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მე თო დუ რი სა ხელ მძღვა ნე ლო ახალ გაზ რდე ბის თვის 

„მშვი დო ბის, ტო ლე რან ტო ბის და  
არა ძა ლა დობ რი ვი კულ ტუ რის და ნერ გვა“

ეს მე თო დუ რი სა ხელ მძღვა ნე ლო წარ მო ად გენს ერ თგვარ გზამ კვლევს და დახ მა რე ბას ახალ გაზ რდე
ბის თვის, რა თა ისი ნი აქ ტი უ რად ჩა ე ბან ტო ლე რან ტუ ლი, მშვი დო ბი ა ნი და არა ძა ლა დობ რი ვი სა ზო
გა დო ე ბის მშე ნებ ლო ბა ში. 

სა ხელ მძღვა ნე ლო და ეხ მა რე ბა მათ, ახ ლე ბუ რად შე ხე დონ შემ წყნა რებ ლო ბის, გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის, სო ცი ა ლუ რი კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვის თე მას. ის ხელს შე უ წყობს აღ მშე ნებ ლო ბას, ურ თი
ერ თქმე დე ბის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას მულ ტი კულ ტუ რუ ლი და მრა ვა ლე როვ ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბის 
პი რო ბებ ში, აგ რეთ ვე მი ა წო დებს მათ მე თო დებს და ინ სტრუ მენ ტებს სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში 
აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის. 

დამ ხმა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო ში ასა ხუ ლი თე მე ბი გა აღ ვი ძებს ახალ გაზ რდებ ში ინ დი ვი დუ ა ლურ თუ 
კო ლექ ტი ურ ინი ცი ა ტი ვას და გა ნა ვი თა რებს სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბას თა ვი ანთ სა ზო გა დო ე ბებ ში 
პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის მიზ ნით. შე საძ ლო ა, სა ხელ მძღვა ნე ლოს წა კითხ ვა მის ცემს ბიძგს 
ახალ გაზ რდებს, უფ რო აქ ტი უ რად გა მო ავ ლი ნონ სა მო ქა ლა ქო პო ზი ცი ა. ხო ლო ზო გი ერ თებს შე აც
ვლე ვი ნებს შე ხე დუ ლე ბას „უ ჩე მო დაც მოგ ვარ დე ბა...“ პო ზი ცი ა ზე „მე თუ არა, მაშ ვინ?“ 

მე თო დურ სა ხელ მძღვა ნე ლო ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლია შემ დე გი თე მე ბი:

	ტო ლე რან ტო ბა

	 გენ დე რი, გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა  

	 ლი დე რო ბა და გუნ დის შექ მნა  

	 კონ ფლიქ ტის მარ თვა 

	 ახალ გაზ რდუ ლი აქ ტი ვიზ მი და მო ნა წი ლე ო ბა  

	 ფო რუმ -თე ატ რი  



3

ნა წი ლი I: ტო ლე რან ტო ბა

1995 წელს იუ ნეს კოს (UNESCO) გე ნე რა ლუ რი კონ ფე რენ ცი ის მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი ტო ლე რან ტო ბის 
პრინ ცი პე ბის დეკ ლა რა ცი ის გან მარ ტე ბის თა ნახ მად, ტო ლე რან ტო ბა ნიშ ნავს „ჩვე ნი სამ ყა როს მდი
და რი კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის, ჩვე ნი თვით გა მო ხატ ვის ფორ მე ბის და ადა მი ა ნუ რი ინ დი
ვი დუ ა ლო ბის გა მოვ ლი ნე ბის ხერ ხე ბის პა ტი ვის ცე მას, მი ღე ბას და სწორ გა გე ბას. „ტო ლე რან ტო ბა“ 
აიხ სნე ბა დეკ ლა რა ცი ა ში რო გორც აქ ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ყა ლიბ დე ბა ადა მი ა ნის უნი
ვერ სა ლუ რი უფ ლე ბე ბის და თა ვი სუფ ლე ბე ბის აღი ა რე ბის სა ფუძ ველ ზე“.

ტო ლე რან ტო ბა ნიშ ნავს სხვა კულ ტუ რე ბის, თვით გა მო ხატ ვის ხერ ხე ბის და ადა მი ა ნის ინ დი ვი დუ ა
ლო ბის გა მო ხატ ვის პა ტი ვის ცე მას, მი ღე ბას და გა გე ბას. ტო ლე რან ტო ბა არის გაცნობიერება იმი სა, 
რომ სხვებს შე უძ ლი ათ აზ როვ ნე ბა და მოქ მე დე ბა ისე თი მა ნე რით, რო მე ლიც გან სხვავ დე ბა თქვე ნი 
სა კუ თა რი მა ნე რი სა გან. 

სა უ ბა რი არ არის შემ დეგ ზე: 

	 დათ მო ბე ბი

	 ქედ მაღ ლუ რი შემ წყნა რებ ლო ბა  

	 სიბ რა ლუ ლი  

	 სა კუ თარ მრწამ სზე უა რის თქმა 

	 სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბის თავ ზე მოხ ვე ვა 

ტო ლე რან ტო ბის შვი დი ძი რი თა დი პრინ ცი პი:

	 უკ ლებ ლივ ყვე ლა ადა მი ა ნის ადა მი ა ნუ რი ღირ სე ბის პა ტი ვის ცე მა;

	 გან სხვა ვე ბე ბის პა ტი ვის ცე ბა; 

	 ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა ნუ მე ო რებ ლო ბის გა აზ რე ბა;

	 ურ თი ერ თშევ სე ბა, რო გორც გან სხვა ვე ბე ბის ძი რი თა დი ნი შა ნი; 

	 ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა, რო გორც ერ თობ ლი ვი მოქ მე დე ბე ბის სა ფუძ ვე ლი; 

	 მშვი დო ბის კულ ტუ რა; 

	 მეხ სი ე რე ბის შე ნახ ვა 

ტო ლე რან ტო ბის სა ხე ე ბი

მო რა ლუ რი (პი რო ბი თი) - თა ვის სა ფუძ ველ ში შე ი ცავს გა და ვა დე ბულ აგ რე სი ას, „გა რეგ ნუ ლი 
მე“ს შემ წყნა რებ ლო ბა ზე და პი რულ დო ნე ზე: ადა მი ა ნი ეთან ხმე ბა მოვ ლე ნებს, ში ნა გა ნად კი 
თავს იკა ვებს, „დუღს“. 

ბუ ნებ რი ვი (ნამ დვი ლი) - და მა ხა სი ა თე ბე ლია პა ტა რა ბავ შვე ბის თვის და გა მო ი ხა ტე ბა მათ 
მი ერ მშობ ლე ბის მი ღე ბა ში ყო ველ გვა რი შე ფა სე ბის გა რე შე. სამ წუ ხა როდ, ხდე ბა, რომ მათ 
(ბავ შვე ბის) სა ზი ა ნოდ, თუ მშობ ლე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან სი სას ტი კით. 

ზნე ობ რი ვი (ნამ დვი ლი) - ეფუძ ნე ბა რე ა ლო ბის სრულ და გა აზ რე ბულ მი ღე ბას. ეს არის „ში
ნა გა ნი მე“ს მომ წი ფე ბუ ლი და პო ზი ტი უ რი ტო ლე რან ტო ბა, სი ცოცხ ლის მოვ ლე ნე ბის და 
ადა მი ა ნე ბის მი მართ სუ ლი ე რი და მო კი დე ბუ ლე ბა, მუდ მი ვი თვით შეც ნო ბა. ზნე ობ რი ო ბა ზეა 
აგე ბუ ლი ყვე ლა ბრძნუ ლი იგა ვი. 
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ტო ლე რან ტო ბის სა ხე ე ბი სფე რო ე ბის მი ხედ ვით

ტო ლე რან ტო ბის სა ხე ე ბის გან საზ ღვრა 

	 რე ლი გი უ რი ტო ლე რან ტო ბა - ადა მი ანს გა აჩ ნია ნე ბის მი ე რი რწმე ნის უფ ლე ბა, რო მე ლიც მი
ღე ბუ ლია მის სა ხელ მწი ფო ში იმ შემ თხვე ვა შიც, თუ ის რწმე ნა არ მი ე კუთ ვნე ბა მთა ვარ რე ლი
გი ას ამ სა ხელ მწი ფო ში. შემ წყნა რებ ლო ბა სხვა რწმე ნის მი მართ ადა მი ა ნებს შო რის მშვი დო ბი
ა ნი ურ თი ერ თო ბის სა წინ და რი ა. 

	 ტო ლე რან ტო ბა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის (ინ ვა ლი დო ბა) მქო ნე ადა მი ა ნე ბის მი მართ - 
ჯან მრთე ლო ბის შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის მი მართ ტო ლე რან ტო ბის 
გა მოვ ლი ნე ბა არის უმაღ ლე სი არ სით ინ ვა ლი დის, რო გორც სა ზო გა დო ე ბის სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი 
წევ რის, დახ მა რე ბა ადაპ ტა ცი ა სა და სო ცი ა ლი ზა ცი ა ში. ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა, სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შე თა ვა ზე ბა  ტო ლე რან ტო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი ა.  

	 ეთ ნი კუ რი ტო ლე რან ტო ბა - სხვა ხალ ხის ცხოვ რე ბის წე სე ბის მი მართ პა ტი ვის ცე მით და მო კი
დე ბუ ლე ბა. ტო ლე რან ტო ბის პრობ ლე მას პო ლი ეთ ნი კურ ქვეყ ნებ ში აქვს გლო ბა ლუ რი მნიშ ვნე
ლო ბა. სა პი რის პი რო მხა რე  არა ტო ლე რან ტო ბა (შე უწყ ნა რებ ლო ბა) სულ უფ რო ხში რად ხდე ბა 
ეროვ ნე ბა თა შო რი სი შუღ ლის გაღ ვი ვე ბის სა ბა ბი. 

	 გენ დე რუ ლი ტო ლე რან ტო ბა - მი უ ხე და ვად თა ვი სი სქე სობ რი ვი კუთ ვნი ლე ბი სა, ადა მი ა ნე ბი 
იმ სა ხუ რე ბენ პა ტი ვის ცე მას და თა ნა ბარ უფ ლე ბებს  ეს არის გენ დე რუ ლი ტო ლე რან ტო ბა. 

	 პო ლი ტი კუ რი ტო ლე რან ტო ბა  ტო ლე რან ტო ბა პო ლი ტი კა ში  არის სხვა დას ხვა პო ლი ტი კუ რი 
ძა ლის და მოძ რა ო ბის მი მართ პა ტი ვის ცე მა. 

	 სა გან მა ნათ ლებ ლო ტო ლე რან ტო ბა  პი როვ ნე ბის მი ღე ბა, მი უ ხე და ვად იმი სა, აქვს თუ არა მას 
დიპ ლო მი. 

	 კლას თა შო რი სი ტო ლე რან ტო ბა  ადა მი ა ნე ბის მი მართ პა ტი ვის ცე მა, მი უ ხე და ვად მა თი მა ტე
რი ა ლუ რი დოვ ლა თი სა. 

	 სექ სუ ა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი ტო ლე რან ტო ბა – ჰო მო ფო ბი ის გა მოვ ლე ნის და უშ ვებ ლო ბა 
არატ რა დი ცი უ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის მი მართ. 

	 ასა კობ რი ვი ტო ლე რან ტო ბა  ასა კობ რი ვი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა და მა თი მი ღე ბა, 
ასა კობ რი ვი სტე რე ო ტი პე ბის არარ სე ბო ბა. 

რელიგიური

მარგინალური

კლასთაშორისი

ეროვნებათაშორისი

გენდერული

ასაკობრივი

პოლიტიკური
გეოგრაფიული

რასობრივი

ფიზიოლოგიური

სექსუალურად ორიენტირებული

საგანმანათლებლო
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ტო ლე რან ტო ბის კრი ტე რი უ მე ბი

	თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბა (თა ნა ბა რი წვდო მა სო ცი ა ლურ სარ გე ბელ ზე, მმარ თველ, სა გან მა ნათ
ლებ ლო და ეკო ნო მი კურ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე ყვე ლა ადა მი ა ნის თვის მი სი სქე სის, რა სის, ეროვ ნე
ბის, რე ლი გი ის, სხვა რო მე ლი მე ჯგუ ფის კუთ ვნი ლე ბის მი უ ხე და ვად);  

	ჯგუ ფის ან სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბის პა ტი ვის ცე მა, კე თილ მო სურ ნე ო ბა და შემ წყნა რებ ლუ რი და
მო კი დე ბუ ლე ბა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის მი მართ (ინ ვა ლი დე ბი, ლტოლ ვი ლე ბი, ჰო მო სექ სუ ა ლის ტე ბი 
და სხვა); 

	 პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა წევ რის მო ნა წი ლე ო ბის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი; 

	 კულ ტუ რუ ლი თვით მყო ფა დო ბის და ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის ენე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა; 

	 ადა მი ა ნე ბის რაც შე იძ ლე ბა მე ტი რა ო დე ნო ბის მოც ვა სა ზო გა დო ებ რი ვი ხა სი ა თის მოვ ლე ნე ბით, 
დღე სას წა უ ლე ბით, თუ ეს არ ეწი ნა აღ მდე გე ბა მათ კულ ტუ რულ ტრა დი ცი ებს და რე ლი გი ურ 
რწმე ნას;  

	 ყვე ლა კულ ტუ რის თვის, რო მე ლიც წარ მოდ გე ნი ლია მო ცე მულ სა ზო გა დო ე ბა ში, თა ვი სი ტრა დი
ცი ე ბის მიმ დევ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბა; 

	რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბა იმ პი რო ბით, რომ ეს არ თრგუ ნავს სა ზო გა დო ე ბის სხვა წევ რე ბის უფ ლე
ბებს და შე საძ ლებ ლო ბებს; 

	თა ნამ შრომ ლო ბა და სო ლი და რო ბა სა ერ თო პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტი სას; 

	 პო ზი ტი უ რი ლექ სი კა ეთ ნო სებ სშო რი სი, რა სებ სშო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის სფე რო ში, სქე სებს შო
რის ურ თი ერ თო ბებ ში. 

შე უწყ ნა რებ ლო ბის (ინ ტო ლე რან ტო ბის) ნიშ ნე ბი 

	 შე უ რაცხ ყო ფა, და ცინ ვა, უგუ ლე ბელ ყო ფის გა მო ხატ ვა; 

	 იგ ნო რი რე ბა (სა უ ბარ ზე, გულ წრფელ გუ ლახ დი ლო ბა ზე /ა ღი ა რე ბა ზე უა რის თქმა); 

	 ნე გა ტი უ რი სტე რე ო ტი პე ბი, ტენ დენ ცი უ რო ბა, ცრურ წმე ნა (გან ზო გა დო ე ბუ ლი აზ რის შექ მნა  
 ადა მი ან ზე, რო მე ლიც მი ე კუთ ვნე ბა სხვა კულ ტუ რას, სქესს, რა სას, ეთ ნი კურ ჯგუფს,  
 რო გორც წე სი, უარ ყო ფი თი და მა ხა სი ა თებ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე); 

	 ეთ ნო ცენ ტრიზ მი (ცხოვ რე ბი სე უ ლი მოვ ლე ნე ბის გა აზ რე ბა და შე ფა სე ბა სა კუ თა რი ჯგუ ფის  
 ფა სე უ ლო ბე ბის და ტრა დი ცი ე ბის პრიზ მა ში, რო მე ლიც მიჩ ნე უ ლია ეტა ლო ნად და სა უ კე თე 
  სოდ სხვა ჯგუ ფებ თან შე და რე ბით); 

	 მტრის ძი ე ბა (უ ბე დუ რე ბე ბის, არა კე თილ დღე ო ბის და სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გა მო  
 სა კუ თა რი და ნა შა უ ლის გა და ტა ნა ამა თუ იმ ჯგუფ ზე);  

	 დევ ნა, და ში ნე ბა, მუ ქა რა; 

	 დის კრი მი ნა ცია სქე სობ რი ვი, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ნიშ ნით და სხვა გან სხვა ვე ბე ბით  
 (სო ცი ა ლუ რი სარ გებ ლის ჩა მორ თმე ვა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის უარ ყო ფა, იზო ლა ცია  
 სა ზო გა დო ე ბა ში);  

	 რა სიზ მი (გარ კვე უ ლი რა სის წარ მო მად გენ ლე ბის დის კრი მი ნა ცია იმ წი ნა პი რო ბის სა ფუძ ველ ზე, 
 რომ ერ თი რა სა აღე მა ტე ბა მე ო რეს); 

	 ქსე ნო ფო ბია ეთ ნო ფო ბი ე ბის (ან ტი სე მი ტიზ მი, კავ კა სი ო ფო ბია და სხვ.), რე ლი გი უ რი  
 ფო ბი ე ბის, მიგ რან ტო ფო ბი ის (სხვა კულ ტუ რე ბის და ჯგუ ფე ბის მი მართ ზიზ ღი, მოსაზრება,  
 რომ „უ ცხო ე ბი“ მავ ნებ ლე ბი არი ან სა ზო გა დო ე ბის თვის, „უ ცხო ე ბის“ დევ ნა) ფორ მით; 
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	 ნა ცი ო ნა ლიზ მი (გან ცდა, რომ სა კუ თა რი ერი   უპი რა ტე სია სხვებ ზე და გა აჩ ნია მე ტი უფ ლე ბე ბი);  

	 ფა შიზ მი (რე აქ ცი უ ლი ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი რე ჟი მი, რომ ლის თვი საც და მა ხა სი ა თე ბე ლია 
 ძა ლა დო ბის ფორ მე ბი და მა სობ რი ვი ტე რო რი);  

	 იმ პე რი ა ლიზ მი (ერ თი ერის მი ერ მე ო რის დაპყ რო ბა დაპყ რო ბი ლი ერე ბის სიმ დიდ რის და 
 რე სურ სე ბის კონ ტრო ლის მიზ ნით); 

	 ექ სპლუ ა ტა ცია (სხვი სი დრო ის და შრო მის გა მო ყე ნე ბა სა მარ თლი ა ნი ანაზ ღა უ რე ბის გა რე შე,  
 სხვი სი რე სურ სე ბის და ბუ ნებ რი ვი სიმ დიდ რის უგუ ნუ რი/ გა ნუს ჯე ლი გა მო ყე ნე ბა);  

	 რე ლი გი უ რი ან კულ ტუ რუ ლი სიმ ბო ლო ე ბის წა ბილ წვა; 

	 რე ლი გი უ რი დევ ნა (კონ კრე ტუ ლი რწმე ნის, მი სი ფა სე უ ლო ბე ბის და წეს ჩვე უ ლე ბე ბის და ნერ გვა); 

	 გან დევ ნა (ო ფი ცი ა ლუ რი ან ძა ლა დობ რი ვი);  

	 სეგ რე გა ცი ა, აპარ ტე ი დის ჩათ ვლით (სხვა დას ხვა რა სის, რე ლი გი ის ან სქე სის  ადა მი ა ნე ბის  
 ძალ და ტა ნე ბი თი გა ყო ფა, რო გორც წე სი, სხვა ჯგუ ფის და ზა რა ლე ბით);  

	 რეპ რე სი ე ბი (ა და მი ა ნის უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ძა ლა დობ რი ვი წარ თმე ვა), 
 გა ნად გუ რე ბა და გე ნო ცი დი (პა ტიმ რო ბა ში ყო ლა, ფი ზი კუ რი ან გა რიშ სწო რე ბა, თავ დას ხმე ბი,  
 მკვლე ლო ბე ბი). 

სა ვარ ჯი შო „ტო ლე რან ტუ ლი პი როვ ნე ბის თვი სე ბე ბი“ 

ამო ცა ნე ბი: 

•	მო ნა წი ლე ე ბის მი ერ ტო ლე რან ტუ ლი პი როვ ნე ბის ძი რი თა დი თვი სე ბე ბის გაც ნო ბა;  

•	მივ ცეთ მო ზარ დებს სა კუ თა რი ტო ლე რან ტო ბის შე ფა სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 

სა ჭი რო დრო: 15 წუ თი.

მა სა ლე ბი: კითხ ვა რი ყო ვე ლი მო ნა წი ლი სათ ვის (მი ე ცე მა შემ დეგ)

მომ ზა დე ბა: კითხ ვა რი В სვე ტით დიდ ფურ ცელ ზე მაგ რდე ბა და ფა ზე ან კე დელ ზე 

ჩა ტა რე ბის პრო ცე დუ რა: მო ნა წი ლე ებს გა და ე ცე მა კითხ ვა რი. წამ ყვა ნი აუხ სნის, რომ 15 მა ხა სი ა თე
ბე ლი, რომ ლე ბიც ჩა მოთ ვლი ლია კითხ ვარ ში, ახა სი ა თებს ტო ლე რან ტულ პი როვ ნე ბას.  

ინ სტრუქ ცი ა: თავ და პირ ვე ლად А სვეტ ში დას ვით: 

„+“ იმ თვი სე ბე ბის გას წვრივ, რომ ლე ბიც, თქვე ნი აზ რით, თქვენ უმე ტე სად გაქვთ გა მო ხა ტუ ლი; 

„0“ იმ თვი სე ბე ბის გას წვრივ, რომ ლე ბიც თქვენ ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად გაქვთ გა მო ხა ტუ ლი; 

„+“ იმ თვი სე ბე ბის გას წვრივ, რომ ლე ბიც, თქვე ნი აზ რით, ყვე ლა ზე უფ რო და მა ხა სი ა თე ბე ლია ტო
ლე რან ტუ ლი პი როვ ნე ბის თვის. 

ეს ფურ ცე ლი დარ ჩე ბა ჩვენ თან და შე დე გებს ვე რა ვინ გა ი გებს, ამი ტომ თქვენ შე გიძ ლი ათ, იყოთ 
გულ წრფელ ნი პა სუ ხე ბის გა ცე მი სას. 

კითხ ვა რის შევ სე ბა ზე მო გე ცე მათ 3-5 წუ თი. 

შემ დეგ წამ ყვა ნი ავ სებს წი ნას წარ მომ ზა დე ბულ კითხ ვარს, რო მე ლიც მი მაგ რე ბუ ლია და ფა ზე. ამი
სათ ვის ის სთხოვს, ას წი ონ ხე ლი მათ, ვინც აღ ნიშ ნა В სვეტ ში პირ ვე ლი თვი სე ბა. ის ით ვლის მათ 
რიცხვს და შე აქვს ბლან კის სვეტ ში. ამ გვა რად და ით ვლე ბა პა სუ ხე ბის რიცხ ვი ყო ველ თვი სე ბა ზე. ის 
სა მი თვი სე ბა, რო მე ლიც და აგ რო ვებს ქუ ლე ბის უმე ტეს რა ო დე ნო ბას, წარ მო ად გენს ტო ლე რან ტუ ლი 
პი როვ ნე ბის ბირთვს (ჯგუ ფის თვალ საზ რი სით). 
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   მო ნა წი ლე ე ბს აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა:         

•	 შე ა და რონ ჯგუ ფის ყო ვე ლი წევ რის წარ მოდ გე ნა ტო ლე რან ტულ პი როვ ნე ბა ზე ჯგუ ფის სა ერ
თო წარ მოდ გე ნას; 

•	 შე ა და რონ სა კუ თარ თავ ზე წარ მოდ გე ნა („+“ А სვეტ ში) ჯგუ ფის მი ერ შექ მნილი ტო ლე რან
ტუ ლი პი როვ ნე ბის პორ ტრეტს 

ტო ლე რან ტუ ლი პი როვ ნე ბის თვი სე ბე ბი სვე ტი 

А

სვე ტი 

В
 1. კე თილ გან წყო ბა სხვე ბის მი მართ 

 2. ლმო ბი ე რე ბა 

 3. მო თმენა

 4. იუ მო რის გრძნო ბა 

 5. გუ ლის ხმი ე რე ბა 

 6. ნდო ბა 

 7. ალ ტრუ იზ მი 

 8. შემ წყნა რებ ლო ბა გან სხვა ვე ბე ბის მი მართ 

 9. თავ შე კა ვე ბის უნა რი 

10. კე თილ მო სურ ნე ო ბა 

11. უნა რი, არ გა კი ცხო სხვე ბი 

12. ჰუ მა ნიზ მი 

13. მოს მე ნის უნა რი 

14. ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბა 

15. თა ნაგ რძნო ბის უნა რი 
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ნა წი ლი II: გენ დე რი, გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი,  
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა

სქე სის და გენ დე რის ცნე ბა 

რა არის სქე სი? 

„ბი ჭი თუ გო გო ნა?“ – პირ ვე ლი შე
კითხ ვა თქვენს შე სა ხებ, რო გორც კი 
მო ევ ლი ნეთ ამ ქვე ყა ნას, თუმ ცა თქვე
ნი სქე სი გან საზ ღვრუ ლი იყო გა ცი ლე
ბით ად რე  ჩა სახ ვის მო მენ ტში. სქე სი 
გან საზ ღვრავს იმას, ადა მი ა ნი ქა ლია 
თუ მა მა კა ცი. ის გან საზ ღვრუ ლია გე
ნე ბის სტრუქ ტუ რით და წარ მო ად გენს 
ბი ო ლო გი ურ ცნე ბას. სქე ს ზე და მო კი
დე ბუ ლია სას ქე სო ორ გა ნო ე ბის აგე
ბუ ლე ბა, შე საძ ლებ ლო ბა, ადა მი ა ნი 
გახ დეს დე და ან მა მა, აგ რეთ ვე ზო
გი ერ თი სხვა ნიშ ნე ბი: სხე უ ლის პრო
პორ ცი ე ბი (სი მაღ ლე, ბე ჭე ბის გა ნი, 
თე ძო ე ბის მო ცუ ლო ბა), ცხი მო ვა ნი 
ქსო ვი ლე ბის გან ლა გე ბა, თმე ბის რა
ო დე ნო ბა სხე ულ ზე და სა ხე ზე, სქე
სობ რი ვი მომ წი ფე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე
ბი, კუნ თე ბის ძა ლა, გამ ძლე ო ბა, სა ხის 
ნაკ ვთე ბი, ხმის ტემ ბრი, მი მი კა და სი
ა რუ ლის მა ნე რა. სას ქე სო ნიშ ნე ბი ყა
ლიბ დე ბა ადა მი ა ნის სქე სობ რი ვი გან
ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ჩა სახ ვის მო მენ
ტი დან სქე სობ რივ მომ წი ფე ბამ დე. 

რა არის გენ დე რი?

გენ დე რი (სქე სობ რი ვი რო ლი) – არის კულ ტუ რუ ლი და სო ცი ა ლუ რი ცნე ბა. ის გან საზ ღვრავს ხა სი
ა თის და ქცე ვის თვი სე ბებს, რომ ლე ბიც ით ვლე ბა და მა ხა სი ა თებ ლად მა მა კა ცის თვის და ქა ლის თვის 
გარ კვე ულ სა ზო გა დო ე ბა ში. მა გა ლი თად, უმ რავ ლეს კულ ტუ რა ში ქა ლებს მი ა წე რენ ხა სი ა თის ისეთ 
თვი სე ბებს, რო გო რე ბი ცა ა: მზრუნ ვე ლო ბა, დათ მო ბა, ემო ცი უ რო ბა, ხო ლო მა მა კა ცებს  ლი დე რო ბა, 
თავ შე კა ვე ბუ ლო ბა. კონ კრე ტუ ლი ადა მი ა ნის რე ა ლუ რი ქცე ვა შე იძ ლე ბა უპა სუ ხებ დეს სა ზო გა დო ე
ბა ში მი ღე ბულს, მაგ რამ, შე საძ ლოა პი რი ქით, ჩა ით ვა ლოს და მა ხა სი ა თებ ლად სა წი ნა აღ მდე გო სქე
სის თვის. ასე, მა მა კა ცე ბი არი ან ხოლ მე მა მა ცე ბი და მზრუნ ვე ლე ბი, ხო ლო ქა ლე ბი  სათ ნო ე ბი და 
ენერ გი უ ლე ბი. 

წა ი კი თხეთ ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი ფაქ ტე ბი. აღ ნიშ ნეთ, რი სი ნიშ ნე ბია ისი ნი: სქე სის თუ გენ დე რის. 

გა ნი ხი ლეთ: 

1. ამ ტკი ცებს თუ არა ეს ფაქ ტე ბი იმას, რომ გენ დე რუ ლი გან სხვა ვე ბე ბი არ წარ მო ად გენს თან და ყო
ლილ ნიშ ნებს, არა მედ შე ძე ნი ლია აღ ზრდის პრო ცეს ში? 

2. რო მელ მა ფაქ ტმა გა გაკ ვირ ვათ ყვე ლა ზე მე ტად? 

სქესის ნიშნები:

 ჩნდება თავისით  
(გარე ზემოქმედების გარეშე); 

 არის უნივერსალური, არ არის დამოკიდებული 
ქვეყანაზე, კულტურაზე, რელიგიაზე 
(მაგალითად, მხოლოდ ქალები მშობიარობენ); 

 არასოდეს იცვლება, ისტორიულ პროცესში; 

 ახასიათებს მხოლოდ ერთ სქესს. 

გენდერის ნიშნები:                    

 წარმოადგენს კულტურულ  
ტრადიციას; 

 არსებითად განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყანაში 
და ერთ ქვეყანაშიც კი (დასახლებული პუნქტის 
ან სოციალური ფენის  მიხედვით);

 შეიძლება შეიცვალოს დროის განმავლობაში; 

  ახასიათებს სხვადასხვა სქესის ადამიანებს. 
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ფაქ ტე ბი სქე სი გენ დე რი
•	 ძველ ეგ ვიპ ტე ში ქა ლე ბი აწარ მო ებ დნენ სა ო ჯა ხო ბიზ ნესს, ხო ლო მა მა-

კა ცე ბი და კა ვე ბუ ლე ბი იყ ვნენ ოჯა ხის საქ მე ე ბით. 

•	 ქა ლე ბი მშო ბი ა რო ბენ, მა მა კა ცე ბი - არა.  

•	 ბევრ ქვე ყა ნა ში ქა ლებს იგი ვე სა მუ შა ო ში უხ დი ან ნაკ ლებს, ვიდ რე მა-
მა კა ცებს. 

•	 მო ზარდ ასაკ ში ბი ჭე ბის ხმა იც ვლის ტემბრს („ტყდე ბა“), ხო ლო გო გო-
ნე ბის - არა. 

•	 ზო გი ერთ კულ ტუ რა ში მა მა კა ცე ბი ყო ველ თვის ამ ზა დე ბენ საჭ მელს, 
ხო ლო ქა ლე ბი არე მონ ტე ბენ სა ცხოვ რე ბელს. 

•	 უმ რავ ლეს ქვე ყა ნა ში მა მა კა ცე ბის ტრა დი ცი უ ლი სა მო სი არის შარ ვა-
ლი, ხო ლო შოტ ლან დი ა ში - ქვე და კა ბა. 

•	 ად რე ქა ლე ბი ატა რებ დნენ მხო ლოდ ქვე და კა ბებს, ხო ლო ახ ლა ხში რად 
იც ვა მენ შარ ვალს. 

•	 ქა ლებს შე უძ ლი ათ გა მოკ ვე ბონ ბავ შვე ბი ძუ ძუ თი, ხო ლო მა მა კა ცებს - 
არა. 

•	 ბევრ ქვე ყა ნა ში, თუ ოჯახს დახ მა რე ბა სჭირ დე ბა, გო გო ნე ბი უფ რო 
ხში რად, ვიდ რე ბი ჭე ბი, ტო ვე ბენ სკო ლას. 

•	 მა მა კა ცებს ეზ რდე ბათ წვე რი და ულ ვა ში, ქა ლებს - არა. 

გენ დე რუ ლი რო ლე ბი და სტე რე ო ტი პე ბი

გენ დე რუ ლი რო ლე ბი

და ბა დე ბი დან მშობ ლე ბი ზრდი ან ბავშვს მი სი სქე სის 
შე სა ბა მი სად. ამ თვალ საზ რი სით ყვე ლა ქვე ყა ნა ში 
არ სე ბობს მრა ვა ლი ტრა დი ცი ა. მა გა ლი თად, გო გო
ნე ბის თვის ყი დუ ლო ბენ ვარ დის ფერ ტან საც მელს, 
ხო ლო ბი ჭე ბის თვის  ცის ფერს; გო გო ნებს ჩუქ ნი ან 
თო ჯი ნებს, ხო ლო ბი ჭებს  მან ქა ნებს. მშობ ლე ბი 
მხარს უჭე რენ ბავ შვე ბის ქცე ვებს, რომ ლე ბიც შე ე
სა ბა მე ბა მათ წარ მოდ გე ნას იმა ზე, თუ რო გორ უნ
და იქ ცე ოდ ნენ ბი ჭე ბი და გო გო ნე ბი. გენ დე რუ ლი რო ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ხორ ცი ელ დე ბა აღ მზრდე
ლე ბის, მას წავ ლებ ლე ბის, მე ზობ ლე ბის, ტე ლე ვი ზი ის გავ ლე ნით. 

გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი

გა მარ ტი ვე ბულ წარ მოდ გე ნებს იმის შე სა ხებ, თუ 
რო გორ უნ და იქ ცე ოდ ნენ სხვა დას ხვა სქე სის ადა მი
ა ნე ბი, რო გო რი ტან საც მე ლი ატა რონ და რა აკე თონ, 
გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი ეწო დე ბა. გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის უმ რავ ლე სო ბა ეხ მა რე ბა ბი ჭებს და 
გო გო ნებს იმ სო ცი ა ლუ რი რო ლე ბის თვის მომ ზა დე
ბა ში, რომ ლებ საც ისი ნი შე ას რუ ლე ბენ ზრდას რუ
ლე ბი  დე დის თუ მა მის, ქმრის თუ ცო ლის. მაგ რამ 
ზო გი ერ თი სტე რე ო ტი პი ჩა მო ყა ლიბ და დი დი ხნის 
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წინ, სრუ ლი ად სხვა ის ტო რი ულ და სო ცი ა ლურ პი რო ბებ ში. ბევ რი მათ გა ნი უკ ვე მოძ ველ და და ხში
რად ზღუ დავს ადა მი ა ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში. აგ რეთ ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
გვახ სოვ დეს, რომ გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი ასა ხავს იმას, რაც და მა ხა სი ა თე ბე ლია ამა თუ იმ სქე
სის ადა მი ა ნე ბის უმ რავ ლე სო ბის თვის, არ ით ვა ლის წი ნებს ინ დი ვი დუ ა ლურ თა ვი სე ბუ რე ბებს. მა გა
ლი თად, ემო ცი უ რო ბა ქა ლი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ თვი სე ბად ით ვლე ბა, ხო ლო თავ შე კა ვე ბუ ლო ბა 
 მა მა კა ცის თვის. მაგ რამ არის უამ რა ვი ემო ცი უ რი მა მა კა ცი და თავ შე კა ვე ბუ ლი ქა ლი. 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა ნიშ ნავს იმას, რომ ყვე ლას გა აჩ ნია თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი თა ვი სი 
ჯან მრთე ლო ბის და კე თილ დღე ო ბის პო ტენ ცი ა ლის სრუ ლი რე ა ლი ზა ცი ისთვის, იმ შემ თხვე ვა შიც კი, 
თუ მი ვი ღებთ სა ყუ რა დღე ბოდ გან სხვა ვე ბულ მო თხოვ ნებს; ამას თა ნა ვე არა ვის ინ ტე რე სე ბი არ ზა
რალ დე ბა გენ დე რუ ლი ნორ მე ბის, რო ლე ბის და ურ თი ერ თო ბე ბის გავ ლე ნით. 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბა  ეს არის სქე სის ნიშ ნით დის კრი მი ნა ცი ის არარ სე ბო ბა შე საძ
ლებ ლო ბებ ში, რე სურ სე ბის და შე ღა ვა თე ბის გა ნა წი ლე ბა ში ან მომ სა ხუ რე ბის წვდო მა ში.  

გენ დე რუ ლი დის კრი მი ნა ცია ნიშ ნავს ნე ბის მი ერ გან სხვა ვე ბას, გა მო რიცხ ვას ან შეზ ღუდ ვას სქე სის 
ნიშ ნით, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია მა მა კა ცე ბის და ქა ლე ბის თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის, ადა მი ა ნის უფ
ლე ბე ბის და ძი რი თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის აღი ა რე ბის შე სუს ტე ბი სა თუ უარ ყო ფის კენ პო ლი ტი კურ, 
ეკო ნო მი კურ, კულ ტუ რულ, სა მო ქა ლა ქო თუ ნე ბის მი ერ სხვა სფე რო ში, ქალ თა  ოჯა ხუ რი მდგო მა
რე ო ბის მი უ ხე და ვად.

სა ვარ ჯი შო გან ხილ ვის თვის

	გა ერ თი ან დით ორ ჯგუ ფად (ბი ჭე ბი და გო გო ნე ბი).

	ჯგუ ფებ ში ქა ღალ დის დიდ ფურ ცელ ზე და ხა ტეთ ბი ჭის (გო გო ნას) გა მო სა ხუ ლე ბე ბი.

	მო ი ფიქ რეთ მის თვის (ბი ჭის თვის, გო გო ნას თვის) სა ხე ლი.

	ჩა წე რეთ ხა სი ა თის თვი სე ბე ბი და ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც ამ სქე სის თვის და მა ხა სი
ა თებ ლად ით ვლე ბა.

	და ხა ტეთ სამ კუ თხე დი თქვე ნი იდე ე ბის და ნა ხა ტე ბის გვერ დით. ეს არის გენ დე რუ ლი ჩარ ჩო ანუ 
გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი, რომ ლებ საც ჩვენ ვე ლო დე ბით ადა მი ა ნე ბი სა გან  მა მა კა ცის და ქა
ლის ქცე ვებ ზე სა ზო გა დო ე ბა ში გავ რცე ლე ბულ წარ მოდ გე ნებ ზე დაყ რდნო ბით.  

	წარ მო ად გი ნეთ ჯგუ ფე ბის მუ შა ო ბის შე დე გე ბი. სა ერ თო წრე ში გა ა ა ნა ლი ზეთ ყო ვე ლი პო ზი ცია 
შე კითხ ვის მეშ ვე ო ბით: „შე უძ ლია თუ არა სა წი ნა აღ მდე გო სქე სის ადა მი ანს, ფლობ დეს ხა სი ა თის 
თუ ქცე ვის ისე თი ვე თვი სე ბას?“ თუ კი, გა და შა ლეთ ეს პო ზი ცი ა. 

	გა ნი ხი ლეთ, რო მე ლი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი მოძ ველ და, ხო ლო რომ ლებს შე უძ ლია, და არ
ღვი ოს ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბე ბი. 

გოგონას გენდერული ჩარჩო 
გულისხმიერი

მოწესრიგებული
კარგი დიასახლისი

ბიჭის გენდერული ჩარჩო
მამაცი

თავშეკავებული
ამბიციური
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ნა წი ლი III: ლი დე რო ბა და გუნ დის შექ მნის უნა რი

ლი დე რო ბა
ვინ არის ლი დე რი? 

ლი დე რი – ადა მი ა ნი, რო მელ საც აქვს უნა რი, გა ი ყო ლოს სხვე ბი, გა აღ ვი ძოს სხვებ ში საქ მი სად მი ინ
ტე რე სი. ის მი ის წრაფ ვის, და ი ხარ ჯოს ბო ლომ დე სა ერ თო მიზ ნის მი საღ წე ვად, აქ ტი ურ გავ ლე ნას 
ახ დენს ირ გვლივ მყო ფებ ზე, ყვე ლა ზე მე ტად ეს მის უმ რავ ლე სო ბის ინ ტე რე სე ბი; სწო რედ მის გან 
სურთ რჩე ვის მი ღე ბა რთულ მო მენ ტებ ში, სურთ გა უ ზი ა რონ სი ხა რუ ლი, მას შე უძ ლი ა, გა უ გოს ყვე
ლას, უთა ნაგ რძნოს, ყო ველ თვის და ეხ მა როს, მას ზე არის უმე ტე სად და მო კი დე ბუ ლი გან წყო ბა, მას 
ძა ლუძს, შეა გუ ლი ა ნოს ირ გვლივ მყოფ ნი. 

გა ნას ხვა ვე ბენ  ლი დე რებს-აღ მა შე ნებ ლებს და ლი დე რებს-და მან გრე ვე ლებს. 

ლი დე რი-აღ მა შე ნე ბე ლი მოქ მე დებს საქ მის, ორ გა ნი ზა ცი ის და მი სი ყვე ლა წევ რის ინ ტე რე სე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე (ხო ლო დი დი გა გე ბით  ყვე ლა ადა მი ა ნის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე). 

ლი დე რი-და მან გრე ვე ლი მოქ მე დებს თა ვი სი სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბით, მის თვის პირ ველ პლან ზეა არა 
საქ მე, არა ადა მი ა ნე ბი, არა მედ თა ვის გა მო ჩე ნის ეგო ის ტუ რი სურ ვი ლი და ის ამის თვის იყე ნებს საქ
მე საც და ირ გვლივ მყო ფებ საც (ხში რად  საქ მის და ადა მი ა ნე ბის სა ზი ა ნოდ).   

არი ან ლი დე რე ბი, რო მელ თა რო ლე ბი გან სხვავ დე ბა: 

	 ლი დე რიორ გა ნი ზა ტო რი (საქ მი ა ნი)

	 ლი დე რიინი ცი ა ტო რი

	 ლი დე რიემო ცი უ რი გან წყო ბის გე ნე რა ტო რი (ე მო ცი უ რი) 

	 სი ტუ ა ცი უ რი ლი დე რი 

ლი დე რი -ორ გა ნი ზა ტო რი თა მა შობს ძი რი თად როლს იმ ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტა ში, რომ ლე ბიც დგას 
კო ლექ ტი ვის წი ნა შე შრო მის, სპორ ტუ ლი, სა ძი ე ბო ტუ რის ტუ ლი და სხვა საქ მი ა ნო ბის რე ა ლი ზა ცი
ის თვის. ლი დე რი ორ გა ნი ზა ტო რი აც ნო ბი ე რებს პი როვ ნე ბა თა შო რის ურ თი ერ თო ბებს. ეს გან პი რო
ბე ბუ ლია საქ მი ა ნი ლი დე რე ბის მის წრა ფე ბით, კარ გად იც ნობ დნენ თა ვი ან თი ამ ხა ნა გე ბის უმ რავ ლე
სო ბას, რაც მათ აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, ამ ცოდ ნის შე სა ბა მი სად აა გონ ურ თი ერ თო ბე ბი. 

ლი დე რი -ი ნი ცი ა ტო რი გა მო ირ ჩე ვა იდე ე ბის შე თა ვა ზე ბის ეტაპ ზე, ეძებს ბავ შვთა ჯგუ ფე ბის თვის 
საქ მი ა ნო ბის ახალ სფე რო ებს. ლი დე რი ოს ტა ტი კო ლექ ტი ვის ყვე ლა ზე მომ ზა დე ბუ ლი წევ რია საქ მი
ა ნო ბის კონ კრე ტულ სა ხე ო ბა ში (მა გა ლი თად, ლაშ ქრო ბა ში  ყვე ლა ზე გა მოც დი ლი ტუ რის ტი ა). 

ემო ცი უ რი ლი დე რის რო ლი და კავ ში რე ბუ ლია მოქ მე დე ბებ თან, რომ ლე ბიც მი ე კუთ ვნე ბა, ძი რი თა
დად, ბავ შვთა ჯგუფ ში პი როვ ნუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის სფე როს. ბავ შვე ბი, რომ ლე ბიც წარ მა ტე ბუ ლად 
მოქ მე დე ბენ ორ გა ნი ზა ცი ის ცხოვ რე ბის ორი ვე სფე რო ში, წარ მო ჩინ დე ბი ან აბ სო ლუ ტუ რი ლი დე რე ბის 
რო ლებ ზე. ემო ცი ურ ლი დე რებს ხშირ შემ თხვე ვა ში არ აქვთ კო ლექ ტი ვის მარ თვის მო თხოვ ნი ლე ბა. 
ჯგუ ფის წევ რებს შო რის უარ ყო ფი თი ურ თი ერ თო ბე ბი უფ რო ახა სი ა თებთ საქ მი ან ლი დე რებს. ჯგუფ
ზე ზე მოქ მე დე ბი სათ ვის, პი რა დუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის აღ ქმის უნარ თან ერ თად, დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქვს თა ნა ტოლ თა სტა ტუ სის გან საზ ღვრის უნარს. ამა ში ყვე ლა ზე უკეთ ორი ენ ტი რე ბულ ნი არი ან 
აბ სო ლუ ტუ რი ლი დე რე ბი, მე ო რე ად გილ ზე არი ან საქ მი ა ნი ლი დე რე ბი. ემო ცი ურ ლი დე რებ ზე უფ რო 
და მო კი დე ბუ ლია ფსი ქო ლო გი უ რი კლი მა ტი კო ლექ ტივ ში, თა ნა ტოლ თა გან წყო ბა, აგ რეთ ვე მი ღე ბუ
ლი ზნე ობ რი ვი ფა სე უ ლო ბე ბი. 
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სი ტუ ა ცი უ რი ლი დე რო ბა შე იძ ლე ბა იყოს წარ მოდ გე ნი ლი რო გორც საქ მი ა ნი, ისე ემო ცი უ რი ლი დე
რო ბა. ამ ტი პის მთა ვა რი გან სხვა ვე ბაა არამ ყა რი და დრო ე ბი თი ხა სი ა თი. ის ვლინ დე ბა მხო ლოდ 
გარ კვე ულ გა რე მო ე ბებ ში, მა გა ლი თად, რა ი მე ექ სტრე მა ლურ სი ტუ ა ცი ა ში. 

ლი დე რო ბის კლა სი ფი კა ცია ლი დე რის მთა ვა რი ფუნ ქცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით: 

•	 ორ გა ნი ზა ტო რი. კო ლექ ტი ვის მო თხოვ ნი ლე ბე ბი  ლი დე რის მო თხოვ ნი ლე ბე ბი ა, ამი ტომ ის ახორ
ცი ე ლებს აქ ტი ურ მოქ მე დე ბებს მიზ ნე ბის მიღ წე ვის გზა ზე, ას რუ ლებს ჯგუ ფუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 
ფუნ ქცი ას.  

•	 შე მოქ მე დი. მას გა აჩ ნია ნო ვა ტო რუ ლი აზ როვ ნე ბა, მას აქვს უნა რი, გა დაწყ ვი ტოს ნე ბის მი ე რი სა
კი თხი. მთა ვა რი თვი სე ბე ბი ა: გა აჩ ნია იდე ე ბი, იცის, რო გორ წარ მარ თოს დი ა ლო გი და არა გას ცეს 
ბრძა ნე ბე ბი. 

•	 მებ რძო ლი. გა აჩ ნია ძლი ე რი ნე ბა, დარ წმუ ნე ბუ ლია თა ვის თავ ში. და ყოვ ნე ბის გა რე შე იწყებს 
ბრძო ლას.  

•	 დიპ ლო მა ტი. შე სა ნიშ ნა ვად ფლობს სი ტუ ა ცი ას, ყვე ლა წვრილ მან დე ტალს. მშვე ნივ რად ერ კვე ვა   
ვის ზე და რო გორ შე იძ ლე ბა გავ ლე ნის მოხ დე ნა. 

•	 ნუ გე შის მცე მე ლი. და მა ხა სი ა თე ბე ლი თვი სე ბაა ემ პა თი ა. ის პა ტივს სცემს ირ გვლივ მყო ფებს, 
ეპყ რო ბა მათ გა გე ბით და თა ნაგ რძნო ბით. 

ლი დე რის ზო გა დი თვი სე ბე ბი 

(მათ ფლობს არა მხო ლოდ ლი დე რი, არა მედ ისიც, ვი საც შე უძ ლია გახ დეს ლი დე რი) 

•	 კომ პე ტენ ტუ რო ბა – იმ საქ მის ცოდ ნა, რო მელ შიც ადა მი ა ნი ლი დე რო ბას გა მო ავ ლენს; 

•	 აქ ტი უ რო ბა – უნა რი, იმოქ მე დოს ენერ გი უ ლად, შე უ პოვ რად; 

•	 ინი ცი ა ტი ვი ა ნო ბა – აქ ტი უ რო ბის შე მოქ მე დე ბი თი გა მოვ ლე ნა, იდე ე ბის, წი ნა და დე ბე ბის შე თა ვა ზე ბა; 

•	 კო მუ ნი კა ბელუ რო ბა  – გულ ღი ა ო ბა, მზად ყოფ ნა ურ თი ერ თო ბის თვის, ადა მი ა ნებ თან კონ ტაქ ტე
ბის დამ ყა რე ბის მო თხოვ ნი ლე ბა; 

•	 საზ რი ა ნო ბა – მოვ ლე ნე ბის არ სში ჩაწ ვდო მის უნა რი, მა თი მი ზე ზე ბის და შე დე გე ბის და ნახ ვის, 
მთა ვა რის გან საზ ღვრის უნა რი;   

•	 ჟი ნი – ნე ბის ყო ფის, უდ რე კო ბის გა მო ხატ ვა, საქ მის ბო ლომ დე მიყ ვა ნის უნა რი; 

•	 თავ დაჭე რი ლო ბა  – რთულ სი ტუ ა ცი ებ ში სა კუ თა რი გრძნო ბე ბის, ქცე ვის კონ ტრო ლის უნა რი;

•	 შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბა – გამ ძლე ო ბა, და ძა ბუ ლი სა მუ შა ოს წარ მო ე ბის უნა რი; 

•	 დაკ ვირ ვე ბუ ლო ბა – ხედ ვის უნა რი, მნიშ ვნე ლო ვა ნის სწრა ფად აღ ნიშ ვნის, დე ტა ლე ბის შე ნიშ ვნის 
უნა რი;

•	 და მო უ კი დებ ლო ბა – და მო უ კი დე ბე ლი აზ რის გა მოთ ქმა, თა ვის თავ ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბის 
უნა რი; 

•	 ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა – სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის და გეგ მვის უნა რი, თან მიმ დევ რუ ლო ბა, კონ ცენ ტრი
რე ბუ ლო ბა 
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ლი დე რის სპე ცი ფი კუ რი თვი სე ბე ბი 

 (ლი დე რო ბის ნი ჭის  თა ვი სე ბუ რი ინ დი კა ტო რე ბი) 

•	 ორ გა ნი ზა ტო რუ ლი გამ ჭრი ა ხო ბა - ნა ტი ფი ფსი ქო ლო გი უ რი არ ჩე ვი თო ბა, სხვა ადა მი ა ნის გა გე ბის 
უნა რი, მის ში ნა გან სამ ყა რო ში ჩაწ ვდო მა, ყვე ლას თვის თა ვი სი ად გი ლის პოვ ნის უნა რი ინ დი ვი
დუ ა ლუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის და გან წყო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

•	 აქ ტი უ რი ფსი ქო ლო გი უ რი ზე მოქ მე დე ბის უნა რი - ადა მი ა ნებ ზე ზე მოქ მე დე ბის სხვა დას ხვა ხერ ხის 
გა მო ყე ნე ბა შექ მნილ სი ტუ ა ცი ა ში, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თვი სე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე;  

•	 ორ გა ნი ზე ბუ ლი მუ შა ო ბის კენ, ლი დე რუ ლი პო ზი ცი ის კენ მიდ რე კი ლე ბა, თა ვის თავ ზე პა სუ ხის
მგებ ლო ბის აღე ბის მო თხოვ ნი ლე ბა 

ლი დე რის თვი სე ბე ბი 

•	  სა კუ თა რი ფა სე უ ლო ბე ბის ცოდ ნა  
•	 მო მავ ლის ხედ ვა 
•	 ჟი ნი 
•	 რის კზე წას ვლის მზა ო ბა 
•	 პი როვ ნე ბა თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბების უნა რე ბი 
•	 შრო მის მოყ ვა რე ო ბა
•	 პროგ რე სის თვის თვალ ყუ რის მი დევ ნე ბა/ შე დე გე ბის შე ფა სე ბა
•	 შე უ პოვ რო ბა
•	 მიზ ნის და სახ ვის უნა რი
•	 პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი
•	 სა კუ თა რი თა ვის რწმე ნა
•	 წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის სურ ვი ლი
•	 სა ჭი რო ადა მი ა ნე ბის გაც ნო ბის, მათ თან ურ თი ერ თო ბის უნა რი 
•	 მუ შა ო ბა იმა ზე, რა საც სი ა მოვ ნე ბა მო აქვს 
•	 მუ შა ო ბის გან კმა ყო ფი ლე ბის შეგ რძნე ბის მი ღე ბა, პო ზი ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
•	 კე თილ მო სურ ნე ო ბა
•	 ინ ტუ ი ცი ი სად მი მინ დო ბის უნა რი
•	 სიმ ტკი ცე 
•	 მხნე ო ბა 
•	 და ნა პი რე ბის შეს რუ ლე ბის უნა რი
•	 პა ტი ოს ნე ბა და გულ გახ სნი ლო ბა
•	 გუ ლის ყუ რით მოქ მე დე ბა
•	 ინი ცი ა ტი ვი ა ნო ბა და პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
•	 სხვე ბის მო ტი ვი რე ბის და შთა გო ნე ბის უნა რი
•	 სხვი სი მიღ წე ვე ბის პა ტი ვის ცე მის უნა რი
•	 ამ ტა ნო ბა და შე უ პოვ რო ბა 
•	 დე ტა ლე ბის მი მართ ყუ რა დღე ბი ა ნო ბა და ზე წო ლის ქვეშ მუ შა ო ბის უნა რი 

გახსოვდეთ: სულაც არ არის აუცილებელი, იყოთ ყველაფერში პირველი.
თუ თქვენ გაგაჩნიათ ზემოთ ჩამოთვლილი თვისებები, წარმატება გარანტირებული გაქვთ.
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გუნ დის შექ მნა

ბა ტე ბის გუნ დის გა მოც დი ლე ბა 

უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის მის წრა ფე ბი სას, ღირს, ყუ რა დღე ბა მი ვაქ ცი ოთ ჩვენს პა
ტა რა ძმებს. ის, რის გა მო გო ნე ბა საც ჩვენ ვცდი ლობთ, უკ ვე დი დი ხა ნი ა, არ სე ბობს ცხო ველ თა სამ
ყა რო ში და გა სა ო ცა რი წარ მა ტე ბი თაც გა მო ი ყე ნე ბა. რა არის გუნ დუ რი სუ ლი, ვინ აყა ლი ბებს მას? 
გუნ დურ მუ შა ო ბა ში ძი რი თა დი ლო კო მო ტი ვი უნ და იყოს თვი თონ ლი დე რი ხელ მძღვა ნე ლი. რო გორც 
გუნ დის შექ მნის და მი სი პრაქ ტი კუ ლი ფა სე უ ლო ბის კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თი, საყუ რა დღე ბოა მე თო
დი კა „გა რე უ ლი ბა ტე ბი“.     

№1 გაკვეთილი გარეული ბატებისგან 

როდესაც ფრინველები იკრიბებიან გუნდებად იმისათვის, რომ გადაფრინდნენ სამხრეთში, ისინი 
ლაგდებიან სოლისებურად. რატომ მაინცადამაინც ასე? ფიზიკის გაკვეთილებიდან ვიცით, რომ 
საგანი, რომელიც წინ მიფრინავს, განიცდის ჰაერის მნიშვნელოვან წინააღმდეგობას. საგანი, 
რომელიც მის შემდეგ მიფრინავს, უკვე გადაადგილდება გაუხშოებულ ჰაერში და ფრენაზე 
ეხარჯება ნაკლები ძალა. როდესაც ფრინველები იკრიბებიან ერთ სიბრტყეში, ისინი ფრთების 
მოქნევით ქმნიან ჰაერის აღმავალ ნაკადს, რაც ეხმარება მათ უკან მყოფ ფრინველებს. ბატები 
იკრიბებიან გუნდად, რაც იძლევა საშუალებას, რომ ფრინველებმა ორჯერ მეტი მანძილი 
დაფარონ.  

დასკვნა: ერთად შეკრული და ერთი მიმართულებით მოძრავი ადამიანები გაცილებით სწრაფად 
აღწევენ დასახული ამოცანის გადაწყვეტას. ერთიანი მიზანი, რომლისკენაც მიისწრაფვის 
გუნდის ყველა წევრი, აძლიერებს სინერგეტიკულ ეფექტს და იძლევა იმის საშუალებას, რომ 
შედეგი გახდეს მაღალეფექტიანი. 

№2 გაკვეთილი გარეული ბატებისგან 

არღვევს რა მწყობრს, ფრინველი გრძნობს ჰაერის მკვეთრ წინააღმდეგობას, რაც მას აიძულებს, 
სწრაფად დაბრუნდეს გუნდში და გააგრძელოს ფრენა ნაკლები ძალით. კოლექტივში ხშირად 
გვხვდება ადამიანი, რომელიც ცდილობს, იაროს თავისი გზით. ვერ იტყვით, ცუდია ეს თუ 
კარგი, ყველაფერი დამოკიდებულია სიტუაციაზე და სამუშაოს სპეციფიკაზე. ახალგაზრდა 
სპეციალისტებს შორის, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ დაუკარგავთ ყმაწვილური ოპტიმიზმი, 
ხშირად გვხვდება მსგავსი არარეალიზებული ენერგიის ამოფრქვევა. მათ უნდათ, შემოიტანონ 
რაღაც თავისი, ინოვაციური, უკვე არსებულისგან განსხვავებული. ბრძენ ხელმძღვანელს მაშინვე 
შეუძლია, ეს განსაზღვროს და მიამაგროს ინიციატორი საპასუხისმგებლო უბანზე მასწავლებლის 
ზედამხედველობის ქვეშ. ინიციატივას უნდა მივესალმოთ და მივმართოთ საჭირო კალაპოტში. 
როგორც წესი, რთულ უბნებზე ინიციატივა მალე ქრება. ოპტიმიზმის პესიმიზმში გადასვლის 
თავიდან ასაცილებლად არის სწორედ საჭირო დამრიგებელი/მასწავლებელი, რომელიც 
ფრთხილად დააბრუნებს „გზააბნეულს“ კოლექტიურ სოლში.  

დასკვნა: ჩვენ რომ ბატების გუნდის კანონებს ვემორჩილებოდეთ, მივეხმარებოდით ერთმანეთს 
და ავირჩევდით ლიდერებს, რომლებიც წაგვიყვანდნენ საჭირო მიმართულებით. ბრძენი ხე ლ-
მძღვანელი არ ჩაახშობს თანამშრომელთა ინიციატივას. უფრო სწორია, გამოვიყენოთ ახალი 
ლიდერების ენერგია და გონივრულად მოვიხმაროთ.  არ ღირს აღელვება იმის გამო, რომ ვიღაც 
შესაძლოა „წინ გადაგიხტეს“ და გახდეს პრეტენდენტი თქვენი ლიდერობის როლზე.



15

№3 გაკვეთილი გარეული ბატებისგან 

როდესაც წინამძღოლი იღლება, ის გადაფრინდება გუნდის ბოლოში და მას ჩაენაცვლება სხვა 
ფრინველი. ამგვარად, ხანგრძლივი გადაფრენის პროცესში გუნდის ყველა მონაწილეს ეძლევა 
საშუალება, მოხვდეს ლიდერის ადგილზე. ლიდერის პოზიცია ბევრისთვის მიმზიდველია, 
მაგრამ დიდი პასუხისმგებლობაა, რაც თან ახლავს მაღალ პოსტს, ეს ყველას არ ძალუძს. 
პრაქტიკაში, კონკრეტულ მმართველურ სიტუაციაში, ხელმძღვანელისთვის მიზანშეწონილია, 
ყვე ლა კოლეგას დაუსვას შეკითხვა: „შენ როგორ მოიქცეოდი ჩემს ადგილას?“ მოსინჯეთ და 
გაოცდებით  გადაწყვეტილების რამდენი ვარიანტი შეიძლება გაიგონოთ თანამშრომლებისგან, 
მაგრამ ნუ ელოდებით, რომ მიიღებთ ბევრს იმთავითვე. მიაჩვიეთ ისინი, იაზროვნონ მმართველის 
პოზიციიდან. მაშინ თქვენ მიიღებთ წინადადებების სპექტრს, ხოლო კოლეგები  შესაძლებლობას, 
მოხვდნენ ხელმძღვანელის „ტყავში“. 

დასკვნა: აქვს აზრი, შეასრულოთ რთული დავალებები რიგრიგობით და პერიოდულად 
შეცვალოთ ლიდერები. იმის მსგავსად, თუ როგორ არიან დამოკიდებულნი გადამფრენი ჩიტები 
ერთმანეთის გონიერ ფრენაზე, ასევე ადამიანებიც დამოკიდებულნი არიან თავიანთი კოლეგების 
პროფესიონალიზმზე, უნარებსა და ნიჭზე.  

№4 გაკვეთილი გარეული ბატებისგან 

ფრინველები თავიანთი შეძახილებით ამხნევებენ იმათ, ვინც მათ წინ მიფრინავს, რათა გაიზარდოს 
მათი ფრენის სიჩქარე. სოციუმში მყოფი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია იმათთან ურთიერთობა, 
ვინც იზიარებს მის სიხარულს და ზრუნვას, იმედებს და მისწრაფებებს: მნიშვნელოვანია, იყო 
გუნდის ნაწილი და გრძნობდე ჯგუფის შეკრულობას. აღიარების მოთხოვნილება გულისხმობს 
საკუთარი მდგომარეობით კმაყოფილებას. გუნდის ყოველ წევრს უნდა მიეცეს ინდივიდუალური 
სტატუსი და როლი. ეს მისცემს საშუალებას თანამშრომელს, დარჩეს ისეთი, როგორიც არის და 
გამოავლინოს საკუთარი პიროვნება გუნდში. წაახალისეთ თანამშრომლები და დააჯილდოვეთ 
პირადი წვლილისა და მიღწევებისათვის კოლექტივის საკეთილდღეოდ.  

დასკვნა: ჩვენ შეგვიძლია, შევაგულიანოთ ერთმანეთი, რადგან ეს ამაღლებს შრომის ნაყოფიერე-
ბას. ერთმანეთის გამხნევება ნიშნავს საერთო ინტერესების დაცვას და გონიერმა ხელმძღვა-
ნელმა ეს იცის.   

№5 გაკვეთილი გარეული ბატებისგან 

როდესაც ბატების გუნდიდან ვიღაც კარგავს ძალას, მას მიჰყვება ორი ჩიტი. ისინი ცდილობენ, 
დაეხმარონ უბედურებაში ჩავარდნილს და დაიცვან ის. „გამცილებლები“ რჩებიან ამხანაგთან 
ერთად მანამ, სანამ ის ან დაიღუპება, ან მოიკრებს ძალებს ფრენის გასაგრძელებლად. ამის 
შემდეგ ბატები უერთდებიან სხვა გუნდს. 

დასკვნა: ჩვენ რომ ბატების გუნდის კანონებს ვიცავდეთ, გვერდში დავუდგებოდით ერთმანეთს 
ლხინშიც და გასაჭირშიც. იმის მიუხედავად - გვყავს დამრიგებელი თუ არა, ჩვენ შეგვიძლია 
გვერდში დავუდგეთ ნებისმიერს ჩვენი გუნდიდან. და ეს იქნება გონივრული და სწორი, რადგან 
ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ და გაგვაჩნია ჩვენი სუსტი და ძლიერი მხარეები. პიროვნების 
ძალა ახლობლის გვერდში დადგომის, მხარდაჭერის უნარშია.
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სა ვარ ჯი შო: „კა ტას ტრო ფა უდაბ ნო ში“ 

ასე თი სა ვარ ჯი შოს ჩა ტა რე ბი სას წამ ყვანს შე უძ ლი ა, თვალ ყუ რი ადევ ნოს გუნ დის მო ნა წი ლე თა სო
ცი ა ლურ რო ლებს, გა მო ავ ლი ნოს ლი დე რე ბი, აუტ სა ი დე რე ბი, მიკ როჯ გუ ფე ბი. ეს სა ვარ ჯი შო მო
ნა წი ლე ებს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, დახ ვე წონ კო მუ ნი კა ცი ის უნა რი, გა ი გონ, რა ხერ ხე ბი იცი ან სხვა 
ადა მი ა ნე ბის და სარ წმუ ნებ ლად და რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნია ეს ხერ ხე ბი პრაქ ტი კა ში.  

მი ზა ნი: სა ვარ ჯი შო გა მო ი ყე ნე ბა ჯგუ ფის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის გა მო საკ ვლე
ვად; ის გვას წავ ლის ეფექ ტი ან ქცე ვას თან ხმო ბის მი საღ წე ვად ჯგუ ფუ რი ამო ცა ნის გა და წყ ვე ტის 
დროს; იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ას პარ ტნი ო რებ თან, ხელ მძღვა ნე ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის და გუნ დში დო
მი ნი რე ბას თან და კავ ში რე ბით და შე უძ ლია შე ი ტა ნოს წვლი ლი გუნ დის შეკ ვრა ში.

სა ჭი რო დრო: 1,5 სა ა თი 

მა სა ლე ბი: ინ სტრუქ ცი ე ბის ას ლე ბი, საგ ნე ბის სი ე ბი, ქა ღალ დის დი დი ფურ ცლე ბი და ფან ქრე ბი. 

პრო ცე დუ რა: ჯგუ ფის ყვე ლა წევრს ეძ ლე ვა შემ დე გი ინ სტრუქ ცია და სთხო ვენ შე ას რუ ლონ და ვა
ლე ბა 15 წუთ ში. 

თქვენ იახ ტით დრე იფს იწყებთ წყნა რი ოკე ა ნის სამ ხრეთ ნა წილ ში. ხან ძრის შე დე გად იახ ტის და მი
სი ტვირ თის დი დი ნა წი ლი გა ნად გუ რე ბუ ლი ა. იახ ტა ნელ ნე ლა იძი რე ბა. თქვე ნი ად გილ მდე ბა რე ო ბა 
გა ურ კვე ვე ლია ძი რი თა დი ნა ვი გა ცი უ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის წყო ბი დან გა მოს ვლის გა მო, მაგ რამ თქვენ 
იმ ყო ფე ბით უახ ლო ე სი ხმე ლე თი დან და ახ ლო ე ბით ათა სი მი ლის მან ძილ ზე სამ ხრეთ და სავ ლე თით. 
ქვე მოთ მო ცე მუ ლია 15 საგ ნის ჩა მო ნათ ვა ლი, რომ ლე ბიც მთე ლი და და უ ზი ა ნე ბე ლი დარ ჩა ხან ძრის 
შემ დეგ. ამ საგ ნებ თან და მა ტე ბით თქვენ ხელთ არის გამ ძლე/ მყა რი გა სა ბე რი მაშ ვე ლი ტი ვი ნიჩ ბე
ბით, ის საკ მა ოდ დი დია და გა გიძ ლებთ თქვენც, ეკი პაჟს და ყვე ლა ქვე მოთ ჩა მოთ ვლილ საგ ნებს. 
ქო ნე ბას, რო მე ლიც დარ ჩა ცო ცხა ლი ადა მი ა ნე ბის გან, შე ად გენს: სი გა რე ტე ბის კო ლო ფი, რამ დე ნი მე 
ასან თის კო ლო ფი და უმ ცი რე სი ნო მი ნა ლის ხუ თი ფუ ლის ბან კნო ტი.

თქვე ნი ამო ცა ნა  მო ახ დი ნოთ ქვე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი 15 საგ ნის კლა სი ფი კა ცია მა თი სა სი ცოცხ ლო 
მნიშ ვნე ლო ბის შე სა ბა მი სად. და უს ვით ციფ რი 1 ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან სა განს, ციფ რი 2  თა ვი სი 
მნიშ ვნე ლო ბით მე ო რეს და ასე გა აგ რძე ლეთ მე თხუთ მე ტემ დე  თქვენ თვის ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად მნიშ
ვნე ლოვ ნამ დე. 

1. სექ სტან ტი

2. სარ კე

3. წყლის ოც ლიტ რი ა ნი ჭურ ჭე ლი

4. მოს კი ტე ბის სა წი ნა აღ მდე გო ბა დე

5. მშრა ლი საკ ვე ბის ულუ ფა 

6. წყნა რი ოკე ა ნის რუ კა

7. ბა ლი ში (სა ცუ რაო სა შუ ა ლე ბა)

8. ნავ თო ბა ი რის რვა ლიტ რი ა ნი ჭურ ჭე ლი 

9. პა ტა რა ტრან ზის ტო რუ ლი რა დი ო მიმ ღე ბი

10. ზვი გე ნე ბის და საფ რთხო ბი რე პე ლენ ტი 

11. ორი მეტ რი გა უმ ჭვირ ვა ლე პლას ტი კუ რი ფი რი 



17

12. პუ ერ ტო რი კოს რო მის ერ თი ლიტ რი  800ია ნი სი მაგ რის 

13. 5 მეტ რი ნე ი ლო ნის ბა გი რი

14. ორი ფი ლა შო კო ლა დი  

15. თევ ზის სა ჭე რი მო წყო ბი ლო ბა  

მას შემ დეგ, რაც დას რუ ლე ბუ ლია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კლა სი ფი კა ცი ა, ჯგუფს ეძ ლე ვა 45 წუ თი სა ერ თო 
და ვა ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად. 

ეს სა ვარ ჯი შო არის გათ ვლი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ჯგუ ფუ რად მი ღე ბა ზე. თქვენ მა ჯგუფ მა, რო
მე ლიც უნ და ხელ მძღვა ნე ლობ დეს ერ თობ ლი ვი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას თან ხმო ბის მიღ წე ვის 
პრინ ცი პით, უნ და მი ი ღოს ერ თი ა ნი აზ რი კლა სი ფი კა ცი ა ში თხუთ მე ტი საგ ნი დან ყო ვე ლის ად გილ თან 
და კავ ში რე ბით. ეს უნ და მოხ დეს მა ნამ, სა ნამ ეს გახ დე ბა ჯგუ ფუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ნა წი ლი. შე
თან ხმე ბის მიღ წე ვა ძნე ლი ა, ამი ტომ ყვე ლა შე ფა სე ბა ვერ მი ი ღებს ყვე ლა მო ნა წი ლის სრულ მო წო
ნე ბას. ჯგუ ფი ცდი ლობს ისე გა ა კე თოს ყო ვე ლი შე ფა სე ბა, რომ ჯგუ ფის ყვე ლა წევ რი ნა წი ლობ რივ 
მა ინც და ე თან ხმოს.   

თა მა შის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მო ნა წი ლე გუნ დე ბი დან ერ თერთ წარ მო მად გე ნელს შე უძ ლია და ამ ყა
როს უკუ კავ ში რი ჯგუ ფუ რი თუ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ქცე ვის შე სა ხებ. 
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ნა წი ლი IV: კონ ფლიქ ტის მარ თვა 

მი ზა ნი  

	ვას წავ ლოთ ახ ალ გაზ რდებს, გა ა ა ნა ლი ზონ კონ ფლიქ ტი, გა ი გონ ის და შეძ ლონ მი სი მარ თვა, 
გა მო ი ყე ნონ ეფექ ტი ა ნი ქცე ვის სტრა ტე გი ე ბი კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ე ბის პრო ფი ლაქ ტი კა სა 
და გა დაწყ ვე ტა ში. 

ამო ცა ნე ბი: 

	მი ვა წო დოთ მთლი ა ნი სის ტე მუ რი წარ მოდ გე ნა კონ ფლიქ ტე ბის ბუ ნე ბის შე სა ხებ და მა თი გან ვი
თა რე ბის დი ნა მი კა ზე;  

	შევ თა ვა ზოთ კონ ფლიქ ტე ბის პრო ფი ლაქ ტი კის ხერ ხე ბი: 

	მივ ცეთ წარ მოდ გე ნა ეფექ ტი ა ნი ქცე ვის სტრა ტე გი ებ ზე კონ ფლიქ ტუ რი ურ თი ერ თქმე დე ბის 
მსვლე ლო ბა ში;  

	გან ვა ვი თა როთ თავ შე კა ვე ბის და ემო ცი უ რი და ძა ბუ ლო ბის მარ თვის უნა რი კონ ფლიქ ტურ სი ტუ
ა ცი ა ში. 

კონ ფლიქ ტის ცნე ბა 

კონ ფლიქ ტი (ლათ. conflictus – შე ტა კე ბა) გუ ლის ხმობს იმ მხა რე თა შე ტა კე ბას, რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ 
ურ თი ერ თსა წი ნა აღ მდე გო მიზ ნე ბი, ინ ტე რე სე ბი, შე ხე დუ ლე ბე ბი; სე რი ო ზულ უთან ხმო ე ბას, მძაფრ 
და ვას, რო მელ საც მოჰ ყვე ბა ბრძო ლა. 

კონ ფლიქ ტი - ეს არის  უკუქ მე დე ბის და კონ ფრონ ტა ცი ის სხვა დას ხვა სა ხე, რო მელ თა მსვლე ლო
ბა ში ყო ვე ლი მხა რე ცდი ლობს, გა და ლა ხოს მიზ ნებ ში, ინ ტე რე სებ ში, ფა სე უ ლო ბებ ში წარ მოქ მნი ლი 
წი ნა აღ მდე გო ბე ბი. კონ ფლიქტს წარ მო შობს სი ტუ ა ცი ა, რო დე საც ვლინ დე ბა რა ი მე სა კითხ ზე პო ზი
ცი ე ბის, აზ რე ბის სხვა დას ხვა ო ბა, მიზ ნე ბის წი ნა აღ მდე გო ბა (მა თი მიღ წე ვის სა შუ ა ლე ბე ბი) რა ი მე გა
რე მო ე ბებ ში. კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის ბიძგს წარ მო ად გენს ინ ცი დენ ტი: ერ თერ თი მხა რე იწყებს 
მოქ მე დე ბას, თან შე ლა ხავს მე ო რე მხა რის ინ ტე რე სებს. ინ ცი დენ ტი შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას რო გორც 
კონ ფლიქ ტის სუ ბი ექ ტე ბის (ო პო ნენ ტე ბის) ინი ცი ა ტი ვით, ისე მა თი ნე ბის და სურ ვი ლის და მო უ კი
დებ ლად, ობი ექ ტუ რი გა რე მო ე ბე ბის ან შემ თხვე ვი თო ბის შე დე გად. 

კონ ფლიქ ტი = კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცია + ინ ცი დენ ტი 

	კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცია – ეს არის პარ ტნი ო რე ბის ისე თი ურ თი ერ თქმე დე ბა, რო მელ საც მოჰ
ყვე ბა უთან ხმო ე ბე ბის დაგ რო ვე ბა და ქმნის ნი ა დაგს მათ შო რის რე ა ლუ რი და პი რის პი რე ბის თვის. 

	ინ ცი დენ ტი – ეს არის ურ თი ერ თქმე დე ბის კონ კრე ტუ ლი ეპი ზო დი, რო მელ შიც ხდე ბა მო ნა წი ლე
თა ინ ტე რე სე ბის და მიზ ნე ბის შე ტა კე ბა. კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცია შე საძ ლოა „მემ კვიდ რე ო ბით“ 
გა და ვი დეს ახალ ოპო ნენ ტებ თან. კონ ფლიქ ტი შე იძ ლე ბა იყოს ფუნ ქცი უ რი, მთლი ა ნო ბა ში სა სარ
გებ ლო კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბის თვის და დის ფუნ ქცი უ რი, რაც ადაბ ლებს შრო მის ნა ყო ფი ე რე
ბას, პი რად კმა ყო ფი ლე ბას და არ თუ ლებს თა ნამ შრომ ლო ბას გუნ დის წევ რებს შო რის. 

კონ ფლიქ ტის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი

კონ ფლიქ ტების დეს ტრუქ ცი უ ლი (უ არ ყო ფი თი) ფუნ ქცი ე ბი:

	კონ ფლიქ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა გა მო ხა ტულ ნე გა ტი ურ ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს მის მო ნა წი ლე თა 
ფსი ქი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე. 
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	კონ ფლიქ ტი  ეს არის პი როვ ნე ბა თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის სის ტე მის დეს ტრუქ ცი ა, რო მე ლიც 
აგე ბუ ლია ურ თი ერ თმოქ მედ სუ ბი ექ ტებს შო რის მის და წყე ბამ დე. 

	კონ ფლიქ ტე ბი ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა ოპო ნენ ტე ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტიანო ბა ზე. კონ ფლიქ ტის 
მო ნა წი ლე ე ბი ნაკ ლებ ყუ რა დღე ბას აქ ცე ვენ მუ შა ო ბის ხა რისხს. 

	კონ ფლიქ ტე ბი ხში რად უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. მათ შე უძ ლი ა, 
ხე ლი შე უ წყოს ადა მი ან ში სა მარ თლი ა ნო ბის გან ცდის და კარ გვას, და არ წმუ ნებს იმა ში, რომ ხელ
მძღვა ნე ლი ყო ველ თვის მარ თა ლი ა. 

	კონ ფლიქტს აუ ცი ლებ ლად ახ ლავს კო მუ ნი კა ცი ე ბის, კო ლექ ტივ ში, ორ გა ნი ზა ცი ა ში ურ თი ერთ
კავ ში რე ბის სის ტე მის რღვე ვა. 

	ხში რი კონ ფლიქ ტე ბი ასუს ტებს ჯგუ ფის ფა სე უ ლო ბა თა სა ო რი ენ ტა ციო ერ თი ა ნო ბას, ჯგუ ფუ
რო ბას. 

კონ ფლიქ ტე ბის კონ სტრუქ ცი უ ლი (და დე ბი თი) ფუნ ქცი ე ბი:

	კონ ფლიქ ტი ნა თელს ჰფენს „ვიწ რო ად გი ლებს“, გა და უჭ რელ პრობ ლე მებს. 

	კონ ფლიქ ტი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, უფ რო ღრმად შე ვა ფა სოთ მას ში მო ნა წი ლე ადა მი ა ნე ბის ინ დი
ვი დუ ა ლუ რი ფსი ქო ლო გი უ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. 

	კონ ფლიქ ტი იძ ლე ვა იმ ფსი ქო ლო გი უ რი და ძა ბუ ლო ბის შე სუს ტე ბის სა შუ ა ლე ბას, რო მე ლიც წარ
მო ად გენს მო ნა წი ლე თა რე აქ ცი ას კონ ფლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ა ზე. 

	კონ ფლიქ ტურ ურ თი ერ თქმე დე ბას მივ ყა ვართ უარ ყო ფი თი ემო ცი ე ბის ინ ტენ სი უ რო ბის შემ დგომ 
შე სუს ტე ბამ დე. 

	კონ ფლიქ ტი შე საძ ლოა იყოს პი როვ ნე ბის, პი როვ ნე ბა თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბის 
წყა რო. 

	კონ ფლიქ ტმა შე საძ ლოა გა ა უმ ჯო ბე სოს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი. 

	კონ ფლიქ ტი შე იძ ლე ბა გახ დეს არა კე თილ სინ დი სი ე რი ქცე ვის პრე ვენ ცი უ ლი შეწყ ვე ტის ინ სტრუ
მენ ტი. 

	კონ ფლიქ ტი ხში რად აუმ ჯო ბე სებს კო ლექ ტი ვის სა ერ თო საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას. 

	კონ ფლიქ ტი ახ დენს სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის, კო ლექ ტი უ რი, სო ცი ა ლუ რი გან წყო ბე ბის ზონ დი
რე ბას.

კონ ფლიქ ტის კლა სი ფი კა ცია 

კონ ფლიქ ტის კლა სი ფი კა ცია კონ ფლიქ ტში მყო ფი მხა რე ე ბის შე მად გენ ლო ბის მი ხედ ვით:

ში და პი როვ ნუ ლი კონ ფლიქ ტი - აქ კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე ე ბი ადა მი ა ნე ბი კი არ არი ან, არა მედ 
პი როვ ნე ბის ში ნა გა ნი სამ ყა როს ფსი ქო ლო გი უ რი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ხში რად შე უ თავ სე ბელ ნი 
არი ან, ან ასე თე ბად გვეჩ ვე ნე ბა: მო თხოვ ნე ბი, ფა სე უ ლო ბე ბი, გრძნო ბე ბი და ა.შ. მა გა ლი თად, ადა მი
ა ნი არის კარ გი მე ო ჯა ხე (მა მის, დე დის, მე უღ ლის და სხვ. რო ლი), ის სა ღა მო ებს სახ ლში უნ და ატა
რებ დეს, მაგ რამ ხელ მძღვა ნე ლის პო ზი ცია ავალ დე ბუ ლებს, შე ჩერ დეს სამ სა ხურ ში. ამ კონ ფლიქ ტის 
მი ზე ზია პი რა დი სა ჭი რო ე ბე ბის და მო თხოვ ნილე ბების შე უ თავ სებ ლო ბა.   

პი როვ ნე ბა თა შო რი სი კონ ფლიქ ტი. ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი ა. პი როვ ნე ბა თა შო რი სი კონ ფლიქ ტი შე
იძ ლე ბა გა მო ხა ტუ ლი იყოს პი როვ ნე ბე ბის და პი რის პი რე ბა ში, რო დე საც სხვა დას ხვა ხა სი ა თის და შე
უ თავ სე ბე ლი ტემ პე რა მენ ტის ადა მი ა ნებს უბ რა ლოდ არ შე უძ ლი ათ, და ა ლა გონ ურ თი ერ თო ბე ბი ერ
თმა ნეთს შო რის. მა გა ლი თად, ყო ფი ე რე ბა ში ხში რია კონ ფლიქ ტე ბი სხვა დას ხვა ასა კობ რი ვი თა ო ბის 
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წარ მო მად გენ ლებს შო რის. ყო ვე ლი ოპო ნენ ტი ამ დროს მყა რად იცავს თა ვის პო ზი ცი ას (რო გო რი 
მუ სი კა მო ის მი ნოს, რო გორ ჩა იც ვას, ვის თან იმე გობ როს და ა.შ.). ეს კონფ ლიქ ტე ბი ცნო ბი ლია რო
გორც „მა მე ბის და შვი ლე ბის კონ ფლიქ ტე ბი“. 

კონ ფლიქ ტი პი რო ვნე ბა სა და ჯგუფს შო რის - ყო ველ ჯგუფ ში არ სე ბობს არა ფორ მა ლუ რი ურ თი ერ
თო ბე ბი და ფა სე უ ლო ბე ბი. მი ღე ბუ ლი რომ იყოს ამა თუ იმ ჯგუ ფის მი ერ, ადა მი ან მა უნ და და იც ვას 
„თა მა შის წე სე ბი“. ჩვეულებრივ, მსგავ სი კონ ფლიქ ტი ღვივ დე ბა, თუ პი როვ ნე ბა იკა ვებს პო ზი ცი ას, 
რო მე ლიც გან სხვავ დე ბა მთლი ა ნო ბა ში ჯგუ ფის პო ზი ცი ის გან.   

კონ ფლიქ ტი ჯგუ ფებს შო რის - ეს არის უთან ხმო ე ბა, ინ ტე რე სე ბის და პი რის პი რე ბა სო ცი ა ლურ ჯგუ
ფებ ში, კო ლექ ტი ვებ ში, ინ ვა ლი დე ბის თემში და არა სუ ბი ექ ტებს შო რის. კონ ფრონ ტა ცი ის სა ხეს ხვა
ო ბა წარ მო იქ მნე ბა ხში რად მე ტო ქე ო ბით ორ გა ნი ზა ცი ის საზ ღვრებ ში გავ ლე ნის სფე რო ე ბის გა მო, 
არა საკ მა რი სი რე სურ სე ბის გა მო ბრძო ლის შე დე გად. ჯგუ ფებს შო რის კონ ფლიქ ტე ბის თვის და მა ხა
სი ა თე ბე ლია და პი რის პი რე ბა ფორ მა ლურ ან არა ფორ მა ლურ ჯგუ ფებს შო რის, რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ 
სრუ ლი ად ურ თი ერ თსა წი ნა აღ მდე გო გან წყო ბე ბი და მიზ ნე ბი. 

გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის მი ხედ ვით კონ ფლიქ ტე ბი არის და ფა რუ ლი და ღი ა. და ფა რუ ლი კონ ფლიქ ტი 
შე ე ხე ბა, რო გორც წე სი, მხო ლოდ ორ ადა მი ანს, რომ ლე ბიც გარ კვე ულ დრომ დე ფა რა ვენ კონ ფლიქ
ტის არ სე ბო ბას. მაგ რამ რო გორც კი ერ თერთ მათ განს ნერ ვე ბი უმ ტყუ ნებს, და ფა რუ ლი კონ ფლიქ
ტი გა და იქ ცე ვა ღი ად. გა მო ყო ფენ აგ რეთ ვე შემ თხვე ვით, ქრო ნი კულ და შეგ ნე ბუ ლად პრო ვო ცი რე-
ბულ კონ ფლიქ ტებს. ხში რად კონ ფლიქ ტე ბად მო ი აზ რე ბენ ინ ტრი გებს. ინ ტრი გა გუ ლის ხმობს გა მიზ
ნულ არა წე სი ერ ქმე დე ბას, რო მე ლიც ხელ საყ რე ლია ინი ცი ა ტო რის თვის, აი ძუ ლებს სხვებს, ჩა ი დი ნონ 
გარ კვე უ ლი ქცე ვა, რი თიც ზი ანს მი ა ყე ნე ბენ კო ლექ ტივს. 

კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბი

კონ ფლიქტს, რო გორც ნე ბის მი ერ პრო ცესს, გა აჩ ნია თა ვი სი გან ვი თა რე ბის სტა დი ე ბი. გა მო ყო ფენ  
კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის სამ ძი რი თად სტა დი ას: წი ნა კონ ფლიქ ტუ რი, ღია და კონ ფლიქ ტის შემ
დგო მი.  

წი ნა მორ ბე დი პი რო ბე ბი - კონ ფლიქ ტის ლა ტენ ტუ რი (ფა რუ ლი) სტა დია საკ მა ოდ რთუ ლი ამო საც
ნო ბი ა, რად გან კონ ფლიქ ტის ნიშ ნე ბი შე საძ ლოა იყოს და ფა რუ ლი, მათ ვერ მი ა დევ ნებ თვალ ყურს. 
სი ტუ ა ცია აღიქ მე ბა კონ ფლიქ ტუ რად, რო დე საც თა ნამ შრომ ლე ბი გრძნო ბენ პო ტენ ცი ურ უთან ხმო ე
ბას, გა ღი ზი ა ნე ბას, სიბ რა ზეს, შიშს. ხში რად სი ტუ ა ცი ის კონ ფლიქ ტუ რად შე ფა სე ბა და კავ ში რე ბუ ლია 
ერ თი მხა რის წარ მოდ გე ნა ზე იმის შე სა ხებ, რომ მე ო რე მხა რე და აბ რკო ლებს მიზ ნე ბის მიღ წე ვას, 
რომ ის „გა ა ნე იტ რა ლებს“ მიზ ნის მი საღ წევ სა შუ ა ლე ბებს. ეს წარ მო შობს მხა რე ებ ში უნ დობ ლო ბას 
ერ თმა ნე თის მი მართ. 

ეს სტა დია მოი ცავს შემ დეგ ეტა პებს: 

	 პრობ ლე მუ რი სი ტუ ა ცი ის წარ მოქ მნა;

	 მი სი გა აზ რე ბა ურ თი ერ თქმე დე ბის სუ ბი ექ ტე ბის მი ერ;

	 მხა რე თა მცდე ლო ბე ბი, მოაგვარონ სი ტუ ა ცია არა კონ ფლიქ ტუ რი ხერ ხე ბით (დარ წმუ ნე ბით, გან
მარ ტე ბე ბით, თხოვ ნით, მო წი ნა აღ მდე გე მხა რის ინ ფორ მი რე ბით და ა.შ.);

	 წი ნა კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის წარ მოქ მნა. 

ღია კონ ფლიქ ტის სტა დი ე ბი. ეს არის კონ ფლიქ ტში მყო ფი მხა რე ე ბის გან ცხა დე ბე ბი, მოქ მე დე ბე ბი 
და რე აქ ცი ე ბი. ეს სტა დია წარ მო ად გენს თვი თონ კონ ფლიქტს, კონ ფლიქ ტურ ურ თი ერ თქმე დე ბას. 
ღია კონ ფლიქ ტი შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს უმ ნიშ ვნე ლო უთან ხმო ე ბის, ღია გა მოწ ვე ვის, აგ რე სი უ ლი 
მუ ქა რის და ულ ტი მა ტუ მის სა ხით. 
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ღია სტა დია მო ი ცავს შემ დეგ ეტა პებს: 

	 ინ ცი დენ ტი, მხა რე თა პირ ვე ლი და პი რის პი რე ბა; 

	 ეს კა ლა ცი ა; 

	 და ბა ლან სე ბუ ლი და პი რის პი რე ბა; 

	 კონ ფლიქ ტის და სას რუ ლი. კონ ფლიქ ტის ღია პე რი ო დის ეს კა ლა ცი ის ეტა პის თან მიმ დევ რო ბა; 

	 მიმ დი ნა რე ობს კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე თა გაძ ლი ე რე ბა სულ უფ რო აქ ტი უ რი ძა ლე ბის, ბრძო ლის 
გა მოც დი ლე ბის დაგ რო ვე ბის ხარ ჯზე; 

	 იზ რდე ბა პრობ ლე მუ რი სი ტუ ა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბა; 

	 იზ რდე ბა მო ნა წი ლე თა კონ ფლიქ ტუ რი აქ ტი უ რო ბა, კონ ფლიქ ტის ხა სი ა თი მკაც რდე ბა, კონ ფლიქ
ტში ერ თვე ბი ან ახა ლი ძა ლე ბი; 

	 მძლავ რდე ბა კონ ფლიქ ტუ რი ურ თი ერ თქმე დე ბის ემო ცი უ რი და ძა ბუ ლო ბა; 

	 ოპო ნენ ტე ბი არ გუ მენ ტე ბი დან გა და დი ან პრე ტენ ზი ებ ზე და პი რად შე ტე ვა ზე; 

	 ოპო ნენ ტის ადეკ ვა ტურ აღ ქმას ენაც ვლე ბა დო მი ნი რე ბა დი მტრის სა ხე;  

	 ხორ ცი ელ დე ბა მე ო რე მხა რის უფ რო მნიშ ვნე ლო ვან ინ ტე რე სებ ზე შე ხე ბა, მა თი პო ლა რი ზა ცი ა; 

	 გა მო ი ყე ნე ბა ძა ლა დობ რი ვი და აგ რე სი უ ლი ქმე დე ბე ბი;

	 უთან ხმო ე ბის პირ ვე ლა დი სა გა ნი არ თა მა შობს რა ი მე როლს, კონ ფლიქ ტი არ არის და მო კი დე ბუ
ლი მის გა მომ წვევ მი ზე ზებ ზე; 

	 ფარ თოვ დე ბა კონ ფლიქ ტის დრო ითი და სივ რცითი საზ ღვრე ბი. 

პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი სტა დი ა. ეს არის ოპო ნენ ტე ბის ურ თი ერ თო ბე ბის ნა წი ლობ რი ვი ან სრუ ლი ნორ
მა ლი ზებ ა, ნე გა ტი უ რი შე ფა სე ბე ბის გა და ლახ ვა, ნდო ბის დამ ყა რე ბა, ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შრომ ლო ბის 
და ლა გე ბა.  

პოს ტკონ ფლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ას შე იძ ლე ბა ახა სი ა თებ დეს: 

		გა დაჭ რა; 

		და რე გუ ლი რება;

		ჩაქ რო ბა;  

		აღ მოფხ ვრა ან სხვა კონ ფლიქ ტში გა დაზ რდა. 

კონ ფლიქ ტის გა დაჭ რა – ეს არის მი სი მო ნა წი ლე ე ბის ერ თობ ლი ვი საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც მი მარ თუ
ლია და პი რის პი რე ბის შეწყ ვე ტის კენ და იმ პრობ ლე მის გა დაჭ რის კენ, რო მელ საც მოჰ ყვა და პი რის პი
რე ბა. კონ ფლიქ ტის გა დაჭ რა გუ ლის ხმობს ორი ვე მხა რის აქ ტი უ რო ბას იმ პი რო ბე ბის გარ დაქ მნა ში, 
რომ ლებ შიც ისი ნი ახორ ცი ე ლე ბენ ურ თი ერ თქმე დე ბას კონ ფლიქ ტის მი ზე ზე ბის აღ მო საფხ ვრე ლად. 
კონ ფლიქ ტის გა და საჭ რე ლად სა ჭი როა თვი თონ ოპო ნენ ტე ბის შეც ვლა (ან თუნ დაც ერ თერ თი მათ
გა ნის), მა თი პო ზი ცი ე ბის, რომ ლებ საც ისი ნი იცავ დნენ კონ ფლიქ ტში. ხში რად კონ ფლიქ ტის გა დაჭ რა 
ეფუძ ნე ბა ოპო ნენ ტე ბის ობი ექ ტის ან ერ თმა ნე თის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბის შეც ვლას.   

კონ ფლიქ ტის და რე გუ ლი რე ბა გან სხვავ დე ბა იმით, რომ ოპო ნენ ტებს შო რის შე პი რის პი რე ბის აღ
მოფხ ვრა ში მო ნა წი ლე ობს მე სა მე მხა რე. მი სი მო ნა წი ლე ო ბა შე საძ ლე ბე ლია რო გორც და პი რის პი
რე ბუ ლი მხა რე ე ბის თან ხმო ბით, ისე მა თი თან ხმო ბის გა რე შეც. კონ ფლიქ ტის დას რუ ლე ბი სას მის 
სა ფუძ ველ ში ჩა დე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბე ბი ყო ველ თვის არ გა დაწყ დე ბა.
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კონ ფლიქ ტის ჩაქ რო ბა – ეს არის და პი რის პი რე ბის დრო ე ბი თი შეწყ ვე ტა კონ ფლიქ ტის ძი რი თა დი 
ნიშ ნე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბით: წი ნა აღ მდე გო ბე ბი მთლი ა ნად არ არის აღ მოფხ ვრი ლი, რაც ხელს უწყობს 
და ძა ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას. კონ ფლიქ ტი გა და დის „აშ კა რა“ ფორ მი დან და ფა რულ ში. 

კონ ფლიქ ტის ჩაქ რო ბა, რო გორც წე სი, ხდე ბა იმის შე დე გად, რომ: 

	 ორი ვე მხა რეს გა მო ე ლე ვა/ შე უ სუს ტდე ბა ბრძო ლის თვის სა ჭი რო რე სურ სე ბი; 

	 იკარ გე ბა ბრძო ლის მო ტი ვი, მცირ დე ბა კონ ფლიქ ტის ობი ექ ტის მნიშ ვნე ლო ბა; 

	 იც ვლე ბა ოპო ნენ ტე ბის მო ტი ვა ცი ის ორი ენ ტა ცია (წარ მო იქ მნე ბა ახა ლი პრობ ლე მე ბი, უფ რო 
მნიშ ვნე ლო ვანი, ვიდ რე კონ ფლიქ ტში ბრძო ლა ა). 

კონ ფლიქ ტის აღ მოფხ ვრა ში იგუ ლის ხმე ბა მას ზე ზე მოქ მე დე ბა, რომ ლის შე დე გა დაც ხდე ბა კონ
ფლიქ ტის ძი რი თა დი სტრუქ ტუ რუ ლი ელე მენ ტე ბის ლიკ ვი დი რე ბა; 

	 კონ ფლიქ ტი დან ერ თერ თი ოპო ნენ ტის გა მოყ ვა ნა (გა დაყ ვა ნა სხვა გან ყო ფი ლე ბა ში, ფი ლი ალ ში; 
სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბა); 

	 ოპო ნენ ტე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბის გა მო რიცხ ვა ხან გრძლი ვი დრო ით (ერ თერ თი მათ გა ნის ან 
ორი ვეს გაგ ზავ ნა მივ ლი ნე ბა ში და სხვ.); 

	 კონ ფლიქ ტის ობი ექ ტის აღ მოფხ ვრა;

	 კონ ფლიქ ტის ობი ექ ტის დე ფი ცი ტის აღ მოფხ ვრა (მე სა მე მხა რეს აქვს შე საძ ლებ ლო ბა, უზ რუნ
ველ ყოს კონ ფლიქ ტში მყო ფი ყო ვე ლი მხა რე ობი ექ ტით, რომ ლის და უფ ლე ბა საც ისი ნი ცდი ლობ
დნენ). 

სხვა კონ ფლიქ ტში გა დაზ რდა ხდე ბა მა შინ, რო დე საც მხა რე თა მი მარ თე ბა ში წარ მო იქ მნე ბა ახა ლი, 
უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი და პი რის პი რე ბა და იც ვლე ბა კონ ფლიქ ტის ობი ექ ტი. 

კონ ფლიქ ტის მარ თვა  

კონ ფლიქ ტის მარ თვა - ეს არის საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია კონ ფლიქ ტუ რი ურ თი ერ თქმე-
დე ბის გან ვი თა რე ბის კენ შემ დე გი მიზ ნით: 

	სიმ ძაფ რის დაქ ვე ი თე ბა; 

	და პი რის პი რე ბის მი ნი მი ზი რე ბა; 

	კონ ფლიქ ტის გა დაწყ ვე ტა. 

კონ ფლიქ ტის მარ თვა ვა რა უ დობს მის ეტა პობ რივ ანა ლიზს: 

	კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის მხა რე ე ბის და მო ნა წი ლე ე ბის დად გე ნა, იმ მი ზე ზე ბის და პი რო ბე ბის გა
მოვ ლე ნა, რომ ლებ მაც ის წარ მოშ ვეს, მო ტი ვე ბის, წი ნა პი რო ბე ბის, წყა რო ე ბის  შე ფა სე ბა, მი სი ყვე
ლა მო ნა წი ლის მიზ ნე ბის ანა ლი ზი; კონ ფლიქ ტის ლო კა ლი ზა ცია (არ და უბ რუნ დნენ ძველ წყე ნას);

	ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა, მხა რე თა ყუ რა დღე ბით მოს მე ნა; სა კუ თა რი ემო ცი უ რი ქცე ვის კონ ტრო ლი; 

	მიზ ნად აღე ბა იმი სი, რომ მიღ წე ულ იქ ნას შე თან ხმე ბა არა გამ თიშ ვე ლი, არა მედ გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი 
პო ზი ცი ე ბის ძი ე ბის გზით; სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში ავ ტო რი ტე ტუ ლი მე სა მე პი რე ბის მო ზიდ ვით. 
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კონ ფლიქ ტის გა დაჭრის კრი ტე რი უ მე ბი და პი რო ბე ბი 

კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭრის ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მე ბი ა: 

	მხა რე თა დაკ მა ყო ფი ლე ბა კონ ფლიქ ტის შე დე გე ბით; 

	და პი რის პი რე ბის შეწყ ვე ტა; 

	ტრავ მი რე ბა დი ფაქ ტო რე ბის აღ მოფხ ვრა; 

	ერ თერ თი მხა რის მი ერ მიზ ნის მიღ წე ვა; 

	ინ დი ვი დის პო ზი ცი ის შეც ვლა; 

	ინ დი ვი დის აქ ტი უ რი ქცე ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ანა ლო გი ურ სი ტუ ა ცი ებ ში სა მო მავ ლოდ. 

კონ ფლიქ ტის კონ სტრუქ ცი უ ლი გა დაჭ რის კრი ტე რი უ მე ბი 

	კონ ფლიქ ტის სა ფუძ ველ ში ჩა დე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბე ბის გა დაჭ რის ხა რის ხი; 

	მას ში მარ თა ლი ოპო ნენ ტის გა მარ ჯვე ბა. 

კონ ფლიქ ტის კონ სტრუქ ცი უ ლი გა დაჭ რის პი რო ბე ბი 

კონ ფლიქ ტუ რი ურ თი ერ თქმე დე ბის შეწყ ვე ტა: 

	შე ხე ბის სა ერ თო ან ში ნა არ სით ახ ლო წერ ტი ლე ბის ძი ე ბა, ოპო ნენ ტე ბის მიზ ნე ბი დან და ინ ტე რე
სე ბი დან გა მომ დი ნა რე. თუ მხა რე ებს სურთ კონ ფლიქ ტის გა დაჭ რა, მათ ყუ რა დღე ბა უნ და გა ა
მახ ვი ლონ არა ოპო ნენ ტის პი როვ ნე ბა ზე, არა მედ მის ინ ტე რე სებ ზე;

	ოპო ნენ ტის მი მართ გან ცდი ლი ნე გა ტი უ რი ემო ცი ე ბის ინ ტენ სი ვო ბის დაქ ვე ი თე ბა, ოპო ნენ ტის 
მტრად აღ ქმის შეც ვლა;

	მო წი ნა აღ მდე გე მხა რის ნე გა ტი უ რი ემო ცი ე ბის შემ ცი რე ბა; 

	პრობ ლე მის ობი ექ ტუ რი გან ხილ ვა, კონ ფლიქ ტის არ სის გა მორ კვე ვა, მხა რე თა უნა რი, და ი ნა ხონ 
მთა ვა რი, ხელს უწყობს წი ნა აღ მდე გო ბის გა დაწყ ვე ტის გზის პოვ ნას; 

	ერ თმა ნე თის სტა ტუ სე ბის (თა ნამ დე ბობ რი ვი მდგო მა რე ო ბის) გათ ვა ლის წი ნე ბა;

	გა დაჭ რის ოპ ტი მა ლუ რი სტრა ტე გი ის შერ ჩე ვა, რაც შე ე სა ბა მე ბა მო ცე მულ გა რე მო ე ბებს. 

კონ ფლიქ ტის გა დაჭ რის ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი 

კონ ფლიქ ტე ბის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბა და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რო გორ ით ვა ლის წი ნე ბენ კონ-
ფლიქ ტში მყო ფი მხა რე ე ბი ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დენს პრო ცეს ზე. მათ მი ე კუთ ვნე ბა 
შემ დე გი: 

 დრო: დრო ის არ სე ბო ბა პრობ ლე მის გან სა ხილ ვე ლად, პო ზი ცი ე ბის და ინ ტე რე სე ბის გა მო
სარ კვე ვად, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე სა მუ შა ვებ ლად;  

 მე სა მე მხა რე: კონ ფლიქ ტის დას რუ ლე ბა ში ნე იტ რა ლუ რი პი რე ბის (ინ სტი ტუ ტე ბის) მო ნა
წი ლე ო ბა, რომ ლე ბიც ეხ მა რე ბი ან ოპო ნენ ტებს პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა ში; 

 დრო უ ლი მოქ მე დე ბა: მხა რე ე ბი იწყე ბენ კონ ფლიქ ტის გა დაჭ რას მი სი გან ვი თა რე ბის ად რე
ულ სტა დი ებ ზე; 

 ძა ლე ბის თა ნას წო რო ბა: თუ მხა რე ებს გა აჩ ნი ათ თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი (თა ნა ბა რი 
სტა ტუ სი, თა ნამ დე ბობ რი ვი მდგო მა რე ო ბა და ა.შ): 



24

	 კულ ტუ რა: ოპო ნენ ტე ბის ზო გა დი კულ ტუ რის მა ღა ლი დო ნე აქ ვე ი თებს კონ ფლიქ ტის ძა
ლა დობ რი ვი გან ვი თა რე ბის ალ ბა თო ბას; 

	 ფა სე უ ლო ბა თა ერ თობ ლი ო ბა: კონ ფლიქ ტში მყოფ მხა რე ებს შო რის თან ხმო ბის არ სე ბო ბა 
იმას თან და კავ ში რე ბით, რაც, შე საძ ლოა, წარ მო ად გენ დეს მი სა ღებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას; 

	 გა მოც დი ლე ბა (მა გა ლი თი): ერ თერთ ოპო ნენტს მა ინც გა აჩ ნია მსგავ სი პრობ ლე მე ბის გა
დაჭ რის გა მოც დი ლე ბა, აგ რეთ ვე ცოდ ნა ანა ლო გი უ რი კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რის შესახებ;  

	 ურ თი ერ თო ბე ბი: კონ ფლიქ ტის ოპო ნენ ტებს შო რის კარ გი ურ თი ერ თო ბე ბი ხელს უწყობს 
წი ნა აღ მდე გო ბე ბის გადალახვას. 

კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვის მე თო დე ბი 

ვა რა უ დო ბენ, რომ კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის შექ მნის ან კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის და სა წყის ში 
მო ნა წი ლე ებ მა უნ და აირ ჩი ონ შემ დგო მი ქცე ვის ფორ მა, სტი ლი იმი სათ ვის, რომ მი ნი მუ მამ დე და
იყ ვა ნონ თა ვი ან თი ინ ტე რე სე ბის ზი ა ნი. კონ ფლიქ ტში ქცე ვის ისეთ ძი რი თად სტი ლებ თან ერ თად, 
რო გო რები ცაა: დათ მო ბა, თა ვის არი დე ბა, და პი რის პი რე ბა, თა ნამ შრომ ლო ბა და კომ პრო მი სი, უნ და 
მი ვაქ ცი ოთ ყუ რა დღე ბა იძუ ლე ბას და პრობ ლე მის გა დაჭ რას.  

იძუ ლე ბა. ეს ნიშ ნავს მცდე ლო ბას, სა კუ თა რი აზ რის მი ღე ბის ნე ბის მი ერ ფა სად და ძა ლე ბას. მას, ვინც 
ცდი ლობს ეს გა ა კე თოს, არ აინ ტე რე სებს სხვე ბის აზ რი. პი რი, რო მე ლიც მი მარ თავს ასეთ მიდ გო მას, 
რო გორც წე სი, აგ რე სი უ ლად იქ ცე ვა და სხვებ ზე გავ ლე ნის თვის გა მო ი ყე ნებს ძა ლა უფ ლე ბას იძუ
ლე ბის გზით. ამ სტი ლის ნაკ ლი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ ის ახ შობს ინი ცი ა ტი ვას, ქმნის იმის დიდ 
ალ ბა თო ბას, რომ არ იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რე ბი, რად გან წარ მოდ გე
ნი ლია მხო ლოდ ერ თი აზ რი. მსგავ სმა სტილ მა შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს აღ შფო თე ბა, გან სა კუთ რე ბით 
პერ სო ნა ლის შე და რე ბით ახალ გაზ რდა და გა ნათ ლე ბულ ნა წილ ში.  

პრობ ლე მის გა დაჭ რა. ნიშ ნავს აზ რებ ში გან სხვა ვე ბის აღი ა რე ბას და მზა ო ბას, გა ეც ნონ სხვა აზ რებს, 
იმის თვის, რომ გა ი გონ კონ ფლიქ ტის მი ზე ზე ბი და იპო ვონ მოქ მე დე ბის გზა, რო მე ლიც მი სა ღე ბი 
იქ ნე ბა ყვე ლა მხა რის თვის. ის, ვინც იყე ნებს ასეთ სტილს, არ ცდი ლობს, მი აღ წი ოს მი ზანს სხვე
ბის ხარ ჯზე, ის ეძებს კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის გა და ლახ ვის სა უ კე თე სო ვა რი ანტს. სი ტუ ა ცი ებ ში, 
სა დაც მიდ გო მე ბის სხვა დას ხვა ო ბას და ზუსტ ინ ფორ მა ცი ას არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ჯან სა ღი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში, კონ ფლიქ ტუ რი აზ რე ბი წა ხა ლი სე ბუ ლი უნ და იყოს და სი ტუ ა ცია უნ და 
იმარ თე ბო დეს პრობ ლე მის გა დაჭ რის სტი ლით. 

მო ლა პა რა კე ბე ბი

რო გორც კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რის მე თო დი, წარ მო ად გენს კონ ფლიქ ტში მყო ფი მხა რე ე ბის თვის ურ
თი ერ თმი სა ღე ბი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ძი ე ბის კენ მი მარ თუ ლი ტაქ ტი კუ რი ხერ ხე ბის კრე ბულს. იმის
თვის, რომ მო ლა პა რა კე ბე ბი შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს, სა ჭი როა გარ კვე უ ლი პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბა:  

	 კონ ფლიქ ტის მხა რე ე ბის ურ თი ერ თკავ ში რის არ სე ბო ბა: 

	 მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბის არარ სე ბო ბა კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე თა შე საძ ლებ ლო ბებ ში;  

	 კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის სტა დი ის შე სა ბა მი სო ბა მო ლა პა რა კე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ თან;  

	 იმ მხა რე თა  მო ნა წი ლე ო ბა მო ლა პა რა კე ბებ ში, რომ ლე ბიც იღე ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას შექ მნილ 
სი ტუ ა ცი ა ში. 
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კონ ფლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ა ზე ზე მოქ მე დე ბის ალ გო რით მი 

	 კონ ფლიქ ტის არ სე ბო ბის აღი ა რე ბა ანუ  ოპო ნენ ტე ბის წი ნა აღ მდე გობ რი ვი მიზ ნე ბის, მე
თო დე ბის არ სე ბო ბა, კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე თა გან საზ ღვრა. პრაქ ტი კუ ლად ამ სა კი თხე
ბის გა დაჭ რა არც ისე ად ვი ლი ა, ისე ხდე ბა ხოლ მე, რომ რთუ ლი ა, გა მოტყ დე და ხმა მაღ ლა 
გა ნა ცხა დო, რომ შენ იმ ყო ფე ბი კონ ფლიქ ტურ მდგო მა რე ო ბა ში თა ნამ შრო მელ თან რა ღაც 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. ხან და ხან კონ ფლიქ ტი უკ ვე დი დი ხა ნია არ სე ბობს, ადა მი ა ნე ბი 
გა ნიც დი ან, მაგ რამ ღია აღი ა რე ბა არ არის; ყვე ლა ირ ჩევს ქცე ვის სა კუ თარ ფორ მას სხვის 
მი მართ, მაგ რამ ერ თობ ლი ვი მსჯე ლო ბა და შექ მნი ლი სი ტუ ა ცი ი დან გა მო სავ ლის ძი ე ბა არ 
ხდე ბა.   

	 მო ლა პა რა კე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბის გან საზ ღვრა. კონ ფლიქ ტის არ სე ბო ბის და მი სი სწრა
ფად გა დაჭ რის შე უძ ლებ ლო ბის აღი ა რე ბის შემ დეგ მი ზან შე წო ნი ლია შე თან ხმე ბა მო ლა პა რა
კე ბე ბის ჩა ტა რე ბის შე სა ხებ და და ზუს ტე ბა  რო გო რი მო ლა პა რა კე ბე ბი ა: შუ ა მავ ლის მო ნა
წი ლე ო ბით თუ მის გა რე შე; ვინ შე იძ ლე ბა იყოს შუ ა მა ვა ლი, რო მე ლიც ერ თნა ი რად მი სა ღე ბი 
იქ ნე ბა კონ ფლიქ ტში მყო ფი მხა რე ე ბის თვის. 

	 მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე დუ რის შე თან ხმე ბა: გან ვსაზ ღვროთ, სად, რო დის და რო გორ და
ი წყე ბა მო ლა პა რა კე ბე ბი, ანუ  დავ თქვათ ვა დე ბი, ად გი ლი, მო ლა პა რა კე ბე ბის ჩა ტა რე ბის 
პრო ცე დუ რა, ერ თობ ლი ვი მსჯე ლო ბის და წყე ბის დრო. 

	 იმ სა კი თხე ბის წრის გა მოვ ლე ნა, რომ ლე ბიც შე ად გენს კონ ფლიქ ტის სა განს. პრობ ლე მა 
მდგო მა რე ობს იმის გან საზ ღვრა ში  თუ რა წარ მო ად გენს კონ ფლიქ ტის სა განს და რა არა. 
ამ ეტაპ ზე გა მო მუ შავ დე ბა პრობ ლე მის გა დაჭ რის ერ თობ ლი ვი გზე ბი, ზუს ტდე ბა მხა რე თა 
პო ზი ცი ე ბი, გა ნი საზ ღვრე ბა ყვე ლა დი დი უთან ხმო ე ბის წერ ტი ლე ბი და პო ზი ცი ე ბის შე საძ
ლო და ახ ლო ე ბის წერ ტი ლე ბი.  

	 გა დაჭ რის ვა რი ან ტე ბის შე მუ შა ვე ბა. კონ ფლიქ ტში მყო ფი მხა რე ე ბი წარ მო ად გე ნენ გა დაჭ
რის რამ დე ნი მე ვა რი ანტს ყო ვე ლი მათ გა ნის ხარ ჯე ბის და მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით. 

	 შე თან ხმე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ვა რი ან ტე ბის ერ თობ ლი ვი 
გან ხილ ვის შე დე გად მხა რე ე ბი აღ წე ვენ სა ერ თო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რო მე ლიც მი ზან შე წო
ნი ლია წარ მოდ გე ნი ლი იყოს კო მი უ ნი კეს, რე ზო ლუ ცი ის, თა ნამ შრომ ლო ბა ზე ხელ შეკ რუ
ლე ბის სა ხით. ხან და ხან, გან სა კუთ რე ბუ ლად რთულ და სა პა სუ ხის მგებ ლო შემ თხვე ვებ ში, 
დო კუ მენ ტე ბის შედ გე ნა და მი ღე ბა შე იძ ლე ბა მო ლა პა რა კე ბე ბის ყო ვე ლი ეტა პის დას რუ
ლე ბი სას. 

	 მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის რე ა ლი ზა ცია პრაქ ტი კა ში. კონ ფლიქ ტში მყო ფი მხა რე ე ბი უნ
და და ფიქ რდნენ იმა ზე, თუ რო გორ შე ას რუ ლონ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო გორ გან
საზ ღვრონ კონ ფლიქ ტში მყო ფი მხა რის ამო ცა ნე ბი მო ლა პა რა კე ბე ბის შე დე გე ბის რე ა ლი
ზე ბის თვალ საზ რი სით და და ა ფიქ სი რონ შე თან ხმე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში. კონ ფლიქ ტუ
რი სი ტუ ა ცი ის გან მუხ ტვის, შეც დო მე ბის და სწო რი გათ ვლის არ ცოდ ნა შე იძ ლე ბა გახ დეს 
მუდ მი ვი და ძა ბუ ლო ბის მი ზე ზი. კონ ფლიქ ტის ძი რი თა დი მი ზე ზი ის არის, რომ ადა მი ა ნე ბი 
და მო კი დე ბულ ნი არი ან ერ თმა ნეთ ზე, ყვე ლას სჭირ დე ბა თა ნაგ რძნო ბა, კე თილ გან წყო ბა და 
მხარ და ჭე რა, სჭირ დე ბა, რომ ვი ღაც იზი ა რებ დეს მის შე ხე დუ ლე ბებს. 
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სა ვარ ჯი შო „რო გორ უნ და იყო ტო ლე რან ტუ ლი კონ ფლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ა ში“ 

ამო ცა ნა:  შე ვას წავ ლოთ კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ე ბი დან გა მოს ვლის კონ სტრუქ ცი უ ლი ხერ ხე ბი. 

სა ჭი რო დრო: 10 წუ თი.

ჩა ტა რე ბის პრო ცე დუ რა: ტრე ნინ გის წამ ყვა ნი აცხა დებს კონ ფლიქ ტის მარ თვის პრინ ცი პებს (მოყ ვა
ნი ლია ქვე მოთ). 

კონ ფლიქ ტის მარ თვის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი:  

	 სა კუ თა რი ემო ცი ე ბის სრუ ლი კონ ტრო ლი, რომ ლე ბიც, რო გორც წე სი, ხელს უშ ლის მომ ხდა რის 
შე ფა სე ბას;   

	 კონ ფლიქ ტის ნამ დვი ლი მი ზე ზე ბის ანა ლი ზი, რო მელ საც ოპო ნენ ტე ბი, შე საძ ლო ა, მა ლა ვენ 
მოჩ ვე ნე ბი თი მი ზე ზე ბის უკან; 

	 კონ ფლიქ ტის ლო კა ლი ზა ცი ა ანუ მი სი მკა ფიო ჩარ ჩო ებ ში ჩას მა და და პი რის პი რე ბის სფე როს 
გან სჯის მცდე ლო ბა; 

	 თავ დაც ვის კენ მი მარ თულ კონ ცენ ტრირე ბა ზე უა რის თქმა; სა კუ თა რი დაც ვი თი ქმე დე ბე ბით 
გა ტა ცე ბა ხელს უშ ლის ადა მი ა ნებს, დრო უ ლად შე ამ ჩნი ონ ცვლი ლე ბე ბი გა რე მო ში და კონ
ფლიქ ტში მყო ფი მხა რის ქცე ვებ ში; 

	 ოპო ნენ ტის არ გუ მენ ტე ბის ფორ მუ ლი რე ბის შეც ვლა  არ არის სა ჭი რო მა თი უარ ყო ფა იმ თან
მიმ დევ რო ბით და იმ პრო პორ ცი ებ ში, რომ ლებ შიც ისი ნი არი ან წარ მოდ გე ნილ ნი, უკე თე სია, 
გა და იყ ვა ნოთ ისი ნი თქვენ თვის გა სა გებ ენა ზე და გა მო ყოთ საყ რდე ნი აზ რობ რი ვი მო მენ ტე ბი;  

	 საკ მა რი სი აქ ტი უ რო ბა; მა ში ნაც კი, რო დე საც თქვენ უკან იხევთ, შე იძ ლე ბა ურ თი ერ თო ბე ბის 
მშვი დი ემო ცი უ რი ტო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბა. 

შემ დეგ ტრე ნინ გის მწვრთნე ლი სთა ვა ზობს მო ნა წი ლე ებს, გა ერ თი ან დნენ წყვი ლე ბად: ერ თი მო ნა წი
ლე გა მო დის ნა წყე ნის როლში, ხო ლო მე ო რე არის ის, ვინც აწყენინა. მო ნა წი ლე ე ბი იხ სე ნე ბენ და  გა
ი თა მა შე ბენ სი ტუ ა ცი ებს. წამ ყვა ნის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სქე მის გა მო ყე ნე ბით ნა წყე ნი ცდი ლობს, 
ღირ სე უ ლად გა მო ვი დეს სი ტუ ა ცი ი დან. 

მა გა ლი თად, დე დამ გა კი ცხა ვაჟიშვი ლი მე გობ რე ბის თან დას წრე ბით იმი ტომ, რომ მან არ და რე ცხა 
ჭურ ჭე ლი. 

ამ სი ტუ ა ცი ი დან გა მოს ვლის სქე მა:

1. და ი წყე სა უ ბა რი სი ტუ ა ცი ის კონ კრე ტუ ლი აღ წე რი დან, რო მე ლიც შენ არ გა წყობს: „რო დე საც 
დე დამ მიყ ვი რა მე გობ რე ბის თან დას წრე ბით...“

2. გა მო ხა ტე გრძნო ბე ბი, რომ ლე ბიც წარ მო იქ მნა ამ სი ტუ ა ცი ას თან და კავ ში რე ბით და ადა მი ა ნის 
და მო კი დე ბუ ლე ბით შენს მი მართ: „მე უხერ ხუ ლად ვიგ რძე ნი თა ვი...“ 

3. უთხა რი ადა მი ანს, რო გორ გინ და, ის რომ მო იქ ცეს. შეს თა ვა ზე მას ქცე ვის სხვა ვა რი ან ტი, 
რო მე ლიც შენ გა წყობს: „თუ შე იძ ლე ბა, შემ დეგ ში ნუ გა მოთ ქვამ შე ნიშ ვნებს ჩე მი მე გობ რე ბის 
თან დას წრე ბით...“ 

4. უთხა რი, რო გორ მო იქ ცე ვი შენ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ადა მი ა ნი შეც ვლის თა ვის ქცე ვას: „მა შინ 
მე გა ვით ვა ლის წი ნებ შენს შე ნიშ ვნებს“. 

მსჯე ლო ბის პრო ცეს ში ჯგუ ფის წევ რე ბი გა მოთ ქვა მენ თა ვი ანთ მო საზ რე ბებს იმის შე სა ხებ  
სი ტუ ა ცი ი დან ვი სი გა მო სა ვა ლი აღ მოჩ ნდე ბა ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი. ჯგუ ფი მი დის დას კვნამ დე, 
რომ ქცე ვის კულ ტუ რა და ვის დროს გუ ლის ხმობს მე ო რე მხა რის ყუ რა დღე ბით მოს მე ნას, პა ტი ვის
ცე მას გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რის მი მართ. 
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ნა წი ლი V: ახალ გაზ რდუ ლი აქ ტი ვიზ მი და მო ნა წი ლე ო ბა 

„შენ თვითონ იყავი ის ცვლილება, 
რომელიც გინდა, იხილო სამყაროში“. 

განდი 

რა არის აქ ტი ვიზ მი?

სიტყ ვა „აქ ტი ვიზ მი“ თით ქმის 100 წლი სა ა, ყო ველ შემ თხვე ვა ში მი სი ახ ლან დე ლი გა გე ბით და მომ დი ნა
რე ობს ზმნის გან  იყო აქ ტი უ რი. აქ ტი ვის ტი არის ის, ვინც იღებს აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას კამ პა ნი ებ ში 
რა ღაც გარ დაქ მნე ბი სა და ცვლი ლე ბე ბის თვის, რო გორც წე სი, პო ლი ტი კურ ან სო ცი ა ლურ სფე რო ში.  

აქ ტი ვიზ მი ნიშ ნავს სხვა ადა მი ა ნე ბის თვის დახ მა რე ბის გა წე ვის და მათ ბრძო ლა ში სო ლი და რო ბის 
გა მოვ ლე ნას. იმ ადა მი ა ნე ბის თვის, რომ ლე ბიც იცა ვენ პა ტი ვი სა ცემ და ღირ სე ულ და მო კი დე ბუ ლე
ბას თა ვი სი პი როვ ნე ბის მი მართ და ხელს უწყო ბენ უფ რო ჰუ მა ნური, ეგა ლი ტა რუ ლი სა ზო გა დო ე
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მელ შიც უფ ლე ბებს სა თა ნა დო პა ტივს მი ა გე ბენ. ეფექ ტუ რად მოქ მედ აქ ტი
ვის ტებს გა აჩ ნი ათ შე უ პოვ რო ბა, შე მოქ მე დე ბი თი მიდ გო მა, მი ზან და სა ხუ ლო ბა, ხში რად სი მა მა ცე, 
მაგ რამ, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ადა მი ა ნის და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის რწმე ნა. ისი ნი მი იჩ ნე ვენ, რომ 
სამ ყა რო, რო მელ შიც და ცუ ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, შე საძ ლე ბე ლი ა, არსებობდეს და უნ დათ, რომ 
ის შედ გეს. 

აქ ტი ვიზ მი, რა თქმა უნ და, სა ჭი რო ებს საქ მის ან იდე ა ლის ერ თგუ ლე ბას და გა მომ დი ნა რე ობს აქე დან 
და, რო გორც წე სი, ეს ერ თგუ ლე ბა უნ და იყოს გა ნუწყ ვე ტე ლი და ხან გრძლი ვი. 

ახალ გაზ რდე ბის მო ნა წი ლე ო ბა – იგუ ლის ხმე ბა ახალ გაზ რდა ადა მი ა ნე ბის სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე
ბა ში ჩარ თუ ლო ბის უფ ლე ბა და მა თი უფ ლე ბა, თა ვის თავ ზე აი ღონ პა სუ ხის მგებ ლო ბა და მო ვა ლე ო
ბე ბი ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, აგ რეთ ვე დე მოკ რა ტი უ ლი მე თო დე ბით გავ
ლე ნა მო ახ დი ნონ ცხოვ რე ბა ზე. მო ნა წი ლე ო ბა, რო გორც უფ ლე ბა, ნიშ ნავს იმას, რომ ახალ გაზ რდებს 
აქვთ ამ უფ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბა ისე, რომ არ გა ნი ცა დონ რა ი მე დის კრი მი ნა ცია  
ანუ მო ქა ლა ქე ო ბის და იმის გან და მო უ კი დებ ლად, თუ რა ენა ზე სა უბ რო ბენ ისი ნი ან რო მელ სუბ
კულ ტუ რას მი ე კუთ ვნე ბი ან.  

ახალ გაზ რდე ბის მო ნა წი ლე ო ბა შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც პარ ტნი ო რო ბა ახალ გაზ რდებ სა და 
უფ რო სებს შო რის. ეს ნიშ ნავს  ყუ რი ვუგ დოთ ყო ველ ხმას და იდე ე ბის გან სხვა ვე ბა მი ვი ღოთ სე
რი ო ზუ ლად. პრაქ ტი კა ში ეს ნიშ ნავს იმას, რომ მიზ ნე ბი, მის წრა ფე ბე ბი, მო ვა ლე ო ბე ბი, გა დაწყ ვე ტი
ლე ბე ბი და ა.შ. გა ნი ხი ლე ბა და მი ღე ბუ ლი იქ ნე ბა და რომ ახალ გაზ რდებ მა და უფ რო სებ მა ზუს ტად 
იცი ან: რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბით მოქ მე დე ბენ; რას ელო დე ბი ან მათ გან; რას ელო დე ბი ან ისი ნი სხვე
ბის გან; რო გორ აპი რე ბენ ამის გა კე თე ბას; რო გორ მხარ და ჭე რას მი ი ღე ბენ და რა წყა რო დან. 

ახალ გაზ რდე ბის მო ნა წი ლე ო ბამ, შე საძ ლო ა, შე მო ი ტა ნოს მე ტად კონ კრე ტუ ლი და საგ რძნო ბი სარ გე
ბე ლი არა მარ ტო უშუ ა ლოდ ახალ გაზ რდე ბის თვის, არა მედ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის /და წე სე ბუ ლე ბე ბის და 
სა ზო გა დო ე ბის თვის. 

ახალ გაზ რდე ბის მო ნა წი ლე ო ბას: 

	 შე მო აქვს პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი ახალ გაზ რდე ბის ცხოვ რე ბა ში 
	 ეხ მა რე ბა სხვებს, გა ი გო ნონ ახალ გაზ რდა ადა მი ა ნე ბის ხმა  

	 უბიძ გებს ახალ გაზ რდებს, გა ნა ვი თა რონ ახა ლი უნა რე ბი, გახ დნენ უფ რო თავ და ჯე რე ბუ ლე ბი 

	 ეხ მა რე ბა უფ რო სებს ახალ გაზ რდე ბის ნი ჭის და პო ტენ ცი ა ლის აღი ა რე ბა ში 
	 უბიძ გებს ახალ გაზ რდებს, აი ღონ პა სუ ხის მგებ ლო ბა თა ვი ანთ ქცე ვებ სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე 

	 ეხ მა რე ბა ახალ გაზ რდებს, გა ი გონ - რო გორ მოქ მე დებს დე მოკ რა ტია და რო გორ უნ და გა მოვ-
ლინ დეს ის სი ნამ დვი ლე ში 
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	 უქ მნის სივ რცეს ახალ გაზ რდებს იმის თვის, რომ მათ გა მო ი ყე ნონ თა ვი ან თი ნი ჭი და ძა ლე ბი სა-
ზო გა დო ე ბის ან ორ გა ნი ზა ცი ის ინ ტე რე სებ ში 

	 ეხ მა რე ბა უფ რო სებს, გა ი გონ ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და მოსაზ რებები

	 გა ნუ ვი თა რებს უფ რო სებს ახალ გაზ რდებ თან ეფექ ტი ა ნი მუ შა ო ბის უნარს  
    

ახალ გაზ რდე ბის მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შემ წყო ბი პი რო ბე ბის მა გა ლი თე ბი 

	კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის კონ სტრუქ ცი უ ლი გა დაწყ ვე ტის უნა რი; 
	მო ნა წი ლე ო ბა ზე იმა თი წვდო მა, ვინც არ არის რა ი მე სტრუქ ტუ რის წევ რი;  
	წვდო მა ინ ფორ მა ცი ა ზე; 
	წვდო მა ტექ ნო ლო გი ებ ზე; 
	აქ ტი უ რი ახალ გაზ რდუ ლი სფე რო; 
	მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბის გა გე ბა; 
	ძი რი თა დი მო თხოვ ნი ლე ბე ბის (საკ ვე ბი, სას მე ლი, ტან საც მე ლი, გა რე მო და სხვ.) დაკ მა ყო ფი ლე ბა;  
	თა ნას წო რო ბა  (უფ რო სე ბის და ახალ გაზ რდე ბის აზრს აქვს თა ნა ბა რი წო ნა); 
	არ სე ბუ ლი პარ ტნი ო რო ბა: ახალ გაზ რდე ბი და უფ რო სე ბი; 
	ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი; 
	ყვე ლა ზე შე სა ბა მი სი ან სა ინ ტე რე სო დარ გის, ან მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მის არ ჩე ვის შე საძ ლებ ლო ბის 

არ სე ბო ბა; 
	ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის გან საზ ღვრა; 
	სხვა დას ხვა მო ნა წი ლის მო ზიდ ვა; 
	ახალ გაზ რდე ბის მდგო მა რე ო ბის, მა თი ინ დი ვი დუ ა ლო ბის, სა ზო გა დო ე ბა ში მა თი ცხოვ რე ბის წე სის 

და ა.შ. ცოდ ნა; 
	უფ ლებ რი ვი ჩარ ჩო ე ბი; 
	გა ნათ ლე ბის მი ნი მა ლუ რი დო ნე; 
	სწავ ლის სურ ვი ლი, მათ შო რის სხვის შეც დო მებ ზე; 
	მო ნა წი ლე ო ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა; 
	მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შემ წყო ბი პო ლი ტი კა; 
	ფი ზი კუ რი და ემო ცი უ რი უსაფ რთხო ე ბა; 
	უზ რუნ ველ ყო ფას მოკ ლე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის ინ ტე რე სე ბის წარ მოდ გე ნა;  
	მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა; 
	მო ნა წი ლე ო ბის ორ გა ნი ზე ბის და პრო ცე სე ბის უნა რე ბი და კომ პე ტენ ტუ რო ბა;  
	იმის გა აზ რე ბა, რომ არ სე ბობს მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე მო ნა წი ლე ო ბა (სიმ ბო ლურ თან შე და რე ბა ში); 
	მო ნა წი ლე ო ბის ან მო ნა წი ლე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მუ შა ოს წა რმარ თვის მზად ყოფ ნა;  
	უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის და კონ ტრო ლის გა ნა წი ლე ბის მზად ყოფ ნა 

მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე მო ნა წი ლე ო ბის მი საღ წე ვად უნ და იყოს შეს რუ ლე ბუ ლი ყვე ლა ზე მოთ აღ
ნიშ ნუ ლი პი რო ბა (სხვაგ ვა რად მო ნა წი ლე ო ბა არ იქ ნე ბა ეფექ ტი ა ნი). სწო რედ ამი ტომ, რო დე საც 
ცდი ლობ ახალ გაზ რდე ბის ეფექ ტურ მო ზიდ ვას ორ გა ნი ზა ცი ის და სა ზო გა დო ე ბის საქ მი ა ნო ბა ში, 
სა ჭი როა შე მოწ მე ბა  რა ხა რის ხით არის ეს წი ნა რე პი რო ბე ბი შეს რუ ლე ბუ ლი და რა არის კი დევ 
შე სას რუ ლე ბე ლი.
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ნა წი ლი VI: ფო რუმ -თე ატ რი

„თე ატ რი – ეს არის ჩვენს თავ ზე  
დაკ ვირ ვე ბის ხე ლოვ ნე ბა“.

აუ გუს ტო ბო ა ლი 

ფო რუმ -თე ატ რი – არის ინ ტე რაქ ტი უ ლი მე თო დი კა, რო მელ შიც მო დე ლი რე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლი 
კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ა, რო მე ლიც ასა ხავს აქ ტუ ა ლურ სო ცი ა ლურ პრობ ლე მას შემ დგომ ში მა
ყუ რე ბელ თან მსჯე ლო ბით და გა თა მა შე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ი დან გა მო სავ ლის გზე ბის ძი ე ბით, აგ რეთ ვე 
მა ყუ რებ ლის მსა ხი ო ბებ თან ად გი ლე ბის გაც ვლის შე საძ ლებ ლო ბით იმი სათ ვის, რომ გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იყოს პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის ნა პოვ ნი გზე ბი. 

წარ მო შო ბის ის ტო რია 

ჩაგ რულ თა თე ატ რი შექ მნა და აა მუ შა ვა გა მო ჩე ნილ მა ბრა ზი ლი ელ მა აუ გუს ტო ბო ალ მა. ის თე ატ
რით და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო ად რე უ ლი ასა კი დან, მაგ რამ მი ი ღო ინ ჟი ნერ ქი მი კო სის გა ნათ ლე ბა კო
ლუმ ბი ის უნი ვერ სი ტეტ ში. ასე თი იყო მა მა მი სის სურ ვი ლი, მას უნ დო და, რომ მი სი ვა ჟიშ ვი ლი და კა
ვე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო კარ გად ანაზ ღა უ რე ბა დი, სე რი ო ზუ ლი და პერ სპექ ტი უ ლი საქ მით.

1952 წელს ბო ა ლი ამ თავ რებს უნი ვერ სი ტეტს და მი ემ გზავ რე ბა აშ შში. თა ვი სი სპე ცი ა ლო ბით სწავ
ლის გარ და ის ეს წრე ბა ჯონ გას ნე რის ლექ ცი ებს კო ლუმ ბი ის უნი ვერ სი ტე ტის დრა მა ტუ ლი ხე ლოვ
ნე ბის ფა კულ ტეტ ზე, იქ ეც ნო ბა სტა ნის ლავ სკის სის ტე მას, ერ თვე ბა ნი უ ი ორ კის სამ სა ხი ო ბო სტუ
დი ის სამ ყა რო ში.

„სამ სა ხი ო ბო სტუ დი ა ში მე ცა დი ნე ო ბის შე დე გად მე აღ ვფრთო ვან დი მსა ხი ო ბე ბით, რომ ლე ბიც მარ თლაც 
ცოცხ ლობ დნენ თა ვი ანთ რო ლებ ში. გა სა ო ცა რი ა, ხე დავ დე, რო გორ გარ და იქ მნე ბა მსა ხი ო ბი, რო გორ 
აცოცხ ლებს გარ კვე უ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში მას ში მთვლე მა რე პო ტენ ცი ურ შე საძ ლებ ლო ბებს. ადა მი-
ა ნის შეც ნო ბის სა უ კე თე სო ხერ ხია - თვალ ყუ რი ადევ ნო სცე ნა ზე მი სი თა მა შის შე მოქ მე დე ბით პრო ცესს“.   

დოქ ტო რან ტუ რის დამ თავ რე ბის შემ დეგ ბო ა ლი ბრუნ დე ბა ბრა ზი ლი ა ში და მა ლე ხდე ბა თე ატრ „ა რე ნას“ 
ხელ მძღვა ნე ლი სან პა ო ლო ში, სა დაც მან და ი წყო ექ სპე რი მენ ტე ბი ახა ლი თე ატ რა ლუ რი ფორ მე ბით. 

ამ დრო ის თვის ბრა ზი ლია გა ნიც დის სა ზო გა დო ებ რივ და პო ლი ტი კურ ცვლი ლე ბებს. ქვე ყა ნა ში იწყე
ბა ეკო ნო მი კუ რი ბუ მი, მსხვი ლი სამრეწ ვე ლო ქა ლა ქე ბის მო სახ ლე ო ბა იზ რდე ბა უზარ მა ზა რი ტემ
პით. მო სახ ლე ო ბის ჩაგ რუ ლი ფე ნე ბი ერ თი ან დე ბი ან, წარ მო იქ მნე ბა სა ხალ ხო კულ ტუ რის ფარ თო 
მოძ რა ო ბა. აუ გუს ტო ბო ა ლის თე ატ რი „ა რე ნა“ უერ თდე ბა ამ მოძ რა ო ბას. თა ვის ჯგუფ თან ერ თად 
მას უნ და სა ხალ ხო თე ატ რის შექ მნა, რო მე ლიც გან კუთ ვნი ლი იქ ნე ბა უბ რა ლო ადა მი ა ნე ბის თვის, 
ასა ხავს ბრა ზი ლი ის რე ა ლურ ცხოვ რე ბას და რე ა ლურ პრობ ლე მებს. ამ გვა რად, თე ატ რი „ა რე ნა“ 
იწყებს მუ შა ო ბას ახა ლი მა ყუ რებ ლის თვის. აუ გუს ტო ბო ა ლი თე ატ რა ლურ დას თან ერ თად მი ემ გზავ
რე ბა თა ვის ქვე ყა ნა ში სა მოგ ზა უ როდ, გა მო დის ღა რი ბი უბ ნე ბის მო სახ ლე ო ბის  მო ჯა მა გი რე ე ბის, 
მუ შე ბის  წი ნა შე იმი სათ ვის, რომ „გა ა ნათ ლოს“ ხალ ხი მი სი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ და მო უ წო დებს 
მას ჩაგ ვრის და უსა მარ თლო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის კენ. 1961 წელს აუ გუს ტო ბო ალ მა გა იც ნო 
ვირ გი ლიო  ჩრდი ლო აღ მო სავ ლე თის ღა რი ბი რა ი ო ნის ერ თერ თი მცხოვ რე ბი, სა დაც სა ხალ ხო მოძ
რა ო ბა იყო ძა ლი ან მძლავ რი. ეს შეხ ვედ რა სა ბე დის წე რო აღ მოჩ ნდა. ის ჩაგ რულ თა თე ატ რის ის ტო
რი ა ში შე ვი და რო გორც ვირ გი ლი ოს ის ტო რია და იყო ერ თერ თი ფაქ ტო რი, რო მელ მაც ჩა მო ა ყა ლი ბა 
ჩაგ რულ თა თე ატ რის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, რო გო რა დაც ჩვენ ვიც ნობთ დღეს. 

ვირ გი ლი ოს ის ტო რია  
მუ სი კა ლუ რი სპექ ტაკ ლი ერ თი პა ტა რა სოფ ლის გლე ხე ბის წი ნა შე თე ატ რ „ა რე ნას“ დას მა და ას რუ ლა 
სიმ ღე რის სიტყ ვე ბით: „მო დით, დავ ღვა როთ ჩვე ნი სის ხლი!“ პუბ ლი კა მო ნუს ხუ ლი იყო. წარ მოდ გე ნის 
ბო ლოს მსა ხი ო ბებ თან მი ვი და ძლი ე რი აღ ნა გო ბის მა მა კა ცი, რო მე ლიც ლა მის ტი რილს აპი რებ და. 
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ის გა ო ცე ბუ ლი იყო, რომ მსა ხი ო ბებს ასე 
კარ გად ეს მით უბ რა ლო გლე ხე ბის, რომ 
ისი ნი სო ლი და რუ ლე ბი არი ან უბ რა ლო 
ხალ ხთან და მხარს უჭე რენ მას სა მარ
თლი ა ნი საქ მის თვის ბრძო ლა ში. მსა ხი ო
ბე ბი ამა ყე ბი იყ ვნენ იმით, რომ მათ თა ვი
ან თი გზავ ნი ლი მი აწ ვდი ნეს აუ დი ტო რი ას. 
მაგ რამ ვირ გი ლი ო, ასე ერ ქვა იმ მა მა კაცს, 
აგ რძე ლებ და: „თქვენ შე გიძ ლი ათ, შე მოგ
ვი ერ თდეთ ჩვენ! ყვე ლა ერ თად, თქვენ  
თქვე ნი თო ფე ბით, ხო ლო ჩვენ  ჩვე ნით, 
ასე გა ვუს წორ დე ბით ჩვენს მჩაგ ვრე ლებს!“ 
მსა ხი ო ბე ბი შე შინ დნენ, ისი ნი შე ე ცად ნენ, 

აეხ სნათ, რომ ეს მხო ლოდ პი ე სა ა, რომ მათ სწამთ იმის, რა საც სცე ნა ზე ამ ბო ბენ,  მაგ რამ თო ფე ბი 
არ არის ნამ დვი ლი  ეს უბ რა ლოდ რეკ ვი ზი ტი ა. „თო ფე ბი არ არის ნამ დვი ლი?  იკი თხა გაკ ვირ ვე
ბულ მა ვირ გი ლი ომ.  მაშ, რა ხე ი რია მათ ში? თუმ ცა, იცით, ამას არ აქვს მნიშ ვნე ლო ბა. ნუ იქ ნე ბა 
თო ფე ბი ნამ დვი ლი, მაგ რამ თქვენ, თქვენ ხომ ნამ დვი ლი ხართ, თქვენ ისე აღ ტკი ნე ბით მღე რო დით, 
რომ ჩვენ უნ და დავ ღვა როთ ჩვე ნი სის ხლი, წა მო დით ჩვენ თან, ია რა ღი ყვე ლას ეყო ფა!“ და სის მსა ხი
ო ბე ბი უკ ვე პა ნი კამ მო იც ვა. შე უძ ლე ბე ლი იყო ვირ გი ლი ოს თვის და თა ვის თა ვის თვი საც იმის ახ სნა, 
თუ რა ტომ არი ან ისი ნი გულ წრფე ლი მსა ხი ო ბე ბი, თუმ ცა თო ფე ბი არ არის ნამ დვი ლი. ისი ნი თავს 
იმარ თლებ დნენ, რო გორც შე ეძ ლოთ. მაგ რამ ახ ლა ვირ გი ლი ოს გაკ ვირ ვე ბის ჯე რი იყო: „ეს რო გორ? 
თქვენ სის ხლზე ლა პა რა კობთ, რო მე ლიც უნ და და იღ ვა როს, მაგ რამ მხედ ვე ლო ბა ში გყა ვართ მხო
ლოდ ჩვენ და ჩვე ნი სი ცოცხ ლე ე ბი და არა თქვე ნი თა ვი?“ ეს ძალ ზე სე რი ო ზუ ლი გან ცხა დე ბა იყო. ამ 
მო მენ ტში აუ გუს ტო ბო ა ლი მიხ ვდა თა ვის შეც დო მას  რო ცა მან გა ნა ცხა და სო ლი და რო ბა ხალ ხთან, 
ის სუ ლაც არ იყო მზად, აე ღო თა ვის თავ ზე რის კის ისე თი ვე წი ლი.

და მას შემ დეგ არ შექ მნი ლა არ ცერ თი პი ე სა, რო მე ლიც შე ი ცავ და რჩე ვას ან მო წო დე ბას, იმ შემ
თხვე ვე ბის გარ და, რო დე საც ის თვი თონ იყო მზად რის კზე წა სას ვლე ლად.   

რი სი მიღ წე ვა უნ დო და ბო ალს სა ხალ ხო თე ატ რით? ის ცდი ლობ და, აე ძუ ლე ბი ნა მა ყუ რე ბე ლი არა 
მარ ტო ეაზ როვ ნა, არა მედ, თა ვი სით ემოქ მე და. მათ არა მარ ტო უნ და და ე ყე ნე ბი ნათ კითხ ვის ქვეშ 
თა ვი ან თი ახ ლან დე ლი და ჩაგ რუ ლი მდგო მა რე ო ბა, არა მედ ეფიქ რათ მის შეც ვლა ზე. სცე ნა მათ თვის 
იყო შე სა ნიშ ნა ვი შე საძ ლებ ლო ბა წვრთნის თვის. იმი სათ ვის, რომ უფ რო და უფ რო მი ე ზი დათ მა ყუ
რე ბე ლი თე ატ რა ლურ დად გმა ში, წა ე შა ლათ ზღვა რი მა ყუ რებ ლებ სა და მსა ხი ო ბებს შო რის, ბო ალ მა 
გა მო ი გო ნა ახა ლი პერ სო ნა ჟი  ჯო კე რი  თე ატ რა ლუ რი წარ მოდ გე ნის ერ თგვა რი მო დე რა ტო რი. მას 
შე უძ ლი ა, შეწყ ვი ტოს მოქ მე დე ბა, მო ახ დი ნოს ცალ კე უ ლი სცე ნე ბის გა მე ო რე ბის ინი ცი რე ბა, შე უძ ლი ა, 
მი მარ თოს მა ყუ რე ბელს, გა მო კი თხოს აზ რი, გა ი გოს  რი სი შეც ვლა უნ და მას და რას სთა ვა ზო ბს. 

1973 წლი დან ის მსა ხი ო ბებ თან ერ თად ამუ შა ვებს ახალ მე თოდს - სა გა ზე თო თე ატ რი, ჩაგ რულ თა 
თე ატ რის პირ ვე ლი მე თო დი, რო მე ლიც შექ მნი ლი იყო ბრა ზი ლი ა ში. მაგ რამ მა ლე მან გა დაწყ ვი ტა 
წა სუ ლი ყო პე რუ ში, სა დაც იღებს მო ნა წი ლე ო ბას წე რა კითხ ვის არ ცოდ ნის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის 
კამ პა ნი ა ში. ბო ა ლი მუ შა ობს გლე ხებ თან და მო ჯა მა გი რე ებ თან, მაგ რამ არ ეს მის მა თი ენა  და აი 
რა ტომ გაჩ ნდა სა ხე ე ბის თე ატ რის ახა ლი მე თო დი კა. ურ თი ერ თო ბის ერ თი ა ნი ენის არარ სე ბო ბის გა
მო ის და მი სი სტუ დენ ტე ბი ურ თი ერ თო ბენ სა ხე ე ბის მეშ ვე ო ბით. 

დრო ის ამ პე რი ოდ ში ბო ა ლი ექ სპე რი მენტს იწყებს ახა ლი თე ატ რა ლუ რი ფორ მით, რო მელ საც ეწო დე
ბა „სინ ქრო ნუ ლი დრა მა ტურ გი ა“. ის დგამს წარ მოდ გე ნებს, რომ ლებ შიც სა უ ბა რია არ სე ბულ პრობ
ლე მა ზე, ხო ლო კუ ლი მი ნა ცი ის მო მენ ტში, რო დე საც გმირ მა უნ და მი ი ღოს ესა თუ ის გა დაწყ ვე ტი ლე
ბა, პი ე სა წყდე ბა. შემ დეგ სცე ნა ზე ჩნდე ბა ჯო კე რი და ეკი თხე ბა აუ დი ტო რი ას  რო გორ შე იძ ლე ბა 
ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რა. მა ყუ რებ ლე ბი გა მოთ ქვა მენ თა ვი ანთ მო საზ რე ბებს, ხო ლო მსა ხი ო ბე ბი გა
ნა ხორ ცი ე ლე ბენ მათ სცე ნა ზე. 

ეს თე ატ რის თვის ჭეშ მა რი ტად წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იყო. მსა ხი ო ბე ბი აღარ იძ ლე ვი ან რჩე ვებს, 
ისი ნი სწავ ლო ბენ და იც ვლე ბი ან მა ყუ რე ბელ თან ერ თად. მაგ რამ მა ყუ რებ ლე ბი კვლავ ვერ ხვდე ბი ან 
სცე ნა ზე, მთე ლი ძა ლა უფ ლე ბა აქ ისევ მსა ხი ო ბებს ეკუთ ვნით.
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ეს მე თო დი კა შემ დგომ ში ერ თერ თი ძი რი თა დი გახ და ჩაგ რულ თა თე ატ რში და მი სი გან ვი თა რე ბის 
შემ დე გი ნა ბი ჯის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში აუ გუს ტო ბო ალს და ეხ მა რა მსუ ქა ნი ქა ლი. აი, რო გორ იყო ეს... 

მსუ ქა ნი ქა ლის ის ტო რი ა 

ერ თხელ აუ გუს ტო ბო ალ თან მი ვი და ქა ლი და მო უყ ვა თა ვი სი ის ტო რი ა. 
მი სი პრობ ლე მა საერთოდ არ იყო პო ლი ტი კუ რი, საქ მე მის ქმარს ეხე ბო
და. ყო ველ თვე ში, ხან და ხან კი უფ რო ხში რად ის ითხოვ და მის გან ფულს 
მა თი ოჯა ხის თვის, მის თვის (ცო ლის თვის) სახ ლის ასა შე ნებ ლად. ქმა რი 
თით ქმის არ მუ შა ობ და, მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, ის (ქა ლი) აძ
ლევ და მას მთელ თა ვის და ნა ზოგს. პე რი ო დუ ლად ქმარს მოჰ ქონ და მის
თვის ან გა რიშ სწო რე ბის ჩე კე ბი, თით ქოს და სახ ლის მშე ნებ ლო ბის თვის, 
მაგ რამ ისი ნი ხე ლით იყო შევ სე ბუ ლი და მათ სუ ნა მოს არო მა ტი ას დი ო და. ქა ლის თხოვ ნა ზე  ენა ხე
ბი ნა მის თვის სახ ლი  ის პა სუ ხობ და მხო ლოდ იმას, რომ ჯერ არ დად გა დრო. ერ თხელ მათ იჩხუ ბეს 
და ქალ მა მი მარ თა წე რა კითხ ვის მცოდ ნე მე ზო ბელს, წა ე კი თხა სუ ნა მო თი გაჟ ღენ თი ლი ქვით რე ბი. 
რო გორც აღ მოჩ ნდა, ეს სუ ლაც არ იყო ქვით რე ბი, არა მედ სა სიყ ვა რუ ლო წე რი ლე ბი იყო, რო მელ თაც 
საყ ვა რე ლი სწერ და მის ქმარს. 

თა ვი სი მო ნათხ რო ბის შემ დეგ ქალ მა იკი თხა: რა უნ და გა ე კე თე ბი ნა მას და აუ გუს ტო ბო ალ მა გა
დაწყ ვი ტა, თა ვის მსა ხი ო ბებ თან ერ თად გა ე თა მა შე ბი ნა ეს სი ტუ ა ცი ა. იმა ვე სა ღა მოს მათ აჩ ვე ნეს ეს 
სცე ნა სინ ქრო ნუ ლი დრა მა ტურ გი ის გა მო ყე ნე ბით. დად გა გარ დამ ტე ხი მო მენ ტი: ქმა რი ბრუნ დე ბა 
ცრუ მივ ლი ნე ბი დან. შემ დეგ რა? ჯო კე რი მი მარ თავს მა ყუ რებ ლებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე საძ ლო ვა
რი ან ტე ბის თვის. დარ ბა ზი დან შე მო დის სხვა დას ხვა წი ნა და დე ბა. ერ თნი სთა ვა ზო ბენ, აპა ტი ოს ქმარს 
და მი ი ღოს, მე ო რე ნი  არ შე მო უშ ვას სახ ლში.  

უცებ აუ გუს ტო ბო ა ლის ყუ რა დღე ბას იქ ცევს მსუ ქა ნი ქა ლი, რო მე ლიც მე სა მე რიგ ში იჯ და. ის წყო
ბი დან იყო გა მო სუ ლი სიბ რა ზი სა გან. მან მი მარ თა ქალს თხოვ ნით, ეთქვა თა ვი სი წი ნა და დე ბა, რაც 
მდგო მა რე ობ და იმა ში, რომ ცოლ ქმა რი უნ და ელა პა რა კოს ერ თმა ნეთს გუ ლახ დი ლად და მხო ლოდ 
მა შინ უნ და მი ი ღონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. პირ და პირ რომ ვთქვათ, ძა ლი ან მშვი დო ბი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე
ბა ა, რო მე ლიც მსუ ქა ნი ქალ ბა ტო ნის საქ ცი ელის სა პი რის პი როდ ჟღერს. მსა ხი ო ბებ მა გა ი თა მა შეს ეს 
იდეა  უშე დე გოდ.

მსუ ქა ნი ქა ლი უკ მა ყო ფი ლო იყო. „მე ხომ ვთქვი, რომ ცო ლი უნ და და ე ლა პა რა კოს ქმარს გულ წრფე
ლად, არა ფე რი არ უნ და და მა ლოს“. მსა ხი ო ბებ მა სცა დეს  კვლავ არა ფე რი. მსუ ქა ნი ქა ლი სულ 
უფ რო და უფ რო ბრაზ დე ბო და! აშ კა რა იყო  ის კი დევ უფ რო უკ მა ყო ფი ლო იყო იმით, თუ რო გორ 
გა ი თა მა შეს მსა ხი ო ბებ მა მი სი წი ნა და დე ბა: „ა რა! ასე არა! მან (ცოლ მა) ყვე ლა ფე რი უნ და უთხ რას!“ 
და მა შინ აუ გუს ტო ბო ა ლი სთა ვა ზობს მას, გა მო ვი დეს სცე ნა ზე და აჩ ვე ნოს, რა აქვს მხედ ვე ლო ბა ში. 

სწო რედ ასე მო იქ ცა ის ქა ლი. ავი და სცე ნა ზე, ხე ლი ჩა ავ ლო ქე ჩო ში სა ცო დავ მსა ხი ობს, რო მე ლიც 
ქმარს თა მა შობ და და წა უ კი თხა ვრცე ლი ლექ ცია ქა ლის და მა მა კა ცის ურ თი ერ თო ბა ზე. რო დე საც 
და ას რუ ლა, მი აგ დო თა ვი სი მსხვერ პლი სკამ ზე და უთხ რა: „ახ ლა კი, რო დე საც ჩვენ უკ ვე სე რი ო ზუ
ლად ვი ლა პა რა კეთ, შე გიძ ლია წახ ვი დე სამ ზა რე უ ლო ში და მო მიმ ზა დო ვახ შა მი!“ 

ასე მი ი ღეს მა ყუ რებ ლებ მა შე საძ ლებ ლო ბა, ჩა რე უ ლიყ ვნენ პი ე სა ში და გა მო სუ ლიყ ვნენ სცე ნა ზე, 
ვერ ცერ თი მსა ხი ო ბი ვერ გად მოს ცემს ყვე ლა ფერ იმას, რა საც გრძნობს ადა მი ა ნი, რო მე ლიც უკ ვე 
იყო პრობ ლე მურ სი ტუ ა ცი ა ში და ცდი ლობს, იპო ვოს გა მო სა ვა ლი, ასე და ი ბა და ფო რუმ თე ატ რი. 

პე რუს შემ დეგ ბო ა ლი მი ემ გზავ რე ბა არ გენ ტი ნა ში, სა დაც და ი ბა და უხი ლა ვი თე ატ რი. ხო ლო შემ დეგ 
ოჯახ თან ერ თად ის მი ემ გზავ რე ბა ევ რო პა ში. იქ ეც ნო ბა ში ნა გა ნი დათ რგუნ ვის ფორ მებს, რომ ლებ
საც არა სო დეს შეხ ვედ რია ლა თი ნურ ამე რი კა ში  მარ ტო ო ბა, რწმე ნის უქონ ლო ბა, თვით გა ნად გუ რე ბა. 
შე დე გად ის იწყებს პი როვ ნე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი, ში და პრობ ლე მე ბის შეს წავ ლას, ამუ შა ვებს ახალ 
მე თო დი კას  სურ ვი ლე ბის ცი სარ ტყე ლა და, რო გორც მის ძი რი თად ელე მენტს  „პო ლი ცი ე ლი თავ ში“.  

სამ შობ ლოს გან შორს გა ტა რე ბუ ლი 15 წლის შემ დეგ აუ გუს ტო ბო ა ლი ბრუნ დე ბა რი ო დე ჟა ნე ი რო ში, 
სა დაც მან და ა ფუძ ნა ჩაგ რულ თა თე ატ რის მსხვი ლი ცენ ტრი (Centre du Theatre del`Opprime – СТО), რომ
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ლის მი ზა ნი იყო თე ატ რის მეშ ვე ო ბით კულ ტუ რის სა კი თხე ბის და ჩაგ ვრის სხვა დას ხვა ფორ მის შეს
წავ ლა და გან ხილ ვა. რი ო დე ჟა ნე ი რო ში გახ და რა სა ქა ლა ქო საბ ჭოს დე პუ ტა ტი, ის ქმნის ჩაგ რულ თა 
თე ატ რის კი დევ ერთ მე თოდს  სა კა ნონ მდებ ლო თე ატ რი  რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც შეიმუ შა ვებს ახალ 
კა ნო ნებს, შე აქვს სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბი, 40 მათ გან იდან 13 შემ დგომ ში კა ნო ნად იქ ცა.

ჩაგ რულ თა თე ატ რი - ეს არის ცო ცხა ლი ორ გა ნიზ მი, რო მე ლიც არა სო დეს ჩერ დე ბა, სულ გან ვი თა
რე ბა დი ა. ის არ სე ბობს რე ა ლო ბი სა და თე ატ რა ლუ რი გა მო გო ნე ბის ზღვარ ზე. ყო ვე ლი დად გმა ჩაგ
რულ თა თე ატ რის ჩარ ჩო ებ ში იწყე ბა სცე ნა ზე, მაგ რამ მი სი მი ზა ნია  გახ დეს რე ა ლო ბა!

რის თვის არის სა ჭი რო ფო რუმ -თე ატ რი?

ფო რუმ -თე ატ რი ალ ბათ ჩაგ რულ თა თე ატ რის ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი და პრაქ ტი კა ში ყვე ლა ზე მე ტად 
გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დი ა. ფო რუმ თე ატ რი  ეს არის ადა მი ა ნე ბის სტი მუ ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბა თა ვი
ან თი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად აქ ტი უ რი საქ მი ა ნო ბის კენ, სა კუ თა რი ქცე ვე ბის შეც ვლით  უკე თე სი 
სა ზო გა დო ე ბის შექ მნის კენ. წარ მოდ გე ნის ამო ცა ნაა  უბიძ გოს მა ყუ რე ბელს თა ვი სი პრობ ლე მე ბის 
აქ ტი უ რი გა დაჭ რის კენ, წა მო ი წყოს დის კუ სია სა ზო გა დო ე ბა ში. 

მა ყუ რებ ლე ბი აქ ტი ურ როლს თა მა შო ბენ ამ მე თო დი კის ჩარ ჩო ებ ში, ისი ნი ას რუ ლე ბენ არა მხო ლოდ 
მეთ ვალ ყუ რის როლს, არა მედ უფ რო  წარ მოდ გე ნის მო ნა წი ლის. ყვე ლა მსურ ველს ეძ ლე ვა სა შუ ა ლე
ბა, გა მო ვი დეს სცე ნა ზე და თა ვი სი აზ რე ბის, გრძნო ბე ბის და სურ ვი ლე ბის გა მო ყე ნე ბით ჩა ე რი ოს პი
ე სის მსვლე ლო ბა ში და შეს თა ვა ზოს მა ყუ რებ ლებს შე საძ ლე ბე ლი გა მო სა ვა ლი რთუ ლი სი ტუ ა ცი ი დან. 
ამ შემ თხვე ვა ში თე ატ რი არის რე პე ტი ცია ცხოვ რე ბა ში შე საძ ლე ბე ლი სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი სა და 
რე ა ლუ რი მოქ მე დე ბე ბის თვის. ეს მხო ლოდ და სა წყი სია და არა და სას რუ ლი! რო გორც ცნო ბი ლი ა, ჩაგ
რულ თა თე ატ რი ყვე ლა თა ვი სი ფორ მით და გა მოვ ლი ნე ბით, უმ თავ რე სად, ცდი ლობს სა ზო გა დო ე ბის 
გარ დაქ მნას, ჩაგ რულ თა მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. ამას მი ე კუთ ვნე ბა სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე
ბის ჩა ტა რე ბის კენ მი მარ თუ ლი უშუ ა ლო ქმე დე ბე ბი, აგ რეთ ვე ამ ქმე დე ბე ბის თვის მომ ზა დე ბა. საკ მა
რი სი არ არის პრობ ლე მის გა აზ რე ბა და გა თა ვი სე ბა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმოქ მე დო მი სი გა დაჭ რის თვის.  

ჩაგ რულ თა თე ატ რი – ეს არის სა ვარ ჯი შო ე ბის, თა მა შე ბის და ტექ ნი კე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც ეფუძ
ნე ბა პრინ ციპს, რომ ადა მი ა ნე ბის ურ თი ერ თო ბე ბი უნ და ემ ყა რე ბო დეს დი ა ლოგს: მა მა კა ცებ სა და 
ქა ლებს, რა სებს, ოჯა ხებს, ჯგუ ფებს და ერებს შო რის: დი ა ლო გი მთა ვა რი უნ და იყოს ყველ გან. რე ა
ლურ ცხოვ რე ბა ში ყვე ლა დი ა ლოგს გა აჩ ნია ტენ დენ ცი ა, გა და იქ ცეს მო ნო ლო გად, რო მე ლიც წარ მოქ
მნის ისეთ ურ თი ერ თო ბებს, რო გო რი ცაა „მჩაგ ვრე ლი“ და „და ჩაგ რუ ლი“. ასე თი რე ა ლო ბის აღი ა რე ბა 
არის ჩაგ რულ თა თე ატ რის ძი რი თა დი პრინ ცი პი, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია ადა მი ა ნებს შო რის დი ა ლო
გის აღ დგე ნის კენ. 

ფო რუმ -თე ატ რის ფუნ ქცი უ რი კომ პო ნენ ტე ბი: 

ფო რუმ თე ატ რი შედ გე ბა 4 ფუნ ქცი უ რი კომ პო ნენ ტის გან: სა მიზ ნე აუ დი ტო რი ა, მსა ხი ო ბე ბი, ჯო კე რი 
და სცე ნა რი. 

სა მიზ ნე აუ დი ტო რია 

•	 აუ გუს ტო ბო ა ლის ფო რუმ თე ატ რის ჩვე ნე ბე ბი ტარ დე ბო და ბრა ზი ლი ე ლი გლე ხე ბის სივ რცე
ში, ხში რად პირ და პირ ბაზ რის მო ე დან ზე („ფო რუ მი“ ლა თი ნუ რი დან ითარ გმნე ბა, რო გორც 
„მო ე და ნი“). 

•	 თა ნა მედ რო ვე ფო რუმ თე ატ რე ბის დე მონ სტრი რე ბა ხდე ბა რო გორც ქუ ჩა ში, ისე სას წავ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აუ დი ტო რი ებ ში. ხში რად ფო რუმ თე ატ რი გა მო ი ყე ნე ბა 
სხვა დას ხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის ჩარ ჩო ებ ში. 

•	 ფო რუმ თე ატ რის ტექ ნო ლო გი ით მუ შა ო ბა შე იძ ლე ბა ეფექ ტი ა ნი იყოს ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნის 
ან ჯგუ ფის თვის, რო მე ლიც თა ვის და ჩაგ რუ ლად ან ძა ლა დო ბის მსხვერ პლად მი იჩ ნევს. 
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მსა ხი ო ბე ბი 

•	 აუ გუს ტო ბო ა ლის ფო რუმ თე ატ რის მუ შა ო ბის პირ ველ ეტაპ ზე სამ სა ხი ო ბო ჯგუ ფი შედ გე ბო
და სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი ფე ნის წარ მო მად გენ ლე ბის გან (უფ რო ხში რად  გლე ხე ბი), რომ
ლე ბიც არ იყ ვნენ პრო ფე სი ო ნა ლი მსა ხი ო ბე ბი. 

•	 მსოფ ლი ოს თა ნა მედ რო ვე ფო რუმ თე ატ რე ბის მსა ხი ო ბე ბი არი ან სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი და მო ტი ვი რე ბუ ლე ბი არი ან თა ვი ან თი პრობ
ლე მე ბის გა დაჭ რით სა ზო გა დო ე ბის შეც ვლის მეშ ვე ო ბით. 

ჯო კე რი

ჯო კე რის რო ლი მდგო მა რე ობს მსა ხი ო ბე ბის მომ ზა დე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა ში, ის ატა რებს სა ვარ ჯი შო
ებს, ახ დენს პა ტა რა სცე ნე ბის კო რექ ტი რე ბას, ეხ მა რე ბა ჯგუფს გა მომ სახ ვე ლო ბის მიღ წე ვა ში და 
მუ შა ობს აუ დი ტო რი ას თან წარ მოდ გე ნის დროს. 

პა ტა რა სცე ნე ბი და სცე ნა რე ბი 

•	 სცე ნა რე ბის და მუ შა ვე ბი სას სა ჭი როა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რომ ნე ბის მი ე რი დრა მა ტუ ლი 
მოქ მე დე ბის სა ფუძ ვე ლი არის კონ ფლიქ ტი. ფო რუმ თე ატ რში სცე ნა მთავ რდე ბა კონ ფლიქ ტის 
პიკ ზე. კონ ფლიქ ტი შეგ ნე ბუ ლად არის მიყ ვა ნი ლი მაქ სი მა ლურ სიმ ძაფ რემ დე. 

•	 სცე ნარ ში არ არის მო ცე მუ ლი კონ ფლიქ ტის გა დაჭ რა. 

•	 გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პოვ ნა და მი სი სცე ნა ზე, ხო ლო შემ დეგ ცხოვ რე ბა ში გა და ტა ნა  ფო რუმ 
თე ატ რის აუ დი ტო რი ის, „აქ ტი უ რი მა ყუ რებ ლე ბის“ ამო ცა ნა ა. 

დად გმა ფო რუმ -თე ატ რის ჩარ ჩო ებ ში:  

1. ყო ველ თვის ეფუძ ნე ბა აქ ტუ ა ლურ სო ცი ა ლურ კონ ფლიქტს;  

2. გუ ლის ხმობს პერ სო ნა ჟე ბის გა ყო ფას მჩაგ ვრე ლე ბად და და ჩაგ რუ ლე ბად; 

3. შე ი ცავს მი ნი მუმ 4 მო ნა წი ლეს: 

ა) პრო ტა გო ნის ტი (ჩაგ რუ ლი)  ის არის პი ე სის მთა ვა რი გმი რი, მის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა თხრო ბა, 
ის არის სიმ ბო ლო, იმ ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც იჩაგ რე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში. 

ბ) ან ტა გო ნის ტი  მჩაგ ვრე ლი, იმ ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც ზე წო ლას ახორ ცი ე ლებს 
პრო ტა გო ნის ტზე. 

გ) პრო ტა გო ნის ტის მო კავ ში რე  ადა მი ა ნი, რო მე ლიც მხარს უჭერს და ეხ მა რე ბა პრო ტა გო ნისტს, 
არის მის მხა რეს. 

დ) ან ტა გო ნის ტის მო კავ ში რე  ადა მი ა ნი, რო მე ლიც მჩაგ ვრე ლის მხა რეს არის, ეხ მა რე ბა მას და 
მხარს უჭერს მის წა მო წყე ბებს. 

სპექ ტაკ ლის მომ ზა დე ბა 

მომ ზა დე ბა მიმ დი ნა რე ობს სამ ძი რი თად ეტა პად.

პირ ვე ლი ეტა პი და კავ ში რე ბუ ლია პრობ ლე მის არ ჩე ვას თან. აქ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ფსი ქო ლო გი ან 
პრო ექ ტის სხვა მო ნა წი ლე ე ბი არა მარ ტო იც ნობ დნენ სკო ლის ან კლა სის გა რე მოს, სა დაც უნ და ჩა
ტარ დეს წარ მო ად გე ნა, არა მედ ზუს ტად იცოდ ნენ მოს წავ ლე თა რო გო რი კონ ტინ გენ ტის თვის მუ შავ
დე ბა სცე ნა რი. მე ო რე ეტა პი და კავ ში რე ბუ ლია უშუ ა ლოდ სცე ნა რის და მუ შა ვე ბას თან, ხო ლო მე სა მე - 
ეს არის მი ზან სცე ნის და მთლი ა ნო ბა ში სპექ ტაკ ლის რე პე ტი ცი ა, იმ პი რო ბით, რომ მსა ხი ო ბებს, ფო
რუმ თე ატ რის მო ნა წი ლე ებს შეს წავ ლი ლი აქვთ სამ სა ხი ო ბო ოს ტა ტო ბის და ფო რუმ თე ატ რის ინ ტე
რაქ ტი უ ლი ტექ ნი კის სა ფუძ ვლე ბი. 
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ინ ტე რაქ ტი უ ლი სა მუ შა ოს ასე თი ფორ მის ჩა სა ტა რებ ლად სა ჭი როა გან სა კუთ რე ბუ ლი პი რო ბე ბი. 
პირ ველ რიგ ში, უნ და იყოს საკ მა ოდ დი დი სივ რცე, რო მე ლიც მა ყუ რე ბელ თან „გა ხუ რე ბის“ სა შუ ა
ლე ბას იძ ლე ვა. შემ დეგ, სა სურ ვე ლი ა, რომ მოქ მე დე ბა ხდე ბო დეს არა სცე ნა ზე, არა მედ მის წინ, ან 
სპე ცი ა ლურ ოთახ ში, მა გა ლი თად, სპორ ტულ დარ ბაზ ში ან რეკ რე ა ცი ებ ში. მა შინ მა ყუ რებ ლის თვის 
უფ რო ად ვი ლი იქ ნე ბა გა მოს ვლა იმ პრო ვი ზე ბულ მო ე დან ზე იმის თვის, რომ ჩა ე ნაც ვლოს მსა ხი ო ბებს. 
ამ დროს იხ სნე ბა ფსი ქო ლო გი უ რი ბა რი ე რი, რად გან ბევ რი მო ზარ დის ა თუ მა თი მშობ ლე ბის თვის  
სცე ნა ზე მა ყუ რებ ლე ბის წი ნა შე გა მოს ვლა, შე საძ ლო ა, პირ ვე ლად ხდე ბო დეს მათ ცხოვ რე ბა ში და მი
ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა უნ და იყოს მხო ლოდ და დე ბი თი.    

სპექ ტაკ ლის ფა ზე ბი 

სპექ ტაკ ლ ფო რუმ ში სა ჭი როა გა მოვ ყოთ ფა ზე ბი, რომ ლე ბიც წარ მო ად გენს მის მე თო დურ სა ფუძ ველს.

 

გა ხუ რე ბა  

სხე უ ლის სა ვარ ჯი შო ე ბი და თა მა შე ბი, რომ ლე ბიც ტარ დე ბა წარ მოდ გე ნის მო ნა წი ლე თა გან მუხ ტვის /
გან თა ვი სუფ ლე ბის, კუნ თე ბის და ჭი მუ ლო ბის მოხ სნის მიზ ნით. გარ და ამი სა, ეს ხელს უწყობს მსა
ხი ო ბებ სა და მა ყუ რებ ლებს შო რის ვერ ბა ლუ რი და არა ვერ ბა ლუ რი კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბას. ასე თი 
სა ვარ ჯი შო ე ბი ეხ მა რე ბა მა ყუ რე ბელს, რომ უფ რო სწრა ფად შევიდეს თე ატ რა ლურ ატ მოს ფე რო ში, 
რომ მე რე არ შე ე შინ დეს, გახ დეს წარ მოდ გე ნის მო ნა წი ლე. სა ვარ ჯი შო ტარ დე ბა 1020 წუ თის გან
მავ ლო ბა ში გარ კვე უ ლი თან მიმ დევ რო ბით, რთულ დე ბა ში ნა არ სით, ემო ცი უ რო ბით და მოქ მე დე ბა ში 
იზი დავს მო ნა წი ლე თა სულ უფ რო დიდ რა ო დე ნო ბას. ყვე ლა სა ვარ ჯი შო ტარ დე ბა წრე ში. ამი ტომ 
მსა ხი ო ბებს და მა ყუ რებ ლებ სმო ნა წი ლე ებს შე უძ ლი ათ გა ეც ნონ ერ თმა ნეთს, რად გან ხე და ვენ ერ
თმა ნე თის სა ხე ებს.  

გა ხუ რე ბა შე ი ცავს 4 ძი რი თად სა ვარ ჯი შოს: „მი სალ მე ბა“, „კვან ძი“, „ა და მი ა ნი ადა მი ან თან“, „ჰიპ ნო
ზი“. სა ჭი რო ა, რომ მსა ხი ო ბე ბი თვი თონ იყ ვნენ აქ ტი უ რე ბი, თა ვი სუფ ლე ბი, მო ხერ ხე ბუ ლე ბი და ემო
ცი უ რე ბი  მხო ლოდ ამ გვა რად შეძ ლე ბენ, მო ამ ზა დონ და „და მუხ ტონ“ მა ყუ რებ ლე ბი მო ნა წი ლე ე ბი 
ინ ტე რაქ ტივ ში სა მუ შა ოდ. ამას თა ნა ვე, სა ჭი როა უსაფ რთხო ე ბის ტექ ნი კის დაც ვა იმის თვის, რომ არ 
მოხ დეს შე ტა კე ბე ბი, აგ რე სი უ ლი პა ექ რო ბა. გა ხუ რე ბის ფა ზის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მა ყუ რებ ლე ბი 
დას ხდე ბი ან თა ვი ანთ ად გი ლებ ზე. სპექ ტაკ ლის წამ ყვა ნი ფსი ქო ლო გის მოკ ლე სიტყ ვის და მსა ხი ო ბე
ბის სპექ ტაკ ლის თვის მომ ზა დე ბის შემ დეგ იწყე ბა მომდევნო ფა ზა.     

მოქ მე დე ბა
ამ ფა ზა ში მა ყუ რებ ლე ბს სთა ვა ზო ბენ 1215წუ თი ან ინ სცე ნი რე ბას, რო მე ლიც შედ გე ბა 46 მი ზან
სცე ნი სა გან და მთავ რდე ბა სტოპ კად რით. ფი ნა ლუ რი სცე ნა არ არის დას რუ ლე ბუ ლი, მა ყუ რებ ლებს 
ეუბნებიან, გა მო იც ნონ მოვ ლე ნე ბის და სას რუ ლი. თავ და პირ ვე ლად მა ყუ რებ ლებ თან ერ თად გა ნი ხი
ლა ვენ პრობ ლე მას, ცდი ლო ბენ, იწი ნას წარ მეტყ ვე ლონ გმი რე ბის ქცე ვე ბის შე დე გე ბი, ხდე ბა გრძნო
ბე ბის გა ზი ა რე ბა, რეფ ლექ სი ა. შემ დეგ  გა დას ვლა მომ დევ ნო ფა ზა ში  დის კუ სი ის და სა წყი სი (ეს 
შე იძ ლე ბა იყოს მო ნო ლო გიც და დი ა ლო გიც). 

ფო რუ მი 

ეს ფა ზა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია მთელ ინ ტე რაქ ტი ულ სა მუ შა ო ში. ამ ეტაპ ზე ხდე ბა მსა ხი ო ბე ბის 
ჩა ნაც ვლე ბა მა ყუ რებ ლე ბით. მა ყუ რებ ლე ბი თა ვი ან თი შე ხე დუ ლე ბის შე სა ბა მი სად აჩე რე ბენ მსა ხი
ო ბებს მი ზან სცე ნა ში. ისი ნი ცდი ლო ბენ, შეს თა ვა ზონ მოვ ლე ნის დას რუ ლე ბის თა ვი სი, მა თი აზ რით, 
იდე ა ლუ რი ვა რი ან ტი. მა ყუ რე ბელს შე უძ ლი ა, ჩა ერ თოს სპექ ტაკ ლის სცე ნა ში თან და თან, ჯერ ლა
პა რა კობს რო ლის მი ხედ ვით, შემ დეგ კი თა მა შობს. სა ჭი როა მხარ და ჭე რა,  და ნარ ჩე ნი მო ნა წი ლე ე
ბის გა აქ ტი უ რე ბა, რომ ისი ნი ჩა ერ თონ მი ზან სცე ნებ ში, იმი ტომ რომ სწო რედ თა მა შის მეშ ვე ო ბით 
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და სა კუ თა რი ემო ცი უ რი გან ცდე ბით შე იძ ლე ბა მაქ სი მა ლუ რი ფსი ქოპ რო ფი ლაქ ტი კუ რი ეფექ ტის 
მიღ წე ვა. 

ამ ფა ზა ში მთა ვა რია ფსი ქო ლო გი უ რი და ემო ცი უ რი მხარ და ჭე რა ფსი ქო ლო გის, მსა ხი ო ბე ბის და 
მა ყუ რებ ლის მხრი დან. არ ცერ თი მოქ მე დე ბა არ უნ და იყოს გაკ რი ტი კე ბუ ლი, არ უნ და მოხ დეს გან
სჯა, მხო ლოდ აპ ლო დის მენ ტე ბით უნ და და ვუ ჭი როთ მხა რი. ასე თი მხარ და ჭე რა ფსი ქო ლო გის გან, 
რო მელ საც მიჰ ყავს სპექ ტაკ ლი და მსა ხი ო ბე ბის მხრი დან მა ყუ რე ბელს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, გახ დეს 
მო ნა წი ლე და გა აჟ ღე როს მე ტი შე თა ვა ზე ბა სი ტუ ა ცი ის გა დაწყ ვე ტის ვა რი ან ტებ თან და კავ ში რე ბით, 
მა გა ლი თად, იმ სი ტუ ა ცი ის, რო მე ლიც უბიძ გებს მო ზარდს, მი ი ღოს ნარ კო ტი კე ბი ან ალ კო ჰო ლი. 
ფო რუმ სპექ ტაკ ლში ხომ არ არის ერ თგვა რო ვა ნი პა სუ ხე ბი კითხ ვებ ზე, ისე ვე, რო გორც არ შე იძ ლე
ბა იყოს კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის გა დაჭ რის იდე ა ლუ რი ვა რი ან ტი.  

გან სა კუთ რე ბულ ყუ რა დღე ბას იმ სა ხუ რებს იმ მა ყუ რებ ლე ბის რე აქ ცი ა, რომ ლე ბიც არ გა მო დი ან სცე
ნა ზე. მათ შე უძ ლი ათ ერ თმა ნეთ თან დის კუ სი ა, მსჯე ლო ბა ვა რი ან ტებ ზე, ან შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უ შა
ლონ კი დეც მოქ მე დე ბას, მაგ რამ ეს ინ ტე რაქ ტი უ ლი ტექ ნი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელე მენ ტი ა, რად გან 
გვიჩ ვე ნებს, რამ დე ნად ღრმად შე ე ხო პრობ ლე მა მა ყუ რე ბელს, რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის მის თვის.  

მსა ხი ო ბე ბის მი ერ ამ დროს ხორ ცი ელ დე ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი ხერ ხი. ისი ნი თა მა შით და იმ პრო ვი
ზა ცი ით ეხ მა უ რე ბი ან მა ყუ რებ ლებს და ამა ვე დროს არ აძ ლე ვენ სი ტუ ა ცი ას იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ  
გა დაწყ დეს იდე ა ლუ რად, რაც იწ ვევს მა ყუ რე ბელ ში მსუ ბუქ ფრუს ტრა ცი ას. ეს იძ ლე ვა პრობ ლე მის 
გა დაჭ რის სულ ახა ლი და ახა ლი გზე ბის ძი ე ბის სა შუ ა ლე ბას.  

ამას თა ნა ვე, მა ყუ რე ბელს იმი სათ ვის, რომ მას არ გა უჩ ნდეს იმედ გაც რუ ე ბა სა კუ თა რი წა რუ მა ტე
ბე ლი ქმე დე ბე ბის  გა მო, გა ნუ მარ ტა ვენ, რომ ცხოვ რე ბა ში პრობ ლე მე ბი ასე ად ვი ლად არ წყდე ბა, 
რო გორც ზღა პარ ში, ჯა დოს ნუ რი ჯო ხის მეშ ვე ო ბით. რთულ სი ტუ ა ცი ა ში ადა მი ა ნებს უჭირთ თა ვი
ან თი ქცე ვის შეც ვლა, უძ ნელ დე ბათ, გახ დნენ სხვა ადა მი ა ნე ბი, ამი სათ ვის სა ჭი როა დრო და მთა ვა
რია  სურ ვი ლი.  

სპექ ტაკ ლის ეს ფა ზა შე იძ ლე ბა გაგ რძელ დეს 23 სა ა თი, მი სი ხან გრძლი ვო ბა და მო კი დე ბუ ლია იმა
ზე, თუ რამ დე ნად სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის ვა რი ან ტე ბი ყო ველ მი ზან სცე ნა ში. 
გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ენი ჭე ბა ფო რუმ სპექ ტაკ ლის წამ ყვან ფსი ქო ლოგს. აუ ცი ლე ბე ლი ა, რომ მან 
შე იგ რძნოს მა ყუ რებ ლის ქმე დე ბე ბი და დრო უ ლად გა ა კე თოს მათ ზე რე ა გი რე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
ისი ნი გახ და არა ე ფექ ტუ რი ან თუ მე ორ დე ბა. ტაქ ტი ა ნად უნ და გა და ვი დეს სხვა მი ზან სცე ნა ზე, ან 
და ას რუ ლოს სპექ ტაკ ლი. 

უკუ კავ ში რი 

ამ ფა ზა ში, რო გორც წე სი, მა ყუ რებ ლე ბის გან იღე ბენ ინ ტერ ვი უს სპექ ტაკ ლის შე სა ხებ, იმ გან ცდე
ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც მათ აქვთ, და მო კი დე ბუ ლე ბის შეც ვლის თა ო ბა ზე იმ პრობ ლე მის მი მართ, 
რო მელ ზეც იყო სა უ ბა რი სპექ ტაკ ლში. აქ გა მო ი ყე ნე ბა ფე რა დი ბა რა თე ბის ინ ტე რაქ ტი უ ლი სის ტე მა, 
რომ ელთა მეშ ვე ო ბი თაც შე იძ ლე ბა საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა.  

სპექ ტაკ ლის შე დე გე ბის გან ხილ ვა მსა ხი ო ბებ თან და სპე ცი ა ლის ტებ თან ერ თად 

აქ მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო მენ ტია მსა ხი ო ბე ბის წარ მა ტე ბუ ლი ან წა რუ მა ტე ბე ლი მოქ მე დე ბე ბის გა მოვ ლე
ნა. გა ნი ხი ლე ბა მა ყუ რებ ლე ბის ის „აღ მო ჩე ნე ბიც“, რო მ ლებიც შემ დგომ ში სპექ ტაკ ლის წარ მა ტე ბით 
ჩა ტა რე ბას შე უ წყობს ხელს მო ცე მუ ლი სცე ნა რის მი ხედ ვით. ხდე ბა მსა ხი ო ბე ბის და მა ყუ რებ ლე ბის 
სა უ კე თე სო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შერ ჩე ვა, მაგ რამ ეს იმას არ ნიშ ნავს, რომ ეს მიგ ნე ბე ბი აუ ცი ლებ
ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა შემ დეგ სა მუ შა ო ში. სპექ ტაკ ლი ფო რუ მი, ხშირ შემ თხვე ვა ში, არის მა ყუ
რებ ლე ბის იმ პრო ვი ზა ცია და ყო ველ თვის გა მოჩ ნდე ბა ახა ლი და მო უ ლოდ ნე ლი გარ და ტე ხა პრობ
ლე მის გა დაწყ ვე ტა ში. გარ და ამი სა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ერ თნა ი რი სპექ ტაკ ლე ბი არ არ სე ბობს, 
მე ორ დე ბა მხო ლოდ სა წყი სი მოქ მე დე ბა.  
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