხვერპლია?

აუცილებელიამშობლისაქტიურიჩართულობაბავშვისსასკოლოცხოვრებაში.ესარ
შემოიფარგლებამხოლოდბავშვთანერთადსაშინაოდავალებისმომზადებით.ესგულის
ხმობსმასწავლებლებთანყოველკვირეულშეხვედრებს,კლასისმიერმოწყობილღონისძი
ებებზემისვლას,შვილისთანაკლასელების,მეგობრებისგაცნობასდამათქცევაზედაკ
ვირვებასთავისუფალგარემოში.ბულინგისმსხვერპლიბავშვიიშვიათადსაუბრობსიმაზე,
რომჩაგრავენ,თუმცა,ხშირადღიადაფიქსირებსსაკუთარდამოკიდებულებასკლასელე
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ბისადმი:არმეგობრობსმათთან,თავისუფალდროსუარსამბობსმათთანურთიერთობა
ზე,არიღებსდაბადებისდღეზემიწვევებსდაარცთავადიწვევსკლასელებს.მშობელსა
დაბავშვსშორისუფრომეტიკომუნიკაციამნიშვნელოვნადზრდისიმისალბათობას,რომ
მშობელსარგამოეპაროსშვილზეგანხორციელებულიბულინგისკოლაში.

ფსიქოლოგთარჩევებიმშობლებს:

როგორმოვიქცეთ,თუბავშვიბულინგისმსხვერპლია?
1.დაეხმარეთბავშვსთავდაჯერებულობისგამომუშავებასადათვითშეფასებისამაღ

ლებაში. ამისათვის ყოველმხრივ წაახალისეთ ბავშვის ნებისმიერი აქტივობა, რაც მას
მოსწონს:სპორტი,მუსიკადასხვა.დადგენილია,რომთავდაჯერებულიბავშვებიიშვია
თადიქცევიანთანატოლთააგრესიისობიექტებად.

2.ასწავლეთბავშვს,როგორაჩვენოსსხვას,რომსაკუთართავშიდარწმუნებულია.
3.მოუწოდეთ,არასდროსშეეგუოსმსხვერპლისროლსდაგამოუმუშავეთადეკვატუ

რითვითშეფასებისუნარი.მშობელმაუნდაშთააგონოსბავშვს,რომძალადობასძალა
დობითვეარუნდაუპასუხოსდაასწავლოსბულინგისსაპასუხოდარსებულიალტერნა
ტიულიქმედება.

4.წაახალისეთბავშვისმიერსხვაბავშვებთანმეგობრულიურთიერთობებისდამყა
რება.დადგენილია,რომბავშვები,რომლებიცგანმარტოებასამჯობინებენ,უფროხში
რად ხდებიან აგრესიის მსხვერპლი. ურთიერთობის არეალის გაფართოების ყველაზე
მარტივიგზააბავშვისჩართვასხვადასხვაწრეში.მოიწვიეთშვილისმეგობრებისახლში.
ბავშვებისსტუმრადმოწვევა,მეგობრულიურთიერთობებიამაღლებსსაკუთარიღირ
სებისგრძნობას,ხელსუწყობსსაკუთართავსადაქცევებშიდარწმუნებას.

5.შეუქმენითბავშვს„ბუფერულიზონა“რეალურიმეგობრებიდაგულშემატკივ
რები,რომლებიცმისთავსარავისდააჩაგვრინებენ.ურჩიეთდანებადართეთბავშვს,
მონაწილეობამიიღოსექსკურსიებში,ლაშქრობებში.ასეთიღონისძიებებისდროსაგრე
სიისსაშიშროებამნიშვნელოვნადნაკლებია,რადგანბავშვებიუფროსებისმეთვალყუ
რეობისქვეშიმყოფებიან.

6. ასწავლეთ ბავშვს სხეულის ენა.თანამოსაუბრისათვისთვალებში ცქერა, გამარ
თულიდგომა,მაღლააწეულითავი,მტკიცეხმა–ძალზეეფექტურიიარაღიასაკუთარი
პოზიციისგანსამტკიცებლად.

7.განიხილეთბულინგისპრობლემასხვამშობლებთანერთად.სავსებითშესაძლებე
ლია,რომაგრესიისმსხვერპლისხვაბავშვებიციყვნენ.თუგაარკვევთმათვინაობას,
პრობლემამათმშობლებთანერთადგანიხილეთ.

8. დაუკავშირდით სკოლასდა გამოხატეთთქვენი მოსაზრება ბავშვის უსაფრთხო
ებასთანდაკავშირებით. შესაძლებელია მოითხოვოთმოზრდილთა მხრიდან ბავშვებზე
კონტროლისგაძლიერებაშესვენებებისდროს,დერეფნებსადასკოლისმთელტერიტო
რიაზე.სპეციალისტთამტკიცებით,მსგავსიღონისძიებებიამცირებსბულინგისალბა
თობასბავშვისსკოლაშიყოფნისპერიოდში.

9.რთულშემთხვევებშიმიმართეთსპეციალისტფსიქოლოგს.

როგორმოვიქცეთ,თუბავშვიმოძალადეა?
1.ამსაკითხსძალზესერიოზულადდაპასუხისმგებლობითუნდამოეკიდოთ.ამგვარი

ქცევა არუნდა აღიქვათ,როგორცბავშვურისიცელქე,რადგანდროულიკორექციის
არარსებობის შემთხვევაში, შეიძლებაცხოვრების სტილად იქცეს. აგრესიული ქცევის
შეცვლასწორედბავშვობისასაკშიშეიძლება.გულახდილადდაელაპარაკეთბავშვსდა
შეეცადეთგაარკვიოთსიტუაცია,რომელმაცმოახდინასხვაბავშვებისმიმართაგრესი
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ულიქცევისპროვოცირება.ზოგჯერაგრესორებადმშობლისგანანოჯახისსხვაწევრე
ბისგანძალადობაგანცდილიბავშვებიგვევლინებიან,რომლებსაცთავიანთიწყენასხვა
ბავშვზეგადააქვთ.

2.გააგებინეთბავშვს,რომთქვენარავითარშემთხვევაშიარმოითმენთმისაგრესი
ულქცევას,მიუხედავადიმისა,თუვისკენააისმიმართული.დააწესეთსავსებითკონ
კრეტულიდამკაცრიშეზღუდვები,რომლებსაცმიმართავთბულინგისგამეორებისშემ
თხვევაში.

3.ასწავლეთბავშვსდასახულიმიზნებისმიღწევისკონსტრუქციულიმეთოდები,ამა
თუიმპრობლემისარაძალადობრივიგზითგადაჭრისწესებიდახერხები.დაამუშავეთ
ამგვარიხერხებითქვენსადაბავშვსშორისურთიერთობისმაგალითზე.

4.იყავითპოზიტიურიქცევისმაგალითი.თქვენზედაკვირვებით,ბავშვისხვისმიმართ
კეთილგანწყობილ დამოკიდებულებასა და პატივისცემას ისწავლის. აჩვენეთ ბავშვს
პრობლემისგადაჭრისადასასურველიმიზნისმიღწევისსხვაგზებიძალადობისგარეშე;

5.იყავითმასთანახლოს,როცასხვაბავშვებთანერთადთამაშობს.წაახალისეთმისი
მონაწილეობასპორტულშეჯიბრებებში,თვითშემოქმედებისწრეებში,სხვაკლასგარეშე
საქმიანობებში.ამგვარიდატვირთვახელსშეუწყობსბავშვისმოჭარბებულიენერგიის
უსაფრთხოგზითდახარჯვასდამნიშვნელოვნადშეამცირებსმისაგრესიულობას.

6.რთულშემთხვევებშიმიმართეთსპეციალისტფსიქოლოგს;არსებობსსპეციალუ
რიმეთოდიკები,რაცდაეხმარებაბავშვსაგრესიულიქცევისმიზეზებისგარკვევაშიდა
პრობლემებისდაძლევაში.

როგორც ვხედავთ, ძალზე მნიშვნელოვანია მშობლის ჩართულობა და აქტიურობა
შვილისცხოვრებაში,ვინაიდანბავშვისცნობიერებაშიადრეულიასაკიდანვეხდებასა
კუთარიცხოვრებისეულიპოზიციისჩამოყალიბება.

გარდა ამისა, არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი ოქროს წესი, რომელიც ყველა მშო
ბელმა უნდა გამოიყენოს: ნებისმიერი ფორმის აგრესია, რომელსაც ოჯახში იყენებთ
რომელიმე წევრის მიმართ, საკუთარი შვილის მისამართით გაგზავნილი ნეგატიური
სიგნალია,რომელსაცისსაგულდაგულოდინახავსსაკუთარცნობიერებაშიდაბავშვი
მსხვერპლის,ანბავშვიაგრესორისსახითშეიძლებადაგვიბრუნდეს.

ფოტოარქივიდან

ქალთამხარდაჭერისცენტრების
მობილიზატორთატრენინგზე
საირმეში

ქუთაისისქალთამხარდაჭერისცენტრი-
შეხვედრაიურისტთანდაფსიქოლოგთან
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მავნეჩვევებიდაოჯახურიძალადობა

ოჯახურიძალადობისგანვითარებისმრავალწახნაგოვანპრიზმაშიერთერთი
სერიოზულიადგილიუჭირავსისეთმავნეჩვევებს,როგორიცარისაზარტული
თამაშები,ალკოჰოლიზმი,ნარკომანია.
ხშირშემთხვევაშიმავნეჩვევებისგავლენაადამიანებზეიმდენადძლიერია,რომ
გარშემომყოფებიგამოსავალსვერპოულობენდამათიგადარჩენისმცდელობა
უშედეგოა.


აზარტულითამაშები

რასნიშნავსაზარტულითამაშებიდარატომხდებიანადამიანებიმასზედამოკიდებუ
ლები,რატომვერახდენენსხვარამეზეკონცენტრირებასდაცხოვრებისუკეთესობის
კენშეცვლას?რასაკეთებენ,როგორიქცევიანამდროსისადამიანები,ვისზეცვრცელ
დებამათიაგრესიულიქმედება?

აზარტული თამაშების ისტორია საფრანგეთიდან მოდის. პირველი კაზინო თურმე
1765წელსგაიხსნაპარიზში.კაზინოსგახსნაზენებართვაგასცასაფრანგეთისპირველ
მამინისტრმაიმისათვის,რომშეევსოლუდოვიკოXIIისხაზინა.მაშინგაიგოპირველად
მსოფლიომ,რომგარდაკარტისთამაშისა,არსებობდათამაშიბორბალზე,ე.წ.რულეტ
ზე.დღესდღეობით,რულეტიყველაზეპოპულარულკაზინოსთამაშადითვლებათით
ქმისყველაქვეყანაშიდადროსთანერთადმისითდაინტერესებასულუფრომატულობს.

ერთერთი გავრცელებული ლეგენდის თანახმად, სათამაშო ბორბალი გამოიგონა
ცნობილმაფრანგმაფილოსოფოსმადამათემატიკოსმა, პასკალმა. იგითურმესულაც
არაპირებდააზარტულითამაშებისთვისსათამაშომოწყობილობისშექმნას,უბრალოდ
მისიგამოგონებაგამოიყენესკომერციულიალღოსმქონეადამიანებმა.გამოიყენესდა
საკმაოდწარმატებულადაც.

აზარტულთამაშებსსაქართველოშიარცთუისემცირეხნისისტორიაგააჩნია.მე19
საუკუნეშისაქართველოშიუკვეარსებობდაგარკვეულიტიპისსათამაშოდაწესებულე
ბა,რომელსაცხშირადსტუმრობდნენქართულიელიტისწარმომადგენლები.

საბჭოთაკავშირისდროსაიკრძალააზარტულითამაშები.აკრძალვასაქართველო
ზეცგავრცელდა.1992წლიდანკიჩვენსქვეყანაშიაზარტულითამაშებიუკვემყარად
იწყებსფეხისმოკიდებას.

ბოლოწლებისგანმავლობაშიგაიზარდასამორინეების,სლოტკლუბებისადატოტა
ლიზატორებისრიცხვი,რასაცარაერთგვაროვანიდამოკიდებულებამოჰყვასაზოგადო
ებისმხრიდან.თუმცა,ასეთიდაწესებულებებიმომხმარებელთასიმცირესარგანიცდის.
სათამაშობიზნესი2005წლიდანრეგულირდებაკანონმდებლობით.

მაინცრაარისისხიბლი,რომელიცყველამოთამაშესუკან,იგივეგზითაბრუნებს?
რატომვერსცილდებიანადამიანებირულეტკას,რომელიცხშირადმათიცხოვრების

დასასრულსატრიალებს.რამდენადეფექტურიაასეთიადამიანებისდახმარებადავინ
რაგზასმიმართავს.

MFKSF [VF
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ფსიქოლოგებიამბობენ...
ფსიქოლოგებიამაკვიატებულსურვილსლუდომანიას,ანუაზარტულითამაშებითგა

ტაცებასუწოდებენ.მეცნიერებილუდომანიასთავისისირთულითდამიმდინარეობით
ისეთიდაავადებებისგვერდითაყენებენ,როგორიცაანარკომანიადაალკოჰოლიზმი.

რახდებაამდროს?
თავიდანყველაუბრალომოგებისმიზნითშედისსამორინეში.ძირითადად,დასაწყის

შიფორტუნაახალბედებსძალიანსწყალობთ.შემდეგყველაფერიელვისებურადიცვლე
ბადამოგებასწაგებაენაცვლება.ერთხელმოგებისშედეგადგამოყოფილიადრენალინი
იმდენადდიდია,რომმოთამაშეკარგავსკონტროლისუნარს.მოქმედებსმხოლოდერთი
სურვილით, კიდევ ერთხელ განიცადოს მოგებით გამოწვეული ნეტარება. ასეთდროს
ადამიანებსარსურთკომუნიკაციაახლობლებთან,მეგობრებთან,ხდებიანკარჩაკეტი
ლები,ანპირიქითაგრესიულებიყველასმიმართ.

ფსიქოლოგებიმიიჩნევენ,რომაზარტულითამაშებისადმიდამოკიდებულებაძლიერი
ფსიქოლოგიურიფაქტორია.იმდენადინგრევაადამიანისფსიქიკა,რომსხვარამეზე
ვერახდენენკონცენტრირებას,მხოლოდიმაზეარიანორიენტირებულნი,როგორიშო
ვონფული.ფსიქიკაშიცვლილება,პირველრიგში,გამოიხატებააგრესიაშიძალადობენ
ოჯახისწევრებზე,ძირითადად,მეუღლეზე,ხშირადდედაზე.ოჯახიდანგააქვთძვირ
ფასეულობა,ტექნიკა.ბოლოს,როცავალებიკოლოსალურთანხასაღწევს,ბინისგაყიდ
ვისჯერიდგება.თუოჯახიგადახდისუუნაროადასხვაგზაარარსებობს,მოთამაშეს
ერთიარჩევანიღარჩებასუიციდი.

ფონდი„სოხუმის“საქმიანობისპრაქტიკაშიძალადობისამსახველქეისებშიაზარტუ
ლითამაშებიხშირადძირითადადგილსიკავებს.განგაშსდედებიიწყებენ,დედები,რომ
ლებიცპირველებიგრძნობენმათთავსდატრიალებულისაფრთხისსიმძიმეს.

ირინა საკუთარიოჯახის ისტორიას ყვება. საუბრისას ხშირად ახსენებს,რომრო
გორცმშობელი,დამნაშავეაიმაში,რომდროულადვერშეამჩნია,როდისგაებამისიშვი
ლიაზარტულითამაშებისმახეში.ნერვიულობს,რატომგამოეპარა,რატომვერშენიშნა.

„გოგამოწესრიგებული,კომფორტულიადამიანიიყოყოველთვის.კარგადსწავ
ლობდა.22წლისასაკშიდაოჯახდა.ერთმანეთიძალიანუყვარდათ.უბედურე
ბაერთდღესდაიწყო,როცასახლშიოქროსნივთებიდაიკარგა.ყველავერსია
განვიხილეთ,ვისშეეძლონივთიაეღო,სადშეიძლებოდამისიდაკარგვასავა
რაუდოდ.ყველაზეამაზრზენიისიყო,რომთვითონგოგაცმონაწილეობდაამ
პროცესშიდაცდილობდა,ვინმესთვისგადაებრალებინაქურდობა.მთელიდღე
ბაზრობაზევმუშაობდი.ერთდღესაცსახლშიმისულსსაშინელიხმაურიშემო
მესმა,კარებირომშევაღე,თეკლესყელშიუჭერდა,ხმარომარამოეღო.მა
შინგავიგეპირველად,რომგოგამკიდევერთხელწააგოდასახლიდანბავშვის
ნათლობისნივთებისწაღებასგეგმავდა.იმდღიდანდაიწყოარეულობაოჯახში.
თეკლაძალიანეცადა.რასარვპირდებოდით,სხვაქალაქშიგადასვლას,სხვა
ქვეყანაში წასვლას, ოღონდ შეჩერებულიყო. ვერაფერი შევძელით. ერთხელ
მეორესართულიდანაცკიგადმოხტა,როცასახლშიჩავკეტეთ.ერთითვესაა
ვადმყოფოშიგაატარა.მერეიგივეგაიმეორა.ახლაუკვეოჯახიარყავს,სახლი
გავყიდეთდაოროთახიანბინაშივცხოვრობთ.მუშაობს,მეუბნება,რომთამაშს
თავიდაანება,მაგრამიმედიარმაქვს,რომამსაქმესსაბოლოოდდაივიწყებს.
სულსაშინელებისმოლოდინშივარ.ვერაფერსვაკეთებ“.
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ფსიქოლოგებიმიგვანიშნებენ,რომამდროსგანსაკუთრებულიყურადღებაასაჭირო:
ასეთიადამიანიარუნდადარჩესყურადღებისგარეშე.არასოდესისაუბროთიმაზე,

რასაშინელებაგააკეთა,როგორდაღუპაყველადაასეშემდეგ...პირიქით,აგრძნობი
ნეთ,რომ,მომხდარისმიუხედავად,თქვენყველანიმისმხარესხართდამხოლოდდახ
მარებასცდილობთ.

ნუშეეცდებითმისგამოსწორებასერთდღეში.ნურაფერსაუკრძალავთ.მისიფსიქიკა
უკვედარღვეულიადაერთბაშადმისიგამოსწორებისიმედიცნუგექნებათ.

პირიქით,დაეხმარეთ,რომფსიქოლოგიურადგაძლიერდესდათავადთქვასყველა
ფერზეუარი.თავიდანვეშეთანხმდით,რომპროცესიიქნებახანგრძლივი,რომთქვენ
ყველანიერთადშეებრძოლებითამსენს,რომთქვენმზადხართ,მორიგიწაგებისსიმწა
რეცთქვენთანერთადგანიცადოთმხოლოდიმიმედით,რომესბოლოსისულელეიქნება
დამასარასოდესდაუბრუნდებით.

მხოლოდმხარდაჭერით,მხოლოდთანადგომითშეძლებთთქვენისაყვარელიადამია
ნისდაცვასდაგადარჩენას.

ალკოჰოლიზმი

მავნეჩვევებისრიცხვსმიეკუთვებაალკოჰოლიზმი,რომელიცოჯახურიკონფლიქტე
ბისგამოწვევმიზეზებშისერიოზულადგილსიკავებს.

ალკოჰოლიზმი გავრცელებული მავნე ჩვევაა, რომლის დროსაც ადამიანს უჩნდება
ალკოჰოლურისასმელებისადმი პათოლოგიურილტოლვა. ნეგატიური შედეგების მიუ
ხედავად, ვერახერხებსსასმელზეუარისთქმასდაესჩვევაცდროთაგანმავლობაში
სერიოზულდაავადებადალკოჰოლიზმადყალიბდება.

„ალკოჰოლი“არაბულისიტყვაადანიშნავსნაზსდასაამოს.ისერთერთიყველაზეგავ
რცელებულინარკოტიკია,რომელიცმომენტალურადმოქმედებსორგანიზმზედა,მიუხე
დავადიმისა,რომიქმნებაგამხიარულებისშთაბეჭდილება,სინამდვილეშიდეპრესანტია.

ალკოჰოლურისასმელებისადმილტოლვაგანპირობებულიაგარეშემიზეზებით,ტრა
დიციულიელემენტებით,პროფესიულიაუცილებლობითდასხვა.

ალკოჰოლიზმი,როგორცმავნეჩვევა,პირდაპირკავშირშიაოჯახურკონფლიქტებ
თანდაძალადობისგამომწვევმიზეზებშიერთერთისერიოზულიადგილიუჭირავს.

ფონდი„სოხუმის“საქმიანობაშიკარგადგამოიკვეთა,რომალკოჰოლიზმითგატაცების
შემთხვევებიძალიანხშირიასოფლებში.ალკოჰოლთანდაკავშირებულიოჯახურიდრა
მებიარავისაკვირვებს.საკუთარგასაჭირზენაკლებადყვებიან, მაგრამსხვისიისტო
რიების მოყოლა არუჭირთ.  ხშირად აღნიშნავენ,რომ მიზეზიუმუშევრობაა. ქალების
დიდინაწილიანთბილისშია,ანთურქეთშისამუშაოდწასული.მამაკაცები,ფაქტობრივად,
უფუნქციოდდარჩნენ.ამისგამოხშირადთვრებიანდაგამოსავალსღვინოშიეძებენ.

ნაირაყვებამეზობლისისტორიას:
„ჩემიმეზობლებიარიან.ოთხიშვილიჰყავთდაოჯახისდანგრევასამიტომერი
დებიან.ოთხიბავშვითსადუნდაწავიდეო,ცოლიამბობსდაბავშვებთანერ
თადრამდენიწელიაცხოვრობსამჯოჯოხეთში.
ქმარისიფხიზლეშისულსხვა ადამიანია. მეზობლებსაცძალიანუყვართ. მაგ
რამროგორცკიდათვრება,სულსხვაადამიანადიქცევა.აგრესიულიხდებადა
ყველასდახოცვითემუქრება.სახლშითურამედასამტვრევია,დიდიხანიადაამ
ტვრია.მეზობლებსსახლშიშემოსვლააუკრძალა:ჩემიოჯახისსაქმეებითქვენი
საქმეარარისდა,თუვინმეგაბედავს,დანასგავუყრიმუცელშიო,იმუქრება.
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ცოლიერთისაწყალიგოგოა.შეშინებულიუხმოდდადისდაელოდება,როდის
დალეწავსყველაფერს,როდისგადააბრუნებსმაგიდასდაასეგრძელდებამომ
დევნოდათრობამდე.მეორედღესკი,ვითომცარაფერი,ჩვეულებრივადაგრძე
ლებენცხოვრებას.
მემეზობელივარდა,რათქმაუნდა,მაწუხებსესყველაფერი.თანბავშვებიც
მეცოდება.მაგრამრაგავაკეთო,რითდავეხმარო,არვიცი.“

ფსიქოლოგებიაღნიშნავენ,რომღვინითთრობაგანსაკუთრებითმავნეჩვევაა,მაგ
რამესარშეიძლებაიქცესპათოლოგიად,რომლისდროსაცმთელიოჯახიამპათოლო
გიისმსხვერპლიხდება.

ასეთდროსდახმარებას,რასაკვირველია,ყოველთვისაქვსაზრიდაგანსაკუთრებუ
ლიაკრძალვებისშემთხვევაშიცკიჩარევაყოველთვისიძლევაეფექტს.

ფსიქოლოგებიგვირჩევენ:
ნუდაელოდებითიმდროს,როცაერთმშვენიერდღესყველაფერითავისითშეიც

ვლებადათქვენსმეზობლადსრულიჰარმონიადაისადგურებს.
უთხარითსაკუთართავს,რომყოველიასეთიდღემაღლასწევსიმისალბათობას,

რომამოჯახშისაქმეშეიძლებასავალალოდდასრულდეს.მაშინუფრომეტადშეგაწუ
ხებთდანაშაულისშეგრძნება.

ნებისმიერიაკრძალვისმიუხედავად,ჩაერიეთყველანაირიფორმითდაჩართეთის
სტრუქტურები,ვისაცოჯახურიკონფლიქტებისდარეგულირებაევალება.

თუხედავთ,რომბავშვებიასეთგარემოშიიზრდებიან,თქვენმოვალეხართ,იზრუ
ნოთმათგადასარჩენად.ისინიხომმომავალშიაგრესიულადამიანებადჩამოყალიბდე
ბიან,ასეთიადამიანებისსიმრავლეკომფორტსვერავისშეუქმნის,მათშორისთქვენც.

ალკოჰოლიზმისშემთხვევაშიმნიშვნელოვანიაიმგარემოცვაზევიქონიოთგავლენა,
ვისთანაცესადამიანიალკოჰოლსიღებს.„ვაიძულოთ“ისინი,რომმონაწილეობამიიღონ
ამადამიანისგადარჩენაში.ნუდააძალებენსასმელს,მოითხოვონმისგან,რომშეამცი
როსალკოჰოლისრაოდენობა.

პარალელურადგავლენავიქონიოთმეუღლეზე.თუცოლიმხოლოდმორჩილებასგა
მოხატავსდაარცვლისთავისმდგომარეობას,ისუკვეპათოლოგიურიმსხვერპლია,რო
მელიცმხოლოდიმაზეაორიენტირებული,როგორმედროგაიყვანოს,სანამქმარსსიმ
თვრალეგადაუვლის.

ურიგოარიქნებაფსიქოლოგთანგაიაროსკონსულტაცია,რათაინდივიდუალურად
მოხდესმისთვისშესაბამისირჩევებისმიღება.


ნარკომანია

ნარკომანიაუფრომეტია,ვიდრემავნეჩვევა.ესდაავადებაკაცობრიობისუმთავრე
სისენია.დიახ,სენიდაარადანაშაული,რომელიცკანონითისჯება.ესორიცნებადღემ
დეერთმანეთშიერევათდანარკომანსდამნაშავედმიიჩნევენ. სამწუხაროდ,ამსენმა
საქართველოშიცმყარადმოიკიდაფეხი...ადამიანებისხვადასხვამიზეზისგამოხდებიან
წამალდამოკიდებულნი,ზოგსპირადიპრობლემისდავიწყებაუნდა,ზოგსფინანსური,
ზოგიკიმხოლოდგასინჯვასაპირებსდაჰგონია,რომამითდაამთავრებსთავისურთი
ერთობასწამალთან,მაგრამსწორედაქუშვებსგამოუსწორებელშეცდომას.იგიპირ
ველნაბიჯსდგამსჭაობში,საიდანაცგამოსვლამხოლოდერთეულებსშეუძლიათ.

ნარკომანიითდაავადებულიადამიანივერაკონტროლებსსაკუთართავს.იგიზიანს
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აყენებსოჯახისწევრებსდაყველაფერზეაწამსვლელისაკუთარიმოთხოვნილებისდა
საკმაყოფილებლად.თუფულიგამოელია,ყიდისყველაფერს,რაცგააჩნია.იგიკარგავს
ადამიანურთვისებებსდაემსგავსებამტაცებელცხოველს,რომელიცგამალებულიიბ
რძვისსაკვებისმოსაპოვებლად.ნარკოტიკი ანგრევსადამიანისიმუნურსისტემასდა
ძალიანმალეახდენსყველაროგორცგონებრივი,ასევეფიზიკურიფუნქციისმოშლას.

ამყველაფერსემატებაგარემო,სადაცნარკომანსუწევსცხოვრება.იგივერანაირად
ვერგამოსწორდება,თუმისიმეგობრები,სანაცნობოწრეწამალდამოკიდებულიადამი
ანებითააგაჯერებული,ამიტომმნიშვნელოვანიასანაცნობოწრისგამოცვლა,ყველაფ
რისდავიწყება.

ნარკომანიის პრობლემასთან მშობლებისუმრავლესობას შეხება არასოდეს ჰქონია.
ბევრი ფიქრობს, რომ „მათ შვილს ეს არასოდეს დაემართება, ის არასოდეს გახდება
ნარკომანი“.ერთმშვენიერდღესკიყველაფერიყირაზედგება.მშობლებიგვიანხვდე
ბიან,რომშვილმანარკოტიკებისმოხმარებადაიწყო.როგორცწესი, მათჯერპანიკა
იპყრობს:„რატომდავისაჯე,როდისდავუშვიშეცდომა?“შემდეგკინარკოლოგებთან,
ფსიქოლოგებთანდაფსიქიატრებთანგარბიან.მზადარიან,დაავადებულისგანსაკურ
ნებლადნებისმიერითანხაგაიღონ.შეწუხებულებიმისყოველნაბიჯსაკონტროლებენ,
უმართავენსკანდალებსდაისტერიკებს,ზოგჯერცდილობენ,მშვიდადესაუბრონ,ზოგ
ჯერკიჯიბეებსდაუჯრებსუტრიალებენ…

მკურნალობისმორიგიმცდელობისმერეისკვლავიწყებსნარკოტიკებისმოხმარე
ბას. მშობლებსჯოჯოხეთისრამდენიმეწრისგავლაუწევთ.იმედიდაფინანსებიიწუ
რება, მათსადა შვილებს შორის სულიერი კავშირი წყდება, წლების განმავლობაში ეს
უფსკრულისულუფროდაუფროღრმავდება.

ასეთშემთხვევაში მშობლებთანსაუბარიძალიანრთულია. მათმხოლოდისესმით,
რისიგაგონებაცსურთ.ისინიეთანხმებიანექიმებს,რომნარკომანიაქრონიკულიდა
ავადებაა,რომხანგრძლივი მკურნალობისშემდეგნარკოტიკების მოხმარებას წამალ
დამოკიდებულთანახევარიცვერწყვეტს,მაგრამმაინცისეიქცევიან,როგორცადრე
იქცეოდნენდაუწყვეტიმედგაცრუებასგანიცდიან.

ფსიქოლოგებიასეთდროსხაზგასმითმიუთითებენ,რომყველაზემთავარი,საიდანაც
ნარკომანიასთანბრძოლაიწყება, არისსურვილი.მრავალწლიანიგამოცდილებააჩვე
ნებს,რომადამიანი,რომელსაცარუნდადაანებოსთავინარკოტიკს,არშეწყვეტსმოხ
მარებას.შეიძლებავურჩიოთ,დავემუქროთ,დავსაჯოთ,მოველაპარაკოთ,შევიპიროთ,
ვემუდაროთ, გამოვკეტოთ ოთახში, მაგრამ ის მაინც იქნება მომხმარებელი მანამდე,
ვიდრემოხმარებისსურვილსთვითონარდაკარგავს.

თუსაქმესურვილითდაიწყო,მისიგამოჯანმრთელებისშანსიბევრადმეტია.
საკმაოდრთულიაასეთიადამიანისმშობლებსრაიმერჩევამისცე,თუმცაარსებობს

განსაკუთრებულიმიდგომა,რომელიცნარკომანთანმიმართებაშიაუცილებელია.
ერთერთიექიმი,რომელიცამდაავადებასწლებისგანმავლობაშიმკურნალობდა,სა

კუთარიბენეფიციარისწერილსაქვეყნებს.ისთავისიოჯახისწევრებსშემდეგისიტყვე
ბითმიმართავსდათითქოსპირდაპირსთავაზობსმათდახმარებისერთიანსქემას:

„არწამიკითხოთნატაციები,არცმორალზემელაპარაკოთ,არმეჩხუბოთ,არ
მაქოთ,არდამადანაშაულოთდამედაოთ,როდესაცნარკოტიკებისზემოქმედე
ბისქვეშვიმყოფები.აზრიარააქვს.
არგადამიყაროთნარკოტიკები.ამითმხოლოდგამიუარესებთმდგომარეობას.
არ დაუჯეროთ ჩემს დაპირებებს – ამით ვეცდები, ჩემი ტკივილი დავფარო.
როდესაცჩემთანგაქვთურთიერთობა,მაქსიმალურადმომითმინეთ,ამიტანეთ,
არგამოხვიდეთმდგომარეობიდან.ესმხოლოდდაგვღუპავსდავერაფრითდა
მეხმარებით.
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ხელიარდამაფაროთდაარეცადოთჩემიდაავადებისშედეგისშეცვლამალევე
მომთხოვოთ.
ნუგაექცევითრეალობასისე,როგორცმეგავექეცი.მენარკომანივარ.მაგრამ
მემინდაგამოჯანმრთელება.მემჭირდებაექიმის,ფსიქოლოგისდაყველაზე
მეტადთქვენიდახმარება.რადგანმეარშემიძლიასაკუთართავსდავეხმარო“.

ჩვენიდახმარებასჭირდებაყველას,ვისაცმავნეჩვევებიდაპატრონებია.ჩვენადამი
ანებივართოჯახი,დედმამა,დაძმები,მეუღლეები,მეგობრები,მეზობლები,სკოლა,
სამთავრობოდაწესებულებებიდაარასამთავრობოორგანიზაციები,საზოგადოება...

ამიტომბევრიაჩვენზედამოკიდებული.ჩვენჩვენიპასუხისმგებლობაგვაქვსგვერ
დშივყავდეთჩვენსახლობლებს,ვაგრძნობინოთმხარდაჭერა.

როდესაც ოჯახში სიყვარულისა და ბედნიერების დეფიციტია, ჩვენი ახლობლები
სხვაგანიწყებენმისძიებას.ამიტომუნდავისწავლოთ,გვიყვარდესისინიიმგარემოე
ბაშიცკი,რომელიცარმოგვწონსდაგვაფორიაქებს.როცადახმარებისსხვადასხვავა
რიანტზევფიქრობთ,ხანგრძლივიდართულიბრძოლისთვისუნდაგანვეწყოთ.მხოლოდ
მოთმინებით,თანადგომით,შეუპოვრობითააშესაძლებელიშედეგებისმიღწევა.ჩვენყო
ველთვისმზადუნდავიყოთდაშევძლოთჩვენისაყვარელიადამიანებისგადარჩენა.

ფოტოარქივიდან

ფოთისქალთამხარდაჭერისცენტრი-სპორტულიშეჯიბრება-აქცია

ახალგაზრდულიკლუბიგანმუხურში
(ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი)

წყალტუბოსქალთამხარდაჭერის
ცენტრისაქცია
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პიროვნულიფასეულობები,
ტრადიციებიდაოჯახურიკონფლიქტები

„სამისახისჭეშმარიტებაარსებობს:ჩემიჭეშმარიტება,

შენიჭეშმარიტებადაზოგადიჭეშმარიტება.“

ჩინურიგამონათქვამი

ალბათყველასგვქონიაშემთხვევა,როცაახლობელიადამიანისაშინლადგაღიზიანე
ბულიყოფილაისეთსაკითხებზე,რაზეცთქვენნერვსაცარშეიტოკებდით.გაოცებული
მხრებსიჩეჩავთდავერგაგირკვევიათ,რაიყოამაშიგასაბრაზებელი.ადამიანისღირე
ბულებათასისტემაისეააგებული,რომმკაცრადრეაგირებსიმაზე,რაცყველაზემნიშ
ვნელოვანიამისთვის. ამიტომაცღირებულებათასაზომისწორედიმდენივეა,რამდენი
ადამიანიცარსებობსამქვეყნად.

ერთიდაიგივემოვლენაშიორისხვადასხვაადამიანიგანსხვავებულშედეგსხედავს.
მაგალითად,ზოგისთვისსამსახურიშეიძლებაიყოსსაარსებოწყარო,ფინანსურიშემო
სავალი.ზოგისთვისსატანჯველი,ზოგიერთისთვისკიისთვითრეალიზაციისსაშუალე
ბასწარმოადგენს.

ოჯახურიურთიერთობებისღირებულებაიმაშიმდგომარეობს,თურაშიხედავენმე
უღლეებიოჯახისარსებობისაზრს,რაარისმათთვისმთავარი:ოჯახიმთელითავისი
ტრადიციებით,თუუბრალოდშვილები,მომავალი.ოჯახშიშესაძლებელიაერთიმეუღ
ლემატერიალურღირებულებებზეიყოსორიენტირებული,ხოლომეორე–სულიერზე,
რაცშეიძლებაკონფლიქტისმიზეზიგახდეს.

ფასეულობებიპირდაპირუკავშირდებაპიროვნულ„მეს“დაკონკრეტულადამიანზეა
მორგებული.პიროვნებასწორედიმითიზომება,რაინტერესებიგააჩნიადარაღირებუ
ლებებისმატარებელია.როცაღირებულებათაერთიანისაზომიარარსებობს,ძნელია
განსაზღვრო,მეორემხარისთვისრომელსაგანსრაფასიადევს.ესყველაფერიურთი
ერთობებშიგანსაკუთრებითკარგადჩანს.ამიტომაცკონფლიქტებისკლასიფიკაციაში
„ღირებულებათაკონფლიქტს“განსაკუთრებულიადგილიუჭირავსდართულიამოგვა
რებისთვალსაზრისით.

რაარისჩვენთვისყველაზეღირებულიდარამდენადშესაძლებელიაესყველაფერი
ოჯახურიკონფლიქტებისგანვითარებისსაფუძველიგახდესესთემახშირადგამხდარა
განხილვისსაგანიფონდი„სოხუმის“შეხვედრებზე.

ერთიქალბატონისაკუთარფასეულობასმარტივადასეაყალიბებს:
„სოფელშივცხოვრობ,სამიბიჭიმყავს.ოჯახშიყველანივმუშაობთ.მოსავალი
მოგვყავს,მყავსსაქონელი.ყველი,რძეარგვაკლია.100მდექათამიმყავს.ჩემ
თვისესსიმდიდრეადაშრომასძალიანდიდპატივსვცემ.შვილებიცასეგავზარ
დე.მიყვარსსტუმრებიდაყველადღესასწაულზე30კაციანისუფრაიშლება.ეს
ჩვენიტრადიციაა.როცაამოჯახშიშემოვედი,ასედამხვდაყველაფერიდამეც
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გავაგრძელეოჯახშიდამკვიდრებულიწესები.ოჯახშირძალირომშემოვა,აუ
ცილებლადპატივიუნდასცესიმტრადიციებს,რომელიცწლებია, არსებობს.
თუგამომიცხადებს,არმაინტერესებსესყველაფერი,არაფერშიმჭირდებაო,
 კონფლიქტი გარდაუვალია. არავის მივცემუფლებას, დაანგრიოსოჯახური
ტრადიციები.ის,რაცწლებისგანმავლობაშიჩვენსოჯახშიფასეულიიყო.“

რეაქციებიასეთდროსარაერთგვაროვანიადაჯგუფშივეიწყებადისკუსია.
ოჯახშიშემოსულიახალიწევრიარარისვალდებული,იგივემენტალიტეტიგაამყა

როს,რაცმისმოსვლამდეყოფილა.იქნებმასსხვაღირებულებებიგააჩნიადათუყვე
ლაფერზეუარსვეტყვით,ისუკვემსხვერპლია.

არცესარისგამართლებულიესმონაწილეთამეორენაწილისმოსაზრებაა.
განსხვავებულიღირებულებებირომშესაძლოაკონფლიქტისმიზეზიგახდეს,ამაზე

თანხმდებიანახალგაზრდებიც.მათიაზრით,ყველაფერიინდივიდუალურია.ის,რაცერ
თიადამიანისთვისფასეულიდაღირებულია, შესაძლოასხვისთვისუმნიშვნელოიყოს.
იშვიათად ხდება თანხვედრა ღირებულებებში, რაც წინააღმდეგობის წარმოქმნის სა
ფუძველიხდება,განსაკუთრებითოჯახში.ამდროსმხარეებიმხოლოდერთჭეშმარიტე
ბასაღიარებენდამხოლოდ„ჩემიჭეშმარიტებით“მოქმედებენ.

შეხვედრებზეარისსხვადასხვამოსაზრებათუისტორია:
„არ მიყვარს, გოგო სიგარეტსრომ ეწევა.თუ შემიყვარდება,რათქმაუნდა,
შევეცდები,ამჩვევაზეუარივათქმევინო,რადგანამსაკითხზესულგვექნება
კამათი.ჩემსოჯახშისხვაღირებულებებიარსებობსდაესთემაყოველთვისგა
მოიწვევსკონფლიქტს“.
„ურთიერთობებიპატივისცემაზეააგებული,ამიტომმხოლოდცოლიარარის
ვალდებულისხვისფასეულობებსპატივისცეს,ქმარიცვალდებულიაიგივენა
ბიჯიგადადგას.იძულებაანზეწოლაიმმიზნით,რომშეცვალოსხვისიცხოვ
რებისსტილი,იმიტომრომშენსოჯახშისხვასტანდარტებიარსებობს,რათქმა
უნდა,ძალადობადაარასამართლიანისაქციელია“.
„ხშირადცოლადისეთგოგოსმოიყვანენ,რომელსაცძალიანკარგადიცნობენ.
იციან,რომ ქალაქშია გაზრდილი, სოფლის საქმეები არგაუკეთებიადა მერე
კატეგორიულადითხოვენმისგანყველაფრისკეთებას.ბუნებრივია,ასეთდროს
კონფლიქტიგარდაუვალია,რადგანმათიღირებულებებირადიკალურადგან
სხვავებულია“.

ფონდი„სოხუმის“ესქეისიცამმოსაზრებებსამყარებს:
„ქალიყოველთვისუუფლებოა.როცაპატარავიყავი,ძალიანმინდოდაიურის
ტობა.მშობლებისდაჟინებითპედაგოგიურიდავამთავრე,ქალსყველაზემეტად
ესგამოადგებაო.სულმეხერხებოდაქარგვა.როცაგავთხოვდიდათავისუფალ
დროსქარგვადავიწყე,მეუღლემკატეგორიულადამიკრძალა,საქმეებისმეტი
რაგაქვს,ოჯახსმიხედეო.ყველაფერზეუარივთქვი,რაცმიყვარდადამომწონ
და.ახლაპედაგოგივარ,მაგრამესსაქმედიდადარმიყვარს.სუნთქვამეკვრე
ბა,როცასხვისნაქარგებსვუყურებ.მაშინვხვდები,რომესყველაფერიმაკლია
და სულში სიცარიელეს მიქმნის.თავისდროზე წინააღმდეგობარომ გამეწია,
კონფლიქტიმექნებოდაჯერმშობლებთან,მერეოჯახისწევრებთან.“

არსებობსგარკვეულირჩევები,რომელთაცფსიქოლოგებიგვთავაზობენ:
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დაიმახსოვრეთ,ერთუბრალოქვასიმდენიფასიაქვს,რამდენიადამიანიცცდილობს
მისშეძენას.

ნუგექნებათილუზია,რომმხოლოდთქვენგაქვთიდეალურიგემოვნება,ისსხვა,ის
მეორეცსწორედასეფიქრობს.

 ურთიერთობაში ორი ერთნაირი არ არსებობს, სხვანაირიც შეიძლება ამბობდეს
ჭეშმარიტებას,ამისაღიარებაუნდაშეგეძლოთ.

ფონდი„სოხუმის“ქეისებშიასეთისტორიასაცვაწყდებით:
„მედაჩემიმეუღლერამდენიმეწელივხვდებოდითერთმანეთს,მაგრამარა
სოდესგვისაუბრია,ოჯახშირატრადიციებიაქვთ,რასსცემენპატივს,თურმე
ესეცსაჭიროყოფილა.
გათხოვებამდე,ჩემსოჯახშიყველავიცავდითმარხვას.ახალწელსმოკრძალე
ბულად, მხოლოდსამარხვოკერძებითვხვდებოდით.შესაბამისად,განსაკუთ
რებულიმნიშვნელობაარასოდესმიმინიჭებია,რასშევჭამდითსაახალწლოდ.
როცაგავთხოვდი,სულსხვარეალობაშიაღმოვჩნდი.მთელიოჯახიგადართუ
ლიიყოსადღესასწაულოსამზადისზე,სადეყიდათგოჭიდაინდაური,ათამდე
დასახელებისკერძიროგორმოემზადებინათ.ამანძალიანგამაღიზიანა.პირვე
ლადმეუღლესვუთხარი,რასაჭიროაამდენიკერძი,თუკიარავისველოდებით.
ძალიანგაბრაზდა:შენრა,შენიწესებიგინდაჩემსსახლშიდამიმკვიდროო?სა
შინლადვიკამათეთ.
მემარხვაზევარდასულარმაინტერესებსგოჭებიდაინდაურები,ჩემთვის
არაფერიმნიშვნელობაარააქვსმეთქი.
შენხომარახარმთავარი,აბაროგორგინდა,არაფერიგავაკეთოთდამთელი
ოჯახი მარხვაზე გადავიდეთო?  ყვირილითმითხრა. ყვირილზე ყვირილითვე
ვუპასუხე:  ყველა ნორმალური ადამიანი ასე იქცევამეთქი.როცა ჭამასმას
მოილევთ,მაშინდავბრუნდები,მივახალედაგაბრაზებულიდედასთანგადავე
დი.დედამთილიგაოცებულიკითხულობდა,რაიყოაქგასაბრაზებელი.საახალ
წლოსუფრამზადდებოდა,მეტიმისშვილსარაფერიდაუშავებია.“

როგორცწესი,კონფლიქტისმონაწილეებიცდილობენ,გადაარწმუნონმოპირისპი
რემხარე,რომმხოლოდმისიმოსაზრებააჭეშმარიტიდათავსახვევენსაკუთარშეხე
დულებებსადაღირებულებებს.ამსახისკონფლიქტებსართულებსისფაქტორიც,რომ
ადამიანისღირებულებებიარარისზედაპირული,თანახლავსგრძნობები,ემოციები.
როგორციტყვიან,სისხლშიაგამჯდარი.შეუძლებელიაშეცვალოზეწოლისან ლოგი
კურიგანსჯისშედეგად.თუვინმეცდილობსგადააკეთოსმოპირისპირე,მოახვიოსთა
ვისიშეხედულებებიდაგემოვნება,შედეგადიმასიღებს,რომოპონენტი,თავისშეხე
დულებებშიუფროდარწმუნებულიხდება,ვიდრეოდესღაც.ასეთდროსკონფლიქტის
გამოხატვის ყველაზე ნაცნობი ფორმაა ყვირილი. ამ ფორმას ადამიანები საკუთარი
უპირატესობისდასამტკიცებლადიყენებენ.თუმცა,ყვირილიარარისისიარაღი,რო
მელიცურთიერთობებისდასარეგულირებლადეფექტურადგამოიყენება.რაცუფრო
ზევითუწევთხმას,მეორემხარეცშესაბამისადცდილობსერთიტონითმაღალიიყოს
მისირეაქცია.

ყვირილი, სიტყვიერი შეურაცხყოფა, აგრესიის სხვა ფორმები უსიამოვნო იარაღია
კონფლიქტებისგასამწვავებლად.შედეგადორივემხარეზარალდებადავერანაირპო
ზიტიურსვერმიიღებთ.

თავიდანვეუნდაგააცნობიეროთყველაზემთავარი:
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ის,ვისთანაცურთიერთობთ,რამდენადღირებულიათქვენთვის.ამშემთხვევაში,რა
არისუფრომნიშვნელოვანი:ადამიანითუმისიღირებულებები.

თქვენხომესადამიანითავისივეღირებულებებითმიიღეთდააირჩიეთ.მაშინახლა
რატომცდილობთ,მთლიანადშეცვალოთიგიდათქვენსმიერშექმნილსტანდარტებს
დაუქვემდებაროთ?

რატომხართდარწმუნებული,რომმხოლოდთქვენიჭეშმარიტებაასწორი?ღირებუ
ლებებიქმნისადამიანისპიროვნულმეს.თუმასსაკუთარმეობასწაართმევთ,სულსხვა
ადამიანიგახდება,გინდათკისხვაადამიანითქვენსგვერდით?

როგორვმართოთღირებულებითიკონფლიქტები?
ალბათრთულიაასეთდროსრაიმეკონკრეტულირეცეპტისმიღება,ღირებულებათა

კონფლიქტისმოგვარებისერთადერთისაშუალებაარისტოლერანტობა.ტოლერანტო
ბამომდინარეობსლათინურისიტყვიდან„ტოლერავიო“დანიშნავსმოთმინებას,სხვისი
აზრისადარწმენისმიმართშემწყნარებლურდამოკიდებულებას,რაღაცისადმიშეგუე
ბას.ამისგარეშეწარმოუდეგენელიაკონფლიქტისგადაწყვეტა.

lღირებულებითიკონფლიქტისმართვისასმიზნადუნდადავისახოთარაოპონენტის
დარწმუნება,რომმანმიიღოსთქვენიაზრი,არამედმისიმოსმენა,გაგებაუნდაშეგეძ
ლოთ.
l უნდა შეეგუოთ იმ რეალობას, რომ მეორე თქვენნაირი ადამიანი არ არსებობს,

სხვასშესაძლებელიათქვენგანგანსხვავებულიხედვა,შეგრძნებადამოვლენებისაღქმა
ჰქონდეს.
lროდესაცკონფლიქტურისიტუაციაიქმნება,ყვირილზეყვირილითვენუპასუხობთ,

გააკეთეთპატარაპაუზა,გაიაზრეთმისინათქვამიდააღმოაჩენთ,რომმისნათქვამშიც
არისსიმართლისმარცვალი.ყველასიტუაციაშიარისგამოსავალი.
lყოველთვისხმამაღლათქვით,რამოგწონთ,რაარმოგწონთ,რისიგაკეთებაგანი

ჭებთსიამოვნებას.მიანიშნეთსხვებს,რომამყველაფერზეუარიიმიტომთქვით,რომ
თქვენთვისმთავარიურთიერთობაა.დაეიცოდესყველამ,რომთქვენდათმობაზეშეგიძ
ლიათწასვლა,მხოლოდიმიტომ,რომთქვენთვისმთავარიჯერადამიანიადამერემისი
ღირებულება.
lგააკეთეთის,რისიგაკეთებაცყოველთვისგსურდათ,მაგრამარგააკეთეთ,მხო

ლოდიმიტომ,რომამითსხვებსგულსატკენდით,ანუბრალოდგააღიზიანებდით.დაარ
წმუნეთსაკუთარითავი,რომთქვენმსხვერპლიკიარახართ,უბრალოდპრიორიტეტე
ბიშეიცვალეთ.
l თუ გაიძულებენ, შეცვალოთ თქვენი ღირებულებები, დროებით შეჩერდით, უა

რითქვითემოციებზე.აუცილებლადდადგებადრო,ხელსაყრელიმომენტი,როცაამის
თქმისსაშუალებაგექნებათ.
lპიროვნულიღირებულებებიცკი,ყველაფერთანერთად,ცვალებადია,დაელოდეთ

დროს,ცხოვრებაშიიქნებუფროსაინტერესომომენტებიგელოდებათ.შესაძლოა,თქვე
ნიღირებულებებიერთმანეთსდაემთხვეს.თანაცხოვრებისეტაპზემსგავსიშემთხვევა
ძალიანხშირია.

ღირებულებათაკონფლიქტებისმართვაგაცილებითმარტივია,თუკიგაითავისებთ,
რომთქვენიმთავარიღირებულებასხვისიღირებულებებისპატივისცემაა,მაშინაცკი,
როდესაცთქვენიაზრისხვისასარემთხვევა.
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საკონსულტაციომუშაობისმნიშვნელობა
ძალადობისპრევენციისთვის

ფონდი„სოხუმისთვის“განსაკუთრებულიასაინფორმაციოსაკონსულტაციოსაქმია
ნობა.ამმხრივფასდაუდებელიაფსიქოლოგისდაიურისტებისწვლილი.

ფსიქოლოგისკონსულტაციებიერთერთიმნიშვნელოვანიბლოკია,რომელიცქალთამი
მართძალადობისპრევენციასემსახურება.ყოველთვეფსიქოლოგიმანანაგოცირიძექალ
თამხარდაჭერისცენტრებისორგანიზებითქუთაისის,ხონის,წყალტუბოს,სენაკის,ფოთის,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში საინფორმაციოსაკონსულტაციო შეხვედრებს ატარებს.
ამასემატებაჯგუფურიშეხვედრები,რომლებიცტარდებაქუთაისში,დევნილთაკომპაქ
ტურადჩასახლებულცენტრებში.საბოლოოდ,ყოველთვიურად100150ადამიანიიღებსინ
ფორმაციასფსიქოლოგიურთემებზე.რაოდენობრივიმაჩვენებელიარცისეცოტაა,თუმცა
მხოლოდსტატისტიკაბევრიარაფერია,თუმასპროდუქტიულიშედეგებიარმოჰყვა.

რამდენადმნიშვნელოვანიადარაშედეგებზეაგათვლილიმსგავსიკონსულტაციე
ბი,ვინარიანბენეფიციარებიდარამდენადიყენებენპრაქტიკაშიმიღებულინფორმა
ციებს?ამშეკითხვებისპასუხადფონდისფსიქოლოგიმანანაგოცირიძეამბობს,რომ
საინფორმაციოსაკონსულტაციოშეხვედრები,ძირითადად,ძალადობისპრევენციასემ
სახურება: „ძალადობასდროულადუნდაუშველო, სანამ პროცესები მართვადია. შეხ
ვედრებზე მიღებული ინფორმაციები მონაწილე ქალებისთვის კარგი ინსტრუმენტია
იმისთვის,რომსაკუთართავზეიმუშაონ,ოჯახშიურთიერთობებიდაალაგონდაარმი
იყვანონსაქმეკონფლიქტამდე.,რადგანკონფლიქტებიორივემხარისარაადეკვატური
ქცევებისშედეგადყალიბდება.“

ფსიქოლოგისთქმით,ძალადობისპრევენციაინფორმირებისგარეშეშეუძლებელია.
საინფორმაციოშეხვედრებიხელსუწყობსქალთაგაძლიერებას.მონაწილეებიაანალი
ზებენსაკუთარ,ანსხვისრეალურისტორიებსდადასკვნებითავადვეგამოაქვთ.ისინი
თეორიულადმზადარიან,წინასწარგათვალონ,კონკრეტულქმედებასმათიმხრიდანრა
შედეგიშეიძლებამოჰყვეს.თვითონვეაღიარებენ,რომამშეხვედრებისშემდეგურთი
ერთობისასმეტსიფრთხილესიჩენენ,ხედავენ,რანეგატიურიშედეგებიშეიძლებამოყ
ვესმათსაქციელსდაცდილობენთავიდანაირიდონუსიამოვნოშემთხვევები.

მიღებულ ინფორმაციებსრომ ეფექტურად იყენებენ, ამაზეფსიქოლოგის ქეისებში
არსებულიარაერთიისტორიამიუთითებს.სწორედესისტორიებიაისინდიკატორები,
რომლითაცჩვენისაქმიანობისეფექტურობაიზომება.

„მედაჩემიქმარიახლობელმადაგვპატიჟაორმოცზე,მეუღლესამსახურშიმე
ლოდებოდა. ამდროს სახლში სტუმრები მოვიდნენუკრაინიდან. ბუნებრივია,
სტუმრებსვერმივატოვებდი.სანამმათმივხედე,დავაბინავე,დრომალეგავი
და.საკუთარითავისმოსაწესრიგებლადდროარდამრჩადაწასვლაარმომინდა.
მეუღლესაღამოსსახლშინასვამიდაბრუნდა,სახეზეშევატყვე,რომგაბრაზე
ბულიიყო.სტუმრებისთვალწინჩემსშეურაცხყოფაზეგადავიდა,დამამცირე
ბელისიტყვებითმომმართავდარომმეთურმესულასეთითავმოუბმელივარ
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დავერაფერსვასწრებ,სულასემემართება.ბუნებითძალიანიმპულსურივარ,
სტუმრების თანდასწრებით ნათქვამმა საშინლად გამაბრაზა. ვიგრძენი, ზამ
ბარასავითროგორდავიძაბე,სახეზესისხლიმომაწვა,კარისგაჯახუნებამო
მინდა,ენაზესაშინელისიტყვებიმაწვებოდა.ამდროსგამახსენდაშეხვედრაზე
მოსმენილირჩევები,როგორვმართოთსაკუთარი ემოციები. სასწრაფოდგა
რეთგავედი,ჰაერიღრმადჩავისუნთქე,სულიმოვითქვიდაღიმილიანისახით
ოთახშიშემოვბრუნდი,ვითომცარაფერიმომხდარა.სუფრასასწრაფოდგავშა
ლეთ.ჩემსქმარსაცგუნებაგამოუკეთდა,რამდენიმეწუთისშემდეგსტუმრებს
ეტრაბახებოდა,რომარავინაკეთებსჩემნაირჩახოხბილსდაისეთიხაჭაპურიც
არავისგამოსდის,როგორცმისცოლს.გაბრაზებაუკვეაღარმახსოვდა,ვიმღე
რეთსუფრაზე,ვიმხიარულეთდასტუმრებიცდამასპინძლებიცკმაყოფილები
დავრჩით.მოთმენაყოველთვისჯობია,მაგრამთუარგასწავლეს,როდისჯობია
მოითმინო,როდისუნდაგანერიდო,შენით,შესაძლოა,არგამოგივიდეს.“

ჩვენიმენტალიტეტიდანგამომდინარე,ქალებისუმრავლესობაპოტენციურიმსხვერ
პლია,განსაკუთრებითმაშინ,თუმანარიცის,როგორდაიცვასსაკუთარიუფლებებიდა
არიცისოჯახშიწარმოქმნილიკონფლიქტურისიტუაციებისმართვა.

საინფორმაციოშეხვედრებიმონაწილეებსსაშუალებასაძლევს,განიტვირთონფსი
ქოლოგიურად.პირველრიგში,საკუთარითავიშეისწავლონ.საკუთარითავისშეცნობა
დაშეფასებაძალადობისპრევენციაშიერთერთისერიოზულისეგმენტია,რადგანსა
ყოველთაოდცნობილია,რომდაბალითვითშეფასების მქონე ქალები ხშირად ხდებიან
ძალადობისმსხვერპლნი.

სწორი და ადეკვატური თვითშეფასების კრიტერიუმების ჩამოყალიბება ეხმარება
ქალებს, შეაფასონ საკუთარი შესაძლებლობებიდა არ გახდნენ მუდმივად სხვაზედა
მოკიდებულნი.გააანალიზონ,რომმონურიმორჩილებაპიროვნული„მეს“დაკნინებას
უწყობსხელსდაუკეთესობისკენარცვლისსიტუაციას.სწორედესარისფსიქოლოგის
ერთერთიმისია.

ფსიქოლოგისქეისებშიუხვადაამაგალითი,როცაქალებიღიადამბობენ,რომუპი
რატესიმამაკაცია,რომელიცარარისვალდებული,საოჯახოსაქმეებისკეთებაშიმე
უღლესდაეხმაროსდაამაშიუჩვეულოსვერაფერსხედავენ.ფუნქციათაარათანაბარი
განაწილებაოჯახშიძალადობისგანვითარებასკარგნიადაგსუქმნისამსადისკუსიო
საკითხებზედასკვნებსსწორედსაინფორმაციოშეხვედრებზეაკეთებენ,რადგანგენდე
რულითანასწორობა,ქალისადამამაკაცისსოციალურიროლები,მათიინტერესებიდან
გამომდინარე,ხშირადხდებაგანხილვისსაგანი.

ანკეტურიგამოკითხვა,რომელსაცფონდი„სოხუმი“პერიოდულადაწარმოებს,ნათ
ლადაჩვენებს,რომფსიქოლოგისსაინფორმაციოშეხვედრებისმიმართინტერესისაკ
მაოდმაღალია.ამშეხვედრებიდანბევრისასარგებლოინფორმაციამიაქვთ,რომლითაც
არამხოლოდსაკუთართავს,ნაცნობებს,ახლობლებს,მეზობლებსაცეხმარებიან.

„ჩემიმეგობარიათიწელია,გათხოვილია.ჰყავსმეუღლედაორიშვილი.ძალა
დობა ქორწინების პირველივეწლიდანდაიწყო. ქმარიმუშაობისუფლებას არ
აძლევს.თანაცშემოსავალიარცისებევრიაქვთ,მაგრამაიძულებს,დაემორ
ჩილოსდამცირედითდაკმაყოფილდეს.ვეუბნებიჩემსმეგობარს:ესნამდვილი
ძალადობაა,რისთვისისწავლე,მთელიცხოვრებასხვისნებასურვილზერატომ
უნდაიარო,რატომხმასარიღებ.ის,რომქმარიარგცემს,დიდივერაფერი
შეღავათია,ნუთუვერატყობ,რომსრულიმონაგახდი.ისკიიცინის:რავქნა,
ამისგამოოჯახსვერდავანგრევო.ზისსახლში,როგორცმოსამსახურე,საკუ
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თარითავისთვისარაფერიემეტება,სახლშივზივარდარაშიმჭირდებაო.ზის
დაუცდის,როდისშეიცვლებარამე,თავისითკიარასოდესარაფერიარხდება.“

ფსიქოლოგისკომენტარიამკონკრეტულქეისზეასეთია:ადამიანს,რომელზეცწლე
ბის განმავლობაში ფსიქოლოგიურად ძალადობენ, მსხვერპლისფსიქოლოგია უყალიბ
დება. მისი არსება მთლიანადდაპყრობილი აქვს მოძალადესთანურთიერთობის სირ
თულეებს.არააქვსარცფსიქიკურიდააღარცფიზიკურირესურსი,რომმოძალადეს
გაუმკლავდეს. ძალადობა,უპირველესად,შინაგანრესურსსართმევსადამიანსდაგა
რემოებისტყვედაქცევს.მხოლოდიმაზეფიქრობს,რაგააკეთოს,რომარდაიმსახუროს
ახალიფორმისძალადობა.ცვლილებისსაშინლადეშინიადაცდილობს, ყოველდღიურ
რუტინასარასცდეს.ასეთდროსდიდიმნიშვნელობააქვს,ვინარიანმისიგულშემატკივ
რები,რამდენადშეუძლიათმისგვერდითდგომა:დედმამა,ნათესავები,მეგობრები.ის
ბოლომდეუნდაიყოსდარწმუნებული,რომცვლილებისშემთხვევაში,ესადამიანებიმას
მხარსდაუჭერენდამისგვერდითიქნებიანბოლომდე.ასეთიადამიანებიფსიქოლოგთან
შეხვედრაზენელამოდიან,მოსვლისშემთხვევაშინელაგანიცდიანადაპტირებას,მაგ
რამსაბოლოოდმაინციხსნებიან.

ფსიქოლოგისაზრით,მსხვერპლსხშირადარააქვსგაცნობიერებული,რომთვითონ
ეხმარებასაკუთართავს, შექმნასმსხვერპლისმოდელი. ძალადობა ხომგრძელიჯაჭ
ვია, რომლის თითოეული რგოლის მოქსოვაში თავად მსხვერპლია ჩართული. ხშირად
მსხვერპლითავს იმართლებს,რომ წლების განმავლობაში მხოლოდ„მოითმინეს“რე
ჟიმითაცხოვრებდასაკუთრთავს.მაგრამბოლომდევერშეძლოამრეჟიმითცხოვრე
ბა.მოთმენაყოველთვისარნიშნავსპრობლემისგადაწყვეტას,ესმხოლოდპრობლემის
დროებითგვერდზეგადაწევაა.რაცუფროდიდხანსგადავდებთპრობლემას,მითუფრო
რთულდებამისიმოგვარება.

ფსიქოლოგიამბობს,რომმსხვერპლი,ძირითადად,მხოლოდმაშინმოდისფსიქოლოგ
თან,როცაუკვემსხვერპლია,ხანფსიქოლოგიური,ხანფიზიკურიძალადობის.სამწუ
ხაროდ,საქართველოშიჯერკიდევარარისკულტურა,რომპროფილაქტიკისმიზნით
ფსიქოლოგსდროულადმიაკითხონ.ამიტომპრევენციართულადმიმდინარეობს.მდგო
მარეობასართულებსქალებისუმეტესობისპოზიცია:ჩემსოჯახშიყველაფერიწესრიგ
შია,არანაირიკორექციაარმჭირდებაურთიერთობაში.

ფონდი „სოხუმის“ საკონსულტაციო მუშაობაში მსხვერპლისგახსნა ერთერთი სე
რიოზულიფაქტორია.არისშემთხვევები,როცამოდისმსხვერპლი,რომელიცშინაგა
ნადარარისმზადთანამშრომლობისთვის.რაცუფრომეტშეკითხვასუსვამ,მითუფ
რომეტადიკეტება.ძალიანბევრსგადაჭარბებულიწარმოდგენააქვსფსიქოლოგზე,ასე
ჰგონიათ,რომყოვლისშემძლეჯადოქარია,რომელიცერთიჯოხისაქნევითყველაფერს
აწესრიგებს.ესასენამდვილადარარის.პირველრიგში,მსხვერპლიუნდაგაიხსნას,მი
სიდახმარებისგარეშეარაფერიგამოვა.

საინფორმაციოშეხვედრებზეფსიქოლოგიხშირადთვითონხვდება,რომკონკრეტულ
მონაწილესთანმუშაობაუნდაგააგრძელოს,რადგანჯგუფშიშებოჭილიადაუჭირსგახ
სნა.ასეთდროსფსიქოლოგიამჯობინებსმასთანინდივიდუალურშეხვედრასდათანამ
შრომლობაუფროეფექტურადგამოდის.

ფონდის ფსიქოლოგთან მოხვედრა სხვადასხვა გზით შეიძლება: ფონდი „სოხუმის“
ქალთამხარდაჭერისექვსივეცენტრშიმუშაობენმობილიზატორები,რომლებიცატა
რებენსამობილიზაციოშეხვედრებს,ხვდებიანკრიზისულოჯახებსდაფსიქოლოგთან
შეხვედრაზე იწვევენ ქალბატონებს. არიან ისეთებიც,რომლებიცორგანიზაციას კარ
გადიცნობენდასაკუთარიინიციატივითუთანხმდებიანფსიქოლოგსკონსულტაციაზე.
ბენეფიციართანაწილითავიდანვეწინასწარითხოვსშეხვედრისგასაიდუმლოებას.მათი
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კონფიდენციალობა,რათქმაუნდა,გარანტირებულია.განსაკუთრებითმაშინ,როცაბე
ნეფიციარიამასმოითხოვს.

მაგრამსაპირისპირომოთხოვნისბენეფიციარებიცარსებობენ.ფსიქოლოგისთქმით,
მოდისისეთიც,რომელსაცურჩევნიახმაური,ბევრიადამიანისყურადღებისმიპყრო
ბა.არერიდებამედიასთანურთიერთობას.ხმამაღლა,ყველასგასაგონადაფიქსირებს,
რომძალადობისმსხვერპლია. ამდროსფსიქოლოგისკონსულტაციამნიშვნელოვანია,
რადგანმსხვერპლსხშირადგააზრებულიარააქვსთავისიქცევისადეკვატურობა.დარ
წმუნებულია,რომმხოლოდხმაურითმოაგვარებსთავისპრობლემას.ფსიქოლოგიეხ
მარება,დაანახოსცალკეულიქცევისნორმებიდანგამომდინარე,რარისკებიშეიძლება
შეექმნასმისამათუიმგადაწყვეტილებას,რასირთულეებსდაწინააღმდეგობებსშეიძ
ლებაწააწყდეს.

გარდასაინფორმაციოშეხვედრებისადაკონსულტაციებისა,ფსიქოლოგიაქტიურად
იყენებსისეთმეთოდს,როგორიცააარტთერაპია.ამმეთოდისდახმარებით,შესაძლე
ბელიხდება,ადამიანებისსულშიჩაიხედოს,მათუმთავრესპრობლემებსჩასწვდეს:

„მათინახატებისულისსარკეა,ზოგჯერარარისაუცილებელიზედმეტისაუბარი.ნა
ხატები,ფერებიზუსტადგადმოსცემენმათფსიქოლოგიურმდგომარეობას.მქონიაშემ
თხვევა,როდესაცმსხვერპლიაბსოლუტურადსაპირისპიროსყვებოდა,ცდილობდაყვე
ლაფრისშელამაზებას,გაფერადებას.ანუ,გულმოდგინედფუთავდათავისსატკივარს.
თავს გვაჩვენებდა,რომ მის ირგვლივ ცუდი არაფერი ხდებოდა. როცა არტთერაპია
გამოვიყენე,მისიპორტრეტიაბსოლუტურადსხვაიყო,უფრომუქიდასევდიანი,ვიდრე
გარეგნულად ჩანდა. ნახატში კარგად იკვეთებოდა სულიერი წინააღმდეგობები. ერთი
კონსულტაციაარაღმოჩნდასაკმარისიიმისთვის,რომგახსნილიყო.რამდენიმეთვეისე
იარა,შედეგიარგვქონდა.მერეერთდღესერთბაშადბოლომდეგაიხსნა,ყველაფერი,
რაცაწუხებდა,მიამბო.ასეცხდება,სიჩქარებევრსარუხდება,მეტიდროსჭირდება.
გახსნისმერედახმარებაბევრადუფრომარტივია,მერეუკვეთვითონმსხვერპლიგკარ
ნახობს,როგორდაეხმარო.“

ძალადობისპრევენცია,რეაბილიტაციაშეუძლებელია,განიხილობავშვებისგარეშე.
ფსიქოლოგიამბობს,რომიქ,სადაცოჯახურიძალადობაა,ქალიმსხვერპლისპარალე
ლურადბავშვიცმოიაზრება.თუდედაცუდადარისდაოჯახშითავსკომფორტულად
ვერგრძნობს, პირველრიგში, ბავშვიგრძნობს ამას, ისიცვერარისსრულყოფილად.
მშობლები,რაცარუნდაეცადონ,ბავშვიმოარიდონძალადობისსცენებს,ბავშვიდედის
განწყობასმაშინვეხვდება.ფსიქოლოგიმსხვერპლსყოველთვისეუბნება,რომშვილებ
თანერთადმოვიდეს,რადგანყოველთვისრჩებაბავშვშიძალადობითგამოწვეულიუარ
ყოფითილაქა,რომელიცმთელიცხოვრებამიყვება.

კონსულტაციისდროსარანაირიასაკობრივიშეზღუდვაარარსებობს,მაგრამგან
საკუთრებითრთულია მოზარდებთან მუშაობა.დედებსადა შვილებს შორის ამ ეტაპ
ზემაღალიაგაუცხოებისსინდრომი.მსგავსიჩივილითხშირადმიმართავენმშობლები
ფსიქოლოგსდასაკუთარიშვილებიმოჰყავთსაშველად.საჩივარი,ძირითადად,ასეთია:
არვიცი,რადაემართა,ვერვცნობ,სხვანაირიგახდა.დედებისაკუთარბრალეულობა
ზე არასოდესსაუბრობენ. ასეთდროსძირითადი პრობლემა მშობელშია: ბევრდედას
უჭირსიმისგაცნობიერება,რომასაკთანერთადიცვლებაშვილებისცხოვრებისწესი.
ვერ ეგუებიან იმას, რომ მათი შვილი დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას, უკ
ვირთ,რატომარემთხვევამათიარჩევანიერთმანეთს.რატომგაჩნდაგანსხვავებული
ფასეულობები.ყოფილაარაერთიშემთხვევა,როცამშობელსმიუღიაკონსულტაციადა
მთლიანადშეცვლილამისიურთიერთობაშვილთან.

ფსიქოლოგიაღნიშნავს,რომმომართვიანობაწინაწლებთანშედარებითგაზრდილია,
რაციმისდასტურია,რომმსხვერპლმაიგრძნომხარდაჭერა.საზოგადოებაშიფსიქო
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ლოგისინსტიტუტისადმიდამოკიდებულებაშეიცვალა.ბევრიმოდისდაიღებსრჩევებს,
რაუნდაგააკეთოს,როგორმოიქცეს.ესყველაფერიძალადობისპრევენციასგულის
ხმობსდაშედეგებზეცაისახება.

ფონდი „სოხუმის“ საქმიანობაში იურისტების მუშაობა საკმაოდ სერიოზული ბლო
კია.იურისტებიფსიქოლოგთანერთადკოორდინაციაშიმუშაობენ.არისშემთხვევები,
როცაფსიქოლოგთანმოსულმსხვერპლსიურისტისკონსულტაციაუფროსჭირდებოდა,
პარალელურადესორისერვისიბევრადუფროეფექტურიამსხვერპლთადახმარების
საქმეში.

ფონდის იურისტები ექვსივე ქალთა მხარდაჭერის ცენტრში მუშაობენ. ქუთაისში,
ხონსადახურჩა/კოკშითამარგოგოხია,სენაკშიმარიკახელაია,წყალტუბოშიბელა
ბერაძედაფოთშითინათინხიზანიშვილი.

საინფორმაციოსაკონსულტაციო შეხვედრებზე სწორედ ის საკითხები განიხილება,
რომლებიც ბენეფიციარი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია. არის შემთხვევებიროდესაც
მონაწილეებიგანსახილველადმათთვისსაჭიროსაკითხსწამოჭრიან.

იურისტებისქეისებშისაკითხებისსიმრავლეა,რომელთაშორისარისგანქორწინება,
ბინისდაგირავებაგაყიდვასთანდაკავშირებულისაკითხები.ასევეხშირიადავებიშვი
ლებსშორისქონებისგაყოფასთანდაკავშირებით.

მთავარი მიზანი იურისტების საქმიანობაში მაინც მსხვერპლისდაცვადა ძალადო
ბის პრევენციაა. პერიოდულად იმართება საერთო შეკრებები, სადაც იურისტები ერ
თმანეთსუზიარებენგამოცდილებას, ააანალიზებენცალკეულშემთხვევებს, მსჯელო
ბენ,როგორდაეხმარებიანბენეფიციარებსამათუიმსაკითხისგადაწყვეტაში.ყოველი
თვის ბოლოს პროექტის ასისტენტი მათ მუშაობას აჯამებს, სადაც კარგად იკვეთება,
კონსულტაციებირამიმართულებითგაიცა,რომელქალაქშირასაკითხიააქტუალური.

იურისტებისქეისებიდან:
„ფოთშიდახმარებისთვისმოგვმართაერთმაქალბატონმა.დედაქუთაისშისა
ავადმყოფოში ეწვა, ქალბატონი სოციალურად დაუცველია, საავადმყოფოდან
ისეგამოწერეს,ფორმა100არგამოატანეს.ადგილობრივმამერიამ,რომელსაც
პროგრამებში გაწერილი აქვს სოციალურად დაუცველებისთვის ერთჯერადი
დახმარებები,სამედიცინოფორმამოითხოვა.შვილმაისევქუთაისსმიაკითხა,
სადაცსამიდღისშემდეგდაიბარეს.ამასობაშიდედისჯანმრთელობისმდგო
მარეობა გაუარესდადარამდენიმედღეში გარდაიცვალა.რამდენიმე კვირის
შემდეგმასდაუკავშირდნენქუთაისისსავაადმყოფოდანდამოსთხოვესმკურ
ნალობის თანხის გადახდა. ბენეფიციარს სწორედ ამ საკითხზე სჭირდებოდა
დახმარება.მასგანემარტა:სავადმყოფოსპერსონალსრომმისთვისფორმა100
მიეცა,როგორცსამართლებრივად არის განსაზღვრული, ის მიიღებდა ადგი
ლობრივი მუნიციპალიტეტიდან დახმარებას და შეძლებდა თანხის გადახდას.
მაგრამამკონკრეტულშემთხვევაშიისიყოდაზარალებულიდაშეეძლოსაჩივ
რითიქეთმიემართა.ბენეფიციარირეკომენდაციისშესაბამისადმოიქცადათა
ვიდააღწიაგამოუვალსიტუაციას.“

იურისტები აღნიშნავენ, რომ ხშირია განქორწინების შემთხვევები. ასეთ დროს
მსხვერპლსურჩევენ,გაიარონპარალელურადფსიქოლოგისკონსულტაციაც,რადგან
განქორწინებისთვისბევრირამმზადარარისდამასშინაგანადსჭირდებამომზადება.
ყოფილაშემთხვევა,როცაფსიქოლოგის კონსულტაციის შემდეგგადაწყვეტილება შე
უცვლიათ,რადგანჯერკიდევარსებობდაგამოუყენებელირესურსები.
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იურისტებიაღნიშნავენ,რომბენეფიციარებისუმრავლესობათითქმისარიცნობსკა
ნონებს,იყოისეთიშემთხვევები,როცამსხვერპლიგანქორწინებასერიდებოდაიმმოტი
ვით,რომმასმოუწევდადაუსრულებლადსასამართლოპროცესებზესიარული.

იურისტებისქეისებიდან:
„ირინა მეუღლესთან კონფლიქტურსიტუაციაშია.უკვერამდენიმე წელია, ერ
თადარცხოვრობენ.ირინაბავშვთანერთადმშობლებისნაჩუქარბინაშიცხოვ
რობს. ქმარი პერიოდულად მოდის ბავშვის მონახულების საბაბითდა მაშინაც
კონფლიქტითმთავრდებაესშეხვედრა,რადგანქმარსარააქვსსამართლებრივი
შეზღუდვებიდაკანონიერმეუღლედითვლება.ირინასდიდიხანიაგანქორწინება
უნდა,მაგრამსასამართლოშიქმართანდამოწმეებთანსიარულიძალიანარმოს
წონს.ამისგამოერიდებაოფიციალურგანქორწინებას.ირინასგანემარტა,რომ
სასამართლოშიგანქორწინებისმისაღებადარარისაუცილებელიმეორემხარის
გამოჩენა.მასშეეძლოგანქორწინებაუხმაუროდმოეგვარებინა.ამინფორმაციამ
ძალიანდაამშვიდა,საჭიროდოკუმენტაციისშეგროვებადაიწყოდაგანქორწინე
ბაცწარმატებითდასრულდა.ამჯერადსასამართლოსგადაწყვეტილებით,მამას
ბავშვისნახვისდღეებიდაუწესდადამასარააქვსუფლება,ირინასმიაკითხოსდა
მყუდროებადაურღვიოს.ირინაცთავსდაცულადდაკომფორტულადგრძნობს.“

ქუთაისში იურისტიხვდებადევნილებსსხვადასხვა კომპაქტურდასახლებაში.თვის
განმავლობაში 9 შეხვედრა ტარდება. ამ შეხვედრებზე, ძირითადად, საცხოვრებელი
ფართისმიღებისადადაკანონებისსაკითხებზეუწევსკონსულტაციებისგაცემა.იმშემ
თხვევაში,თუმათუფროკონკრეტულიინფორმაციებისჭირდებათ,ფონდისიურისტი
მათაგზავნისსაქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოციაციისქუთაისისფილიალში,
რომელიცჩვენიორგანიზაციისპარტნიორია.ახალგაზრდაიურისტებიკვალიფიციურ
დახმარებასუწევენქუთაისელბენეფიციარებს.

იურისტებისსაქმიანობაშიპრიორიტეტულიაძალადობისმსხვერპლთანმუშაობა.
უნდააღინიშნოს,რომფონდი„სოხუმი“არისძალადობისმსხვერპლისთვისსტატუ

სისმიმნიჭებელიკომისიისუფლებამოსილიწევრი.ამსტატუსმაბევრადუფროეფექტუ
რიგახადამსხვერპლისდახმარება,რადგანსტატუსისმინიჭებისგამარტივებაეხმარება
მსხვერპლს,მიიღოსამკუთხითარსებულიდახმარებადამხარდაჭერა,გაადვილებულია
თავშესაფარშიმოხვედრა.

ფონდი„სოხუმი“აქტიურადთანამშრომლობსთავშესაფართან.იყოშემთხვევა,რო
ცათავშესაფრისიურისტმადახმარებისათვისმიმართაფონდ„სოხუმს“.თავშესაფარში
მცხოვრებმსხვერპლსიქყოფნისვადაგასდიოდა,რადგანარჰქონდასტატუსიდამოქ
მედიკანონმდებლობით,შესაძლოა,ქუჩაშიაღმოჩენილიყო.პროცესშიჩაერთოფონდი
„სოხუმის“იურისტი,მომზადდაყველასაჭიროდოკუმენტაციადათბილისშიწარედგინა
მსხვერპლისთვისსტატუსისმიმნიჭებელკომისიას.მოკლედროში,ყველაპროცედურის
შემდეგ,ქალმასტატუსიმიიღოდათავშესაფარშიყოფნისვადაგაუხანგრძლივდა.

იურისტებისქეისებიდან:
მარი23წლისაა.ოთხიწელიიყოქორწინებაში.სამიწლისგოგონაჰყავს.ბო
ლოწელსმეუღლესთანდაეძაბაურთიერთობა.ქმარიუმიზეზოდეჭვიანობდა,
სცემდადასხვებისთანდასწრებითშეურაცხყოფასაყენებდა.მეტიცოთახში
კეტავდარამდენიმედღითსაკვებისადაწყლისგარეშე.მშობლებიარერეოდ
ნენდაამბობდნენ,რომთვითონგაერკვეოდნენ.მარისმშობლებსაცუმალავ
დნენსიტუაციას.რადგანმარიმუდმივადეწინააღმდეგებოდა,მეუღლემგააგ
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დო,ტანსაცმელიდაფულიცარმისცადადაემუქრა,რომბავშვსაცარასოდეს
ანახებდა.მარიროგორღაცჩავიდამშობლებთან,მაშინვეპატრულიგამოიძახა,
ბავშვისწაყვანაუნდოდა.მაგრამსაპატრულოსამსახურმაგამოძახებისადგილ
ზეძალადობისკვალივერშენიშნადარეაგირებაცარმოუხდენია.მარიმადვო
კატიაიყვანა,სასამართლომგამოიტანაგადაწყვეტილებაბავშვისთვისსაცხოვ
რებლის გარკვევისთაობაზე. ქმარიდედას არუჩვენებდა ბავშვსდა ბაღშიც
გააფრთხილააღმზრდელები,რომარშეეხვედრებინათ,რადგანთითქოსდედა
ძალადობდაბავშვზე.4თვეგავიდა,4პროცესიგაიმართა,ჩაერთოსოციალური
მუშაკი,ფსიქოლოგი...მარიმარიცოდა,რაექნა.დროგადიოდა,შედეგიკიარ
ჩანდა.მერეფონდ„სოხუმს“მიმართა.ფონდისიურისტმასაბუთებიშეაგროვა
უწყებათაშორის საბჭოში წარსადგენად. ამის საფუძველზე მარიმ ძალადობის
მსხვერპლისსტატუსიმიიღო.მალეკიდევერთიპროცესიგაიმართადამიღებუ
ლიიქნაგადაწყვეტილება,რომბავშვმადედასთანიცხოვროს.

ფონდ„სოხუმს“დახმარებისთვისმიმართასოციალურმააგენტმა,რადგანსოციალურ
მუშაკებსარააქვთძალადობისმსხვერპლისსტატუსისმინიჭებისუფლება.მსხვერპლი
იყოახალგაზრდაქალიპატარაბავშვით,რომელიცფსიქოლოგიურძალადობასგანიც
დიდადედამთილისგანდაფიზიკურდასექსუალურძალადობასქმრისგან.პოლიციამ
28 იანვარს გამოსცა შემაკავებელიორდერი,რომლის ვადა გადიოდა 29თებერვალს,
ამიტომსაჭიროიყომსხვერპლისსტატუსისმიღება.ფონდი„სოხუმის“იურისტმაშე
ავსოსაიდენტიფიკაციოანკეტა,ფსიქოლოგთანერთადდეტალურადშეისწავლასაქმე,
წარადგინესქეისიუწყებათაშორისსაბჭოშიახალგაზრდაქალსმსხვერპლისსტატუსი
მიენიჭადამეორედღესვებავშვთანერთადგადაყვანილიიქნაქუთაისისთავშესაფარში,
სადაცსარეაბილიტაციოკურსისგავლაცშეძლო.

ასეშეთანხმებულადმოქმედებენფონდისიურისტებიდაფსიქოლოგი.რათქმაუნდა,
შედეგებიც არის. ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლის მდგომარეობა უმჯობესდება,
უფროხშირადკი საინფორმაციოსაკონსულტაციომუშაობა ხელსუწყობს ადამიანთა
საყოფაცხოვრებოპრობლემებისმოგვარებას,ოჯახშიძალადობისდაქალთამიმართძა
ლადობისპრევენციას.სწორედამიტომამმუშაობასდიდისერიოზულობითეკიდებიან
ფონდი„სოხუმის“ქალთამხარდაჭერისცენტრებიდამათიბენეფიციარები.

ფოტოარქივიდან

ფონდი„სოხუმის“თანამშრომელთატრენინგიბორჯომში
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